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Een Moeder
Een moeder voelt, of het wel veilig is,

en doet koud water bij het warme voor alle 
zekerheid.

Ze wikt haar kind en weet dat het water het lichter 
maakt.

Ze wast het, houdt het vast en laat het 
niet meer gaan.

Een moeder praat zacht, zingt tegen de 
pijn, 

en wrijft haar kind droog.
Ze legt het weg voor het donker,

doet de ogen dicht en laat de deur op een kier,
een hemelsbreed verschil als het licht 



op de gang blijft branden.

Een moeder wacht.
Haar handen blijven de hele nacht van verlangen 

wagenwijd openstaan.

zaterdag 12 mei   
16.00 uur:EUCHARISTIEVIERING 

ouders v.d.Velden-v.Tilburg (verj vader) en Sien de Veer-Rovers(verj) en uit 
dankbaarheid

19.00uur: EUCHARISTIEVIERING
mg Ida en Harry Verstegen  en 1ste jgt  Jaan v.d.Elzen-v.Rooij  en Jaske 
Geurden  en  mg  Dientje  Geurden-Klaassen  en ouders  Welten-Vissers, 
kleinzoon Marcel en achterkleinkind Esmee (jgt moeder en verj vader) en   
André en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen en Bets v.d.Westen en ouders Verste-
gen-v.Schayk (sterfdag mam) en ouders Vissers-v.d.Laar en Jos en Sjannie 
Langens-Rijkers  en Martina Sommers-v.d.Wetering  en Petra Hurkmans-
Ondersteijn en jgt Janus v.Kessel en zoon Grard en ouders Annie en Sjef v. 
Schayk-vTuijl en mg Anna Timmers-van Dijk,Johan Timmers, dochter Lia en 
schoonzoon Jan (nms fam.Timmers) en Marion Martens (verj moeder) en   
overledenen van fam.Koenen-v.d.Heuvel  en Johan v.Tilburg (zijn verj)  en   
Harrie en Antonia Spierings-v.d.Wetering (verj moeder)  en Theo v.Tilburg 
(zijn verj) 

20.15 uur: CONCERT Piet Jeegers Clarinet Choir’

zondag 13 mei   MOEDERDAG
     

09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING 
Maria de Bie-Beems en Cor en Grard v.d.Ven en Bert Nuijen (nms buren 
Koosterhof) en Valentina Welerubun en Jan v.d.Rakt (trouwdag) en Albertus 
en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers 

maandag 14 mei  
18.45 uur: ROZENKRANSGEBED  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Nolly Herceknrath-Leenhouwers (nms de buren)  en 2de jgt Jan Smulders 
(verj, nms vrouw en kinderen)  en Piet v.d.Akker  en Martien Verwijst  en   
overl.  ouders  v.d.Wetering,  v.d.Bogaart  en  overl.familie  en Ton  en 
Jacqueline v.d. Rijt

woensdag 16 mei 
13.30 uur:EUCHARISTIEVIERING huwelijk van Maurice Voets en Heidi v.d.Akker 
18.45 uur:ROZENKRANSGEBED   
19.00 uur:EUCHARISTIEVIERING 
 ouders Pennings-v.d.Akker  en jgt Antoon Spierings (nms fam. Spierings-

Swiers)  en jgt  Gerarda  v.d.Wetering-v.d.Heijden,  André  v.d.Wetering  en 
Rudy Loeffen en Cor v.d.Ven (nms kaartclub)



donderdag 17 mei      HEMELVAARTSDAG
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor 

 Bert Nuijen ( nms zuster Adriana)

vrijdag 18 mei   
11.00 uur: EUCHARISTIEVIERING huwelijk van Maaike Timmers en Arne v.Venrooij

zaterdag 19 mei 
16.00 uur:EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor

3e jgt Piet Leijen
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING
 mg Harrie v.d.Heijden en ouders v.d.Cammen-v.Eenbergen en Cor v.Geffen 

en Gerrit  Danen  (verj)  en fam.v.d.Akker-v.Herpen,  fam.  v.d.  Tillaart, 
fam.Kerkhof-Martens en Gloudemans (nms André en Ria) en ouders Arts-
v.d.Bolt (verj pa) en over.familie en Jas Ruijs (verj)

zondag 20 mei  
09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING 

Has Timmers (verj) en ouders Cissen-Spierings (jgt moeder) en Albertus en 
Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar  en Ria Leenhouwers  en Dora v.d. 
Heijden-v.d.Heuvel en ouders v.d.Heijden-v.d.Hurk

wordt zondag 13 mei gedoopt
 Maud, dochter van Mario v.d.Ven en Annemarie v.d.Heijden

BOBZ-activiteiten
 Tot de vakantie biedt BOBZ de volgende activiteiten:1juni Karaoke/Discoavond 

voor groep 7 en 8 van 19.30 - 22.00 uur,(opgeven bij DJ)
 15 juni discoavond voor groep 6 en 7 van 19.30 - 22.00 uur en op 22 juni het 

galabal voor de schoolverlaters/leerlingen groep 8, van 19.30 uur tot 23.00 uur. 
Alle meesters en juffen zijn uitgenodigd; natuurlijk ook in stijl!

 Daarnaast  zijn  we  nog steeds  op  zoek  naar  een  aantal  nieuwe  bestuursle-
den/ jongeren/ vrijwilligers die minimaal 1 avond per maand willen besteden aan 
een  activiteit  voor  de  jeugd  van  Nistelrode  e.o.  Denk  aan:  vrijwilligers  bij 
discoavonden, themabijeenkomsten, gala, graffiti, enz.  Laat je informeren door 
Eric van Pinxteren tel.612863 of Conny van de Laar tel 611120 of mail  naar 
c.wetering@hetnet.nl 

Uniek Concert in onze kerk op zaterdag 12 mei
Het in 1986 opgerichte ‘Piet Jeegers Clarinet Choir’ zal op 12 mei a.s. een bijzonder 
concert verzorgen in onze kerk. Nooit eerder heeft een orkest, bestaande uit een 15-tal 
professionele klarinettisten in het Bernhezer land geconcerteerd. De samenstelling van 
het orkest vertegenwoordigt de complete klarinetfamilie, variërend van Es-klarinet tot 
Contrabas-klarinet. Naast klassieke werken van Vivaldi en Handel staan ook moderne 
werken  van  Uber,  de  Jonghe  en  Boutry  op  het  programma.  Ook  zullen  opera-
fragmenten van Kurt Weill ten gehore worden gebracht. Het concert wordt besloten 
met een technisch hoogstandje van Harry Stalpers. Naast concerten in de BeNeLux 
en Duitsland, optredend voor KRO en AVRO-Radio, VARA-televisie kunt u getuige zijn 
dit optreden in onze kerk. Het concert is op 12 mei om 20.15 uur. Entreeprijs is € 6,00.

Afrika-Engakoor

mailto:c.wetering@hetnet.nl


Zondag 13 mei verzorgt het koor om 10.00 uur een eucharistieviering in Etten (Gelder-
land) in de Martinuskerk, Dorpsstraat 19.

Werkgroep Eerste Communievoorbereiding    foto’s bestellen / naviering
 .Maandag 21 mei, van 18.15 uur tot19.45 uur en dinsdag 22 mei van 18.15 uur 

tot 19.45 uur  kunnen  ouders  in  de  parochiezaal  foto's  bestellen van  de 
communicanten.

 Woensdag 23 mei om 19.00 uur is de naviering voor de communicanten. The-
ma:“Wij horen erbij”. Het is de laatste viering die de  communicanten samen 
met de werkgroep hebben als afsluiting  van het communieproject. De viering 
wordt muzikaal opgeluisterd door het kinderkoor.De pastoor,de werkgroep en het 
koor hopen op de deelname van veel/alle communicanten!

Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week 
van 22 t/m 28 april,  heeft  in Nistelrode € 905,08 opgebracht.  Hiervoor gingen 21 
collectanten op pad. Collectanten en gevers: hartelijk dank!

Oud papier samenwerkende  buurtverenigin-
gen
Maandag 14 mei wordt vanaf 18.00 uur in wijk 20 het papier opgehaald.

verloren:
Er is een witgouden armband(met grote emotionele waarde)verloren geraakt. 613459



In de Heer overleden
 Op 3 mei is na een slepende ziekte in het ziekenhuis te Oss  Ria Verstegen 

overleden. Ze was 64 jaar en woonde de laatste paar jaar op Weijen. Daarvoor 
woonde ze in Oss maar lange tijd heeft ze met haar gezin aan de Kromstraat 
gewoond. Ria was moeder van Mariëlle (met Marc), Angelike (met Frank) en 
Maikel (met Claudia). Verzot was ze op haar kleinkinderen Pleun, Floor en Sam. 
Ze was fanatiek lid van het Afrika-Engakoor, waarvan ze geen repetitie oversloeg. 
Dat gold ook voor de gymclub op woensdagmiddag.

Moge zij rusten in vrede.

Gezocht/Gevraagd
Vrijwilliger die 2 á 3 middagen per week hand- en spandiensten kan verlenen in een 
gezin; te denken valt aan vervoer bij ontspanningsactiviteiten maar ook knutselen en 
spelen en dergelijke.  Een en ander uiteraard tegen een kilometervergoeding.  Tel. 
0413-229290. Op dit moment wordt gedacht aan de woensdag- en vrijdagmiddag.

Stichting Jeugdbelangen  prijsjes/ prijsvraag/ wandeldriedaagse
• Wie heeft de prijsjes voor koninginnedag gezien? De prijsjes zijn blijven staan bij 

het  gemeentehuis en zijn eigenlijk  nog bedoeld voor de kinderen die daar ‘s 
morgens zo hard voor gewerkt hebben. Bel s.v.p. Angela v. Eert. tel. 611223.

• De winnaars van de prijsvraag op de website van de SJB zijn bekend: Bjorn 
v.d.Ven en Jeffrey v.Tilburg. Zij krijgen z.s.m. hun prijsje thuisgebracht.Binnenkort 
zijn  de foto's  van koninginnedag op de site  te  zien en komt  er  een nieuwe 
prijsvraag i.v.m. de Wandeldriedaagse. Kijk op: www.sjb-nistelrode.nl  

• Op 6,7 en 8 juni 2007 organiseert SJB de avondwandeldriedaagse. Dit jaar weer 
met 5 en 10 km routes. Inschrijven vanaf 17.45 uur, start vanaf 18.00 uur bij 
Eetcafé ’t Pumpke. Inschrijfgeld is € 1,50 per dag en € 3,00 voor 3 dagen (chippen 
is  mogelijk).  Kijk  voor  meer  informatie  op  www.sjb-nistelrode.nl.  Bij  de link 
wandeldriedaagse staat een kleine wedstrijd,  die door de kinderen tijdens het 
wandelen gedaan kan worden. Op de laatste dag worden de prijzen hiervoor 
uitgereikt.

Rooster  kinderkoor 
geen kinderkoor zaterdag 12 mei zaterdag 19 mei repetitie.

geen kinderkoor op zaterdag 26 mei
woensdag 23 mei om 19.00 uur is de 
naviering voor de communicanten

geen kinderkoor op zaterdag 9 juni 
zaterdag 2 juni repetitie en ´s avonds om 
16.00 uur een gezinsviering
Laatste repetitie op zaterdag 30 juni en 
´s avonds om 19.00 uur  openluchtmis 
in het Zeven Eeuwen park..

KVO-activiteiten
• KVO-kring:  Op10 mei is om 19.30 uur de kringbedevaart naar Handel.

• KVO-plaatselijk: Op 5 juni is de jaarlijkse fietstocht.

Openbare discussiebijeenkomst accommodatieproblemen verenigingen
Maandag 14 mei is iedere vereniging en belangstellende van harte welkom in "De 
KanZ", Maxend 6. De fractie Nistelrode Solidair wil graag weten wat de knelpunten zijn 
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en aan welke oplossingen men denkt. Dit moet dan de basis zijn om geld in de 
gemeentebegroting op te nemen om zodoende de problemen op te lossen. Aanvang 
20.00 uur.


