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Den 

Haag, mei 2007
Mensen hebben elkaar nodig om mens te zijn en mens te 
worden, zo stelt bisschop Muskens van Breda in zijn brief die ter 
gelegenheid van de Pinkstercampagne van de Week Nederlandse 
Missionaris  verschijnt.  Wederkerigheid  in relaties,  niet  alleen in 
onze contacten met mensen in eigen land, maar ook met die in het 
Zuiden, maken ons meer mens. Door wederkerigheid in relaties 

ontstaat  vruchtbare  samenwerking.  Als  voorzitter  van  de  Week  Nederlandse 
Missionaris sluit Muskens hiermee aan bij het thema ‘Missie is ontmoeting’ van deze 
landelijke actie.  De Week Nederlandse Missionaris,  die van  19 t/m 28 mei haar 
Pinkstercampagne houdt, vestigt de aandacht op missionarissen, religieuzen én leken, 
die worden uitgezonden naar andere landen. De pinkstertijd, het feest van missie en 
zending, is daarvoor bij uitstek de gelegenheid. Pinksteren immers grijpt terug op hoe 
Jezus’ leerlingen werden uitgestuurd om buiten de geijkte kaders te getuigen van hun 
geloof.
Ongeveer  duizend  Nederlandse  missionarissen  en  missionaire  werkers  zijn 
momenteel werkzaam in ontwikkelingslanden. Voor hun persoonlijk welzijn kunnen zij 
een  beroep  doen  op  de  Week  Nederlandse  Missionaris.  Jaarlijks  ondersteunen 
tienduizenden deze landelijke actie met een financiële bijdrage.
Ter  gelegenheid  van  de  Pinkstercampagne  verscheen  het  boek  Muoyo  wenu; 
Weerzien  in  Congo  over  de  terugkeer  van  Jan  Claveaux,  oud-missionaris,  naar 
Congo, het land waar hij dertig jaar geleden zijn missionaire opdracht vervulde. Eind 
2006 ging hij terug naar Congo om daar als waarnemer de verkiezingen bij te wonen. 
Daar ontmoette hij mensen met wie hij indertijd bouwde aan een betere toekomst voor 
hen en voor hun land. Donateurs aan de Week Nederlandse Missionaris kunnen deze 
uitgave GRATIS aanvragen. De actie Week Nederlandse Missionaris wordt uitgevoerd 



door CMC Mensen met een Missie,  Postbus 16442 2500 BK Den Haag 070 
3136700 cmc@cmc.nu www.cmc.nu. 
De meeropbrengst van de pinkstercollecte zal overgemaakt worden naar de Week 
van de Nederlandse missionaris. 

http://www.cmc.nu/
mailto:cmc@cmc.nu


zaterdag 26 mei     PINKSTEREN
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

mg Pieta de Veer-Danen en Grard en Simon Hanegraaf (verj Simon) 
en Ida v.Geffen-v.Nuland en ouders v.Geffen-v.Lanen

19.00uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor
 Tien v.d.Wetering(verj  †Zevenbergen)  en Martien Timmers en Annie 

Timmers-v.d.Heuvel  en ouders  v.d.Broek-Smits  en  zoon  Fons  (verj 
moeder) en 2e jgt Wim Hoes en uit dankbaarheid, Servaas v.d.Bogaart 
en  overl.fam.  en jgt  Martien  en  zonen  v.Dijk  en  overl.fam.v.Dijk-
Donkers  en Piet en Willemina v.Uden-Ketelaars en zonen Grard en 
Christ (verj)  en Harrie Verkuijlen (trouwdag)  en ouders Pittens-Hane-
graaf en overl.fam.(jgt vader) en Theo Pittens

zondag 27 mei  PINKSTEREN
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

ouders Martien en Hanneke v.d.Velden-v.d.Graaf  en ouders Geurden 
v.Doorn  en  zoon  Cor  en overl.fam.v.Duijnhoven-v.Dijk  (verj  An)  en 
Maria v.Hout-Wolters (verj) Johan v.Hoeij, Nelly v.Hoeij-Luneneburg en 
Riet  v.Hoeij-v.Schijndel   en Albertus  en  Cornelia  Kling-Derks  en 
fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers en overl.man,vader en opa Petrus 
Refwutu en  Cees, Ans en Ellen v.d.Lee en Walter Swinkels

maandag 28 mei TWEEDE PINKSTERDAG
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

Jan en Nolly Herckenrath-Leenhouwers  en Martien v.d. Wetering  en 
Bert v.Rosmalen(verj) 

woensdag 30 mei 
18.45 uur: ROZENKRANSGEBED 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
 Sjan Slits-v.d.Weterinfg

donderdag 31 mei
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 2 juni 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het kinderkoor
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het Con Fuocokoor

ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en André en Esmee Bekkers 
(verj Wim)  en ouders v.Roosmalen-v.d.Heuvel en familie  en Guus v. 
Erp en overl.ouders v.Erp en Harrie en Antonia Spierings-v.d.Wetering 
(jgt vader) en overl.fam.v.d.Heijden en kinderen en overl.fam.Aarts en 
overl.ouders Heerkens, Cor Geurden en Lenie de Wit en André Hane-
graaf 

zondag 3 juni   GILDENDAG
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING / GILDEMIS



A.Leijten-v.Tilburg  (16e jgt  moeder)  en Albertus  en  Cornelia  Kling-
Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers.



Werkgroep Eerste Communievoorbereiding   naviering
Woensdag 23 mei om 19.00 uur is de naviering voor de communicanten. Thema:“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. 

Stichting Jeugdbelangen    wandeldriedaagse
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.

Toneelvereniging Efkes Anders  
kindertoneeldag
Toneelvereniging “Efkes Anders” houdt een kindertoneeldag voor alle kinderen van 4 tot 
12 jaar op zaterdag 23 juni a.s. in “de KanZ” van 10 uur tot 18 uur. Om 5 uur is er een 
voorstelling voor familie en vrienden.Kosten voor deelname € 4,00 waarvoor ook wordt 
gezorgd voor eten en drinken. Aanmelden vóór 1 juni a.s. bij Jan Timmers, Korenstraat 
5, tel.612794 (jat.timmers@home.nl) of Jo van Breemaat, Beekgraaf 26, tel.611854 
(vanbreemaat@home.nl)

Gemeenschap Bernheze maakt speeltoestellen mogelijk  op BS de Beekgraaf.
Na diverse acties en met dank aan alle sponsoren en ouders, staan de speeltoestellen 
klaar voor gebruik.  Donderdag 24 mei a.s. om 14.30 uur is de officiële opening. 
Iedereen welkom! 

Wereldwinkel op School op basisschool De Beekgraaf.
In de week van 21 – 25 mei houden de kinderen van groep 8 in de aula Wereldwinkel op 
School. Tussen de middag en na school is het winkeltje open. Iedereen is welkom om 
een kijkje te komen nemen en iets van de artikelen te kopen die de kinderen zelf hebben 
uitgezocht in de Wereldwinkel aan het Raadhuisplein. 

Stichting Pinksterfeesten        kinderkaartjes  voor de 
kermisdinsdag 
Ook dit jaar worden er kinderkaartjes uitgedeeld  aan de kinderen van 2 t/m 12 jaar voor 
de kermisdinsdag .Voor de kinderen uit Nistelrode die nog niet op de basisschool óf op 
een school buiten Nistelrode zitten, kunnen de kaartjes worden afgehaald op donder-
dag 24 mei a.s. tussen 19.30 en 20.30 uur bij Café D'n Haon.

Stichting Dewan Maluku Nistelrode   Open  Podium  tijdens 
Pinksterfeesten
Vanaf zaterdag 26 mei 20.00 uur zullen 20 bands spelen in de feesttent voor het gebouw 
van Stichting Dewan Maluku. Zaterdag starten om 20.00 uur vier bands. Daarna treden 
die  avond  nog  negen  bands  op.  Op  eerste  pinksterdag is  er  vanaf  13.00  uur 
multiculturele muziek te horen en - dansen te zien. Op  tweede Pinksterdag treden 
vanaf 13.00 uur zes bands op. Tussendoor luisteren regionaal bekende DJ’s “de stilte” 
op. Ook worden op 1e en 2e Pinksterdag diverse Indische hapjes verkocht. Als afsluiting 
van dit  gratis toegankelijk 4-daagse muziekspektakel, wordt de dinsdag om19.00 uur 
afgesloten met een Tiroler Bier Feste. 

mailto:vanbreemaat@home.nl
mailto:jat.timmers@home.nl
http://www.sjb-nistelrode.nl/


Afrika-Engakoor
• Zaterdag 26 mei  a.s.  zingt  het  koor om 18.30 uur in  de Willibrorduskerk van 

Berghem De opbrengst van de collecte is bestemd voor de “stichting weeskind” in 
Peru.

• Zondag 3 juni zingt het koor in de Kruisherenkapel te Uden ten bate van “school in 
dorpje Kivi” in Congo. 

Verloren
 In de nacht van 12- 13 mei is een gouden arm band verloren geraakt. 613143 .



De Millenniumdoelen extra gebed
In 2000 hebben bijna 200 regeringsleiders afgesproken om voor 2015 de belangrijkste 
wereldproblemen aan te pakken. Deze afspraken noemt men de Millenniumdoelen. 
Intussen is het 2007 en zijn we halverwege. Er moet nog veel gebeuren. Daarom roept 
de Micha Campagne op tot wereldwijd gebed. Daarom zal in onze kerk gedurende 8 
weekenden tijdens de voorbeden telkens één gebed besteed worden aan één van de 
Millenniumdoelen.

Bijzondere Aanwinst voor het Museum voor Religieuze Kunst
 In de Mariamaand mei heeft het Museum voor Religieuze Kunst in Uden een gepast 
geschenk in ontvangst mogen nemen: een houten drukblok, met aan beide zijden 
voorstellingen van Onze Lieve Vrouw van Uden en Onze Lieve Vrouw van Handel. Het 
blok is gesneden door Philip Lecuyer, een rondreizende drukker. Afdrukken van het 
houtblok verkocht hij aan bedevaartgangers. 
De vondst van het houtblok, dat in 1996 op een rommelmarkt werd gekocht door de 
schenker, is van grote waarde. Het onderstreept het historische belang van de nog altijd 
populaire bedevaartplaatsen Uden en Handel. Daarnaast is het object zelf uniek, er zijn 
nauwelijks drukblokken uit die periode overgeleverd.
Het blok is rond 1770 gemaakt en toont de situatie uit die periode: het genadebeeld van 
Onze Lieve Vrouw ter  Linde van Uden in de boom tussen de oude kapel en de 
voormalige kerk. Aan de andere kant het Mariabeeld van Handel, omringd door de kapel 
en het nabijgelegen Gemert.
De dorpen Handel en Uden lagen in de zogenaamde Vrije Heerlijkheden, gebieden die 
niet onder het gezag van de Republiek vielen. In de zeventiende en achttiende eeuw 
mochten katholieken hier hun geloof openlijk belijden, terwijl dat in de Staatse gebieden 
verboden was.  Katholieken  uit  deze  Staatse  gebieden,  zoals  de Meijerij  van  Den 
Bosch, weken daarom uit naar Uden en Handel voor Maria. De stroom van pelgrims 
was kennelijk zo groot dat Lecuyer er brood in zag om er prenten van af te drukken.
Naast het drukblok worden nog talrijke andere voorstellingen getoond die herinneren aan 
de devotie tot Maria. Ook de volop bloeiende kruidentuin maakt een bezoek aan het 
Museum in deze maanden de moeite meer dan waard.
Museum voor Religieuze Kunst, Vorstenburg 1, 0413-263431
Openingstijden dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur zaterdag en zondag 13.00-17.00 
uur website info@museumvoorreligieuzekunst.nl  

Steunpunt Bernheze 
Op  woensdagavond  6  juni,  van  19.30  tot  21.30  uur wordt  in  Nuland  een 
Instructieavond Verantwoord Alcoholgebruik gehouden. Deze (gratis) cursusavond 
is interessant voor buurthuizen en verenigingen waar alcohol geschonken wordt. De 
Drank  en  Horecawet  verplicht  hen  namelijk  tijdens  openingstijden  van  de  bar te 
beschikken over ofwel een leidinggevende ofwel een IVA-gekwalificeerde. Deze moet 16 
jaar of ouder zijn. Tijdens de instructieavond zal relevante wet- en regelgeving aan de 
orde komen en er zal ruim aandacht zijn voor de praktijk van verantwoord schenken. De 
IVA wordt gegeven door een speciaal daarvoor getrainde docent. Na bijwoning van de 
avond krijgt u uw  IVA-certificaat thuisgestuurd. Meldt u zich meteen aan voor deze 
cursusavond, per mail,  of telefonisch: 0412-692080. De la Sallestraat 3 - 5384 NK 
Heesch  -   0412-  474851
Website: www.steunpuntbernheze.nl   

Oud papier     Stichting Vrienden van de 
missionarissen

http://www.steunpuntbernheze.nl/
mailto:info@museumvoorreligieuzekunst.nl


Donderdag 24 mei wordt in het buitengebied, van Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en 
Zwarte Molenweg papier opgehaald.

Nog niet afgehaald
In het paviljoen aan de Wevershof is  + 6 weken geleden een gouden armband 
gevonden.  617254
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