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Zondag 10 juni 
a.s. wordt sacramentsdag gevierd.  Dit rooms-katholieke 
hoogfeest  stelt  de  werkelijke  tegenwoordigheid  van 
Christus in de eucharistie centraal.

Sacramentsdag  is  eigenlijk  het  opnieuw  vieren  van  Witte 
Donderdag.  Het  verschil  is  dat  de  nadruk  veel  meer  ligt  op  het 
katholieke dogma van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus 
in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de eucharistie. In 
tegenstelling tot  het  protestantse geloof  leert  de RK-Kerk dat de 
Hostie ook buiten de eucharistie aanbeden moet worden. Dat kan 
in het bijzonder door het tonen van de geconsacreerde hostie in 
een  monstrans  en  het  ronddragen  in  een  sacramentsprocessie 
door de straten, een gebruik dat nog op veel plaatsen in de wereld 
bestaat.
Aanleiding voor de instelling van Sacramentsdag zijn de visioenen 
van de Luikse augustines Juliana, van het klooster Mont Cornillon. 
Vanaf  1209  had  Juliana  mystieke  ervaringen.  Zij  beweerde  dat 
Christus aan haar verschenen was en haar had opgedragen zich in 
te spannen voor de instelling van Sacramentsdag. De bisschop van 
Luik geloofde haar en stelde in 1248 dit feest in zijn bisdom in. Een 
van de aartsdiakens van het bisdom Luik was de latere paus Urba-



nus IV. Hij beval  in 1264 dat het feest in de gehele Kerk gevierd 
moest worden.



zaterdag 9 juni 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor 

Martina v.Creij-v.d.Donk en Martien v.Lith
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor

uit dankbaarheid bij 50-jarig huwelijk van Piet en Mien de Mol-Smits 
en overleden fam.Smits en de Mol en mg Ida en Harrie Verstegen en 
1ste jgt Dientje Geurden-Klaassen en Jaske Geurden en 9e jgt Martien 
v.Driel, overl.ouders v.Driel, overl.ouders v.Casteren en familie  en jgt 
Riek v.Lankveld-Timmers en Martien v.d.Wetering en Grard Jansen en 
Lien Jansen-den Dekker

zondag 10 juni   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

overl.fam.v.Duijnhoven-v.Dijk  (jgt  An)  en overl.ouders  Martien  en 
Haneke v.d.Velden-v.d.Graaf  en Albertus en Cornelia Kling-Derks en 
fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers en  Grad en Anna vd.Wijst en Tinie, 
Bennie en Nellie  en Bert Nuijen  en Jan de Loijer en tot  bijzondere 
intentie

maandag 11 juni
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

uit  dankbaarheid en Francien v.Steensel-Peters (haar verj)

woensdag 13 juni 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

overl.ouders Hermans-v.d.Smissen en Jan v.Wanrooij en Thé Exters

donderdag 14 juni
10.30 uur: GEBEDSVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 16 juni VADERDAG
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
19.00uur: GEBEDSVIERING 

mg Harrie v.d.Heijden en Antoon de Bie en Martien Timmers en Annie 
Timmers-v.d.Heuvel(jgt  vader)  en ouders  Verstegen-v.Schaijk  en 
ouders  Vissers-v.d.Laar  Jos  en  Sjannie  Langens-Rijkers  en Petra 
Hurkmans-Ondersteijn  en Jan Arts en kleinkind Lotte  en Harrie Ver-
kuijlen en Gerda v.Dijk-Smits en 9e jgt Wim v.d.Wielen en Cor v. Lith 
(nms de kinderen) en ouders v.d.Heijden-Verstegen, ouders Fransen-
Kappen, hun overleden kinderen en Janus en Driek Verstegen en mg 
Anna Timmers-van Dijk, Johan Timmers, dochter Lia en schoonzoon 
Jan

 
zondag 17 juni   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

Cor en Grard v.d.Ven en Piet Leijen (zijn verj) en Gerardus Welerubun 
en Bertie en Léon v.d.Middegaal en Albertus en Cornelia Kling-Derks 
en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers.



 
Worden zondag 10 juni gedoopt:
 Lucas en Jasper, zonen van Olaf Jansen-Stenbergen en Lizette v.Doorn
 Maud, dochter  van  Mario  v.d.Ven 

en Annemarie v.d.Heijden
 Rosa, dochter van Crisjan en Inez 

v..Kessel-v.d.Lee, Delst
 Tjeu, zoon  v.Rob  Aarts  en 

Daniëlle v.d.Heijden

BOBZ        activiteiten tot de vakantie
 15 juni discoavond voor groep 6 en 7 van 19.30 - 22.00 uur,
 en op 22 juni Het GALA BAL voor groep 8 van 19.30 uur tot 23.00 uur (ook 

de kinderen die buiten Nistelrode in groep 8 zitten zijn van harte welkom!!!).

Pomologische Genootschap op Bijenmarkt Nistelrode
Zondag  10  juni  houdt  Ambrosius  Bernheze  (de  bijenhoudersvereniging  van 
Bernheze)  de  jaarlijkse  NISSEROISE  BIJENMARKT.  De  markt  is  inmiddels 
uitgegroeid tot een echte familiedag. Met activiteiten voor imkers en niet imkers, 
voor jong en voor oud. De markt begint om 10 uur op het Raadhuisplein. De 
toegang is gratis.
Pomologie.  Als noviteit  is  het  Pomologische Genootschap uit  het  Limburgse 
Limbricht  aanwezig.Het  woord  Pomologie  komt  van  het  Latijnse  Poma  dat 
boomvrucht betekent. Ook wordt wel verwezen naar Pomona de Godin van de 
tuinvruchten. In de wetenschappelijke zin van het woord is Pomologie de leer 
van de aard en soorten van fruit alsmede haar doel en systematische indeling. 
Voorlichting  en  promotie  van  de  Imkerij  De jaarlijkse  bijenmarkt  is  ook 
bedoeld  om geïnteresseerden  voorlichting  te  geven over  het  bijenhouden  en 
daarmee  de  imkerij  te  promoten.  Hiertoe  is  een  zeer  grote  informatie-kraam 
ingericht waar zelfs een echt bijenvolk van dichtbij bekeken kan worden en uitleg 
gegeven wordt over het voortbestaan van een bijenvolk. 
Het ambachtelijke en de natuur. Zo is ook dit jaar de “Kaasboer”weer present 
en is  ook de  Wereldwinkel  vertegenwoordigd,  evenals  het  Wijngilde en het 
Vogelasiel. Verder is er een kraam met artikelen van wol en vilt van de familie 
van den Braak uit VoorburgOok worden er dit jaar weer planten verkocht waaruit 
de bijen de nectar halen om honing van te maken, naast deze “drachtplanten” 
zijn er ook nog verschillende andere soorten planten en bloemen te koop.
Ook de kinderen kunnen zich op de markt goed vermaken. Zo kunnen ze zelfs 
kaarsen  maken  met  behulp  van  bijenwas,  kunnen  ze  prijzen  winnen  in  de 
“lollykraam”en zijn er weer de overheerlijke (honing)wafels te krijgen. U bent van 
harte  uitgenodigd op zondag 10 juni tussen 10.00uur  en 16.30 uur

proeflessen hockey
Op donderdag 7, 14 en 21 juni zijn alle kinderen tussen 6-10 jaar welkom voor 
gratis proeflessen. De lessen zijn van 17.00-18.00 uur op de hockeyvelden op 
sportpark  de  Braaken  in  Heesch  (tegenover  de  voetbalclub  in  Heesch).  Doe 
sportkleding aan en sportschoenen, de hockeyclub zorgt voor een hockeystick. 
Meer  informatie  ?  Bel  of  mail  Paul  Ulehake;  455322(na  18.00  uur)  / 
paululehake@wanadoo.nl



Computertypen voor kinderen van groep 7 en 8 tienvingersysteem
Eind augustus/begin september start  de cursus computertypen,  voor kinderen 
van groep 7 en 8, op basisschool ’t Maxend (“de KanZ”) op maandag- en dins-
dagmiddag (na schooltijd). Voor Informatie/aanmelding: 06-53830572 (Harry van 
dr Steen).

Gevraagd
Er wordt voor 3 uur per week huishoudelijke hulp gevraagd. 617228



samen delen spaardoosjes van de communicantjes
Elk jaar sparen de kinderen die hun communie doen voor een goed doel. De 
communicanten van dit jaar hebben gespaard voor de “Stichting Hulphond” in 
Herpen. Deze stichting leidt honden op die gehandicapte mensen en kinderen 
gaan helpen in hun dagelijks leven. De opbrengst van de spaaractie is € 376,20. 
De Stichting bedankt de communicanten van harte voor deze mooie bijdrage

Krijgt de Nistelrodese bevolking een multifunctioneel buitensportveld ???
Deze vraag wil  de  projectgroep  “realisatie  omnisportveld”  voorleggen  aan  de 
inwoners, de scholen, de  buurt- en sportverenigingen, de woningcorporatie en 
het bedrijfsleven uit Nistelrode.
De projectgroep “realisatie omnisportveld”, waarin vertegenwoordigers zitten van 
het Moluks bestuur van stichting Dewan Maluku Nistelrode, de gemeente Bern-
heze en Vivaan,  kinder-/jongerenwerk en het opbouwwerk,houdt op donderdag 
14 juni om 20.00 uur in het educatief en cultureel ontmoetingscentrum “De 
Kanz”over  genoemd  onderwerp  een  informatiebijeenkomst.  Tijdens  deze 
informatiebijeenkomst zal de projectgroep uitleg geven over de voorbereidende 
werkzaamheden die in dit  verband zijn verricht.  Het  bedrijf  Prelan/Proludic  uit 
Gemert komt met een bedrijfs-/productpresentie.Het tweede deel van de avond 
zal worden gebruikt om de aanwezige bewoners, verenigingen en instanties de 
gelegenheid te geven hun vragen of  opmerkingen te plaatsen.Er zal op deze 
avond worden gepeild of er voldoende draagvlak is om dit project van de grond 
te tillen.  De projectgroep rekent op uw aanwezigheid en bijdrage. 

Balletstichting   voorstelling “Nistelrode goes to Hollywood”
Zaterdag 9  juni  en zondag 10 juni  is  om 13.00 en 16.00 uur  de  voorstelling 
“Nistelrode goes to Hollywood' in de Lievekamp te Oss. Kaartjes voor de zondag 
zijn nog te koop bij  Reisbureau de Wegwijzer, Laar 57e.  Prijs: € 8,50. U gaat 
genieten van een spetterende voorstelling met louter Bernhezer Sterren!

Collecte Nationaal Epilepsie fonds nieuwe collectanten gevraagd
De collecte t.b.v. het Nationaal Epilepsie fonds is van 3 juni tot en met 9 juni. 
Voor komend jaar zijn wij op zoek naar nieuwe collectanten. Kunt en wilt u een 
paar  uurtjes  collecteren  dan  kunt  u  zich  melden  bij Lambert  Hendriks. 
Blauwesteenweg 31 612555.

Eijnderic. boekjes
Inmiddels zijn de nieuwe programmaboekjes, van de Eijnderic, huis aan huis be-
zorgd. Mocht u onverhoopt geen boekje ontvangen hebben, dat kunt u het bij de 
bibliotheek afhalen.

Afrika-Engakoor
In het weekend van zaterdag en zondag, 9 en 10 juni verzorgt het koor twee 
vieringen op Ameland, in Hollum in samenwerking met het koor daar dat onder 
leiding staat van  Monique v.d.Ven (zus van Mayke).

oud papier Vogelvreugd /samenwerkende  buurtverenigingen
• Donderdag 7 juni wordt om 17.0u door Vogelvreugd papier opgehaald
• 0p maandag 11 juni  a.s. wordt vanaf 18.00 uur door de samenwerkende 

buurtverenigingen in hun wijk 20 het papier opgehaald.



Verloren
Op dinsdag 29 mei ben ik mijn  digitale camera, merk Kodak CX7530, op de 
kermis bij de draaimolen verloren. Heeft iemand deze gevonden? Graag contact 
opnemen met telefoonnummer 0412 612226. Bij voorbaat dank.


