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Onder de heiligen uit  het  evangelie  neemt Johannes de Doper een 
vooraanstaande  plaats  in.  Hij  was  de  enige  zoon  van  de  priester 
Zacharias en zijn  vrouw Elisabeth.  Op 24 juni  viert  de RK-Kerk het 
hoogfeest van de geboorte van Johannes, de Voorloper van Christus. Er 
is nog een tweede feest ter ere van Johannes de Doper, namelijk dat van 
zijn onthoofding; dit gedenkfeest wordt op 29 augustus gevierd. 

Toen Johannes volwassen was trok hij zich terug als kluizenaar  in de woestijn, waar 
hij zich voedde met sprinkhanen en wilde honing. Later trok hij door het land om de 
komst van de Messias aan te kondigen en mensen te dopen in de Jordaan. Hij vond 
zichzelf niet waardig om ook maar de schoenriem van Jezus vast te maken, maar toch 
stond op een goede dag Jezus voor hem met het verzoek hem te dopen. Na Jezus 
herkent te hebben weigerde Johannes aanvankelijk, maar uiteindelijk volgde toch de 
doop.
De grootheid  van  Johannes de  Doper  ligt  besloten  in  zijn  zending:  bekering en 
verlossing van alle zonden door de doop.  In het Evangelie wordt Johannes de Doper 
de voorloper en wegbereider van Christus genoemd. Wat kunnen we ook in onze tijd 
nog veel van hem leren! Al zijn wij  geen Sint Jan de Doper, toch mogen ook wij 
"wegbereiders" zijn. Geen licht voor grote volkeren, zoals Johannes, maar wel een 
licht voor de mensen in onze omgeving. Ook wij kunnen wegwijzers zijn: voor mensen 
in uren van verdriet en duisternis, voor mensen die op zoek zijn naar de zin van het 
leven. Of gewoon voor mensen die op zoek zijn naar een luisterend oor.

Afsluiting van het pastorale jaar op maandag 25 juni
We zijn gewend om voor het begin zomervakantie het pastorale jaar af te sluiten. Dit 
jaar  hebben we pater  Ward Cortvriendt,  onlangs  gekozen Abt  van de  Abdij  van 
Heeswijk,bereid gevonden om te komen vertellen over zijn nieuwe werkzaamheden 



als abt over het vitaal houden van een parochie in deze tijd  en over geloven in deze 
tijd. De avond wordt gehouden in de parochiezaal op maandag 25 juni, aanvang 20.00 
uur. Welkom!

zaterdag 23 juni 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Sjan v.Creij-Verstegen en Jet v.d.Wielen-Pepers
19.00uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en André en Esmee Bekkers (jgt 
Wim) en overl.ouders v.Alphen-v.Sonsbeek, zoon Wim en kleinzoon Wim 
en André en Dina v.d.Rakt-v.d.Westen(verj pa)  en Grard v.d.Bogaart en 
Grard de Louw en ouders Pennings-v.d.Akker en Wilhelmina (verj) en Piet 
v.Uden-Ketelaars en zonen Grard en Christ

zondag 24 juni   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jo Kerkhof-v.Hoorn en Wim Hoes en overl.ouders Martien en Hanneke v.d. 
Velden-v.d.Graaf  en mg Johan v.Hoeij,  Nelly v.Hoeij-Lunenburg en Riet 
v.Hoeij-v.Schijndel  en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. Laar 
en Ria  Leenhouwers  en Piet  v.d.Burgt  en 13e jgt  Jan  v.d.Rakt  en 
overl.fam.v.d.Rakt  en  v.d.Heijden  en mg  Bert  Ketelaars  en Harrie 
v.d.Boogaart

maandag 25 juni
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders v.Venrooij-Vos  en Toon v.d.Heijden (.verj, Achterstr)  en jgt Harry 
Donkers

woensdag 27 juni   
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

jgt Beppie v.Venrooij-v.d.Hurk

donderdag 28 juni  
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 30 juni 
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

mg Pieta de Veer-Danen en Th.v.Lith-v.d.Wetering (verj vader)  en Corrie 
Timmermans-v.Bekkum (bejaarden Wevershof)

19.00uur: GEZINSVIERING /OPENLUCHTMIS
met zang van het kinderkoor
familie  v.Dinther-Exters  en fam.v.d.Ven-Sanders  (nms  kinderen  en 
kleinkinderen)  en Grard Jansen en Leen Jansen-den Dekker  en Jas en 
Drieka  v.d.Bogaart-Kouwenberg  en Carola  Cuijpers-Suppers(verj,  nms 
kinderen en kleinkinderen) 

zondag 1 juli   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 



overl.ouders v. Dijk-Verkuijlen (verj moeder) en Albertus en Cornelia Kling-
Derks en fam. v.d. Laar en Ria Leenhouwers. 

wordt zaterdag 23 juni gedoopt:
 Kyan Jessaya, zoon  van 

Layla Rettob en Rambal Sambo

wordt zondag 24 juni gedoopt:
 Sierd, zoon  van 

Jolanda v.Os en Johan Romme
 Evi, dochter van Bart Schuurmans en Simone v.d.Rakt

Workshop Mandala tekenen
Donderdagmorgen 28 juni geeft Willemien Geurts een workshop Mandala tekenen. 
Informatie of aanmelding: Willemien Geurts, tel. 612022.

Expositie schilderijen in bibliotheek Nistelrode
In de maanden juni en juli is er in de bibliotheek een schilderijenexpositie van mevrouw 
Heerkens  tijdens  de  openingsuren  van  de  bibliotheek.  Voor  informatie  over  de 
openingstijden zie www.bibliotheeknistelrode.nl of bel: 611555.

carnavalsstichting  "De Wevers"    jaarvergadering 21 juni
Op donderdag 21 juni is de jaarvergadering van c.s. "De Wevers". Aanvang 20.30 uur 
in café 't Tramstation. Iedereen is welkom!

Steunpunt Bernheze.nl wordt onderdeel van Portaal Maasland!
Het Steunpunt vrijwilligerswerk Bernheze heeft vanaf dinsdag 12 juni een nieuwe web-
site: Portaal Maasland.Via het bekende adres,www.steunpuntbernheze.nl, komt u 
automatisch  op  Portaal  Maasland.  Deze  site  fungeert  als  internetportaal  voor 
Steunpunt Oss, Steunpunt Bernheze en Steunpunt Maasdonk.  
Het team van Portaal Maasland (consulenten Steunpunten Oss, Bernheze en Maasdonk)  De la 
Sallestraat 3 - 5384 NK Heesch - Tel: 474851.  

Help nú MS-patiënten door maar 2 uur collecteren te doneren!
Onder het motto: “Actie VASTE WEEK” hoopt het Nationaal MS Fonds in november 
5.000 collectanten te hebben. Het Nationaal MS Fonds heeft in 2006 met bijna 2000 
collectanten het bedrag van € 214.000 opgehaald. Het streven is om in 2007 minimaal 
5.000 collectanten te kunnen vinden. Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de 
kwaliteit  van  leven  van  mensen  met  MS  te  verbeteren.  Daarom  collecteert  het 
Nationaal MS Fonds in november. Wilt u meer informatie? Neem contact op met het 
Nationaal MS Fonds, tel. (010) 591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl  

oud papier Stichting Vrienden Van Onze Missionarissen
Op donderdag 21 juni  wordt om 12.00 uur papier opgehaald in het  buitengebied 
Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en Zwarte Molen. Papier svp  verpakken.

Bobz organiseert een galabal
Voor de derde keer organiseert het Open Jongerencentrum De BOBZ het Galabal voor 
de kinderen die het basisonderwijs verlaten. Voor deze groep kinderen is deze activiteit 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
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http://www.bibliotheeknistelrode.nl/


opgezet  door  een  groep  enthousiaste  vrijwillige  jongeren  en  ouders.  Wij  nodigen 
namens de kinderen van groep 8 alle meesters en juffen uit die een belangrijke rol 
hebben gespeeld gedurende de basisschool! MooiNisseroi.nl en  Wan-TV zorgen voor 
de  vastlegging  én  alle  kinderen  worden  geportretteerd. Alle  belangstellenden  zijn 
welkom! Wanneer?  vrijdag 22 juni van 19.30 tot 23.00 uur.  (aankomst vanaf 
19.15 uur) Voor de kinderen ligt de rode loper uit 

geen zomerstop kienen bij KBO Nistelrode
In het maandoverzicht van juni staat vermeld,dat voor het kienen een zomerstop geldt tot 
22 augustus. Omdat veel ouderen in de zomer thuis blijven, is de behoefte groot om in 
deze periode door te gaan met kienen. Dankzij de inzet van enkele vrijwilligers zijn we er 
in geslaagd aan deze wens tegemoet te komen.  Dus met ingang van 11 juli is er elke 
twee weken op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kienen in de Wevershof

gevonden / verloren 
Op de Loosbroekseweg is een bos met 6 sleutels gevonden met tekst: renault. 

612009. 
Iemand uit Den Dungen heeft een zilveren horloge verloren.073-5941984.



In de Heer overleden
 Op 12 juni is na een ernstige ziekte in het ziekenhuis te Veghel overleden: Ad van 

der Heijden, nog maar 48 jaar oud. Ad werd geboren op Delst als jongste zoon van 
Jan van der Heijden  (Jan van Bertus Pietjes) en Anna Kerkhof. Hij woonde aan de 
Blauwesteenweg met zijn vrouw Marij en dochters Cassy en Lindy. Hij was lid van 
vogelvereniging"De Oranjewever"  en enthousiast  beoefenaar van jeu-de-boules 
bij"Die Lé".

Moge hij rusten in vrede.

Toneelvereniging “Efkes Anders”   workshop voor kinderen
Aan  alle  kinderen  die  zich  op  gegeven  hebben  voor  de  workshop  van  de 
toneelvereniging op 23 juni a.s. Gevraagd wordt: •Graag allemaal in het zwart (in elk 
geval donker) gekleed komen, •graag meebrengen een zinken emmer met borstel of 
poetsdoek en een  bord, mok en lepel (moet op geslagen kunnen worden tijdens de 
zang). •Aanwezig zijn om 09.45 uur!
De voorstelling is rond 17.00 uur. Inlichtingen: Jannie van Delst,  612364.

fanfare St. Lambertus                                               buurtconcert 25 juni 2007 
Als afsluiting van het seizoen trekt de fanfare traditiegetrouw het dorp in. We verzorgen 
dit jaar een concert in het Zeven-Eeuwen park bij de kiosk op maandag 25 juni 2007 
vanaf 19.00 uur. Alle onderdelen van de fanfare komen aan bod, een mooie gelegenheid 
om eens te luisteren of muziek maken iets voor jou is. Je kunt dan horen dat er leuke 
populaire muziek gemaakt wordt..Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Wil jij ook muziek maken?                  fanfare St. Lambertus organiseert workshops 
In augustus starten we met workshop blokfluit en slagwerk voor kinderen vanaf groep 5. 
Naast algemene muziekkennis en kennis over verschillende instrumenten worden er 
met de blokfluit of slagwerkoefenpadje enkele liedjes geleerd. De workshop bestaan uit 
+15 wekelijkse lessen van 45 minuten. Na deze workshop heb je een goede indruk wat 
de  mogelijkheden  zijn.  Wil  je  meer  informatie?Kom  kijken  en  luisteren  bij  het 
buurtconcert op maandag 25 juni in het Zeven-Eeuwenpark (muziekkiosk) of bel met: Tiny 
de Vries, Weidestraat 16 tel.612525 of ,Peter Timmers, Stekstraat 17, tel. 612514.

Pleinfeest Muziekkapel De Dûrzakkers
Aanstaande  zondag  24  juni  organiseert  de  muziekkapel  op  het  Raadhuisplein 
van11.00uur-18.00uur het 14e  pleinfeest. Diverse kapellen presenteren zich. Een jury 
beoordeelt onderdelen als muzikaliteit en originaliteit. Welkom!

Nederlandse Rode Kruis bestaat 140 jaar
Dit jaar bestaat het Nederlandse Rode Kruis 140 jaar. Daarom heeft het Rode Kruis af-
deling Maasland besloten dit feit feestelijk in het weekend van 23 juni te herdenken. 
• Er is een Reünie van oud vrijwilligers op donderdag 21 juni van 14.00 uur tot 16.00 

uur in het Rode Kruisgebouw aan de Kromstraat. 
• zaterdag 23 juni is er een Zomerfeest voor deelnemers en vrijwilligers van het Rode 

Kruis. Dit eest is van 14.00 uur tot 16.00 uur in ‘t Oude Theater, Spoorlaan 58 iOss, 
• De scootmobieltocht is op zondag 24 juni, gereden vanaf het Rode Kruisgebouw 

naar een geheime plaats in Oss. De route gaat via de Ministerhof en Sterrenbos 
waar bewoners zich met hun scootmobiel kunnen aansluiten. Iedereen die met een 
scootmobiel rijdt kan aan dit evenement deelnemen. Deelname is gratis .



• Landelijke estafette: De afdeling Het Maasland doet ook mee aan een landelijke 
estafette die is georganiseerd door het Landelijk Bureau van het Nederlandse Rode 
Kruis. Op de plaats waar scootmobielrijders samen komen zal een delegatie van de 
afdeling Eindhoven aanwezig zijn om het estafettestokje door te geven. Meldt u voor 
deze tocht en neem contact op met Annelies van Oss, 0412 641790.

De collecte t.b.v. Rode Kruis 
De collecte wordt gehouden in week 26 (24 t/m 30 juni).
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