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zaterdag 21 juli
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Piet Geurts (verj) en Frans v.d.Wielen (zijn verj)

19.00uur: EUCHARISTIEVIERING
mg Harrie  v.d.Heijden  en André en Dina  v.d.Rakt-v.d.Westen  en 
Guus  v.Erp  en  overl.ouders  v.Erp  en 17e jgt  Harrie  Verkuijlen  en 
Dane van der Wielen 

zondag 22 juli   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d.Laar en Ria Leenhou-
wers en ouders Verhoeven-van Rooij (verj moeder)
en Dora van der Heijden-v.d. Heuvel en Martien v.d.Wetering

maandag 23 juli
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

woensdag 25 juli
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jan en Nolly Herckenrath-Leenhouwers en jgt Betsie v.Roosmalen-
v.Boxtel  en 4e jgt  An  v.Zeeland-Leijen  en Jan  Hanegraaf  en 
Johannes v.d.Wetering, Lamberta v.d.Akker en overl. fam.leden

donderdag 26 juli



10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek



zaterdag   28 juli  
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

mg  Pieta  de  Veer-Danen  en Corrie  Timmermans-v.Bekkum 
(bejaarden Wevershof)  en Riek v.d.Heuvel-v.Dijk

19.00uur: EUCHARISTIEVIERING
jgt  ouders  Hendriks-v.Uden  en Wim  Hoes  (trouwdag)  en fam. 
v.d.Ven-Sanders  (nms  kinderen  en  kleinkinderen)  en vader  en 
moeder v.d.Broek-Smits

zondag 29 juli   
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

mg Johan v.Hoeij-Lunenburg en Riet v.Hoeij-v.Schijndel en mg Bert 
Ketelaars  en ouders Verhoeven-v.Rooij (verj vader)  en Albertus en 
Cornelia Kling-Derks en fam. v.d.Laar en Ria Leenhouwers 

In de Heer overleden
 Op 75-jarige leeftijd is plotseling thuis in Oss in het bijzijn van zijn dierbaren, 

Hans  van  Tilburg, overleden.  Hans  is  een  zoon  uit  de  vroegere 
kappersfamilie van Tilburg, hier in Nistelrode. Hij is 47 getrouwd met Tonnie 
Verbruggen uit Uden en samen hebben ze twee zonen: Theo en John (met 
Marga). Hans zorgde met grote toewijding voor zijn gezin, vooral voor zijn 
vrouwTonnie  die  extra  zorg nodig  had  nadat  ze een  hersenbloeding had 
gekregen. 

 Op 12 juli is na een ziekbed van enkele maanden  Riek van der Heijden-
Hoefnagel, 68  jaar  oud,  overleden.  Ze  runde  samen  met  man  Piet  een 
boerderij aan Loo. Ze was de zorgzame moeder van Ine (met man Ad), José 
(met man Jos) en Pieter (met vriendin Natasja) en de trotse oma van acht 
kleinkinderen, die ze graag verwende. Gastvrijheid stond bij Riek voorop, de 
koffie stond altijd klaar. 

Moge zij rusten in vrede.  

Efkes Anders DVD
24 juni jl. was er in de KanZ een optreden “Oliver” van toneelvereniging “Efkes 
Anders” en  60 kinderen. Er zijn video-opnamen en foto's gemaakt.  Deze zijn 
verwerkt op een DVD en is te bestellen voor €5,00.  611900.

Scouting bestaat 100 jaar
Op 1 augustus 2007 vindt wereldwijd de “Scouting Sunrise” plaats, om het pre-
cies 100 jaar bestaan van Scouting te gedenken. Op Scoutcentrum Achter de 
Berg wordt aan dit evenement aandacht besteed. Op de volgende websites vindt 
u meer informatie over deze gebeurtenis:  www.scouting.nl,  www.scout.org, 
www.scouting2007.org , 

Opbrengst collecte
rectificatie: De collecte t.b.v. het Rode Kruis heeft € 1.486,82 opgebracht.

Oud papier  Stichting vrienden van onze 
missionarissen

http://www.scouting2007.org/
http://www.scout.org/
http://www.scouting.nl/


Op donderdag 19 juli halen wij weer oud papier op in het buitengebied, Jonker-
straat t/m Zeelandseweg en  De Zwarte Molen. Wilt u ervoor zorgen dat het 
papier om 12.00 uur aan de weg staat? Bedankt.


