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Drie bijeenkomsten over geloven met kinderen

Waarom deze gespreksbijeenkomsten?
De gelovige opvoeding van de kinderen is steeds meer een taak van de ouders 
zelf geworden. De parochie wil de ouders daarbij behulpzaam zijn door het aan-
bieden van 3 bijeenkomsten met als titel:‘Kinderen vragen...ouders antwoorden’ 
Voor wie? 
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders met kinderen op de basisschool. Op 
drie  avonden komt eerst  even het  eigen geloven aan bod.  Daarna wordt  kort 
besproken hoe je geloven kunt overbrengen op de kinderen. Dat gebeurt op een 
praktische manier, aan de hand van vragen van kinderen, tips, kindergebedjes, 
kinderbijbels en de kalender van het kerkelijke jaar, 
Data en plaatsen
Nistelrode: op de dinsdagavonden 20 en 27 november en 11 december 2007, 
van 20.00 tot 22.00 uur in de parochiezaal van Nistelrode.
Vorstenbosch: op de maandagavonden 7, 14 en 28 januari 2008, van 20.00 tot 
22.00 uur in het parochiecentrum van Vorstenbosch.
Bij opgave vermelden of je in Nistelrode of in Vorstenbosch deelneemt.
Info en aanmelding  :  
Nistelrode: 
Rina Zegers, lid pastoraatsgroep, 0412-611067  c.r.zegers@zonnet.nl
Peter van den Hurk, gespreksleider, 0412-612727  pvdhurk.1@home.nl
Vorstenbosch: 
Daat vd Heijden,lid pastoraatsgroep 0413-342601  l.a.a.v.d.heijden@agroweb.nl  
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Kosten: De deelname is gratis



zaterdag 27 oktober            VIERING ALLERHEILIGEN
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

mg Pieta de Veer-Danen en Tien v.d.Heijden(verj) zonen en Piet v.Kessel 
en jgt Harry v.Kesteren en 2e jgt Ad Gloudemans en overl. fam. en Marinus 
v.Dijk 

17.00 uur: “Poolse” mis
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het Dameskoor 

mg Anna Timmers-van Dijk, Johan Timmers, dochter Lia en schoonzoon 
Jan en ouders de Bie-Beems en kleindochter Sabine en ouders v.d. Burgt-
Ruijs(jgt vader) en Dorus en Mieke v.Asseldonk-v.d. Wetering, kinderen en 
kleinkind en Mark Timmers (verj) en Riek v.d.Heijden-Hoefnagel (nms twee 
vrienden) en 7e jgt Toon v.Es  en Leny Toonen-Vogels, vader, broer Jan, 
Corry Toonen en Bas Peters en Mien v.Dijk-v.Houtum (trouwdag) uit dank-
baarheid voor 48ste huwelijksdag familie de Wit en jgt Albert v. Grunsven en   
5e jgt Gerrit v.d.Heijden 

zondag 28 oktober  VIERING ALLERHEILIGEN
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

ouders Raaijmakers-v.Schaijk  en Johan v.Hoeij,Nellie v.Hoeij-Lunenburg 
en Riet v.Hoeij-v.Schijndel en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam. v.d. 
Laar en Ria Leenhouwers en Anna en Gerardus Welerubun

maandag 29 oktober
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

fam.v.d.Ven-Sanders (nms kinderen en kleinkinderen) en Albertus Kerkhof, 
overl.echtgenote,overl.fam. en Toon Smits en André Raijmakers (verj), fam. 
Raymakers en fam.Guns

woensdag 31 oktober  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

11e jgt Jo v.Zeeland,  Mariëlle en Christien

donderdag 1 november     ALLERHEILIGEN
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor

Albert v.Grinsven en Martien Voets en Wim Hoes

vrijdag 2 november          ALLERZIELEN 
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor

fam.v.d.Rakt-v.d.Westen  en Cor en Grad v.d.Ven  en ouders v.Delst-v.d. 
Oever  en Bertus Steenhuis, schoonzoon Kees en overl.fam.  en Lambert 
Herckenrath en ouders v.d.Broek-v.d.Laar

zaterdag 3 november      
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Frans en Jans v.d.Heuvel en overl.fam. en ouders v.Tilburg-Lucius en zoon 
Toon v.Tilburg(8ste sterfdag) en Cor v.d.Wetering (nms fam.v.d.Wetering)

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 



ouders v.d.Cammen-v.Eenbergen en ouders de Wit-v.d.Aa en Nardus en 
Grada Raaijmakers-v.Santvoort  en Grard Timmers (verj) en schoonzoon 
Piet Raaijmakers en jgt Cees v.Nuland en Anna v.Nuland v.d.Heijden en   
Jan v.Pinxteren en ouders Timmers-v.Deursen en kinderen (verj vader) en   
overl.fam.v.d.Ven-Selten en Jan Hanegraaf en Dorus v.d.Hogen en overl. 
fam.v.d.Hogen en v.d.Heuvel



zondag   4 november  
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders v.Roosmalen-v.d.Heuvel en familie en ouders v.d.Donk-v.d. Oever 
en zoon Leo en Mari  en Martien v.d.Wetering en overl.ouders Verwijst-v. 
Rooij en overl.familie en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar 
en Ria Leenhouwers 

16.00 uur: “Poolse” mis

worden zondag 27 oktober gedoopt 
 Rik, zoon van Walther v,Thiel en Berlinda v.Es, Heescheweg

Kinderkoor       geen repetitie
zaterdag 27 oktober is er geen repetitie van het kinderkoor i.v.m. de herfstvakantie. 

Carnavalsvereniging”De Wevers”   de nieuwe prins
• Zaterdag 3 november wordt de nieuwe prins voor het seizoen 2007-2008 onthuld. 

U bent vanaf 20.30 uur van harte welkom in zaal De Hoefslag.
• Zondag 11 november is in zaal De Hoefslag vanaf 13.00 uur de prinsenreceptie. 

om de nieuwe prins te feliciteren. Welkom!

parochievergadering               nieuwe datum (19 november)

De parochievergadering is  op  19 november.  (ivm vergadering van de Zonnebloem op 12 
november in de parochiezaal is deze verplaatst naar 19 november). Wij hopen dat m.n. de leden van 
de parochievergadering deze nieuwe datum 19 november  kunnen reserveren.

Afrika-Enga koor                 viering 
Zondag 28 oktober om 11.00 uur in Blaricum in de St. Vituskerk, Kerklaan 19 (Child 
Welfare Organisation, Nepal,voor de inventaris van de school)

Allerzielen   viering op 2 november
Op vrijdag 2 november a.s. vieren wij de gedachtenis van Allerzielen.’s Morgens is er 
om 09.30 uur een viering met zang van het seniorenkoor en ’s avonds om 19.00 uur 
een viering met zang van het gemengd koor.Tijdens deze vieringen herdenken wij alle 
overledenen  maar  speciaal  de  overledenen  van  het  afgelopen  jaar.  Wij  nodigen 
iedereen van harte uit om een van deze vieringen bij te wonen.

Huisartsenpraktijk   griepvaccinatie
Op dinsdagavond 30 oktober en op woensdagavond 7 november van 17.00 tot 18.30 
uur kunnen patiënten van Huisartsenpraktijk Nistelrode, die een indicatie hebben 
voor de griepvaccinatie of 65 jaar of ouder zijn, hun jaarlijkse griepprik komen halen op 
de praktijk. U hebt een indicatie als u een hart- of longaandoening of suikerziekte 
hebt, wanneer u  nierpatiënt bent of als u een  verminderde afweer hebt. U hoeft 
hiervoor geen afspraak te maken. “

Tal van activiteiten in Basisbibliotheek Maasland Nederland Leest
De gelukkige klas van Theo Thijssen is het boek dat centraal staat tijdens de tweede 
editie  van  Nederland  Leest.  Deze  roman  wordt  vanaf  vrijdag  19  oktober  gratis 
uitgedeeld aan (volwassen) leden van de openbare bibliotheken, zolang de voorraad 
strekt. Tijdens Nederland leest worden er verschillende activiteiten georganiseerd in 
Basisbibliotheek Maasland. 



 Men kan meedoen aan boekbesprekingen. 
 In  alle  vestigingen zijn  tentoonstellingen te  zien van  lokale  klassenfoto’s  en 

schoolmaterialen van vroeger tot nu. 
 Met een nostalgische klasse(n)avond op vrijdagavond 16 november in Cultureel 

Centrum  De  Pas  in  Heesch  wordt  Nederland  Leest  feestelijk  afgesloten. 
Deelnemers aan die avond zijn Anita v.d.Boogaart,Bram en Gijs Ronnes en Mark 
v.d. Veerdonk.

Kaarten voor de slotavond kosten € 7,00 en zijn te koop bij de bibliotheek. 
In de heer overleden
 Geheel onverwacht is op 65-jarige leeftijd  Cor van de Wetering, Kerkhoflaan, 

overleden. Zijn grote hobby was dansen, samen met zijn vriendin Miet, met wie 
hij  een  hechte  band  had.  Vorige  week  dinsdag  nam  hij  deel  aan  de 
ontspanningsmiddag van de KBO, toen hij  aan het einde van de voorstelling 
werd getroffen door een hartstilstand. 

Moge hij rusten in vrede 

Bridgekampioenschap van Nistelrode
Zaterdag  10  november wordt  er  gespeeld  om  het  bridgekampioenschap  van 
Nistelrode in het “Paviljoentje”,Wevershof 12. Dit kampioenschap geldt voor inwoners 
van Nistelrode. Het begint om 13.15 uur. Informatie:Willy Muijtjes, tel.613417.

CURSUSAANBOD NAJAAR 2007 STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK
 Cursus Vergaderen: 8 en 15 november; 14 en 21 november .Een cursus van 

twee bijeenkomsten, die in samenwerking met de Volksuniversiteit Oss zowel in 
Oss als in Bernheze gegeven wordt. De docent, Daniël van Huffel, heeft ruime 
ervaring als bestuurslid in het sociaal-culturele werk, van sportverenigingen en 
als begeleider van besturen. Hij is tevens docent aan een ROC, waar hij lessen 
sociale en communicatieve vaardigheden en  vergadertechniek geeft. Tijd: 19.30 
-  22.00  uur.  Locatie  Oss:  Volksuniversiteit  Oss.  Locatie  Bernheze:  De  Pas, 
Heesch

 Workshop maatschappelijk betrokken ondernemen of sociale sponsoring: 
20 november.Over sociaal ondernemen en de mogelijkheden voor vrijwilligers, 
organisaties en bedrijven. Jan de Rond zal vanuit zijn jarenlange ervaring als 
projectleider bij ‘Mooi zo Goed zo’ uit Den Bosch, een antwoord geven op vragen 
als: wat is het en wat levert het op voor de organisaties, voor het bedrijfsleven, 
voor  de  mensen  die  meedoen?  Hoe  pak  je  zoiets  aan?  En  wat  kun  je 
verwachten?Tijd:20.00-22.00  uur.  In  Buurthuis  ’t  Hageltje,  Hagelkruisstr.13  in 
Oss.

 Introductie Penningmeesterschap – 22 november.Vrijwilligers die zich willen 
oriënteren op deze bestuursfunctie horen van een ervaren penningmeester wat 
het werk zoal inhoudt. Ad de Haas, als penningmeester lid van het bestuur van 
de  Stichting  Vrouwenschool,  heeft  al  een  aantal  jaren  in  diverse  soorten 
verenigingen en stichtingen als bestuurslid /penningmeester gewerkt. Tijd: 19.30 
- 22.00 uur. Locatie: Cultureel centrum De Binnenstad, Oss De toegang voor alle 
cursussen is gratis. Belangstellenden uit Oss, Bernheze en Maasdonk kunnen 
zich aanmelden bij het Vrijwilligerssteunpunt, telefonisch via 0412-692080 of per 
e-mail: info@steunpuntoss.nl Meer informatie: www.steunpuntoss.nl

collecteopbrengst    brandwondenstichting
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De collecte van de brandwondenstichting heeft € 1559,52 opgebracht. Collectanten 
en gevers bedankt!

Verkoop handwerkspullen op 4 november in De Wevershof
De handwerkgroep van de KBO heeft weer vele mooie werkstukken klaar. Op zon-
dag 4 november van 10.00 uur tot 13.00 uur worden die tegen aantrekkelijke prijzen 
te koop aangeboden. Iedereen is uitgenodigd een kijkje te komen nemen. 

KVO-activiteiten
 Dinsdag 30 oktober is de moederdagviering en wordt het 80-jarig jubileum KVO 

Nistelrode gevierd. Aanvang 19.30 uur in zaal de Rainbow.
 Woensdag 31 oktober is er ter gelegenheid van de nieuwe mantel van Maria om 

10.30 uur een Heilige mis in de St.Jan te ‘s Hertogenbosch.


