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Het bestuur van de Pastorale Eenheid heeft onlangs de tarieven voor het 
jaar 2008 als volgt vastgesteld:
- Stipendia voor een Heilige Mis €   10,00
- Huwelijksmis € 335,00
- Jubileummis € 250,00
- Uitvaart € 410,00

Voor  huwelijken  en  uitvaarten  geldt  de  volgende  kortingsregeling  bij 
deelname aan de gezinsbijdrage:
Bij huwelijk van een kind, dat nog bij de ouders woont of minder dan 2 jaar 
zelfstandig woont, zal de gezinsbijdrage van de ouders van de laatste 2 
jaren  in  mindering  worden  gebracht  op  het  tarief  (  €335,00)  van  de 
huwelijksmis. 

Bij  huwelijk  van een kind dat  al  2 jaar of  langer  zelfstandig woont,  zal 
zijn/haar eigen gezinsbijdrage van de laatste 2 jaar in mindering worden 
gebracht op het tarief van de huwelijksmis.

Bij uitvaarten  (tarief  € 410,00) wordt de korting wegens deelname aan de 
gezinsbijdrage over de laatste 2 jaren verrekend. 



Het minimaal te betalen bedrag bedraagt in alle gevallen € 100,00.



zaterdag 10 november  
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

2e jgt Frans v.Dinther  en Cor v.d.Wetering (nms bewoners Kerkhof-
laan) en overl.ouders Sommers-v.d.Biezen en overl.kinderen

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het Con Fuocokoor 
ouders  v.Eenbergen-v.d.Boom  (sterfdag  moeder),zoon  Leonard  en 
overl.fam.leden  en ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en André 
en Esmee Bekkers (verj moeder)  en mg Jaske Geurden en Dientje 
Geurden-Klaassen  en Martien  Timmers,  Annie  Timmers-v.d.Heuvel 
(verj  vader)  en jgt  Dina  Schalks-v.Zutphen  en Martien  en  Grada 
Timmers-Dobbelsteen  en Marinus  v.Nuland  en  overl.ouders  v.d. 
Bogaart-v.d.Aa,  zoon  Bert  en  echtgenote  en ouders  v.Eenbergen-
v.d.Boom (jgt moeder) zoon Lennard en overl.fam. en Martien Kerkhof 
(verj en jgt)  en Piet v.d.Burgt  en fam.v.Lith-Broeksteeg en Hanny  en   
ouders v.d.Wielen-v.Grunsven en 9e jgt Naomi v.d.Heijden 

zondag 11 november
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Jo Kerhof-v.Hoorn  en Pieter  Sommers  en overl.fam.en Albertus en 
Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar  en Ria Leenhouwers  en Adrie 
Wijdeven

16.00 uur: “Poolse” mis

maandag 12 november
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

ouders Hommeles-Pennings en zoon Henk, overleden van fam.Corne-
lis v.d.Ven en familie en Peer v.d.Heuvel

woensdag 14 november  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Carel en Jan Jacobs en ouders Smits-Langens en ouders v.d. Akker-
v.d.Hurk

donderdag 15 november     
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 17 november   
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor 

overleden leden van het seniorenkoor  en jgt Nico Manders(verj)  en   
Jas, Cisca en Marian v.Haaren en overl.ouders van Dijk, Verkuijlen en 
familie  

19.00 uur: GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor
met medewerking van SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN
ouders v.Eenbergen-v.d.Burgt  en Bert  Bressers  en 1ste jgt  Harrie  v.d. 
Heijden,fam.v.d.Heijden-v.Rooij en fam.Rijkers en Petra Vos-v.d.Heijden 
en Dina  en  Cor  de Mol  (trouwdag)  en Rudolf  en  Martina  v.d.Akker-
Rijkers en Martien v.Herpen( nms de Katholieke Bond van Ouderen) en   
Driek  Verstegen  (zijn   verj)  en mg  Anna  Timmers-van  Dijk,  Johan 
Timmers, dochter Lia en schoonzoon Jan  en Ad v.d.Heijden (van een 



goede vriend) en Bertie en Leon v.d.Middegaal (verj moeder) en 10e jgt 
Jorg Gielis

zondag 18 november
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Elisabeth-v.d.Aalsvoort-v.d.Kamp en Albertus en Cornelia Kling-Derks 
en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers en overl.ouders en fam.de Laat 
en van Dijk

16.00 uur: “Poolse” mis

worden zondag 11 november gedoopt
 Jayden, zoon v.Theo v.d.Heijden en Lenie Schepers
 Sara en Noa, tweeling van de fam.Commandeur

Carnavalsvereniging”De Wevers”     de nieuwe prins houdt receptie
Zondag 11 november is er gelegenheid de nieuwe prins Bas I in zaal De Hoefslag 
te feliciteren vanaf 13.00 uur. 

Bridgekampioenschap van Nistelrode
Zaterdag  10  november wordt  er  gespeeld  om  het  bridgekampioenschap  van 
Nistelrode  in  het  “Paviljoentje”,  Aanvang 13.15  uur.Informatie:Willy  Muijtjes,  .
613417.

Werkgroep Eerste Communie  belangrijke data
De Eerste Heilige Communieviering is op zondag  20 april 2008. De informatiea-
vond is woensdag 14 november om 20.30 uur in “de KanZ”. Deze avond is voor 
de ouders van kinderen van groep 4 en voor ouders van kinderen (groep 4) die 
buiten Nistelrode onderwijs volgen. Deze avond worden ook de inschrijfformulieren 
aangereikt.

Lekker griezelen met de griezelbus!       Scouting Mira Ceti
Zaterdag  10  november komt  de  griezelbus  van  schrijver  Paul  v.  Loon  op 
Scoutcentrum Achter de Berg, Elk jaar is er in november een spookavond voor alle 
kinderen van Bernheze. De jeugdleden (Scouts en Explorers) maken rond de vijver 
scènes in het teken van de ‘Griezelbus’ van Paul v. Loon. Iedereen is 10 november 
vanaf 19.00 uur welkom op Scoutcentrum Achter de Berg (Achter de Berg 14), en 
vergeet niet laarzen of waterdichte schoenen te dragen. Mira Ceti:
www.miraceti.nl  www.achterdeberg.scouting.nl  

Bobz-activiteiten streetdance/rappers
• Vrijdag 9 november is er disco voor groep 7 en 8 (van 19.30 uur tot 22.00 uur). 

Bobz zorgt voor life STREETDANCE!!
• Vrijdag 16 november is de avond voor de jeugd van het voorgezet onderwijs. Er 

is speciaal gastoptreden van de RAPPERS Nicka en Yigo!!

Gastouderbureau ROOS
Gastouderbureau ROOS is in Nistelrode dringend op zoek naar 1 of meerdere 
gastouders. Wilt u graag van huis uit werken? Bent u 20 jaar of ouder en kunt u een 
kind veiligheid, warmte en vertrouwen bieden dan zijn wij naar u op zoek. Kijk voor 

http://www.achterdeberg.scouting.nl/
http://www.miraceti.nl/


meer informatie op onze website:www.gastouderbureauroos.nl U kunt ook ge-
heel vrijblijvend bellen naar : 06-13180151

oud papier  samenwerkende buurtverenigingen
Maandag 12 november a.s. zal vanaf 18.00 uur door de samenwerkende buurtver-
enigingen Boekweitstraat/ W. v. Houtstraat en Over den Dries in hun wijk (wijk 20) 
het oud papier weer worden opgehaald.

Verloren:
Er is een bruine portemonnee met inhoud verloren geraakt  611987.

http://www.gastouderbureauroos.nl/


Eijnderic Nistelrode…  cursussen
 Visagie: Op  donderdag 22 november start er een extra cursus visagie. Op 

deze cursus leert u om met verschillende soorten make-up te werken, uzelf op 
te maken en welke kleuren er bij u passen. Ook gaan we ons verdiepen in bril 
make-up, avond make-up en glamour make-up. Het zijn 3 lessen van 20.00 uur 
tot 22.00 uur. 

• Sieraden maken.  Op  dinsdag 20 november is  er een workshop sieraden 
maken voor meiden van 12 t/m 16 jaar. Deze workshop begint om 19.00 uur 
tot 21.30 uur. Je kunt zelf aangeven welke ketting je zou willen maken en de 
docente zorgt voor de juiste materialen.

 Voor  meer  info  /inschrijven.  Ria  v.Lanen   611055  of  kijk  op 
www.eijnderic.nl. 

Graag zo spoedig mogelijk reageren als u nog wilt deelnemen aan een van deze  
cursussen.

Sinterklaas intocht zaterdag 17 november
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer in het land. Op die dag brengt hij 
ook een bezoekje aan Nistelrode. 
De Sint zal om 14.30 uur starten vanaf eetcafé ’t Pumpke aan het Raadhuisplein. 
Vervolgens zal zijn route gaan via de Kromstraat - Over den Dries - Hoogstraat - 
Molenerf - H vd Venstraat - Korte Veerstraat - Veerstraat - Hoef - Wan -  Den Hof - 
Heuvelstraat - Kerkhoflaan -Parkstraat en eindigen in het Zeveneeuwenpark. 
De Sint logeert vanaf 17 november op het plein voor ‘t Pumpke. Daar zal ook een 
brievenbus staan voor brieven en tekeningen. Vermeld dan wel even het adres van 
de afzender,  anders kan de Sint niet terugschrijven.
Kijk ook eens op www.sjb-nistelrode.nl voor de route en andere informatie.

Parochievergadering
Maandag  19 november is de openbare parochievergadering in de parochiezaal, 
ingang Lindestraat. Aanvang 20.00 uur. Welkom!

Gratis bloedsuikertest in Apotheek Nistelrode op 16 november
Op dit moment zijn er in Nederland ruim 250.000 mensen die diabetes hebben en 
het  niet  weten.  De  maand  november  staat  bij  de  apotheken  in  het  teken  van 
diabetes. Op Wereld Diabetes Dag start daarom DE BLOEDSUIKERTEST. Iedereen met 
een verhoogd risico op diabetes kan op vrijdag 16 november van 09.00 tot 17.00 
uur  naar  Apotheek Nistelrode komen om de  bloedsuikerwaarde  te  testen.  Doe 
vooraf de risicotest op www.kijkopdiabetes.nl  om te zien of u een verhoogd risico 
heeft.

Prijswinnaars  Kleurplaten Open Dag Apotheek Nistelrode
In  de  periode  voorafgaand  aan  de  drukbezochte  Open  Dag  van  Apotheek 
Nistelrode op zaterdag 13 oktober jl  zijn  er veel  kleurplaten ingeleverd. Uit  alle 
inzendingen zijn de volgende winnaars gekozen: categorie 0-4 jaar:  Femmie van 
Houting, 3 jaar, 5-7 jaar:  Gijs Verhoeven  uit Loosbroek, 6 jaar en 8-12½ jaar: 
Ilayah Ngarbingan, 8 jaar. Zij hebben hun prijs al in de apotheek opgehaald.

Afrika-Engakoor

http://www.kijkopdiabetes.nl/
http://www.eijnderic.nl/


Dinsdag 13 november is er een optreden van het koor voor de zieken in de Pas  te 
Heesch van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het koor treedt 2 keer 3 kwartier op: van 20.00 
uur tot 20.45 uur en van 21.15 – 22.00 uur.

Opbrengst collecte “Tot zover Darfur”
De meeropbrengst  van de collecte t.b.v.  de werkzaamheden van Yolanda v.d. 
Broek in Afrika is € 410,00. Bedankt, namens Yolanda.
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