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Drie bijeenkomsten over geloven met kinderen
Geloofsopvoeding en vragen van kinderen
Geloven aan de hand van de kinderbijbel

Met je kinderen het geloof beleven
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  aanbieden 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  het  geloof  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, 
Inhoud: Eerste bijeenkomst: geloofsontwikkeling en geloofsopvoeding, vragen van 
kinderen.  Tweede  bijeenkomst:  geloven,  wie  is  Jezus,  hoe  lees  je  de  bijbel, 
kinderbijbels. Derde bijeenkomst: zelf bidden, bidden met kinderen, met kinderen 
naar de kerk.
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.
Informatie en aanmelding  :  
Nistelrode: Rina Zegers, lid pastoraatsgr,  611067c.r.zegers@zonnet.nl
 Peter v. d. Hurk,gespreksleider,  612727 pvdhurk.1@home.nl
Vorstenbosch: Daat van der Heijden,lid pastoraatsgr.,  0413-342601
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 l.a.a.v.d.heijden@agroweb.nl
 Kosten: De deelname is gratis
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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 en   
7e jgt Piet Geurts  en zijn moeder 

19.00 uur: GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor
met medewerking van SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN
overl.buurtgenoten van Veerstraat/De Hoef en 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   en ouders Theodorus v.Lith-v.d.Wetering  en Albertus v.d.  Hurk en 
Christiana v.d.Hurk-Verstegen  en Riek v.d.Heijden-Hoefnafgel (trouwdag)  en   
overl. ouders Pennings-v.d.Akker

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, fam.de Laat en van Dijk

16.00 uur: “Poolse” mis

maandag 19 november
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Riek v.d.Heuvel-v.Dijk (trouwdag) en Harrie v.d.Heuvel (zijn verj) en familie

woensdag 21 november  
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

ouders Hendrikus de Mol- v.d.Velden, Jo v.Zeeland en Mariëlle en Christien 
en Gerardus v.d.Tillart en overl.ouders Hermans-v.d. Smissen en Jan Smits 
(verj)

donderdag 22 november     
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag 24 november   
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

mg Pieta de Veer-Danen  en 2e jgt  Ad Gloudemans en familie  (nms Jo 
Gloudemans en kinderen) en Cor v.d.Wetering (bewoners Kerkhoflaan)

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
ouders Bekkers-v.d.Heuvel, zonen Wim en André en Esmée Bekkkers en jgt 
Wilhelmina Pennings en broer Cornelis  en Grard v.d.Bogaart (verj)  en Nelly 
v.d.Rakt-v.d.Zanden  (50ste trouwdag)  en Anna  Timmers-v.Dijk  (Katholieke 
Bond  van  Ouderen)  en Harrie  Verkuijlen  (zijn  verj)  en  Cor 
v.d.Wetering(†Kerkhoflaan) en Ties v.d.Wetering(nms de buurt) 

zondag 25 november
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor



overleden leden van het  gemengd koor  en ouders Cissen-Spierings (jgt 
vader) en Johan v.Hoeij, Nelly v.Hoeij-Lunenburg en Riet v. Hoeij-v.Schijndel 
en mg Bert Ketelaars en ouders Verhoeven-v.Rooij (verj moeder) en jgt Cor 
v.d.Wetering(†Franciscanesseweg)  en ouders  Geurden-v.Doorn  en  zoon 
Cor  en uit  dankbaarheid  en  overl.  familie  Sommers-v.d.Wielen  en Don 
Ngarbingan, Amandus en Hugo Ngarbingan, opa en oma Nagarbingan en 
opa en oma  Farneubun  en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. 
Laar en Ria Leenhouwers en Dora v.d.Heijden-v.d.Heuvel

16.00 uur: “Poolse” mis



worden zondag 18 november gedoopt
 Wessel, zoon van Wendy en Martijn v.d.Linde-Gloudemans

Maatschappelijk Werk 40 jaar Actief
Op donderdag 22 november 2007 viert de Stichting Maatschappelijk Werk haar 40 jarig 
bestaan. De Stichting wil, dicht bij de mensen, bijdragen aan hun welzijn en waar nodig 
tijdelijk mensen begeleiden bij het zoveel mogelijk zelfstandig leiden van hun leven.  
Om  deze  gebeurtenis  te  onderstrepen  organiseert  het  Maatschappelijk  Werk  een 
feestelijke bijeenkomst op 22 november waarin prof. Dr. Gerard Rooijakkers, bijzonder 
hoogleraar Nederlandse Volkenkunde een voordracht zal houden met als titel: ’s Avonds 
als ik slapen ga....De weerbarstigheid van het dagelijks leven. 
Het maatschappelijk werk, met 80 medewerkers, biedt een hulpaanbod bestaande uit 
het  verschaffen  van  informatie  en  advies,  begeleiding  en  ondersteuning,  zonodig 
doorverwijzen naar de juiste hulp. Concreet gaat het om zeer divers werk dat  varieert 
van  problemen op  het  gebied  van  relaties,  gezondheid,  geweld  etc.  tot  praktische 
problemen (bv. budgetteren en schulden).Stichting Maatschappelijk Werk werkt samen 
met andere hulpverleners uit de eerste lijn, zoals huisartsen, thuiszorg, en met de GGZ.
Binnen de Stichting Maatschappelijk Werk is het Bureau Sociaal Raadslieden werkzaam, 
dat  informatie,  advies  en bemiddeling  biedt  in  de ingewikkelde wereld  van wetten, 
regelingen, formulieren en (overheids-) instellingen. Daarnaast verzorgt de stichting het 
schoolmaatschappelijk  werk  in  de hele regio  en voert  jeugdpreventiewerk uit.  Voor 
bedrijven en instellingen bestaat de mogelijkheid om een opdracht tot dienstverlening te 
geven aan de afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk. Onlangs is de stichting een samen-
werkingsverband aangegaan met de GGZ Oostbrabant, om een zo optimaal mogelijke 
hulpverlening te kunnen bieden.

Filmmarathon bij Checkpoint!
Op vrijdag 16 november a.s. staat Jongerencentrum Checkpoint in het teken van de film. 
’s Middags en ’s avonds worden er maar liefst vier films gedraaid op groot scherm.De 
hele middag en avond kan er door de jongeren van 10 tot 16 jaar doorlopend film 
gekeken worden. Van 13:30 uur tot 22:30 uur worden er vier films gedraaid. 
Voor meer informatie over  Checkpoint  en de activiteiten kun je kijken  op  www.jc-
checkpoint.nl of  0412-456546.

Gevangenispastoraat
In  april  2005  lanceerde  het  Rooms  katholiek  justitiepastoraat  een  eigen  website: 
www.gevangenispastor.nl  Ook veel parochies blijken de site te bezoeken. Er blijken 
steeds meer  katholieke  gemeenschappen geïnteresseerd  in  samenwerking  met  'de 
parochie in de gevangenis' bij hen in de buurt.
Bovendien biedt  www.gevangenispastor.nl op haar pagina 'in de BajesKerk'  iedere 
week nieuw  Liturgisch  materiaal  bij  de  lezingen  van  de  zondag. De  Katholieke 
gevangenispastores hopen op deze manier gelovigen binnen en buiten de muren met 
elkaar te verbinden. U bent van harte welkom op onze nieuwe website!   Pieter Visschers

Bobz-activiteiten   streetdance/rappers
Vrijdag 16 november is er een avond voor de jeugd van het voorgezet onderwijs. Er is 
 een speciaal gastoptreden van de RAPPERS: Nicka en Yigo!!

Vogelbeurs De Oranjewever
Zondag 18 november is de vogel- en kleindierenruilbeurs. De beurs wordt gehouden in 
de Riethoeve, Lendersgat 1 te Vorstenbosch. De beurs is open vanaf 09:00 uur.

http://www.gevangenispastor.nl/
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KVB
Dinsdag 27 november is er een sint- en doeavond . Aanvang 20.00 uur.

oud papier      stichting  Vrienden  van  onze 
missionarissen
Donderdag 15 november wordt om 12.00 uur (goed verpakt) papier opgehaald in het 
buitengebied Jonkerstraat t/m Zeelandseweg en De Zwarte Molen. 



gezinsviering met Sinterklaas en zijn Pieten      zaterdag 17 november
Na verwelkoming van Sinterklaas in het dorp zal Sint met zijn Pieten aanwezig zijn in de 
kinderviering van 19.00 uur .Sint en zijn Pieten worden actief bij de viering betrokken. Het 
kinderkoor luistert de viering op. Speciaal de kinderen zijn van harte welkom!

Sinterklaas intocht       zaterdag  17 
november
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas in het land. Op die dag brengt hij ook een 
bezoek aan Nistelrode. De Sint zal om 14.30 uur starten vanaf eetcafé ’t Pumpke aan 
het  Raadhuisplein.Vervolgens  loopt  de  route  via  de  Kromstraat-Over  den  Dries-
Hoogstraat-Molenerf-H.v.d.Venstraat-Korte  Veerstraat-Veerstraat  -  Hoef-Wan-DenHof-
Heuvelstraat-Kerkhoflaan-Parkstraat  en  eindigt  in  het  Zeveneeuwenpark.  De  Sint 
logeert vanaf 17 november op het Raadhuisplein voor ‘t Pumpke. Daar zal ook een 
brievenbus  staan.  Vermeld  het  adres  van  de  afzender,  anders  kan  de  Sint  niet 
terugschrijven. Kijk op www.sjb-nistelrode.nl.

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.

Brede School “De KanZ” zoekt vrijwilligers/ tuinlieden 
De Brede School “De KanZ, Maxend 6,is op zoek naar vrijwilligers, naar mensen die het 
leuk vinden om de tuin, “het groen” om de KanZ op orde te brengen en houden. “De 
KanZ” vraagt die mensen, contact op te nemen met de directeur Marja Timmermans-
Mikkers,  611366 of directie@maxend.nl 

mijn fiets is verdwenen
Zaterdag 3 november is mijn fiets (groene Batavus) op de inrit van de woning van prins 
Carnaval  meegenomen.  Weet  iemand  waar  mijn  fiets  is?  Neem  svp  contact  op 
612929!

Steunpunt vrijwilligerswerk Bernheze houdt spreekuur
Iedere woensdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur houdt het steunpunt spreekuur in 
de openbare bibliotheek in Heesch. Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Kom dan 
even door onze vacaturemap bladeren. Heeft u als vrijwilligersorganisatie vragen over 
bijvoorbeeld: verzekering, motiveren en begeleiden van vrijwilligers, vergoedingen, fond-
senwerving of iets anders? Kom dan ook gerust even langs. Consulent Merie Helmons 
kan u informatie en tips geven en indien nodig ook een uitgebreider advies. Onder-
steuning door het Steunpunt vrijwilligerswerk is gratis. Kunt u niet op woensdagmiddag 
naar de bibliotheek komen, maak dan een afspraak met Merie Helmons, 474851 of 
email: m.helmons@steunpuntbernheze.nl. Meer info. www.steunpuntbernheze.nl  

http://www.steunpuntbernheze.nl/
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K.V.O.mededelingen       thema-avonden 
 Dinsdag 20 november is er  een Thema-avond:  Acupuntuur en Voetreflexmassage. 

Aanvang 20.00 uur in zaal de Rainbow.
 K.V.O.Kring Uden.Dinsdag 27 november is er een avond met Susanne Groeneveld 

in  ter  AA,Erp.Aanvang  20.00  uur.Kosten:kvo-leden€  5.00,niet-leden€  6,50 
incl.koffie / thee
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