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Tijdens de  Advent  wordt  licht  in  de  duisternis 
verwacht.
Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder 
wordt,leven  gelovigen  toe  naar  de  komst  van 
Jezus Christus.
Het “Licht der wereld”.

Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de dood, en 
Licht voor het leven en de verrijzenis.
In  de  weken  voor  kerstmis,  als  de  natuur  haar  meest  doodse, 
duistere kant presenteert, zien de gelovigen Christus, Licht van de 
Wereld, dichterbij komen.
Het besef groeit  dat uiteindelijk niet  de dood, maar het leven zal 
overwinnen.

Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar 
gemaakt met behulp van de adventskrans, die in alle kerken en in 
sommige huiskamers  wordt opgehangen.



zaterdag 1 december       EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING
17.00 uur: “Poolse” mis
19.00 uur: GEBEDSVIERING met zang van het Con Fuocokoor 

Jan  v.d.Heijden  en  Anna   v.d.Heijen-Kerkhof  en  zoon  Ad  (verj 
moeder) en fam. Pittens-Langens en Wim Hoes en jgt Toon v.d.Donk 
en overl.fam. v.d. Donk en fam.v.d.Boogaart  en Tineke v.Venrooij-v. 
Santvoort (nms de KBO) en ouders Jozef en Sjaan de Groot-Geurts 
(jgt  Sjaan)  en overl.  ouders  Pennings-v.d.Akker  en 6e jgt  Henk 
v.Galen  en Bert  Pennings,  Martina  Pennings-v.d.Broek  en  dochter 
Johanna (verj moeder) en overl.ouders v.d.Wielen-Cissen en fam. en 
Leo Brood (verj)

zondag 2 december     EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Josine Wolters-v.Dijk  en Grad en Anna v.d.Wijst,  Tinie,  Bennie  en 
Nelly en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam

maandag 3 december
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Riek v.d.Heuvel-v.Dijk (nms de buurt)

woensdag 5 december
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

overl.ouders Martien en Hanneke v.d.Velden-v.d.Graaf

donderdag 6 december     
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

vrijdag 7 december     
12.30 uur: EUCHARISTIEVIERING

huwelijk van Loes Vanthoor  en Hugo v.d.Berg

zaterdag 8 december      TWEEDE  ZONDAG  VAN  DE 
ADVENT

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met KINDERNEVENDIENST

met zang van het dameskoor
ouders  Welten-Vissers,kleinzoon  Marcel  en  achterkleinkind  Esmee 
(verj moeder) en 1ste jgt Jaske Geurden en Dientje Geurden-Klaassen 
en André Raymakers (nms de Katholieke Bond van Ouderen)  en 2e 

jgt  Piet  v.Lierop  en Ties  en  Anna  v.d.  Weteringv-Heijmans  (verj 
pap,jgt  mam-nms  de  kinderen)  en overl.ouders  Heerkens,  Cor 
Geurden  en  Lenie  de  Wit  en Jo  v.Zeeland  (zijn  verj),  Mariëlle  en 
Christien  en fam.Raymakers  -v.Creij  en Bert  v.Geffen  en  Drika 
v.Geffen-v.d.Ven (jgt Drika) en Bernard en Kee v.Geffen (jgt Bernard)

zondag 9 december TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 



Jan  Verstegen  en  Nellie  Verstegen-Roovers  en Aloysius  Renjaan 
(nms buurtschap v.Binsbergenstr,)en Pieta  de Veer-Danen(verj)  en 
Wim  Manders  en jgt  Jet  v.d.Wielen-Pepers  en jgt  Ida  v.Geffen-v. 
Nuland  en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria 
Leenhouwers 

16.00 uur: “Poolse mis”
Gebedsdienst bij de eerste zondag van de Advent.

Op weg naar Kerstmis ontsteken we de Adventskrans, maar laten we vooral ook 
het licht in ons hart en in onze omgeving groeien!

Opbrengst Collecte                               Diabetes Fonds
De opbrengst van de collecte voor het Diabetes Fonds was € 496,50. Collectan-
ten en gevers hartelijk dank!
 
Bond van Alleengaanden Kring Uden                 adventsviering
Dinsdag 4 december is er een adventsviering in de parochiekerk van Zeeland. De 
viering begint om 18.00 uur. De zang wordt verzorgd door het ouderenkoor. Na de 
kerkdienst  is  er  een  gezellig  samenzijn  in  café/zaal  ‘t  Zuid,  Kerkstraat  9  in 
Zeeland. (.0486-452639). “De  Peelhazen” luisteren de avond op. Kosten:  € 
10,00 (s.v.p.met gepast geld betalen bij binnenkomst van de zaal) 

Helpt u mee kinderen een nieuwe toekomst te geven?
Zoals u misschien weet is TNT onder het motto 'Moving the World' een langdurig 
samenwerkingsverband  aangegaan  met  het  World  Food  Programme  van  de 
Verenigde Naties. Eén van de projecten waar TNT zich intensief mee bezighoudt 
is het voedselprogramma “School Feeding Support”. Daarbij krijgen kinderen in 
landen als Gambia, Nicaragua, Cambodja en Malawi op school te eten.
Met 7 oude mobieltjes voedt u een jaar lang een kind!
U kunt nu heel eenvoudig een belangrijke bijdrage leveren. In ons land liggen 
namelijk miljoenen mobiele telefoons ongebruikt en afgedankt in de kast, vast ook 
wel bij u thuis of binnen uw bedrijf. Deze oude mobieltjes zijn geld waard. ReCell, 
een bedrijf dat deze toestellen milieuvriendelijk hergebruikt, betaalt voor uw oude 
mobiele telefoon € 3,50. TNT Post doneert dit bedrag namens u aan het School 
Feeding Support programma van het WFP in Malawi. En dat levert echt iets op: 
voor slechts € 25 - dat zijn 7 mobieltjes - geven wij een kind in Malawi een jaar 
lang te eten!
U kunt uw mobieltje (zonder SIM kaart!!) inleveren in de doos onder onze carport  
op Kromstraat 23, Nistelrode. Dan zal ik zorgen dat hij op de goede plek terecht  
komt!!Vast hartelijk dank, namens de schoolkinderen  in Malawi, Margreet van  
den Bogart-Jansen. Ook staat bij de Attent Markt staat een inzameldoos bij de  
deur.

wandelen met de KBO
Wil je wandelen (+ 8km.)? Kom dan op (elke) maandagmiddag om 13.30 uur naar 
het Paviljoen aan de Wevershof. Niet-leden zijn ook welkom!

Carnavalsstichting “De Wevers”        kaartverkoop pronkzittingen



De kaartverkoop voor de pronkzittingen van 12 januari (eerste zitting), 13 januari 
(jeugdzitting) en 19 januari (tweede zitting) zijn op 12 december voor de ereleden 
en op 13 december voor de andere belangstellenden.
Tijden beide avonden: van 19.00 tot 20.30 uur in "The Rainbow" / bowlingcenter. 

Stichting Jeugdbelangen                 verhuur van sinterkaas- en pietenpakken
Stichting Jeugdbelangen verhuurt ook dit  jaar sinterklaas- en pietenpakken,met 
bijbehorende accessoires.  De kosten zijn  € 22.50,  voor  een sinterklaaspak en 
€17.50 voor een pietenpak. Voor meer informatie en verhuur: Nadia v.Lanen . 
06-38106081.



Bibliotheek            de voorleeskampioen leest voor
Woensdag 5 december, van half 3 tot 3 uur leest  Kyra Haerkens Sinterklaas-
verhalen  voor  in  de  Bibliotheek. Kyra  was in  2007  de  voorleeskampioen  van 
Bernheze. Zij won de voorleesronde op de Beekgraafschool, vervolgens werd zij 
in De  Pas  in  Heesch  gekozen  tot  voorleeskampioen  van  Bernheze.  Peuters, 
kleuters  en  kinderen  van  de  onderbouw basisschool  zijn  heel  welkom bij  het 
voorlezen.  

Extra openstelling van de Wereldwinkel
Met  Sinterklaas  en  Kerstmis  in  het  vooruitzicht  zijn  er  naast  de  normale 
openingstijden extra tijden vastgesteld waarop de deur van de Wereldwinkel voor 
u open staat.
 De  extra  openingstijden  zijn  op maandag  3  december  en  dinsdag  4 

december vanaf 10.00 tot 17.00 uur.
 Bovendien kunt u tijdens de open zondag op 16 december vanaf 11.00 tot 

17.00 uur en op de kerstmarkt unieke en bijzondere cadeautjes kopen. 
 Donderdag 20 december is de winkel open vanaf 10.00 tot 17.00 uur en op 

maandag 24 december is er een extra openingstijd van 10.00 tot 15.00 uur.
Wist u dat in de Wereldwinkel de Artbag, de bekende shopper van organisatie  
STOP  AIDS  NOW  te  koop  is?Met  de  koop  van  deze  shopper,  waarvan  de 
opbrengst naar ontwikkelingslanden gaat, steun je de strijd tegen aids.  
Daarnaast zoeken wij voor de zaterdag nog een vrijwilliger voor de winkel.

Uitzending WAN-TV in december:
Afgelopen maand hebben we voor de eerste keer een week lang vier keer per dag 
uitgezonden. Dat was niet voor één keer, maar dat is blijvend. Dat betekent dat er 
op zondag 2 december t/m zaterdag 8 december dagelijks wordt uitgezonden om 
14.00 - 16.00 -18.00 en 20.00 uur! 
Deze maand hebben we o.a. de slotavond Nederland leest gefilmd. Deze avond 
werd gevuld met verhalen over hoe men vroeger de lagere en middelbare school 
heeft ervaren. Hierbij waren uit Bernheze o.a. aanwezig: Bram en Gijs Ronnes, 
Anita v.d. Boogaart, Mark v.d. Veerdonk, Mark van Platen en Adriaan Smans. 
In de week voorafgaande aan de uitzending staan de onderwerpen op tekst-TV 
vermeld. 
Woont u in het buitengebied van Bernheze en wilt u de uitzending zien, ga dan 
naar www.wantv.nl
Wij  wensen  iedereen  veel  kijkplezier  met  de  december  uitzending  en  tot  een 
volgende keer.
De volgende onderwerpen hebben we gefilmd: 31 oktober:  schoolontbijt op de 
KanZ  Nistelrode  03  november:  Dier  en  Tuinweide  Open  Dag  Heeswijk  03 
november:  MADD landgoed kasteel  Heeswijk09 november:  Integraal  platform 
Gehandicapten  bij  ‘t  Palet  Dinther16  november:  Slotavond  Nederland  leest, 
Heesch16 november: Harry Potteravond Kasteel Heeswijk18 november: Verrie 
Herrie  Fest  Heeswijk18  november:  Intocht  Sinterklaas  Heesch22  november: 
Vogelshow De Vogelvriend Heeswijk
Focus  op:  Adri  van  Lokven,  Nistelrode. Uiteraard  wordt  een  en  ander  onder 
voorbehoud uitgezonden!

http://www.wantv.nl/


Mocht u onderwerpen/hobby/interesses hebben die u graag op de lokale omroep 
wilt laten zien, in het journaal of als onderwerp in Focus op…., neem dan contact  
op met onze redactie: redactie@wantxt.nl, : 0413-296089.

mailto:redactie@wantxt.nl

