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In de bergen 
van  noordwest-Guatemala  bevindt  zich  de  grootste  goud-en 
zilvermijn  van  het  land:  de  Marlin-mijn.  De  Canadese  eigenaar 
incasseert  het  grootste  deel  van  de  miljoenenwinst.  De 
Mayabevolking ziet hier nagenoeg niets van terug, maar wordt wel 
geconfronteerd met de negatieve gevolgen van de mijn, vooral op het 
gebied van het milieu. 

Solidaridad stelt de mijn centraal in haar mijnbouwcampagne.
68.000 kilo goud en ruim een miljoen kilo zilver. Dat zou naar schatting de productie zijn 
van mijnbouw in het gebied rond de dorpen San Miguel Ixtahuacán en Sipacapa, in het 
departement van San Marcos. Het bedrijf Goldcorp verwacht een winst van meer dan 
twee miljard dollar. Maar één procent daarvan blijft echter in Guatemala zelf. Onder de 
Canadese wet zou het bedrijf dertien procent van de winst aan de overheid moeten 
afdragen. Je kunt gerust spreken van goudroof. 
Fiasco:  In de meeste ontwikkelingslanden leidt mijnbouw tot een ‘spectaculair fiasco.’ 
Mijnbouw op zich is niet destructief maar in landen met zwakke sociale, economische en 
politieke instituties zijn de overheid en de ondernemers corrupt en neemt de sociale 
spanning toe. López Maldonado, hoofd van de COPAE, een diocesane commissie die de 
bevolking steunt, ziet een trieste parallel: 'Mijnbouw, armoede en inheemse volken vind je 
op dezelfde plaatsen. Dat geldt zeker voor San Miguel Ixtahuacán, een van de armste 
gemeentes  van  Guatemala,  waar  zeventig  procent  van  de  bevolking  onder  de 
armoedegrens leeft.'
Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de protesten tegen de mijnbouw, men  
organiseert zich en de bevolking spreekt zich uit over geplande mijnbouwprojecten 
op haar grondgebied. Solidaridad steunt het verzet van de Maya’s tegen de mijn  
en  zoekt  samen  met  hen  naar  eigen  modellen  van  ontwikkeling.:  Info:  
www.solidaridad.nl/geroofdgoud.html .De Wereldwinkel steunt de Maya’s door hun 
producten tegen eerlijke handel( en dus een faire prijs) te verkopen.

http://www.solidaridad.nl/voorgeengoud.html




zaterdag 15 december           DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het seniorenkoor

Fred Post en uit dankbaarheid bij 25 jarig huwelijk (van Jan en Carla)  en   
Grada van Balkum en overl.fam.

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
met medewerking van het vocaal ensemble Uden o.l.v. Ben Dikkers
Carola Cuijpers-Suppers (nms man, kinderen en kleinkinderen) en André en 
Dina v.d.Rakt-v.d.Westen en fam.v.d.Ven-Sanders (nms kinderen en kleinkin-
deren) Dina Schalks-v.Zutphen, ouders Schalks en ouders v. Zutphen  en   
Gemma v.Esch-de Groot (KBO) en Jas en Drika v.d.Bogaart-Kouwenberg en   
Christien v.Zeeland-Thoonen (nms fam.Schalks-v. Asseldonk)  en Frans en 
Miet Verkuijlen-Verhoeven en Marie v.Kessel-v.d.Lee (nms de buurvrouw) en   
overl.ouders Smits-Swinkels

zondag 16 december       DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 

1ste jgt Martien v.d.Wetering(†Kerksveld)  en 2e jgt Marietje v.d.Wetering-v.d. 
Heijden en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leen-
houwers en Toon Vissers

16.00 uur: “Poolse mis”

maandag 17 december 
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met BOETEVIERING

Riek v.d.Heuvel-v.Dijk en 4e jgt Frans v.d.Wielen

dinsdag 18 december  
13.45 uur:: KERSTVIERING van de KBO 

woensdag 19 december  
14.00 uur: KERSTVIERING van de Zonnebloem 

met medewerking van het dameskoor
17.00 uur EUCHARISTIEVIERING uit dankbaarheid 

bij jawoord van Jackie Boerakker en Hannie v.Wanrooij
19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 

Cor v. Rooij (verj) en zoon Jos en Bertie en Leon v.d.Middegaal (nms Marion 
en Bert) en Dora v.d.Heijden-v.d.Heuvel (haar verj)

donderdag 20 december     
10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met  KERSTVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag       22 december              VIERDE ZONDAG VAN DE 
ADVENT

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING 
Cor v.d.Wetering (nms bewoners Kerkhoflaan)

19.00  uur:KERSTCONCERT:met  medewerking  van Gemengd  Koor,Dames-
koor,Seniorenkoor,Gelegenheidskoor Vorstenbosch en de Fanfare.

zondag 23 december      VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING 



mg Bert Ketelaars en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en   
Ria Leenhouwers 

Kerstkaart
Tegelijk met dit parochieblad ontvangt u van de Pastorale Eenheid een kerstkaart met 
o.a. vermelding van de kerstvieringen en -activiteiten, die er georganiseerd worden in 
Nistelrode en Vorstenbosch. Wij hopen u te ontmoeten tijdens een van onze vieringen



Museum voor Religieuze Kunst te Uden        tentoonstelling Maria met Kind
Vanaf zaterdag 15 december is de tentoonstelling Maria met Kind te zien in het Museum 
voor Religieuze Kunst te Uden, dat gehuisvest is in de monumentale abdij Maria Refugie. 
Centraal in deze kersttentoonstelling staat een recente aanwinst van het museum, een 
uitzonderlijk fraai gesneden Maria Immaculata van Matthias van Beveren uit ca. 1660. 
Dit topstuk zal worden vergezeld van voorstellingen van Maria en het Kindje Jezus, uit 
uiteenlopende tijden en gemaakt  van diverse materialen:  van de middeleeuwen tot 
heden, van iconen tot wassen beeldjes, van meesterwerken tot kloosterwerkstukken. 
Voortellingen  gemaakt  door  gerenommeerde  hedendaagse  kunstenaars  als  Mary 
Waters en Marc Mulders, maar ook van de hand van anonieme kloosterzusters.
Zoals gebruikelijk zal het museum in deze maanden in kerstsfeer worden aangekleed.
Op vrijdag  21  december  zullen  de  drie  zangeressen  van  G-Roots  (Gospel  Roots) 
rondgaand door museum a capella liederen ten gehore brengen bij kunstwerken waaruit 
eenzelfde devotie, spiritualiteit spreekt. Ondertussen zullen in andere ruimten van het 
museum door de cantores van  Les Chanteurs Gregoriens Gregoriaanse gezangen 
vertolkt worden.
Er zal die middag ook een lezing over gospelmuziek worden gegeven. Dit project is 
gerealiseerd in samenwerking met de stichting De Pul te Uden. De tentoonstelling eindigt 
op 4 februari, de zondag na Maria Lichtmis.Museum voor Religieuze Kunst, Vorstenburg 
1, Uden  : 0413-263431website:  www.museumvoorreligieuzekunst.nl  Voor meer 
informatie en/of illustratiemateriaal kunt u contact opnemen met Wouter Prins.

Extra openingstijden  van de Werelwinkel in december
 Tijdens de Open Zondag / Kerstmarkt op 16 december is de winkel vanaf 11.00 tot 

17.00 uur open. Op de kerstmarkt zijn unieke en bijzondere cadeautjes te koop. 
 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.

D.V.Dancing Kids     presentatie  van  nieuwe 
dansen
Op vrijdag 14 december willen alle leden van D.V.Dancing Kids hun nieuwe dansen voor 
het seizoen 2007-2008 aan alle belangstellenden uit Nistelrode en omgeving laten zien in 
de Pas te Heesch. De zaal gaat om 18.30 uur open. Het programma begint om 19.00 uur 
en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De toegang is gratis maar uw bijdrage in de pet stellen 
we zeer op prijs.

Afrika-Engakoor
 Zaterdag 15 december luistert het Afrika-Engakoor vanaf 19.00 uur “Ravenstein bij 

kaarslicht“ op.
 Tweede Kerstdag  (26  december)  geeft  het  koor  om 10.30  uur  een  concert  in 

het”Oud Burgeren Gasthuis”, Prof.Cornelissenstraat 2,in Nijmegen. Het concert is 
voor bewoners, buren en familieleden van “de Stichting Verkaart”.

K.V.B.                                                                                        Kerstviering om 19.30  
uur

http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl/


Dinsdag 18 december is de kerstviering voor de leden van de KVB. Houdt u rekening 
mee dat de viering om 19.30 uur begint?!

Vocaal Ensemble Uden      zaterdag 15 december in onze kerk
Op zaterdag 15 december 2007 om 19.00 uur zingt het Vocaal Ensemble Uden o.l.v. 
Ben Dikkers in de H. Mis in onze kerk. In deze viering zingen zij gedeelten van de Messa 
Brevis van W.A. Mozart en liederen van Dedekind, Cruger en Mendelssohn.

supportersclub RKSV Prinses Irene       kerstbingo maandag 17 december
De supportersclub organiseert  maandag 17 december een kerstbingo met prachtige 
prijzen. Iedereen is welkom in de kantine van Sportpark de Schellen. Aanvang 20.00 uur.

Werkgroep Molukse Ouderen    kerstbingo zondag 16 december
Werkgroep Molukse Ouderen uit Nistelrode organiseert op zondag 16 december a.s. een 
groots Kerstbingo met zeer aantrekkelijke prijzen. Iedereen, dus ook onze dorpsgenoten 
is welkom in het stichtingsgebouw van Dewan Maluku Nistelrode aan de Parkstraat 2a te 
Nistelrode (Nesterlegebouw).Aanvang: 15.00 uur

Stichting Bernheze - Kobylin        kerstpakkettenactie
Zoals voorgaande jaren organiseert de Stichting Bernheze-Kobylin een Kerstpakketten-
actie voor de armste gezinnen in Kobylin in Polen. De gemeente Kobylin bestaat uit circa 
20 kleine kernen, kent een enorme werkeloosheid en bittere armoede, De leden van het 
stichtingsbestuur brengen de pakketten zelf naar Polen en delen deze zelf uit aan de 
armste gezinnen. Gelet op de hoge kosten is uw bijdrage meer dan welkom en het 
bestuur is u dankbaar zijn voor uw financiële ondersteuning. Het rekeningnummer van 
Stichting Bernheze-Kobylin is 137118430.

De Zonnebloem      Kerstmis 2007
• De  Zonnebloemafdeling Nistelrode  organiseert  weer voor hun gasten en vrijwilli-

gers en de gasten van de Stekkerhoek een kerstmiddag. Deze kerstmiddag wordt 
gehouden op woensdagmiddag 19 december in zaal ’t Maxend Er wordt begonnen 
met een eucharistieviering waarin onze pastoor voorgaat.  Het dameskoor verleent 
haar medewerking.Voor de muzikale omlijsting van die middag zal Noud Bongers uit 
Oss zorgen. De middag wordt afgesloten met een koffietafel.

• Voor de mensen die ziek en/of eenzaam zijn en niet naar de kerstviering kunnen zorgt 
de Zonnebloem voor een kerststukje. De namen en adressen van deze mensen willen 
wij graag tijdig/ zo spoedig mogelijk ontvangen,  612346.

Vogelvereniging “De Oranjewever”         vogelshow
Vogelvereniging “De Oranjewever” organiseert de jaarlijkse vogelshow in het clubhuis 
Café / zaal  “De Riethoeve” Lendersgat 1 Vorstenbosch,  0413-343513. De show is 
op:  vrijdag 14 december a.s.20.00–22.00 uurzaterdag15 december 14.00–22.00 uur 
zondag16 december 10.00–16.00 uur. Gratis toegang . Verkoopklasse is aanwezig!!!

BoBZ activiteiten        Zwart/ Wit kerstfeest
Vrijdag 14 december is er van 19.30 uur tot 22.00 uur een winterbal in de BoBZ voor de 
kinderen van groep 7 en 8. Deze keer gaan we in stijl,we maken er een echt Zwart/ Wit 
kerstfeest. van. Kom naar het feest met je mooiste kerstjurk of kerstpak of een mooie 



slinger in je haar!! Wij zorgen voor een wintersfeer in de BOBZ..Tot vrijdag in je eigen 
kerststijll! 

Buurtbus 202                                           nieuwe  bus  in  
gebruik
Vanaf maandag 10 december is de buurtbus vernieuwd. De nieuwe bus is comfortabeler 
en heeft nu dezelfde kleuren als de 'grote' lijnbus. 
Buurtbus 202 rijdt vanuit Nistelrode naar Heesch (eindpunt De Misse). In de andere 
richting  rijdt  de  bus  via  Loosbroek  naar  Heeswijk-Dinther  (eindpunt  Bejaardenhuis 
Cunera). De bus rijdt op werkdagen elk uur, om 25 minuten over het hele uur, richting 
Heesch; om kwart vóór het hele uur richting Heeswijk. Voor de exacte tijden zie de 
haltebordjes. En bij de buschauffeur kunt u een losse dienstregeling krijgen.

Gevonden
Bij de kerk  is een fietscomputer gevonden. 611350.


