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Het  is toch hart  verwarmend dat  we elk  jaar  weer kerst-  en 
nieuwjaarswensen naar elkaar toesturen. 

Ook deze keer wil  ik iedereen bedanken voor de kaarten en 
andere attenties die ik van u heb mogen ontvangen. En als je 
op deze wijze wordt gecomplimenteerd dan doet je dat goed 
ook al gaat het af en toe wat moeilijker.

Het stimuleert je om dan voor het nieuwe jaar weer zo goed 
mogelijk je best te doen voor de parochies in Nistelrode en in 

Vorstenbosch.
Gelet op mijn leeftijd en de beperkingen, die de leeftijd met zich mee brengt, is het 
de vraag hoe lang ik de parochianen nog van dienst kan blijven. De tijd zal het 
leren.
Het is misschien voor iedereen een goed voornemen voor het nieuwe jaar; gewoon 
je best te blijven doen. Je best doen voor gezin, werk en samenleving. 
De beide parochies zijn afhankelijk van mensen die vrijwillig werken voor het goed 
functioneren hiervan.
Graag wil ik iedereen bedanken die het afgelopen jaar zich hiervoor heeft ingezet. 
Ik hoop dat zij in het nieuwe jaar 2008 hun steentje blijven bijdragen voor de beide 
parochies. 
Heel hartelijk dank aan allen, die betrokkenheid getoond hebben.
Ik wens u allen een prettige jaarwisseling en een zalig, gelukkig  en gezond 
Nieuwjaar 2008 toe !!  



maandag 24 december          KERSTAVOND
17.00 uur: GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor

ouders Theodorus v.Lith-v.d.Wetering en Joke (verj)  en ouders v.d. Akker-
Hendriks (verj vader, 39ste jgt vader en 21ste jgt moeder) en André  v.Rooij en 
overl.fam.v.Rooij-Verkuijlen en Nard en Mien Pennings, Gerrit v.d.Heijden en 
Riek Schouten

19.00 uur:GEZINSVIERING met zang van het kinderkoor
Jos en Sjannie Langens-Rijkers en Toon v.d.Heijden (†Achterstr) en Hans en 
Jantje v.Dijk(†Maasbommel) en Hugo, Don en Amandus Ngarbingan, Casper 
en Maria Ngarbingan

21.00 uur:EUCHARISTIEVIERING met zang van het Con Fuocokoor
Petra Hurkmans-Ondersteijn  en Gien en Piet Bevers-v.d.Hogen en Angela 
Bevers-v.Helvoirt  en Cor v.Dijk en overl.ouders v.Dijk-v.Hinthum en Dirk v.d. 
Wetering en Martien v.Heumen en Kee v.Heumen-v.d.Wetering, Maricus en 
Ciska v.Griensven-v.Rooij en Johanna v.Orsouw-v.Griensven  en Jas Ruijs, 
fam.Ruijs-v.Heeswijk, fam.v.d.Rijt-Manders en fam.Fransen-Kappen en Theo 
Pittens en overl.familieleden van fam.v.Rooij en v.Driel

23.00 uur:EUCHARISTIEVIERING met zang van het Gemengd koor
Wim Hoes  en Vera, Anna, Rafaëla,, Valentina en Gerardus Welerubun en 
Petra v.d.Haasten  en Miek v.d.Heijden-Fransen en Rinus de Kok  en Frits 
Snik, overl.ouders, families Snik en de Jong, Nico v.Lokven en Lenie en Pieter 
v. Dongen en Thé v.Grunsven en Jan Potjes en Stanneke v.Herpen, ouders 
Sommers-v.d.Wielen en Pieter en fam.v. Herpen-Meijer en Jan Schouten en   
Harry Gelsing

dinsdag 25 december       EERSTE KERSTDAG
08.00 uur::EUCHARISTIEVIERING met samenzang van kerstliederen

ouders Vissers v.d.Laar  en overl.ouders Egelmeer-v.Dinther en v.d.Heijden-
Verstegen, zoon Martien, dochter Gerda, schoondochter Ans en Janus en 
Driek Verstegen en ouders v.Uden-Broeren

09.30 uur::EUCHARISTIEVIERING met zang van het Gemengd koor
ouders v.d.Elsen-v,Katwijk en ouders Verhoeven-v.Rooij en Theo v. Santvoort 
en overl.ouders Martien Voets  en Hendrika v.Liempt  en Gerard v.d.Wielen 
(sterfdag) en overl.fam.v.d.Wielen en fam.de Laat  en Piet en Wilhelmina v. 
Uden-Ketelaars, zonen Gerard en Christ

16.00 uur:: “Molukse” EUCHARISTIEVIERING
overl.fam.Roemloes-Tawurutubun, opa Thadeus Roemloes en oma Helena 
Roemloes Tawurutubun en overl.fam.Refwutu-Watratan, opa Petrus Refwutu 
en zieke oma Martina Refwutu-Watratan

woensdag 26 december          TWEEDE 
KERSTDAG

09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING met zang van het Con Fuocokoor
jgt  Jolan v.Dijk en overl.familie Martien v.Dijk-Donkers  en Hendrik v.Uden, 
Anja  Verstegen-Swinkels,  Cis  v.d.Heijden-Groenen,  Marijke  Bisschop-v.d. 
Heijden  en Francine Ruijs (haar verj),  overl.ouders Ruijs-v.Herpen en Bert 
Loeffen en Grad en Mien v.Lith-v.d.Broek en dochter Ans (nms de kinderen)

16.00 uur: “Poolse mis”

donderdag 27 december     
10.30 uur:EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek
14.00 uur:  EUCHARISTIEVIERING uitvaartdienst van Bertha Arts-v.d.Heijden



vrijdag 28 december:  
10.30 uur:EUCHARISTIEVIERING uitvaartdienst van Marie v.d.Laar-v.Grunsven

wordt 28 december gedoopt: 
  Moisha,  dochter van Pius Ngarbingan en Tonia Setubun   
zaterdag      29 december              
16.00 uur:EUCHARISTIEVIERING 
19.00 uur:EUCHARISTIEVIERING met zang van het dameskoor

Bert  Ketelaars  (nms  KBO)  en Martien  Verwijst  (nms  KBO)  en Cor  v.d. 
Wetering (nms stijldansgroep)  en Toon v.d.Donk (zijn verj) en overl. familie 
v.d.  Donk en overl.fam.v.d.Bogaart  en zr.Adelarda Gijsbers (haar verj)  en 
overleden familieleden en mg Marie v.Kessel-v.d.Lee, Janus v.Kessel en zoon 
Grard en Riek Pennings-v.Heesch (verj) en zoon Henri

zondag 30 december      
09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING 

Jas en Kee v.Rooij  en fam.Kerkhof-Bevers en Jo Kerkhof-v.Hoorn  en mg 
Johan v,Hoeij, Nelly v.Hoeij-Lunenbrug en Riek v.Hoeij-v.Schijndel  en 3e jgt 
Maria Cuijpers-Biemans (verj)  en ouders v.Santvoort-Hendriks (jgt vader) en   
Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leenhouwers en uit 
dankbaarheid

maandag 31 december  
OUDJAAR

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het gemengd koor
2e jgt Jan de Loijer

dinsdag 1 januari   NIEUWJAAR
09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING

jgt Nol Huijbers
16.00 uur: “Poolse mis”

woensdag  2 januari      
10.30 uur:EUCHARISTIEVIERING 

overl.ouders Pennngs-v.d.Heijden en jgt Martien v.Duren en Riek en Gerrit v. 
Dijk

donderdag  3 januari      
10.30 uur:EUCHARISTIEVIERING op de Stekkerhoek

zaterdag      5 januari               
16.00 uur:EUCHARISTIEVIERING 

ouders Hendriks-v.Uden (hun verjaardagen) en Bert v.d.Aalsvoort
19.00 uur:EUCHARISTIEVIERING 

Cor v.d.Wetering (bewoners Kerkhoflaan) en mg Anna Timmers-v. Dijk, Johan 
Timmers,dochter Lia en 5e jgt schoonzoon Jan en Nolly Herckenrath-Leen-
houwers (KBO) en Henk v.Galen(verj) en Stefan Kerkhof (verj) en Cor Kerkhof 
en ouders Kemperman-Schuurmans, fam.Kemperman en Ton Damsma 

zondag 6 januari      



09.30 uur:EUCHARISTIEVIERING 
Wim Hoes en Albertus en Cornelia Kling-Derks en fam.v.d. Laar en Ria Leen-
houwers 

 activiteiten van “Efkes Jonger”
- 28 december en 2 januari organiseert de toneelvereniging “Efkes Jonger” van 15.00 

uur tot 17.00 uur een sprookjesmiddag in de bibliotheek van Nistelrode.  . 
- 20 januari zijn de voorstellingen van “Efkes Jonger”. Tijdens de sprookjesmiddagen 

in de bibliotheek zijn de kaartjes voor deze voorstellingen te koop. 

verloren
 Er is een donkerbruin kinderschoentje van het merk flex, maat 20, verloren geraakt. 

Het is het eerste schoentje van het kind,! 06-52042299!
 Op 18 december is (wellicht op het Kerkveld) een linker suède lichtbruine 

handschoen verloren geraakt.  611059.



In de Heer overleden:
 Op 80-jarige leeftijd is plotseling in haar woning aan Laar Fien Manders-van Dijk 

overleden. Na het overlijden van haar man Toon in 2002 bleef ze achter met haar 
broer Wim. Fien hield van buurten en van kaarten. Bijna elke dag bracht ze een 
bezoekje  aan  haar  zwager  Kees.  Elke  zondag  ging  ze  met  hem naar  de 
achterneefjes Jelle en Rinke in Afferden.

 Na een ziekbed van enkele jaren is thuis (Donzel) in haar vertrouwde omgeving 
temidden van haar dierbaren Sjaan van de Meulenreek- van Lith overleden op 75-
jarige leeftijd. Ze werd liefdevol verpleegd door haar man Cor en dochter Marja met 
Jan. Ze was de trotse oma van Diana, William en Sander. Het overlijden van hun 
dochter Hanny was een dieptepunt in hun leven. Desondanks stond altijd de koffie 
klaar bij de eigen gestookte warme kachel.

Mogen zij rusten in vrede 

nieuwjaarsreceptie van  R.K.S.V. Prinses Irene
Op 1 januari 2008 ,vanaf 16.00 uur, houdt Voetbal-/Korfbalvereniging R.K.S.V.Prinses 
Irene haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het jaar luiden we in met live muziek van “Paul 
Remon one-man-show”, een  hapje  en een  drankje  en de  verkiezing  van sportman/ 
sportvrouw van het seizoen 2007. Iedereen is van harte welkom.

Mededelingen van c.s “de Wevers” 
• Er zijn nog toegangskaarten te koop zijn voor de eerste weverszitting (12 januari). De 

kaarten worden verkocht bij slijterij Nelissen.
• Inschrijving optocht:  Zondag 3 februari 2008 wordt de carnavalsoptocht in het 

Weversrijk gehouden. Je kunt  alleen meedoen of of als groep . Inschrijven: Frank 
v.d. Wielen (06-51158473) of m.g.v. het inschrijfformulier op www.de-wevers.com  

• De carnavalsstichting vraagt nog enkele leuke acts voor de jeugdzitting. Meld je svp 
aan vóór 7 januari bij Anthony Leenders,  612992. Degenen, die meedoen krijgen 
na afloop een leuk aandenken.

KBO     beginnerscursus Country-Line dansen /volksdansen
• Wilt u leren linedansen?? Binnenkort start er in De Wevershof weer een beginners-

cursus. Tijd: Elke vrijdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur. Kosten: 10 lessen voor € 
20. Aanmelden: Betsie van Leuken, 0486-472251.

• Ook de lessen Volksdansen starten weer ! Op maandagmorgen om 09.30 uur is 
iedereen die volksdansen leuk vindt, welkom in De Wevershof. Op 14 januari starten 
de lessen weer!! De eerste les is geheel vrijblijvend. Familie, vrienden of kennissen 
die ook eens willen komen kijken zijn van harte welkom!.

Bond van Alleengaanden Kring Uden nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie is zaterdag 12 januari ’08 in “Kerkzicht” te Loosbroek. Programma: 
zaal  open om 09.30 uur 10.00 uur koffie met ontbijtkoek 12.00 uur diner. Er worden 2 
consumpties aangeboden. Er wordt opgetreden door: “Die Lustige Harmonikafreunden”.
Kosten: € 30,00 p.p. te voldoen bij binnenkomst. Aanmelden: vóór 6 januari bij een van 
de contactpersonen:  0412-611300 of 0412-611456.

 
“roze”munten van “het Tramstation”.

http://www.de-wevers.com/


Vanaf 1 december is“Het Tramstation”in andere handen. Er zijn zeker nog mensen die 
“roze”munten hebben van “Het Tramstation”. Wij laten weten, dat deze tot 1 februari 
2008 geldig zijn. Daarna nier meer! Wij delen dit mee zodat niemand na 1 februari voor 
een onaangename verrassing komt te staan.       Rob en Suzanne Timmers en 
Tonnie v. Es.

Stichting Jeugdbelangen Kerstboomverbranding 12 januari 
Zaterdag 12 januari is de kerstboomverbranding (programma wordt vermeld in parochie-
blad 1620)!


