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VAN DE REDACTIE. 

Binnenkort komt weer het kerstnummer uit van de dorpskrant, tevens het laatste 

nummer van 2016. Daarna hebben wij van de redactie even vakantie. 

Het laatste nummer voor Kerstmis komt uit op zaterdag 24 december. Het eerste  

nummer komt dan weer uit op zaterdag 14 januari 2017.  

Kopij voor de kerstuitgave en voor de vakantieperiode moet uiterlijk op maandag 

19 december voor 18.00 uur in de bus liggen of zijn aangeleverd via 

vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl  Kopij voor de uitgave van 14 januari 2017 moet 

zijn ingeleverd voor maandag 9 januari 2017 om 18.00 uur. 

 

PROMOTIE PASTOOR JOSEPH 

Vorige week heeft in de universiteitsstad Salzburg (Oostenrijk) de promotie plaats-

gehad van pastoor Joseph. 

Na zijn jarenlange studie in Nijmegen afgerond te hebben, is zijn proefschrift: Je-

zus Christus waarlijk God en waarlijk Mens volgens de geschriften van Narsai 

(415-502), goedgekeurd en is hij gepromoveerd tot doctor in de theologie. Op een 

bewonderenswaardige manier heeft hij in het Engels zijn proefschrift mondeling 

samengevat tegenover 4 professoren en in het bijzijn van een grote groep Indiase 

priesters en collega’s. Ook beantwoordde hij vragen, die gesteld werden. Daarna 

volgde ter plaatse een eenvoudige receptie.  

Hij zal over enige tijd ook nog officieel de bul in ontvangst nemen. Wij feliciteren 

pastoor Joseph van harte met zijn promotie, die gevolgd is na een lange periode 

van studie, die hij heeft weten te combineren met zijn pastorale taak binnen onze 

parochie. 

Namens de parochiegemeenschap Heilige Apostelen Petrus en Paulus, pastoor 

Bertens. 

 

KERSTACTIE KORFBALVERENIGING NECA. 

Op dinsdag 13 december, tussen 18.00 en 20.00 uur, kunt u uw bestelling van 

worstenbrood en/of ijstaart komen afhalen bij Gemeenschapshuis de Poel. 

Indien het écht niet mogelijk is om dan de bestelling op te komen halen, wil ik u 

vragen contact met mij op te nemen; annewil_vissers@hotmail.com Dan zoeken 

we samen naar een oplossing. 

Wij willen u bedanken voor uw steun en wensen u hele fijne feestdagen en een 

gezond en sportief 2017! 

 

KERSTACTIE 2016 

Ten behoeve van vervanging te kleine kerk in Nirmalagiri (India) (1) 
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Activiteiten in de parochie 

Op zondag komen om 9.30 uur bijna 100 kinderen in de leeftijd van 5 tot 17 jaar 

naar de kerk. Met de leerkrachten bidden ze eerst het morgengebed en oefenen ze 

liederen voor de heilige mis.  

Van 10.00 tot 11.15 uur is de heilige mis voor alle parochianen. Na een kwartier 

pauze gaan ze daarna, gesplitst naar leeftijdsgroep, naar de catechese. Tot 13.00 uur 

zijn er dan 2 godsdienstlessen van elk 45 minuten. Er zijn ca. 15 vrijwilligers die de 

lessen geven. Naast de catechese wordt daarbij ook aan culturele activiteiten aan-

dacht besteed, zoals: dansen, verjaardagen, feestdagen en vertellingen.  

De parochie is verdeeld in 10 kleine christelijke gemeenschappen met elk een voor-

zitter en secretaris; beiden vrijwilligers. Alle parochianen van zo’n kleine gemeen-

schap komen een keer per 2 weken samen in een van de gezinnen, waar zij dan een 

half uur gezamenlijk bidden en samen praten over belangrijke gemeenschappelijke 

onderwerpen. 

De pastoor bezoekt samen met de leiders van die kleine gemeenschappen minimaal 

4 keer per jaar elk gezin. Ook wordt er regelmatig geld ingezameld voor de arme 

mensen. 

We kunnen het kerkelijk leven in Kerala vergelijken met het rijke roomse leven van 

ruim 50 jaar geleden hier in Nederland. De kerk is er nauw betrokken bij de ge-

meenschap; o.a. bij het geven van onderwijs, aanleg van wegen en de bouw van 

huizen voor de armen. Zie vervolg volgende week 

Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

BUURTHULP NETERSEL 

Buurthulp Netersel nodigt u uit voor ons koffie-uurtje op woensdag 7 december 

tussen 14.30 uur en 15.30 uur in de huiskamer van de Poel. We zijn nog steeds 

actief met de telefooncirkel, plannen matches voor vervoer en kleine klusjes en 

helpen mensen met de computer. Wij en de vrijwilligers willen er graag voor u zijn. 

Alle vragen, opmerkingen of ideeën zijn van harte welkom.  

U kunt ons bellen, mailen en we zijn te vinden op Facebook en op de website van 

De Poel. Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 

17.00uur)buurthulpnetersel@gmail.com  www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Wille-

mien Janssen, Ingrid Meulenbroeks. 

 

ZANGGROEP KARMANATH 

Zanggroep Karmanath uit Bladel wil dit jaar graag overal de Kerstsfeer komen 

brengen. Op donderdag 15 december zingt deze groep daarom ook in Netersel. Van 

18.30 uur tot 19.30 uur zingen wij en iedereen mag meedoen in een sing along. 

Ook zingen we een paar liedjes meerstemmig. Graag zingen we met een zo groot 

mogelijk gezelschap, dus neem kinderen en kleinkinderen gezellig mee!  

Lukt het u niet op deze dag te komen dan komt u vrijdag naar Hapert, zaterdag naar 

Reusel of zondag naar Bladel. 

 

mailto:buurthulpnetersel@gmail.com
http://www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html


SAVE THE DATE, 

Zaterdag 14 januari 2017 dansspektakel van dv Netersel in De Poel. 

Zet dit alvast in je agenda, want iedereen is van harte welkom om de nieuwe dan-

sen te komen bewonderen.  

Aanvang vanaf 19.00 uur. Start dansspektakel 19.30uur. Hopelijk tot dan. 

Groetjes, dv Netersel. 

 

BESTE VRIJWILLIGERS VAN DOEDUHMEEJ,  

Met de evaluatie van de kindervakantieweek hebben we geconstateerd dat we 12  

t-shirts missen van vrijwilligers. Willen diegenen die thuis nog een shirt hebben 

liggen dit afgeven bij Jeroen Verdonschot? Zo kunnen we het overzicht houden en 

ook voor volgend jaar weer zorgen dat we voldoende shirts hebben voor iedereen. 

Het bestuur van Doeduhmeej.  

 

VOORBEREIDING OP DE EERSTE COMMUNIE EN HET VORMSEL 

Op donderdag 17 november had de startviering plaats, waar vele communicanten 

en vormelingen en hun ouders bijeen waren in de Bladelse parochiekerk. 

Wat opviel was, dat iedereen spontaan in het voorste gedeelte van de kerk was gaan 

zitten. Normaal zijn we gewend, dat de voorste banken leeg blijven en de achterste 

banken bezet zijn. 

In deze viering (een gebedsdienst) zong het koor Medium uit Hapert en waren er 

ook een paar kinderliederen te horen. Over de eerste communie en het vormsel 

werd een tekst voorgelezen door een van de ouders. De voorbeden werden gebeden 

door acht- en twaalfjarige kinderen. 

Er was ook een overweging door Ingrid van Zeeland, die werkt bij het bisdom en 

daar voor jeugd en jongeren is aangesteld. In haar overweging heeft ze duidelijk  

uitgesproken, dat kinderen niet alleen de toekomst van de Kerk zijn, maar ook nu al 

het leven van de Kerk levend houden. 

Het was een goede en zinvolle viering met veel aandacht van de kant van de deel-

nemers. Er is zowel voor de ouders van de eerste communicanten alsook voor die 

van de vormelingen een informatieavond geweest en de eerste groep werkt al met 

het project en de vormelingen gaan er binnenkort mee beginnen. 

Wij wensen allen een mooie tijd van voorbereiding aan de hand van de mooie pro-

jecten. 

Het pastoraal team: Pastoor Joseph en pastoor Bertens 

 

SENIOREN EETTAFEL. 

U wordt uitgenodigd voor het kerstdiner, op 15 december. Wij hopen dat u weer 

zult genieten van het eten en het gezellig samen zijn. Het zal wat langer duren dan 

gebruikelijk. 

Wilt u er weer bij zijn, dan kunt u zich opgeven tot en met zondag 11 december bij 

Mia Hems, tel: 681786. Wij gaan zoals altijd weer om 12.30 uur aan tafel. Wij 

rekenen weer op u. Tot dan. 

De kookgroep. 



KERKBERICHTEN. 

Derde zondag van de Advent. Zondag 11/12: om 9.30 uur Eucharistieviering. Er 

zijn geen intenties. 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het 

parochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel. Tel: 0497-387618 of email 

adres kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa M1 - Rosolo M1:  8-11; NeCa F1 - DDW F2: 12-11; NeCa E1 - 

Rosolo E4: 19-0; Korfrakkers D3 - NeCa D1: 14-3; NeCa C2 - DDW C2: 5-4; Ne-

Ca C1 - Rosolo C3: 7-6; Bladella B1 - NeCa B1: 4-4; NeCa A2 - Rooi A1: 5-9; 

DSV/EDN A1 - NeCa A1: 14-4; NeCa 2 - SDO '99 1: 11-4; NeCa 1 - Oxalis 1:  

11-20. 

Programma voor 7-10-11 en 14 december:   

7/12: Omhoog M1 - NeCa M1: aanvang om 20:00 uur. Luijksgestel;  

7/12: Bio R – NeCa R: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven; 

10/12: VVO A1 – NeCa A1: aanvang om 10:00 uur. Hapert; 

10/12: NeCa A2 – Kraanvogels A1: 13:10 uur. Hapert. Fluiten: Carolien Lavrijsen; 

10/12: SDO ’99 B1 – NeCa B1: aanvang om 15:00 uur. Hoogeloon; 

10/12: NeCa C2 – Rietvogels C1: 12:10 uur. Hapert. Fluiten:  Anne-Wil Vissers; 

10/12: Dakos D3 – NeCa C1: aanvang om 12:00 uur. Someren; 

10/12: NeCa E1 – Tuldania E1: 12:00 uur. Casteren. Fluiten: Judith Daemen; 

10/12: NeCA E2 – DSV/EDN E2: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Joke de Brouwer; 

10/12: NeCa F1 -  Vessem F1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Judith Mijs; 

11/12: Bladella 4 – NeCa 2: aanvang om 15:30 uur. Bladel; 

14/12: NeCa MW1 – Stormvogels MW 1: 20:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Irma 

           Waalen. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 10 en 11 december: 

10/12: Netersel E1 – Bladella E5: aanvang om 10.45 uur; 

10/12: Casteren D1 – Hapert D3: aanvang om 11.00 uur; 

10/12: Casteren C2 – EFC C4: aanvang om 12.00 uur; 

10/12: De Raven C1 – Casteren C1: aanvang om 13.00 uur; 

10/12: Beerse Boys B2 – Netersel B1: aanvang om 14.30 uur; 

10/12: Netersel A1 – Bladella A2: aanvang om 14.30 uur; 

11/12: Netersel 3 – Hilvaria 8: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

11/12: Netersel 2 – Knegselse Boys 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig 10.00 uur; 

11/12: Netersel 1 – De Raven 1: aanvang om 14.15 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 17 DECEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 12 DECEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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