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KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 10/4: om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is voor het heil van de 

parochie 

Mededelingen: 

• We bedanken alle vrijwilligers die zich hebben ingespannen om de Goede 

Week en Pasen op waardige wijze te kunnen vieren. 

• Achterin de kerk liggen nieuwe gebedskaarten. We nodigen u uit om 

dagelijks of regelmatig mee te bidden om zegen over onze parochie. 

 

MS COLLECTEWEEK VAN 28 JUNI T/M 3 JULI 2021:  

Collectanten gezocht in Netersel (BLADEL)! 

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het 

Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Netersel 

(BLADEL). Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple 

sclerose (MS)? 

Word collectant 

We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-

aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke 

collecteweek is van essentieel belang  voor de 25.000 mensen met MS in Neder-

land die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. 

Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan.  

Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook! 

Ziekte van het centrale zenuwstelsel 

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het 

afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor 

komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- 

en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk 

jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op 

tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte 

onder jonge mensen.  

Onderzoek hard nodig 

Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en 

hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS 

Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan weten-

schappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven 

voor mensen met MS.  

Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren   

 

http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren


ONLINE LEZINGEN BIJ DE BIBLIOTHEEK: OP VIRTUELE (WERELD)REIS 

EN AAN DE SLAG MET BABYGEBAREN 

De Bibliotheek heeft een gevarieerd online programma met workshops, lezingen en 

cursussen over verschillende onderwerpen. Deze week kun je virtueel op (wereld) 

reis en ontdek je alles over babygebaren.  

Webinar ‘Op (wereld) reis met Never Stop Travelling’ 

Reisexperts Jolanda Verdegaal en Ruud van Empel vertellen je op donderdagavond 

15 april over de meest bijzondere bestemmingen tijdens dit webinar. Jolanda 

Verdegaal en Ruud van Empel (beiden van Never Stop Travelling) hebben één 

grote gedeelde passie en dat is reizen. Samen hebben ze al 69 landen bezocht en 

prachtige herinneringen gemaakt. In dit webinar nemen ze je mee op reis. Ze 

vertellen over hun eigen reiservaringen en laten je kennismaken met de meest 

bijzondere bestemmingen op aarde. Tijdens een afwisselend programma leer je 

nieuwe landen kennen en krijg je te zien wat er allemaal te beleven valt als je je 

buiten de gebaande paden begeeft. Wat kun je allemaal leren van een andere 

cultuur, exotische natuur, de lokale bevolking? Daarnaast krijg je praktische tips en 

verschillende do’s en dont’s waar je vóór en tijdens jouw reis rekening mee kunt 

houden. Weet je nog niet waar je komende vakantie of verre reis naartoe gaat? Na 

vanavond hoogstwaarschijnlijk wel! 

Online lezing babygebaren door Ilse Kuijpers 

Ilse Kuijpers, pedagoog en baby-, en kindergebarenspecialist gaat vrijdagavond 16 

april met jou als professional, (groot)ouder of opvoeder dieper in op de mogelijk-

heden van het gebruik van gebaren bij een kind. Het gebruik van gebaren is een 

eeuwenoud fenomeen. Zonder dat we het beseffen, gebruiken we allemaal gebaren 

in ons dagelijks leven en ook in de opvoeding. Een van de eerste dingen die we ons 

kind leren is om de armpjes uit te steken als het opgepakt wil worden of om te 

zwaaien als we weg gaan. Hoe mooi is het als een kind “Ik hou van jou” kan 

gebaren naar oma, die aan de andere kant van het raam zit te wachten op een vorm 

van contact. Juist nu, in deze moeilijke tijd, wordt onze menselijke behoefte aan 

contact steeds meer zichtbaar. Een baby ontwikkelt vanaf ongeveer zes maanden 

begripsvorming en kan vanaf die leeftijd verbindingen gaan leggen tussen een 

woord, een voorwerp en een gebaar. Door elke dag gebaren te gebruiken kun je niet 

alleen eerder communiceren met jouw kind, maar weet je ook beter wat er zich 

allemaal in dat kleine hoofdje afspeelt. Ilse Kuijpers vertelt je er alles over. Er zal 

tevens aandacht zijn voor de praktijk en je krijgt handvatten aangereikt waarmee je 

direct aan de slag kunt. 

Aanmelden 

Deelnemen aan deze activiteiten is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van de 

Bibliotheek. Aanmelden kan via de website van de Bibliotheek: 

www.bibliotheekdekempen.nl  Het online voorlezen vindt plaats via ZOOM. Voor 

dit online platform is in principe geen installatie nodig, het werkt via je webbrow-

ser. Bij aanmelding ontvang je op de dag zelf een aanmeldlink vanuit de Biblio-

theek en bijgevoegd een instructie rondom het gebruik van ZOOM. 

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/

