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Parochieberichten  18 juli t/m 24 juli 2020  (week 30)

Parochie “De Goede Herder”
Wenst u een fijne, gezellige
en zonnige vakantie.

HH Missen in het weekend:
Zaterdag 18 juli om 10.30 uur: Herdenkingsdienst voor onze missionaris

pater Lambert van den Heuvel s.j.

Zondag 19 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering 

Intenties:
Pater Lambert van den Heuvel
Jan Dortmans (vanwege verjaardag) en de overleden familie Dortmans en de Mol

HH Mis door de week:
Dinsdag 21 juli om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Voor alle bekenden en Familie

Zaterdag 18 Juli om 10.30 uur is er een Requiem Mis voor Lambert van den Heuvel in de Sint-Lambertuskerk
te Vorstenbosch

Lambertus Martinus van den Heuvel
Vorstenbosch 23 december 1930
Jakarta 11 juni 2020

Gestorven 11 juni in Jakarta en 12 juni na een uitvaartdienst aldaar begraven.
Graag willen wij hier in Vorstenbosch Lambert gedenken in een H.Mis.
Samen met  familie, vrienden, collega Jezuïeten en bekenden.
Het is tevens een dankdienst voor alle steun die onze broers in de afgelopen jaren voor hun missiewerk
mochten ontvangen van de mensen uit Vorstenbosch.
Hierna nodigen wij eenieder uit in “De Stuik” voor een kopje koffie met gebak om samen van gedachten te
wisselen en elkaar te ontmoeten.
Namens de Jezuïeten en familie v/d Heuvel
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KERKFOTOGRAFIE: “SCHOONHEID MET EEN ZIEL”
Voor de een is een kerk een hoop stenen, voor de ander is het architectuur en is er kunst te vinden waar grote
schoonheid inzit. Voor de gelovige is het ook meer dan dat: een heilige ruimte om God te ontmoeten en
samen met anderen te leren van Zijn woorden. Tijdens vakanties trekken heilige plekken, waar mensen al
eeuwenlang komen om hun leven te kunnen plaatsen, vele toeristen aan. Ze worden met grote regelmaat
bezocht om te bekijken, veelal door de lens van een camera. Een kerk biedt vele fotografische mogelijkheden,
van architectuur en kunst tot het spelen met lijnen en kleuren. Daarom is er deze zomer in de parochie De
Goede Herder een workshop Kerkfotografie te volgen. In drie uur tijd leer je hoe je in een kerk mooie foto's
kunt maken van religieuze kunst.

In de workshop krijg je eerst uitleg hoe je het beste je camera in kunt stellen. Hoe leg je het mooie licht vast,
waar let je op? Daarna gaat het over scherpstellen, iso, sluitertijd, diafragma en witbalans zodat de sfeer in de
kerk goed kan worden vastgelegd. Na deze uitleg gaat je in de kerk fotograferen. Daar krijg je tips over
standpunten, belichting, scherpte/diepte en symmetrie. Kortom, een leerzame workshop met oog voor detail!
En misschien ook wel een workshop waarin je iets ervaart van de ziel van religieuze kunst. De workshop
wordt gegeven in Nistelrode op een zaterdag. De kosten zijn dertig euro per persoon omdat er gewerkt met
een professionele fotograaf. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Denise van der Stappen: 06 48400635 of
ds-fotografie@home.nl.
______________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
Biljarten: Op de maandag- en woensdag- avonden en op vrijdagmiddag kan er gebiljart worden.
Op andere tijden is biljarten nog NIET toegestaan.
Fietsgroep: “De Vrolijke trappers” starten weer elke woensdagmiddag om 13.30 uur bij “de Stuik”.
Website: Voor actueel KBO nieuws kijk op onze eigen website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl.

Slagerij van den Tillart (Vorstenbosch)
Wij zijn gesloten van 1 t.m. 17 Augustus.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!!

Hairstudio mo
Deze zomer werk ik gewoon door………..Wel met aangepaste dagen / tijden.
Dus afspraak maken kan. Bel # 0612427932
Groetjes Moniek 

Podotherapie van den Heuvel
Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een
afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.podotherapievandenheuvel.nl  of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer
0630074272.

BrabantZorg Thuiszorg      -           Alle zorg en aandacht bij u thuis
Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg
maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u
zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg
of bel/mail onze klantenservice: 088–9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Laverhof Ondersteuning Thuis
In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor: Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg,
Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp,
Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden.
Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau,
telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur)

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
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e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.
Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.
Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,
Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.
Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en
evenementenkalender, informatie Dorpsraad,
Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz.
Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. 
Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl

Parochieberichten digitaal lezen
U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl
en op de site van de Parochie De Goede Herder www.pastoraleeenheidnv.nl
Voor geïnteresseerden is er ook een app voor Android telefoons (niet voor iPhone).
Zie http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com

mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl/
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.pastoraleeenheidnv.nl
http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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Over lulletjespap, kattenkwaad, eenzaamheid, pesterijen en opspelende hormonen

BHIC geeft podium aan oud-internaatleerlingen en hun kostschool in Brabant

Kwajongensstreken, baldadigheid en ondeugd waren evengoed onderdeel van het dagelijkse leven op
katholieke internaten als de kuisheid en gehoorzaamheid die er werd gepredikt. Een jaar geleden
bracht het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) alle rooms-katholieke onderwijsinternaten
in kaart met foto’s en verhalen op: https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten. Sindsdien delen
oud-leerlingen dagelijks foto’s, anekdotes en zelfs complete verhalen met ons. Om al deze inzendingen
een plek te geven, is de site flink vernieuwd. Ruim een derde van de Brabantse internaten heeft nu een
eigen internatenwereld.

Het regent reacties
“Bijna dagelijks delen oud-leerlingen foto’s anekdotes en zelfs complete verhalen met ons“, vertelt Thijs de
Leeuw, projectleider van deze website. “Ruim 2000 reacties en meer dan 800 foto’s staan er nu op de teller en
deze aantallen nemen iedere dag toe. Om recht te doen aan deze inzendingen en om deze verhalen en foto’s
een plek te geven, hebben we de site flink aangepast want deze groeide echt uit zijn jasje. De reacties zijn heel
divers; er zitten ontroerende en helaas soms ook schrijnende verhalen tussen, maar zeker ook veel opgewekte.
Je ziet ook digitale ontmoetingen tussen oud-klasgenoten na járen weer tot stand komen. Mooi natuurlijk dat
dit podium zich daar voor leent.”

In je eigen internatenwereld
Als je nu naar de website gaat, zie je dat ruim een derde van alle Brabantse internaten een eigen ‘wereldje’
heeft. In dat wereldje kun je doorklikken naar informatie over het internaat, naar alle ingezonden foto’s, naar
alle ingezonden verhalen van oud-leerlingen, naar een forum (speciaal voor dat internaat), en naar instructies
voor hoe je je eigen herinneringen en foto’s kunt delen. Je ziet daar veel gezamenlijke herinneringen,
bijvoorbeeld over het kostschooleten, positief of negatief, en zelfs oude recepten worden er verspreid. Of over
ondeugende acties en pesterijen, maar je vindt er bijvoorbeeld ook schitterende foto’s van sport en spel op het
internaat. 
“Het zou natuurlijk prachtig zijn als we uiteindelijk voor álle internaten zo’n uitgebreide pagina kunnen
maken. Daarom willen we graag onze oproep herhalen: deel je ervaringen, verhalen, oude documenten en
foto’s! Als je nagaat hoeveel Brabantse vrouwen en mannen op kostschool hebben gezeten, dan betekent dat
eigenlijk dat we nog flink wat reacties te gaan hebben”, aldus Thijs de Leeuw.

Hemel of hel: op kostschool in Brabant
‘Op kostschool zitten’, veel Brabantse 55-plussers hebben daar nog herinneringen aan. Ouders stuurden hun
kinderen vroeger massaal naar een internaat. Je kreeg daar kost en inwoning. In Noord-Brabant waren deze
kostscholen vrijwel zonder uitzondering katholiek. Voor de een was het internaat een straf, voor de ander juist
een voorrecht. Het BHIC heeft alle rooms-katholieke onderwijsinternaten in de na-oorlogse periode, van de
jaren ’50 tot in de jaren ’70, online in kaart gebracht met foto’s en verhalen. Nieuw zijn de eigen
kostschoolwereldjes, gevuld met reacties van oud-leerlingen.

Deel je herinneringen
Ook op kostschool in Brabant gezeten? Kijk dan snel of jouw school erbij staat en vertel ons hoe jij deze tijd
hebt ervaren: https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten . Help mee om alle herinneringen aan
kostschool in Brabant in kaart te brengen.

https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/internaten

