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Parochieberichten  26 september t/m 2 oktober 2020  (week 40)

Pastoorspraatje _____________Is het krijgen wat je verdient of verdienen wat je krijgt?
Nu Prinsjesdag achter de rug is kunnen we dagelijks volgen wat anderen vinden van de plannen van ons
kabinet en de meningen lopen nogal ver uiteen. Het meeste van de bezwaren en alternatieven kunnen we
scharen onder voorsorteren op de verkiezingen en het proberen te winnen van stemmen door voor bepaalde
groepen en mensen extra op te komen maar is de verdeling van de beschikbare middelen dan inderdaad de
juiste of niet? Meerdere sectoren zijn ontevreden over wat ze toebedeeld krijgen en iedereen probeert er nog
net een beetje meer uit te halen en zo kunnen we samen kijken naar een spel van mensen die er samen uit
moeten komen en hoe dan ook de beschikbare middelen maar één keer in kunnen zetten. Vraag is dan zeker of
dat wat het zwaarste is ook het zwaarste weegt en hoe de keuzes gemaakt worden om iedereen het zijne te
geven. Ook hier kijken we allemaal op onze eigen manier naar en wat voor de één van levensbelang is hoeft
dat voor een ander niet te zijn en dat maakt het samen eens worden niet eenvoudiger. Het is ook niet altijd
even eenvoudig om precies de waarde en betekenis van iets in te schatten en er daarom het juiste bedrag aan
te hangen maar soms voel je het echt wel aan wat wezenlijk is. Toch blijft het altijd de vraag of diegenen die
de samenleving dragen ook de waardering krijgen die daar bij hoort of dat we met elkaar de verkeerde
accenten leggen. De vraag is dan ook zeker of mensen krijgen wat ze verdienen voor hun inzet en of de
waardering voor hun belangrijke werk en talent ook precies past bij de beloning en daar denken we heel
verschillend over. Misschien is het ook heel eerlijk om onszelf de vraag te stellen; wanneer is het genoeg?
Toch is de discussie over de beloning en waardering voor concreet werk en inzet uiteindelijk makkelijker om
te voeren dan of wij verdienen wat er ons vandaag ook bedreigt in de Coronapandemie. Wanneer ons zoiets
overkomt stellen we vaak de vraag naar waarom en of het een straf is voor onze manier van leven en ook daar
komen hele verschillende antwoorden op. Ook onder gelovige mensen is hier geen gezamenlijke mening over
want ziet de één vooral de wrekende hand van God in wat er gebeurt de ander ziet God juist als het ultieme
houvast en de zekerheid van oneindige liefde. De ene gedachte lijkt aantrekkelijker dan de andere maar het
wisselt per persoon of je het zo kan zien, als je al denkt dat God bestaat of iets met ons leven te maken heeft,
en de uitwerking van zo’n geloof bepaalt het staan tegenover wat ons vandaag overkomt. Het is jammer als je
God als wrekende God ervaart want dan zou Hij hetzelfde zijn als mensen die elkaar vooral eindeloos laten
boeten voor gemaakte fouten en waar geen licht is aan het einde van de tunnel. Wij mogen nog steeds geloven
in een liefdevolle God die Zijn liefde voor ons heeft laten zien in het leven, sterven en verrijzen van Zijn zoon
Jezus Christus en dat mag ons vandaag laten geloven dat wij misschien voor ons gevoel niet altijd krijgen wat
wij verdienen maar dat er een basis is in ons leven waardoor wij beseffen dat er een God bestaat die zegen is
voor mensen en geen ongeluk.
Of de politiek eruit zal komen wat een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen is blijft een vraag waar
we het antwoord al op hebben maar wij mogen geloven dat het goede dat we krijgen genade is van een God
die mensen niet bang wil maken en straffen maar in alles heel nabij is en ons omarmt met zorg en liefde.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 27 september om 10.30 uur: Eucharistieviering Cor Geenen

Jo Manders
Intenties:
Frans Schapendonk ; Jo van den Bergh – Hendriks ; Mien Dortmans - van de Ven en de overleden ouders
Dortmans - Thijssen en de overleden ouders van de Ven - van Doorn ; Overleden ouders Roefs - van den
Heuvel en familie.
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HH Mis door de week:
Dinsdag 29 september om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Doopviering
Op zondag 27 september zal Luus van Kessel worden gedoopt dochter van Maurice van Kessel en Linda
Dortmans.

Een twijfelachtige eer.
Op vrijdag 18 september werd in den Bosch het eerste exemplaar van het boek; Het verdriet van Brabant door
onze bisschop monseigneur de Korte aangeboden aan de commissaris van de koning van de Donk.
Dit boek beschrijft de ervaring van het afgelopen half jaar met het Coronavirus in ons bisdom vanuit het
perspectief van parochies en religieuzen. Uit handen van onze bisschop heb ik op dat moment ook zo’n boek
mogen ontvangen omdat de samensteller Leo Feijen ook ons verhaal heeft opgenomen.
We staan in dat boek met het verhaal van onze parochie en de parochies om ons heen die tijdens de golf van
besmettingen zo’n beetje de brandhaard van Nederland waren. Ik vind het dan ook een twijfelachtige eer dat
je op deze manier in een boek terecht komt maar het is goed dat wat ons is overkomen op alle mogelijke
manieren wordt belicht en vastgelegd zodat we het niet vergeten wat er zo maar met ons gebeuren kan.
Het boek is duidelijk vanuit de kracht van geloof geschreven want het verhaalt hoe mensen van geloof met het
verlies en de hele situatie zijn omgegaan en hoe wij met elkaar hoop hebben willen brengen op een moment
dat die helemaal uit beeld leek. Een momentopname zoals vrijdag terecht werd gezegd want er staat zeker een
komma achter de tijd die nu beschreven is want de punt is zeker nog niet in zicht.
Wij zijn wel klaar met Corona maar Corona nog niet met ons.
Pastoor Fr. Ouwens
______________________________________________________________________________________________

Goede Doelen Week Vorstenbosch 2020
Op 5 oktober gaat de goede doelen week in Vorstenbosch weer van start.
Dit jaar organiseren we de collecte vanwege het coronavirus op een aangepaste wijze. De envelop wordt niet
bij u opgehaald. Wij vragen u om de intekenlijst samen met het totaalbedrag in een dichtgeplakte envelop in
te leveren bij uw collectant. Dit kan van maandag 5 oktober t/m donderdag 8 oktober.
Collectanten ontvangen de enveloppen en intekenlijsten vanaf week 40 via hun coördinator.
Vanaf 5 oktober  kunt u uw envelop met bijbehorende intekenlijst in uw brievenbus verwachten.
Vanaf 5 oktober t/m 8 oktober kunt u uw envelop inleveren bij uw collectant.
Het adres van de collectant treft u aan bij uw intekenlijst.
Laten we weer gaan voor een succesvolle collecte, zeker in deze tijd.
Goede Doelen Week: Een extra steuntje in de rug voor het goede doel van uw keuze!
Namens de coördinatoren van onderstaande deelnemende doelen alvast hartelijk dank!
Epilepsiefonds, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse
Hartstichting, Nierstichting, Reumafonds en Nationaal Fonds Kinderhulp.

Oude metalen inzameling 25 en 26 september
Muziekvereniging Notenkrakers komt weer langs voor oud ijzer, fietsen, accu's, kabels, pannen en andere
metalen. Heeft u wat liggen? Kunnen we u er van af helpen? Op 25 en 26 september zamelen we in.
Laat ons weten op welk moment we kunnen ophalen via oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
of bel, SMS of WhatsApp 06-83018334
We komen dan zeker bij u aan. Leg het metaal niet langs de weg (om diefstal te voorkomen) maar bel, mail of
sms ons voor een afspraak. De opbrengst besteden we aan onderhoud en aanschaf van instrumenten. 
Neem ook contact op als u vragen heeft. oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl

Help de Notenkrakers
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier of oud ijzer?  Heel graag! Laat het ons weten per mail bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of
bel naar Jacques de Groot, 0413362201.

mailto:oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
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Bericht van de Dorpsraad
Mede dankzij de oplettendheid van de inwoners uit Vorstenbosch heeft de politie de vermoedelijke dader van
een dodelijke schietpartij in Uden kunnen aanhouden. De man werd opgepakt in Vorstenbosch.
Mieke Bode, wijkagent van Vorstenbosch en Nistelrode prijst de oplettendheid en meldingsbereidheid van de
inwoners uit Vorstenbosch. Zij geeft aan dat een melding uit Vorstenbosch uiteindelijk tot de aanhouding van
de vermoedelijke dader heeft geleid.
Een mooie samenwerking tussen dorpsbewoners en de politie!

Wilt u een verdachte situatie melden? Bij spoed: bel 112, wel politie geen spoed: bel 0900-8844. 

Instuiftraining Vorstenbossche Boys 2020
Vorig jaar zijn we begonnen met de instuiftraining in het najaar te houden. Voor jongens en meisjes die
geboren zijn in 2015 hebben we een 8-tal trainingsdagen op zaterdag om te kijken of voetbal iets voor hun is.
Na die 8 trainingen gaan we kijken welke kinderen willen gaan voetballen, zodat we in het voorjaar ons gaan
inschrijven in een competitie en dan ook wedstrijdjes gaan spelen tegen andere teams.
Op Zaterdag 3 oktober is de eerste training. deze begint om 10.30 en duurt tot 11.30
De andere datums zijn:
zaterdag 10 oktober zaterdag 31 oktober zaterdag 7 november
zaterdag 14 november zaterdag 21 november zaterdag 28 november
zaterdag 5 december
Dus vind je het leuk om een balletje te komen trappen, of twijfel je of voetbal iets voor jou is, dan is dit een
leuke kans! Opgeven kan door de naam en de geboortedatum van de deelnemer te mailen naar
jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com. Laat hierbij ook even weten om welke datum/data het gaat.
Hiernaast zijn wij ook op zoek naar trainers/ trainsters voor de (komende) voetballertjes.
Lijkt het je leuk om een team te begeleiden of zijn er verder vragen kan ook het bovenstaande mailadres
gebruikt worden, of spreek iemand van het Jeugdbestuur aan!
Hopelijk tot op een van de trainingen op ons sportpark

Senioren KBO Vorstenbosch:
De Vrolijke Trappers: De fietsgroep wil vanwege de vele afgelastingen het fietsseizoen verlengen.
Als het weer het toelaat is de seizoenafsluiting eind oktober.
Wandelgroep: Op woensdagmiddag 7 oktober willen we starten met wekelijkse wandelingen.
Verzamelen bij de Stuik om 13.30 uur.

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)
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

http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
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Stichting zorg kringloop
Bereikbaar 06-30903105  Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
We halen gratis bij u aan huis op. Www.zorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen

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.

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

http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
http://www.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
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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Lotgenotengroepen Rouw en Verlies bij ONS welzijn

In november starten er weer lotgenotengroepen voor volwassenen die hun partner zijn verloren.
Op donderdagochtend in Oss en donderdagmiddag in Uden/Veghel.

Enige tijd na het overlijden van een partner is het voor veel mensen helpend om deel te nemen aan een
lotgenotengroep. Hoe ga je om met het ingrijpend verlies van een partner? Een gebeurtenis die je het gevoel
kan geven dat niets er meer toe doet. Toch moet of wil je verder met je leven. Veel mensen die hun partner
zijn verloren kunnen steun gebruiken in deze periode.

Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo. Maar iedereen heeft te maken met verdriet en
pijn. In tien ontmoetingen staan zulke gevoelens centraal: afscheid (kunnen) nemen, emoties, reacties van de
omgeving, lichamelijke klachten en persoonlijke ervaringen. De herkenning, erkenning en steun die juist
lotgenoten elkaar kunnen geven, helpen stap voor stap de weg vooruit te vinden.

Aanmelden voor deze groep door inwoners van Gemeente Oss en Bernheze kan via de Toegang Zorg &
Welzijn: 14 0412 (keuze 1) / zorgenwelzijn@oss.nl / www.ons-welzijn.nl .

ONS welzijn is er voor iedereen met een vraag op het gebied van meedoen, opvoeden en opgroeien, wonen,
financiën of zorg die deze niet alleen kan beantwoorden. Ook zijn we er voor mensen die hun talent willen
ontdekken en inzetten voor hun omgeving. ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd,
Oss, Uden en Meierijstad.

_______________________________________________________________________________________

mailto:zorgenwelzijn@oss.nl
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