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Parochieberichten  3 oktober t/m 9 oktober 2020  (week 41)

Pastoorspraatje ____________________________Bidden alsof je leven er van afhangt.
Wanneer ons iets overkomt dat groter blijkt dan wijzelf dan zoeken we samen naar een antwoord op deze
uitdaging en proberen greep te krijgen op de situatie. Hét voorbeeld van nu is natuurlijk de Coronapandemie
en we verschillen ook heel sterk van mening met elkaar over hoe hier het beste mee om te gaan. Er is
blijkbaar ook niet één passend antwoord te geven dus dat geeft veel discussie en iedere dag worden we weer
overspoeld door diverse meningen en inzichten en ze claimen stuk voor stuk dat ze de waarheid in pacht
hebben. Het trieste dieptepunt is natuurlijk geweest dat bekende Nederlanders, waar ik er een aantal niet van
herkend heb maar misschien zegt dat iets over mij, hun invloed wilden gaan gebruiken om mensen over te
halen zich niets meer van de Coronaregels aan te trekken en de ons onterecht ontnomen vrijheid terug te
pakken. De reacties hierop waren ook heel divers en de meesten hebben hun verhaal al afgezwakt en proberen
de schade voor zichzelf inmiddels te beperken. Het is ook ronduit triest om te merken dat we zelfs met de
tweede golf aan besmettingen nog durven te roepen dat het allemaal wel mee valt en dat de gevolgen voor
jongeren zo minimaal zijn dat we van hen toch niet mogen vragen om zich in hun vrijheid te laten beperken.
Als er ooit solidariteit nodig is dan is het nu en wat we tijdens de eerste golf hebben laten zien zou ook nu
zichtbaar moeten worden en blijven. Toch zijn we allang Coronamoe maar als wij iets beu zijn gaat het nog
niet vanzelf weg en dat kunnen we ons niet genoeg realiseren. We letten al zo lang op heet het dan en
iedereen heeft wel voorbeelden van niet nageleefde Coronaregels waar verder ook geen ellende uit
voortgekomen is dus het zal allemaal wel meevallen. We vechten eigenlijk meer om onze oude manier van
leven terug te krijgen dan om een veilige omgeving te maken waarin het virus geen nieuwe slachtoffers kan
maken onder de meest kwetsbaren in onze samenleving. Ondertussen wordt er door mensen keihard gewerkt
om besmetting te voorkomen en mensen te helpen die getroffen zijn en dat verdiend alle steun die wij maar
geven kunnen.
En als we zelf dan niet in de zorg of een ander vitaal beroep werken kunnen we toch nog genoeg doen om een
verschil te maken en dat is in ieder geval door te zorgen dat er geen mensen besmet raken en door te helpen
waar we kunnen. Wat niet bij iedereen als eerste hulpmiddel naar boven zal komen is toch zeker ons bidden
met en voor elkaar en dat gebed maakt ook een verschil. In gesprek gaan met God geeft ons de gelegenheid
om ons hart te luchten en onze zorgen te delen en tegelijk schept het de ruimte om inzichten in ons toe te laten
die helpen om de goede en verantwoorde keuzes te maken. Bidden alsof je leven er van af hangt klinkt dan
misschien wat overdreven maar van ons bidden kan veel afhangen. Door ons gebed worden wij andere
mensen en kunnen groeien in het besef dat wij er nooit alleen voor staan en dat er altijd Iemand naar ons
omkijkt en ons helpt als wij het echt niet meer weten. Ook geeft het een gevoel van toch iets te doen voor
anderen ook al kunnen we ze misschien op dat moment niet letterlijk bijstaan of contact hebben en dat helpt
zeker. Kortom, al staat bidden hoogstwaarschijnlijk niet meteen boven aan onze to do lijst het maakt het
verschil dat wij nodig hebben in een situatie als deze. Met de rozenkransmaand oktober voor de deur mogen
we extra aandacht besteden aan het bidden en Maria vragen ons toch door deze nieuwe spannende tijd heen te
helpen en ons te sparen voor meer verlies van dierbaren. Laten we bidden omdat we weten dat hier levens van
af kunnen hangen en het is altijd nog beter om met God in gesprek te gaan dan met elkaar alleen maar te
discussiëren over verkeerde regels en complotten tegen de mensheid door wie dan ook. Laten we de handen
ineen slaan om hulp en steun te bieden maar ook om te bidden tot steun en hulp van iedereen!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 4 oktober om 10.30 uur: Eucharistieviering Jan Smolenaers



2

Jan van Nistelrooij
Intenties:
Pastoor Ruud Dekkers ; Frans Schapendonk ; Jo van den Bergh – Hendriks ; Marinus en Nelly van Helvoirt,
zoon Piet en kleindochter Suzan ; Sjef en Mien van der Velden - van Rijssel ; Jan van Kessel (Kapelstraat,
jaarlijkse gedachtenis) ; Overleden ouders van den Heuvel – Timmers ; Pater Lambert van den Heuvel ;
Pater Peter van den Heuvel en hun overleden familie ; Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en
dochter Ans (vanwege verjaardag moeder) ; Ann van den Akker-Rovers

HH Mis door de week:
Dinsdag  6 oktober om  09.30 uur: Eucharistieviering.
______________________________________________________________________________________________

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.

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 1 oktober halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk,
Rietbeemden, Dorpsrand)
Ophaalbeurt: Ad Geenen, Harrie Lucius
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Maarten van der Pas, Guus Schoenmakers
Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:
-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.
-Bij voorkeur niet in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.
-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.

Bedrijfsafval
Alle bedrijven binnen de gemeente Bernheze zijn eind vorig jaar door de gemeente aangeschreven dat zij hun
oud papier niet mee mogen geven aan de ophalende verenigingen.
Schoon oud papier met een maximum van 1 m³ en op de juiste manier verpakt, zal bij woonadressen nog altijd
door ons worden opgehaald.
Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail;  bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar
Jacques de Groot; 0413-362201

Senioren KBO Vorstenbosch:
Rabo Club Support 2020: Binnenkort is het zover en kunt u weer stemmen. Als lid van de Rabobank mag je
vanaf 5 oktober tot 25 oktober stemmen. DOE MEE EN STEM OP KBO VORSTENBOSCH.
Wandelgroep: Op woensdagmiddag 7 oktober willen we starten met wekelijkse wandelingen.
Verzamelen bij de Stuik om 13.30 uur.

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
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Kaarten maken: Vrijdagochtend 9 oktober a.s. ‘Kaarten maken’ in zaal de Rogge.
Aanvang: 9.00 uur (tot 11.00 uur).
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

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 9 oktober. Aanvang 18.00uur. Kosten €  9,00.
Opgeven voor zondag 4 oktober bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

HERINNERINGSCONCERT gecanceld 
Het voorgenomen Herinneringsconcert op 18 oktober a.s. in de Stuik voor de Covid-19 slachtoffers gaat niet
door. Door de actuele situatie van verspreiding vinden we dit niet verstandig.  Op een later moment
organiseren  we een passend evenement. Muziekvereniging Notenkrakers
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

De Eijnderic
"Eijnderic Nistelrode, we gaan weer van start met cursussen en workshops". www.eijnderic.nl 

Bericht van de Dorpsraad
Helaas komt het de laatste tijd vaker voor dat er zich in Vorstenbosch verdachte situaties voordoen, of dat er
sprake is van inbraak in een woning. Om ervoor te zorgen dat ons dorp voor iedereen veilig blijft is het
daarom van belang om verdachte situaties tijdig te melden. Dit kan bijvoorbeeld in de Buurt Whatsapp groep,
of door de volgende telefoonnummers te bellen: Bij spoed: bel 112, wel politie geen spoed: bel 0900-8844. 
Laten we met z’n allen onze ogen en oren openhouden en samen met de gemeente en politie zorgen voor een
veilige leefomgeving!

Streetdance Vorstenbosch Fitdance voor 40+  
Kom je gezellig met ons dansen? Meld je dan aan voor de gratis proefles! 
We dansen iedere dinsdagavond vanaf 19.30 tot 20.30uur in de Stuik Vorstenbosch

Streetdance voor groep 1 voor 4+
Ook voor de allerkleinste hebben we nog ruimte. Deze groep start na de herfstvakantie vanaf 27 oktober
 iedere dinsdag van 17.00 - 18.00 uur. Aanmelden kan nog tot 10 oktober a.s. 

Aanmelden kan per mail: streetdancevb@hotmail.com 
Meer informatie vind je op www.streetdancevorstenbosch.nl

Stichting Muziekdependance doet mee met de Rabo-clubsupport-aktie
Vorig jaar was ons doel: een Marimba tbv de muzieklessen, de slagwerkgroep en de fanfare.

mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:joketheovanos@gmail.com
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Dit is gelukt. We hebben nu een prachtig instrument.
Om de kosten van de opleiding voor onze leerlingen zo laag mogelijk te houden, vragen wij nu om uw steun.
Alvast bedankt voor uw stem op Muziekdependance Vorstenbosch.
Vorstenbosch Pakt Uit
Wij doen weer mee met de Rabo-Clubsupport-actie.
Dit jaar was er geen kermis maar hebben we wel een puzzel en kleurwedstrijd georganiseerd.
Hopelijk heeft deze actie enige afleiding gegeven in Corona tijd.
We gaan ervoor om volgend jaar weer een kermis te organiseren. Steunt U ons hierbij ?
Alvast bedankt voor uw stem.

De Zonnebloem
is een vereniging die activiteiten organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking.
Om deze mensen een fijne dag te bezorgen is natuurlijk geld nodig.
Daarom vragen wij u om, bij Rabo Clubkas Campagne, uw stem uit te brengen op de Zonnebloem HDLV.
U kunt vanaf 5 oktober stemmen mits u lid bent van de Rabobank.
U vindt de Zonnebloem onder Heeswijk-Dinther.
Alvast hartelijk dank voor uw steun.
Zonnebloem Heeswijk/Dinther/Loosbroek/Vorstenbosch

Pompoenen te koop bij Zorgboerderij van der Wijst
Onze jaarlijkse pompoenfair op Zorgboerderij van der Wijst kan dit jaar helaas niet doorgaan vanwege het
corona virus.
Toch hebben wij samen met onze hulpboeren ontzettend veel pompoenen geplant en geplukt welke nu
klaarliggen in onze winkel op Derptweg 12 in Vorstenbosch.
In de winkel kun je terecht voor allerlei soorten en maten pompoenen, kalebassen en sierproducten.
Daarnaast verkopen wij eigen gemaakte jam en verschillende cadeau artikelen gemaakt van hout. 
De winkel is elke dag geopend vanaf 9:00u.
Wil je door een van onze hulpboeren geholpen worden?
Kom dan op maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 16u.

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

Stichting zorg kringloop
Bereikbaar 06-30903105  Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
We halen gratis bij u aan huis op. Www.zorgkringloop.com

http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
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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
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mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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