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Parochieberichten  10 oktober t/m 16 oktober 2020  (week 42)

Pastoorspraatje _____________________________________________Missie volbracht!
Het is nog helemaal niet zo lang geleden, want in de kerk is honderd jaar niet eens zo heel lang, dat wij als
klein Nederland wereldwijd zo’n beetje de grootste leverancier waren van mensen die alles achter lieten om
het evangelie te gaan verkondigen in alle delen van onze wereld.
Begeesterde en gemotiveerde mensen die het als een levensopdracht zagen om iedereen in contact te brengen
met het evangelie van Christus en op te nemen in Zijn gemeenschap van de kerk.
Een andere manier van denken dan wij vandaag hanteren maar daarom niet minder gemeend en men had echt
het idee dat er licht gebracht moest worden waar het nog heel erg donker was omdat men Christus daar niet
kende. Dat dingen door elkaar gaan lopen is dan haast onvermijdelijk en ook de gedachte dat wij daar
beschaving gingen brengen heeft zeker parten gespeeld maar als we naar de meeste van deze mannen en
vrouwen kijken dan zijn het vooral bevlogen en bewogen mensen geweest die zich ook heel erg het lot van de
mensen die ze aantroffen hebben aangetrokken.
Er werd heus ook veel goeds gebracht door het Missiewerk dat in de loop van jaren steeds meer het karakter
heeft gekregen van ontwikkelingswerk en vandaag ook meer gewaardeerd wordt dan het verkondigen van
geloof. Toch heeft werken vanuit idealisme en overtuiging altijd nog een meerwaarde op het
ontwikkelingswerk alleen want je kunt het helpen van anderen ook heel pragmatisch bekijken en om hele
egoïstische motieven opzetten en dat geeft toch een andere inhoud.
Als je jezelf alleen richt op de hulp aan mensen vanuit een idee dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg
en onderwijs dan sta je daar toch anders in dan wanneer je dat doet vanuit idealen gebouwd op een diep
geloof met een zekere mensvisie. Is het respect voor de cultuur van hen die al op deze plaatsen leefden
weleens ver te zoeken geweest het zijn juist de missionarissen die al heel snel begrepen dat je de hele mens
moet helpen en ze daarom allereerst ook letterlijk moet verstaan waardoor de taal geleerd moest worden en in
een aantal gevallen de taal ook door de missionarissen voor het eerst op schrift werd gesteld.
Met de inzet van heel hun wezen en vaak ook hun eigen leven hebben zij veel betekend voor de verspreiding
van het geloof in Christus en voor de lokale mensen waar zij kwamen.
Ook vandaag nog merk ik vaak dat mensen onze missionarissen een heel warm hart toedragen en terechte
bewondering hebben voor wat zij overal doen. Het is ook een diep christelijke keuze om jezelf in te gaan
zetten voor anderen en dat doe je dan niet namens of vanuit jezelf maar namens en voor Hem.
Het uitzenden vanuit hier is inmiddels al langere tijd voorbij maar het goede nieuws wordt nu door anderen
verkondigt, gedeeld en voorgeleefd en er lijkt haast een omgekeerde beweging op gang te komen die ons de
rijkdom van een gekend maar haast vergeten geloof opnieuw te laten ontdekken.
In oktober denken we als kerk ook aan onze opdracht tot verkondiging van het evangelie aan hen die nog
nooit van Christus hebben gehoord en die mensen wonen steeds dichter bij ons.
Want weten wat de fouten van een kerk en een instituut zijn is geen kennis hebben van het christelijk geloof
maar vooral een excuus om daar niet verder over na te hoeven denken.
Laten we juist in oktober de missionaire opdracht van de kerk als geheel zien net als die van onszelf in onze
eigen omgeving.
Christus liefde laat ons geen rust zoals de Bijbel zegt en Zijn goede nieuws mogen we blijven verkondigen
want de missie begint gewoon hier thuis en mag zich als een olievlek verspreiden over onze hele wereld want
geloven in een God die ware liefde is maakt ons altijd meer mens dan we nu zijn!

Pastoor Fr. Ouwens
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HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 11 oktober om 10.30 uur: Eucharistieviering Bert Hoefs

Lambert van der Wijst
Intenties:
Frans Schapendonk
Jo van den Bergh-Hendriks
Francien van den Braak-Gloudemans (vanwege sterfdag)
Riek van Kessel de Groot (vanwege verjaardag)
Jos van der Pas (vanwege verjaardag en sterfdag) en overleden familie
Ann van den Akker-Rovers

HH Mis door de week:
Dinsdag  13 oktober om  09.30 uur: Eucharistieviering.

In Memoriam
Op woensdag 23 september overleed te Heeswijk Ann van den Akker-Rovers in de leeftijd van 93 jaar.
Samen hebben we afscheid van haar genomen vanuit onze kerk tijdens de Uitvaartdienst op woensdag 30
september waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op ons Parochiekerkhof bij Gerrit en
Annelies.
Wij wensen haar gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en bidden op voorspraak van
Moeder Maria, in wie zij een groot vertrouwen had, dat zij thuis mag zijn bij onze God die een God van
levenden is.
______________________________________________________________________________________________

GOEDE DOELEN WEEK 2020 5 t/m 8 oktober
Wilt u een bijdrage leveren?
Lever dan uw envelop in bij uw collectant t/m 8 oktober.
Alvast bedankt!

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!

Instuiftraining Vorstenbossche Boys 2020
De eerste training is ondertussen geweest. 10 kinderen waren afgelopen zaterdag aanwezig voor de eerste
training. Ze waren zeer fanatiek en hadden veel plezier. Jongens en meisjes die geboren zijn in 2015 en wil je
kijken of voetbal iets voor jou is kom dan naar een vrijblijvende instuiftraining en doe mee.
Bevalt het dan kom je gewoon de volgende keer weer.
Na die 7 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. de trainingen beginnen
om 10.30 uur en zijn op volgende datums.
zaterdag 10 oktober zaterdag 31 oktober zaterdag 7 november
zaterdag 14 november zaterdag 21 november zaterdag 28 november
zaterdag 5 december
Hopelijk tot op een van de trainingen op ons sportpark

Gilde St.Antonius Abt – Rabo-ClubSupport
Wij willen de tafels vervangen in onze accommodatie. Steunt u ons daarbij? Elke stem telt…
Stem voor 25 oktober op het Gilde. Alvast bedankt.
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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

U kunt weer stemmen op Streetdance Vorstenbosch
Streetdance Vorstenbosch doet weer mee met de Clubkas Campagne van Rabobank Oss Bernheze. 
Wij willen onze Clubkas aanvullen ten van de uitvoering en het streetdance kamp of een mooi alternatief
hiervoor. Ben je lid van Rabobank Oss Bernheze, dan heb je een code thuis gekregen met de post.
Hiermee kun je van 5 t/m 25 oktober stemmen op de Clubkas campagne.  
Maak gebruik van deze mogelijkheid en STEM op Streetdance Vorstenbosch.
Alvast bedankt namens onze leden.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Rabo Club Support 2020: Als lid van de Rabobank kunt u tot 25 oktober stemmen. DOE MEE EN STEM
OP KBO VORSTENBOSCH. Maak uw familie, vrienden en kennissen, enthousiast en vraag ze om op ons te
stemmen. Weet u niet hoe de procedure werkt dan helpen wij u graag.
Gebruikt u geen computer, neem dan contact op. Laat uw stem niet verloren gaan.
Kaarten maken: Vrijdagochtend 9 oktober a.s. ‘Kaarten maken’ in zaal de Rogge.
Aanvang: 9.00 uur (tot 11.00 uur).

Vorstenbosch Pakt Uit
Wij doen mee met het Rabo-ClubSupport onder de naam Stichting Cultuur en Voorzieningen.
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.

RABO CLUBKAS SUPPORT: Krijgt de Kloosterkapel uw stem?
Wij zouden graag een of twee beach vlaggen aanschaffen om bij de ingang te plaatsen als de kapel open is.
En als de kapel open is, is iedereen welkom!

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

RABO-CLUBSUPPORT: VORSTENBOSSCHE BOYS:
ELKE STEM TELT MEE VOOR ONZE NIEUWE AED!
De AED bij ons op het sportpark was aan vervanging toe en daarom is er een nieuwe aangeschaft,
volautomatisch tbv het gebruiksgemak en ook met een speciale kindermodus (waarbij we hopen dat we deze
nooit hoeven te gebruiken!). Stemmen gaat eenvoudig via de Rabo-app of internetbankieren.
Ga naar “zelf regelen” en vervolgens naar “lidmaatschap”.
Nog geen lid van Rabo Bernheze? Via een paar klikken kun je jezelf aanmelden (het lidmaatschap is gratis).
Ga vervolgens naar de stembutton en breng je stem uit! Let op: je moet wel lid zijn van Rabo Bernheze,
anders is stemmen op Vorstenbossche Boys niet mogelijk.
Stemmen kan tot 25 oktober!
We hopen dat we op jullie stem mogen rekenen!

mailto:streetdancevb@hotmail.com
mailto:streetdancevb@hotmail.com
http://streetdancevorstenbosch.nl/informatie
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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

DE STUIK DOET MEE MET RABO CLUB SUPPORT
Steeds meer bezoekers komen met de fiets !
Daarom wil De Stuik op het Stuikplein de FIETSENSTALLING aanpassen en uitbreiden, een fraaie
afgebakende ruimte voor het veilig parkeren van je fiets.
Van belang is ook dat het middenpad vrij blijft voor aan en afvoer bij bv. calamiteiten. De Stuik vraagt een
bijdrage om dit te kunnen gaan realiseren.
Elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?
Kijk dan snel op https://www.rabo-clubsupport.nl/oss-bernheze/deelnemers
Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 5 oktober tot 25 oktober je stem uitbrengen.
Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan bij de Rabo jouw lidmaatschap aan.
DANK U WEL VOOR UW STEM !!!!

PIERESLIKKERS/VORSTENBOSSCHE GEMEENSCHAP/ VRIJWILLIGERS…KOM IN ACTIE! 
S.C. De Piereslikkers doet mee aan de Rabobank ClubSupport, voorheen de Rabo Clubkas en hoopt van harte
op uw steun. Dus steun al onze Vorstenbossche verenigingen en kom in actie! 
Tijdens deze campagne mogen leden van de Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbrengen op de vereniging of
stichting die zij een warm hart toedragen. 
Dit jaar wordt er weer groot bedrag beschikbaar gesteld en evenredig verdeeld onder de stemmen. Iedere stem
is geld waard. Hoe meer stemmen, des te meer geld de vereniging of stichting krijgt. 

Ons bestedingsdoel: 
Het organiseren van een onvergetelijke en verantwoord Carnavalsfeest voor onze jeugd. Iedereen zal beseffen
dat wegens Covid-19 het Carnavalsfeest op een andere manier vorm krijgt dat het normale patroon. Voor de
jeugd, voornamelijk groep 7, betekent dit dat hun carnavalsjaar met een jeugdprins, jeugdprinses en
jeugdadjudant, anders eruit komt te zien. Speciaal voor hen, en alle andere kinderen uit ons dorp, willen we
ondanks Covid-19, een carnavalsfeest organiseren. Een financiële ondersteuning kan dit feest uiteraard een
extra impuls geven.  
Hoe kan je onze stichting steunen? 
Als je lid bent van de Rabobank ontvangt u een stemkaart per post. Ook via www.rabobank.nl/ossbernheze
kan je stemmen. 
Tussen 5 oktober en 25 oktober kunt u per lid 5 stemmen uitbrengen (maximaal 2 stemmen op dezelfde
vereniging). 
U vindt ons op de lijst onder de naam: Stichting Carnaval De Piereslikkers. 
Conclusie: 
Als we niet stemmen op onze Vorstenbossche verenigingen/stichtingen, zal het geld naar een
vereniging/stichting van een andere dorpskern gaan en dat zou erg jammer zijn.
Alvast dank, namens S.C. De Piereslikker.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
NIEUW ons assortiment: Lekkere smoothies in de smaken aardbei en mango/banaan.
U kunt zelf uw flesje vullen, voor maar €  1,50 aan de smoothiesmaker.!! 

Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl
Wij bezorgen altijd…. bij (vermoedelijke) Corona besmetting, onder bepaalde afspraken.

https://www.rabo-clubsupport.nl/oss-bernheze/deelnemers
https://www.rabo-clubsupport.nl/oss-bernheze/deelnemers
https://www.rabo-clubsupport.nl/oss-bernheze/deelnemers
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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Alpacafarm Vorstenbosch
Wij zijn ivm de corona maatregelen tijdelijk alleen geopend op reservering.
Alleen na reservering van één van onze activiteiten of een tafel in de Alpacabar is het mogelijk om onze
alpacaboerderij te bezoeken.
Een lunch of high tea is te reserveren op zaterdag en zondag tussen 11.30 uur en 15.00 uur.
Voor een drankje kun je zaterdag en zondag terecht tussen 9.30 uur en 17.00 uur.
Als er plaats is, is een spontane reservering bij de entree ook mogelijk. Graag tot ziens!

Oude film opnamen Digitaliseren
Een oud super 8 filmpje of een oude videoband nog eens bekijken!
Wij zetten deze om naar digitale bestanden.
Ook DVD‘s of video 8 bandjes. Bel ons voor de mogelijkheden.
Heeft u nog oude apparatuur zoals een videorecorder of  DVD speler op zolder staan,
waar u niets meer mee doet, wij zijn er blij mee!
Willy en Henny v.d. Heijden, Streepkant 4, tel. 06-51941808.

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
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

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
http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
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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.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

