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Parochieberichten  17 oktober t/m 23 oktober 2020  (week 43)

Pastoorspraatje ________________________________________Een Internetheilige…
Afgelopen zaterdag werd in Assisi de vijftienjarige Carlo Acutis door onze Paus zalig verklaard, op weg naar
een heiligverklaring. Een jongen van wie het leven al eindigde nog voor het echt beginnen kon, maar die in
zijn levenstijd al zo veel heeft gedaan en betekend, dat hij opviel en niet vergeten werd. In 2006 moest hij al
sterven aan leukemie en liet zijn familie en vrienden natuurlijk met veel verdriet achter, maar zijn levensver-
haal werd al als zo bijzonder ervaren, dat het voor velen een boodschap in zich droeg. Een tiener zoals er
ontelbare zijn in onze wereld en die een leven op begint te bouwen en vrienden en hobby’s heeft en vast
droomt van een toekomst, maar die komt er voor hem helaas niet. Toch heeft hij zich niet gewonnen gegeven
aan wanhoop en boosheid, toen duidelijk werd dat zijn leven veel te jong al een einde zou vinden, maar juist
extra getuigt van wat zijn reden om te leven was. Hij was een kind van deze tijd en de computer hoorde daar
helemaal bij en juist die computer heeft hij ook ingezet voor het verkondigen van zijn overtuiging en geloof.
Hij probeerde mensen iets te laten zien en ervaren van zijn geloof in God, Maria en de Eucharistie en liet dat
niet alleen bij woorden, maar zette dat geloof ook in daden om. Naast zijn activiteiten op het internet was hij
ook actief als vrijwilliger voor armen en zieken en haalde zijn kracht uit de dagelijkse Eucharistie en was
daarmee toch al iemand anders dan anderen. In Assisi begraven, is dat nu ook de plek waar mensen hem
bezoeken en vereren kunnen en over zijn levensboodschap na kunnen denken. En als je eerlijk bent is dit ook
een bijzonder verhaal dat zeker stof tot nadenken zal geven, want wat heeft zo’n leven nou voor extra beteke-
nis ten opzichte van het leven van anderen. Heeft de kerk dan zo’n behoefte aan nog meer heiligen en wat
betekenen die voor ons geloof vandaag? Toch zegt de kerk met een zalig- of heiligverklaring eigenlijk niets
meer, dan dat we samen geloven dat deze persoon zeker in de hemel bij God thuis is en dat het leven dat
geleefd is een voorbeeld is voor anderen. In die zin is deze zaligverklaring natuurlijk niet anders dan alle
anderen, maar het geeft echt stof tot nadenken, wat het geloof met een vijftienjarige kan doen en hoe je het
leven vanuit een gelovig licht kunt beleven, ook op die leeftijd. De zin van zijn veel te jonge sterven zal de
meesten van ons wel ontgaan en alle ouders die zelf een kind verloren hebben, weten wat voor een pijn dat is
en dat die nooit over gaat, maar wat mogen we hier ook uit meenemen? Misschien nog wel het meeste hoe hij
zelf in het leven heeft gestaan en wat voor hem zin gaf aan iedere dag en iedere daad. Ook hij heeft zich zeker
de vraag gesteld naar het hoe en waarom van de dingen, maar juist zijn levenstijd gebruikt om een echt
verschil te maken en dat mag ook een boodschap zijn voor ons. Het gaat niet altijd over hoeveel tijd je krijgt,
maar wel altijd over wat voor spoor je achterlaat en dan kan ook een kort leven van enorme betekenis zijn.
Misschien dat deze Carlo Acutis ook ons aan het denken kan zetten, over hoe wij met onze tijd omgaan en
waar wij onze talenten voor inzetten, ook juist in de sociale media. Mogen we dan op voorspraak van deze
bijzondere jongen het goede inzicht vinden, om onze tijd niet alleen goed te besteden, maar ook te beseffen
dat deze kostbaar is en dat we die eigenlijk ook niet moeten verprutsen met dingen die er niet toe doen.
Veel zal in de tijd verdwijnen, maar wat je voor God hebt gedaan heeft eeuwigheidswaarde!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
Zondag 18 oktober om 10.30 uur: Eucharistieviering 

Intenties:
Overleden ouders van den Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie



2

Annie Verhoeven - van den Biggelaar en Berna Voet - Wijdeven (vanwege verjaardag Gerrit Verhoeven en
dochter Dorette)
Nettie Vogels - van Heeswijk
Gerrit en Ann van den Akker - Rovers en dochter Annelies.

HH Mis door de week:
Dinsdag  20 oktober om  09.30 uur: Eucharistieviering.

In Memoriam
Op maandag 5 oktober overleed te Veghel Nettie (Zus) Vogels van Heeswijk in de leeftijd van 95 jaar.
Samen hebben wij afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaartdienst op zaterdag 10 oktober waarna we
haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats bij Jan op ons parochiekerkhof.
Wij wensen haar gezin veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd en bidden dat zij voorgoed mag leven
bij onze God die een God van levenden is.

Hoe vieren we veilig?
We leven in een stormachtige tijd en niemand van ons weet precies waar we volgende week zullen staan en
dat maakt het heel moeilijk om in communicatie en berichtgeving actueel en verantwoord dingen naar buiten
te brengen. Wat vandaag de norm is kan morgen weer anders zijn en zelfs met een parochieblad dat iedere
week verschijnt lopen we al achter de feiten aan.
We moeten het nog een beetje afwachten welke kant het balletje oprolt deze week maar als het niet verboden
wordt om in de kerk samen te komen dan blijft ze gewoon open en worden alle vieringen gehandhaafd.
Het is dan wel de vraag hoe wij dat op een verantwoorde en veilige manier kunnen blijven doen en daarvoor
volgen we op de eerste plaats de regels van het RIVM zoals we dat tot nu toe ook hebben gedaan.
Het aantal bezoekers is dan wel even een ander verhaal want veiligheid staat voorop en hoe garanderen wij
die? Als ieder eigen verantwoordelijkheid neemt dan kan er bij de huidige manier van doen eigenlijk niets
gebeuren dus dat mag een uitgangspunt zijn.
Het getal dertig is dan een vreemd iets want als het nu verantwoord met meer kan waarom dan terug naar dat?
Voor nu blijven we vieringen aanbieden en het is natuurlijk aan Uzelf om wel of niet deel te nemen wanneer
U verder goed gezond op pad kunt gaan.
We moeten afwachten wat er gaat gebeuren maar laten we samen toch proberen om juist in deze
omstandigheden kracht te halen uit ons geloof en dat ook samen te blijven vieren zoals het kan.
Pastoor Fr. Ouwens
______________________________________________________________________________________________

Opbrengst Goede Doelen Week 2020
We kijken terug op een geslaagde Goede Doelen Week die ondanks een andere manier van collecteren, voor
onderstaande doelen een extra financieel steuntje in de rug heeft gezorgd.
Juist in deze moeilijke tijd is dat meer dan welkom.

Onderstaand de opbrengsten, inclusief de “vrije gift” :
Brandwonden stichting €      668,32
Epilepsiefonds €      677,07
KWF Kankerbestrijding €   1.485,27
Longfonds €      801,57
Nationaal Fonds Kinderhulp       €      646,32
Nederlandse Hartstichting €   1.110,07
Nierstichting €      920,57
Reumafonds €      733,07

Namens de werkgroep Goede Doelen Week willen we iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk
bedanken! Hopelijk mogen we volgend jaar weer een beroep op u doen.
Werkgroep Goede Doelen Week Vorstenbosch
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Berichten van de Dorpsraad

Update Bergakkers III
Op woensdag 7 oktober is door de Raad van State een uitspraak gedaan over het lopende beroep tegen
Bergakkers III. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard wat betekent dat het
bestemmingsplan onherroepelijk is en er dus gebouwd kan worden!
De Dorpsraad is erg blij dat de bestemmingsplanprocedure eindelijk succesvol is afgerond.
Bergakkers III geeft ruimte voor 54 woningen wat zeer goed is voor de leefbaarheid van ons dorp.
De Dorpsraad zal in overleg treden met de gemeente om Bergakkers III zo snel mogelijk bouwrijp te laten
maken en met hen afspreken dat zij tijdig communiceren hoe mensen hun interesse kunnen aangeven, de
gemeente geeft namelijk 14 vrije kavels uit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via nieuwbouw@bernheze.org of 0412-
458888.  De 40 woningen worden gebouwd door Bouwbedrijf van Wanrooij.
Op de website www.vanwanrooij.nl/vorstenbosch-bergakkers-3  kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Maak gebruik van de Regiotaxi in plaats van de buurtbus
Vanwege het coronavirus rijdt er voorlopig geen buurtbus door Vorstenbosch (lijn 251).
De belangrijkste reden is dat buurtbussen niet dezelfde ventilatiemogelijkheden hebben als de grote bussen.
Tevens behoren veel buurtbuschauffeurs tot de risicogroep als het gaat om het coronavirus.
Daarom is de grootst mogelijke zorgvuldigheid van belang.
Omdat men nu geen gebruik kan maken van de buurtbus, heeft de provincie met de vijf regiotaxiregio’s in
Noord-Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen een WMO-tarief kunnen reizen.
Ga voor meer informatie en de contactgegevens van het regiovervoer naar www.bravo.info/regiovervoer.

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.
Kienen: Woensdagmiddag 21 oktober het kienen. Aanvang: 14.00 uur.

Supportersclub Vorstenbossche Boys
De Supportersclub Vorstenbossche Boys doet ook mee met de RABO-CLUBSUPORT.
Wij zorgen dat ieder lid van de voetbalclub het voetbalboekje in de bus krijgt. Ook organiseren wij bij de
voetbalclub Sinterklaas voor de kleine kinderen en bingo voor de iets grotere kinderen.
Voor de jeugdvoetballers organiseren wij in de winter een zaalvoetbaltoernooi.
Ook organiseren wij in de winter een kerstbingo en kaartavonden. In de zomer is er een fietstocht.
Vorig jaar hebben we de Vorstenbossche Boys enkele speeltoestellen geschonken.
Om te zorgen dat de spelende kinderen geen gevaar hebben voor rondvliegende ballen,
hebben we hier een hekwerk om moeten laten plaatsen. Hiervoor vragen wij jullie stem.

RABO CLUB SUPPORT 2020; STEM OP TVV ’82!!
Ook dit jaar doet TVV '82 weer mee aan de Rabo Club Support. Vorig jaar hebben we een mooi bedrag
mogen ontvangen dankzij al jullie stemmen. Helpen jullie weer mee om het dit jaar wederom tot een succes te
maken? Wij sparen voor vervangen van onze tennisnetten. Als lid mag je 5 stemmen uitbrengen waarbij
maximaal 2 op dezelfde club. Stemmen is mogelijk van 5 oktober tot met 25 oktober. 
Namens Tennis Vereninging Vorstenbosch alvast bedankt voor het stemmen!

Vorstenbosch Pakt Uit
Wij doen mee met het Rabo-ClubSupport onder de naam Stichting Cultuur en Voorzieningen.
We gaan ervoor om volgend jaar weer een kermis te organiseren. Steunt U ons hierbij ?
Alvast bedankt voor uw stem.

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.

http://www.vanwanrooij.nl/vorstenbosch-bergakkers-3
http://www.bravo.info/regiovervoer
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Stichting Muziekdependance doet mee met de Rabo-clubsupport-aktie
Ons doel: Bijdrage in de kosten voor de Marimba opleiding.
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!

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.

https://www.rabo-clubsupport.nl/oss-bernheze/deelnemers
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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.

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

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
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