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Parochieberichten  14 november t/m 20 november 2020  (week 47)

Pastoorspraatje ___________________________Zal de goede Sint wel komen, of niet?!
Nu werkelijk ons hele leven bepaald wordt door de noodzakelijke gedragsregels om met elkaar gezond te
blijven komt ook de goede Sint in zwaar weer terecht. Zijn land van herkomst is een plek geworden waar je
zonder goede reden eigenlijk niet naar toe mag reizen en hem massaal welkom heten in het onze wordt overal
gezien als veel te gevaarlijk en dus komt hij op een geheime locatie binnen waar maar weinig mensen bij
mogen zijn. Een feest dat ieder jaar zo veel vreugde brengt, naast alle discussie, en vooral de kinderen laat
genieten staat ook even in de rij van dingen die gevaarlijk zijn om te doen en die dus anders gevierd moeten
worden. Het ligt zeker niet aan de bereidheid van de Sint om te komen en aan die van ons om hem te
ontvangen maar er zijn zo van die dingen die we niet in de hand hebben en dan is alles ineens anders.
Misschien dat we ook rond het feest van Sinterklaas weer terug kunnen naar de ware betekenis en kern van dit
feest en mag de ongewone situatie ons op het spoor zetten van de bedoeling achter het feest van meer en meer
en ons terug brengen naar de kern. Het is een Kinderfeest dat als diepste betekenis heeft de vreugde van het
geven en delen voelbaar te maken en kleine en grote wensen te vervullen. Wat je krijgt is dan niet waar het
om gaat maar wel waarom je iets krijgt en van wie je iets krijgt. Sinterklaas is een gulle gever en ook als hij
dit jaar wat bescheidener optreedt wil dat niet zeggen dat de vreugde van het geven er niet zal zijn en hopelijk
ook de dankbaarheid van de ontvangers. Als wij opnieuw een verlanglijstje mogen maken weten we nogal
eens vlug wat we daar allemaal op willen zetten maar misschien is het nog veel erger als mensen niet meer
weten wat ze er op moeten zetten omdat ze eigenlijk alles al hebben. Voor al die mensen is het dan een idee
om eens te kijken naar wat er dan op dit lijstje zou kunnen komen staan waar ze zelf en anderen wat aan
hebben. Hierbij kunnen we denken aan cadeaus die niet persé geld kosten maar onszelf vaak des te meer en
hoe bereid zijn wij dan om te geven en te delen?
Want wat geef je iemand die alles al heeft?
Ons verlanglijstje mag zeker aangevoerd worden door een wens van gezondheid voor onszelf en iedereen om
ons heen en als grootste cadeau van dit jaar mogen we om een vaccin vragen dat ons helpt om mensen te
genezen en te beschermen. Daarnaast mag er toch zeker een portie geduld en respect op staan want daar
hebben we in deze dagen wel te weinig van met elkaar. En zeker niet in het minst mogen we de goede Sint
vragen om dezelfde veerkracht en positieve instelling die hij zelfs na alle aanvallen nog kan laten zien zodat
we het leven met en voor elkaar letterlijk en figuurlijk lichter maken. De goede Sint is voor ons een voorbeeld
van hoe je als mens van geven en inzet juist een gelukkig mens kunt worden en dat geluk is er voor ons ook
binnen handbereik. De goede Sint laat het ook dit jaar niet afweten maar net als alles is het gewoon even
anders en worden we samen uitgedaagd om er toch iets van te maken en hoe we dat kunnen mogen we juist
aan diezelfde Sint zien. Zijn basis is het geloof dat je van geven meer mens wordt dan van nemen en als we
dat alleen al zouden kunnen dan krijgen we al een hele andere wereld.
Als we dan nog willen weten waar we die kracht tot verandering vandaan moeten halen dan mogen we de Sint
volgen in zijn manier van doen en uitkomen bij die God die hij als kracht en inspiratie heeft.
Een God die hem steeds weer terug laat komen bij ons ook al hebben wij inmiddels regelmatig moeite met de
ware aard en betekenis van dit feest. Laat de goede Sint maar komen!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 15 november om 10.30 uur: Eucharistieviering Bert Hoefs

Lambert van der Wijst
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Intenties:
Net van den Braak - van Rosmalen (vanwege sterfdag)
Nettie Vogels - van Heeswijk
Corrie Nooijen - van Heertum (vanwege sterfdag)
Marietje Dortmans - de Mol

HH Mis door de week:
Dinsdag  17 november om  09.30 uur: Eucharistieviering.
______________________________________________________________________________________________

Bericht van de Dorpsraad 
Openbare jaarvergadering Dorpsraad – woensdag 9 december 
Op woensdagavond 9 december 2020 is de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad.
Dit jaar vindt deze virtueel plaats, dus u kunt thuis blijven en de vergadering op afstand bijwonen via uw
laptop, computer of tablet. Aanvang van de vergadering is om 19:30 uur.
Binnenkort publiceren wij via de parochieberichten enwww.vorstenbosch-info.nl meer informatie. 

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Nu de MFA De Stuik is gesloten vanwege corona kunt U op vrijdag niet terecht in de huiskamer.
Dat betekent dat vrijdag 13 november ook de bibliotheek gesloten is.
Mocht U toch graag een boek willen ruilen/lenen neem dan contact op met Annie Lucassen
telefoon 364779.
Mocht er behoefte zijn aan een praatje of heeft U hulp nodig bij het doen van boodschappen enz. aarzel dan
niet om een beroep op ons te doen.
U kunt contact opnemen met Nelly vd Ven Soc. hulpverlening telf nr: 363278
of met Willy Bijl telefoonnr: 0413-362720

Senioren KBO Vorstenbosch:
Club Support actie 2020: Deze actie heeft voor ons €  876,22 opgebracht. Hartelijk dank voor uw stem!
Ook Rabobank bedankt.
Kruiswoordpuzzel prijsvraag: Doe mee aan deze puzzelprijsvraag en lever de oplossing in vóór 14
november a.s.  in de KBO postbus (de Stuik, groene bus).
Website: Blijf op de hoogte van het allerlaatste KBO nieuws.
Bezoek onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Gilde St.Antonius abt
Allemaal heel erg bedankt voor uw stem op ons gilde bij het RaboClubSupport.
Wij zijn er heel erg blij mee.

Stichting Muziekdependance
Wij danken iedereen voor hun stem bij het RaboClubSupport.
Wilt u of uw kinderen een muziekinstrument leren bespelen? Wij verzorgen muzieklessen voor allerlei
koperblaasinstrumenten, saxofoon, blokfluit, slagwerkinstrumenten en de Marimba.
Wij bieden vrijblijvend en gratis enkele proeflessen aan.
Info: muziekles@Notenkrakersvorstenbosch.nl

Vorstenbosch Pakt Uit
Wij gaan ervoor om volgend jaar weer een kermis te kunnen organiseren.
Bedankt voor uw stem op ons bij het RaboClubSupport.

Rabo Club Support actie.
Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de stemmen die jullie op ons uitgebracht hebben.
SUPPORTERSCLUB "VORSTENBOSSCHE BOYS". 

http://www.vorstenbosch-info.nl/
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:muziekles@Notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:muziekles@Notenkrakersvorstenbosch.nl
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Bedankt
Via deze weg willen we iedereen bedanken die op ons heeft gestemd in de RaboClubSupport actie.
Met maar liefst 76 stemmen hebben we € 389,43 mogen ontvangen. Helemaal super!
Bedankt namens bestuur en alle leden van de Streetdance Vorstenbosch 

Hairstudio mo
Ik werk met aangepaste tijden……….
Dus wil je een afspraak, zorg dat je op tijd afspreekt en vooruit boekt om teleurstelling te voorkomen.
Tot snel !!
Groetjes Moniek # 0612427932 

Gezocht interieurverzorgster
Wij zoeken een interieurverzorgster voor enkele uurtjes per week in het buitengebied van Vorstenbosch.
Interesse? 0626950624 Anne

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
GRILL-HAPJESPAN:
Wilt u genieten van onze Grill-Hapjespan tijdens de komende feestdagen?
Bestellen maar…
KERSTPAKKETTEN:
Ook dit jaar maken wij weer kerstpakketten op maat voor U.
Kom naar de winkel en bespreek uw wensen.

De Riethoeve
Vanaf nu kunt u bij ons terecht voor afhaal. (Vanaf 10.00uur, elke dag tot 20.00uur)

- Diverse soepen incl. brood & kruidenboter
- Lunch: Diverse tosti’s, uitsmijter en etmaaltje
- Diverse dinergerechten
- Friet & snacks
- Special coffees & warme choco met slagroom
- Verse wafels & poffies (poffertjes) met fantastische toppings. (nutella chocolade, witte chocolade,

vers fruit, poedersuiker.)
- Slagroom softijs

Telefonisch bestellen 06-53356237 of loop even binnen (max. 1 persoon tegelijk).
Contant & pin mogelijk.
Telefoneer op tijd want met deze dagen is het niet zeker dat wij altijd aan uw wensen kunnen voldoen.
Check ook even onze facebook pagina. Tot ziens
De Kuijpertjes, De Riethoeve, Lendersgat 1, 5476 VP  Vorstenbosch, 06-53356237.

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

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: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

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.

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

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit de kerk in Nistelrode. Zaterdag om 16.00 uur en Zondag om
9.30 uur. Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open Youtube en zoek naar: parochie dgh nistelrode
Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.
Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
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

