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Parochieberichten  28 november t/m 4 december 2020  (week 49)

Pastoorspraatje _____________________________________________Een nieuw begin.
Nu we samen onze hele manier van leven bijna opnieuw moeten uitvinden komen steeds meer mensen tot de
ontdekking dat het leven ook anders geleefd kan worden dan we tot nu toe deden. Alles wat voor ons van-
zelfsprekend was is dat niet meer en al zal het nog niet zo meevallen maar ook Kerstmis zullen we dit jaar
helemaal anders moeten vieren dan ooit. Het is niet iets waar we zelf voor gekozen hebben maar wat ons door
de situatie wordt opgelegd en het dwingt ons ook om naar onze eigen manier van doen te kijken en misschien
eens terug te gaan naar de kern en de betekenis van onze feestdagen. Al jaren is Kerstmis een familiefeest dat
steeds meer wordt overgenomen door een overtreffende trap van niet alleen gezelligheid maar vooral meer en
meer als het op eten en drinken, kleding en cadeautjes en sfeer aankomt. Iedereen wil de ander zo wat over-
treffen en vooral indruk maken met bijzondere gerechten en luxe geschenken en als het kan nog een make
over voor je huis en anders een skivakantie met het hele gezin. En nu er een vaccin in zicht lijkt te komen is
de eerste gedachte meteen of dat op tijd komt zodat we ons Kerstfeest toch op een ‘normale’ manier kunnen
vieren. We mogen er inmiddels vanuit gaan dat dit niet het geval zal zijn maar we blijven snakken naar
normaal en wringen ons in allerlei bochten om daar zo dicht mogelijk bij uit te komen en zoeken massaal met
elkaar de grens op. Toch zou het juist nu ook een uitgelezen moment zijn en een enorme kans om ons met
elkaar eens serieus te bezinnen op waar we nou eigenlijk mee bezig zijn en de kern en betekenis van de
komende feestdagen eens op ons in te laten werken. Nu er opeens van alles weg valt kunnen we in plaats van
te klagen eens nadenken of we wel zo fantastisch bezig waren met z’n allen en of we niet een beetje los zijn
geraakt van de bedoeling en oorsprong van deze dagen. Sinterklaas is alleen nog maar een discussiefeest en
voor wie het viert gaat het vaak om een overdaad aan spullen die we eigenlijk niet eens echt nodig hebben
maar waarvan de reclame ons maar blijft vertellen dat we er toch echt niet zonder kunnen leven. Kerstmis is
op veel scholen al het Lichtjesfeest geworden en als je de eerste huizen versiert ziet dan snap je ook waar dat
vandaan komt want het wordt nog niet meer donker om ons heen al zou je willen! In al onze goede bedoe-
lingen zijn we zonder meer doorgeslagen en hebben de inhoud verruilt voor de vorm en als de vorm dan onder
druk komt te staan blijft er ineens niets meer over. Toch mogen we altijd opnieuw beginnen en is er altijd
weer een kans om terug te gaan naar waar het eens allemaal mee en om begonnen is. De Advent die weer
begint is onze jaarlijkse kans om ons leven en ons geloven te resetten en te gaan naar de kern en het startpunt
van ons leven en dat is een God die inderdaad licht is en dat licht laat opgaan in ons leven. Niet omdat we het
Lichtjesfeest vieren en onze elektrische kaarsen de duisternis in deze wereld zouden verdrijven maar omdat
we een God hebben die Licht is en dat licht in ons hart laat opgaan tot zegen voor ons en iedereen. Laten we
een nieuw begin maken vanuit de gedachte ook dat iets nooit zo slecht is of het is wel ergens goed voor en dat
geldt dan zeker voor ons omgaan met een mooie feestmaand die ons wijst op de kernwaarden van het leven.
We worden als mens gelukkig van geven en delen maar ook van het besef dat er een licht ontstoken is in de
nacht waardoor er een nieuwe toekomst is begonnen die God met ons samen vorm wil geven. Gebruiken we
deze bijzondere tijd om terug te gaan naar waar het uiteindelijk om gaat in het leven en we zullen ook uit deze
crisis samen sterker tevoorschijn komen. Een hele goede en gezegende Advent toegewenst!
Pastoor Fr. Ouwens

1e zondag van de Advent

HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 29 november om 10.30 uur: Eucharistieviering Hennie van den Brand

Ben Cornelissen
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Intenties:
Marietje Dortmans - de Mol
Jan van de Ven (vanwege verjaardag)

HH Mis door de week:
Dinsdag  1 december om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Online Adventskalender
Komende zondag 29 november a.s. is de eerste adventszondag.
De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest en duurt 26 dagen.
Graag maken wij u attent op de online Adventskalender uitgegeven door het familiepastoraat van het
bisdom ’s-Hertogenbosch. Wij vinden dit een heel leuk initiatief!

De online Adventskalender werkt in principe hetzelfde als een klassieke adventskalender: elke dag is er
een luikje om te openen. Alleen zult u er dit keer geen chocolaatje vinden maar een opdracht of tekst die
ons meeneemt naar het Kerstfeest. De meeste opdrachten zijn voor kinderen, vaak samen met hun ouders.
Sommige opdrachten zijn specifiek voor ouders en voor grootouders.

De Adventskalender vindt u op de website van het bisdom
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-de-familie/adventskalender/
Onderaan de beginpagina van de Adventskalender staat een kopje ‘instructies’
die u van tevoren al even door kunt lezen.
Wij wensen u en uw (klein)kinderen heel veel plezier met de opdrachten!
______________________________________________________________________________________________

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Nu de MFA De Stuik weer geopend is, is de huiskamer om de 14 dagen te bezoeken.
Op vrijdag 27 november hopen we jullie te mogen begroeten.
Kom gezellig een kopje koffie/thee drinken. Iedereen is welkom van jong tot oud.
Onze gastvrouwen staan weer voor jullie klaar.
De bibliotheek is dan geopend, zodat jullie weer terecht kunnen om een boek te ruilen/lenen. 

STEUN HET GOEDE DOEL stichting ALS en koop een KERSTBOOM!!!!
Vorstenbosch Piekt 2020 t.b.v. Stichting ALS
Kerstboomverkoop met sfeervolle “goed-gevoels-beleving”. Ook als je geen boom nodig hebt: kom langs
voor de fantastische loterij met prachtige bourgondische prijzen!
Wanneer: zaterdag 28 november van 9.00u – 15.00u
Ingang: tegenover tennispark, bij de olifant. Kom bij voorkeur op de fiets.
Mooie looproute door natuurlijke bosrijke omgeving, 1-richtingsverkeer, volgens laatste regelgeving mbt
Corona. Volg instructies ter plaatse.
Prijzen vanaf €  15,- voor een prachtige kerstboom, zelf kiezen uit ruim 400 bomen!
Voorkeur: contant (gepast) betalen! Eventueel ook mogelijk met pin.
Mogelijkheid tot “upgraden” tegen meerprijs, denk aan:

- Uit laten steken
- Thuis bezorgen
- Uitgestelde thuisbezorging

Dit goede doel is ook te steunen vanuit je luie stoel!
Ga hiervoor naar onderstaande pagina en sluit je jaar goed af!!!
https://noord-brabant.alsacties.nl/team/vorstenbosch-piekt

Namens de organisatie,
Natuurgrazers Landschapsbeheer Geenen Gardening                        
BBQ-club “RING” Genootschap “De Bokkerijers”

Dirk Geenen - Hein Geenen - Arno van der Burgt
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Uitzending Muziekspektakel Proms Notenkrakers
Op zaterdagavond 28 november om 20:30 uur en op zondagmiddag 29 november om 16:00 uur zenden de
Notenkrakers via internet een selectie van geweldige optredens van het Muziekspektakel Proms uit.
Het muziekspektakel vond plaats op het Gildebergske in Vorstenbosch op 12, 13 en 14 oktober 2017. 
Door Coronamaatregelen zijn evenementen en activiteiten nu even niet mogelijk.
In deze donkere dagen en gekluisterd aan huis deelt de muziekvereniging graag wat gezelligheid.
Ga er voor zitten, zorg voor een borrel en hapje en geniet ruim een half uur van een muziekspektakel door
Vorstenbosch talent.
Kijk op www.notenkrakersvorstenbosch.nl hoe u toegang kunt krijgen tot de uitzending via Youtube.
Kijk via PC, laptop, tablet of uw smartTV.
Hoe groter het scherm, hoe mooier de beleving.

Bericht van de Dorpsraad
Uitnodiging: Openbare jaarvergadering Dorpsraad – woensdag 9 december
Vanwege het coronavirus heeft de Dorpsraad besloten om de jaarvergadering dit jaar niet in MFA De Stuik te
laten plaatsvinden, maar virtueel te organiseren.

Hierbij nodigen wij u dan ook uit voor onze virtuele jaarvergadering op woensdag 9 december 2020.
U kunt de vergadering bijwonen door op bovengenoemde datum de volgende link te openen in uw
webbrowser: www.show2all.nl/dorpsraad
Vanaf 19:00 uur zenden we beeld & geluid uit, u kunt vervolgens controleren of alle techniek bij u goed
werkt.
Ga voor meer informatie naar http://www.vorstenbosch-info.nl/dorpsraad-nieuws of neem contact met ons op
via dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com

AGENDA:

19:00 uur Livestream ‘in de lucht’

19:30 uur Aanvang vergadering
19.35 uur Welkomstwoord door de voorzitter van de Dorpsraad, John Groen
19.40 uur Terugblik door de secretaris (Sanne Vandewall) op de activiteiten van de Dorpsraad in 2020
20:00 uur Financiële verantwoording over 2019 door John Groen
20.10 uur Toelichting woningbouw Bergakkers III door wethouder van Boekel
20.20 uur Kijkersvragen

20:25 uur Korte pauze

20:30 uur Toelichting ‘Vorstenbosch sessies – Schets mee aan de toekomst’ door John Groen
20:40 uur Persoonlijke boodschap van wijkagent Mieke Bode
20:45 uur Update aanpak Kerkstraat door Sanne Vandewall
20.50 uur Kijkersvragen
21.00 uur Fotopresentatie “Vorstenbosch 2020 in beeld” door Jo van den Berg
21:30 uur Sluiting vergadering

Iedereen is van harte welkom om virtueel aan te sluiten bij deze vergadering.
Wij stellen uw aanwezigheid op afstand zeer op prijs!

Senioren KBO Vorstenbosch:
Activiteiten: Alle KBO activiteiten blijven voorlopig afgelast.
Begin december zal het bestuur de situatie weer bekijken.
Website: Blijf op de hoogte van het allerlaatste KBO nieuws.
Bezoek onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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Kerstbingo Supportersclub Vorstenbossche Boys.
Ook dit jaar zal de traditionele kerstbingo weer georganiseerd worden door de Supportersclub, echter dit jaar
in een andere vorm middels een live-stream via het internet. Zo kunnen we "met zijn allen" toch gezellig en
veilig meespelen vanuit thuis en kans maken op de vele mooie prijzen!

Datum: woensdag 16 december
Aanvang online Bingo: 20.00 uur

Vanaf vrijdag 27 november liggen de bingo-kaarten te koop
bij Johnnie & Mieke's Dagwinkel - Kerkstraat 11c - Vorstenbosch.
Kaarten kosten €  10,00 per stuk.
Verdere informatie (link naar de livestream enz.) zal binnenkort kenbaar gemaakt worden via de website van
de voetbalvereniging www.vorstenbosscheboys.nl , dus hou deze in de gaten!

Knallend het jaar uit met de Twenty One Crazy Bingo Show

Dinsdag 29 December vanaf 19.00 uur

Een gezellige avond thuis via de live stream.
FF anders maar met net zoveel crazy prijzen als u van ons gewent bent.
Incl. gratis loterij en een gratis Twenty one ticket.
Win jij de Twenty One Kanjer Prijs???

Kaarten €  10,-- per stuk vanaf dinsdag 1 december verkrijgbaar bij de Dagwinkel.
Voor meer info: www.bvvorstenbosch.nl

Te Koop
Kerstbomen, vers van het land.
Alle maten €  12,-- per stuk
Van den Broek, Akkerweg 8 en 6.

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
SINTERKLAAS: Sint heeft weer leuke knutselschoentjes afgegeven bij de Dagwinkel. Knutsel het schoentje
en lever in bij de Dagwinkel. Misschien doet de Sint er weer iets lekkers in of win je zelfs een prijsje.
 Op Sinterklaasavond 5 december sluiten wij om 17 uur.

GRILL-HAPJESPAN: Wilt u genieten van onze Grill-Hapjespan tijdens de komende feestdagen?
Bestel snel…. Op is Op.
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

http://www.vorstenbosscheboys.nl
http://www.bvvorstenbosch.nl
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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

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.
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Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.


