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Parochieberichten  5 december t/m 11 december 2020  (week 50)

Pastoorspraatje ___________________________________________Zoeter dan honing.
Als samenleving stoeien we dagelijks met hoe we de dingen mogen of kunnen zeggen en wat de goede
woorden zijn bij alles wat er gebeurt zodat er vooral niemand meer geraakt kan worden door de uitspraken
van een ander. Tegelijk is er een situatie ontstaan dat op internet mensen heel kort door de bocht reageren op
elkaar en op de huidige situatie in de wereld en daar worden grove woorden niet geschuwd om iets
zogenaamd duidelijk te maken. Woorden kunnen een wereld van verschil maken en wat iemand ooit, ergens
en eens gezegd heeft kan een leven lang blijven plakken en vooral steeds in herinnering worden geroepen als
iemand buiten spel gezet moet worden. Ze zeggen niet voor niets als je een hond wilt slaan vind je altijd wel
een stok en met enkele opmerkingen is iemand opeens geen serieuze gesprekspartner meer en hoef je ook niet
meer naar iemand te luisteren. Mensen hebben vaak ook minder moeite met praten dan met luisteren en
iedereen wil op tijd gehoord worden en het eigen licht laten schijnen op wat er zou moeten gebeuren of
veranderen. Als we in deze dagen dan ook kijken naar onze politici dan maken die elkaar heel beschaafd en
met dure woorden helemaal af en zou je denken dat we als samenleving in een oorlogssituatie zijn beland
waar we de hele dag moord en brand moeten schreeuwen en de ander als vijand moet worden weg gezet.
Met open mond kun je ook kijken naar de verhoren in de zogenaamde toeslagenaffaire waar iedereen opeens
collectief aan geheugenverlies lijkt te lijden en vooral het eigen stoepje schoon veegt en de verantwoordelijk-
heid naar een ander schuift. Gelukkig hebben ze wel allemaal buikpijn van wat er gebeurt is maar daar
worden de mensen die het overkomen is ook niet wijzer van laat staan dat ze daarmee uit de problemen zijn.
Met woorden zoeter dan honing wordt er veel verbloemd en falen onder de mat geveegd en zijn mensen
vooral nergens meer zelf verantwoordelijk voor en is het belangrijker geworden hoe iets gezegd wordt dan
wat er gezegd wordt en of het wel de waarheid is. Over de waarheid hoeven we het vaak helemaal niet meer te
hebben want iedereen heeft inmiddels wel een eigen waarheid gevonden en dé waarheid bestaat allang niet
meer. Het niet meer met elkaar onderschrijven van een waarheid heeft het samen leven er niet overzichtelijker
op gemaakt en veel mensen vinden het leven dan ook steeds ingewikkelder worden en benen het nog nauwe-
lijks bij. En midden in die situatie verwachten wij iets van een God die iets gezegd heeft en dat ook gaat doen
en zegt die God van Zichzelf dat Hij dé waarheid is. Zoals pas eens iemand zei; als je zegt dat je zoekende
bent naar de zin van het leven dan vraagt iedereen vol belangstelling naar die zoektocht en heeft alle begrip
voor je twijfels maar als je durft te zeggen dat je het gevonden hebt dan wordt het ineens heel ingewikkeld en
komen er verhalen over het gevaar van religie en een vaste overtuiging hebben. Misschien dat we dan ook
juist in deze dagen eens kunnen kijken naar de figuur van Ambrosius die wij op 7 december gedenken want
die wist de juiste woorden blijkbaar wel altijd te vinden. Als bij toeval werd hij in 374 tot bisschop van
Milaan gekozen en wist door zijn woorden mensen te inspireren en tot een actief geloof te brengen en hij kon
dat blijkbaar zo goed dat hij de patroon is geworden van de imkers. (bijenhouders) Toch was hij ook duidelijk
in de betekenis van het evangelie voor de mensen van zijn tijd en deed geen water bij de wijn als het op
geloof aankwam maar hij wist te enthousiasmeren en mensen mee te nemen op een goede weg. Misschien is
dat nog wel de belangrijkste boodschap die hij vandaag nog voor ons heeft namelijk dat woorden kunnen
opbouwen en verenigen in plaats van af te breken en te verdelen. We hebben het allemaal zo druk met ons
eigen belang dat het gezamenlijke echt in de verdrukking komt maar als we alle energie die we steken in het
anderen neerhalen besteden aan het samen ergens de schouders onder zetten werd het vast wat lichter om ons
heen.
Laten we onze Advent gebruiken om de goede woorden te vinden die samen brengen en ons verbinden vanuit
het besef ook dat we één gemeenschap zijn met God en elkaar!
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Pastoor Fr. Ouwens

2e zondag van de Advent

HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 6 december om 10.30 uur: Eucharistieviering Cor Geenen

Simon Smits
Intenties:
Marietje Dortmans  - de Mol
Sjaan van de Kamp - van Kessel (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:
Dinsdag  8 december feest van Maria Onbevlekt Ontvangen om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Kerken Bernheze organiseren kerstpakkettenactie 2020
In deze zware en moeilijke tijden is het voor verschillende inwoners moeilijk om het hoofd boven water te
houden. Het is voor hen moeilijk om elke dag voldoende eten op tafel te zetten.
Laat staan met de Kerst iets extra’s.

Van 15 t/m 20 december, van  09:00 - 20:00 uur, kunt u uw gaven/boodschappen, zoals bijv. houdbare
levensmiddelen – fruit –een lekkernij – een speelgoedje – een huidverzorgingsartikel etc. inleveren het portaal
van de kerk. Van alles wat ingeleverd is, worden pakketten op maat samengesteld. Enkele dagen vóór kerst
worden de pakketten op een zorgvuldige en discrete wijze bezorgd.
De kerstpakkettenactie is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Bernheze.

Mocht u medemensen kennen die deze hulp kunnen gebruiken!!
Dan vragen wij u om dit kenbaar te maken bij de coördinator van deze actie, Liebregtsplein 24, 0610402525. 
Voor verder inlichtingen: tel.nr. 0413 – 363315 of 06 10402525 of 06-11247067. 
Onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid.
Pastoor Ouwens en Pastoraatsgroep.

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.
______________________________________________________________________________________________

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 3 december 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: Jan Dortmans, Theo van Beekveld
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Simone Vogels, Elle van der Zanden

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.

Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
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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
Berichten van de Dorpsraad

Denk mee over de herinrichting van de Kerkstraat
Zoals wellicht bij u bekend gaat de gemeente de Kerkstraat opnieuw inrichten.
Het doel van de herinrichting is een nieuwe inrichting die past bij de nieuwe functie van de Kerkstraat, een
woonstraat. De gemeente wil dit samen met aanwonenden en gebruikers vormgeven.
Op 26 november jl. heeft er een virtuele bijeenkomst plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van
aanwonenden en gebruikers. Maar de gemeente is ook zeer benieuwd naar uw mening!
Op de volgende pagina kunt u alle informatie vinden: www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/parkeren-
verkeer-en-vervoer/herinrichting-kerkstraat-vorstenbosch/
U kunt uw reactie doorgeven t/m 6 december, via de link die te vinden is op bovengenoemde website.

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!

Inschrijven Vorstenbossche Boys
Afgelopen half jaar hebben we verschillende instuiftrainingen gehouden voor kinderen geboren in 2015.
Er zullen kinderen zijn geweest die op zaterdag geen instuiftrainingen hebben kunnen volgen, maar wel
willen beginnen met voetballen. Dat kan.

mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
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In het voorjaar 2021 gaat deze groep op een doordeweekse dag trainen en zal er op zaterdag wedstrijdjes
gespeeld worden. Wil je beginnen met voetballen en je bent geboren in 2015 vul dan het
aanmeldingsformulier in deze is te vinden op www.vorstenbosscheboys.nl en staat bij lid worden.
Lever deze in voor 12 december.
Voor vragen neem contact op via jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
Senioren KBO Vorstenbosch:
Activiteiten: Gezien de ongewisse corona-situatie blijven al onze activiteiten voorlopig afgelast.
Website: Bezoek onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .

Kloosterkapel agenda.
10 december 20:00u: Klankschalenconcert
Binnen de maatregelen van RIVM kunnen wij op 10 december een Klankconcert aanbieden en u laten
genieten van Tibetaanse klankschalen bespeeld door Paul Vens.
De ‘zingende schalen’ kunnen de luisteraar meevoeren naar zijn eigen innerlijk stiltegebied, daar waar het
denken en doen plaats maakt voor voelend waarnemen.
Donderdag 10 december 2020, aanvang 20:00u. Entree € 12,50.
Let op: dit concert kunnen wij aan maximaal 10 personen aanbieden dus aanmelden vooraf via
www.kloosterkapelvorstenbosch.nl of opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl is vereist.

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!

DE TWENTY ONE CRAZY BINGO SHOW (DINSDAG 29 DECEMBER)
BEGINT JOUW 2021 MET DE KANJER PRIJS VAN € 221 EUROOTJES!
Dat zou toch mooi zijn, maar er zijn, zoals u van ons gewent bent, natuurlijk nog heel veel andere mooie
prijzen. En het is weer CRAZY BINGO, dus ook twee andere mensen winnen een prijs als jij bingo hebt en jij
mag zelf bepalen wie dat zijn.
Je ontvangt bij aankoop van je bingo kaarten naast één gratis TWENTY ONE ticket ook nog één gratis lotje
voor de loterij.
Bingo kaarten zijn verkrijgbaar à € 10,00 bij de Dagwinkel.
Hier is het ook mogelijk extra TWENTY ONE tickets te kopen à € 2,50
De CRAZY BINGO avond wordt zoals altijd gepresenteerd door ChrisjeV en MarcelD,
alleen deze keer doen we dit via live stream.
Alle info hierover en de voorwaarden leest u op de website www.bvvorstenbosch.nl en in de brief die u
ontvangt bij aankoop van de bingo kaarten. Haal de champagne en de oliebollen tijdig in huis dan maken we
er samen een fantastische avond van en brengen we een toost uit op het nieuwe jaar.

Vorstenbosch Piekt 2020 voor ALS
Graag willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de super geslaagde actie van
Vorstenbosch Piekt. Het eindbedrag voor stichting ALS is: €  4528,16
De 5 prijswinnaars zijn inmiddels geïnformeerd.
Nogmaals HARTELIJK BEDANKT, namen de organisatie:
Dirk Geenen, Hein Geenen, Arno van der Burgt

Evenementen hulp aanvraag:

http://www.vorstenbosscheboys.nl
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
http://www.kloosterkapelvorstenbosch.nl
mailto:opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl
mailto:opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl
http://www.vorstenbosscheboys.nl
http://www.bvvorstenbosch.nl
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Geachte vereniging, 
Als het weer toelaat hopen we jullie weer van dienst te kunnen zijn.
Er zijn wat veranderingen: graag 4 weken voor je activiteit de Evenementenhulp van de EHBO aanvragen.
Per mail:  marionvdven66@gmail.com Of bellen naar 06-25281390 (Marion v.d.Ven)
EHBO vereniging “St. Lucas” Vorstenbosch 
Intuïtief tekenen en schilderen Atelier CrAcht
Ontdek jouw eigen manier van creatief en kunstzinnig werken.
Verkennen: Vormen, lijnen, kleuren komen onder andere aan bod in de lessen.
Verbinden: Aan de hand van een thema, bijvoorbeeld een afbeelding, woord, kaartje, of kleur gaan we op
zoek naar jouw eigen belevingswereld.
Verdiepen: De cursus biedt handvaten om te verbeelden wie je bent, waar je staat, waar je vandaan komt en
waar je naartoe wilt.
Centraal staan:
 Plezier en ontspanning
 Bewustwording
 Speelsheid
 Persoonlijke ontwikkeling
 Nieuwsgierigheid

Donderdag 07 januari start de 1e cursus.
Voor meer info: www.ateliercracht.nl of  info@ateliercracht.nl
Astrid van der Heijden 06-27280003

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
SINTERKLAAS: Op Sinterklaasavond zaterdag 5 december sluiten wij om 17 uur.
GRILL-HAPJESPAN: Wilt u genieten van onze Grill-Hapjespan tijdens de feestdagen? Bestel snel.
KERSTPAKKETTEN: Ook dit jaar maken wij weer kerstpakketten “op maat” voor U.
Kom naar de winkel en bespreek uw wensen.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

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.

mailto:marionvdven66@gmail.com
mailto:marionvdven66@gmail.com
http://www.ateliercracht.nl
mailto:info@ateliercracht.nl
mailto:info@ateliercracht.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
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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.
Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.
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