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Parochieberichten 12 juni t/m 18 juni 2021  (week 24)

Pastoorspraatje______________________________________Klaar staan voor iedereen.
Als we iets goeds over iemand willen zeggen, dan is dat iemand voor iedereen klaar staat om te helpen, altijd
een groot compliment en iets dat we enorm waarderen. Het zo maar iets voor een ander doen, zegt ook zeker
iets over een persoon en het karakter en de houding, waarmee iemand in het leven staat.
En gelukkig is onze samenleving nog steeds vol van die mensen, die zonder veel praten en ophef oppakken
wat er moet gebeuren, of die de nood zien en er iets aan gaan doen. Zonder deze belangeloze inzet zou onze
samenleving ook zonder meer vastlopen en heel veel mensen echt wat missen in hun leven. En of die inzet en
hulp nou komt in een georganiseerd verband, of gewoon als gebaar van de één naar de ander; het geeft licht
en uitzicht in het leven van anderen en houdt de wereld leefbaar. Mensen die altijd klaar staan voor een ander
kunnen we niet genoeg waarderen en koesteren. En het mooie is meestal dat zulke mensen daar juist niet over
willen praten, maar het gewoon willen doen en dat valt extra te waarderen.
We kennen als ‘beloningssysteem’ het toekennen van koninklijke onderscheidingen en die laten natuurlijk een
blijk van waardering zien. Maar kan iemand ooit terugkrijgen wat er voor een ander is gedaan? Er zijn heel
veel mensen in ons midden die zonder meer een onderscheiding verdienen en die nooit zullen krijgen.
Maar daar is het hen ook niet om te doen. Maar wat doen we dan met al die inzet, die vaak ook maar ten dele
wordt gezien en krijgt een mens dan wel wat zij of hij verdient?
Jazeker krijgt uiteindelijk iedereen wat zij of hij verdient, want als niemand ziet wat je doet, dan God toch
wel. Iedere daad van naastenliefde en belangeloze inzet voor een ander wordt door God herkend en niet
vergeten en is een voortzetting en uitwerking van Zijn liefde voor mensen. Als we het over liefde hebben, is
dat vanuit ons geloof geen zoete of romantische vorm daarvan, maar de meest pure vorm die er bestaat en die
zien we ook in Jezus terug. God houdt niets achter en geeft Zichzelf totaal en een beeld daarvan is Jezus, die
ons op Zijn hart wijst. Als er één devotie, dit betekent extra aandacht hebben voor, na een enorme opkomst en
populariteit als een nachtkaars is uitgegaan, is het wel de devotie tot het Hart van Christus.
Misschien past die ook in die vorm niet meer bij ons vandaag. Maar wat wel tijdloos blijft, is de behoefte van
mensen aan aandacht en liefde van anderen en de Ander in hun leven. Voor die liefde en aandacht vanuit God,
staat ook het beeld van Jezus vandaag, als Hij wijst op een hart waar vaak ook Zijn wonden in te herkennen
zijn, want liefde wordt niet altijd beantwoord!
We mogen in deze maand juni, dan ook met elkaar zeker extra aandacht geven aan onze God, die ook altijd
klaar staat voor iedereen en Hem daar zeker voor eren. Het beeld van Jezus, dat we een Heilig Hartbeeld
noemen, komen we nog op verschillende plaatsen tegen. En al zien we alles een beetje anders vandaag;
we mogen toch steeds als we dit ergens zien, denken aan een God die altijd voor ons klaar staat en er altijd
voor ons is. Dan blijft alleen nog de vraag over: ”Ben ik hetzelfde als Hij?”
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 13 juni om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand
Piet van de Velden

Intenties:

Alle overleden vrijwilligers, leden en supporters van de Vorstenbossche Boys.
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HH Mis door de week:

Dinsdag 15 juni om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 10.30 uur.
Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: Vorstenbosch Parochie DGH.
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.
________________________________________________________________________________________

Uitvaart
Op donderdag 3 juni is Mia Raaijmakers plotseling overleden.
Voor een laatste groet ben je, donderdag 10 juni, welkom langs de route vanaf ons huis, waar we rond 11.00
uur te voet zullen vertrekken richting de kerk.
Kinderen en kleinkinderen Raaijmakers

Vorstenbossche Boys - Jeugd

Programma jeugd
zaterdagdienst: Suzanne Jacobs / Wendy Bosch-Dominicus                                                                          
zaterdag 12 juni Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
Schijndel JO17-4 - V'Boys JO17-1 12:00 13:15    
V'Boys MO17-1 - Boerd/Keld MO17-1 13:45 14:30 Marcel Dominicus
V'Boys JO15-1G - Avesteyn JO15-2 11:15 12:00 Stan van Asseldonk
Keld/Boerd JO14-1 - V'Boys JO14-1 11:00 12:00    
Margriet MO13-1 - V'Boys MO13-1 09:30 10:30    
Heeswijk JO12-1 - V'Boys JO12-1G 10:30 11:30    
V'Boys JO12-2G - Boskant JO12-1 09:30 10:00 Stan Rijkers
V'Boys JO11-1G - Maliskamp JO11-4 09:30 10:00 Jur Vogels
Sparta'25 JO10-2G - V'Boys JO10-1G 09:30 10:30    
Blauw Geel'38 JO9-3 - V'Boys JO9-1G 09:30 10:15    
V'Boys JO8-1G - Heeswijk JO8-2 09:30 10:00 Lara Bos
WHV JO7-1 - V'Boys JO7-1G 08:45 09:30    
V'Boys JO7-2 - Volkel JO7-1 09:30 10:00    
Den Dungen - V'Boys JO6 08:00 09:00    

Vacatures jeugdafdeling
Nadat we een indeling hebben gemaakt voor het nieuwe seizoen stonden er nog ruim 30 vacatures open voor
leiders of trainers. Ondertussen hebben we al ruim 10 vacatures in kunnen vullen echter blijven er nog
ongeveer 20 vacatures open staan.
Voor sommige teams is dit noodzakelijker en doen we dus een beroep op jou om deze te gaan invullen, zodat
de spelers en speelsters lekker kunnen trainen en voetballen
Voor onderstaande teams zijn we dus nog op zoek naar invulling van de vacatures trai(st)ers of leid(st)ers.
Je kunt je aanmelden via mail Jeugdbestuur_v.boys@hotmail.nl of je kunt bellen naar 06-23 88 63 91

Mo19-1(meiden onder 19 jaar)
Zoeken nog 1 á 2 train(st)ers die op dinsdag de trainingen wil verzorgen.
Deze trainingen beginnen om 20:00 en duurt tot 21.15.
Verder zijn we ook nog op zoek naar 1 á 2 leid(st)ers die samen met Haike Kanters op zaterdag dit team
willen begeleiden waarvan er ook 1 wil vlaggen.

Mo17-1(meiden onder 17 jaar)
Voor dit team zouden we graag nog een vlagger willen toevoegen, zodat de leiders zich volledig kunnen
focussen op het coachen van het team.

mailto:Jeugdbestuur_v.boys@hotmail.nl
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Mo15-1(meiden onder 15 jaar)
Na publicatie van de nieuwe indeling heeft zich nog niemand gemeld om de vacatures die open staan in te
vullen. Voor dit team zijn we dan nog op zoek naar 2 tot 4 train(st)ers die 2 trainingen in de week willen
verzorgen (voorkeur op dinsdag en donderdag, maar andere dagen is ook mogelijk) en 1 á 2 leid(st)ers die op
zaterdag dit team willen begeleiden.

Jo13-1(jongens onder 13-jaar)
Hiervoor hebben we nog 1 trainer nodig om het team leiders trainers compleet te maken

Jo11-1(jongens en meisjes onder 11 jaar)
Voor de trainingen hebben we nog niets kunnen invullen. Graag zouden we dan ook deze ingevuld krijgen.
Het gaat hier om 2 á 4 train(st)ers. De voorkeur van trainingsdagen zijn maandag en woensdag maar dit kan
ook in overleg aangepast worden

Jo10-1(Jongens en meisje onder de 10 jaar)
Om het team leiders en trainers compleet te maken zijn we nog op zoek naar 1 train(st)er voor 1 training in de
week. Voor de zaterdag zijn we nog op zoek naar 1 leid(st)er die samen met Hilde dit team begeleid.

Jo9-1(jongens onder 9 jaar)
1 trainer die samen met Patrick op de woensdagen de training wil verzorgen.

Jo8-1(jongens en meisjes onder 8 jaar)
Voor dit team zoeken we nog 1 leid(st)er die samen met Ferry het team wil begeleiden

Senioren KBO Vorstenbosch:
NIEUW ‘Koffie Bij Ons’: Na een lange periode met alle beperkingen heeft iedereen weer extra zin in samen
zijn. Omdat dit maandenlang niet mogelijk was organiseren wij tijdens zomermaanden op de dinsdagochtend
een extra activiteit n.l., ‘Koffie Bij Ons’.
We beginnen op 15 juni a.s. met deze vrije inloop-ochtend voor alle leden en niet-leden.
Aanvang: 10.00-11.30 uur in de KBO soos, ‘de Rogge’ (zaal open om 9.45 uur en de koffie is gratis).
Herstart biljarten: De biljarters mogen op maandag- en woensdag- avond weer beginnen met biljarten.
De commissie zal alle spelers hierover informeren. Ook het VRIJ biljarten mag weer.
Wel met kleine groepjes en op de vertrouwde dagdelen.
Start fietsseizoen: Elke woensdagmiddag start de KBO weer met de wekelijkse zomerfietstochten.
U kunt vrijblijvend aansluiten. Startplaats “de Stuik” om 13.30 uur (eigen risico).
Handwerkgroep: De handwerkgroep mag ook weer starten met hun wekelijkse bijeenkomsten.
Overige activiteiten NOG NIET: Zodra de 1,5 meter regel vervalt kunnen alle overige KBO activiteiten
hervat worden. Dat zal waarschijnlijk 1 september worden.
Puzzel prijsvraag: De oplossingen van KBO puzzels kunnen tot 12 juni a.s. ingeleverd worden.

Kaderfeest Vorstenbossche Boys
Gebruikelijk is het dat we rond deze periode ons kaderfeest houden om alle sponsoren en vrijwilligers te
bedanken en onze jubilarissen te huldigen. Hoewel het de goede kant op gaat en er steeds meer mogelijk is
binnen de corona maatregelen, zit er voor nu een goed feestje nog niet in helaas. Wij hebben dan ook besloten
om het kaderfeest aan het einde van dit seizoen uit te stellen met het voornemen om dit aan het begin
van het nieuwe seizoen te organiseren. Dit in de hoop en verwachting dat de Corona-maatregelen het dan
toelaten.

WELKOM TERUG IN DE STUIK
We zijn blij dat de Stuik door de afschaling van de Corona beperkingen eindelijk weer meer mogelijkheden
aan jullie kan aanbieden om van onze accommodatie gebruik te maken.
Ook de sporthal is weer beschikbaar voor sport, kinderfeestjes etc. Belangstelling?
Vraag onze beheerder, Bert van der Linden, telefoon 06-20480277 naar de mogelijkheden.
Ook graag tijdig overleg voor de reserveringen na de zomervakantie.
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Iedereen is weer van harte welkom, heel graag tot ziens !
Beheer en Bestuur de Stuik.
Fietstocht Supportersclub “Vorstenbossche Boys”.
Zaterdag 3 juli.
Start tussen 11.00 uur en 13.00 uur, met corona regels in acht te nemen.
Bestuur Supportersclub

Bericht van de Dorpsraad

Vorstenbosch in 2040
In Vorstenbosch is het fijn wonen en leven. Dat willen we ook in de toekomst. Voor onszelf en voor volgende
generaties. Daarom kijkt de gemeente Bernheze vooruit en maakt keuzes voor de toekomst in de nieuwe
Omgevingsvisie. Hierin worden keuzes vastgelegd over onderwerpen als wonen, duurzaamheid, recreatie,
veiligheid, natuur, landbouw, sporten, verenigingsleven etc. Deze visie wil men opstellen samen met
inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en belangenorganisaties van Bernheze.
Dit gebeurt in verschillende fases en in iedere fase is er ruimte om mee te praten.
Het voornemen is in 2023 de omgevingsvisie vast te stellen in de gemeenteraad.

Laat uw mening horen!
We zitten nu in fase 1. Er wordt op verschillende manieren informatie opgehaald. Wat vindt Vorstenbosch
belangrijk voor de toekomstige leefomgeving van haar dorp en omgeving? Wat is goed om te behouden? Wat
zou moeten veranderen? Om uw mening hierover te horen heeft de gemeente een enquête opgesteld. U kunt
hier uw mening geven en uw e-mailgegevens achterlaten, waardoor u op de hoogte blijft van nieuwe
ontwikkelingen. De enquête staat op de website van de gemeente: www.bernheze.org/inwoners-en-
ondernemers/omgevingswet/denk-mee/

Mocht u vragen hebben of meer achtergrondinformatie willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de
Dorpsraad of de gemeente Bernheze.

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.

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.

Stichting zorg kringloop
loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.
Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp

http://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/omgevingswet/denk-mee/
http://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/omgevingswet/denk-mee/
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl


5

via mail info@stichtingzorgkringloop.eu www.stichtingzorgkringloop.eu
inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar
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

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.parochiedgh.nl
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com

mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com

