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Parochieberichten  12 december t/m 18 december 2020  (week 51)

Pastoorspraatje _____________________________________________________Halfweg.
Precies midden tussen Haarlem en Amsterdam in ligt een plaats met de naam Halfweg en de bewoners
daarvan worden er zo constant aan herinnerd dat ze precies op de helft wonen, tussen deze twee steden in.
Of die mensen daar nou dagelijks mee bezig zijn, is maar de grote vraag, maar er zijn van die momenten dat je
jezelf daar wel van bewust zult zijn.
Misschien als je aan anderen uit moet leggen waar je woont of werkt, maar ook wanneer zij om de weg
vragen en jij die wijzen mag. Momenten waarop je jezelf realiseert wat precies de plaats of afstand van iets is
en hoe je daar komen moet of gekomen bent en dat geldt ook voor onze Advent.
Want zijn we dagelijks wel bezig met wat we eigenlijk verwachten in deze tijd en zien we ook dat we
Halfweg zijn deze week?
De Advent is een mooie periode, die vaak haast ongemerkt voorbij gaat en veel minder accent krijgt dan de
Veertigdagentijd, maar het is net zo goed een tijd van bezinning en bewustwording. Het helpt niet echt dat we
nu al overal de kerstbomen zien branden en de versiering er al is, alsof Kerstmis al gebeurd is. Maar we zijn
toch echt nog op weg.
Meer dan andere jaren hebben we deze keer ook de behoefte om de sfeer en de geborgenheid van dit feest met
elkaar te beleven en daarom halen we alles nog verder naar voren en beleven al wat er nog komen moet.
Hoe begrijpelijk dit ook is; het doet uiteindelijk afbreuk aan deze mooie periode en daarom mogen we toch
even stilstaan bij halfweg en wat hebben we al gedaan en hoe gaan we nu verder?
We zijn misschien klaar met versieren en optuigen, maar hoe we de dagen feitelijk door gaan brengen is nog
onderwerp van veel discussie en planning. Want hoeveel mensen mogen er nu aan onze tafel zitten en wat
wordt ons nu allemaal weer afgenomen en wat blijft er over van dit feest?
Als we gewoon vanuit ons geloof kijken, is het Kerstmis zoals altijd en vieren we gewoon de komst van God
als mens in ons midden, maar het heeft even een andere vorm. Onze kerken mogen ook niet zo vol zijn als
iedereen gewend is en dat is vreemd, maar doet ons tegelijk bewuster met een aantal dingen omgaan.
Door de regels van het nieuwe normaal lijken we overal over na te moeten denken. Maar als het goed is,
deden we dat toch al, want waarom vieren we het Kerstfeest eigenlijk?
We dompelen ons onder in sfeer en gezelligheid en tegelijk is het voor anderen juist extra donker, omdat zij
het hele jaar al alleen zijn, maar dat nu nog eens dieper voelen.
Niemand hoeft zich schuldig te voelen als het vieren van Kerstmis gedaan wordt, samen met familie en
vrienden. Maar we mogen halfweg even stilstaan bij de inhoud van dit feest en hoe we dat ook voor anderen
wat mooier kunnen maken.
In deze dagen komt ook onze Kerstpakkettenactie weer op gang en laten velen zien, juist ook deze kant van
de feestdagen te begrijpen, als je wat extra’s doet voor anderen.
We maken er samen van, wat we kunnen, maar halfweg mogen we toch even een moment van bezinning
inlassen om te beseffen: ‘wat betekent Kerstmis ten diepste voor mij en heb ik van mijn verwachting en hoop
tot nu toe al iets gemaakt of heb ik het vooral druk met de buitenkant?’
Neem de tijd, heel even maar, om de ware betekenis van deze mooie dagen te beseffen en van die tweede helft
nog echt iets te maken.
God heeft een boodschap voor en aan ons. Laten wij die dan ook hebben aan en voor Hem!

Pastoor Fr. Ouwens



2

3e zondag van de Advent – Gaudete zondag

HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 13 december om 10.30 uur: Eucharistieviering Jan Smolenaers

Jo Manders
Intenties:
Sjan van den Braak (vanwege verjaardag)
Overleden ouders van Kessel - Vissers en overleden familie
Marietje Dortmans - de Mol
Marietje van den Heuvel (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:
Dinsdag  15 december 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 onze kerk. 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.

Intekenen tijdens de Kerstvieringen.
In verband met de Coronamaatregelen zien wij ons genoodzaakt om tijdens de Kerstvieringen een intekenlijst
te hanteren. Uiterlijk tot zondag 20 december kunt u zich inschrijven.
U kunt een 1e en 2e keuze kenbaar maken middels de lijst in het portaal van de kerk.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen bepalen we wie naar welke viering mag komen.
U krijgt bericht bij welke viering(en) u van harte welkom bent.
Families die een misintentie voor die dag hebben krijgen voorrang.
U dient zich in te schrijven voor: Kerstavond 24 december 19:30 uur

1e Kerstdag 25 december 11:00 uur
2e Kerstdag 26 december 10:30 uur.

U kunt dit ook telefonisch doorgeven op nr. 06-10402525.
Het is ook mogelijk om de vieringen via live stream te volgen.
Voor Nistelrode is dat via YouTube en zoek naar: Nistelrode Parochie DGH
Voor Vorstenbosch is dat: Vorstenbosch Parochie DGH
Allen hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.
______________________________________________________________________________________________
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Berichten 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!

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
Vrijdag 11 december is de huiskamer voor de laatste keer open dit jaar.
U kunt dan terecht voor het ruilen of lenen van een boek, gezellig een kopje koffie/thee komen drinken of
gewoon een praatje maken.
In 2021 starten wij weer op vrijdag 15 januari, waarbij ook de bibliotheek geopend is.  

Senioren KBO Vorstenbosch:
Leden Attentie: In week 51 zullen bestuursleden en vrijwilligers bij de leden een verrassingspakketje aan de
deur afgeven.
Prijsvraagpuzzel woordzoeker: Doe mee aan deze puzzelprijsvraag en lever de oplossing in vóór
12 december (KBO postbus, de Stuik, groene bus).

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.
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

http://www.vorstenbosscheboys.nl
mailto:jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
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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!

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.

Robotmaaier reparatie onderhoud
Doet de robotmaaier niet meer wat het behoort te doen? Of heb je een storing in de tuin, denk bv aan een
kabelbreuk? Dan kan je mij bellen. Ook evt. voor een onderhoudsbeurt, 06-55160703.
Doordeweeks vanaf 18.00u bereikbaar.

D.Q.P. Puur Boerderijvlees
Deze week vers vlees van eigen Duroc varken en ambachtelijke worstenbroodjes 10 stuks € 8,-
Bel/WhatsApp voor info en bestellingen, Alexander van Doorn (06)29547852
Vrijdagmiddag en zaterdagmiddag vrije inloop aan de Hondstraat 16 in Vorstenbosch.

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.

http://www.vorstenbosscheboys.nl
http://www.bvvorstenbosch.nl
file://C:/Users/Gebruiker/Desktop/tel:+31655160703
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Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
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

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

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
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Persbericht

Archieven Bisdom ‘s-Hertogenbosch nu online raadpleegbaar

Tussen vrees en hoop: de bisschop van ’s-Hertogenbosch tussen 1559 en 1650

De huidige bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. Gerard de Korte, en zijn voorganger, mgr. Antonius
Hurkmans, hebben in het afgelopen decennium uiterst belangwekkende archieven in bewaring gegeven
aan het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ‘s-Hertogenbosch. De kern ervan wordt gevormd
door het archief van de eerste zeven bisschoppen van ’s-Hertogenbosch. De inventaris is nu raadpleegbaar
via internet en de stukken kunnen voor een belangrijk deel tevens in digitale vorm ingezien worden.

Politiek en kerkelijk van grote betekenis
Het archief van de oude bisschoppen van ’s-Hertogenbosch is door veel omzwervingen in onrustige tijden
gehavend overgebleven. Toch is het politiek en kerkelijk van grote betekenis. Het toont ons hoe de bisschop
moest laveren en marchanderen om zijn macht te vestigen en te handhaven. Het was een ware
veroveringstocht, hem van bovenaf door paus en koning opgelegd met enorme hindernissen. Zijn contacten
liepen in zuidelijke richting: het hof in Brussel, de aartsbisschop van Mechelen, de Universiteit van Leuven.
De geplande bisdommen in het noorden konden niet tot ontwikkeling komen wegens de Opstand. Binnen
zijn bisdom moest hij onderhandelen met onwillige kapittels en kloosters, die hun autonomie hardnekkig
verdedigden, en een parochiegeestelijkheid en parochianen die niet zaten te wachten op strakkere regels.
Voor de opbouw van een gezonde parochie- en kloostergeestelijkheid verleende de bisschop wijdingen en
benoemde hij deze wijdelingen in de parochies. In zijn archief krijgen we inzicht in de ontwikkelingen in zijn
bisdom via visitatieverslagen, vonnissen die hij persoonlijk velde in geval van zware zonden, en
wijdingsverzoeken en benoemingen. Een afzonderlijk archief, de oude parochiedossiers, bevat stukken voor
iedere afzonderlijke parochie en de daar gevestigde religieuze instellingen.

Deze archieven zijn nu ontsloten en digitaal te raadplegen via www.bhic.nl. Toegang 2147 bevat de
inventaris van het archief van de bisschop, toegang 2074 de inventaris van de oude parochiedossiers. Het
merendeel van de stukken is in het Latijn gesteld. De gegevens over benoemingen, wijdingen en vonnissen
zijn via een afzonderlijke database doorzoekbaar gemaakt op persoons- en plaatsnaam met samenvatting
van de teksten. Onderzoeksmogelijkheden zijn er op uiteenlopende terreinen, van lokaal tot nationaal:
politiek, kerkhistorisch, genealogisch, sociaal en (huwelijks)moralistisch om er enkele te noemen. De jongere
archieven van de bisschop, vooral vanaf de negentiende eeuw, worden door het bisdom zelf bewaard.

Archief van de bisschop Oude parochiedossiers

Stukje geschiedenis
In 1559 viel het besluit de oude middeleeuwse bisdommen in de Nederlanden te reorganiseren. Voor het
grondgebied van het huidige Noord-Brabant betekende dit grofweg dat het bisdom Luik er zijn macht
verloor. Antwerpen werd centrum van een bisdom waarbinnen onder meer het westen van het huidige
Noord-Brabant viel. ’s-Hertogenbosch werd een bisschopsstad voor het oostelijke deel en noordwestelijke
deel, met een uitloper naar het zuiden tot voorbij de Abdij van Tongerlo, die als inkomstenbron toeviel aan
de nieuwe bisschop. Aan deze herindeling lagen politieke motieven van Karel V en zijn zoon Filips II ten
grondslag. Kerkelijk gezien was het een gelegenheid de hervormingen die vastgelegd waren door het
Concilie van Trente (1545-1563), in praktijk te brengen.

http://www.bhic.nl
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&micode=2147&milang=nl&miview=inv2
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=210&miadt=235&micode=2074&milang=nl&miview=inv2
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De eerste Bossche bisschop, Sonnius, kreeg het niet gemakkelijk. De stad en het kapittel van Sint-Jan hadden
geen behoefte aan een ‘inspecteur’ die hun politiek en kerkelijk de les kon lezen. De landsheer droeg de
kandidaten voor de bisschopszetel immers bij de paus voor. De adel zag zich de pas naar gemakkelijke
baantjes in de kerk afgesneden, nu de bisschop kwaliteitseisen ging stellen. De abdijheren van Tongerlo
wensten zich geen opgedrongen abt. Het lagere volk had niet veel meer op met de oude kerk en stond onder
invloed van antikatholieke hervormingsbewegingen, zoals lutheranen en wederdopers. In de eerste
decennia van zijn bestaan verloor het bisdom zijn noordwestelijke gebieden aan de opstandelingen. In 1579
liep ’s-Hertogenbosch in een burgeroorlog, die tientallen personen het leven kostte, bijna van Spaanse zijde
over naar de opstandige staten. De bisschop was de stad ontvlucht.

Tijdens de wapenstilstand tussen de vechtende partijen (1609-1621) kon de bisschop eindelijk greep krijgen
op zijn gebied en een kerkelijk tegenoffensief lanceren. Maar deze contrareformatie eindigde toen de stad in
1629 door de Republiek der Verenigde Nederlanden op Spanje werd veroverd. Tot 1636 kon de bisschop zijn
diocees vanuit het kasteel van Geldrop besturen, daarna koos hij domicilie in de Spaanse Nederlanden. Na
het terugtreden in 1645 van de zevende bisschop, Joseph Bergaigne, veranderde de status van het bisdom
tot apostolisch vicariaat. Bij het zogenaamde Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie in 1853 is de
bisdomsstatus hersteld.

’s-Hertogenbosch, 1 december 2020


