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Parochieberichten 16 oktober t/m 22 oktober 2021  (week 42)

Pastoorspraatje_________________________________Laat niets je onrustig maken!
In het nieuws verschijnen vaak berichten dat iets voor ophef heeft gezorgd op sociale media en dat daardoor
ook de mening van ons land over allerlei onderwerpen duidelijk wordt. Maar dat een bericht vaak wordt
gedeeld en mensen dat aanvullen met hun mening, wil nog niet zeggen dat we daardoor een representatief
beeld krijgen van wat ‘Nederland vindt’.
Om te beginnen zit lang niet iedereen op sociale media, dus missen we teveel mensen om te kunnen stellen,
dat wat daar rond gaat iedereen vertegenwoordigt. Tegelijk leert de ervaring ons dat mensen vaak heel scherp
zijn, omdat iets intypen op je scherm vaak veel gemakkelijker is dan hetzelfde in iemands gezicht zeggen, dus
wat is nou de echte mening als het er op aan komt. En wat ook niet onbelangrijk is, wat we sociale media
noemen, heeft vaak meer weg van een platform waar mensen juist tegenover elkaar komen te staan, in plaats
van dat het contact verbindt en eenzaamheid oplost.
Het steeds vaker benoemen van deze media tot asociale media is dan ook niet zo onbegrijpelijk, want wat
moet je met alles wat iedereen maar de wereld in gooit en waar anderen het dan maar mee moeten doen? We
hebben het vaak over fakenieuws en je moet ook van goeden huize komen, om het onderscheid altijd te zien
en te weten, wat waar is en wat niet. Het onderscheid is zeker ook belangrijk, want alle nieuws vraagt om
onze aandacht en brengt ook niet zelden beroering en onrust, dus dan is het wel zaak dat alles klopt wat we
horen. Als er weer een storm op twitter is dan ligt de telefoon bij iedereen in de hand om maar niets te missen,
maar hebben we dan echt zo weinig wat aan ons leven kleur geeft?
Is het nodig dat je jezelf bezig houdt met de ellende van een ander, of de fouten van anderen, om te zien hoe
goed je eigen leven eigenlijk is en dat je dus de morele verhevenheid hebt, om iedereen via de sociale media
de maat te nemen?
Misschien dat we in deze oververhitte tijden eens mogen kijken naar wat de geschiedenis ‘Gods dolende
Edelvrouwe’ is gaan noemen en wel de persoon van Theresia van Avila. Deze diepgelovige vrouw was heel
ontevreden met de manier van leven in de kloosters van de orde, waar zij lid van was en nam het op zich om
deze orde te hervormen en terug te gaan naar de bron en de oorspronkelijke bedoeling van de Karmel. Dat dit
niet vanzelf ging en zij ook vooral het slachtoffer werd van aanvallen vanuit haar eigen orde en kerk is heel
pijnlijk, maar laat ook zien dat iedere tijd genoeg heeft aan haar eigen onrust en mensen door de geschiedenis
heen weinig veranderen.
Zij hield in alles haar hoofd koel en bleef het voorbeeld geven van toegewijd leven in geloof en heeft daarmee
de bedoelde hervorming toch door kunnen voeren. Mensen houden over het algemeen niet van verandering en
dat is niets nieuws en ook in tijden van maatschappelijke beroering, proberen velen die vooral tegen te
houden. Ook binnen onze kerk zijn er die krachten altijd, want wat voor de één pure winst en vooruitgang
betekent, is voor de ander heel bedreigend en doet afbreuk aan traditie en geloof.
Dan is de raad van Theresia van Avila (feestdag 15 oktober) nog wel een opsteker voor ons vandaag, als wij
geen raad meer weten met de onrust om ons heen; laat niets je onrustig maken! In alles bleef zij de rust zelve
en zocht en vond haar kracht bij de Heer van alle leven en wist dat wie met Hem gaat, altijd een vast ijkpunt
heeft waar je jezelf aan vast kunt houden, al stormt het nog zo hard.
Mogen we de spirituele erfenis van deze kerkhervormster ook vandaag nog zien en er inspiratie uit halen voor
ons eigen geloof en daarbij de rust, om vooral niet mee te doen aan zoveel ophef op sociale media, maar kalm
te blijven en keer op keer het goede te kiezen, vanuit een rustige en serieuze overweging van wat er nou
eigenlijk aan de hand is!
Pastoor Fr. Ouwens
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HH Mis in het weekend:
Zondag 17 oktober om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders

Simon Smits
Intenties:
Overleden ouders van den Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie
Annie Cornelissen-Hoefs (vanwege 25e sterfdag en verjaardag) en de overleden familie Cornelissen en de
overleden familie Hoefs
Jan en Sientje van der Ven - Lunenburg (vanwege sterfdag)
Gerrit, An en Anneliesje van den Akker en overleden familie van den Akker en Rovers
Johan en Betsie van der Heijden – van der Linden en Has en Drika Verstraten – Hoevenaars
Intentie uit dankbaarheid.

HH Mis door de week:
Dinsdag 19 oktober 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.
________________________________________________________________________________________

Opbrengst Goede Doelen Week 2021
Hoewel we vorig jaar dachten dat we eenmalig zouden ‘collecteren op afstand’ was het ook dit jaar een
bewuste keuze om u te vragen de envelop zelf af te geven bij uw collectant. Fijn dat u daar gehoor aan heeft
gegeven. Het resultaat van de collecte in Vorstenbosch mag er zijn, met een nieuw doel erbij kunnen we weer
mooie bedragen doneren:
 Brandwonden stichting €      627,73
 Epilepsiefonds €      691,23
 KWF Kankerbestrijding €   1.373,01
 Longfonds €      827,23
 Nationaal Fonds Kinderhulp      €      704,73
 Nederlandse Hartstichting €   1.017,48
 Nierstichting €      831,73
 Reumafonds €      766,23
 ALS €      875,23

Namens de werkgroep Goede Doelen Week willen we iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk
bedanken! Hopelijk kunnen we volgend jaar weer zelf bij u aan de deur komen.
Werkgroep Goede Doelen Week Vorstenbosch

Opgave artiesten 41e pronkzitting!
Het Pronkzittingscomité is weer op zoek naar artiesten die het Vorstenbossche publiek vier avonden willen
vermaken. De Pronkzittingsavonden zijn op 28 januari, 29 januari, 4 februari en 5 februari.
Het thema wordt bekend gemaakt via facebook en instagram.
Als je graag mee wilt doen dan kun je jezelf aanmelden via mail naar pronkzitting@piereslikkers.nl of
telefonisch bij Judith via 06-24194105.

MFA DE STUIK vraagt barmedewerkers(sters).
Door de toegenomen drukte zijn we op zoek naar mensen die op regelmatige basis, of af en toe achter de bar
willen staan. Er zijn in de Stuik veel verenigingen die tijdens of na hun bijeenkomst graag nog een drankje
komen nuttigen aan de bar. Dus grote druktes hoef je niet te verwachten en het is vaak erg gezellig!
Voor meer info.: Bert v.d. Linden 0620480277
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Fitdance 30+
Op dinsdag hebben we nog ruimte bij de fitdance 30+ groep.
De les wordt gegeven van 19.30 - 20.30 uur in de Stuik.
Een uur lang training voor het hele lichaam op muziek. Van Warming-up naar aerobics en van
krachtoefeningen naar de afsluiting met stretchoefeningen. 
Doe je mee? 
Meld je aan voor een gratis proefles per mail: streetdancevb@hotmail.com

Senioren KBO Vorstenbosch:
Rabo Club Support 2021: Wij doen ook mee aan de RABO CLUB SUPPORT ACTIE. Als lid van de
Rabobank mag je vanaf 4 tot 24 oktober stemmen. DOE MEE EN STEM ook op ‘KBO Vorstenbosch’.
Kienen: Woensdagmiddag 20 oktober KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Ontspanningsavond (Herfstviering): Op donderdagavond 21 oktober KBO Herfstviering.
Aanvang: 19.00 uur. Vaccinatiebewijs meebrengen/verplicht.
Bridgen leren: Als u graag bridgen zou willen leren bridgen. Laat het ons dan even weten. Bij voldoende
belangstelling willen we proberen een cursus te organiseren. Ook niet KBO-leden zijn welkom.
Website: Voor andere activiteiten en actueel KBO nieuws kijk op onze website:
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Bericht van de Dorpsraad
Rabo Clubsupport 2021 Stichting Dorpsraad Vorstenbosch
Stichting Dorpsraad Vorstenbosch neemt dit jaar deel aan de Rabo Clubsupport.
Samen met vrijwilligers uit het dorp willen we een beweegtuin creëren in het sociale hart van onze kern.
Om dit te realiseren vragen wij uw steun via de Rabo Clubsupport.
Leden van de Rabobank kunnen hiertoe vanaf 4 oktober tot 25 oktober hun stem uitbrengen.
Alvast dank namens de initiatiefnemers.

SUPPORTERSCLUB VORSTENBOSSCHE BOYS
Ook wij doen dit jaar weer met de Rabo ClubSupport mee.  Wij hopen ook dit jaar weer op jullie steun.
Alvast bedankt. Supportersclub Vorstenbossche Boys.

Fancy-Fair Comité Vorstenbosch
Het F F - Comité is deelnemer aan het Rabo Club Support 2021 voor onze missionarissen.
Dus hebt u een stem over, stem op ons Comité. Bij voorbaat dank.
Het Fancy- Fair- Comité

Koor Frappant
Koor Frappant doet dit jaar ook weer mee met Rabo Clubsupport!
Ben je lid van Rabobank Oss Bernheze dan kan je stemmen op Koor Frappant. Bij voorbaat Dank.

KERMIS 2022
Wilt u graag weer een kermis met vele activiteiten in 2022?
Steun “Vorstenbosch Pakt Uit” bij de Rabo-Clubsupport-actie.
Wij staan vermeld onder St. Cultuur en voorzieningen. Alvast bedankt.

Gilde St.Antonius Abt – Rabo-ClubSupport
Wij willen de tafels vervangen in onze accommodatie. Steunt u ons daarbij? Elke stem telt…
Stem voor 25 oktober op het Gilde. Alvast bedankt.

Wij doen ook dit jaar weer mee met de RABOclubkas campagne. 
Ben je lid van Rabobank Oss Bernheze? Dan heb je de code in de Rabo Bankieren APP.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en STEM op Streetdance Vorstenbosch. 
Stemmen kan al vanaf 4 oktober a.s. tot 25 oktober. 
Alvast bedankt namens onze leden.

mailto:streetdancevb@hotmail.com
mailto:streetdancevb@hotmail.com
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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PIERESLIKKERS/VORSTENBOSSCHE GEMEENSCHAP/ VRIJWILLIGERS…
KOM IN ACTIE! 
S.C. De Piereslikkers doet mee aan de Rabobank Club Support en hoopt van harte op uw steun. Dus steun al
onze Vorstenbossche verenigingen en kom in actie! 
In het kalenderjaar 2022 bestaan de Piereslikkers 55 jaar!
Een reden om dit jubileumjaar te vieren met uiteenlopende activiteiten.
Activiteiten voor zowel de jeugd als oudere, alles om het 55 jarig bestaan tot een onvergetelijk jaar te maken.
We gaan terugblikken op 55 jaar carnaval in het Pierehol en gaan er samen met de Vorstenbossche
gemeenschap en bevriende verenigingen prachtig feest beleven. 

Hoe kan je onze stichting steunen? 
Als je lid bent van de Rabobank kan je via de Rabo App of Rabo Online Bankieren een stem uitbrengen. Van
4 t/m 25 oktober staat deze stemming open.
Hoe meer stemmen op de Piereslikkers hoe hoger de bijdrage zal worden. 

Conclusie: 
Als we niet stemmen op onze Vorstenbossche verenigingen/stichtingen, zal het geld naar een
vereniging/stichting van een andere dorpskern gaan en dat zou erg jammer zijn.
Alvast dank, namens S.C. De Piereslikkers.

Stichting Muziekdependance
Ook wij doen mee met de Rabo-Clubsupport-actie.
Steun ons bij de aanschaf van melodica ’s voor de nieuwe opleiding “De Muziekfabriek”
Muziek voor onze toekomst.

RABO CLUB SUPPORT 2021; STEM OP TVV ’82!!
Ook dit jaar doet TVV '82 weer mee aan de Rabo Club Support.
Vorig jaar hebben we een mooi bedrag mogen ontvangen dankzij al jullie stemmen.
Helpen jullie weer mee om het dit jaar wederom tot een succes te maken?
Ons doel is de aanschaf van led verlichting.
Als lid mag je 3 stemmen uitbrengen waarbij maximaal 2 op dezelfde club.
Stemmen is mogelijk van 4 oktober tot met 25 oktober. 
Namens Tennis Vereniging Vorstenbosch alvast bedankt voor het stemmen!

RABO CLUBSUPPORT 2021: STEUN DE VORSTENBOSSCHE BOYS!
Om een veilige en schone omgeving voor leden en bezoekers te waarborgen dient het ventilatiesysteem van
de kleedaccommodatie verbeterd te worden. Middels extra ventilatoren op de laatste kleedkamers kunnen
deze losgekoppeld worden en blijft er daardoor weer meer capaciteit over voor de rest.
Op deze manier blijven de kleedkamers schimmelvrij en wordt de condens, afkomstig van het douchen, zo
snel als mogelijk afgevoerd. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de binnenlucht ten zeerste en dat is zeker in
de huidige (Corona)tijd een belangrijk onderwerp!
Stemmen kan vanaf maandag 5 oktober tot en met zaterdag 23 oktober via:
Website Rabobank: www.rabobank.nl/leden/clubsupport
Rabo App op je smartphone: Service/Lidmaatschap Rabo/Clubsupport
We hopen dat we uw stem(men) mogen ontvangen!

DE STUIK DOET MEE MET RABO CLUB SUPPORT
De Stuik wil de wensen van de bezoekers, zoveel mogelijk tegemoet komen.
Bijvoorbeeld voor het warm maken van een lekker worstenbroodje, willen we graag een professionele horeca
oven. De Stuik vraagt daarom Uw bijdrage, Uw stem, om deze oven te kunnen gaan aanschaffen.
Want elke stem is geld waard.
Kunnen wij rekenen op die van jou?
Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 4 oktober tot 25 oktober je stem uitbrengen.
Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan bij de Rabo jouw lidmaatschap aan.
DANK U WEL VOOR UW STEM !!!!
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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.

Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 0413-244680. 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

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.

Stichting zorg kringloop
loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.
Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp
via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
www.stichtingzorgkringloop.eu
inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar

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
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