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Parochieberichten 30 oktober t/m 5 november 2021  (week 44)

Pastoorspraatje_____________________________________________Zij gingen ons voor.
Met deze woorden is in de kerk van Nistelrode een bord beschreven, waar de kruisjes aan hangen met daarop
de namen van hen die in het afgelopen jaar overleden zijn. Onder deze tekst staat een boek met daarin de
namen van hen die al langer geleden gestorven zijn, maar die we ons nog steeds blijven herinneren.
Een gedenkplaats voor onze gestorvenen heeft inmiddels iedere kerk wel en we houden hiermee niet alleen de
gedachtenis aan mensen in ere, maar weten ons ook in geloof met hen verbonden over de grenzen van dit
leven heen.
De eerste dagen van november staan in onze kerk en ons geloof helemaal in het teken van gestorven dierbaren
en het gedenken van hen die ons in de dood zijn voor gegaan, maar dat niet op een wanhopige manier, maar
juist op een hoopvolle. Al werkt de natuur niet echt mee in deze tijd van het jaar, toch gaan deze dagen, naast
verdriet en gemis, ook vooral over geloof, hoop en liefde.
Want al missen wij mensen nog dagelijks en slijt het verlies maar heel moeilijk, of zelfs helemaal niet, in dat
verdriet en gemis mogen de grote drie: geloof, hoop en liefde toch bij ons zijn. Het geloof dat leven sterker is
dan de dood en dat we onze dierbaren niet verloren hebben aan het niets, maar aan Gods levenwekkende
liefde die een plaats heeft voor iedereen en wel voor eeuwig.
De hoop dat we na het verlies en gemis hen die ons zo dierbaar waren en zijn, weer opnieuw mogen
ontmoeten en ze dan niet meer hoeven te verliezen.
En dan als de grootste, de liefde, die als band en kracht de grens tussen leven en dood blijft overstijgen en
waardoor wij verbonden blijven met hen die misschien wel uit ons oog zijn gevallen, maar nooit uit ons hart.
En zoals leven sterker is dan de dood, zo is het ook de liefde, want het is juist die liefde die het beste en
mooiste in mensen naar boven haalt en ons steeds opnieuw laat geloven dat het wel goed komt, want een God
die liefde is kan zich niet vergissen.
Deze dagen staan dan misschien voor het gevoel in het teken van verdriet en gemis en de tijd van het jaar past
daar bij, maar als we ook durven kijken naar die eerste dag van november en beseffen wat we dan vieren, dan
zijn het vooral dagen van hoop dat er een toekomst op ons wacht, die we ons misschien niet voor kunnen
stellen, maar die er voor ieder is die dat wil.
God wacht als een liefdevolle vader op ons met uitgestoken handen, om ons overal bij te helpen, maar tegelijk
neemt Hij ons zo serieus en is zo respectvol dat Hij het ons ook op eigen houtje laat proberen.
Eren we in deze dagen hen die ons voorgingen in die enige zekerheid van dit leven, namelijk het sterven,
maar doen we dat met geloof, hoop en liefde.
Vieren we de bewoners van een eeuwig leven op 1 november met Allerheiligen en onze persoonlijke banden
met Allerzielen, maar met hetzelfde hoopvolle geloof als Allerheiligen, want ook voor hen en ons is een thuis
bereid in Gods eeuwige liefde.
Pastoor Fr. Ouwens

VIERING van ALLERZIELEN

HH Mis in het weekend:
Zondag 31 oktober om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie v.d. Brand

Piet v.d. Velden

Eucharistieviering waaronder de viering van Allerzielen met zang van ons Ensemble.
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Intenties:
Voor alle overledenen van het afgelopen jaar
Voor onze overleden pastoors
Overleden ouders Kanters - Konings
Antoon Daandels en overleden familie (vanwege verjaardag)
Jan en Marietje Dortmans - de Mol (vanwege sterfdag Marietje)
Diny Dominicus - Willems
Jaan en Ties Somers - Leeijen en schoonzoon Tom Blom
Frans en Riek van der Wielen - van der Donk
Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon
Overleden ouders Witte - Verberne
Overleden ouders Princen - Schonenberg
Jan, Triena en Huub van der Heijden - van Doorn (vanwege sterfdag Jan)
Johan en Betsie van der Heijden - van der Linden
Jos van Laarhoven
Jaarlijkse gedachtenis voor alle overleden buurtgenoten van de Kerkstraat en de Heuvel

HOOGFEEST van ALLERHEILIGEN
Maandag 1 november om 18.00 uur: Eucharistieviering. Collectanten: Jan Smolenaers

Cor Geenen
Intentie:
overleden ouders Adrianus van Houtum en Lamberdina van den Broek en overleden familie

Dinsdag 2 november om 09.30 uur: GEEN viering

Allerzielen.
Verdriet en dankbaarheid, twee tegengestelde gevoelens. Bij elk afscheid zijn ze aanwezig.
Verdriet vanwege het loslaten en het gemis. Zeker in de huidige onzekere tijd kan het zomaar  gebeuren dat
we ineens in korte tijd afscheid moeten nemen van een dierbare.
Toch is er altijd ook weer dankbaarheid voor alles wat je samen mocht beleven.
Licht is een belangrijk symbool rond het sterven.
We hopen immers dat de doden nieuw licht hebben bereikt, licht dat nooit meer dooft.
Verdriet en dankbaarheid, duisternis en licht horen bij ons leven.
Meer dan ooit voelen we dat wanneer wij onze dierbare overledenen gedenken.
Met Allerzielen gaan we een kaars opsteken voor iedere overledene van het voorbije jaar.
Die kaars symboliseert het licht dat onze gestorven partner, ons vader, ons moeder, onze zoon of dochter,
onze broer of zus, onze goede vriend of vriendin voor ons was.
Een kaars branden geeft troost en houdt de herinnering aan hem of haar levend.
Ze zijn niet meer waar ze altijd waren, maar in gedachte overal waar wij zijn.

4 november Marietje Dortmans-de Mol            82 jaar
20 januari Toos Hurkmans-van der Valk 69 jaar
1 februari Antoon Heesakkers 93 jaar
5 maart Harrie van de Wetering 94 jaar
6 maart Riek van de Wetering-Wijdeven 90 jaar
4 april Annie Wijdeven-Verwegen 92 jaar
16 april Wim Raaijmakers 83 jaar
3 juni Mia Raaijmakers-de Laat 86 jaar
8 juni Will van den Brand 69 jaar
28 juni Marinus van de Ven 90 jaar
22 augustus Leny van de Wetering-Kappen 82 jaar
19 oktober Jos van Laarhoven 80 jaar

Allerzielen wordt zondag 31 oktober om 10.30 uur in onze parochiekerk gevierd tijdens de reguliere
zondagsdienst, dus niet zoals voorheen gebruikelijk op 2 november.
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd.  Werkgroep Avondwake.
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In Memoriam
Op dinsdag 19 oktober overleed te St. Oedenrode Jos van Laarhoven in de leeftijd van 80 jaar.
Samen hebben wij afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op maandag 25 oktober
waarna hij is begeleid naar zijn laatste rustplaats bij Jeanne in Boskant.
Wij wensen zijn zoon en diens gezin en Joke en haar gezin en alle nabestaanden heel veel sterkte en kracht
voor de komende tijd en bidden dat hij voorgoed mag leven bij onze God die een God van levenden is.

Het Vormsel in 2022
Kinderen in de leeftijd van groep 8 van de basisschool, krijgen de gelegenheid om dit schooljaar het
Sacrament van het Vormsel te ontvangen.
Het Vormsel is vermoedelijk op 14 mei 2021.
Datum kan eventueel nog veranderen.
Aanmelden via het mailadres: vormsel.hvn@outlook.com
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Vormselwerkgroep per email naar
vormsel.hvn@outlook.com of telefonisch op 06-10402525.

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.
________________________________________________________________________________________

RIKKEN. RIKKEN.
De eerste kaartavond van dit seizoen begint 29 oktober.
Let op, aanvang 19.30, ipv 20.00 uur.
Supportersclub “Vorstenbossche Boys “.

Wandel of Fiets mee voor K.W.F
Op zondag 31 oktober gaan we wandelen en/of fietsen voor het Goede Doel.
Start en finish bij Eetcafé De Ketel, Kerkstraat 13, Vorstenbosch.
Wandelen:  5 en 10 km start tussen 10 en 12 uur

(5 km voor kinderen met leuke opdrachten en traktatie na de wandeltocht.)
15 en 20 km start tussen   8 en 11 uur

Fietsen: 20 en 40 km start tussen 12 en 14 uur
Inschrijfkosten €  5,-- p.p. voor volwassen en €  2,-- p.p. voor kinderen.
Laat je verrassen door diverse extra’s.
Tot 31 oktober.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Rabo Club Support 2021: Wij bedanken allen die op de KBO Vorstenbosch gestemd hebben.
Rikconcours: Donderdagavond 4 november KBO rikwedstrijd. Iedereen is welkom. Aanvang: 19.00 uur.
80 Plus leden: Woensdag 10 november organiseren wij onze jaarlijkse 80-plussers middag. Aanvang: 14.00
uur. Genodigden graag  tijdig aanmelden.

AED beleid gemeente Bernheze
Er zijn wijzigingen binnen het AED beleid. 
De Gemeente Bernheze zorgt voor het onderhoud van alle AED’s in Bernheze. 
Dus mocht U zien dat er wat is met de AED in uw buurt kunt U mailen naar:
Kim de Vroome : k.vroome@bernheze.org
Of 
Harold van Griensven: harold.van.griensven@gmail.com
EHBO Vereniging Sint Lucas

mailto:vormsel.hvn@outlook.com
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Bericht van SINTERKLAAS
Als alles goed gaat komt Sinterklaas dit jaar weer een bezoek brengen aan Vorstenbosch.
We staan op de planning voor zondag 14 november.
Om er een groot feest van te maken zou Sinterklaas het leuk vinden dat de hele Stuik dan vol hangt met
kleurplaten.
Afgelopen week zijn er al kleurplaten uitgedeeld op de Basisschool.
Alle kinderen die nog geen kleurplaat hebben, kunnen deze afhalen bij de Dagwinkel.
B.v. kinderen onder de 4 jaar afkomstig uit Vorstenbosch en kinderen die elders op school zitten.
De kleurplaten kun je tot 7 november inleveren bij de Dagwinkel, dan zorgen wij ervoor dat ze op
14 november in De Stuik hangen.
Sinterklaas hoopt dat jullie vele kleurplaten inleveren.
Alvast bedankt namens Sinterklaas.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS 

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. 

PIEREHAPPERTJESFESTIJN ZONDAG 6 FEBRUARI 2022
Thema: UNNE BONTE KERMIS 
T/m 15 november 2021 kunnen kinderen zich inschrijven voor deelname aan het 
Pierehappertjesfestijn. Deelname vanaf groep 3 t/m 15 jaar. 
Let op! Kinderen mogen dit jaar 2 x deelnemen aan een act. 
Stuur een e-mail naar jeugdcomite@hotmail.com: 

 namen van deelnemende kinderen, 
 in welke groep van de basis-/middelbare school ze zitten, 
 naam / korte omschrijving van de act eventueel inclusief video / afbeelding, 
 naam en telefoonnummer van de contactpersoon. 

Kinderen uit groep 2 zijn uitgesloten van deelname aan het Pierehappertjesfestijn. 
Wel zijn ze van harte welkom om de middagvoorstelling bij te wonen. 
Verder informatie over de invulling van de zittingen volgt t.z.t.  
Opgave bij: Loes Derks, Kapelstraat 6/ jeugdcomite@hotmail.com / 06-21240241 

OPROEP JEUGDVERKIEZING !!!
Op vrijdag 14 januari 2022 gaan de kinderen van groep 7 en 8 stemmen wie de nieuwe jeugdprins, -prinses en
-adjudant zal worden.
Dit jaar zal er een trio van groep 7 en een trio van groep 8 zijn.
Ook wordt geloot voor de jeugdraad van elf.  
De onthulling vindt plaats in De Stuik op zaterdag 15 januari 2022.  

Om er zeker van te zijn dat we niemand vergeten, willen wij de kinderen, die in de leeftijd van groep 7 en 8 zijn
en buiten Vorstenbosch op school zitten, vragen zich op te geven, als ze aan de stemming en/of loting willen
deelnemen.
Opgeven kan, vóór 15 november, bij Ivonne van Dijk tel: 06-51134539 of jeugdcomite@hotmail.com.

ATTENTIE !! MFA De Stuik vraagt BARMEDEWERKERS(STERS).
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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
Alpaca Winter Wonderland
Van vrijdag 26 november 2021 t/m zondag 9 januari 2022 wordt Alpacafarm Vorstenbosch omgetoverd tot
een magisch alpaca winter wonderland.
De boerderij is in kerstsfeer en onze alpaca’s doen gezellig mee.
Kom bij het kampvuur genieten van een Glühwein of heerlijke marshmallows roosteren. 

Kerstmarkt
Op zaterdag 11 december en zondag 12 december tussen 10.00 uur en 17.00 uur organiseren wij een
kerstmarkt. Daar vind je de meest zachte, luxe en leuke alpaca kerstcadeau’s.
Wij zorgen dat ze feestelijk zijn verpakt voor onder de boom.
Daarnaast zijn er diverse andere kramen met leuke producten.  
Je eigen kersthanger maken voor in de boom?
Tijdens de kerstmarkt organiseren wij een workshop vilten met alpacawol.
Leuk voor jong en oud. Kosten 3,50 euro per persoon. Vooraf reserveren is niet nodig. 

Entree
Entree is gratis. Het is niet nodig om te reserveren voor een bezoek aan Alpaca Winter Wonderland en de
kerstmarkt. Check onze openingstijden op www.alpacavorstenbosch.nl/openingstijden/

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.podotherapie
vandenheuvel.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

http://www.alpacavorstenbosch.nl/openingstijden/
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
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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

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