
1

Parochieberichten 6 november t/m 12 november 2021  (week 45)

Pastoorspraatje_______________Christenen reageren al 2000 jaar nergens normaal op.
Met deze stevige uitspraak werd de reactie van iemand uitgelegd, toen degene die het hoorde niet snapte waar
iets over ging. En als je de media moet geloven, dan is dat inderdaad zo en reageren christenen altijd
afwijkend op alle maatschappelijke vragen en uitdagingen.
Maar dan mogen we misschien ook nog even terug naar het begin, want, wat is dan normaal? Wie van ons
durft te zeggen, dat wat wij vinden normaal is en dat anderen daar dus op een bepaalde manier op zouden
moeten reageren. Een algemeen aanvaard normaal is er al lang niet meer; dus is het ook steeds moeilijker om
reacties van mensen op dingen als normaal of afwijkend te bestempelen. Toch zoeken we samen altijd naar
wat we gemeenschappelijk hebben en willen als groep een grote gemene deler hebben, zodat we het gevoel
krijgen ergens bij te horen en geaccepteerd te worden. En juist die hang naar geaccepteerd worden, geeft ook
vaak een drempel om te zeggen wat je echt ergens van vindt, want in een kleinere gemeenschap, waar je
elkaar vaak tegenkomt, let je ook anders op elkaar en willen mensen niet kwetsen of het voor zichzelf lastig
maken. En dan valt het lang niet altijd mee om een overtuiging te hebben en daar niet alleen aan vast te
houden, maar ook naar te leven, wanneer mensen om je heen anders in het leven staan.
Dat de reactie van christenen vaak vreemd en ook storend overkomt is zeker waar, maar als we naar het
evangelie kijken dan heeft dat al 2000 jaar haaks gestaan op de heersende opvatting van de tijd.
De eerste driehonderd jaar heeft het christendom een ondergronds bestaan geleid en vielen ze op door een
afwijkende levensstijl en dat was letterlijk levensgevaarlijk. Maar ook toen het christendom staatsgodsdienst
werd en iedereen in naam christen was, viel het nog niet zo mee om ook echt als christen te leven, want de
evangelische idealen waren toch te vaak idealen en de realiteit weerbarstiger dan gedacht, met alle problemen
van dien. De aandacht voor het kwetsbare, de zieken en de vluchtelingen is altijd een kenmerk van het
christendom geweest en dat vonden veel leiders in iedere tijd maar lastig en werd vaak maar matig gewaar-
deerd. Inderdaad is het christelijk geloof al 2000 jaar een toetssteen en tegelijk een steen waaraan men zich
stoot en dat zal altijd wel zo blijven. Ook in onze dagen wordt de reactie van christenen op bepaalde
maatschappelijke thema’s niet begrepen of gewaardeerd, maar ze mag altijd tot nadenken aanzetten.
Als we dan ook op 7 november de heilige Willibrord vieren als de apostel van Nederland mogen we de
boodschap van het evangelie ook blijven zien als een licht, dat voor ons door hem gebracht werd met altijd de
kritische kijk op de samenleving en alle ontwikkelingen daarin. Hij bracht ruim 1300 jaar geleden het
christendom naar ons land, omdat hij geloofde dat mensen gelukkig zouden worden van het kennen van
Christus en dat dreef hem ook zijn leven lang. We mogen hem terecht zien als de grondlegger van het
christendom in Nederland en met dat evangelie als basis en uitgangspunt ons mengen in het maatschappelijk
debat en aandacht vragen voor andere agendapunten.
Dat zal zeker meer dan eens als lastig worden gezien, maar is dan nog geen reden om maar te zwijgen.
Willibrord bracht ons het geloof in Christus en dat geloof staat altijd haaks op de heersende mentaliteit, maar
laten wij God en wereld dan met elkaar verbinden als het kruis dat het symbool is van ons geloof en altijd op
het snijpunt van dat kruis midden in de wereld staan, met de inspiratie van boven!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
Zondag 7 november om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs

Lambert v.d. Wijst
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Intenties:

Pastoor Ruud Dekkers
Overleden ouders van den Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie
Bert van der Heijden (vanwege sterfdag)
Uit dankbaarheid
Overleden familie Manders
Overleden familie Smulders
Ouders Claassen - van der Pas, zonen Albert en Martien en schoonzonen Theo, Jacques en Frans
Johan en Anny van Duijnhoven - Verbrugge (vanwege verjaardag Anny)
Jos van Laarhoven
Marietje Dortmans - de Mol (jaargedachtenis)

HH Mis door de week:

Dinsdag 9 november om 09.30 uur: Eucharistieviering

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 2022.
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.
________________________________________________________________________________________

Bedankt
Wij zijn verdrietig vanwege het overlijden van Jos van Laarhoven, maar ontzettend dankbaar voor de vele
lieve reacties en blijken van meeleven die we ontvingen.
Joke van Kessel, (klein)kinderen en fam. Van Laarhoven

Verloren
Zilveren langwerpige oorbel. Verloren tijdens het wandelen ergens in Vorstenbosch.
Rita v.d. Heuvel  06 - 10574564

Kleurplaat voor SINTERKLAAS
De kleurplaten kun je nog tot 7 november inleveren bij de Dagwinkel.
Ook kunnen alle kinderen die nog geen kleurplaat hebben, deze afhalen bij de Dagwinkel.
B.v. kinderen onder de 4 jaar afkomstig uit Vorstenbosch en kinderen die elders op school zitten.
Intocht zondag 14 november om 12.30 uur.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Rabo Club Support 2021: Wij bedanken allen die op de KBO Vorstenbosch gestemd hebben.
Vaccinatieregels: Voor toegang aan de KBO activiteiten gelden de actuele coronatoegangsregels.
Rikconcours: Donderdagavond 4 en 18 november 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. Aanmelden kan t/m 5 november.

mailto:vormsel.hvn@outlook.com
mailto:vormsel.hvn@outlook.com
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Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 4 november halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand,
Rietbeemden)
Ophaalbeurt: Theo van Beekveld, Patrick van der Heijden
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Susan van den Heuvel, Jos van Dijk

Zaterdag 6 november halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Frank Geenen, Ton Zwanenberg

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

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

Kluscafé!
Het heeft even geduurd en we weten allemaal waarom.
Maar we gaan het weer proberen: op vrijdag 12 november draait tussen 09.30 en 12.00 uur het Kluscafé weer
op volle toeren in de foyer van de Stuik. Dus heeft u wat te repareren, heeft u vragen over de instelling van
telefoon of laptop of vindt u het gezellig om zomaar een kop koffie te komen drinken: de klussers heten u
welkom. We zitten overigens verlegen om handige helpers, die graag aan een apparaat prutsen of een
oplossing proberen te vinden voor een sukkelende stofzuiger of een weifelende waterkoker.
Want jawel, corona heeft er ook bij ons ingehakt. Wie belangstelling heeft: wees vrijdag 12 november
welkom in de Stuik om te zien hoe het er daar aan toe gaat.

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 12 november. Aanvang 18.00uur. Kosten €  9,00.
Opgeven voor zondag 7 november bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS 

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 

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:joketheovanos@gmail.com


4

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Wij willen iedereen bedanken die zijn stem bij Rabo Club Support heeft gegeven aan Stichting
Zorgvoorzieningen.
Babbeltrucs
Op woensdagmiddag 24 november om 14.00 uur organiseren wij een koffiemiddag met als thema
"Babbeltrucs" Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Let op deze keer op een middag

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

Personeel gevraagd:
Parttime agrarisch medewerk(st)er
Taken : broedeieren sorteren en verwerken en eventueel andere werkzaamheden in overleg.
Aantal uur : per week gemiddeld 10-20 uur.
Werkdagen : in overleg in te vullen, eventueel tijdens schooltijden mogelijk.
Minimale vereisten : nauwkeurig en zelfstandig kunnen werken.
Vergoeding : uitbetaling conform CAO voor dierhouderijen
Werklocatie : hoofd locatie in Mariaheide met 51.000 ouderdieren en neven locatie in Vorstenbosch met
16.000 ouderdieren.
Informatie/sollicitatie: Van Haandel vof, Driehuizen 8, Mariaheide, Email : info@vanhaandelmariaheide.nl
NB i.v.m. strenge hygiëne-eisen, mag je thuis geen vogels hebben.

ATTENTIE !! 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

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

mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
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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

Café Brein Uden/Veghel en Oss - muziek en ontspanning

Muziek ontspant en prikkelt de hersenen
Of u nu muziek maakt, of er alleen naar luistert: het heeft een aantoonbaar positief effect op de
hersenen. Muziek kan stress verminderen, de stemming verbeteren en zet aan tot bewegen.
Dit thema staat centraal tijdens de bijeenkomsten Café Brein op maandag 15 november in Uden en op dinsdag
16 november in Oss.

Café Brein is een trefpunt voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), mantelzorgers, partners,
familieleden, vrienden en professionals.

Tijdens de bijeenkomsten zal een muziek- en bewegingstherapeut u het effect van muziek en beweging op uw
lichamelijke en geestelijke gesteldheid laten ervaren. U krijgt de gelegenheid om actief of passief deel te
nemen aan muziek en ontspanningsoefeningen zoals yoga en mindfulness.

We nodigen u uit om te komen luisteren en/of actief mee te doen in Uden of in Oss.

mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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Café Brein Uden/Veghel is er op maandagavond 15 november 2021 van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. De locatie is Muzerijk, Klarinetstraat 4 te Uden.
Aanmelden kan via het e-mailadres cafebreinuden@ons-welzijn.nl.

Café Brein Oss is er op dinsdagmiddag 16 november 2021 van 14 uur tot 16.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Locatie: De locatie is De Meteoor, Oude Litherweg 20 te Oss.
Aanmelden kan via het e-mailadres cafebreinoss@ons-welzijn.nl.

In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige ontspannen sfeer. Het accent ligt
op contact, erkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft uit te leggen wat er aan de hand is.

Vrijwilligers organiseren Café Brein samen met SWZ, Thuiszorg Pantein, BrabantZorg, Professionals in
NAH, Revalidatiecentrum de Tolbrug en ONS welzijn. Kijk voor meer informatie op www.breinlijn.nl

Voor meer informatie over Café Brein kunt u contact opnemen met Enny van Roosmalen 
(Café Brein Uden via 06-14 34 23 46) of met Henk van Rijn (Café Brein Oss via 06-35 11 18 40).

mailto:cafebreinuden@ons-welzijn.nl
mailto:cafebreinuden@ons-welzijn.nl
mailto:cafebreinoss@ons-welzijn.nl
mailto:cafebreinoss@ons-welzijn.nl
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