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Parochieberichten 13 november t/m 19 november 2021  (week 46)

Pastoorspraatje_________________________________Wat maakt ons mens vandaag?
Als je de actualiteit een beetje volgt, dan komen daar heel wat tegenstrijdige geluiden voorbij, over wanneer
je eigenlijk een goede en hedendaagse mens bent. Tot mijn verbazing is het dan wel eens zo dat mensen als
goed en hedendaags worden gezien, wanneer ze alles goed vinden en alle veranderingen die er gaande zijn
vooral toejuichen en vinden dat het nog niet snel genoeg gaat allemaal. Toch gaat het omschoppen van heilige
huisjes soms wel heel snel en worden mensen ook meteen op een zijspoor geparkeerd, als ze nog ergens naar
durven te vragen met de dooddoener: ‘dat is niet meer van deze tijd’. Maar tegelijk met alles wat niet meer
vast staat en alles wat in twijfel wordt getrokken, wordt aan anderen ook juist opgelegd wat ze denken mogen
en als ze dat niet doen, dan mag je ze afschrijven. We komen in deze samenleving steeds meer tegenover
elkaar te staan en alle recente ontwikkelingen doen daar geen goed aan. Iedereen heeft wel een punt te maken
en de ontevredenheid loopt de spuigaten uit en we verwachten de aanpassing en het bijdraaien vooral van
anderen en niet van onszelf. Toch zijn we pas echt mens als we naast praten ook eens kunnen luisteren, of
zoals iemand zei: “waarom hebben we eigenlijk twee oren en één mond, omdat luisteren veel belangrijker is
dan praten”. Maar vaak zijn we veel beter in praten en verwachten we dat anderen naar ons luisteren, maar als
iedereen praat en niemand meer luistert, hoe komen we dan verder? Je struikelt iedere dag over alle
talkshows, waarin eindeloze rijen mensen, eindeloos over dezelfde onderwerpen praten, maar maakt al dat
praten nou werkelijk een verschil? Het is verbazend om te zien, hoe wij praten als werken zijn gaan
beschouwen en als je een beetje uit je woorden kunt komen, dan kom je met heel wat weg. Maar deze
mentaliteit helpt de wereld niet vooruit en dat zien we op de klimaatconferentie ook terug, want er wordt weer
veel en ernstig gepraat, maar gaat het nu dan echt gebeuren? Door alle ervaringen uit het verleden hebben we
ook steeds minder vertrouwen in dit soort bijeenkomsten en alle mooie woorden die daar gezegd worden,
maar de wal zal het schip wel keren, want met de huidige mentaliteit lopen we onherroepelijk vast.
En dan mogen we onszelf iedere dag weer de vraag stellen: ‘wat ben ik dan voor mens vandaag?’
Ben ik een prater of een doener en kan ik luisteren naar de gedachten en meningen van anderen en er voor
mezelf de conclusies uithalen, om als het nodig is, anders te leven of weet ik het toch weer beter?
We zijn allang gewend geraakt aan miljoenen bondscoaches, ervaringsdeskundigen, virologen en vooral
beterweters, maar wat doen die met onszelf? Ergeren we ons alleen of doen we het echt anders en maken we
een verschil? Wat ons in ieder geval mens maakt vandaag, is ons geloof in een Blijde Boodschap, die ons
vraagt te luisteren naar God en elkaar en in respect voor de schepping te leven en als dat niet meer in deze tijd
past, wat dan nog wel?
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
Zondag 14 november om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand

Met zang van ons Ensemble Piet van de Velden

Intenties:

Net van den Braak - van Rosmalen (vanwege sterfdag)
Jos van Laarhoven
Henry van der Pas en overleden familie (vanwege sterfdag)
Bert van Zutphen (vanwege sterfdag)
Corrie Nooijen - van Heertum (vanwege sterfdag op 15 november)
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HH Mis door de week:

Dinsdag 16 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
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten met de warme mooie en lieve woorden die wij ontvingen bij
het overlijden van mijn vrouw Tonny Lambers.
Peter Lambers, kinderen en kleinkinderen 

Kluscafé
Komende vrijdag draait het Kluscafé na een lange ‘coronastop’ opnieuw in de Stuik. Met inachtneming van
alle actuele regels uiteraard. Dus bij binnenkomst checken we of u gevaccineerd bent of een zogenaamd
herstelbewijs heeft.  
Zoals gemeld: we zijn op zoek naar mannen (of vrouwen) met ‘hèndige hèndjes’ die zich voor reparaties en
de klusjes waarmee wij ons bezighouden willen inzetten.
Belangstelling? Kom vrijdag tussen 09.30 en 12.00 uur langs in de foyer van de Stuik.   

Senioren KBO Vorstenbosch:
Kaarten maken: Vrijdagochtend 12 november kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur.
Kienen: Maandagmiddag 15 november kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Rikconcours: Donderdagavond 18 november rikwedstrijd. Iedereen is welkom. Aanvang: 19.00 uur.

RIKKEN. RIKKEN.
De tweede kaartavond is vrijdag 12 november.
Aanvang 19.30, i.p.v. 20.00 uur.
Supportersclub “Vorstenbossche Boys “.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS 

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.

mailto:vormsel.hvn@outlook.com
mailto:vormsel.hvn@outlook.com


3

Intocht Sinterklaas Vorstenbosch
Wanneer Sinterklaas in het land is, brengt hij ook altijd een bezoekje aan ons in Vorstenbosch.
Dit jaar komt hij op zondag 14 november om 12.30 uur aan bij MFA De Stuik.
I.v.m. Corona maatregelen is het ontvangst gewijzigd.
Sinterklaas wordt BUITEN bij MFA De Stuik welkom geheten door Wethouder Wijdeven van de Gemeente
Bernheze. Sinterklaas krijgt een serenade van Muziekvereniging “De Notenkrakers” en een vendelhulde door
het “Gilde St. Antonius Abt”.
Hierna vertrekt de Sint samen met de Muziekvereniging en het Gilde en alle kinderen, vaders-moeders, opa’s-
oma’s en andere belangstellenden naar ’t Gilde Bergske.
De route is als volgt:
Schoolstraat, Eggerlaan, Liebregtsplein, Eggerlaan, Kapelstraat, Binnenveld, Heuvel, Nistelrodesedijk.
Zorgen jullie dat de route mooi versierd is voor Sinterklaas?
In de grote jeu-de-boules hal van het Gilde wordt een “Walktrough” gehouden zodat toch alle kinderen
Sinterklaas een handje kunnen geven. (Hou voldoende afstand in de rij!)
(Het Gilde zorgt voor voldoende ventilatie door alle deuren open te zetten.)
De kleurplaten van alle kinderen worden bij het Gilde opgehangen en Sinterklaas zal een extra cadeautje
uitreiken aan de prijswinnaars.
Het zou leuk zijn als de kinderen een feestelijke muts willen maken met hun naam erop.
Bij slecht weer of wijziging van de Corona regels, graag de site van Stichting Jeugdbelangen Vorstenbosch in
de gaten houden. www.sjbvorstenbosch.nl

Sinterklaas in de Molen
Sinterklaas is erg blij dat hij dit jaar weer kan logeren in de prachtige molen van Vorstenbosch.
Mocht je een mooie tekening hebben gemaakt of een brief hebben voor Sinterklaas, de brievenbus zal vanaf
14 november weer klaar staan bij de Molen.
Volgende week wordt bekend gemaakt, of en hoe de kinderen een bezoek kunnen brengen aan Sinterklaas bij
de molen.

Koffie middag Stichtging Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Babbeltrucs.
24 november 2021
MFA De Stuik
Aanvang 14.00 uur
Wist u dat diefstal ten gevolge van de babbeltruc nagenoeg altijd pas achteraf wordt ontdekt? Wees daarom
altijd alert. Via de zogenaamde babbeltruc geven oplichters zich uit voor nieuwe buren, thuiszorgmedewerker,
meteropnemer of zelfs politieagent. Eenmaal binnen wordt het slachtoffer afgeleid en ongemerkt bestolen.
De diefstal van tas, sieraden of portemonnee, wordt pas achteraf bemerkt. Hoe voorkomt u de babbeltruc?
Wat als het u toch het slachtoffer bent van de babbeltruc?
Hoe kun je als burger je tegen verbale en digitale babbeltrucs verweren en beschermen.
In de presentatie die ANBO veiligheidsconsulent Henk Verschuur uit Heesch op woensdag 24 november a.s.
om 14 uur in MFA DE Stuik in Vorstenbosch geeft, krijgt u praktische tips.

Bericht van de Dorpsraad
Openbare jaarvergadering Dorpsraad – Dinsdag 18 januari 2022
Op dinsdagavond 18 januari 2022 is de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad. Deze vindt wederom
virtueel plaats, dus u kunt thuis blijven en de vergadering op afstand bijwonen via uw laptop, computer of
tablet. Aanvang van de vergadering is om 19:30 uur. Binnenkort publiceren wij via de parochieberichten en
www.vorstenbosch-info.nl meer informatie.

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

http://www.sjbvorstenbosch.nl
mailto:k.vroome@bernheze.org
mailto:k.vroome@bernheze.org
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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
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.

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

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

