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Parochieberichten 20 november t/m 26 november 2021  (week 47)

Pastoorspraatje_________________Koning gezocht, inspirerend leiderschap verwacht!
Zoals alles in onze tijd ter discussie staat, zo is het ook met onze staatsvorm en er zijn inmiddels genoeg
mensen die een koningschap dat je erft, niet meer van deze tijd vinden.
Het is natuurlijk altijd de vraag of iemand die toevallig op die plek geboren wordt, ook altijd even geschikt is
voor de taak die vanaf de geboorte al wacht, maar hoe het gaat, moeten we altijd maar afwachten in het leven.
De mensen die ons Koningshuis niet meer van deze tijd vinden, hebben vaak wel een idee over wat voor
leiding ze dan verwachten en wat voor een profiel die leider zou moeten hebben. Er wordt natuurlijk altijd om
openheid en goede communicatie gevraagd en de beoogde leider moet wel heel gewoon zijn. Het goed
kunnen luisteren is dan een voorwaarde en dan moet er vooral geluisterd worden naar de briljante plannen van
hen, die deze nieuwe staatsvorm bedacht hebben. En zoals alle gezag in de samenleving onder vuur ligt en wij
steeds minder vertrouwen hebben in onze huidige leiders, zo is dat ook in ons geloof.
De aankondiging van een synode, een wat uitgebreidere kerkvergadering, waarop iedereen mee mag praten,
heeft bij een aantal van mijn collega’s heel wat enthousiasme los gemaakt, want vanuit de hele wereld mogen
wensen en gedachten worden aangedragen en dus ook door ons!
Misschien draai ik al wat te lang mee, maar bij die inbreng en vooral dat luisteren naar de basis, stel ik me
toch niet zo heel veel voor en hoe verwerk je zoveel verschillende gedachten tot een acceptabel document, dat
door de hele wereldkerk aanvaard wordt? Ik krijg altijd een beetje een ongemakkelijk gevoel bij mensen die
de hele kerk wel eens zullen hervormen en bij de tijd brengen, waarbij vaak de gangbare opvattingen van deze
tijd als norm en richting dienen en de evangelische boodschap met die opvattingen verdund moet worden.
Wij kunnen er in Nederland sterk van overtuigd zijn dat bepaalde dingen heel gewoon zijn en dus maar
moeten kunnen, maar misschien denken ze daar in Afrika, Azië en Latijns-Amerika toch nog een beetje
anders over. En dan is onze reactie meestal dat zij zich aan moeten passen aan ons, maar zit er in hun geloof
misschien ook iets wat wij over het hoofd zien? Wij verwachten van onze kerkleiders ook inspirerend
leiderschap en ik ben het met heel veel mensen eens dat het daar nogal eens aan ontbreekt en deze leiders
vaak vasthouden aan voor ons steeds onbegrijpelijker wordende stellingen en overtuigingen, maar luisteren
we ook echt naar wat er gezegd en bedoeld wordt?
Wij zijn altijd op zoek naar goede leiders die inspireren en de weg op een eigentijdse wijze met ons gaan,
maar leiding geven wil ook zeggen niet met alle winden mee waaien en rustig blijven in iedere hype die er
tegenwoordig voorbij komt.
We hebben een politiek die zich hier al veel te veel door laat leiden en die verwijten we op tijd ook zwalkend
beleid, dus is het goed een stabiele figuur te hebben die ook boven de partijen kan staan.
Of dat dan een koning is, mag iedereen zelf beoordelen. Maar misschien dat we dan toch eens kijken naar
Hem die koning is op een hele andere manier.
We kunnen van Christus gerust stellen dat Hij een inspirerend voorbeeld van leiderschap is geweest, want Hij
bracht veel mensen in beweging en Zijn idealen zijn door velen opgepakt. Toch is Hij ook zoveel meer dan
een terrorist, zoals iemand pas tegen me zei, want Hij is koning op een unieke manier.
Als we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar het feest vieren van Christus Koning, dan mogen we samen
geloven in Zijn inspirerend leiderschap, maar tegelijk in Zijn staan boven alle partijen, omdat Hij dat
menselijke gezicht is van God die ons leidt en begeleidt door een heel leven heen, tot we thuis zijn in Zijn
Koninkrijk?
Pastoor Fr. Ouwens
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HH Mis in het weekend: Christus Koning

Zondag 21 november om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
Dameskoor Cor Geenen

Intenties:
Jos van Laarhoven

HH Mis door de week:

Dinsdag 23 november om 09.30 uur: Eucharistieviering

Het Dameskoor Vorstenbosch houdt op te bestaan
Zondag 21 november gaan we afscheid nemen van het Dameskoor.
Na de viering van 10.30 uur zal pastoor Ouwens eerst nog onze jubilarissen huldigen.
Trees van Lith      40 jaar lid
Annie van Boxtel  25 jaar lid
Gerrie van Driel    25 jaar lid
Dirigent Henk de Goeij en organiste Hilda Toci ontvangen een erediploma voor alle jaren dat ze muzikale
leiding hebben gegeven aan het koor.
Alle leden worden na de dienst bij “Smook” in het zonnetje gezet.
Met groet namens het Dameskoor
Thea Smits en Petra van der Steen

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.
________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
Corona maatregelen verscherpt: Voorlopig zijn alle AVOND activiteiten van de KBO stopgezet.
De ochtend- en middag- activiteiten mogen gewoon doorgaan.
Rikconcours: Het rikconcours van donderdagavond 18 november is afgelast.
Koersballen: Zo lang de avondactiviteiten niet doorgaan is het ook geen koersballen.
Website: Voor het actuele KBO nieuws kijk op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Koffie middag Stichting 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.

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 26 november. Aanvang 18.00uur. Kosten €  9,00.
Opgeven voor zondag 21 november bij: Joke v.Os, tel 366604.

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.
Sinterklaas in de Molen
Wat hebben we afgelopen zondag genoten van het mooie ontvangst in Vorstenbosch! Allen dank hiervoor
En wij zijn erg blij dat Jan Smolenaers en Marcel Voorneman de molen weer beschikbaar hebben gesteld als
logeeradres. Bij de molen staat ook een brievenbus, waar je brieven en tekeningen voor Sinterklaas in mag
doen. Groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten

Berichten van de Dorpsraad
Vervolg Vorstenbosch sessie – laat uw mening horen!
In september en oktober heeft de Dorpsraad de Vorstenbosch Sessies georganiseerd.
In deze sessies hebben wij informatie verzameld hoe jongvolwassenen, volwassenen en de ouderen de
toekomst van Vorstenbosch zien op het gebied van onder andere Wonen, Leefbaarheid, Zorg, Veiligheid,
Toerisme, Recreatie en andere zaken.
Voor de mensen die er niet bij konden zijn, is het nu mogelijk om voor zaterdag 11 december 2021 deze
vragen online in te vullen op https://forms.gle/r4c31BaQPzgU9nPV7
Het invullen kost ongeveer 10-15 minuten, u kunt hiervoor gebruik maken van uw Google account, maar dit
is niet verplicht en kan daarom ook anoniem ingevuld worden.
Na 11 december zullen we alle informatie die we verzameld hebben (van deze online enquête en van de vier
fysieke Vorstenbosch Sessies) samenvoegen en de definitieve resultaten zullen in de Dorpsraad
jaarvergadering van 18 januari 2022 gepresenteerd worden.

Vorstenbosch sessie voor buurtverenigingen: 8 december 2021
Op woensdag 8 december organiseren wij de laatste fysieke sessie, voor twee afgevaardigden vanuit elke
buurtvereniging. Deze sessie begint om 20:00 uur in MFA De Stuik. Het is noodzakelijk om in het bezit te
zijn van een corona toegangsbewijs om te kunnen deelnemen aan deze sessie.

Rabo Clubsupport 2021 Stichting Dorpsraad Vorstenbosch
Bij deze willen wij degene die hebben gestemd op het project 'Beweegtuin Vorstenbosch' danken voor hun
steun. In totaal is er een mooi bedrag opgehaald van € 352,28.
Hartelijk dank namens de initiatiefnemers.

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.

HAPPY CHRIS(T)MAS CRAZY BINGO  (VRIJDAG 10 DECEMBER)
Op vrijdag avond 10 december organiseren we weer een knotsgekke Crazy Bingo avond.
Natuurlijk weer met crazy veel prijzen.
De avond vind plaats in gemeenschapshuis de Stuik (sportzaal) die wordt omgetoverd in een gezellige kerst
ambiance.  Naast de bingo houden we ook weer een gratis loterij met veel extra prijzen!
De bingo avond start om 20:00 uur. De zaal gaat open om 19:00 uur.
Toegangskaarten € 10,00 p.st. zijn verkrijgbaar bij Johnny en Mieke’s Dagwinkel .  OP=Op
We zijn verplicht ons aan de huidige Corona regels te houden.
Dus een QR code of een testbewijs is op deze avond verplicht.

DE STUIK IN KERSTFEER op 11 december 2021 van 18.00 uur tot 21.00 uur
“WEER SAMEN EEN GOEDE KERST TEGEMOET GAAN “
Dit keer zeer ruim van opzet met een groot aantal marktkramen met allerlei mooie spullen, leuke optredens in
de sportzaal en op het Stuikplein o.a. een grote professionele levende Kerststal.
De levende kerststal is al te bezoeken vanaf 15.00 uur.
Natuurlijk volgen we de regels die vanuit het RIVM op dat moment gelden !!
Hou de Facebook pagina van de Stuik in de gaten voor actuele informatie.

mailto:joketheovanos@gmail.com
https://forms.gle/r4c31BaQPzgU9nPV7
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Noteer 11 december in je agenda en kom gezellig naar de Stuik.

DE STUIK BEDANKT U VOOR UW STEM BIJ DE RABO CLUBSUPPORT ACTIE !
Notenkrakers zoekt versterking bestuur
De Notenkrakers is al 50 jaar een actieve muziekvereniging in Vorstenbosch.
Wij zoeken versterking en vernieuwing in het bestuur. 
De vereniging ontwikkelt naar een brede vereniging waarin samen muziekmaken centraal staat, en het
verzorgen van muziekopleiding, organiseren van activiteiten, en verschillende orkestvormen de middelen
zijn.  Heb je interesse om in een leuk team je voor een leuke vereniging in te spannen?
Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Frank Geenen, voorzitter@notenkrakersvorstenbosch.nl of 0644972151. 
www.notenkrakersvorstenbosch.nl

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

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

mailto:voorzitter@notenkrakersvorstenbosch.nl
http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:k.vroome@bernheze.org
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
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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

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

	Parochieberichten 20 november t/m 26 november 2021  (week 47)
	HH Mis door de week:

