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Parochieberichten 27 november t/m 3 december 2021  (week 48)

Pastoorspraatje_______________________________________En wat verwachten wij?
Als je aan kinderen in deze tijd vraagt wat ze allemaal voor Sinterklaas op hun verlanglijstje hebben staan,
dan hoeven de meesten daar helemaal niet zo lang over na te denken.
Het lijstje ligt meestal al tijden klaar en voor alle duidelijkheid zijn er vaak ook plaatjes bij geplakt, zodat de
Sint zich toch maar niet kan vergissen in welk cadeau hij nou precies waar moet bezorgen.
En het vol verwachting met zo’n lijstje bezig zijn, kan al een heleboel plezier geven en als dan de cadeaus
klaar staan en uitgepakt mogen worden, is het vaak ook niet meer zo belangrijk of alles gegeven is, maar meer
wat er wel gegeven is. Het is ook heel mooi om te zien hoe blij je kinderen dan kunt maken, wanneer wensen
worden vervuld en als je de stralende gezichten ziet, zou je willen dat het vaker Sinterklaas zou zijn.
Toch wordt het plezier nog wel eens overschaduwd door de wedloop in groot, groter, grootst, want het geven
lijkt ook wel een wedstrijd van de Sint geworden.
Dan is het jammer dat dit niet voor ieder kind geldt, want ook de Sint heeft een aantal hiaten in zijn
adresbestand, zodat er bij de één wat meer terecht komt dan bij de ander.
Tegelijk is het ook een interessant economisch gegeven hoe massaal de Sint, en in zijn voetspoor inmiddels de
Kerstman, cadeaus inslaat en hoeveel dat betekent voor onze economie en of er toch nog wel jaarlijks een
groei in zit!
Zoals wel vaker verdwijnt inmiddels de ware betekenis van een feest of traditie wat naar de achtergrond en
gaat het vooral over consumeren en met hoeveel overdaad wij de feestmaand beleven.
We mogen het allemaal goed hebben en het is fijn dat we onszelf ook zoveel kunnen gunnen, maar laten we in
al die voorspoed niet vergeten waar dagen en feesten ook nog over gaan.
Sinterklaas was een gulle gever van zijn overvloed en dat heeft hem onsterfelijk gemaakt tot op vandaag en
we doen nog steeds wat hij deed, maar doen we het ook waarom hij het deed?
Zijn naastenliefde en zorg voor armen kwamen vanuit zijn geloof en de overtuiging daarin, dat we aan elkaar
zijn toevertrouwd en voor elkaar verantwoordelijk zijn en elkaar moeten dragen waar we kunnen.
Sinterklaas wilde het leven en de weg van anderen verlichten en daarmee een levend teken van God zijn voor
de mensen om hem heen en die gedachte hoort ook bij de traditie.
Blijven we de traditie zeker trouw, maar verstaan we die in de volle breedte en diepte; God houdt van een
blije gever en wat we in dat geven voor elkaar doen, dat doen we uiteindelijk voor Hem.
Nu we samen de Advent begonnen zijn, mogen we zeker onze eigen verwachting benoemen en misschien wel
een verlanglijstje maken van wat wij graag zouden willen krijgen in de komende tijd.
Daar mag dan zeker op staan wat ons ter harte gaat, maar laten we daarbij niet vergeten dat het niet alleen
maar krijgen is, maar ook geven wat wij kunnen, zodat de samenleving wordt wat de Sint graag ziet: blije
mensen die elkaar vanuit dankbaarheid en geloof goed doen!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Eerste zondag van de Advent

Zondag 28 november om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
Simon Smits

Intenties:
Jan van de Ven (vanwege verjaardag)
Jos van Laarhoven
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HH Mis door de week:

Dinsdag 30 november om 09.30 uur: Eucharistieviering

Parochiekoor gestopt.
Al enige tijd geleden hebben de leden van ons Parochiekoor na onderling overleg besloten om te stoppen met
zingen in onze kerk en zich als koor op te heffen. Er zijn een aantal factoren geweest waardoor het koor tot
deze keuze is gekomen en die keuze respecteren wij ten volste.
Wij willen alle leden en het koor als geheel dan ook heel hartelijk bedanken voor alle inzet voor onze kerk en
alle muziek in al die jaren!
Samen hebben ze nog een afsluitend etentje gehad maar omdat niet iedereen daarbij kon zijn doen we dat
gewoon nog een keertje over en genieten samen nog een keer na.
Voor iedereen heel veel goeds en gezondheid en mooi dat een aantal leden toch blijft zingen bij een ander
koor en daarmee toch blijft doen wat ze natuurlijk ook graag doen.
Namens de geloofsgemeenschap van Vorstenbosch
Fr. Ouwens pastoor

#RedWednesday®,
De kerk in Vorstenbosch wordt woensdag 24 november ’s avonds samen met honderden andere kerken
wereldwijd en tientallen kerken en andere gebouwen in Nederland rood aangelicht.
Met de actie #RedWednesday vraagt de kerk samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN)
aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.
Parochie De Goede Herder doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting
Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het mensenrecht op vrijheid van godsdienst. Maar liefst 67%
van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen.
Christenen, in veel landen een minderheid, hebben hier in het bijzonder mee te maken.
Hoewel er ook lichtpuntjes zijn, is Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, bezorgd over de tendens:
“Wat het betekent om geen godsdienstvrijheid te hebben, ervaren veel mensen elders in de wereld dagelijks.
Voor ons, in een land met grote vrijheden, is het nauwelijks voorstelbaar wat het ontbreken van dit
mensenrecht met hen doet. Door de coronapandemie zijn we in Nederland nu minder vrij geweest dan we
gewend zijn; misschien dat we hun lijden daardoor iets beter kunnen begrijpen. Laat het een impuls te zijn om
ons voor wereldwijde godsdienstvrijheid in te zetten!”
In 2020 werden met #RedWednesday® ruim 400 miljoen mensen bewust gemaakt van de wereldwijd
afnemende vrijheid om te geloven.
Met #RedWednesday roept Kerk in Nood op tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsroepen.
Parochie De Goede Herder vindt het belangrijk dat de kerk van Vorstenbosch meedoet met #RedWednesday.

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.
________________________________________________________________________________________

SUPPORTERSCLUB
Hallo voetbalkinderen, omdat er veel corona is in Vorstenbosch kan de Sint dit jaar niet naar de kantine
komen. Maar hij zal jullie voetballertjes niet vergeten. Ook gaat hierdoor de bingomiddag niet door.
We hopen dat alles volgend jaar weer gewoon door kan gaan.
De Supportersclub

KAARTEN SUPPORTERSCLUB
Vanwege het risico op besmettingen  gaan de kaartavonden voorlopig niet door.
We laten te zijner tijd weten wanneer het weer verantwoord is om te gaan kaarten.
Supportersclub.
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Wil jij ook een Pietendiploma ??? - Doe mee met PIETENGYM
Pieten moeten veel oefenen, ze doen “Pietengym”, zodat ze fit genoeg zijn om overal cadeautjes rond te
kunnen brengen. Kom jij mee oefenen??
Woensdag 1 december is Sinterklaas in het voorportaal van onze prachtige molen “Windlust”.
Vanaf 17.30 tot 18.30 uur kun jij starten bij de molen om een Pietendiploma te behalen door met de Pieten
mee te doen aan de Pietengym.
Vanaf de molen gaan we naar MFA De Stuik, daar wachten Pieten op je.
Van MFA De Stuik kun je doorlopen naar Basisschool “Op Weg”.
Daar kun je ook weer punten scoren voor je Pietendiploma.
Van de Basisschool loop je door het kapelpaadje weer terug naar de molen.
Genoeg punten behaald… dan geeft Sinterklaas zijn goedkeuring voor jouw “Pietendiploma”.
Tot woensdag 1 december.
Groetjes van Sinterklaas en zijn Pieten.
P.s. Je kunt nog steeds brieven en tekeningen voor Sinterklaas in de brievenbus stoppen.

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.
Noteer 11 december in je agenda en kom gezellig naar de Stuik.

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

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

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.

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/

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel

SINTERKLAAS: Sint heeft weer leuke knutselbootjes afgegeven bij de Dagwinkel. Knutsel het bootje en
lever in bij de Dagwinkel. Misschien doet de Sint er weer iets lekkers in of win je zelfs een prijsje.
GRILL-HAPJESPAN: Wilt u genieten van onze Grill-Hapjespan tijdens de komende feestdagen?
Bestel snel…. Op is Op.
KERSTPAKKETTEN:
Ook dit jaar maken wij weer kerstpakketten op maat voor U.
Kom naar de winkel en bespreek uw wensen.
COLLEGA GEZOCHT
Wij zoeken een collega, (beschikbaar maandag t/m vrijdag overdag) uren en tijden in overleg.

https://forms.gle/r4c31BaQPzgU9nPV7
http://www.alpacavorstenbosch.nl/openingstijden/
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Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl
STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
STEMMERS RABO CLUBSUPPORT BEDANKT!
Via deze weg willen wij iedereen die een stem heeft uitgebracht op ons bestedingsdoel hartelijk danken.
Namens het bestuur van S.C. De Piereslikkers

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

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@dagwinkelvorstenbosch.nl
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
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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