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Parochieberichten 11 december t/m 17 december 2021  (week 50)

Pastoorspraatje________________________________________Ontvangen om te geven.
Als mensen hebben wij wel eens de neiging om wat met God te maken heeft erg tegenover het menselijke te
stellen, zodat het haast lijkt alsof God vooral de grote andere is, die tegenover mensen staat.
We zien ook vaak de menselijke gebrokenheid en het kwade in de wereld, als iets dat helemaal niet bij God
past en dat vergroot de tegenstelling nog meer.
Toch staat God nooit tegenover mensen, maar altijd vooral naast mensen en als we Zijn verhaal met mensen
lezen in de Bijbel, dan wordt dat beeld alleen maar bevestigd.
God gaat steeds opnieuw actief op zoek naar mensen en komt hen in hun nood, vragen en zoeken onderweg al
tegemoet. Zo mogen we ook kijken naar de feesten en dagen die we onderweg met elkaar vieren en beleven
en in al Gods handelen, Zijn zorg voor mensen zien.
Nog steeds levend in de Advent komen we daar Maria tegen en niet alleen als moeder van de Christus die
onderweg is, maar we gaan ook terug in haar leven naar het moment van ontvangen.
Op acht december vieren we Maria als de Onbevlekte Ontvangenis en die dag vraagt echt om wat uitleg. Heel
veel mensen denken dat deze dag iets te maken heeft met de manier waarop Jezus is geboren, maar het gaat
toch echt over Maria en haar bijzondere levensweg, vanaf het allereerste begin.
Met dit geloofspunt heeft de kerk vooral willen benadrukken dat Maria vanaf haar ontvangenis en geboorte
een bijzondere plaats heeft gehad bij God en voor de mensen.
En met dit in het achterhoofd is het niet zo vreemd dat we de persoon van Maria haast onmenselijk hebben
gemaakt, om haar maar vooral geschikt te maken voor de geboorte van Christus.
Dat God inderdaad Iemand anders is mag duidelijk zijn, maar we mogen de afstand tussen Hem en ons vooral
niet te groot maken, want het is juist God die de afstand zelf heeft overbrugd.
En met het bouwen van die brug is Hij al heel lang bezig geweest, voordat Maria is ontvangen om te geven.
Maria is door God uitgenodigd om in alle vrijheid ja te zeggen tegen het moederschap van Christus, waardoor
God een heel nieuw hoofdstuk kon schrijven met mensen.
Zij heeft daar uiteindelijk in geloof ja op gezegd en is de weg helemaal gegaan van kribbe tot kruis en dat
maakt haar voor ons zonder meer bijzonder. Tegelijk hebben wij ook bij haar de neiging gehad, om alles wat
wij als een menselijke conditie of zwakheid zien, weg te houden van deze bijzondere vrouw, maar ze is mens
zoals ieder van ons.
Het ongemak dat er vanuit geloof altijd rondom seksualiteit is geweest en vele generaties heeft belast, heeft
ook gezorgd dat wij als kerk ons in allerlei bochten hebben gewrongen om dat seksuele te vergeestelijken en
Maria en vele heiligen boven het menselijke uit te tillen.
Dan doen we, met alle goede bedoelingen, Maria en alle heiligen toch te kort, want ze zijn eerst en vooral
mens en vanuit hun menszijn gelovig en daardoor maken ze een verschil voor de wereld.
Laten we de dagen van Maria dan ook vanuit deze gemengde achtergrond verstaan en zien hoe alles wat we
van haar weten en geloven gericht is, het beseffen van haar grote bijdrage aan het heilsplan van God met
mensen. En als we ons bewust zijn van dat heil en die zegen die God ons brengt, dan doet de precieze
biologische weg er ook helemaal niet zo toe, maar staat alles in het teken van nieuw licht dat opgaat en ons
toekomst en geluk brengt.
Mogen we Maria eren voor haar plaats in onze eigen geloofsovertuiging en beseffen dat we maar wat
gezegend zijn met iemand met zo’n groot geloof!
Pastoor Fr. Ouwens
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HH Mis in het weekend: Derde zondag van de Advent

Zondag 12 december om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie v.d. Brand
Piet v.d. Velden

Intenties:

Sjan van den Braak (vanwege verjaardag)
Marietje Maas - Rooijackers
Mien van Heeswijk - Aarts

HH Mis door de week:

Dinsdag 14 december om 09.30 uur: Eucharistieviering

In Memoriam
Op dinsdag 23 november overleed te Heeswijk Marietje Maas-Rooijackers in de leeftijd van 87 jaar.
Voor haar werd er een Avondwake gehouden in onze kerk op maandag 29 november en was er het
afscheid in het Crematorium op dinsdag 30 november.
Wij wensen haar man Nico en haar gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en hopen
dat de goede herinneringen een steun kunnen zijn voor de komende tijd.

In Memoriam
Op zondag 28 november overleed te Heeswijk Mien van Heeswijk-Aarts in de leeftijd van 92 jaar.
Samen hebben we afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op donderdag
2 december waarna zij is begeleid naar het Crematorium.
Wij wensen haar gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en hopen dat de goede
herinneringen kracht en troost kunnen zijn in de komende tijd.

REMINDER Vormelingen 2022
Kinderen uit groep 8 kunnen zich nog aanmelden voor het Vormsel in 2022 tot 15 december 2021.

Kerken Bernheze organiseren kerstpakkettenactie. 2021
In deze zware en moeilijke tijden is het voor verschillende inwoners moeilijk om het hoofd boven water te
houden. Het is voor hen moeilijk om elke dag voldoende eten op tafel te zetten.
Laat staan met de Kerst iets extra’s.

Van 15 t/m 20 december, van  09:00 - 20:00 uur, kunt u uw gaven/boodschappen, zoals bijv. houdbare
levensmiddelen – fruit –een lekkernij – een speelgoedje – een huidverzorgingsartikel etc. inleveren het
portaal van de kerk. Van alles wat ingeleverd is, worden pakketten op maat samengesteld.
Enkele dagen vóór kerst worden de pakketten op een zorgvuldige en discrete wijze bezorgd.
De kerstpakkettenactie is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Bernheze.

Mocht u medemensen kennen die deze hulp kunnen gebruiken!!
Dan vragen wij u om dit kenbaar te maken bij de coördinator van deze actie, Liebregtsplein 24 0610402525. 
Voor verder inlichtingen: tel.nr. 0413–363315 of 06-10402525 of 06-11247067. 
Onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid.
Pastoor Ouwens en Pastoraatsgroep.

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.

________________________________________________________________________________________
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Geen Kluscafé
Het Kluscafé gaat vrijdag 10 december NIET door.
Vanwege al het gedoe rondom het opnieuw opgelaaide coronavirus en varianten daarvan hebben we besloten
onze activiteiten tot nader order op te schorten. Desondanks: namens alle vrijwilligers van Kluscafé en
Klusdienst een zo fijn mogelijke decembermaand gewenst met een fijne kerst en een plezierige jaarwisseling.
Laten we hopen dat 2022 een virusvrijer jaar zal worden.      

VOSTENBOSSCHE WEEKMARKT XL (Woensdag 15 december)
Kom op woensdag 15 december naar de weekmarkt op het Mr. Loeffenplein die op deze dag speciaal  voor
stichting TIM  is uitgebreid en omgetoverd tot een gezellige kerst ambiance.
Er zijn enkele leuke aanbiedingen  en verder staat Sjan Geenen er met de aller mooiste kerststukjes, verder
staat er een kraam met een leuke kerst aanbieding.
Tijdens de markt tussen 08:00 en 13:00 uur is er gratis Koffie en warme chocolademelk met slagroom.
Stichting TIM is een stichting met een op een begeleiding voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Voor meer info zie www.stichtingtim.nl

CRAZY NIEUWJAARSBINGO (Dinsdag 4 januari)
Op dinsdag 4 januari houden we de CRAZY NIEUWJAARSBINGO VIA EEN LIVESTREAM. Gezellig met
de vrienden, kennissen, buren of met het hele gezin een avondje mee spelen met crazy bingo. We hebben deze
avond extra veel prijzen want de prijzen van 10 december moeten ook op!  Voor de kinderen die mee spelen
houden we een extra loterij met als hoofdprijs een DAGJE TOVERLAND VOOR HET GEHELE GEZIN.
Maar we hebben ook veel andere leuke prijzen te verloten. Ook houden we  een extra loterij waar iedereen
gratis aan mee doet. U ontvangt een gratis lot bij de bingo kaarten die verpakt zitten in een enveloppe en
verkrijgbaar is á €10,00 bij de Dagwinkel.  Naast de bingo kaarten ontvang je ook een gratis kraslot in je
enveloppe met nog meer kans op een prijs. Op deze avond hebben we maar liefst 250 prijzen te verdelen. We
hebben gekozen voor de beste en snelste livestream die wordt verzorgt door de mannen van FOURSOUND.
Kaarten zijn verkrijgbaar t/m 31 december.

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
fysieke Vorstenbosch Sessies) samenvoegen en de resultaten zullen in de Dorpsraad jaarvergadering van
18 januari 2022 gepresenteerd worden.

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.

Huurwoningen
Op het nieuwbouwplan Bergakkers fase III worden 6 sociale huurwoningen gerealiseerd.
De verhuur van deze woningen geschied via Borgdonck. Borgdonck is een woningverhuurder welke gelieerd
is aan Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. Nadere informatie volgt via de website
https://www.borgdonck.nl/project/vorstenbosch-bergakkers/
Borgdonck zal pas enkele maanden voor de oplevering starten met het verhuurtraject, tot die tijd kan men zich
via de website inschrijven voor de nieuwsbrief.

http://www.stichtingtim.nl
https://forms.gle/r4c31BaQPzgU9nPV7
https://www.borgdonck.nl/project/vorstenbosch-bergakkers/
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Corona maatregelen: Alle avondactiviteiten zijn afgelast. Ook het ‘Kaarten maken’ en het ‘Kienen’ zijn 
gecanceld. De overige kleinschalige activiteiten mogen in kleine groepjes wel doorgaan.
Afstand houden en regelmatig de handen ontsmetten is verplicht.
Website: Voor meer KBO nieuws kijk op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

KERSTBINGO EN LOTERIJ !!!!!
Op woensdag 22 december organiseren wij weer de online kerstbingo en loterij.
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer vele leuke prijzen.
Voor €10,- per kaart zijn deze te koop vanaf 10 december bij de Dagwinkel.
Supportersclub Vorstenbossche Boys.

Dankwoord Rabo Clubsupport Campagne 2021
Via deze wil Vorstenbossche Boys iedereen bedanken voor hun stem waardoor de vereniging weer een zeer
mooi bedrag heeft kunnen ontvangen en welke ingezet zal worden in de verbetering van de ventilatie van
kleedkamer 7 en 8! Tevens felicitaties voor alle andere begunstigden in Vorstenbosch! 

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel

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.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

Alpaca Winter Wonderland

Update: gezien de nieuwe corona maatregelen is een QR code verplicht in het weekend van 11 & 12
december en dien je vooraf een entree ticket te bestellen. Entree ticket is gratis.
Bestellen van je ticket kan via https://alpacavorstenbosch.nl/product/kerstmarkt/
Je dient dan te kiezen voor een aankomstblok. 

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 16.30 uur organiseren wij een
kerstmarkt. Daar vind je de meest zachte, luxe en leuke alpaca kerstcadeaus.
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 mogelijk, maar vol=vol.
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.

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
https://alpacavorstenbosch.nl/product/kerstmarkt/
http://www.alpacavorstenbosch.nl/openingstijden/
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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: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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