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Parochieberichten 12 maart t/m 18 maart 2022  (week 11)

Pastoorspraatje________________________________________Je mond leren houden.
Tijdens mijn opleiding tot priester aan het seminarie werd er van ons verwacht dat we ieder jaar voor de
Veertigdagentijd samen met onze spirituaal, geestelijk leidsman, een aantal punten kozen waar we tijdens die
veertig dagen aan zouden werken.
De meest voorkomende waren altijd het niet roken of drinken en op je eten letten, maar daar kwam die goede
man bij mij niet zo ver mee, dus moesten we altijd op zoek naar iets anders.
En dat iets anders was zo gevonden, want als je een keer eerlijk naar jezelf kijkt, is er altijd wel iets om aan te
werken en bij mij was dat meestal het oefenen van het mijn mond leren houden.
Daar was dan niet zo zeer het minder praten mee bedoeld, maar wel het opletten met wat je zegt.
En dat was iedere keer nog een hele opgave, want het idealisme spatte er aan alle kanten af en dan vind je al
vlug dat je onrecht moet benoemen en voor de waarheid op moet komen en dat komt niet altijd goed over.
Daarbij had en heb ik een hele scherpe tong en dat kan helpen, maar ook stuk maken en daarom was het
achteraf nog niet zo’n gek idee van mijn geestelijk leidsman, om mij daar aan te laten werken.
Ieder jaar aan het begin van de Veertigdagentijd stel ik me de vraag, waar ik nu aan zou kunnen werken en het
zoeken duurt nooit lang en er komen vaak dezelfde dingen voorbij.
Maar het is met de Veertigdagentijd als met ieder dieet, zolang als je jezelf er aan houdt, maak je stappen,
maar als je terug valt in je oude patronen dan is alles toch voor niets geweest.
Daarom is de Veertigdagentijd een weg die na Pasen eigenlijk verder zou moeten gaan, omdat deze tijd ons
bewust heeft gemaakt van alles waar we niet van groeien in ons leven en dat we dat aanpakken en los laten en
daardoor ook weer in de juiste balans komen met onszelf, elkaar en God.
En de één mag dan leren om zijn mond eens wat meer dicht te houden en de ander om diegene naast hem wat
meer te zien, maar we hebben allemaal wel iets wat anders en beter kan.
De Veertigdagentijd is dan ook niet zo zeer alleen bedoeld, om ons een moment bewust te maken van onze
manier van leven en een eenmalige daad te laten stellen, maar om een blijvende verandering in gang te zetten
die ons laat ervaren dat anders gaan leven juist heel bevrijdend kan zijn.
Durven we eerlijk naar ons eigen leven te kijken en dan aan God te vragen ons te helpen keuzes te maken en
die vol te houden. Het gaat niet om een radicale omkeer waarin je jezelf helemaal verliest maar wel om het
serieus nemen van je geloof, waardoor je juist meer mens wordt.
Graag wens ik u dan ook een goede Veertigdagentijd toe die vooral vruchtbaar is voor uzelf.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 13 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers

met zang van ons Ensemble Cor Geenen
Intenties:
Theo van Os
Mien van Asseldonk - van Lanen (eerste jaargetijde)
Overleden ouders Adrianus van Houtum en Lamberdina van den Broek en overleden familie
Annie van de Laar - Pepers (vanwege sterfdag)
Marietje van den Heuvel (vanwege verjaardag)
Piet en Net van den Braak - van Rosmalen (vanwege verjaardag)
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HH Mis door de week:
Dinsdag 15 maart om 09.30 uur: Eucharistieviering

    Intentie: Annie van Orsouw - Kuipers (vanwege verjaardag)

LICHTPUNT HDL EN BERNHEZE INZAMELING HELP OEKRAINE.
Van 10 t/m 19 maart inzameling in de kerkportalen van HDL, Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch van 10:00
uur tot 17:00 uur. De artikelen graag in dozen verpakken en erop zetten wat erin zit.
Benodigde artikelen;
Persoonlijke hygiëne: Tandpasta en borstel, zeep, douche gel, shampoo, maandverband / tampons, wc papier,
waspoeder, handcrème, wegwerphandschoenen (plastic).
Voedsel: Pasta, rijst, macaroni, thee, suiker, soep (poedervorm), ontbijtgranen, blik groenten (geen glas).
Voor kinderen: babyflesjes en speentjes, knuffels, luiers, wanten en mutsen, kleurplaten, kleurpotloden.
Overige: handdoeken, washandjes, sokken, slaapzakken, luchtbedden, lakens, kussens, plaids, ondergoed voor
vrouwen, ondergoed kinderen.
De artikelen graag in dozen verpakken en erop zetten wat erin zit.
Dus Persoonlijke Hygiëne; Voedsel; Voor Kinderen; Overige.

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
Iedereen bedankt voor de kaarten, aandacht en liefde, die het verlies van Theo gedenken.
Wij proberen hem te herinneren als die lieve sterke man, pa en opa.
Joke, Mark Ingrid Wil-Jan, Gijs Lisa Niels Guus Fleur.

Gevonden:
Huissleutel. Gevonden op het Liebregtsplein. Info: Diny.v.d.Tillaart, Kattenberg 8

Gevonden
2 Gala jurken in de kleuren blauw en groen. Info: H.v.d.Heijden 06-51941808

Senioren KBO Vorstenbosch:
Kaarten-maken: Op vrijdagochtend 11 maart kaarten-maken. Aanvang: 10.00 uur.
Rikconcours: Donderdagavond 17 maart rikwedstrijd. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Vorstenbosch Sessie voor de buurtverenigingen
In september en oktober 2021 hebben wij drie succesvolle 'Vorstenbosch Sessies' gehad.
Een vierde sessie voor de buurtverenigingen was door de toen geldende coronamaatregelen niet mogelijk.
Inmiddels hebben wij een nieuwe sessie gepland op maandag 14 maart om 20.00 in MFA De Stuik.
In deze Sessie willen wij de uitkomsten van de eerdere sessies bespreken met de besturen van de
buurtverenigingen in Vorstenbosch om zo aanvullende informatie op te halen wat er nog specifiek in de
verschillende buurten speelt. Inmiddels hebben wij alle buurten individueel aangeschreven.
De buurtverenigingen die nog niet gereageerd hebben, willen wij via deze weg nogmaals van harte uitnodigen
om op 14 maart aan te geven wat er in hun buurt leeft. Overigens zijn andere geïnteresseerden ook van harte
welkom.  We hopen jullie te mogen begroeten op 14 maart!

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart
Komende week kiezen inwoners een nieuwe gemeenteraad. Stemadvies voor Vorstenbosch: stem
vooruitstrevend, stem groen en sociaal, stem voor nu maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
Daarom Progressief Bernheze, de lijst met het meeste Vorstenbosch #8 Helen Potters, #11 Frank Geenen, #14
Clemens Geenen, #18 Marna van Hoof. www.ProgressiefBernheze.nl

http://www.ProgressiefBernheze.nl
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Gemeenteraad verkiezingen 2022
Stem Lokaal
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Lokaal de volgende speerpunten voor Vorstenbosch: -
Herinrichting Heuvel, - Behoud schoolgebouw Op Weg, - Woningbouw op locatie L’Avenir, - Faciliteren
nieuw IDOP, - Verkenning kunstgras trainingsveld Vorstenbossche Boys,  - Nieuwbouw van 126 woningen.
Op onze vernieuwde website: www.lokaal.nu staan de speerpunten per kern, maar ook de algemene
speerpunten voor Bernheze.
Onze kandidaten worden er gepresenteerd en het partijprogramma is er te downloaden. Graag wil ik de stem
van Vorstenbosch zijn en deze laten horen als lid van Lokaal in het Bernhezer politieke speelveld.
Rob Houweling

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
Huiskamer
Op 18 maart is de huiskamer bezet, maar wij willen jullie toch ontvangen voor een kopje koffie/thee.
Voor deze ene keer kunt u terecht in de foyer van de MFA De Stuik.
Ook de gastvrouwen zijn aanwezig. Ingang: Schoolstraat de hoofdingang van De Stuik .

Info-stands
Vrijdag 18 maart a.s. organiseert de Vereniging van Leraressen in het modevak van het Instituut
Cuppens-Geurs een studiedag voor de leden in MFA de Stuik. Hierbij zullen ook een 5-tal standhouders
(Inge Naaimachines, Harrie Bosch Modestoffen,  Haute Couture Schoudervullingen, Boutique de Couture met
strijkhulpen, Irena Dierckx met tekensjablonen) aanwezig zijn in de zalen Huiskamer-Vlas.
Tussen 10 en 12 uur staat het vrij om bij hen langs de stands te komen.

Rommelmarkt 20 maart 2022
Op zondag 20 maart organiseert het gilde Sint Antonius abt uit Vorstenbosch haar jaarlijkse rommelmarkt.
Kom gezellig snuffelen tussen onze eigen spullen en die van onze kraamhuurders.
Eerder kwamen er 800 mensen kijken op deze rommelmarkt.
De rommelmarkt is voor bezoekers geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur op het Gildebergske,
(Nistelrodesedijk 2)  te Vorstenbosch.
Wil je een kraam huren kijk dan op www.gildevorstenbosch.nl of stuur ons een bericht via facebook.
Er zijn nog enkele kramen vrij, dus wees er snel bij.

Oude metalen inzameling 1 en 2 april 
Muziekvereniging Notenkrakers komt weer langs voor oud ijzer, fietsen, accu's, kabels, pannen en andere
metalen. Heeft u wat liggen? Kunnen we u er van af helpen? Op 1 en 2 april  zamelen we in. Laat ons weten
op welk moment we kunnen ophalen via oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel, SMS of
WhatsApp 0683018334.  We komen dan zeker bij u aan. Leg het metaal niet langs de weg (om diefstal te
voorkomen) maar bel, mail of sms ons voor een afspraak. U kunt de metalen ook brengen op de
inzamellocatie (locatie volgt nog) op zaterdagmorgen tussen 9.00 en 13.00 uur. De opbrengst besteden we aan
onderhoud en aanschaf van instrumenten.  Neem ook contact op als u vragen heeft.
oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl

Help de Notenkrakers
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier of oud ijzer?  Heel graag! Laat het ons weten per mail bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl.

Hairstudio mo
Een grote verandering voor Hairstudio mo. Ik ga verhuizen èn ambulant werken.
Ik ga bij mij aan huis een salon beginnen en zal, voor diegene die dat willen, aan huis komen
als ambulante kapster.
Vanaf 1 april 2022 is het nieuwe adres De Hoef 29 te Nistelrode .
Het telefoonnummer 0612427932 blijft hetzelfde en zal als Moniek’s Hair Design verder gaan.
Graag zie ik jullie in de salon of bij jullie thuis.
Groetjes Moniek 

http://www.lokaal.nu
http://www.gildevorstenbosch.nl
mailto:oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
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Alpacafarm Vorstenbosch zoekt collega’s. 
Horeca
Afwas min. 15 jaar
Keuken min. 16 jaar
Bediening min. 16 jaar
Beschikbaarheid op zaterdag en/ of zondag en in de schoolvakanties. 
Starten in april.

Schoonmaak
Op onze camping staan 15 luxe FarmCamps tenten die tijdens de wissels worden schoongemaakt. 
Wij zoeken collega’s die beschikbaar zijn op maandag en/ of vrijdag in de periode van april t/m oktober. 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via info@alpacavorstenbosch.nl
Wil je onze locatie eerst bekijken? Wij zijn iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend.
Spreek ons vrijblijvend aan en we leiden je rond over onze boerderij. 
Op afspraak kun je ook op een andere dag onze locatie bekijken.

Gezocht; personeel!
Voor de zondagen zijn wij op zoek naar iemand die ons team kan komen versterken.
Ben jij op zoek naar het leukste en gezelligste bijbaantje op zondag?
Laat het ons weten, ook voor informatie bel 06-23145822 (Ineke vd Sanden). Hopelijk tot snel
Vorstenbossche Boys

VACATURE DE STUIK
Onze beheerder heeft te kennen gegeven, dat hij na 14 jaar als beheerder voor MFA de Stuik gewerkt te
hebben, toe is aan een nieuwe uitdaging.
Het Bestuur roept sollicitanten op voor:  Beheerder MFA de Stuik M/V

De Stuik:
MFA De Stuik in Vorstenbosch bestaat al ruim 60 jaar en is het middelpunt van het dorp die vele sociale
activiteiten herbergt. Daarnaast zijn er enkele commerciële bedrijven gevestigd en is er recent een nieuwe
gym/sportzaal aan gebouwd die tevens dienst kan doen voor grotere evenementen.

Beheerder:
De beheerder leidt de dagelijkse gang van zaken. Hij/zij heeft de algehele leiding, is aanspreekpunt voor onze
gasten, zorgt voor de zaal en personeelsplanning, maakt afspraken met leveranciers, inkoop en doet de
facturering. De beheerder is ook meewerkend.

Arbeidsvoorwaarden:
De inzet is gemiddeld 24 uur per week, meer uren zijn bespreekbaar
Buiten de aanwezigheid is de beheerder beschikbaar voor zaken die geen uitstel dulden.
Honorering: Conform CAO Horeca

Informatie:
Voor meer informatie over deze uitdagende functie kunt U terecht bij Mari van der Ven, tel.: 06 25285420 of
per mail: m.vanderven@home.nl

Procedure:
U kunt uw sollicitatie richten aan: Bestuur MFA de Stuik, email: theonicola@home.nl
De vacature sluit 15 maart. De sollicitatiegesprekken staan voor eind maart, begin april gepland.

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.

mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
mailto:m.vanderven@home.nl
mailto:m.vanderven@home.nl
mailto:theonicola@home.nl
mailto:theonicola@home.nl
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Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl
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.

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

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.

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.podotherapievandenheuvel.nl  of voor een afspraak kunt u mij
bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad,
een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.
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

LICHTPUNT HDL EN BERNHEZE INZAMELING HELP OEKRAINE.
Van 10 t/m 19 maart inzameling in de kerkportalen van HDL, Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch van 10:00
uur tot 17:00 uur. De artikelen graag in dozen verpakken en erop zetten wat erin zit. Benodigde artikelen;
Persoonlijke hygiëne: Tandpasta en borstel, zeep, douche gel, shampoo, maandverband / tampons, wc papier,
waspoeder, handcrème, wegwerphandschoenen (plastic).
Voedsel: Pasta, rijst, macaroni, thee, suiker, soep (poedervorm), ontbijtgranen, blik groenten (geen glas).
Voor kinderen: babyflesjes en speentjes, knuffels, luiers, wanten en mutsen, kleurplaten, kleurpotloden.
Overige: handdoeken, washandjes, sokken, slaapzakken, luchtbedden, lakens, kussens, plaids, ondergoed voor
vrouwen, ondergoed kinderen.
De artikelen graag in dozen verpakken en erop zetten wat erin zit.
Dus Persoonlijke Hygiëne; Voedsel; Voor Kinderen; Overige.

mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com


6

Beste mensen in Bernheze
Wij zijn Oekraïners die in Nederland wonen. Wij willen graag jullie aandacht vragen om een
hartverscheurende mededeling te doen. In ons thuisland is oorlog. Poetin bombardeert het hele land en
vermoord onschuldige burgers. De oorlog in Oekraïne is al acht jaar geleden begonnen, maar helaas is het nu
pas voor de rest van de wereld te zien. Nu pas ziet iedereen hoe gevaarlijk Poetin echt is. Europa heeft de
afgelopen dertig jaar nog nooit zo dicht bij een oorlog gestaan. Massa’s mensen protesteren wereldwijd tegen
Poetin. Wij kunnen niet geloven dat dit gebeurt in de 21ste eeuw… De angst, die veel Oekraïners hadden, is nu
werkelijkheid geworden.
De strijd in Oekraïne is nog hevig aan de gang en wij hebben jullie hulp nodig.
Volgens het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken mogen mannen tussen de 18 jaar en 60 jaar het
land niet meer uit. Op deze foto zien jullie hoe vader afscheid moet nemen van zijn gezin. Hij mag niet met
hen meegaan, hij moet in Oekraïne blijven om voor zijn land te vechten. De Oekraïense burgers gooien hun
eigen leven in de strijd om de Russische troepenmacht tegen te houden.

Terwijl mannen zich moeten voorbereiden op de dienstplicht, zijn andere burgers noodgedwongen om te
schuilen in metrostations of in kelders. Ze moesten afgelopen weekend binnenblijven. Het was noodzakelijk
in de strijd tegen "saboteurs en verkenners van de vijand". Hoe langer mensen binnen zitten, hoe veiliger het
is.

Deze vrouw had een zware operatie. Zij bevindt zich nu in Polen (Charytatywno- Społeczne Centrum) omdat
het ziekenhuis waar zij lag, gebombardeerd is. Zij heeft geen familie, zij heeft niemand die voor haar kan
zorgen. Wij zijn de enige die haar kunnen helpen.
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Het westen straft Rusland voor de oorlog door een belangrijk internationaal betaalsysteem SWIFT af te
sluiten voor Russische banken. De Europese Raad besloot daarnaast ook een aanvullend pakket sancties op te
leggen in reactie op de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.
Deze sancties hebben betrekking, niet alleen op de economie van Rusland, maar ook op de volgende sectoren:
energie, vervoer, technologie en visumbeleid. Oekraïne krijg nu diverse steun: financieel, hulp bij de digitale
oorlogsvoering, wapens en vooral veel morele steun uit de gehele wereld.
Luchtvaartmaatschappijen vliegen niet meer naar of over Rusland, het land wordt uitgesloten van
evenementen en sporttoernooien. Bijna de hele wereld keert zich tegen Poetin.
Maar we kunnen meer doen! U kunt deze mensen helpen, uw steun maakt het verschil.

Alle spullen brengen wij straks naar Polen, naar Caritas Diecezji Ełckiej. Hun missie is het geven van
spirituele en materiële hulp en hoop op een waardig leven aan mensen die zich in een moeilijke levenssituatie
bevinden. Ełcka Caritas vervult zijn missie door gespecialiseerde centra op te richten en te beheren en hulp te
geven aan degenen die het nodig hebben. In haar activiteiten implementeert Caritas Diecezji Ełckiej het gebod
om de naaste lief te hebben door steun en hoop te geven.
Hoe langer het Oekraïense leger stand houdt en hoe meer steun het krijg, hoe groter is de kans dat de vrije
democratische wereld uiteindelijk de overwinning boekt op de dictatuur van Poetin.
Meer informatie kunt u vinden op de website Vrijoekraine.eu. waar U kunt doneren.
Daarnaast kunt u terecht bij Bernheze Lichtpunt tel 0610402525
Hennie vd Brand en tel: 0651926349 Ria van der Wijst

Слава україні! Героям Слава!


