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Parochieberichten 10 september t/m 16 september 2022  (week 37)

Pastoorspraatje_____________________________Ik was ziek en jij hebt Mij bezocht.
Deze zin uit het evangelie staat in een rij van dingen, waarvan Jezus zegt dat we die vaak gewoon voor elkaar
doen, zonder te beseffen dat wat we voor anderen doen altijd ook voor God is gedaan. Jezus heeft het dan
over mensen in nood nabij zijn en concreet helpen en als we de nood van anderen verlichten, geven we aan
onze godsdienst de dimensie van mensendienst. Voor Jezus is het één altijd onlosmakelijk met het ander
verbonden en we hoeven ze ook niet tegen elkaar uit te spelen, want ze vullen elkaar aan. We hebben het vaak
over mensendienst als een betere vervanging van godsdienst en dat je beter een ander kunt helpen dan dat je
in de kerk gaat zitten bidden, maar het zou zo maar eens kunnen dat God bedoelt dat we het ene doen zonder
het andere te laten. Werken is ook bidden heeft veel gebedstijd vervangen, maar zijn we er wel zoveel socialer
van geworden? Het mantelzorgen begint steeds meer een probleem te worden voor veel mensen, want we
vinden nogal eens vlug dat we er zelf dan aan te kort komen. Ik heb ook nog een eigen leven hoor ik
regelmatig rond een ziekbed voorbij komen en dat voelt soms toch wat ongemakkelijk. Want al hebben we het
nog zo druk met elkaar, een mens in nood mag toch veel andere dingen vervangen en als we eerlijk zijn
hebben anderen ook vaak voor ons tijd gehad, ook al hadden zij net zo goed een eigen leven. Daarom is het
goed om minstens één keer per jaar stil te staan bij al die mensen die in hun gezondheid getroffen worden en
extra hulp nodig hebben, maar vooral extra aandacht verdienen. Eens vragen hoe het is, een keer langs gaan
en een praatje maken, je hoeft er geen studie voor gevolgd te hebben, dat kan iedereen. En als we God dan
niet zo in beeld hebben in ons leven mag je geloven dat dit ook een uiting van geloof is, ook al noemen we dat
niet zo. Pas zei een collega dat hij weer eens een echte barmhartige Samaritaan was geweest, want hij had een
collega met autopech naar huis gebracht; dus die kon weer op de verdienstenlijst. Ik heb me daar toch over
verbaasd, want is het wel nodig dat we onze eigen goede daden zo etaleren en steeds maar melden hoe goed
we bezig zijn? Jezus bedoelt in het evangelie dat wij veel gewoon mogen doen en daar ons geloof als
inspiratie voor gebruiken en God ziet heus wel wat wij doen, dus we komen er niets aan te kort. We doen deze
dingen ook niet voor de beloning, wat kan ik er mee ‘verdienen’, maar gewoon omdat het goede goed is om te
doen, omwille van dat het goed is. We hebben in ons geloof in totaal veertien werken van Barmhartigheid,
zeven geestelijke en zeven lichamelijke en die bestrijken alle gebieden van het leven en daarin dragen we ons
steentje zeker bij. Eén keer per jaar mogen we samen stil staan bij onze zorg voor zieken door Nationale
Ziekendag, maar we mogen steeds blijven geloven dat aandacht voor mensen vanuit ons geloof
vanzelfsprekend is, omdat het valt onder dat tweede grootste gebod: ‘heb Uw naaste lief als Uzelf’.
Als parochie hebben we zeker oog voor de zieken in ons midden en er zijn mensen die het hele jaar door met
belangstelling anderen blijven volgen en dat is een compliment waard! Toch geldt ook voor ieder van ons, ‘al
wat je doet voor één van Mijn mensen’ zegt God, ’heb je voor Mij gedaan’. Ik wens ons allemaal van dat
geloof, dat oog heeft voor de ander en dat als vanzelfsprekend nabij is aan iedereen die dat nodig heeft.
Fr. Ouwens pastoor

HH Mis in het weekend:

Zondag 11 september om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Ben Cornelissen
met zang van ons Ensemble Piet v.d. Velden

Intenties:
Sjan van den Braak (vanwege sterfdag)
Pater Hendrik van Kessel en overleden familie (vanwege verjaardag)
Giny van der Burgt - Nabuurs (namens de K.B.O.)
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HH Mis door de week:

Dinsdag 13 september om 09.00 uur: Eucharistieviering

In Memoriam
Op vrijdag 26 augustus overleed thuis aan het Lendersgat Jannie van den Boom - van de Ven in de leeftijd
van 56 jaar. Voor haar werd er een Avondwake gehouden in onze kerk op donderdag 1 september en was er
op vrijdag 2 september het afscheid in besloten kring.
Wij wensen haar man Jos en haar gezin heel veel sterkte en kracht toe in deze tijd en hopen dat de
herinneringen steun en troost mogen blijven geven in de toekomst.

Eerste Heilige Communie. 
In 2022 is er geen eerste H. Communie geweest, in 2023 is de eerste H. Communie dan ook voor zowel
leerlingen van groep 4 als van groep 5.
De voorbereidingen van de eerste H. Communie zijn alweer in volle gang. De kinderen die in Vorstenbosch
op school zitten in groep 4 en groep 5 ontvangen komende week een brief met een aanmeldingsformulier.
Kinderen die buiten Vorstenbosch op school zitten en graag in 2023 de Communie willen doen kunnen een
aanmeldingsformulier opvragen bij Yvonne van Kessel,  CommunieVorstenbosch@hotmail.com 
Graag dit ingevulde aanmeldingsformulier voor vrijdag 17 september a.s. retour naar Bijsterveld 4,
Vorstenbosch. NB: Alle activiteiten rondom de communie worden na schooltijd uitgevoerd.
De datum van de Communie is vastgesteld op zondag 16 april 2023
De kennismakingsviering is vastgesteld op 19 maart en de naviering op 14 mei 2023

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.
________________________________________________________________________________________________________

Kindervakantieweek Vorstenbosch
Na 3 fantastische dagen zomercarnaval bij de kindervakantieweek willen we graag alle vrijwilligers bedanken
die, op wat voor manier dan ook, een steentje bijgedragen hebben. En natuurlijk ook alle sponsoren voor het
beschikbaar stellen van alle materialen en versnaperingen. En dan vooral Chris, Marcel en Frank voor de
geweldige cheque. Super bedankt allemaal en  hopelijk tot volgend jaar! 

Stichting Dorpsraad
Woensdag 7 september organiseert de Gemeente Bernheze in samenwerking met o.a. de dorpsraad
Vorstenbosch een werkbijeenkomst in het kader van de omgevingsvisie. In Bernheze is het fijn wonen en dat
moet ook voor de toekomst zo blijven. De keuzes die voor de toekomst gemaakt moeten worden, maken we
samen. Daartoe hebben we via de Vorstenbosch sessies al veel informatie bij u opgehaald. Tijdens de
werksessie op 7 september krijgt u de kans om heel direct mee te denken over een groen en gezond Bernheze,
schone en betaalbare energie en nog veel meer onderwerpen. Ook als u als bedrijf of als particulier plannen of
ideeën heeft, kunt u die tijdens deze bijeenkomst zeker kwijt.
Let ook op uw brievenbus de komende dagen, want u ontvangt nog een flyer met meer informatie!
Datum:         7 september
Locatie:        De Wis in Loosbroek
Aanvang:     19.30

Senioren KBO Vorstenbosch:
Rabo Clubsupport 2022: Wij doen weer mee aan de Rabo Clubsupport actie. Als lid van de Rabobank mag
je van 5 tot 27 september stemmen. DOE MEE en stem ook op KBO VORSTENBOSCH.
Kaarten maken: Op vrijdagochtend 9 september start het seizoen “Kaarten maken”. Aanvang: 10.00 uur.
Kienen: Maandagmiddag 19 september is het KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Rikconcours: Donderdagavond 15 september. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.

mailto:CommunieVorstenbosch@hotmail.com
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Kluscafé!
Op vrijdag 9 september is er weer Kluscafé in de Stuik. Tussen half tien en twaalf uur is iedereen die wat te
repareren heeft welkom. De vakantie is voor de meesten van ons weer voorbij en we gaan dus weer op de
kleintjes letten. Gebruiksvoorwerpen, elektrische apparaatjes, maar ook kleding kunnen wellicht aan een
tweede leven geholpen worden door onze vrijwilligers.
Die een kleine bijdrage voor een reparatie op prijs blijven stellen.
Ook als er bijvoorbeeld een schaar of beitel opnieuw gescherpt moet worden of wanneer er vragen zijn over
‘n computer of smartphone: de klussers weten er meestal wel raad mee.

NIEUW IN VORSTENBOSCH “BOOTCAMP VORSTENBOSCH”
Wil je na een welverdiende vakantie toch weer iets sportiefs gaan doen, dan is dit misschien iets voor jou!
Bootcamp voor ons is sporten in de buitenlucht, sporten in groepsverband en sporten op je eigen niveau.
Bootcamp Heeswijk-Dinther olv Karin van Es verzorgt deze lessen.
De eerste les is een proefles zodat je kan ervaren of bootcamp iets voor jou is!
Wanneer:
Donderdag 15-9 19.30-20.30 uur
Dinsdag 20-9 9.00-10.00 uur
Dinsdag 20-9 10.00-11.00 uur; bootcamp “light” (minder herhalingen, rustiger tempo)
Waar:
Op het veld “kwart over 12”, naast de tennisbaan aan de Tipweg.
Wil je nog meer informatie over bijvoorbeeld kosten of groepsgrootte kijk dan op
www.bootcampheeswijkdinther.nl.
Opgeven doe je via info@bootcampheeswijkdinther.nl

Kloosterkapel
Donderdag 16 september ontvangen we Lilly Huis in ’t Veld van Bleu Earth die een presentatie geeft  over
waterbehandelingen met het doel de balans op de aarde te herstellen.
Want water draagt informatie en leeft en op basis daarvan heeft Bleu Earth uitvindingen gedaan en producten
ontwikkeld waardoor water weer haar volledige levenskracht terugkrijgt en behoudt! Lily komt haar
enthousiasme graag met jullie delen en uitnodigen om deze positiviteit zelf te komen ervaren.
Aanvang 19:30 uur, entree € 10,00.
Reserveer je plaats via info@blueearth.nu

55 JAAR STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

Vrijdag 16 september:
FEESTAVOND VOOR HEEL VORSTENBOSCH!
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: € 20,00 inclusief Drank.
Heb je nog geen kaarten, maar wil je wel graag komen? Dan zijn de kaarten verkrijgbaar bij Dirk Timmers,
voorzitter van Stichting Carnaval de Piereslikkers.
Met live muziek van HOTTUB HEROES.

Zaterdag 17 september:
Aanvang: 20.00 uur.
Reünie leden en oud leden van stichting carnaval de Piereslikkers.
Laat ons via de mail 55jaarpiereslikkers@gmail.com weten dat je erbij bent!

Zondag 18 september:
Aanvang: 12.00 uur.
Tonproaters met aansluitend kindermiddag voor heel Vorstenbosch.
Tonproaters: ANDY MARCELISSEN, JOEP DE WILDT en BOY JANSEN

Alle jubileum activiteiten vinden plaats op het feestterrein naast Prins Edwin d’n 1ste (Vorstenbosseweg 29).

http://www.bootcampheeswijkdinther.nl
mailto:info@bootcampheeswijkdinther.nl
mailto:info@blueearth.nu
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Vorstenbossche Boys

Uitslagen Vorstenbossche Boys senioren zondag 4 september
RKVV Keldonk 1 - Vorstenbossche Boys 1 0    - 4
ELI 2 - Vorstenbossche Boys 2 1    - 2
Vorstenbossche Boys 3 - Blauw Geel'38/JUMBO 5 3    - 2
Vorstenbossche Boys 4 - Heeswijk 6 7    - 3
Blauw Geel'38/JUMBO 10 - Vorstenbossche Boys 5 1    - 4
Vorstenbossche Boys 6 - Avesteyn 35+1 15    - 2
Vorstenbossche Boys VR1 - Festilent VR1 1    - 8

Bekerprogramma Vorstenbossche Boys senioren

zondag 11 september aanwezig aanvang
Wedstrijdcoördinator: Harrie Dominicus
Zondagsdienst:Jan Vink
Vorstenbossche Boys 1 - ELI 1 12:45 14:30
Vorstenbossche Boys 2 - Sparta'25 5 11:00 12:00
HVCH 6 - Vorstenbossche Boys 3 11:30 13:00
Blauw Geel'38/JUMBO 8 - Vorstenbossche Boys 4 08:45 10:00
Vorstenbossche Boys 5 - Avesteyn 7 09:00 10:00
Heeswijk 9 - Vorstenbossche Boys 6 12:45 14:00
ST Heeswijk/Avesteyn VR1 - Vorstenbossche Boys VR1 10:45 12:00
Vorstenbossche Boys VR2 - HVCH VR2 09:00 10:00
zondag 18 september aanwezig aanvang
VOW 1 - Vorstenbossche Boys 1 12:15 14:30
Vorstenbossche Boys 2 - Mariahout 2 11:00 12:00
Vorstenbossche Boys 3 - FC de Rakt 2 11:00 12:00
Avesteyn 6 - Vorstenbossche Boys 4 10:45 12:00
Heeswijk 7 - Vorstenbossche Boys 5 08:45 10:00
Vorstenbossche Boys 6 - Blauw Geel'38/JUMBO 14 09:00 10:00
Vorstenbossche Boys 35+1 - Achillis Reek 35+1 09:00 10:00
Avanti'31 VR1 - Vorstenbossche Boys VR1 08:30 10:00
Vorstenbossche Boys VR2 - WHV VR1 11:00 12:00

Vorstenbossche Boys - JEUGD

zaterdagdienst:
Adri Langens & Annie
Verbruggen

zaterdag 10 september 2022
Aanwezi

g
Aanvan

g Scheidsrechter
V'Boys MO20-1 - Schijndel MO20-1 13:30 14:30 Peter Raijmakers
V'Boys JO19-1 - Schijndel JO19-2 13:30 14:30 Marcel Dominicus
FC Uden JO17-2 - V'Boys JO17-1 13:30 14:45
V'Boys MO17-1 - HVCH MO17-1 13:45 14:30 Rinie van der Heijden
V'Boys JO15-1 - Bl.Geel'38 JO15-5 11:15 12:00 Jur Vogels
Festilent MO15-1
(9) - V'Boys MO15-1 11:45 13:00
V'Boys JO14-1 - SBC JO14-3 11:15 12:00 Stan Rijkers
V'Boys JO12-1 - HVCH JO12-4 9:30 10:00 Tjeu Vogels
V'Boys JO10-1 - Avesteyn JO10-1 9:30 10:00 Stijn van Driel
V'Boys JO9-1 - Bl.Geel'38 JO9-3 9:30 10:00 Lola Volgels
V'Boys JO9-2 - Keld/Boerd.JO9-1 9:30 10:00 Silke Bos
V'Boys JO8-1 - Avesteyn JO8-1JM 9:30 10:00 Wies Verkuylen
HVCH JO8-2 - V'Boys JO8-2 8:00 8:45
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4x4 toernooi - in Geffen 8:15 9:00

Rabo ClubSupport 2022 
De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2022 gaat van start! 
Leden kunnen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren van 5 t/m 27 september hun stem uitbrengen op de
deelnemers die zij een warm hart toe dragen.
Ook de Stichting Dorpsraad Vorstenbosch is hiervan deelnemer.
Hoe meer stemmen er op een deelnemer uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de deelnemer
ontvangt. Wij hopen dat de diverse deelnemers uit Vorstenbosch op jullie stem kunnen rekenen!  

TVV82
Help ons aan padel en stem vanaf 5 september op ons via de RaboClubSupport!
Stemmen op TVV'82 als Rabo-lid kan vanaf 5 t/m 27 september! Dit jaar hopen wij het geld te gebruiken
voor de aanleg van padelbanen. Kunnen we dit jaar ook weer rekenen op jouw stem?

De Zonnebloem
Ook dit jaar doen we als vereniging mee aan de Rabo Club Support.
Met het geld dat we hiervoor ophalen willen we een gezellige middag organiseren voor onze gasten.
U kunt ons vinden door te zoeken op de plaatsnaam Heeswijk-Dinther en dan op de Zonnebloem.
Alvast hartelijk dank voor uw stem.

KERMIS 2023
Wilt u graag weer een kermis met vele activiteiten in 2023?
Steun “Vorstenbosch Pakt Uit” bij de Rabo-Clubsupport-actie.
Wij staan vermeld onder St. Cultuur en voorzieningen. Alvast bedankt.
Ook zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroep.
Informatie bij Henny 06-51941808.

Frappant
doet ook mee aan de Rabo Clubsupport actie.
Bij voorbaat dank.

SUPPORTERSCLUB VORSTENBOSSCHE BOYS
Ook wij doen dit jaar weer met de Rabo ClubSupport mee. 
Wij hopen ook dit jaar weer op jullie steun.
Alvast bedankt.
Supportersclub Vorstenbossche Boys.

DE STUIK DOET MEE MET RABO CLUB SUPPORT
De Stuik wil de wensen van de bezoekers, zoveel mogelijk tegemoet komen.
Een centrale plek in de Stuik is de bar in de foyer. Voor een update van deze bar en alle toebehoren, vragen
wij Uw stem.
Want elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?
Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 5 september t/m 27 september je stem uitbrengen.
Dit kan via de Rabo app of via Rabobank.nl/clubsupport
Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan bij de Rabo jouw lidmaatschap aan.
DANK U WEL VOOR UW STEM !!!!

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Wij hebben ons aangemeld voor de Rabo Clubsupport actie.
Omdat wij afhankelijk zijn van subsidie van de gemeente Bernheze kunnen wij  een extraatje goed gebruiken
voor onze projecten, denk hierbij aan de ontmoetingsochtend, huiskamerproject, kluscafé en klussendienst,
eetcafé, dementievriendelijk Vorstenbosch, soc hulpverlening en administratieve ondersteuning.
Bent U lid van de Rabobank dan mag U stemmen van 5 tot 27 september 2022
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Laat uw stem niet verloren gaan en stem op Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.

PIERESLIKKERS/VORSTENBOSSCHE GEMEENSCHAP/VRIJWILLIGERS…KOM IN ACTIE! 
Stichting carnaval De Piereslikkers doet mee aan de Rabobank ClubSupport en hoopt van harte op uw steun.
Dus steun al onze Vorstenbossche verenigingen en kom in actie! 
Tijdens deze campagne mogen leden van de Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbrengen op de vereniging of
stichting die zij een warm hart toedragen. 
Dit jaar wordt er weer groot bedrag beschikbaar gesteld en evenredig verdeeld onder de stemmen. Iedere stem
is geld waard. Hoe meer stemmen, des te meer geld de vereniging of stichting krijgt. 
Ons bestedingsdoel: 
Ons bestedingsdoel is om tijdens het 55 jarig jubileum net dat extra's te bieden voor jong en oud uit het dorp
Vorstenbosch. Samen met hen willen we stilstaan bij 55 jaar carnaval in Vorstenbosch. We willen het heden
en verleden met elkaar blijven verbinden en de activiteiten hiervoor ondersteunen met deze besteding. Denk
hierbij aan extra aandacht voor de jeugd en oudere uit ons dorp.
Hoe kan je onze stichting steunen? 
Als je lid bent van de Rabobank kan je via de Rabo App of Rabo Online Bankieren een stem uitbrengen. Van
5 t/m 27 september staat deze stemming open. Hoe meer stemmen op Stichting carnaval De Piereslikkers hoe
hoger de bijdrage zal worden. 
Conclusie: 
Als we niet stemmen op onze Vorstenbossche verenigingen/stichtingen, zal het geld naar een
vereniging/stichting van een andere dorpskern gaan en dat zou erg jammer zijn.
Alvast dank, namens Stichting carnaval De Piereslikkers

U kunt weer stemmen op STREETDANCE VORSTENBOSCH.
Streetdance Vorstenbosch doet weer mee met de Rabo Clubsupport actie.
Wij willen deze bijdrage gebruiken voor de uitvoering en om diverse activiteiten voor onze leden te
organiseren. Ben je lid van Rabobank Oss Bernheze, dan kun je van 5 t/m 27 september stemmen.
Maak gebruik van deze mogelijkheid en STEM op Streetdance Vorstenbosch.
Alvast bedankt namens onze leden.

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

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.

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
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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

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
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