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Parochieberichten 24 september t/m 30 september 2022  (week 39)

Pastoorspraatje_____________Vrede is ver, maar tegelijk dichterbij dan je zou denken.
Als we het wereldtoneel bekijken dan zouden we wel eens heel angstig kunnen worden als we aan de
toekomst denken. Het lijkt wel alsof er nergens meer vrede is en de hele dag krijgen we berichten over
oorlogen en onlusten en ze komen steeds dichter bij huis. Niet zelden krijg ik van oudere mensen te horen dat
ze de wereld vandaag zo’n gevaarlijke plaats vinden dat ze denken dat het einde van de wereld toch wel een
keer moet komen. Het is ook niet fraai hoe wij met die wereld en onze medemensen omgaan en alle conflicten
die er zijn kunnen ons inderdaad het idee geven dat niemand meer veilig is en alles zomaar om kan slaan.
Vrede in de wereld is iets waar alle wereldleiders voor zeggen te staan en alles voor over hebben maar dan
wel onder hun voorwaarden en dat geeft vaak meer spanning dan het oplost. We snappen dan ook niet
waarom zij niet zien wat wij zien namelijk dat vrede het beste is voor iedereen en dat we daarna samen de
andere problemen aan kunnen pakken. En natuurlijk zien ze dat wel, die wereldleiders, maar tegelijk zit er
ook veel in de weg en dat remt de wil tot oplossingen wel een beetje af. Ieder land heeft een eigen
geschiedenis met eigen pijnpunten en tegelijk een eigen toekomstdroom met eigen doelen en die botsen
regelmatig met de buren. Is het dan helemaal hopeloos aan het worden?
Nee want als de vrede ver weg lijkt wil dat niet zeggen dat ze onbereikbaar is maar zullen we daar moeten
beginnen waar het kan en dat is waar we zelf staan. In die zin is vrede dichterbij dan je zou denken want die
begint met en in onszelf. Ook in onze eigen omgeving is veel onvrede en die komt steeds vaker naar boven in
de vorm van geweld en het elkaar belagen en dat belast het samen leven enorm. Daarom is de vrede ook hier
erg breekbaar geworden en als we alleen nog maar tegenover elkaar kunnen staan in plaats van naast elkaar
begint ook hier iets negatiefs dat ons allemaal zal gaan raken. De vrede is een kostbaar goed omdat ze mensen
in staat stelt om zichzelf te zijn en alles uit hun leven te halen wat er in zit en alleen al daarom mogen we ze
samen bewaren. Zoals geweld en conflict beginnen in het klein als mensen ontevreden zijn met hun leven zo
begint vrede op dezelfde manier als mensen dankbaar kunnen zijn voor wat ze hebben. En al heeft zo’n beetje
iedereen wel een reden om ergens boos over te zijn het zal gaan over hoe wij daar mee om willen en kunnen
gaan. Boosheid over onrecht kun je altijd omzetten in een deel van het antwoord worden op datzelfde onrecht
waardoor het ophoudt. In deze Vredesweek mogen we met zorg naar de wereld kijken en bidden om vrede
daar waar het hard nodig is maar sluiten we onszelf dan ook in dat gebed in zodat de stormen in onszelf wat
gaan liggen en wij vrede dichterbij brengen daar waar we zelf leven.
Fr. Ouwens pastoor

HH Mis in het weekend:

Zondag 25 september om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
met zang van Interval Simon Smits

Intenties:

Om zegen over onze geloofsgemeenschap

HH Mis door de week:

Dinsdag 27 september om 09.00 uur: Eucharistieviering
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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.
________________________________________________________________________________________________________

Goede Doelen Week Vorstenbosch 2022 4 t/m 6 oktober
De collectematerialen liggen klaar om te worden verspreid door de collectanten. De Goede Doelen Week in
Vorstenbosch is daarmee klaar voor de start. Tijdens de Goede Doelen Week kunt u de goede doelen van uw
keuze extra financiële ondersteuning geven. Alle deelnemende doelen zijn CBF erkend.
Van 4 oktober t/m 6 oktober wordt uw envelop met daarin uw donatie en intekenlijst bij u opgehaald door
de collectant. We hopen ook dit jaar weer op een succesvolle collecte. Collectanten ontvangen de enveloppen
en intekenlijsten via hun coördinator tussen 30 september en 2 oktober.
Namens de coördinatoren van onderstaande doelen alvast hartelijk dank!
Epilepsiefonds, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse
Hartstichting, Nierstichting, Reuma Nederland, Kinderhulp en Stichting ALS Nederland
Goede Doelen Week: Een extra steuntje in de rug voor het goede doel van uw keuze!

Vorstenbossche Boys programma senioren

donderdag 22 september aanwezi
g

aanvan
g

EVVC VR2 - Vorstenbossche Boys VR2 18:30 20:00
vrijdag 23 september in Berghem aanwezig aanvang
SCMH VR30+1 - Vorstenbossche Boys VR30+1 18:30 19:30
Vorstenbossche Boys VR30+1 - Nulandia VR30+1 20:00
UDI'19/CSU VR30+1 - Vorstenbossche Boys VR30+1 20:30
Vorstenbossche Boys VR30+1 - Berghem Sport VR30+2 21:00
vrijdag 23 september in Vorstenbosch aanwezig aanvang
Cito VR18+1 - Vorstenbossche Boys VR18+1 19:00 19:30
Vorstenbossche Boys VR18+1 - SCMH 18+1 19:05
MOSA'14 VR18+1 - Vorstenbossche Boys VR18+1 20:30
Vorstenbossche Boys VR18+1 - Festilent VR18+1 20:50
zondag 25 september aanwezig aanvang
Alem 1 - Vorstenbossche Boys 1 12:15 14:30
Vorstenbossche Boys 2 - DAW Schaijk 4 11:30 12:30
Vorstenbossche Boys 3 - Festilent 4 11:00 12:00
FC de Rakt 6 - Vorstenbossche Boys 4 08:45 10:00
DAW Schaijk 9 - Vorstenbossche Boys 5 08:30 10:00
Vorstenbossche Boys 6 - FC de Rakt 5 11:00 10:00
Schijndel/DE WIT 35+1 - Vorstenbossche Boys 35+1 10:30 12:00
ST Heeswijk/Avesteyn VR1 - Vorstenbossche Boys VR1 10:45 12:00
Vorstenbossche Boys VR2 - SES VR1 11:00 12:00

Uitslagen Senioren zondag 18 september
VOW 1 - Vorstenbossche Boys 1 4 - 3
Vorstenbossche Boys 2 - Mariahout 2 2 - 1
Vorstenbossche Boys 3 - FC de Rakt 2 3 - 2
Avesteyn 6 - Vorstenbossche Boys 4 3 - 3
Heeswijk 7 - Vorstenbossche Boys 5 4 - 2
Vorstenbossche Boys 6 - Blauw Geel'38/JUMBO 14 1 - 1
Avanti'31 VR1 - Vorstenbossche Boys VR1 0 - 3
Vorstenbossche Boys VR2 - WHV VR1 4 - 1
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Vorstenbossche Boys Jeugd-programma

zaterdagdienst: Adri Langens &  Annie Verbruggen
zaterdag 24 september 2022 Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
SV Venray MO20-1 - V'Boys MO20-1 12:15 13:30
SCG'18 JO19-1 - V'Boys JO19-1 13:45 15:00
V'Boys JO17-1 - Handel JO17-1 13:30 14:30 ?
V'Boys MO17-1 - N.Gedacht MO17-2 13:45 14:30 Louis van den Heuvel
EGS'20 JO15-1JM - V'Boys JO15-1 11:45 13:00
V.Vianen V./HBV MO15-2 - V'Boys MO15-1 10:15 11:30
Fiducia/Elsendorp JO14-1 - V'Boys JO14-1 11:45 13:00
V'Boys JO12-1 - vrij
V'Boys JO10-1 - Bl.Geel'38 JO10-3 9:30 10:00 Wies Verkuylen
FC de Rakt JO9-1 - V'Boys JO9-1 8:30 9:30
V'Boys JO9-2 - Erp MO9-1 9:30 10:00 Pepijn Smits
Avanti'31 JO8-1 - V'Boys JO8-1 9:30 10:30
V'Boys JO8-2 - Festilent JO8-1 9:30 10:00 Lola Vogels
4x4 toernooi - in Vorstenbosch 9:30 10:00

Gilde “St.Antonius Abt”
Uitslagen Brabantse kampioenschappen op 18-9-2022 te Oirschot
Trommen Klasse U: Maarten Hoefs 1e prijs
Trommen Klasse U: Maarten Derks 2e prijs
Trommen Klasse A: Jelle v.d.Wetering 1e prijs
Groepstrommen klasse A:  1e plaats Maarten Hoefs, Maarten Derks, Jelle v.d.Wetering en Mieke v.d.Heijden.
Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat.

Bericht van de Dorpsraad
Helaas komt het de laatste tijd vaker voor dat er zich in Vorstenbosch verdachte situaties voordoen, of dat er
sprake is van inbraak in een woning. Om ervoor te zorgen dat ons dorp voor iedereen veilig blijft is het
daarom van belang om verdachte situaties tijdig te melden.
Dit kan bijvoorbeeld in de Buurt Whatsapp groep, of door de volgende telefoonnummers te bellen:
Bij spoed: bel 112, wel politie geen spoed: bel 0900-8844. 
Laten we met z’n allen onze ogen en oren openhouden en samen met de gemeente en politie zorgen voor een
veilige leefomgeving!

Supportersclub Vorstenbossche Boys.
Beste bezorgers van het "Geel Zwartje".
In week 39 komt het clubblad weer uit.

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 30 september. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 25 september bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

Pompoenfair
Op zondag 2 oktober is de jaarlijkse pompoenfair op Zorgboerderij van der Wijst
Dit jaar nog groter, meer te zien en te doen zoals: pompoenverkoop, (streek) markt, loterij, picknick bij het
paardenpark, live muziek, workshop met pompoen, safari tour over het paardenpark en nog veel meer
activiteiten op de boerderij.
Entree: €3,- (kinderen onder 16 gratis)
van: 11u tot 17u
Derptweg 12 Vorstenbosch

mailto:joketheovanos@gmail.com
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Fietscross
Zit jij op de basisschool en ben jij ook zo’n scheurneus die van crossen houdt?
Op je fiets of op je stoere traptractor?
Schrijf je dan NU in voor de Vorstenbossche Fietscross wedstrijden!!
Wanneer: 2 oktober 2022
Waar: bij het jeugdgebouw aan de Tipweg
Aanvang: 13:30 uur
Verwachte eindtijd: 16:30 uur
We verwachten alle opgegeven kinderen om 13:00 uur bij het jeugdgebouw.
Kosten: slechts € 1,00 per deelnemer
Je kunt je opgeven voor 20 september a.s. via onze website: www.sjbvorstenbosch.nl
!!!LET OP!!! Je kunt je NIET  op de dag van de wedstrijd meer inschrijven!!!!
Graag hiermee rekening houden om teleurstellingen te voorkomen dus; geef je op tijd op!
Heb je geen crossfiets?? Geen probleem, er zijn crossfietsen aanwezig.
Je mag ook met je loopfiets meedoen.

DIENSTENVEILING STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS & JONG NEDERLAND
Dienstenveiling Vorstenbosch
Onze dienstenveiling in 2017 was een groot succes en erg gezellig.
Daarom organiseren we op zondag 16 oktober a.s. wederom samen een dienstenveiling!
Om dat te kunnen organiseren zijn we op zoek naar diensten en items.
Zowel bedrijven als particulieren kunnen die aanbieden. Kun jij of kan jouw bedrijf iets voor ons betekenen?
Dan kun je jouw dienst aanmelden. Je kunt jouw dienst vóór 28 september doorgeven bij de leden van De
Piereslikkers en Jong Nederland.
Je kunt ook mailen naar dienstenveilingvorstenbosch@gmail.com
Het doel van deze veiling is om meer financiële ruimte te creëren voor de beide verenigingen, zodat we nog
lang van alles kunnen organiseren voor jong én oud.

GEZOCHT !!!
Deelnemers aan de kerstmarkt DE STUIK IN KERSTFEER op 10 december 2022 van 18.00 uur tot 21.00
uur. Gratis deelname, gratis kraam, gratis entree voor bezoekers.
Wil je graag deelnemen aan de markt, geef je dan snel op via info@de-stuik.nl of theonicola@home.nl

NIEUW IN VORSTENBOSCH “BOOTCAMP VORSTENBOSCH”
Heb je er al iets van gehoord en weet je niet of het iets voor je is? Neem een gratis proefles!
Wanneer:  Dinsdag 9.00-10.00 uur

     Dinsdag 10.00-11.00 uur; bootcamp “light” (minder herhalingen, rustiger tempo)
     Donderdag 19.30-20.30 uur

Waar: Op het veld “kwart over 12”, naast de tennisbaan aan de Tipweg.
Wil je nog meer informatie kijk op www.bootcampheeswijkdinther.nl.
Opgeven doe je via info@bootcampheeswijkdinther.nl

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Wij zijn op zoek naar een verkoopmedewerker/ster voor 20 tot 32 uur.
Dagen, uren en tijden in overleg.
Kom naar de winkel of bel 0413-362222 / 06-12946405.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

VET VERLIEZEN = VET BEVRIEZEN
Heb jij deze zomer ook een cocktail teveel genuttigd? En wil je weer terug in shape komen?
Twijfel dan niet!! Boek dan vandaag nog een vrijblijvend intake gesprek.
Très Chic, Vorstenbosch

http://www.sjbvorstenbosch.nl
mailto:dienstenveilingvorstenbosch@gmail.com
mailto:info@de-stuik.nl
mailto:theonicola@home.nl
http://www.bootcampheeswijkdinther.nl
mailto:info@bootcampheeswijkdinther.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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Denise/Wendy O6-46598257 of 06-45110407

Nieuwe Pedicure praktijk in Vorstenbosch 
Bij Hofman Pedicure praktijk kunt u terecht voor alle voet-, klachten en/of -problemen.
De praktijk, op de Kampweg 2, is van alle gemakken voorzien.
Indien u minder mobiel bent kom ik bij u thuis.
Voor meer informatie of een afspraak, kunt u contact opnemen via tel.: 06- 27581031

Senioren KBO Vorstenbosch:
Rabo ClubSupport 2022: Wij bedanken allen die op KBO Vorstenbosch gestemd hebben.
Website: Voor meer KBO nieuws kijk op onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .

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?

KERMIS 2023
Wilt u graag weer een kermis met vele activiteiten in 2023? Steun “Vorstenbosch Pakt Uit” bij de Rabo-
Clubsupport-actie en meldt u aan om mee te helpen bij de organisatie. Tel. 06-51941808

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

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,

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
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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

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

	Parochieberichten 24 september t/m 30 september 2022  (week 39)
	HH Mis door de week:

