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Parochieberichten 15 oktober t/m 21 oktober 2022  (week 42)

Pastoorspraatje_______________________Doe alles uit liefde en niet omdat het moet.
Met deze titel is er een tentoonstelling georganiseerd over Franciscus van Sales in het Limburgse Simpelveld
op een plaats waar mensen deze uitspraak in praktijk hebben proberen te brengen. Gelukkig zijn er in iedere
tijd ook weer mensen die zo inspirerend zijn voor anderen dat hun gedachtegoed soms eeuwenlang blijft
voortleven en mensen vanuit idealen tot daden aanzet. Zo iemand was Franciscus van Sales zeker en al is hij
dan 400 jaar geleden overleden zijn spiritualiteit wordt door veel mensen wereldwijd nog steeds gevolgd en is
voor hen een kracht om uit te leven. Dat is op zich ook niet zo gek want sommige dingen zijn tijdloos en dat
geldt zeker voor de basiswaarden in het leven en de idealen om tot een menswaardige samenleving te komen.
In die zin is het gedachtengoed van Franciscus van Sales ook tijdloos en stelt de vragen die iedere generatie
heeft zoals; wat is de zin van het leven, waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe en wat is een goede
manier om te leven? Voor Franciscus was het antwoord daarbij altijd God en dan niet als een dooddoener
maar als een levende realiteit die in ons leven een plaats verdient en ons datzelfde leven laat leven.
God heeft respect voor de vrije wil van de mens maar blijft altijd het beste voorhouden en uiteindelijk maken
wij dan de keuze. En de beste drijfveer is nog altijd de liefde omdat die mensen vleugels geeft en compleet
voor dingen laat gaan op een manier die geen enkele andere emotie waar kan maken. Levend in een tijd
waarin emotie veel meer plaats heeft dan ooit tevoren mogen we terug naar zijn uitspraak; doe alles uit liefde
en niet omdat het moet en op zoek naar de meest pure vorm van liefde die er bestaat, God zelf.
God is liefde zegt Johannes ons in zijn evangelie en vat daarmee het wezen van God samen en tegelijk Zijn
drijfveer voor alles. En in die zin is liefde ook de bron van alles en het meest belangeloze dat er is want als je
echt van iemand houd kan er veel zonder dat het ook maar enige moeite kost. En in die vorm van liefde
mogen wij ons proberen te oefenen omdat die ook echt iets opbouwt en toevoegt aan het leven van anderen en
onszelf. Wat je uit liefde doet met het oog op het geluk van de ander heeft altijd meer waarde dan wanneer je
hetzelfde doet om van het gezeur af te zijn of omdat je weet dat het verwacht wordt. Wanneer we dus alles uit
liefde kunnen doen en niet omdat het moet zijn we ook echt vrij want dan doe je iets niet meer omdat het zo
hoort of door de omgeving van je verwacht wordt maar is het een eigen vrije keuze die jij maakt in je leven.
En die vrijheid mogen we allemaal proberen te bereiken omdat in de vrije keuze voor het goede omdat het
goed is wij zelf ook geluk mogen vinden. Doen onder dwang geeft altijd druk en stress en ook de omgeving
waarin je leeft kan heel benauwend zijn maar dan mag je eens pas op de plaats maken en denken; waar doe ik
het eigenlijk allemaal voor? Wil ik door iedereen aardig gevonden worden en raak ik daardoor onderweg
mezelf kwijt of doe ik wat ik doe uit overtuiging, liefde, en vind ik daarin mezelf, de anderen en God terug?
Er zijn zo van die mensen die ons aan het denken kunnen zetten en dat geldt ook voor Franciscus van Sales
want de vragen van zijn tijd zijn niet zo wezenlijk anders dan de onze. Laten we beseffen dat er heel veel
liefde nodig is om deze wereld wat lichter te maken en dat deze liefde en dat licht ook door ons moeten
worden ingebracht en dat kunnen we ook als we geloven in een God die liefde is.
Fr. Ouwens pastoor

HH Mis in het weekend:

Zondag 16 oktober om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
Cor Geenen

Intenties:
Jan en Sientje van der Ven - Lunenburg (vanwege sterfdag)
Jos van der Pas (vanwege verjaardag en sterfdag)
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HH Mis door de week:
Dinsdag 18 oktober om 09.00 uur: Eucharistieviering

Allerzielen.
Verdriet en dankbaarheid, twee tegengestelde gevoelens. Bij elk afscheid zijn ze aanwezig.
Verdriet vanwege het loslaten en het gemis.
Toch is er altijd ook weer dankbaarheid voor alles wat je samen mocht beleven.
Licht is een belangrijk symbool rond het sterven.
We hopen immers dat de doden nieuw licht hebben bereikt, licht dat nooit meer dooft.
Verdriet en dankbaarheid, duisternis en licht horen bij ons leven.
Meer dan ooit voelen we dat wanneer wij onze dierbare overledenen gedenken.
Met Allerzielen gaan we een kaars opsteken voor iedere overledene van het voorbije jaar.
Die kaars symboliseert het licht dat onze gestorven partner, onze vader, onze moeder, onze zoon of dochter,
onze broer of zus, onze goede vriend of vriendin voor ons was.
Een kaars branden geeft troost en houdt de herinnering aan hem of haar levend.
Ze zijn niet meer waar ze waren, maar wel voor altijd in onze gedachten.

Met een avondwake of een uitvaartmis, hebben we dit jaar afscheid genomen in onze parochiekerk van:
23 november Marietje Maas - Rooijakkerss 87 jaar
28 november Mien van Heeswijk – Aarts 92 jaar
22 februari Theo van Os 77 jaar
16 maart Willy Pittens 89 jaar
16 maart Jan Kanters 86 jaar
11 mei Antoon Verstraten 80 jaar
16 juni Stien Lucius – van Asseldonk 93 jaar
30 juni Giny van der Burgt – Nabuurs 78 jaar
20 augustus Ine van den Heuvel – Tielemans 60 jaar
26 augustus Jannie van den Boom – van de Ven 56 jaar
5 oktober Piet Zomers 87 jaar

Allerzielen wordt zondag 30 oktober om 10.30 uur in onze parochiekerk gevierd tijdens de reguliere
zondagsdienst, dus niet zoals voorheen gebruikelijk op 2 november.
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd.
Werkgroep Avondwake.

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.

________________________________________________________________________________________________________

DE STUIK
BEDANKT U VOOR UW STEM BIJ DE RABO CLUBSUPPORT ACTIE !

BEDANKT!!!
Bij deze willen wij iedereen ontzettend bedanken die een stem op ons heeft uitgebracht voor de Rabo
Clubsupport! Dankzij jullie krijgen we een mooi bedrag van €327,50.
Daarmee kunnen we de activiteiten en uitvoering nóg leuker maken voor de leden.
Nogmaals bedankt!
Bestuur streetdance Vorstenbosch 

KERMIS 2023
Bedankt voor uw Raboclubsupport stem op Kermis 2023. Wie komt ons helpen met goede/leuke ideeën?
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Laat het ons weten via Tel. 06-51941808, Henny v.d.Heijden.
Opbrengst Goede Doelen Week 2022
Dit jaar zijn de collectanten na twee jaar weer bij u aan huis geweest om de enveloppen met het collectegeld
op te halen. Dit heeft een mooi resultaat opgeleverd voor alle deelnemende doelen, met een hogere opbrengst
dan vorig jaar!
 Brandwonden stichting €     728,42 
 Epilepsiefonds €     767,52 
 KWF Kankerbestrijding €  1.633,17 
 Longfonds €     879,42 
 Nationaal Fonds Kinderhulp       €     845,02
 Nederlandse Hartstichting €  1.218,92 
 Nierstichting €     978,42
 Reumafonds €     901,92
 ALS €  1.205,42

Namens de werkgroep Goede Doelen Week willen we iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk
bedanken!
P.S.
Op een aantal geretourneerde intekenlijsten waren goede doelen bijgeschreven waaraan u wilde doneren maar
die niet stonden vermeld op de lijst. Wij hebben als werkgroep alleen toestemming om te collecteren voor de
goede doelen die op de intekenlijst staan. Mocht u hierover vragen hebben en/of verdere informatie willen dan
kunt u contact opnemen met Tineke Geenen: tinekegeenen@hotmail.com

Kluscafé!
Een slijptol die net doet of-ie kapot is. Een stofzuiger in zak en as. Een waterkoker met bevriezings-
verschijnselen. In het Kluscafé schrikken we (bijna) nergens meer van.
In de foyer van De Stuik is het op vrijdag 14 oktober weer raak. En weggooien kan altijd nog.
In het Kluscafé doen de vrijwilligers hun best om als het even kan tegenstribbelende spulletjes weer aan de
praat te krijgen. Kleding, (kleine) meubels, elektrische apparaten, speelgoed of gebruiksvoorwerpen worden
als het even kan hersteld.
En wie niks te repareren heeft komt even buurten. Want achter de tap staat ook een (werkend) koffieapparaat.
Voor de hulp van handige vrijwilligers kan iedereen tussen half tien en twaalf uur terecht. Een kleine bijdrage
voor een reparatie wordt op prijs gesteld. Onze vrijwilligers helpen u graag. Ook als er een schaar of beitel
opnieuw gescherpt moet worden: de klussers weten er raad mee. En dat geldt net zo goed als u vragen heeft
over het werken met E-mail, internet, Windows, Word, Excel of Power point.

Kloosterkapel
Expositie Keramiek en Schilderkunst
Deze maand nog elke zondag van 11 tot 16 uur de expositie door de nichtjes Ria Kieft-van der Heijden en
Truus Claassen-Slits. Zij tonen u respectievelijk hun keramisch werk en schilderkunst.
Loop binnen en geniet van deze expositie.

Presentatie Zilveratelier Dambar International
Donderdag 20 oktober tussen 15:00 en 19:00 uur is zilversmid Dambar uit Kathmandu (Nepal) aanwezig in
de Kapel. Hij presenteert de zilveren sieraden uit zijn zilveratelier Dambar international.
Dambar is gespecialiseerd in handgemaakte zilveren sieraden.
Het assortiment bestaat uit o.a. armbanden, ringen, halskettingen en broches.
Met zijn zilveratelier biedt hij mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid volgens de
strikte voorschriften van Fair Trades. Zo biedt hij ze een perspectief en de mogelijkheid om voor hun gezin te
zorgen. Zijn betrokkenheid met de mensen uit zijn omgeving gaat verder met o.a. een drinkwaterproject,
gratis tandartshulp en een schoolproject.
Maar de kwaliteit van de sieraden blijft belangrijk!  Deze middag presenteert hij sieraden uit zijn atelier die
deze middag te koop waarmee u zijn mooie initiatieven steunt.
Wees welkom en bewonder zijn sieraden.
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Rabo ClubSupport 2022: Wij bedanken allen die op KBO Vorstenbosch gestemd hebben.
Er is een mooi bedrag van € 679, 57 gescoord.
Rikconcours: Donderdagavond 20 oktober wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Koersballen: Let op: De start van het koersbalseizoen is uitgesteld naar donderdag 27 oktober.
Aanvang: 14.00 uur.
Kaarten maken: Op vrijdagochtend 14 oktober is het kaarten maken Aanvang: 10.00 uur.
Kienen: Maandagmiddag 17 oktober KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Herfst Ontspanningsavond: Vrijdagavond 21 oktober, aanvang 19.00 uur.
Aanmelden kan tot 15 oktober (eind deze week).

RIKKEN. RIKKEN.
Beste kaarters, vrijdag 21 oktober begint ons kaartseizoen weer.
Met weer mooie prijzen en een loterij.
LET OP!!!!Aanvang 19.00 uur in de kantine van ons sportpark”De Bergakkers”
Supportersclub “Vorstenbossche Boys “.

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

Dienstenveiling Stichting Carnaval “De Piereslikkers & Jong Nederland Vorstenbosch
Aanstaande zondag 16 oktober is het zo ver! We organiseren wederom samen een dienstenveiling!
Zorg dat je aanwezig bent tussen 12.30 uur en 13.15 uur en ontvang bij binnenkomst gratis een lotje voor de
loterij! In de middag tijdens de veiling, die start om 13.00 uur is een loterij met spectaculaire prijzen!
Adres Dienstenveiling: Blokhut de Roets, Tipweg 11 in Vorstenbosch.
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. 

Prachtig Piereslikkers Pakket:
Door het overweldigende succes van voorgaande jaren en de meer dan enthousiaste reacties op de smaak en
kwaliteit van de door ons geleverde verse worstenbroodjes, gaan we ook dit jaar weer voor u aan de slag om
overheerlijke verse Brabantse worstenbroodjes voor u te bakken.

Worstenbroodjes: Zeer smaakvol streekproduct!
1 zak met 6 worstenbroodjes € 12,-

Speciaal voor deze gelegenheid hebben we voor u een unieke:
CARNAVALS COMBI DEAL

Combineer nu 3 verschillende (zelf te kiezen) zakken worstenbroodjes en betaal slechts: € 33,- !!!

Wij staan voor u klaar in onze verkoopkraam op vrijdag 28 oktober van 17.00-19.00u op het Meester
Loeffenplein. Graag Gepast betalen (pinnen niet mogelijk).
Vergeet niet vooraf te informeren bij ouders/familie/vrienden/buren of zij nog van uw diensten gebruik
kunnen maken, zodat u voor hen ook wat lekkers mee kunt nemen. Als u vrijdagmiddag tussen 15.00-17.00u
telefonisch bestelt (bel dan: 06-22665172), is het ook mogelijk dat we de Brabantse lekkernijen bij u bezorgen
in Vorstenbosch op zaterdag tussen 10.00-12.00u. Bezorgkosten per adres: € 2,-
Bestellen vanaf vandaag ook mogelijk via Email: a.burgt@ziggo.nl
Alvast hartelijk dank voor uw enthousiasme en graag tot ziens op vrijdag 28 oktober!!!
Namens Carnavalsvereniging De Piereslikkers, De Oud - Prinsen

Opgave artiesten 41ste pronkzitting!
Het Pronkzittingscomité is weer op zoek naar artiesten die het Vorstenbossche publiek vier avonden willen
vermaken. De Pronkzittingsavonden zijn op 27 januari, 28 januari, 3 februari en 4 februari.
Als je graag mee wilt doen dan kun je jezelf aanmelden via mail naar pronkzitting@piereslikkers.nl of
telefonisch bij Judith Geenen via 06-24194105.

mailto:a.burgt@ziggo.nl
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Oude metalen inzameling 28 en 29 oktober 
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 28 en 29 oktober 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 (Container Bedafseweg 8 Timmershoeve) op zaterdagmorgen tussen 9.00 en 14.00 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.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Collega gezocht: een verkoopmedewerker/ster voor 20-32 uur. Dagen, uren en tijden in overleg.
Kom naar de winkel of bel ons. Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 0413-362222.

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 over de pedicure behandeling of een afspraak,
kunt u contact opnemen via tel.: 06-27581031

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:oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
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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