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Parochieberichten 29 oktober t/m 4 november 2022  (week 44)

Pastoorspraatje______________________________________Alle heiligen op een rijtje.
Het is bijna als vanzelf gegaan dat wij het feest van Halloween uit Amerika hebben omarmd en steeds meer
een deel hebben gemaakt van onze eigen kalender. En net als met Kerstmis is de periode van Halloween al
uitgesmeerd over een hele maand en trekken op steeds meer plaatsen groepen kinderen door de straten en
versieren steeds meer mensen daar hun huizen en tuinen voor. Een mooi voorbeeld van het omarmen van iets
uit een andere cultuur en toevoegen aan het eigen leven om dat wat op te fleuren en leegte te vullen. Want
weten we eigenlijk wel wat we vieren? Verkleden is leuk, snoep ophalen nog leuker, maar waarom doen we
dat? Er zijn talloze voorbeelden van gebruiken en rituelen die ooit heel goed en zinvol zijn begonnen en die
gaandeweg hun inhoud voor mensen verloren hebben, maar die we toch zijn blijven doen tot op het moment
dat iedereen ineens in de gaten krijgt dat het niets meer zegt.
Deze erosie van waarde en waarden zien we ook in de beleving en uiting van ons geloof en als mensen bij
gelegenheid een kerk bezoeken en meevieren, weten ze zich vaak geen houding meer te geven, maar tegelijk
ook niet waar ze naar kijken. Deze combinatie geeft voor mensen soms ook een ongemakkelijk gevoel, want
waarom gaat alles zoals het gaat en wat is de inhoud? Op vorm is nogal eens wat aan te merken, en dat wordt
dan ook vrij massaal gedaan, maar wat doen we met de inhoud? Als we in onze goed gevulde kerken
rondkijken, dan staan daar vooral verstilde en versteende afbeeldingen van mensen voor wie geloof vooral
geen vorm, ritueel of gewoonte was, maar een dagelijkse realiteit die geleefd en beleefd werd.
En in die zin is iedere kerk ook een huiskamer van God met ons, waarin we de herinneringen bewaren aan de
generaties voor ons en mensen die vanuit het verleden vandaag nog tot ons komen en ons iets te zeggen
hebben. De beelden in de kerken zijn een verwijzing naar mensen van geloof die echt een verschil hebben
gemaakt door hun geloof en daar kunnen wij niet genoeg aan herinnerd worden. En het zijn al die mensen, en
talloze anderen, die wij gedenken, maar meer nog vieren op Allerheiligen en stilstaan bij hun betekenis voor
ons vandaag. Heiligen zijn geen doden met een romantisch of spannend levensverhaal, maar zijn mensen die
met en vanuit geloof geleefd hebben en dat is actueel voor ons vandaag. Staan we stil bij zovelen die ons
voorgingen en hebben laten zien dat geloven een meerwaarde geeft aan het leven en samenleven. De meesten
zullen vandaag niet zo veel ‘volgers’ hebben als zovele influencers, maar ze mogen ons aan het denken zetten
over de vraag: ‘als zovelen Hem hebben gevonden en gevolgd, is dat dan ook niet iets voor mij?’
Happy Halloween!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
Zondag 30 oktober om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs

met zang van Interval Lambert v.d. Wijst
en de gedachtenis van onze overledenen van het afgelopen jaar.

Intenties:
Alle overledenen van het afgelopen jaar ; Onze overleden pastoors en weldoeners van de kerk ; Overleden
ouders Kanters – Konings ; Overleden ouders Adrianus van Houtum en Lamberdina van den Broek en
overleden familie ; Antoon Daandels (vanwege verjaardag) ; Annie Cornelissen - Hoefs (vanwege sterfdag en
verjaardag) en de overleden familie Cornelissen en de overleden familie Hoefs ; Diny Dominicus - Willems
en de overleden familie Dominicus en Willems ; Jan van der Ven (vanwege sterfdag) ; Overleden ouders
Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon ; Harrie en Riek van de Wetering – Wijdeven ;
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Overleden ouders Witte - Verberne en Princen – Schonenberg ; Jan, Triena en Huub van der Heijden - van
Doorn (vanwege sterfdag Jan) ; Harrie en Lies van Doren - van Boekel (vanwege verjaardag) ; Ties en Jaan
Somers – Leeijen ; Tom Blom ; Een bijzondere intentie

HH Mis door de week: Feest van Allerheiligen

Dinsdag 1 november om 09.00 uur: Eucharistieviering

Doop
Op zondag 30 oktober wordt gedoopt: Jaxx van Rooij zoon van Luke van Rooij en Laura de Man

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 – Rooijakkers 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.

Aanmelding Vormsel 2023
De kinderen die nu in het laatste schooljaar van de basisschool zitten kunnen zich opgeven voor het
ontvangen van het Vormsel in 2023. Het Vormsel zal waarschijnlijk in maart 2023 toegediend worden. Graag
aanmelden VOOR 1 november 2022 middels een mail naar de vormselwerkgroep via
vormsel.hvn@outlook.com Hierna ontvang je een inschrijfformulier. Wil je meer weten??? Stel je vraag aan
de leden van de vormselwerkgroep via vormsel.hvn@outlook.com of in de Mooi Bernhezer van 5 oktober
pagina 8.

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.

mailto:vormsel.hvn@outlook.com
mailto:vormsel.hvn@outlook.com
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Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.
________________________________________________________________________________________________________
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.

Kloosterkapel
Zondag: Expositie Schilderkunst en Keramiek: Komende zondag 30 oktober is de laatste kans om te
genieten van de kunst door de Vorstenbossche Ria Kieft en haar nichtje Truus Claassen.
Gezamenlijk exposeren zij respectievelijk hun keramisch werk en schilderkunst. Laat deze laatste kans niet
liggen en loop zondag vrij binnen. De Kloosterkapel is open 11:00 tot 16:00 uur.
Noteer alvast in uw agenda: “Lezing over Depressie” op 17 november en het “Klankschalenconcert” op
15 december. Verdere informatie en opgave via www.kloosterkapelvorstenbosch.nl

WALK/BIKE TO FIGHT CANSER  ( zondag 30 oktober)
Op zondag 30 oktober organiseren we weer de jaarlijkse wandel en fietstocht voor KWF.
Tussen 08:00 en 12:00 uur kan men starten voor de afstanden 13 of 20 kilometer.
Tussen 09:00 en 14:00 uur is dit mogelijk voor alle andere afstanden inclusief de fietstocht.
Onderweg geniet u van een lekker gratis kopje koffie of thee.
Nieuw dit jaar is het blokje om.
Bent u niet een fanatieke wandel of fiets liefhebber en wilt u het evenement voor KWF toch steunen,
dat kunt u een blokje om wandelen van ongeveer twee kilometer.
U kunt bij terugkomst natuurlijk gewoon genieten van het lekkers dat we u op deze dag aanbieden.
Bij het inschrijven ontvangt u een consumptiebon waarmee u na afloop nog kan nagenieten onder het genot
van een kopje koffie of thee. (Ook ontvangt u een gratis kopje koffie of thee onderweg tijdens de pauze waar
ook een toilet voorziening aanwezig is) Kosten zijn voor volwassenen €5,00 en voor kinderen €2,00.
Hiervoor ontvang je diverse extra’s en voor de kinderen is er een leuke attentie.
Voor de liefhebbers staat er na afloop een lekkere gratis kop warme soep klaar.
Verder houden we ook dit jaar weer onze grote succesvolle tombola onder de noemer “voordelig shoppen met
enveloppen”  Inschrijven en starten doe je in MFA de Stuik.
Voor meer info zie onze  website www.bvvorstenbosch.nl

Senioren KBO Vorstenbosch:
80 Plus leden: Op woensdag 9 november organiseren wij onze 80-plussers middag. Aanvang: 14.00 uur.
Genodigden graag  tijdig aanmelden.
Koersballen: Donderdagmiddag start het koersbalseizoen. Aanvang: 14.00 uur.

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
16 november om 19.00 uur organiseren wij een avond in de MFA De Stuik met als thema:
Mantelzorg en de mogelijkheden voor zorg thuis
Op deze avond vertelt Erna vd Elsen Mantelzorgmakelaar over de mogelijkheden van zorg thuis en de rol van
mantelzorg daarin. Wat moet je zelf doen, wanneer en waarmee helpt de gemeente, de zorgverzekeraar of het
zorgkantoor je. Hoe moet je zorg aanvragen, wie kan je daarbij  helpen en wat kost dat? Wat is WLZ, moet je
dan  naar een verpleeghuis? Hoe kom je aan een Persoonsgebonden budget (PGB) en wat kan je ermee.

mailto:oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
http://www.bvvorstenbosch.nl
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Hoe zit het met de eigen bijdrage CAK als je geld op de bank hebt.
Zet deze datum alvast in je agenda.
Bericht van SINTERKLAAS
Als alles goed gaat komt Sinterklaas dit jaar weer een bezoek brengen aan Vorstenbosch.
We staan op de planning voor zondag 13 november.
Om er een groot feest van te maken zou Sinterklaas het leuk vinden dat de hele Stuik dan vol hangt met
kleurplaten. Afgelopen week zijn er al kleurplaten uitgedeeld op de Basisschool.
Alle kinderen die nog geen kleurplaat hebben, kunnen deze afhalen bij de Dagwinkel.
B.v. kinderen onder de 4 jaar afkomstig uit Vorstenbosch en kinderen die elders op school zitten.
De kleurplaten kun je tot 6 november inleveren bij de Dagwinkel, dan zorgen wij ervoor dat ze op
13 november in De Stuik hangen. Sinterklaas hoopt dat jullie vele kleurplaten inleveren.
Alvast bedankt namens Sinterklaas.

Padelbanen in Vorstenbosch!
Op de ledenvergadering van TVV’82 van 28 september hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met
de plannen voor de aanleg van padelbanen! En daar zijn we ontzettend bij mee.
Om de financiering hiervan mogelijk te maken gaan we o.a. certificaten uitgeven. De certificaten kosten
€100,- per stuk, er kunnen er meerdere gekocht worden. De certificaten zijn aflossingsvrij en er wordt geen
rente vergoed. Om richting kopers toch een gebaar te maken starten we drie jaar na de uitgifte van de
certificaten met een loterij. Jaarlijks worden er 8 certificaten getrokken. Drie daarvan ontvangen hun inleg
terug en vijf worden beloond met een ludieke prijs. Om een certificaat te kopen hoef je niet perse lid te zijn
van onze club. Iedereen die de club een warm hart toedraagt is welkom één  of meerdere certificaten te kopen!
Heb je hier interesse in? Mail dan naar secretariaat@tvv82.nl en schrijf je in!
Vermeld hierbij je naam en het aantal certificaten dat je wil kopen.
Na de inschrijving zullen we de certificaten en afspraken officieel bevestigen

VET VERLIEZEN = VET BEVRIEZEZN
Blaadjes van de bomen, hoogste tijd om weer in shape te komen.
Plan vrijblijvend een intake gesprek.
Denise/Wendy
06-46598267/06-45110407
info@treschicvorstenbosch.nl

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

https://www.tvv82.nl/index.php?page=Email&email_md5key=ad97dda3133ed7bdea004f58cab4e150&email_to_name=secretariaat@tvv82.nl&sidh=35b8e90d6d6b2ddcf6258472b16a6bff&returnpage=297&sid=1
mailto:info@treschicvorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
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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: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
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