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Parochieberichten 5 november t/m 11 november 2022  (week 45)

Pastoorspraatje__________________________De fundering ligt er al, bouwen maar!
In een relatief klein land als het onze, waar we nu al bijna met achttien miljoen mensen wonen, is ruimte om
te bouwen schaars geworden en wordt er aan alle kanten geprobeerd om iedereen een dak boven het hoofd te
bieden. Zoals wel vaker hebben bewindslieden daarbij wilde plannen en wordt er overal naar ruimte gezocht
om de nodige huizen te kunnen bouwen. Dat bij deze crisis, we hebben niet anders meer dan crises, de
meningen over een oplossing verdeeld zijn spreekt voor zich en ook als parochie hebben we daar mee te
maken, want de gemeente Den Bosch wil maar wat graag grond van ons kopen om de nodige riante villa’s
op te bouwen.
Dat wij als parochie niet meteen willen gaan voor het grote geld snappen ze oprecht niet en er is inmiddels al
geprobeerd om op andere manieren druk te zetten. Toch vinden wij samen dat er soms andere dingen
belangrijk zijn in dit leven en in deze wereld dan geld alleen en dat heeft ons al naar de rechtbank gebracht.
Persoonlijk heb ik er altijd heel veel moeite mee dat overheden, binnen en buiten de kerk, de arrogantie
hebben dat zij altijd weten wat het beste is en anderen alleen maar ja hoeven te zeggen en te tekenen bij het
stippellijntje.
Het zal mijn Maaskantse aard wel zijn, maar dan begint er iets te borrelen en te koken en ga ik er meestal
vierkant voor liggen. Dat dit geen deugd is weet ik heus wel, maar ik heb mezelf helaas niet gemaakt en ik zal
moeten werken met en vanuit wat God me heeft gegeven. Wat ik gelukkig ook heb gekregen is een geloof dat
gebouwd is op het fundament, dat er al lag en daar bouw ik vandaag nog mee verder. Een geloof namelijk dat
ik niet zelf heb uitgevonden, maar dat door generaties voor ons is overgedragen als een weg om te gaan en
een waarheid om in te geloven. Het fundament van geloof is door anderen gelegd en ik heb Christus niet
uitgevonden, maar leren kennen door mensen en Zijn kerk.
Een kerk waarvoor ik me met hart en ziel, thuis aan de Maaskant, vanaf mijn kindertijd heb ingezet en die
enkele jaren geleden gesloten is bij gebrek aan een vitale gemeenschap.
Een lot dat nog vele kerken zal treffen in de komende jaren en ook in onze parochie zullen we daar niet aan
ontkomen. Tot op vandaag hebben we met elkaar onze zes gemeenschappen nog zo goed mogelijk laten
functioneren, maar het begint hier en daar toch echt te kraken en te schuren.
Toch bouwen we ondertussen wel verder, want het evangelie is te bijzonder om het erbij te laten zitten en
Christus zo’n kracht voor mensen, dat we Die moeten blijven verkondigen.
En dan mogen we in deze dagen terug naar de basis, het fundament en het wezenlijke van geloven en dat is
rond het jaar 700 gelegd door Willibrord. Iemand die huis en haard verliet om anderen dat goede nieuws te
brengen dat er een God bestaat die anders is en die geluk brengt en dat er leven is na dit leven.
Inmiddels zijn we 1300 jaar verder en voor de meeste van onze bijna achttien miljoen inwoners is Hij niet
meer de norm van leven en handelen, maar dat wil niet zeggen dat wij daarom zouden moeten twijfelen aan
Zijn betekenis. Voor veel mensen heeft de wetenschap bewezen dat God niet kan bestaan en anders vinden we
het geheel zo overweldigend dat we komen tot het besef dat we het gewoon niet kunnen weten en dat we
daarom het beste agnosten kunnen zijn. (mensen die beseffen dat je niet kunt weten of God wel of niet
bestaat) Toch ligt er voor ons een fundament dat we misschien niet zien, maar daarom nog wel een oersterke
basis is om een leven lang je geloof op te bouwen.
Vragen we in deze dagen aan de Heilige Willibrord, feestdag 7 november, dat we zijn fundament van geloof
ontdekken in ons leven en samen leven en daarop willen bouwen zodat er een Godshuis komt te staan, waar
plaats is voor iedereen, bouwen maar!
Pastoor Fr. Ouwens
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HH Mis in het weekend:
Zondag 6 november om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders

Hennie v.d.Brand
Intenties:
Overleden ouders van den Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie
Jan en Marietje Dortmans - de Mol (vanwege sterfdag Marietje)
Uit dankbaarheid
Overleden familie Manders en overleden familie Smulders
Bert van der Heijden (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 8 november om 09.00 uur: Eucharistieviering

#RedWednesday
De kerk in Vorstenbosch wordt vanaf 20 november tot 28 november 2022  ’s avonds samen met honderden
andere kerken wereldwijd en tientallen kerken en andere gebouwen in Nederland rood aangelicht.
Met de actie #RedWednesday vraagt de kerk samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN)
aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.
Parochie De Goede Herder, met alle geloofsgemeenschappen, doet mee aan #RedWednesday®, een
internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het mensenrecht op
vrijheid van godsdienst. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen
van de godsdienstvrijheid voorkomen. Christenen, in veel landen een minderheid, hebben hier in het bijzonder
mee te maken. Hoewel er ook lichtpuntjes zijn, is Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, bezorgd over
de tendens: “Wat het betekent om geen godsdienstvrijheid te hebben, ervaren veel mensen elders in de wereld
dagelijks. Voor ons, in een land met grote vrijheden, is het nauwelijks voorstelbaar wat het ontbreken van dit
mensenrecht met hen doet. Door de coronapandemie zijn we in Nederland nu minder vrij geweest dan we
gewend zijn; misschien dat we hun lijden daardoor iets beter kunnen begrijpen. Laat het een impuls te zijn om
ons voor wereldwijde godsdienstvrijheid in te zetten!”
In 2020 werden met #RedWednesday® ruim 480 miljoen mensen bewust gemaakt van de wereldwijd
afnemende vrijheid om te geloven. Met #RedWednesday roept Kerk in Nood op tot tolerantie en respect voor
gelovigen en tussen geloofsgroepen. Parochie De Goede Herder vindt het belangrijk dat de kerk van
Vorstenbosch meedoet met #RedWednesday.

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.
________________________________________________________________________________________________________

Kleurplaat voor SINTERKLAAS
De kleurplaten kun je nog tot 6 november inleveren bij de Dagwinkel.
Ook kunnen alle kinderen die nog geen kleurplaat hebben, deze afhalen bij de Dagwinkel.
B.v. kinderen onder de 4 jaar afkomstig uit Vorstenbosch en kinderen die elders op school zitten.
Intocht zondag 13 november om 13.00 uur.

Senioren KBO Vorstenbosch:
80 Plus leden: Op woensdag 9 november organiseren wij onze 80-plussers middag. Aanvang: 14.00 uur.
Genodigden graag  tijdig aanmelden.
Rikconcours: Donderdagavond 3 november wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 11 november. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 6 november bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

mailto:joketheovanos@gmail.com
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Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 3 november halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand,
Rietbeemden). Ophaalbeurt: Alexander van Doorn, Jos van Dijk
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Elle van der Zanden, Sandra de Wit

Zaterdag 5 november halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Ton Zwanenberg, Frank Geenen
Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:
-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.
-Bij voorkeur niet in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.
-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.
Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail;  bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar
Jacques de Groot; 0413-362201

RIKKEN. RIKKEN.
Beste kaarters, vrijdag 11 november, onze tweede kaartavond.
Met weer mooie prijzen en een loterij.
LET OP!!!!  Aanvang 20.00 uur in de kantine van ons sportpark ”De Bergakkers”
De volgende kaartdata onder voorbehoud: 25 november / 2 december / 16 december
Supportersclub  "Vorstenbossche Boys".

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
16 november 1900 uur in de Stuik: Mantelzorg en de mogelijkheden voor zorg thuis
Het liefst zijn we er helemaal niet mee bezig, met zorg. Zorg is iets voor later, het voelt als inleveren,
afhankelijk worden, iemand nodig hebben… Begrijpelijk, maar vroegtijdig nadenken en voorsorteren op de
tijd dat je misschien zorg nodig hebt is wel verstandig, juist om langer het heft in eigen handen te houden.
Op 16 november vertel ik 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.
Hoe zit het met de eigen bijdrage CAK als je geld op de bank hebt.
Ook is er aandacht voor mantelzorgers.
Wanneer ben je eigenlijk mantelzorger en is er een vergoeding voor? Hoe ga je om met je werk, met
overbelasting, met een naaste of ouder die niks wil? Wat is respijtzorg of vervangende mantelzorg?
Erna van den Elsen
Mantelzorgmakelaar & onafhankelijk clientondersteuner WLZ
Regelzus www.uw-mantelzorgmakelaar.nl
erna@uw-mantelzorgmakelaar.nl

Heeft u hierover al vragen die je graag aan de orde wilt stellen, dan kunt u die per mail indienen bij
stichtingzvv@gmail.com dan zal Erna deze zeker behandelen.
Iedereen, jong en oud, kan deze avond gratis bijwonen.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Wilt u dat de Dagwinkel blijft bestaan,
Kom, ondanks de wegopbreking, toch bij ons aan…
Wij zijn (per auto) bereikbaar vanaf de kerk.
Tevens zijn we op zoek naar een medewerker/ster voor zaterdag. Leeftijd vanaf 15 jaar.
Kom naar de winkel of bel 0413-362222 / 06-12946405.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
http://www.uw-mantelzorgmakelaar.nl
mailto:erna@uw-mantelzorgmakelaar.nl
mailto:stichtingzvv@gmail.com
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

OPROEP JEUGDVERKIEZING !!!
Op vrijdag 13 januari 2023 gaan de kinderen van groep 7 stemmen wie de nieuwe jeugdprins, -prinses en
-adjudant zal worden. Ook wordt geloot voor de jeugdraad van elf.
De onthulling vindt plaats in De Stuik op zaterdag 14 januari 2023.
Om er zeker van te zijn dat we niemand vergeten, willen wij de kinderen, die in de leeftijd van groep 7 zijn en
buiten Vorstenbosch op school zitten, vragen zich op te geven, als ze aan de stemming en/of loting willen
deelnemen.
Opgeven kan, vóór 25 november, bij Ivonne van Dijk tel: 06-51134539 of jeugdcomite@hotmail.com.

Pierehappertjesfestijn zondag 5 februari 2023
T/m 18 november 2022 kunnen kinderen zich inschrijven voor deelname aan het
Pierehappertjesfestijn. Deelname vanaf groep 3 t/m 15 jaar.
Let op! Kinderen mogen dit jaar 2 x deelnemen aan een act.
Stuur een e-mail naar jeugdcomite@hotmail.com:
 namen van deelnemende kinderen,
 in welke groep van de basis-/middelbare school ze zitten,
 naam / korte omschrijving van de act eventueel inclusief video / afbeelding,
 naam en telefoonnummer van de contactpersoon.

Kinderen uit groep 2 zijn uitgesloten van deelname aan het Pierehappertjesfestijn.
Wel zijn ze van harte welkom om de middagvoorstelling bij te wonen.
Verder informatie over de invulling van de zittingen volgt t.z.t. 
Opgave bij: Loes Derks, Kapelstraat 6/ jeugdcomite@hotmail.com / 06-21240241
_____________________________________________________________________________________

MEDEWERKERS DE STUIK
Steeds meer mensen weten de weg naar ‘DE STUIK’ te vinden.
Daarom zijn wij op zoek naar collega’s die ons team willen versterken.
We zijn op zoek naar o.a. barmedewerkers. Alle hulp is welkom en je beschikbaarheid is bespreekbaar zoals
bijvoorbeeld op afroep, vaste tijden of enkele avonden per maand.

Daarnaast zijn wij op zoek naar belangstellenden die onze beheerder willen ondersteunen.
Zij zorgen er met name voor dat de zalen voor onze gasten gereed zijn.
Aanvullende taken en inzetbaarheid zijn bespreekbaar.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken bij onze beheerder en/of digitaal:
info@de-stuik.nl. Wij nemen dan graag contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
Bestuur en beheer MFA de Stuik

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.

mailto:info@de-stuik.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl


5

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.

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

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.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.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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