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Parochieberichten 12 november t/m 18 november 2022  (week 46)

Pastoorspraatje__________________________________________We gaan naar Rome!
Met deze titel schreef de bisschop van den Bosch een stuk in de nieuwsbrief van het bisdom over het
vijfjaarlijkse bezoek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie dat vanwege Corona nu zeven jaar geleden
is. En in die zeven jaar, Bijbels getal van de volheid zeven, is er toch wel het één en ander veranderd in de
Nederlandse Kerkprovincie. Waren we voorheen een boegbeeld van goed georganiseerd geloof en een
voorloper in alle vernieuwingen nu staan alle seinen op diep rood en vliegen de getallen over kerksluitingen je
om de oren. Wat is er dan toch gebeurd in die afgelopen zeven jaar en hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Op de eerste plaats zijn we natuurlijk gewoon mee gegaan in de ontwikkelingen van de tijd en is de al zo vaak
genoemde secularisatie verder gegaan en dat laat duidelijk sporen na.
Als mensen niet meer ervaren dat God een meerwaarde in hun leven heeft en ze vervolgens ook zich niet
meer herkennen in het leven en geloven van welke kerk dan ook dan laten ze los en gaan hun eigen weg
maken.
Bijzonder is dan wel dat mensen toch geloven op zich niet helemaal los laten maar meer een eigen kijk op de
wereld ontwikkelen waar vaak nog wel de normen en waarden van een geloof inzitten maar dat allemaal wat
losser en vrijblijvender. Op zich allemaal te volgen maar wat natuurlijk in de afgelopen zeven jaar ook niet
echt geholpen heeft is dat de kerk over het algemeen zo met zichzelf en haar eigen overleven bezig is dat je
als deelnemer het gevoel kunt krijgen dat het allemaal meer om het in stand houden van structuren en
gebouwen gaat dan over het geloof van mensen en elkaar daarin steunen en inspireren.
We zijn ook een zwijgende kerk geworden die zich vooral binnen de muren bezig houdt met kleinzielige
haarkloverij en naar buiten toe weinig laat horen of zien. Een stem in het maatschappelijk debat rond klimaat
en de verruwing van de samenleving hebben we niet en we komen vooral in het nieuws met interne ruzies en
de zoveelste kerksluiting en dan bewijs je jezelf geen dienst. En niemand heeft alle antwoorden maar in plaats
van de voorstellen van een ander overschreeuwen en van tafel vegen omdat het niet in jouw kerkbeeld past en
dan met gelijkgestemden je ‘overwinning’ vieren is zo onchristelijk dat het alleen maar werkt als antireclame
om mee te gaan doen. Tijdens de Dekensvergadering van afgelopen week zei de bisschop van den Bosch dat
hij vooral toch met een hoopvol verhaal naar Rome wil gaan en de Paus wil ontmoeten maar met inmiddels
geen enkele kandidaat voor het priesterschap meer en vergrijzende geloofsgemeenschappen die vaak nog
vechtend ten onder gaan moet je toch wel even goed kijken om de tekenen van hoop nog te zien.
Toch is het evangelie een kracht die dit alles overstijgt en daarom mogen we naar Rome want we zijn deel van
een groter geheel. De kerk van Nederland was eens de grootste ‘leverancier’ van missionarissen ter wereld en
de best georganiseerde Kerkprovincie ter wereld maar we zien nu dat je er met organisatie niet komt.
Wat we met elkaar heel pijnlijk moeten ervaren nu is dat we het spreekwoordelijke kind met het badwater
hebben weg gegooid en we dachten dat je een kerk en een wereld kunt redden met vergaderen in plaats van
met bidden en dienst aan mensen. Zoals de Godzoeker zei; ik zocht God en ging naar de kerk en ik belande in
een vergadering en toen ben ik maar weer weg gegaan.
Als je samen gelooft dan is overleg en organisatie zonder meer nodig maar het gaat allereerst om het geloof
van die ander en hoe dat bevestigt en gevoed kan worden. De kerk is dan ook net de politiek ook als het
helemaal mis gaat weten we daar toch nog een draai aan te geven zodat het allemaal wel mee valt en het
eigenlijk zo toch het beste is. Ik twijfel er niet aan dat de bisschoppen van Nederland in Rome hun straatje wel
weer schoon geveegd krijgen en ze décharge krijgen over het gevoerde beleid maar dat je ergens mee weg
komt wil nog niet zeggen dat je het goed gedaan hebt. Er wordt daar weer hoffelijk en waarderend over elkaar
gesproken en een beeld gegeven van eenheid en gezamenlijkheid maar daar veranderd onze situatie niet van.
Toch eens benieuwd wat God hier nou allemaal van vindt.
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Pastoor Fr. Ouwens
HH Mis in het weekend:
Zondag 13 november om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs

Lambert v.d. Wijst
Intenties:

Net van den Braak - van Rosmalen (vanwege sterfdag)
Corrie Nooijen - van Heertum (vanwege jaargetijde op 15 november)
Bert van Zutphen (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 15 november om 09.00 uur: Eucharistieviering

In Memoriam
Op dinsdag 1 november overleed te Eindhoven Martien Dortmans van de Streepkant in de leeftijd van 74 jaar.
Voor hem werd er een Avondwake gehouden in onze kerk op zondag 6 november en was er maandag het
afscheid in besloten kring.
Wij wensen zijn vrouw Petra en zijn gezin maar ook alle andere nabestaanden heel veel sterkte en kracht toe
voor de komende tijd en hopen dat de herinneringen een bron van kracht zullen blijven.

#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.
________________________________________________________________________________________________________

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”
Supportersclub Vorstenbossche Boys

Organisatie Kermis 2023
Wie komt ons ondersteunen met de organisatie van Kermis 2023??
Heeft u leuke ideeën of wilt u ons helpen, laat dit weten zodat we er weer een leuke kermis kunnen maken.
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Henny v.d. Heijden, 06-51941808 of Ad Somers/Johnnie vd.Heijden/Debby v.Eerd/Gerard vd.Aa.
Kluscafé!
Het Kluscafé opent vrijdag, op de elfde van de elfde, weer de deuren van de foyer van de Stuik.
Na succesvolle pogingen om kindermeubilair van de aanpalende dagopvang een tweede leven te geven en iets
minder geslaagde ingrepen in een knoert van een compressor staan we weer paraat vanaf half tien.
Tot 12.00 uur stellen we alles in het werk om tegemoet te komen aan de technische herstelwensen van de
mensen uit het dorp.
En wie het gezellig vindt om koffie te komen drinken is ook welkom.
Spulletjes en kleding die een beurt nodig hebben: de klussers doen er hun best voor.
Want weggooien kan altijd nog. Een schaar of beitel die scherper moeten worden: kom er gerust mee langs.
Dat geldt ook als u vragen heeft over het werken met e-mail, internet, Windows, Word, Excel en bijvoorbeeld
Powerpoint. Half oktober was het trouwens International Repair Day, want een kluscafé noemen ze in de rest
van de wereld Repair Café. Wij niet.

Nieuw in het klus café: bij Astrid van der Heijden beelden van laten gips repareren, tegen kostprijs.
Daarnaast gratis teken- en kleurlessen voor volwassen. Tekenen en kleuren daar zijn kinderen bijna dagelijks
mee bezig. Als we ouder worden tekenen of kleuren we nagenoeg niet meer. Toch zijn dit vormen van
ontspanning die je bijna altijd kan doen.
Bij het klus café bied ik eenvoudige kleur- en tekenlessen aan. Waar je thuis ook mee aan de slag kan.

Intocht Sinterklaas Vorstenbosch
Komende zondag 13 november komt de Sint om 13.00 uur aan bij het Gilde Bergske.
Daar zullen Marcel en Janiek Dominicus de Sint en de Pieten welkom heten.
Samen met alle kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden lopen we in optocht
achter het Gilde en de pony’s van Ruiter Sport Vereniging Vorstenbosch naar MFA de Stuik.
De route is:
Gildebergske, Nistelrodesedijk, Binnenveld, Kapelstraat, Eggerlaan, Liebregtsplein naar MFA de Stuik.
Daar hebben we een gezellig feestje met Sinterklaas en zijn Pieten.
De kleurplaten van alle kinderen worden in MFA De Stuik opgehangen en Sinterklaas zal een extra cadeautje
uitreiken aan de prijswinnaars.
Het zou leuk zijn als de kinderen een feestelijke muts willen maken met hun naam erop.
Bij slecht weer graag de site van Stichting Jeugdbelangen en Vorstenbosch-info in de gaten houden.

Sinterklaas in de Molen
Sinterklaas is erg blij dat hij dit jaar weer kan logeren in de prachtige molen van Vorstenbosch.
Mocht je een mooie tekening hebben gemaakt of een brief hebben voor Sinterklaas, de brievenbus zal vanaf
13 november weer klaar staan bij de Molen.
Op Woensdag 30 november van 17.00 uur tot 19.00 uur  zijn alle kinderen welkom om Sinterklaas een
handje te komen geven in de molen.
Natuurlijk zijn er dan ook een aantal pieten.
Kom je ook!

Kloosterkapel
17 november: Lezing over Depressie door Hans Rijkers
Deze donderdagavond komt Hans Rijkers u vertellen over alle ins en outs van depressie.
Hans is ruim 32 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.
Hij werkte o.a. bij de GGZ bij de 24-uurs crisisdienst en met daarbij de aandachtsvelden ‘Kind en Jeugd’ en
"Bemoeizorg". Sinds de laatste jaren werkt Hans als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg binnen
de huisartsenpraktijk Nistelrode en Heesch.
Gesteund met zijn jarenlange ervaring komt Hans vertellen over depressie.
Op deze avond zullen weinig vragen onbeantwoord blijven.
Ondanks het thema ‘Depressiviteit’ zal het een dynamische en leuke avond worden.
Aanvang 20:00u, entree € 7,50.
Meld u aan via de site of mail naar opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl.

mailto:opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl
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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.

Vrijdagavond 18 november a.s. in de Stuik
Een avond “Ontmoetingen” met Jolanda Weijers.
Boodschappen vanuit de Ongeziene Wereld.
Van 20.00 tot 22.30 uur.    Bijdrage 10 euro.
Info en aanmelden via ; info@leanbrugmans.nl of 06-82089543

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS 
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.

http://www.uw-mantelzorgmakelaar.nl
mailto:erna@uw-mantelzorgmakelaar.nl
mailto:stichtingzvv@gmail.com
mailto:info@leanbrugmans.nl
mailto:info@de-stuik.nl
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Bestuur en beheer MFA de Stuik
Lijkt Jong Nederland jou ook zo leuk?
Dan is deze week misschien wel iets voor jou!
In de week van 21 t/m 25 November is bij Jong Nederland de instuifweek.
Dat betekent dat iedereen welkom is om een keer bij Jong Nederland te komen kijken. Hieronder is te zien
wanneer welke groep/klas kan komen op welke dag. Hopelijk zien wij jou in deze week!
Maandag 21 November
• Senioren 2 Derde klas 19:45 - 21:15
Dinsdag  22 November
• Senioren 1 Vierde klas 19:00 - 20:30
• Junioren 4 Groep 6 18:30 - 20:00
Woensdag 23 November
• Junioren 1 Brugklas 19:15 - 20:45
• Junioren 2  Groep 8 19:15 - 20:45
• Junioren 3 Groep 7 19:00 - 20:30
Vrijdag 25 November
• Maxioren 1 Groep 5 19:00 - 20:30
• Maxioren 2 Groep 4 18:30 - 20:00
• Senioren 3 Tweede klas 19:00 - 20:30
Zaterdag 26 November
• Minioren  Groep 4 jaar t/m groep 3 13:30 -15:00

THE HAPPY CHRIS(T)MAS CRAZY BINGO GELUK SHOW  (VRIJDAG 9 DECEMBER)
Bijna is het weer zover “DE CRAZY BINGO” maar deze keer wordt het een speciale kerst editie.
Diegene die onze crazy bingo avonden al eerder hebben bezocht zullen zeggen het kan niet gekker.
Toch hebben we weer wat nieuws bedacht en niets is te gek.
Naast de velen prijzen die men kan winnen deze avond hebben we ook weer de acht gouden koffers met
daarin extra leuke prijzen. In een van de koffers verstoppen we de hoofdprijs van 250,- contant.
Ook houden we weer een gratis loterij.
We verklappen niet alles maar het beloofd een fantastische avond te worden met heel veel verrassingen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Dagwinkel en kosten €15,00
Lees bij het kopen van een kaartje zeker de bijgevoegde flyer want je mag deze keer ook nog een kerstwens
doen. Misschien laat de kerstman jou wens wel in vervulling gaan deze avond.
De avond vind plaats in de Stuik en start om 20:00 uur.
Zie ook onze website www.bvvorstenbosch.nl

Huis te huur
Kroezel 13 in Uden (achter Ben van Dijk)
Vanaf (medio)Januari te huur. 
Een energiezuinige woning d.m.v. aardwarmtepomp en zonnepanelen. 
Voor meer info bel: 0613215223.

High wine/ High Beer
Vanaf nu kun je bij Alpacafarm Vorstenbosch
genieten van een gezellige high wine of high beer in De Alpacabar. 
Vanaf 18 november begeeft onze alpacafarm zich in kerstsferen, ook in de kerstvakantie extra geopend.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
De wegopbreking zal pas in december klaar zijn,
Dat u toch uw boodschappen komt doen, vinden wij erg fijn.
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

http://www.bvvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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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

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.

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