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Parochieberichten 19 november t/m 25 november 2022  (week 47)
Pastoorspraatje_________________________________Mijn haan zal koning kraaien.
Mijn oma was een vrouw van weinig woorden, maar als ze wat zei was het raak en kon je het er mee doen.
Haar woorden kwamen meestal in de vorm van een spreekwoord en die bleken en blijken verrassend actueel
en de lading dekkend. Omdat ik haar tot na mijn dertigste heb mogen kennen, zijn haar oneliners me heel
goed bij gebleven en gaat er eigenlijk geen dag voorbij of ik herhaal er wel één. ‘Als niets komt tot iets dan
kent iets zichzelf niet meer’ was er zo één en die kwam altijd voorbij als er weer eens iemand zichzelf heel
belangrijk zat te maken en opschepte over eigen prestaties en het redden van de wereld. En zelfoverschatting
lijkt tegenwoordig wel een tweede natuur van veel mensen, want ieder woord en iedere zucht moet gehoord
en gewaardeerd worden en met ellenbogen werken mensen zich boven elkaar uit. Hoe mensen zichzelf inder-
daad overschatten, zien we ook om ons heen als dictators niet alleen met ellenbogen werken, maar letterlijk
over lijken gaan om macht en in hun ogen aanzien te verwerven. Maar ben je echt iemand als je kunt zeggen
dat meer dan 50 miljoen mensen hun leven verloren hebben door jou, zoals Jozef Stalin in Rusland? Ben je
een groot leider, als je een ander land binnen valt en burgers vermoordt, omdat jij vindt dat ze bij jouw land
horen en dat nog niet groot genoeg is? We zien het dag in dag uit gebeuren en dat is al zo lang zo als de
wereld bestaat en zal ook nooit veranderen oftewel: ‘hovaardij, wat plaag je mij?!’ Iedereen wil een eigen
koninkrijk, maar wat voor koning ben je daarin? Wil je alleen maar macht of gaat het ook nog ergens anders
over? We zien steeds dat macht corrupt maakt en dat iemand die onvoorstelbaar rijk is toch nooit genoeg lijkt
te hebben en daar zuchten we dan met een hele wereld onder. Maar zoals we het in het groot zien, zo gebeurt
het ook in het klein en moeten er veel hanen koning kraaien. Het is daarom iedere dag een gekraai van
jewelste maar wie heeft het laatste woord? Je kunt eigenlijk niets meer doen of er valt wel iemand over je
heen om te vertellen dat het niet kan, maar wat niet kan is nog nooit gebeurd, dus wat er gebeurt zal wel
kunnen, ook al vinden wij dat niet normaal. Maar wat is nog normaal en wie kan ons dat vertellen in een
samenleving die vooral gericht is op eigen ontwikkeling en eigen mening? Omdat er vaak geen echte grond is
om anderen iets op te leggen en iedereen niet veel verder komt dan een mening ventileren, wordt er al gauw
op de persoon gespeeld, in plaats van op waar het om gaat. Toen een geloofsgemeenschap binnen onze
parochie moeite had met het samenwerken met de rest en feitelijk gewoon op zichzelf wilde blijven zonder
inmenging van buiten af, was daar geen enkele reden of grond toe, maar werd er een zaak van gemaakt dat de
pastoor er op uit was om alle geloofsgemeenschappen van deze parochie tot de grond toe af te breken en daar
moesten ze zich toch tegen verweren. Hier kun je het natuurlijk niet mee oneens zijn, maar na zeven jaar gaat
dat afbreken door mij volgens hen nog steeds door en ben ik geen haar beter dan de meest gehate pastoors uit
ons bisdom en zo houd je de deur ook dicht, want als je die open zet, gaat alles kapot natuurlijk. Mijn haan zal
koning kraaien is daar nog steeds het uitgangspunt en zal het wel blijven tot die gemeenschap zelf ophoudt te
bestaan, want als je alleen maar leeft van en in conflict dan heb je geen toekomst, want daar komen mensen
niet voor. En in al die ervaring vieren we het feest van Christus Koning en sluiten daarmee een kerkelijk jaar
af en horen hoe onze eigen haan koning mag kraaien, op een hele andere manier. Christus manier is niet om
mensen tot op het bot te vernederen en af te serveren tot jij alleen over blijft en er niemand meer terug kakelt,
maar is er op gericht om vanuit je kracht en macht dienstbaar te zijn aan de wereld. Een manier van doen waar
de meesten van ons wat moeite mee hebben, want het is gemakkelijker te nemen dan te geven. Toch is er in de
houding van Christus meer toekomst en geluk te vinden dan in die van de Stalins van deze wereld, maar dat
vraagt wel om geloof en een keuze voor het goede die echt wel wat kost. Laten we onze haan koning kraaien
door een andere mentaliteit en het kwade vooral beantwoorden met het goede. Waar ik de laatste tijd
persoonlijk heel veel aan gehad heb in het belaagd worden door enkele ‘collega’s’ is mijn oma’s uitspraak:
‘och jungske, ge wordt altijd overreden door een mestkar, nooit door een rijtuig!”
Pastoor Fr. Ouwens
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HH Mis in het weekend:
Zondag 20 november om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Ben Cornelissen

met zang van koor Present Piet v.d. Velden
Intentie:

Harrie en Lies van Doren - van Boekel

HH Mis door de week:
Dinsdag 22 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.
________________________________________________________________________________________________________

Bedankt
Bedankt voor alle belangstelling en steun rondom het overlijden van Martien. Dat doet goed.
Petra Dortmans, kinderen en kleinkinderen.

Sinterklaas in de Molen
Wat hebben we afgelopen zondag genoten van het mooie ontvangst in Vorstenbosch!
Allen dank hiervoor.
En wij zijn erg blij dat Jan Smolenaars en Marcel Voorneman de molen weer beschikbaar hebben gesteld als
logeeradres. Woensdag 30 november van 17.00 uur tot 19.00 uur zijn alle kinderen welkom om op bezoek te
komen op ons logeeradres. Bij de molen staat ook een brievenbus, waar je brieven en tekeningen voor
Sinterklaas in mag doen. Tot woensdag 30 november,
Groeten van Sinterklaas en de Pieten

Toneelvereniging de Verenigde Spelers brengen de klucht 'Van stekker tot stopcontact' op de planken.
De voorstelling is te zien in de Wis in Loosbroek op zaterdag 19 november en zondag 20 november, beide
om 20.00 uur.  Verder op 26 november in de Stuik in Vorstenbosch, ook om 20.00 uur. 
Kaartjes à €8,- zijn vooraf te reserveren via mail: verenigdespelersloosbroek@gmail.com
of telefonisch: 06-17735130 of aan de kassa.

mailto:verenigdespelersloosbroek@gmail.com
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Rikconcours: Donderdagavond 17 november wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Kienen: Maandagmiddag 21 november KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur. Sluit ook aan.

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 25 november. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 20 november bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

Sinterklaas is weer in het land
Daarbij horen cadeautjes voor elke hand
Heb je voor surprise avond nog geen idee
Geef dan een diner bon van ons eetcafé

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

HAPPY CHRIS(T)MAS CRAZY BINGO GELUK SHOW.
Vrijdag 9 December - MFA De Stuik
Voor diegene die al een ticket hebben gekocht, vergeet niet je persoonlijke kerstwens voor 1 december in te
sturen. U leest hier alles over in de bijgevoegde flyer die je bij jouw ticket hebt ontvangen.
Voor diegene die nog geen kaartje hebben. Deze zijn nog te koop bij de Dagwinkel.
Wacht niet lang want het loopt storm en OP = OP

Jaarvergadering Dorpsraad 2022.
Noteer alvast in uw agenda;
14 december jaarvergadering dorpsraad Vorstenbosch.
Aanvang 20.00, ontvangst vanaf 19.30 uur.
Voorlopige agenda:
1 Opening
2 Jaarverslag en financieel verslag Dorpsraad
3 Update door Mieke Bode, wijkagent
4 Energietransitie in Vorstenbosch
5 Vorstenbosch sessies en vervolg
6 Fotopresentatie door Jo van den Berg
7 Afsluiting

mailto:joketheovanos@gmail.com


4

Kerstdiner
Vrijdag 16 december is ons kerstdiner
U kunt dan genieten van een 4 gangen diner voor de prijs van € 16,00
Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich opgeven bij Joke van Os tel. 366604
Per email: joketheovanos@gmail.com  U krijgt bevestiging terug.

“BOOTCAMP VORSTENBOSCH”
Wil je graag buiten sporten, oefeningen doen om je spieren te versterken en je conditie verbeteren?
Dan is Bootcamp Vorstenbosch iets voor jou!!
Iedere training wordt zo veel mogelijk op individueel niveau aangepast.
DECEMBER-ACTIE voor nieuwe leden:
Als je na een proeftraining een strippenkaart neemt, dan krijg je 1 training gratis!
DECEMBER-ACTIE voor leden: neem je een introduce mee die na de proefles een strippenkaart aanschaft
dan krijg je zelf ook een gratis training!
*actie loopt in de maanden november en december 2022.
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 of aanmelden kijk op www.bootcampheeswijkdinther.nl.
of mail naar info@bootcampheeswijkdinther.nl

Gezocht Gastheer/Gastvrouw
Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers die op de Zondagmorgen met enige regelmaat als Gastheer of
Gastvrouw willen fungeren in het secretariaat van onze Voetbalclub.
De tijden zijn van 09.00 – 13.45 uur, waarbij je o.a. de sleuteldienst voor de bezoekende en eigen
seniorenelftallen verricht, de teams voorziet van thee/ranja tijdens de rust, een praatje maakt met de
begeleiding van de teams, en samen met hen gezellig een bakje koffie of thee drinkt.
Wanneer er meerdere vrijwilligers bereid zijn deze dienst te willen invullen kan dit met zijn tweeën
uitgevoerd worden en vervul je gemiddeld 1 keer in de maand deze taak.
Je bent van harte welkom op de zondagmorgen om een keer mee te draaien om te kijken of je het leuk vindt,
voor ons als voetbalclub zou het veel betekenen als zich vrijwilligers voor deze taak willen melden.
Voor meer info of andere vragen, Eric van Houdt 06-17190323.
Alvast onze hartelijke dank, bestuur Vorstenbossche Boys.

Alpaca Winter Wonderland 18 november 2022 t/m 8 januari 2023. 
Alpacafarm Vorstenbosch begeeft zich in kerstsferen. Kom gezellig langs!
Op 10 en 11 december organiseren wij een kerstmarkt met alpaca(wollen) producten en producten van lokale
ondernemers. Daarnaast is er veel gezelligheid, lichtjes, muziek, warme hapjes en drankjes, een kampvuur
met marshmallows en natuurlijk alpaca’s. Op 10 en 11 december kost een entree ticket 2 euro per persoon.
Deze kan vooraf geboekt worden via onze website www.alpacavorstenbosch.nl
Op andere dagen is de entree gratis. We zijn standaard geopend van vrijdag t/m zondag. 

Organisatie Kermis 2023
Heeft u leuke ideeën of wilt u ons helpen, laat dit ons weten t.b.v. een mooie Kermis 2023.
Henny v.d.Heijden, 06-51941808 of Ad Somers/Johnnie v.d.Heijden/Debby v.Eerd/Gerard v.d.Aa.

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

http://www.bootcampheeswijkdinther.nl
mailto:info@bootcampheeswijkdinther.nl
http://www.alpacavorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
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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: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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