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Parochieberichten 26 november t/m 2 december 2022  (week 48) 
 

Pastoorspraatje_______________________________________Een sobere verwachting. 
Nu we te maken hebben met een sterk gedaald consumentenvertrouwen en iedereen steeds meer de pijn van 

de inflatie en de gevolgen van oorlog voelt, is de komende decembermaand voor niet iedereen meer de warme 

maand waarmee we feestelijk het jaar afsluiten. Het vieren van Sinterklaas en het vervullen van wensen wordt 

al een beetje anders en in plaats van meerdere cadeaus worden maar enkele wensen vervuld en is ook het eten 

wat minder uitbundig. En los van de pijn die we voelen lijkt het een beetje Corona, maar dan anders, want 

opnieuw staat onze manier van leven onder druk. Mochten we langere tijd deze dagen niet vieren met hen die 

er voor ons toe doen nu dat wel weer kan, zal het op veel plaatsen een tandje minder moeten. En dan is het 

toch jammer dat we net als toen alleen maar het negatieve kunnen zien en benoemen en niet de kans kunnen 

herkennen om terug te komen bij waar het om gaat. Laten we voorop stellen dat armoede en stress om geld 

onze gezondheid zeker onder druk zetten, maar we kunnen ook hier van iets negatiefs iets positiefs maken. 

Een sobere verwachting als het op materiële dingen aankomt is heel erg vervelend, maar het geeft ook altijd 

de gelegenheid om onszelf af te vragen wat we met zulke dagen nou echt nodig hebben? Gaat het niet veel 

meer om het samen zijn, zoals we dat ook juist zo enorm gemist hebben in de afgelopen jaren en geeft het 

elkaar opzoeken niet ook geluk? Klagen zit wel een beetje in onze aard en we maken ons terecht zorgen om 

bepaalde dingen, maar is het niet eens een moment om de verwachtingen dan bij te stellen en eens te beseffen 

dat het allemaal wel wat minder mag? Klagen over de lange wachtrijen om op vakantie te kunnen is dan ook 

een beetje klagen met gezonde benen en om die ellende te voorkomen hoef je al niet zo heel veel meer te doen 

dan gewoon thuis te blijven en je eigen omgeving opnieuw te ontdekken. Een cadeau kan heel veel meer 

waarde krijgen als er voor gespaard is en als het echt een persoonlijke wens vervult en dan is de prijs toch echt 

ondergeschikt. Ieder kind mag een verlanglijstje maken en hopen op veel en van alles, maar er gaat niets 

boven een warm thuis, waar je mag zijn wie je bent en mensen elkaar in liefde dragen en helaas missen dat 

ook nog veel te veel kinderen in ons land. Zij zullen hele andere wensen op hun lijstje hebben staan dan 

anderen en we mogen ons realiseren dat hun verwachting echt een eerste levensbehoefte is en die van ons toch 

vaak wat luxe of alleen maar extra. We mogen onze verwachting dan ook heel realistisch maken nu we samen 

weer aan de Advent beginnen en we vooral weer hoopvolle verhalen gaan horen met elkaar.  

In alles komt Gods grote wens voor ons naar voren en het zijn  hoop en licht die Hij ons in de komende tijd 

wil geven en die bij ons zeker op ons eigen verlanglijstje niet mogen ontbreken. 

We weten wel wat er eigenlijk toe doet in het leven, maar we leven vaak zo anders. 

Laten we in de komende Advent ons consumentenvertrouwen voor wat het is en ons richten op dat wat ons 

echt niet mag ontbreken in de komende feestmaand, namelijk het vertrouwen dat het allemaal wel goed zal 

komen, omdat God naar ons omkijkt!     

Pastoor Fr. Ouwens  

 

HH Mis in het weekend:  1e zondag van de Advent 
 

Zondag 27 november om 10.30 uur: Eucharistieviering  Collectanten: Jan Smolenaers 
      met zang van Interval    Cor Geenen 

Intentie: 

Uit Dankbaarheid 

Overleden ouders Somers - Habraken 
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HH Mis door de week:   

Dinsdag 29 november om 09.00 uur: Eucharistieviering 

 

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. 

 

Speelgoedbank Bernheze 

Mensen die graag een cadeautje met Sinterklaas willen geven of met Kerst enkele mooie spullen willen 

hebben om hun huis gezellig te maken tijdens de Kerst?  

Dat kan!!  

Op woensdag en zaterdag van 13:00 uur tot 16:00 uur kunnen mensen met een kleine portemonnee terecht  

in zaal De Waard te Heesch, Kerkstraat 3. 

Tijdens deze openingstijden kunt u ook goed bruikbaar en schoon speelgoed of Kerstspullen inleveren. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

RIKKEN. RIKKEN. 

Vrijdag 25 november, onze derde kaartavond. 

Met weer mooie prijzen en een loterij. 

Aanvang 20.00 uur in de kantine van ons sportpark “De Bergakkers” 

Supportersclub Vorstenbossche Boys 

 

Sinterklaas in de Molen 

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 

 

Senioren KBO Vorstenbosch:  

Liederentafel: Woensdagmiddag 30 november a.s. staat er een liederentafel gepland. Aanvang: 14.00 uur. 

Kerstviering: Donderdagmiddag 15 december kerstviering. Opgeven voor 9 december a.s. 

Ledenwerving: De KBO is bezig met een ledenwerving. U kunt ons helpen.  

Weet u iemand die lid wil worden geef dit dan door aan het bestuur.  

 

DE STUIK IN KERSTSFEER 2022 

Zaterdag 10 december van 18.00 uur tot 21.00 uur 

Kerststal op het Stuikplein vanaf 15.00 uur  

Komt het zien !!  

Dit jaar zeer ruim van opzet met een groot aantal marktkramen met een breed aanbod van producten, diensten 

en (kinder) activiteiten, verder leuke optredens in de sportzaal en op het Stuikplein een grote professionele 

Kerststal met allerlei dieren en zelfs een Kameel.  

De levende kerststal is al te bezoeken vanaf 15.00 uur.  

Gratis entree 

Hou de Facebook pagina van de Stuik in de gaten voor actuele informatie.  

Noteer 10 december in je agenda en kom gezellig naar de Stuik !!! 

 

Streetdance Vorstenbosch 

Ben je 4 jaar of ouder en vind je het leuk om lekker te dansen?  

Dan is streetdance misschien wel wat voor jou!  

Bij voldoende aanmeldingen starten we vanaf januari 2023 weer met een nieuwe groep.  

Aanmelden daarvoor kan tot 23 december via streetdancevb@hotmail.com. Een proefles meedoen is 

natuurlijk mogelijk! Voor meer informatie kijk op www.streetdancevorstenbosch.nl  

 

mailto:streetdancevb@hotmail.com
http://www.streetdancevorstenbosch.nl/
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EHBO vereniging wordt AED vereniging 

Vorstenbosch heeft inmiddels AED’s hangen in vele buurten en bij verenigingen. 

Een goed initiatief maar hoe werken deze en hoe kunt u deze gebruiken? 

Leden van de EHBO vereniging vinden het belangrijk dat ook U deze kunt leren bedienen. 

Daarom is in de ALV besloten om de EHBO vereniging te wijzigen naar een AED vereniging. 

Inmiddels zijn er al 40 leden die deel gaan nemen aan de lessen die we gaan organiseren vanaf januari 2023. 

Wilt u ook leren reanimeren en een AED bedienen? 

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor een cursus AED. Voor info kunt u contact opnemen met 

aedvorstenbosch@outlook.com of met Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390 

AED’s zijn zeer belangrijk en hebben hun nut al meerdere keren bewezen. 

Dus doe ook mee en leer handelen met een AED. 

 

Muziek verbindt 

Muziek verbindt dat weten we allemaal. Maar weten jullie ook dat het je brein jong houdt, dat het je 

creativiteit stimuleert en dat je er blij van wordt. Belangrijk voor jong en oud!  

Kom ontdekken/kijken/luisteren op zaterdag 17 december wat muziek voor JOU kan betekenen.  

Loop binnen bij de Stuik. Ontdek hoe het brein op muziek reageert, kom luisteren naar muzikale uitvoeringen, 

probeer zelf een instrument en stel je vragen. Wij zijn er om een gezellig babbeltje met je te maken.  

Inloop met koffie tussen 15.30 en 17.30. Gratis toegang. Graag tot dan! 

Wil je al eerder meer informatie over muziek maken, kijk op onze website: 

www.notenkrakersvorstenbosch.nl of stuur een mailtje: muziekles@notenkrakersvorstenbosch.nl  

 
Organisatie Kermis 2023 

Heeft u leuke ideeën of wilt u ons helpen, laat dit ons weten t.b.v. Kermis 2023.  

Henny v.d.Heijden/Ad Somers/Johnnie v.d.Heijden/Debby v.Eerd/Gerard v.d.Aa. 

Mail naar heijno@hetnet.nl of 06-51941808 

 

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel  

• Sinterklaas:  

Kinderen kunnen hun geknutselde/gekleurde bootje nog inleveren t/m 3 december. 

Op 5 december sluiten wij om 17 uur. Wij wensen iedereen een gezellig Heerlijk Avondje. 

• Grill-hapjespan:  

Bestel snel onze heerlijke hapjespannen voor de feestdagen. OP = OP, Reserveer dus snel…  

• Kerstpakketten:  

Ook dit jaar maken wij weer kerstpakketten op maat voor U.  

Kom naar de winkel en bespreek uw wensen. 

• Collega gezocht:  

Wie komt ons team versterken op 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  

 

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 

 

mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl/
mailto:heijno@hetnet.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.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.  

 

Voetzorg praktijk Iris, Pedicure in Vorstenbosch 

In de praktijk gevestigd: Lendersgat 10, kunt u terecht voor al uw voetklachten, maar ook voor een gewone 

pedicure-behandeling, gellac of biab op de hand/teennagels en voor een ontharingsbehandeling. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.voetzorgpraktijkiris.nl  

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Iris van Gemert: 06-28814300 

 

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

