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Parochieberichten 10 december t/m 16 december 2022  (week 50)

Pastoorspraatje________________________________________Van donker naar licht.
We weten natuurlijk best dat de datum voor het vieren van het Kerstfeest niet opgedoken is uit de burgerlijke
stand van Nazareth, maar een latere keuze is die bewust is gemaakt om de betekenis van het Kerstfeest nog
beter te benadrukken. En welke keuze kun je dan beter maken dan een dag, middag in de winter als net de
kortste dag voorbij is en er aarzelend weer meer licht gaat komen? Als wij willen benadrukken dat Christus
inderdaad het licht van deze wereld is, dan zitten we met de keuze van de datum wel goed, want op dat
moment snakken we met een hele wereld naar meer licht als het net lijkt alsof er alleen maar minder licht is.
We verbinden donker en duister met angst en onzekerheid en in die zin zijn we ook juist in deze tijd weer op
zoek naar meer licht dat een andere kijk geeft op het leven en de wereld en dat ons laat zien waar we naar toe
gaan. We verjagen de duisternis met allerlei verlichting die vooral sfeervol of overdadig is, maar hoe zit het
met de donkere hoekjes van ons hart? Want je kunt wel een tafel vol mensen hebben, maar je toch helemaal
alleen voelen of een mooi verlicht huis dat toch geen thuis is. Daarom is Kerstmis meer dan sfeer alleen en
gaat het ook om wat het innerlijk met ons doet. We gaan niet alleen letterlijk van donker naar licht in deze de-
cemberdagen, maar als het goed is ook van binnen. Kerstmis is meer dan stress over eten en samenzijn met
mensen, die je misschien niet eens echt mag, maar gaat over echt mens worden in deze tijd.
En hoe die mens er dan uit kan zien mogen we herkennen in de mensen die op bezoek komen in de stal.
Niet de meest voor de hand liggende mensen, maar wel diegenen die op zoek zijn naar zin in het leven en een
thuis in datzelfde leven. We gooien zo vlug de deur dicht voor elkaar, want we hebben elkaar niet meer nodig
lijkt het wel, maar de realiteit is anders. Willen we met een wereld als de onze naar het licht, dan hebben we
elkaar nodig en daarbij de inspiratie ook van God en een geloof. Samen herkennen wat echt gelukkig maakt
en er dan aan gaan werken in weer een heel nieuw jaar dat er voor ons ligt en waarin God ons vooral veel
kansen biedt. Kansen die we echt mogen aangrijpen en niet meer elkaar maar dwars zitten, omdat je overal
last van hebt. Misschien toch een idee om een keer in de spiegel te kijken en je af te vragen waar anderen zich
bij jou aan zouden kunnen ergeren, voordat je iedereen vertelt wat jou ergert. Hebben we ons al afgevraagd
hoe het vieren van Kerstmis ook voor anderen om ons heen een echt feest kan worden door onze inzet, of
plannen we vooral ons eigen geluk? God wordt een mens in Jezus Christus en geeft ons dat licht van de
wereld voor altijd en wij mogen het toelaten in ons leven. Een mens van God worden in deze tijd die licht
draagt en licht geeft, omdat je weet dat je welkom bent bij een God die mens wordt in een stal en die Zijn
geluk aan ons aan blijft bieden of wij er nu op zitten te wachten of niet.
Daarom wens ik U niet alleen een heel mooi Kerstfeest met alles en iedereen erop en eraan, maar vooral ook
dat God een mens kan worden in en door U en het lichter wordt in een wereld die wel wat warmte kan
gebruiken. Een Zalig Kerstfeest voor U allemaal en allen die U dierbaar zijn van Fr. Ouwens pastoor

HH Missen in het weekend: 3e zondag van de Advent
Zondag 11 december om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs

met zang van ons Ensemble Lambert v.d. Wijst
Intentie:

Sjan van den Braak (vanwege verjaardag)
Ria van Roosmalen (namens de K.B.O.)
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HH Mis door de week:
Dinsdag 13 december om 09.00 uur: Eucharistieviering

Kerken Bernheze organiseren kerstpakkettenactie. 2022
In deze zware en moeilijke tijden is het voor verschillende inwoners moeilijk om het hoofd boven water te
houden. Het is voor hen moeilijk om elke dag voldoende eten op tafel te zetten.
Laat staan met de Kerst iets extra’s.

Van 13 t/m 20 december, van  09:00 - 20:00 uur, kunt u uw gaven/boodschappen, zoals bijv. houdbare
levensmiddelen, fruit in blik, een lekkernij, een speelgoedje, een huidverzorgingsartikel etc. etc.
inleveren het portaal van de kerk.

Van alles wat ingeleverd is, worden pakketten op maat samengesteld. Enkele dagen vóór kerst worden de
pakketten op een zorgvuldige en discrete wijze bezorgd.
De kerstpakkettenactie is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Bernheze.
Mocht u medemensen kennen die deze hulp kunnen gebruiken!!
Dan vragen wij u om dit kenbaar te maken bij de coördinator van deze actie, Liebregtsplein 24, 0610402525. 
Voor verder inlichtingen: tel.nr. 0413-363315 of 06-10402525 of 06-11247067. 
Onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid.
Pastoor Ouwens en Pastoraatsgroep.

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.
________________________________________________________________________________________________________

Kluscafé!
Op vrijdag 9 december is er weer Kluscafé in de Stuik. Tussen half tien en twaalf uur is iedereen die wat te
repareren heeft welkom. Gebruiksvoorwerpen, elektrische apparaatjes, maar ook kleding kunnen misschien
aan een tweede leven geholpen worden door onze vrijwilligers. Die een kleine bijdrage voor een reparatie op
prijs blijven stellen. Reparatie van spullen staat volop in de belangstelling. Er worden zelfs kampioen-
schappen gehouden voor klussers. Dat heeft uiteraard ook te maken met de prijsstijgingen. Bovendien is het
gewoon leuk om kapotte apparaten of andere dingen een tweede leven te geven. Hoe dan ook: als er
bijvoorbeeld een schaar of beitel opnieuw gescherpt moet worden of wanneer er vragen zijn over ‘n computer
of smartphone: de klussers weten er meestal wel raad mee.

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 !!!

“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.
Wil je informatie over ons en onze acties,
loop dan op 10 december binnen tijdens de Kerstmarkt en zoek ons op!
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Kerstviering: Donderdagmiddag 15 december kerstviering. Opgeven voor 9 december a.s.
De deelnemerskosten zijn slechts € 2,- p.p.
Kaarten maken: Vrijdagochtend 9 december is het kaarten maken Aanvang: 10.00 uur.
Ledenwerving: De KBO is bezig met ledenwerving. Weet u ook iemand die lid wil worden geef dit dan door
aan het bestuur. Ook leden uit solidariteit zijn van harte welkom. Vanaf 50 jaar kan men lid worden.
Senioren Gym: In januari gaan wij starten met Bewegen voor Ouderen. De lessen die worden gegeven zijn
gericht op ouderen met als doel om op een verantwoorde wijze, veilig en op ieders eigen niveau met plezier te
kunnen bewegen. Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie of jezelf aanmelden, dan kan dat via
mail anniehoevenaars@outlook.com of telefoonnummer 06-42183550.
Ook niet leden kunnen hieraan meedoen.

Jaarvergadering Dorpsraad Vorstenbosch
14 december in MFA de Stuik in Vorstenbosch. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Agenda:
Opening vergadering 
Toelichting jaarverslag 2022
Toelichting Financieel jaarverslag 2021
Terugkoppeling Vorstenbosch sessies 
Schuldhulpmaatje door Frans Schmit 
Pauze
Videoboodschap Wijkagent Mieke Bode 
Energietransitie in Vorstenbosch
Fotopresentatie door Jo van den Berg
Afsluiting
Wij zien u graag op 14 december!

Kloosterkapel
Donderdag 15 december: Rust en Ontspanning met Tibetaanse Klankschalen.
Paul Vens geeft een warmhartig en intiem concert met zijn Tibetaanse klankschalen. Zij zijn in staat een
verfijnde trilling uit te stralen en creëren  een oase van rust en ontspanning in je geest en je welzijn.
Het effect van de klankschalen is persoonlijk, uniek en erg indrukwekkend.
Graag wil Paul anderen laten delen in zijn positieve ervaringen.
Meld je aan voor dit sfeervol concert via de site of  opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl.
Aanvang 20:00u, entree € 12,50.

Zondag 18 december: Spirituele Inspiratielezing
Leon van den Elsen geeft een lezing-inspiratiesessie met als thema "Boodschap Vanuit Mijn Hart".
Een sessie over je bewustzijn en hoe je in deze tijd geestelijk kunt groeien en dat enorm praktisch uitgelegd.
Meld je voor deze middag aan op http://www.zelfwerkzaamheid.com/lezing.
Aanvang 13:30u, entree € 20,-
Wij wensen U een aangenaam verblijf in de Kloosterkapel!

UW STEM TELT!!
Wordt inwoner van Bernheze Brabander van ‘t jaar? Mari van Berloo uit Heeswijk is genomineerd voor
Brabander van het jaar 2022. Gekozen uit honderden inzendingen hoort hij bij de laatste 5 kandidaten.
De jury prijst zijn enorme inzet voor inwoners van Bernheze. Hij is o.a. dag en nacht bezig voor statushouders
en vluchtelingen. Ook hier in Vorstenbosch. Zie ook ‘t verhaal deze week in de Mooi Bernheze.
STEM NU! https://brabandervanhetjaar.nl/2022/ mari-van-berloo
Stemmen kan tot 16 december. Info op: omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar

KERSTKIENEN!!
Op woensdag 21 december organiseert de supportersclub weer de gezellige Kerstkienavond
in de kantine van ons sportpark “De Bergakkers”. Aanvang: 20.00 uur.
Supportersclub ”Vorstenbossche Boys”

mailto:anniehoevenaars@outlook.com
mailto:opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl
http://www.zelfwerkzaamheid.com/lezing
https://brabandervanhetjaar.nl/2022/
http://omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar
http://omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar
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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 

MFA DE STUIK UITNODIGING 
Zoals bij velen wel bekend, gaat Bert van der Linden na ruim 14 jaar enthousiast als beheerder werkzaam
geweest te zijn in de Stuik, de Stuik verlaten. Bert heeft inmiddels zijn werkzaamheden overgedragen aan
onze nieuwe beheerster Sanne Derkse.   
Hierbij nodigen wij U uit om afscheid van Bert te komen nemen en kennis te maken met Sanne.
Op donderdag 22 december tussen 19.00 uur en 20.30 uur bent U van harte welkom om hun beiden de hand
te komen schudden in MFA de Stuik. Graag tot dan !
P.S. Tel nr. beheer is gewijzigd, Sanne is te bereiken via 06-53565661 of via tel.nr. De Stuik 0413-366598)

DE STUIK WENST IEDER GOEDE FEESTDAGEN EN EEN GOED EN GEZOND NIEUWJAAR TOE !

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

! Oliebollenactie !
Jaaa net zoals de voorgaande jaren verkopen wij namens Jong Nederland Vorstenbosch op 31 december
oliebollen. En ook zoals altijd staan  weer met een hoop gezellige bakkers die voor u de heerlijkste oliebollen
bakken op het Meester Loeffenplein. En ook dit jaar kan je via www.jnvorstenbosch.nl oliebollen bestellen.
Wij hebben er al zin in en zien u hopelijk op de 31ste langs komen. 
Jong Nederland Vorstenbosch

AED vereniging Vorstenbosch
Vanaf januari 2023 starten wij met herhalingslessen Reanimatie en AED-bediener.
Voor de nieuwe cursus AED-bediener kunt U zich aanmelden via aedvorstenbosch@outlook.com
of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390
AED’s zijn zeer belangrijk en hebben hun nut, in Vorstenbosch, al meerdere keren bewezen.
Dus doe ook mee en leer handelen met een AED.

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
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 

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

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

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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