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Parochieberichten 17 december t/m 23 december 2022  (week 51)

Pastoorspraatje_________________________________________Eén tegen eenzaamheid.
Er zijn zo van die dingen die ieder jaar op een bepaald moment weer terugkomen en dat is ook zo in onze
feestmaand. Niet alleen wordt er dan op alle mogelijke manieren een beroep gedaan op onze
goedgeefsheid door allerlei goede doelen, maar vooral ook het accent gelegd op het samenzijn. En samen is
voor veel mensen niet zo eenvoudig als het klinkt, want heel veel mensen herkennen gevoelens van
eenzaamheid en die worden sterker, nu alles lijkt te draaien om samen. Maar wanneer ben je echt samen en
kan een ander voelen niet alleen te zijn, maar ook niet alleen te staan in het leven? Het is opvallend dat juist
jongere mensen deze gevoelens zeker zo veel hebben als de ouderen waar we dat meer van zouden
verwachten, omdat ze vaak na een heel druk leven door het wegvallen van familie en vrienden en het
ergens anders wonen van kinderen, meer tijd alleen zijn. Maar juist ook mensen, die opgroeien in een
virtuele wereld waar je constant aan staat en je de hele dag met je ‘socials’ bezig bent, ervaren
eenzaamheid. Een gevoel dat je niemand gunt en dat ook niemand wil hebben, maar waar toch blijkbaar
extra aandacht voor gevraagd moet worden. En de oplossing is vaak veel eenvoudiger dan je denkt en een
klein gebaar kan een groot verschil maken. En al weten wij dat samen heel erg goed, waarom kost het ons
dan zoveel moeite om er een keer voor een ander te zijn. ‘Ik heb zelf ook nog een leven’ hoor ik dan nogal
eens, maar wat voor leven is dat dan? Heb je het vooral druk met niets willen missen en overal geweest
willen zijn, maar wat heb je aan al die ervaringen als je ze niet kunt delen met anderen? Eén tegen
eenzaamheid vraagt aandacht voor iets dat er in onze samenleving helemaal niet zou moeten zijn, want hoe
kun je met zoveel mensen op een klein stukje wereld nou anderen helemaal niet meer zien?  Toch kan dat
heel goed als jouw wereld vooral niet groter is dan een telefoonscherm en je daar ook de indruk krijgt dat
iedereen echt leeft, behalve jij? Zo loopt eenzaamheid door alle generaties heen en is het iets waar we
samen een verschil in kunnen maken. Niet jezelf opsluiten in je eigen leven en bezigheden, maar eens echt
om je heen kijken en zien dat er echt nog heel veel mensen meer zijn die dezelfde behoefte hebben namelijk
echt contact.
En dat contact hoeft niet meteen groots en meeslepend te zijn, maar kan gewoon beginnen met die vraag:
‘hoe gaat het met je?’ Een vraag die we elkaar heel vaak stellen en waar standaard het antwoord op komt:
‘goed en met jou?’ Misschien dat je eens durft te vertellen hoe het echt met je is en dat de ander daar dan
niet van schrikt, maar ook tijd maakt om naar je te luisteren. Luisteren kan zoveel zeggen en kost niks en dat
wezenloos belangrijke appje kan nog wel even wachten, want een echt gesprek kost niet alleen iets, maar
geeft ook zoveel.
Juist in de decembermaand vragen we aandacht voor wat wezenlijk is en vanzelfsprekend zou moeten zijn
en zoveel mensen lijken te missen. Proberen we echt te luisteren en een antwoord te zijn op de vragen van
deze tijd, want iedereen is op zoek naar geluk in het leven en we kunnen het elkaar zo gemakkelijk geven
juist vanuit de gedachte van Kerstmis; vrede op aarde aan alle mensen van goede wil!
Fr. Ouwens pastoor
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HH Mis in het weekend: 4e zondag van de Advent

Zondag   18 december om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Ben Cornelissen
         met zang van Frappant Piet v.d. Velden

Intenties:

Overleden ouders van Kessel - Vissers en overleden familie ; Piet Zomers (namens de K.B.O.)
Han van den Heuvel (vanwege sterfdag) ; Harrie van de Ven en Anna van de Ven - van Kessel, zonen Jo en
Theo en dochters Johanna en Harriët (vanwege verjaardag Harrie).
HH Mis door de week:
Dinsdag 20 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 in 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.

Parochieberichten jaarnota
Verzoek aan alle verenigingen/stichtingen, die een abonnement hebben, om (bij wijziging) het email
adres van de penningmeester even door te geven aan parochievorstenbosch@hotmail.com
Dan komt de jaarnota op het goede adres aan. Alvast bedankt, Henny.
________________________________________________________________________________________________________

Vermist
Afgelopen vrijdagavond heeft iemand per abuis mijn zwarte Chasin jas meegenomen uit De Ketel na de
voetbalwedstrijd. Het is een zwarte, halflange Chasin jas met capuchon.
Terug te bezorgen bij Peter van den Elzen, tel. 06-30309580.

Kerststukjes te koop
Tijdens de kerstmarkt in de stuik hebben wij kerststukjes verkocht.
De opbrengst voor stichting TIM, die begeleiding biedt aan kinderen met een beperking.
Mocht je ons gemist hebben en alsnog een bloemstukje willen, bel me dan en het wordt geregeld.
Sjan Geenen 06-38975550

mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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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. NIET leden betalen €8,-.
Kienen: Maandagmiddag 19 december KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur. Doe ook mee.
Senioren Gym: HET IS ZOVER. 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.
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.

KOMT DE BRABANDER VAN HET JAAR 2022 UIT BERNHEZE?
U kunt nog 2 dagen stemmen op Mari van Berloo!!
Doe dat a.u.b.. want elke stem telt.
brabandervanhetjaar.nl/2022/mari-van-berloo

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!

RIKKEN. RIKKEN.
Vrijdag 16 december, onze vijfde kaartavond. Met weer mooie prijzen en een loterij.
Aanvang 20.00 uur in de kantine van ons sportpark ”De Bergakkers”.
Supportersclub Vorstenbossche Boys

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 

Trial Hunters op het Gildeterrein.
Zaterdag 17 december rijden er zo’n 100 RC verlichte auto’s een behendigheidstraject op het Gildeterrein
aan de Nistelrodesedijk. De auto’s moeten hoogtes nemen met hellingen van 40%, over bruggen en
houtstapels en allemaal radiografisch bestuurd. Kom kijken vanaf 18 uur. Toegang gratis.
Het Gildebergske is geopend voor o.a. warme chocolademelk met slagroom.

mailto:anniehoevenaars@outlook.com
http://brabandervanhetjaar.nl/2022/mari-van-berloo
http://brabandervanhetjaar.nl/2022/mari-van-berloo
http://brabandervanhetjaar.nl/2022/mari-van-berloo
http://brabandervanhetjaar.nl/2022/mari-van-berloo
http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl
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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”

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 !
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
Wilt u tijdens de kermis weer een geweldig feest?
Helpende handjes ontbreken bij ons nog het meest.
Mail naar heijno@hetnet.nl of 06-51941808

Elzemiek
Tweedehandse kledingwinkel op Kerkstraat 10 te Vorstenbosch.
Openingstijden: Woensdag 13.00 – 18.00 uur / Donderdag 18.30 – 21.00 uur / Vrijdag 13.00 – 16.00 uur.
U bent van harte welkom.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Kerstpakketten: Ook dit jaar maken wij weer kerstpakketten op maat voor U.
Kom naar de winkel en bespreek uw wensen.
Kerstbestellijst: Neem de kerstbestellijst mee en lever deze z.s.m. in.
Feestdagen: Zaterdag 24 december sluiten wij om 17.00 uur.
1e en 2e Kerstdag gesloten.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

Alpacafarm
In de kerstvakantie heeft Alpacafarm Vorstenbosch gewijzigde openingstijden.
Wij zijn open op:
- 23 en 24 december
- 27, 28, 29, 30 en 31 december
- 3, 4, 5, 6, 7 en 8 januari
Kom genieten van de gezellige kerstsfeer op onze boerderij. 
Standaard zijn we open van 10-17 uur. Op 24 en 31 december sluiten we om 15.30 uur. 
Graag tot ziens!

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,

mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
mailto:heijno@hetnet.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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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
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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

	Parochieberichten 17 december t/m 23 december 2022  (week 51)
	HH Mis in het weekend:4e zondag van de Advent
	HH Mis door de week:

