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Parochieberichten 24 december t/m 30 december 2022  (week 52)

Pastoorspraatje_________Iedereen verdient een mooie Kerst, laten we het samen vieren.

Alles wordt uit de kast gehaald om ons zo ver te krijgen dat we onze tafels toch zeker zo vol zetten als andere
jaren en de omstandigheden zijn ook weer zo dat we gezellig bij elkaar mogen zitten. We zien dan ook veel
lachende gezichten en een bont palet aan gezinnen en families, die in verschillende samenstellingen aan tafel
zitten en het vooral heel gezellig hebben met elkaar. En als je dat allemaal ziet en denkt dat dit de norm is,
dan kun je kijkend naar andermans geluk wel eens een vraag hebben bij dat van jou.
Want het is heus niet overal zo gezellig in deze dagen en door heel veel verschillende oorzaken hebben te veel
mensen weinig te vieren. Angst voor de toekomst, groeiende armoede en diep verstoorde relaties in gezin en
familie leggen een extra druk op momenten die wij als vanzelf verbinden met gezelligheid en sfeer.
Toch is er voor velen nog wel iets te vieren en we zetten op een bepaalde manier ook ons beste beentje voor.
Misschien dat we dan ook voor dit jaar onze focus mogen leggen op het samen vieren en alle extra zorgen
even aan de kant zetten, omdat we gewoon samen zijn. En het succes van dat samenzijn hangt af van onze
intentie waarmee we samen zijn. Als het doel vooral is om inderdaad samen Kerst te vieren en met elkaar in
dankbaarheid samen te zijn, dan heb je niet zo heel veel nodig om het Kerstmis te laten worden.
Kerst is het als wij persoonlijk open staan voor wat ons in deze dagen gegeven wordt en dat in dankbaarheid
willen aanvaarden en delen. Het gaat dan ook niet om de beste aanbiedingen en de scherpste prijs, maar om de
openheid van het hart. En als je zoekt naar licht en uitkomst in deze tijd, dan is er die net zo goed als 2000
jaar geleden, want iedere tijd en iedere mens heeft behoefte aan vrede, licht en stabiliteit. In die zin verdient
ook iedereen een mooie Kerst en die mogen we elkaar niet alleen toewensen, maar ook samen mogelijk
maken. We racen weer de laatste weken van het jaar in en voor we het goed en wel samen beseffen is 2022
een herinnering. Laten we het jaar goed afsluiten door vooral in dankbaarheid het Kerstfeest te vieren en te
beseffen dat iedereen een mooie Kerst verdient en dat dit kan als wij het samen vieren. Mogen de komende
feestdagen ons op een andere manier verbinden en de band bevestigen, die wij ook in ons geloof met elkaar
hebben. Ik wens U nogmaals van harte mooie dagen en alvast alle goeds voor 2023!
Iedereen bedankt voor een afgelopen jaar waarin door de inzet en betrokkenheid van velen onze parochie toch
weer verder heeft gekund en alles voor mensen is geweest, wat ze gevraagd hebben.
Van harte dank aan alle vrijwilligers en bezoekers en we mogen samen geloven dat we hier iets goeds doen en
in stand houden, juist ook vanuit de Kerstgedachte:
God wordt mens voor ons, laten wij het ook voor elkaar zijn!
Fr. Ouwens pastoor

Hoogfeest:   Geboorte van Jezus -  Kerstmis
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Kerstavond
Zaterdag 24 december om 19.30 uur  Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers

Met zang van Timeless Cor Geenen
Intentie:
Harrie en Jo van Kessel - de Mol

1e  Kerstdag
Zondag 25 december  om 11.00 uur  Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders

Met zang van Present Cor Geenen
Intenties:
Pieta van Houtum
Antoon Daandels en de overleden ouders Daandels en van Kessel
Diny Dominicus - Willems en overleden familie
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven
Overleden ouders van Dooren - Dobbelsteen
Toos Hurkmans - van der Valk
Harrie en Jo van Kessel - de Mol

2de Kerstdag
Maandag 26 december  om 10.30 uur  Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs

M.m.v. ensemble van de Fanfare Lambert v.d. Wijst
Intenties:
Overleden ouders Kanters - Konings
Overleden ouders Antoon van Asseldonk en Petronella van Dijk en overleden familie
Harrie en Dien Ottenheim - Verhoeven en overleden familie (vanwege verjaardag moeder)
Jo en Sjaan de Wit - Jansen
Overleden familieleden van de families Claassen en van Lith

Dinsdag 27 december  GEEN viering

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag 1e Kerstdag om 11.00 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.
________________________________________________________________________________________________________

Verloren
Wij zijn een bos sleutels verloren. Wie heeft deze gevonden? In de omgeving het Lieve Vrouweveld.
Graag bellen naar 06-51001583
Alvast Bedankt

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
Het bestuur wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2023.

AED vereniging Vorstenbosch
Wij wensen U allen Gezellige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2023.
Vanaf januari 2023 starten wij met (herhalings)lessen Reanimatie en AED-bediener.
Aanmelden/informatie via aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
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SUPPORTERSCLUB

KERSTKIENEN!!
Op woensdag 21 december organiseert de supportersclub weer de gezellige Kerstkienavond met veel leuke
prijzen, in de kantine van ons sportpark “De Bergakkers”. Aanvang: 20.00 uur.

RIKKEN!!
De volgende kaartavonden zijn:
Vrijdag 13 januari
Vrijdag 20 januari
Vrijdag 10 februari
Vrijdag 24 februari
Vrijdag 10 maart
Vrijdag 24 maart

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en sportief 2023.
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 !

Stichting Jeugdbelangen film woensdag 28 december
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en vind je het leuk om naar de film te gaan, dan nodigen wij je graag uit om op
woensdag 28 december gezellig een film te komen kijken in de Stuik.
13.00 uur (tot ± 14.30 uur) voor de kinderen van groep 0 t/m groep 3. 
14.30 uur (tot ± 16.30 uur) voor de kinderen van groep 4 t/m groep 8.
(Uiteraard mag je er ook voor kiezen om naar de andere film te gaan samen met je oudere/jongere zus/broer.)
Dit geldt voor ALLE kinderen uit Vorstenbosch, dus ook als je niet op basisschool Op Weg zit.
Wij zouden het leuk vinden om jullie daar allemaal te zien.
De kosten bedragen € 1,- per persoon per film en kun je op die dag betalen.
Ook mag je gerust een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Tot 28 december! Groeten Stichting Jeugdbelangen.

!Oliebollen actie!
Het is bijna zover, dit jaar kun je op 31 december de heerlijke J.N. Oliebollen op het Mr.Loeffenplein
halen van 9:30 t/m 16:00 uur. Wilt u van te voren bestellen doe dit dan via jnvorstenbosch.nl
Namens Jong Nederland Vorstenbosch

Inschrijven Vorstenbossche Biljart Kampioenschappen van 15 maart t/m 24 maart 2023
Op vrijdag 13 januari 2023 van 20.00 tot 22.00 uur kun je je inschrijven bij Bar De Ketel voor VBK 2023.
Inschrijfgeld bedraagt €15.
Het toernooi vindt plaats bij Bar De Ketel en begint op woensdag 15 maart.
Vrijdag 24 maart zullen de laatste deelnemers spelen om het kampioenschap!
Organisatie VBK

Gilde St.Antonius Abt
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Goed maar vooral Gezond 2023.
We hopen u weer te ontmoeten bij een Gildeactiviteit in het nieuwe jaar.

http://jnvorstenbosch.nl/
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STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

DATA 2023:
Zaterdag 7 januari Prinsenbal, onthulling van de Prins van 2023
Zondag  8 januari Prinsenreceptie
Vanaf      9 januari Verkoop van het carnavalsjaarboek ‘t Papierke
Woensdag    11 januari Kaartverkoop Pronkzitting 2023
Zaterdag       14 januari Jeugd Prinsenbal
Vrijdag 27 januari Pronkzitting i.s.m. Senioren KBO
Zaterdag 28 januari Pronkzitting
Vrijdag 3 februari Pronkzitting
Zaterdag 4 februari Pronkzitting
Zondag 5 februari 2x Pierehappertjesfestijn
      17 februari t/m 21 februari Carnaval            
Voor verdere gegevens zie onze website www.piereslikkers.nl en ons jaarboek ’t Papierke.
Tenslotte wensen wij u prettige feestdagen en een goed 2023!

PRINSENBAL zaterdag 7 januari 2023
"De Pierebloazers" halen eerst prins Edwin 1ste met zijn gevolg af,
waarna de stoet rond  20.15 uur richting "De Stuik" vertrekt.
20.30 uur volgt het afscheid van Prins Edwin 1ste en……
rond 21.15 uur zal de nieuwe Prins ??????? door de “evenementencommissie de Ketel" worden onthuld.
Het prinsenbal wordt muzikaal opgeluisterd door "De Pierebloazers" in combinatie met een discotheek.
Kom op tijd, dan mis je niets, tot ziens in "De Stuik".

PRINSENRECEPTIE
Op zondag 8 januari 2023 kan de nieuwe Prins door dorpsgenoten, iedereen die wil en carnavalsverenigingen uit
de omringende dorpen worden gefeliciteerd vanaf 12.30 tot 18.00 uur in "De Stuik".
Iedereen is van harte welkom!

CARNAVALS JAARBOEK
Van 9 t/m 12 januari 2023 zullen leden van de stichting het carnavalsjaarboek ‘t Papierke 2023,
weer huis aan huis bezorgen.
Van u vragen wij, uiteraard op vrijwillige basis, een bijdrage in de kosten voor alle carnavalsactiviteiten, zoals
b.v. het jeugd- en ouderencarnaval, pronkzitting en de carnavalsoptocht.
Uw steun is dus op vrijwillige basis, doch hopen wij op een gemiddelde bijdrage van € 5,00 per gezin.
Alvast onze hartelijke dank!

Vorstenbosch “kwist”
Na 2 1/2 jaar mogen we weer!!
De kwis commissie is weer volop bezig om weer een fantastische kwis in elkaar te zetten.
SAVE THE DATE !!
Kwis avond: zaterdag 25 maart 2023
Prijsuitreiking en feestavond: vrijdag 14 april 2023.
Nadere info en over aanmelden volgt zsm!

Organisatie Kermis 2023
Wij wensen iedereen een fijne Kerst en een Gelukkig 2023.
Wilt u ons helpen bij de organisatie van de kermis in 2023?
Mail naar heijno@hetnet.nl of 06-51941808

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
Zaterdag 24 december sluiten wij om 17.00 uur. 1e en 2e Kerstdag gesloten
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2023.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

http://www.piereslikkers.nl
mailto:heijno@hetnet.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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De Schaapskooi
Zaterdag 24 december 12.00 - 19.00
1e kerstdag 25 december Gesloten
2e kerstdag 26 december Gesloten
Donderdag  29 december Gesloten
Zaterdag 31 december 12.00 - 18.00
Zondag  1 januari 17.00 - 21.00
Donderdag 5 januari Gesloten
Wij wensen iedereen hele fijne dagen en een goed en gezond 2023
Team de schaapskooi

Gemeente Bernheze - Afvalstoffendienst

Andere afvalapp en telefoonnummer voor afvalinformatie in Bernheze
Vanaf 1 januari 2023 breidt de gemeente Bernheze de samenwerking met de Afvalstoffendienst van de
gemeente ’s-Hertogenbosch uit. Voor inwoners betekent dit dat er een nieuwe afvalstoffenapp en nieuw
telefoonnummer zijn voor de vragen over het ophalen van afval.

Andere app: Afvalstoffendienst app
De inzameldagen van afval voor 2023 bekijken de inwoners van Bernheze voortaan op de Afvalstoffendienst
app. Deze kunnen ze vanaf 15 december 2022 downloaden op de telefoon. In de app zijn de ophaaldagen te
vinden, informatie over de milieustraten en afval scheiden. Ook staan er nieuwsberichten in.

Liever geen app?
Inwoners die de app niet willen gebruiken kunnen de afvalkalender downloaden via
www.afvalstoffendienst.nl en ‘gemeente Bernheze’ kiezen. Ze kunnen de kalender zelf downloaden of
aanvragen via een button. Ook dat kan vanaf 15 december 2022.  Als inwoners niet kunnen printen of niet
digitaal toegankelijk zijn, dan kunnen ze bellen met Afvalstoffendienst op 0800 – 9900001.

Ander telefoonnummer: 0800 - 9900001
Er is ook een nieuw telefoonnummer voor als er vragen zijn over afval. Vanaf 1 januari 2023 is dat het
telefoonnummer van de Afvalstoffendienst, 0800 - 9900001. Het telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur. Het is mogelijk vragen te mailen naar klantenservice-afv@s-hertogenbosch.nl
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.bernheze.org/afval.

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.

http://www.afvalstoffendienst
mailto:klantenservice-afv@s-hertogenbosch.nl"
http://www.bernheze.org/afval
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
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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.

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: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
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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