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Parochieberichten 14 januari t/m 20 januari 2023  (week 3)

Pastoorspraatje___________________________________Gedoopt door het leven gaan.
Nu we samen de Kersttijd afsluiten met het vieren van de Doop van Christus in de Jordaan door Johannes de
Doper, wordt als vanzelf de vraag gesteld naar de betekenis van het gedoopt zijn voor onszelf.
Want wat betekent dat, gedoopt door het leven gaan, en maakt dat het leven anders dan van mensen die niet
gedoopt zijn? Ondanks onze groei van bevolking neemt het aantal gedoopte mensen in een rap tempo af en
lijken nieuwe generaties niet altijd meer de waarde van gedoopt zijn te zien. Het vraagt ook van ons dat we er
voor onszelf niet alleen over nadenken, maar dat we ook laten zien wat het zeggen wil om gedoopt door het
leven te gaan. Juist omdat de keuze voor het doopsel steeds bewuster gemaakt wordt, zou je ook verwachten
dat wij uit kunnen leggen wat van dopen nou de meerwaarde is voor het leven, maar dat is soms nog niet zo
eenvoudig. Wie van ons kan voor zichzelf onder woorden brengen wat je voelt als je gedoopt bent en hoe
mensen dat aan jouw leven kunnen merken? We hebben vaak overal wel een mening over, maar hebben we
dan ook de woorden om te vertellen wat gedoopt zijn betekent en hoe wij dat handen en voeten geven?
Steeds is te merken dat wij als het over geloof gaat moeilijk woorden vinden en als we er wel woorden voor
hebben, dan worden we door anderen al vlug zweverig gevonden of een beetje te vroom en daar moeten we
niets van hebben. Toch is gedoopt zijn een basis waarop je een heel leven verder mag bouwen en wat een
band geeft met God die uniek is en die nooit verbroken kan worden.
Ieder jaar zijn er een aantal mensen die vragen om uitgeschreven te worden uit de kerk en dat gebeurt dan
door een aantekening te maken in het doopregister van de parochie, waardoor de band tussen iemand en onze
kerkgemeenschap verbroken wordt, maar het gedoopt zijn kunnen we nooit ongedaan maken. Gedoopt zijn
gaat levenslang met je mee en geeft een unieke  relatie met God die wij van onze kant wel kunnen verbreken,
maar die Hij nooit zal verbreken ook al laat je jezelf uitschrijven. Het is voor ons dan ook veel meer de vraag
hoe wij zelf inhoud en betekenis geven aan dat gedoopt zijn en wat anderen daarvan merken.
Gedoopt zijn is dezelfde mens zijn als iedereen, maar wel anders leven, omdat je Doopsel je van binnen uit de
kracht geeft om anders tegen het leven aan te kijken en dat leven ook vanuit een andere invalshoek te beleven
en vorm te geven. Gedoopt door het leven gaan is weten dat je het niet alleen hoeft te doen en dat er Iemand is
die altijd op je letten zal en die naast je loopt en die op het moment dat het nodig is je ook zal dragen.
Als we samen het Doopsel van Christus vieren is dat ook een mooie afsluiting van onze Kersttijd, want nu
onze verlosser is geboren en wij Hem hebben herkend, mogen we ook zien van waaruit Hij zijn weg gaat.
Hij gaat op weg vanuit Zijn verbondenheid met de Vader en laat tot in alle consequentie zien wat dat gedoopt
zijn en die opdracht betekenen. Mogen ook wij de waarde van het gedoopt zijn in ons leven altijd blijven
beseffen of misschien wel opnieuw ontdekken, zodat anderen van ons kunnen zeggen: ‘ze zijn net als wij en
toch leven ze anders!’
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Doop van de Heer

Zondag 15 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
Met zang van Timeless Lambert v.d. Wijst

H.Mis met aanwezigheid van het Gilde St.Antonius Abt i.v.m. Patroondag.

Na afloop van de H.Mis is iedereen van harte welkom op ’t Gildebergske voor een kop koffie / thee.
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Intenties:

Alle levende en overleden leden van het Gilde St. Antonius Abt
Han van den Heuvel (vanwege verjaardag)
Truus van Kessel - Vissers (vanwege sterfdag)
Overleden ouders van Boxmeer - Verbruggen (vanwege sterfdag moeder)
Johan en Betsie van der Heijden - van der Linden
Driek en Pieta Noijen - van Dijk

HH Mis door de week:
Dinsdag 17 januari 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.

Kliederkerk
Zoals jullie in het parochiemagazine hebben kunnen lezen zijn wij in onze parochie, parochie De Goede
Herder, gestart met het opzetten van een kliederkerk.
Kliederkerk is met het hele gezin luisteren naar verhalen, elkaar ontmoeten en samen vieren.
Ouders zijn heel belangrijk. Als we de ouders enthousiast kunnen maken, dan betekent dat dat bij de kinderen
in het gezin ook de betrokkenheid groeit. Want ze delen het samen thuis.
Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de verhalen
ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen
vieren en samen eten. Er staat een verhaal centraal en de aanpak is creatief.
Er is veel aandacht voor gezinnen met kinderen en er worden veel mensen bij betrokken.
Omdat we uit zes dorpen bestaan zullen we als een soort karavaan rondtrekken. In de praktijk komt het er op
neer dat we een kliederkerkbijeenkomst voorbereiden en dat we daarna gaan kijken in welke van onze zes
dorpen deze het beste plaats kan vinden. Dit kan in en buiten de kerk zijn.
Bij kliederkerk is iedereen welkom. De plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het
christelijk geloof kunnen ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met bijbel en geloof.
En helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.
We hebben inmiddels ook een naam: THE ADVENTURERS
We gaan samen op avontuur om de verhalen te ontdekken.
Noteer ook alvast de datum van de eerste bijeenkomst in je agenda:
Zondag 5 februari om 15.00 uur, Kerkstraat 2 in Heesch.
Via Instagram, Facebook, posters en flyers krijgen jullie nog meer informatie!!!
________________________________________________________________________________________________________

VORSTENBOSSCHE BOYS NIEUWJAARSRECEPTIE.
Via deze willen we alle (ere)leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren uitnodigen voor de
nieuwjaarsreceptie. Zondag 15 januari 2023 vanaf 14:30
Een gezellig en informeel samenzijn na de winterstop, we hopen jullie weer te mogen ontmoeten!
Bestuur Vorstenbossche Boys

Senioren KBO Vorstenbosch:
Kaarten maken: Vrijdagmorgen 13 januari kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur.
Kienen: Op maandagmiddag 16 januari kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Rikconcours: Donderdagavond 19 januari wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur.
Bridgen: Donderdagavonden 12 en 26 januari bridgen. Aanvang: 19.00 uur. Daarnaast elke maandag
oefenochtend bridgen, aanvang: 9.00 uur.
Bewegen voor Ouderen: Vrijdag 13 januari is de definitieve inschrijving voor de nieuw te starten gymgroep
‘Bewegen voor Ouderen’. Aanvang 14.00 uur.
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STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
Bij deze wil ik iedereen van harte bedanken voor de felicitaties tijdens het prinsenbal en de receptie.
We gaan er een mooi carnavalsjaar van maken.

‘Zorg da ’t nie an oe eige ligt!’

Prins Daan d’n Urste
Daan van der Heijden

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
Bedankt u allen voor de financiële steun bij de verspreiding van ons jaarboek ’t Papierke.

ZIEKENBEZOEK
Prins Daan d’n Urste en een afvaardiging van zijn gevolg gaan ook dit carnavalsseizoen onze zieke
Piereslikkers bezoeken. Om te voorkomen dat er mensen vergeten worden, verzoeken wij familie, buren of
bekenden namen van deze zieken, ook die in het verzorgings-/ziekenhuis verblijven en die een bezoek op prijs
stellen, voor 31 januari door te geven aan Iris van Asseldonk, tel: 06-29845610.
Bij voorbaat onze dank en van harte beterschap.

KAARTVERKOOP PIEREHAPPERTJESFESTIJN

Zaterdag 28 januari van 11.30 tot 12.00 uur in Gemeenschapshuis “De Stuik”
Het Pierehappertjesfestijn zal dit jaar plaatsvinden op zondag 5 februari.
Er zijn toegangskaarten te koop voor zowel de middagvoorstelling (aanvang 13.30 uur) als de
avondvoorstelling (vanaf 12 jaar, aanvang 18.00 uur).
Graag 10 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig zijn.
De kosten bedragen € 7,50 per stuk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Derks, jeugdcomite@hotmail.com / 06-21240241
Tijdens de middagvoorstelling zijn alle kinderen vanaf groep 2 t/m 15 jaar, wonend of schoolgaand in
Vorstenbosch, welkom en hebben gratis toegang.
Voor meer informatie over het Pierehappertjesfestijn verwijzen we naar ons jaarorgaan.

JEUGD PRINSENBAL
Op zaterdag 14 januari 2023 organiseert het Jeugdcomité het Jeugdprinsenbal voor alle kinderen uit
Vorstenbosch in Gemeenschapshuis "De Stuik".
De zaal gaat open om 17.30 uur en om 18:00 uur begint de onthulling.
Na de onthulling zal er tot 20.30 uur een feest zijn voor jong en oud!
Tijdens deze avond wordt afscheid genomen van "Oud" Jeugd Prinsen Tijn en Teun - Prinsessen Sarah en Fien
en Adjudanten Mies en Mart. Daarna worden de nieuwe Prins – Prinses en Adjudant onthuld door R.K.
Voetbalvereniging Vorstenbossche Boys en wordt de Raad en Raad van Toezicht bekend gemaakt.
Iedereen is van harte welkom!

Kluscafé!
Op vrijdag 13 januari is er voor het eerst in dit nieuwe jaar weer Kluscafé in de Stuik. Tussen half tien en
twaalf uur is iedereen die wat te repareren heeft welkom. Gebruiksvoorwerpen, elektrische ditjes en datjes,
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 wordt alsmaar belangrijker,
want dat is duurzaam. En het is vaak aanzienlijk goedkoper dan gebruikt weggooien en nieuw aanschaffen.
Bovendien is het gewoon interessant om kapotte apparaten of gebruiksvoorwerpen opnieuw aan het werk te
krijgen. Hoe dan ook: als er bijvoorbeeld een schaar of beitel opnieuw gescherpt moet worden of wanneer er
vragen zijn over ‘n computer of smartphone: kom vrijdag de 13de naar de Stuik.

RIKKEN. RIKKEN.
Vrijdag 13 januari, onze zesde kaartavond.
Met weer mooie prijzen en een loterij.
Aanvang 20.00 uur in de kantine van ons sportpark”De Bergakkers”
Supportersclub Vorstenbossche Boys
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Vorstenbossche Boys programma senioren
zondag 15 januari aanwezig aanvang
HVCH 15 - Vorstenbossche Boys 5 08:45 10:00
zondag 22 januari aanwezig aanvang
BMC 1 - Vorstenbossche Boys 1 10:45 12:15
Vorstenbossche Boys 3 - EGS'20 4 11:00 12:00

Scheidsrechter: Rob Houweling
Avanti'31 4 - Vorstenbossche Boys 4 10:45 12:00
zondag 29 januari aanwezig aanvang
Vorstenbossche Boys 1 vrij
Blauw Geel'38/JUMBO 3 - Vorstenbossche Boys 2 10:45 12:00
Nulandia 4 - Vorstenbossche Boys 3 08:00 09:30
Vorstenbossche Boys 4 - Boekel Sport 8 11:00 12:00

Scheidsrechter: Jos Poorts
Vorstenbossche Boys 5 - EVVC 7 09:00 10:00

Scheidsrechter: Rob Houweling
Erp 9 - Vorstenbossche Boys 6 08:45 10:00
Vorstenbossche Boys 35+1 - VOW 35+1 09:30 10:30

Scheidsrechter: Erik van Houdt
Vorstenbossche Boys VR1 - BMC VR1 11:00 12:00

Scheidsrechter: Adrie Langens
De Zwaluw VR1 - Vorstenbossche Boys VR2 09:30 11:00

Rommelmarkt 5 februari 2023
Bij het gilde St.Antonius abt uit Vorstenbosch.
De rommelmarkt is voor bezoekers geopend van 9.30 uur tot 16.00 uur op het Gildebergske,
(Nistelrodesedijk 2)  te Vorstenbosch. Entree is € 2,-- p.p.
Wil je een kraam huren kijk dan op www.gildevorstenbosch.nl of stuur ons een bericht via facebook.
Een kraam kost € 15,-- en heeft een afmeting van ± 2.40x0.80mm.
Heeft u goed verkoopbare spullen voor ons, bel dan met Sel Somers, tel. 06-22978571.

AED vereniging Vorstenbosch
Dinsdag 17 januari de 1e herhalingsles AED voor die leden die zich hebben opgegeven.
Woensdag 25 januari is de 2e herhalingsles. En in februari is de 1e Beginnerscursus.
Voor de herhalingslessen in februari/maart krijgen onze leden nog een aanmeldingsmail.
De volgende basiscursus is op 8 en 15 maart. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden.
Mail naar aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Wilt u dat de Dagwinkel blijft bestaan! Kom, ondanks de wegopbreking, toch bij ons aan…
Wij zijn (per auto) bereikbaar vanaf de molen/Schoolstraat.
Zaterdag 14 januari zijn wij om 17 uur gesloten……….
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

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.gildevorstenbosch.nl
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
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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

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.

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.

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.

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

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

http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
http://www.vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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Belastingaangifte 2022; laat jij geld liggen?
Uit de praktijk blijkt, dat veel mensen ‘geld laten liggen’ bij de Belastingdienst.
Dit omdat ze geen aangifte inkomstenbelasting doen of geen toeslagen aanvragen.
Het gaat vooral om ouderen en mensen met chronische ziekten, mensen met een lager inkomen,
maar ook om jongeren met een bijbaan.

Ik heb geen bericht ontvangen
Ook als je geen bericht ontvangt of hebt ontvangen van de belastingdienst dat je geen aangifte hoeft te doen
kan het verstandig zijn om dit te laten controleren.
Deze aangifte kan voor het jaar 2022 gedaan worden, maar ook voor alle 5 jaren hiervoor.

Wat kan ONS welzijn doen?
ONS welzijn heeft ruime ervaring met het doen van de aangifte inkomstenbelasting en het aanvragen van
toeslagen. Hoe kom je erachter of je geld van de Belastingdienst terug kunt krijgen (inkomstenbelasting,
zorgtoeslag en/of huurtoeslag)?
Meestal kunnen wij met één gesprekje zien of je recht hebt op geld van de Belastingdienst.

Heb je een inkomen van maximaal €27.500 bruto per jaar, ben je geen zelfstandige en heb je geen
bewindvoerder, neem dan contact op met ONS welzijn op 088-374 25 25 om een afspraak te maken.
Deze dienstverlening is gratis.

ONS welzijn is dé welzijnsorganisatie in Noordoost-Brabant.
ONS welzijn is een maatschappelijk dienstverlener met 300 medewerkers en circa 1000 vrijwilligers. Onze teams in de wijk geven
advies en hulp aan mensen van alle leeftijden met een vraag of situatie die zijzelf (even) niet alleen kunnen oplossen. Bij zorgen
over kinderen, eenzaamheid, moeite met rondkomen of om een naaste. Ook organiseren we activiteiten en initiatieven om iets te
leren of voor de ander of de buurt te doen. Wij leggen verbindingen tussen mensen en instanties en werken samen met
vrijwilligersorganisaties, gemeenten en partners aan preventieve, duurzame oplossingen voor inwoners.  
ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Oss, Maashorst en Meierijstad.
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