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Parochieberichten 28 januari t/m 3 februari 2023  (week 5)

Pastoorspraatje___________________________________________Investeren in geloof.
Als parochie De Goede Herder, die is opgebouwd uit zes geloofsgemeenschappen, proberen we met elkaar de
boodschap van het evangelie levend te houden, maar vooral ook te leven. Met de inzet van vele vrijwilligers
en door de betrokkenheid van anderen zijn we tot op vandaag in staat om lokaal niet alleen een kerkgebouw in
gebruik te houden, maar vanuit de parochie ook mensen van dienst te zijn. Het vieren van belangrijke
levensmomenten en het voeden van geloof zijn kerntaken van iedere parochie en ook wij geven daar zo goed
mogelijk gestalte aan. We zijn als het ware niet alleen een grote vereniging, maar meer een gemeenschap die
leeft en denkt vanuit evangelische waarden en idealen en die blijft wijzen op de dingen in dit leven die er ook
toe doen en die we met elkaar niet mogen vergeten. En voor iedere vereniging en gemeenschap geldt dat alles
wat wij samen doen en belangrijk vinden op een gegeven moment ook geld kost. Dankzij de vele helpende
handen werken we zo goedkoop mogelijk, maar de kosten voor gebouwen en energie zijn er ook en daar
moeten we een antwoord op hebben. Daarom durven we één keer per jaar ook een beroep te doen op alle
mensen binnen onze parochie om juist hun lokale kerk te steunen en ook financieel mee te dragen. De inzet
van velen maakt het samen kerk zijn mogelijk en als mensen ons ook materieel steunen, dan gaat het hier
gewoon verder. Geloofsgemeenschappen verdwijnen alleen als mensen ter plaatse die niet meer dragen en
daarom geef je inderdaad vandaag voor de kerk van morgen! Hoe veel toekomst onze lokale gemeenschappen
hebben hangt dan ook echt af van de betrokkenheid van iedereen die het behoud van gebouw en boodschap
belangrijk vindt. We merken al heel wat jaren dat mensen om heel verschillende redenen ons financieel
blijven steunen en daar kunnen we alleen maar dank je wel voor zeggen en het maakt ook mogelijk dat we er
nu nog zijn en met een zeker vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Daarom iedereen van harte bedankt
voor het steunen tot nu toe en de oprechte vraag om dat ook te blijven doen, ook al staat iedereen thuis ook
voor stevige uitdagingen in deze tijd! Vele kleintjes maken een groot geheel en houden deuren open voor de
toekomst en daarom: blijf investeren in geloof. Blijf zelf een mens die zich bewust is van de wezenlijke
dingen in dit leven en daar ook op in durft te zetten en herken daarbij onderweg een gemeenschap die deze
idealen tastbaar maakt in de gemeenschap en daar helaas geld voor nodig heeft om dat te blijven doen.
Als ieder geeft wat gemist kan worden, dan kunnen wij als parochie voor mensen zijn en blijven wat ze
vragen, namelijk een thuis van geloof waar de deur open is en je altijd welkom bent.
Geef vandaag voor de kerk van morgen en investeer in je geloof!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 29 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Cor Geenen
Met zang van Interval

Intenties:

Janus en Anna Timmers en overleden familie
Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege verjaardag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 31 januari om 09.00 uur: Eucharistieviering
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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.

Parochiële Bezoekgroep
De parochiële bezoekgroep gaat stoppen na 35 jaar.
Bedankt voor de fijne bezoekjes en het vertrouwen in ons.
________________________________________________________________________________________________________

Gezocht woonruimte.
Woonruimte gezocht voor Oekraïens gezin bestaande uit 5 personen tot maximaal € 1000,=
Graag een bericht naar 06-10402525.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Pronkzitting: Vrijdagavond 27 januari Pronkzitting voor Senioren. Aanvang: 19.30 uur.
Jaarvergadering: Woensdagmiddag 15 februari is de KBO jaarvergadering. Aanvang: 14.00 uur.
Op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl zijn de agenda 2023 en notulen 2022 in te zien.
Rikconcours: Donderdagavond 2 februari wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur.

AED vereniging Vorstenbosch
Op 1 en 8 februari is de 1e basiscursus voor diegene die zich hebben opgegeven.
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

Rommelmarkt 5 februari 2023
De rommelmarkt is voor bezoekers geopend van 9.30 uur tot 15.30 uur op het Gildebergske,
(Nistelrodesedijk 2)  te Vorstenbosch. Entree is € 2,-- p.p.
Heeft u goed verkoopbare spullen voor ons, bel dan met Sel Somers, tel. 06-22978571.
Opbrengst komt ten goede aan het Gilde St.Antonius abt.

Op zaterdag 21 januari werd de jaarlijkse teeravond gehouden in ’t Gildebergske.
Deze avond werden Martien Ketelaars, Jelle en Henry van de Wetering gehuldigd voor hun 25 jarig
lidmaatschap. Allemaal gefeliciteerd.

Vorstenbosch kwist
Eindelijk kunnen we weer!! De inschrijving is GEOPEND!!
Op zaterdag 25 maart vindt Vorstenbosch ‘kwist weer plaats!!
Een groep enthousiaste mensen hebben weer een gevarieerde en leuke kwis in elkaar gezet.
Een kwis met vragen, raadsels en opdrachten. Voor ieder wat wils.
Roep je vrienden/familie/ buren/kennissen bij elkaar en vorm een team!
Gaat het team Breinstorm weer met de wisselbeker naar huis of …….
Schrijf je team in via www.vorstenboschkwist.nl
We hopen op veel aanmeldingen!!
De prijsuitreiking tijdens de feestavond zal plaatsvinden op vrijdag 14 april!
Tot kwist

Meierijsche Museumboerderij zoekt vrijwilligers
Vrijwilligers gezocht bij de Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther. Wij zijn dringend
op zoek naar enthousiaste mensen om met ons mee te helpen als gastvrouw/gastheer, gids, begeleider
bij de schoolkinderen of bij het werk in Den Hof. Er is vast iets bij voor jou!
Bel of mail Diny van der Pas-van de Wetering 0413-291172  info@museumboerderij.nl  ,
of Wim van Lith 0413-362061.   Kijk ook eens op www.museumboerderij.nl

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
http://www.vorstenboschkwist.nl/
mailto:info@museumboerderij.nl
http://www.museumboerderij.nl
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STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

PRONKZITTINGEN
We doen een beroep op het Vorstenbossche publiek om op de pronkzittingsavonden tijdig aanwezig te zijn,
graag 15 min. voor aanvang!
In de Stuik zal tot 19.15 uur koffie geschonken worden.
 Aanvang programma 19.30 uur;
 Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar en er mag ook geen alcohol

genuttigd worden door jongeren onder de 18 jaar;
 In de foyer kunt u voor aanvang van de zitting, uw fles fris, fles wijn of twee flessen bier uitkiezen en

meenemen naar de zaal;
 Vooraf graag munten aanschaffen zodat de mogelijkheid bestaat om in de pauzes nog iets te drinken

aan te schaffen.
Veel kijk- en luisterplezier!

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.

Energiearmoede.
Afgelopen jaar zijn de energieprijzen flink gestegen. Steeds meer inwoners krijgen hierdoor te maken met een
hoge energierekening. Gemeente Bernheze stelt voor deze inwoners een gratis aanbod beschikbaar.
Dit aanbod helpt u bij het verlagen van uw energieverbruik.
Hieronder leest u meer over het aanbod en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

1. Klus bus (Energiehulp)
De Klus bus komt bij u langs om te kijken naar uw energieverbruik. De klusser geeft u advies over hoe u zelf
eenvoudig energie kan besparen en biedt u energiebesparende producten aan die bij uw woning passen.
Denk hierbij aan kozijnfolie en een waterbesparende douchekop.
Deze producten worden direct door de klusser geïnstalleerd in uw woning.

2. Energiecoaches bespaaradvies en vervanging energie-onzuinig apparaat of energiebesparende producten
Energiecoaches zijn Bernhezenaren die op basis van een korte training en eigen ervaring, met u in gesprek
gaan over uw energieverbruik.
U kunt u aanmelden via het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier staat op www.bernheze.org/inwoners-
en-ondernemers/duurzaamheid/energieverlaging.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Wij zijn (per auto) bereikbaar vanaf de molen/Schoolstraat.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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Vorstenbossche Boys programma senioren

zondag 29 januari aanwezig aanvang
Wedstrijdcoördinator: Christ vd Ven
Zondagsdienst: Hetty Donkers
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: nog niet bekend
Vorstenbossche Boys 5 - EVVC 7 09:00 10:00

Scheidsrechter: nog niet bekend
Vorstenbossche Boys 35+1 - VOW 35+1 09:30 10:30

Scheidsrechter: Erik van Houdt
Vorstenbossche Boys VR1 - BMC VR1 09:30 10:30

Scheidsrechter: Adrie Langens
De Zwaluw VR1 - Vorstenbossche Boys VR2 09:30 11:00
dinsdag 31 januari aanwezig aanvang
Vorstenbossche Boys 3 - EGS 4  (beker) 11:00 12:00

Scheidsrechter: nog niet bekend

Vorstenbossche Boys programma junioren

zaterdagdienst: Jo Kouwenberg & Annie Verbruggen                                                     
zaterdag 28 januari 2023 Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
V'Boys MO20-1 - SCMH MO20-1 13:30 14:30 Peter Raijmakers
V'Boys JO19-1 - Boxtel JO19-1 13:30 14:30 Timo de Boer
Herp/OKSV JO17-2 - V'Boys JO17-1 13:15 14:30    
Maliskamp MO17-1 - V'Boys MO17-1 13:15 14:30    
FC Uden JO15-1 - V'Boys JO15-1 11:45 13:00    
V'Boys MO15-1 - OSS'20 MO15-1 11:15 12:00 Stan Rijkers
V'Boys JO14-1 - Vrij    
Olland JO12-1 - V'Boys JO12-1 11:00 12:00
V'Boys JO10-1 - EVVC JO10-1 09:30 10:00 ??
V'Boys JO9-1 - UDI'19 JO9-4 09:30 10:00 Stijn van Driel
HVCH JO9-3 - V'Boys JO9-2JM 07:45 08:45    
V'Boys JO8-1JM - Pr.Irene JO8-2JM 09:30 10:00 Mathijs van Kessel
Bl.Geel'38 JO8-6 - V'Boys JO8-2 09:45 10:15    
V'Boys JO7-1 4x4 - in Schaijk 08:00 09:00    

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.

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

http://www.podotherapievandenheuvel.nl
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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

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

mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.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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