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Parochieberichten  2 mei t/m 8 mei 2020  (week 19)

Mag ik jou een lichtje geven
In deze donkere tijd

Dan kun je weer wat zien
Even weer wat vastigheid

Een heel bijzondere ervaring
Zo’n onverwacht lichtmoment

Een kleine openbaring
Van iemand die je eigenlijk niet kent

HH Mis in het weekend:
Zondag 3 mei: VERVALLEN - GEEN VIERING

HH Mis door de week:
Dinsdag 5 mei om  09.10 uur Rozenkransgebed met aansluitend Eucharistieviering.

Rouwstand Molen:
De molen zal voorlopig in de rouwstand blijven staan ter nagedachtenis aan alle slachtoffers
van het Corona virus.

Waarom gedenken belangrijk is
Het is de opdracht van iedere generatie om aan de jongere generatie uit te leggen wat er gebeurde in de
Tweede Wereldoorlog. Dat er mensen werden weggezet om wie ze waren: Joden, Sinti en Roma, Jehova's
Getuigen, homoseksuelen en gehandicapten. Dit met als reden een ‘ras te beschermen tegen onzuivere
elementen’. Nog steeds worden groepen mensen gedegradeerd tot tweederangsburgers en dito gelovigen, en
buiten de ‘volksgemeenschap’ geplaatst. Het steeds opnieuw spreken over deze oorlog, vervolging en
vernietiging, herinnert ons aan wat we willen voorkomen, dat we geen mensenlevens willen opofferen. En dat
we met elkaar, hier in Nederland, in Europa en ook wereldwijd, willen leven in verbinding en respect.

Herdenken doet beseffen welk moreel handelen belangrijk is om een democratische rechtsstaat vorm te
blijven geven en te beschermen, ook na 75 jaar. Wie wil er leven in een samenleving waar mensenrechten
worden geschonden en mensenlevens worden vernietigd? Herinneringen kunnen krachtbronnen bieden om
intimidatie niet toe te laten. Het zijn ankers om voor ethische principes te gaan staan. Om tot bewustwording
hiervan op te roepen luiden we in de parochie De Goede Herder op de avond van 4 mei de klokken van onze
kerk in Vorstenbosch. Dat wij in herinnering aan het verleden blijven opstaan en handelen tégen woorden en
daden die de menselijke waardigheid en vrijheid ondermijnen, dichtbij en ver weg.
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Een beloning van de koning.
Geen volk in huis, geen knuffels, maar wel een kamer vol bloemen, een massa kaarten en veel appjes en mails
die binnenstroomden.
En dat na een verrassend telefoontje van de burgemeester met de mededeling dat het de koning had behaagd.
Vanwege de fysieke afstand, waaraan ieder zich hield, was het een rustige maar toch heel bijzondere dag.
Het officiële deel volgt later dit jaar.
Hartelijk dank ieder voor de warme en attente felicitaties.
We zien het als een lichtpunt in deze zware tijd.
Jan Dortmans en Piet van Kessel.

Hulp in de huishouding gezocht!
Hulp in de huishouding gezocht voor drie uur in de veertien dagen.
Voor informatie bel nummer; 0412-611619

Goede Doelen Week  Vorstenbosch 2020 VERZET
In verband met het Coronavirus is de Goede Doelen Week verschoven naar 5 t/m 9 oktober.
Collectanten worden t.z.t. verder geïnformeerd over de gang van zaken door hun coördinator.
Wij wensen u en uw naasten veel gezondheid en steun toe in deze tijd.
Zorg goed voor uzelf en heb oog voor de ander.
Namens de coördinatoren van de deelnemende goede doelen

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Oud papier ophalen:
Zaterdag 2 mei halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Frank Geenen,Jacques de Groot

Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:
-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.
-Bij voorkeur niet in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.
-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.
Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail;  bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar
Jacques de Groot; 0413-362201

Vorstenbossche Boys.
Programma Jeugdafdeling:
Zoals wellicht bekend mogen vanaf deze week sportactiviteiten voor kinderen t/m 18 jaar hervat worden
onder bepaalde voorwaarden:
Vanaf woensdag 29 april kunnen we onze jeugdafdeling dan ook weer de gelegenheid geven om te trainen in
verenigingsverband. Er is een trainingsschema samengesteld voor de jeugdteams welke onder alle leden
verspreid is via mail, app of website van de vereniging. Kleedkamers en kantine zijn tijdens de vastgestelde
trainingsuren gesloten. Buiten voornoemde uren is het sportpark gesloten en niet toegestaan om op het
sportpark te komen voetballen of spelen.

Meetrainen kinderen welke niet lid zijn van Vorstenbossche Boys:
Vanuit maatschappelijk oogpunt staan we Vorstenbossche kinderen nu toe om tijdelijk mee te trainen zonder
lidmaatschapsverplichtingen. Leeftijd van 6 jaar t/m 18 jaar. In dit geval vragen we wel om het kind aan te
melden bij de jeugdsecretaris met vermelding van de geboortedatum, zodat deze ingedeeld kan worden bij
zijn leeftijdgenootjes.
Jeugdsecretaris: Ronnie van Asseldonk
E:        jeugdbestuur_v.boys@hotmail.com
M:        06 – 23 88 63 91
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Kindervakantieweek 2020
Vanwege het verbod op evenementen tot 1 september is het helaas niet toegestaan om dit jaar de
kindervakantieweek te organiseren. Daardoor zal deze in 2020 dus niet door gaan. Heel erg jammer maar een
begrijpelijk besluit. Voor nu, blijf gezond allemaal en hopelijk tot volgend jaar!

Senioren KBO Vorstenbosch:
KBO info: Voor actueel KBO nieuws bezoek onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl. Voor
contact kunt ons bellen of mailen. Ons mailadres is: secretariskbovorstenbosch@gmail.com.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, zijn wij normaal open van 8.00 tot 18.00 uur.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl
www.dagwinkelvorstenbosch.nl

Bekijk de website van onderstaande zorgverleners voor alle actuele informatie!!

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.podotherapie
vandenheuvel.nl  of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Stichting zorg kringloop
Bereikbaar 06-30903105  Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
We halen gratis bij u aan huis op. Www.zorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen

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.

Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. 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

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en
evenementenkalender, informatie Dorpsraad, Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz.
enz. Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. 
Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl
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