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Parochieberichten  11 juli t/m 17 juli 2020  (week 29)

Parochie “De Goede Herder”
Wenst u een fijne, gezellige
en zonnige vakantie.

HH Mis in het weekend:
Zondag 12 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering 

Intenties:
Pater Lambert van den Heuvel
Wim van Es (jaargetijde)

HH Missen door de week:
Dinsdag 14 juli om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Intentie:
Nol Lucius en zoon Wim (vanwege sterfdag Wim)

Zaterdag 18 juli om 10.30 uur: Herdenkingsdienst voor onze missionaris
pater Lambert van den Heuvel s.j.

Fiets- en autoroutes langs Brabantse kerken
Dit jaar zullen zeker meer mensen er achterkomen dat niet alleen in verre vakantielanden, maar ook in
Nederland talloze kerkgebouwen van buiten én binnen te bewonderen zijn. In heel ons land zijn routes
uitgezet langs al het moois dat Nederland op religieus-erfgoedgebied te bieden heeft. Kerken - en torens -
overal in stad, dorp of buitengebied rijzen ze op. Ze vertellen zonder woorden het verhaal van hun
geschiedenis, van het bouwvak, van de kunsten en vooral van de gemeenschappen die ze ooit hebben
gebouwd. Ook nu bieden kerkgebouwen ruimte voor de ontmoeting met God en komen gelovigen er samen.

Graag attendeert de parochie De Goede Herder u op de fiets- en wandelroutes die te verkrijgen zijn bij de
VVV Oss. Spring op de fiets en verken 23 km aan religieus erfgoed met de fietsroute ‘Dwars door de
Overlaat’. Bezoek met de kerkenroute ‘Heilige Muren’ alle kerken in Ravenstein en omgeving. Of wandel
met de route ‘Megen op de Kaart’ langs de Broeder Everhardus Kapel, het Hof van Lof en het Antonius
Klooster. Of neem de route Effe door Geffen die u langs onze Maria Magdalena kerk brengt. U kunt ook het
Brabants Kerkenboekske downloaden met auto- en fietsroutes langs tientallen andere kerken.

Heeft u een groep voor een rondleiding in een van onze zes kerken? Informeer dan naar de mogelijkheden in
Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.
______________________________________________________________________________________________
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Biljarten: Op de maandag- en woensdag- avonden en op vrijdagmiddag mag er weer gebiljart worden.
Op andere tijden is biljarten nog NIET toegestaan.
De spelers moeten de instructies van de biljartcommissie opvolgen.
Fietsgroep: “De Vrolijke trappers” gaan weer fietsen. 
Wie mee wil kan elke woensdagmiddag starten bij “de Stuik” om 13.30 uur.
Website: Voor actueel KBO nieuws kijk op onze eigen website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl.

Kindervakantiedag 2020
Via deze weg willen we jullie laten weten dat wij i.p.v. de kindervakantieweek een kindervakantiedag hebben
georganiseerd voor alle kinderen uit Vorstenbosch vanaf de leeftijd van de huidige groep 3.
Helaas kunnen we niet bouwen maar we maken er een super leuke dag van!
De kinderen van de onderbouw (groep 3 t.m. 5) zijn welkom op donderdag 20 augustus en de bovenbouw
(groep 6 t.m. 8) zijn welkom op vrijdag 21 augustus.
Beiden dagen zijn van 9.30 uur tot 16.30 uur en vinden plaats bij vakantieboerderij “De Leijgraaf”
Derptweg 15. Breng je zwemspullen en droge kleding mee.
Voor eten en drinken zal deze dag gezorgd worden en de kosten bedragen 5 euro per kind en dit mag je bij
aankomst betalen. Geef je op via kindervakantieweekvorstenbosch@gmail.com.
Vermeld daarin je naam van het kind(eren), groep, telefoonnummer en of je een zwemdiploma hebt.
Uiterlijk inschrijven voor 12 juli, niet opgeven is helaas niet meedoen.
Ook wij houden ons aan de RIVM maatregels.

Wij zoeken hulp jongeren voor de kindervakantiedag
Voor de kindervakantiedag zijn wij op zoek naar hulpjongeren.
Wordt je dit jaar nog 16 jaar en ben je onder de 19 jaar en wil je 1 of 2 dagen komen helpen geef je dan wel
op via kindervakantieweekvorstenbosch@gmail.com

Vacatures seniorenafdeling Vorstenbossche Boys
Voor komend seizoen zijn wij nog op zoek naar een paar vrijwilligers. 
Mocht je een van onderstaande vacatures wel leuk lijken of wil je hier wat meer informatie over hebben bel of
mail gerust, secretariaat@vorstenbosscheboys.nl of 06-53279382.

Leider/leidster Dames 1:
Dit fanatieke team, dat uitkomt in de 3e klasse, staat onder leiding van trainer Jeroen en is op zoek naar een
leider/leidster om het team mee te begeleiden.

Zondagdienst:
Als zondagdienst ontvang je leiders, tegenstanders en scheidsrechters met een bakje koffie/thee.
In de rust verzorg je voor de spelers de thee en wat te drinken voor de scheidrechters.
Na afloop controleer je even de kleedlokalen.

Wedstrijd coördinator:
Als wedstrijd coördinator ontvang je tegenstanders en scheidsrechters, help je indien nodig met het invullen
van de wedstrijdformulieren. Tijdens de wedstrijden ben je op de achtergrond aanwezig, mocht er
onverhoopt iets voorvallen ben je de back-up om alles weer in goede banen te krijgen en begeleiden.

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.

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:kindervakantieweekvorstenbosch@gmail.com
mailto:kindervakantieweekvorstenbosch@gmail.com
http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
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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

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

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.pastoraleeenheidnv.nl
Voor geïnteresseerden is er ook een app voor Android telefoons (niet voor iPhone).
Zie http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com

http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl/
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.pastoraleeenheidnv.nl
http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com

