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Parochieberichten  25 juli t/m 31 juli 2020  (week 31)

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

HH Missen in het weekend:
Zondag 26 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering 

Intenties:
Piet van den Braak (vanwege sterfdag)
Overleden ouders Adrianus Lucius en Hendrika Vogels
Pater Lambert van den Heuvel
Bert en Martina Raaijmakers – Hazelberg (vanwege verjaardag Bert)

HH Mis door de week:
Dinsdag 28 juli om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Ultreïa: hou vol!
25 Juli is de naamdag van Sint Jacobus. Ultreïa komt uit het bekendste pelgrimslied van de Santiago traditie,
het lopen naar het graf van deze heilige. Maar wat is pelgrimeren eigenlijk? Pelgrimeren is niet zomaar
wandelen. Pelgrimeren heeft altijd een spiritueel element. Pelgrims zijn op zoek naar een ervaring die een
verschil maakt in hun leven, die hun leven heilzaam verandert. Dat maakt een pelgrimage anders dan een
lange afstandswandeling: de fysieke reis heeft een parallel in wat de pelgrim innerlijk doormaakt. Pelgrims
hopen tijdens hun tocht antwoorden te vinden op levensvragen zoals: 'Wie ben ik? Wat betekent mijn leven?
Hoe voel ik mij verbonden met de rest van de wereld?' Het beroemde refrein van het pelgrimslied op de
Camino de Santiago luidt in zijn geheel: Ultreïa! Ultreïa! Et suseia Deus adjuva nos! Vertaald is dit: Vooruit!
En verder! Rechtdoor! Moge God ons helpen! Het is dus een aanmoedigingskreet. Deze aanmoediging kan
betrekking hebben op het fysieke uithoudingsvermogen, maar is ook bedoeld ter ondersteuning van de
spirituele weg die menig pelgrim gaat. Het is tevens een aanmoediging om 'het leven vol te houden'. De
Camino als metafoor dus voor het leven! Maar misschien kunnen we het elkaar in deze tijd met het corona-
virus ook wel eens toeroepen om die anderhalve meter vol te houden opdat er geen tweede golf van
besmettingen komt. Meer weten over wat mensen bezielt om te pelgrimeren naar het graf van de apostel
Jakobus? Bekijk dan eens de spirituele film Compostella van Freddy Mouchard. Hebt u zelf ook een
dergelijke mooie film ontdekt en wilt u dat met anderen in de parochie De Goede Herder delen, laat het ons
weten. Dan vertonen wij uw film in een van vier sterkte tijden komend werkjaar: in de Advent, de Kersttijd,
de Veertigdagentijd of in de Paastijd. Neem hiervoor contact op met onze pastoraal werkster Annemie
Bergsma: a.bergsma@parochiedgh.nl of 0412-451215.
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______________________________________________________________________________________________
Gilde-St.AntoniusAbt:
Het Jeu-de-boules-toernooi gaat niet door dit jaar ivm Corona-situatie en evenementen niet zijn toegestaan tot
aan 1 september.  Tijdens de schoolvakantieperiode mogen mensen wel donderdags komen jeu-de-boulen op
onze accommodatie van 19.00 tot 22.30 uur.

Sporten.
Er is nog plaats bij de gymclub van 40+ voor het los houden van de spieren.
Wij sporten, van september tot april, elke donderdag, onder begeleiding, van 20.00 u tot 21.00 u in de
gymzaal De Stuik in Vorstenbosch. U kunt zich aanmelden bij Frans van Rooij Tel. 0646422603 

Geenen diervoeders
Vanwege de vakantieperiode hebben we aangepaste openingstijden.
Van maandag 27 juli tot en met zaterdag 15 augustus.
Op maandag en dinsdag gesloten.
Woensdag tot en met zaterdag zijn we tot 12.00 uur geopend.
Op zaterdag 1 augustus zijn we de gehele dag gesloten.
Wij wensen allen een fijne vakantie!
Ton en Rita Geenen.

Slagerij van den Tillart (Vorstenbosch)
Wij zijn gesloten van 1 t.m. 17 Augustus.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!!

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.

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
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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
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