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Parochieberichten  1 augustus t/m 7 augustus 2020  (week 32)

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

HH Missen in het weekend:
Zondag 2 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering 

Intenties:
Pastoor Ruud Dekkers
Overleden ouders Kanters - Konings (vanwege verjaardag en sterfdag moeder)

HH Mis door de week:
Dinsdag 4 augustus om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Meer dan hulp alleen
De Covid-19 pandemie heeft de afgelopen maanden een groot, structureel onrecht blootgelegd: miljoenen
mensen wereldwijd werken onder erbarmelijke omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten. Ze
worden nu onevenredig hard getroffen door de Corona-crisis: het ontbreken van bindende, internationale wet-
en regelgeving maakt hen afhankelijk van de welwillendheid van hun werkgever. Ruim 110 kerkelijke
leiders roepen nu in een internationale verklaring overheden op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.
Want het is inmiddels duidelijk dat bedrijven deze stappen niet vrijwillig zullen zetten: economische
belangen gaan maar al te vaak voor het belang van mensen en milieu.

Omdat de parochie De Goede Herder een gemeenschap wil zijn van gelovigen die met twee benen in de
wereld staat, zijn wij blij met dit initiatief van onze internationale katholieke gemeenschap. De wereld die
goed en mooi is, wordt op veel plaatsen geschonden, niet alleen door oorlogen, maar ook door sociaal
onrecht. Anderen verder helpen doe je niet alleen materieel of emotioneel. Omzien is ook oorzaken aan de
kaak durven
stellen. Bij gerechtigheid gaat het erom dat er ook iets aan de oorzaak van de ellende wordt gedaan, zodat
mensen tot hun recht komen. Dat betekent onrechtvaardige situaties aankaarten en opkomen voor mensen die
hiermee te maken krijgen.

Wilt u mensen in uw naaste omgeving vanuit uw eigen deskundigheid helpen door oorzaken van hun
problemen aan te kaarten, bijvoorbeeld bij de burgerlijke gemeente, neem dan contact op met pastoraal
werkster Annemie Bergsma: a.bergsma@parochiedgh.nl of 0412-451215.



2

______________________________________________________________________________________________
Gilde-St.AntoniusAbt:
Het Jeu-de-boules-toernooi gaat niet door dit jaar, maar tijdens de schoolvakantieperiode mogen mensen wel
komen jeu-de-boulen op onze accommodatie op donderdagavond van 19.00 tot 22.30 uur.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Gedurende de vakantieperiode zijn wij normaal geopend van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie.

Ben je op zoek naar een vaste bijbaan?
Wij zoeken een collega voor de zaterdag.
Als jij minimaal 15 jaar bent en het lijkt je leuk om op zaterdag in de leukste supermarkt van Vorstenbosch te
komen werken neem dan contact met ons op.

Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

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.

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
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

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.
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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
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