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Parochieberichten  8 augustus t/m 14 augustus 2020  (week 33)

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

HH Missen in het weekend:
Zondag 9 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering 

Intenties:
Ouders van de Ven – van den Broek en zoon Jan ;
Henry van de Pas (vanwege verjaardag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 11 augustus GEEN viering.

Herdenking Hiroshima en Nagasaki
Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat atoombommen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki
bijna volledig vernietigden. Ze veroorzaakten groot menselijke leed en meer dan 210.000 mensen kwamen
om. Naast de klimaatcrisis, vormt de hernieuwde kernwapenwedloop vandaag de dag de grootste bedreiging
voor het voortbestaan van de mensheid en de aarde. Waar de klimaatcrisis de laatste tijd vrij veel aandacht
krijgt, blijft de kernwapen-problematiek grotendeels buiten beeld. Het is goed om 75 jaar Bevrijding en
Vrijheid te vieren zoals we dat in mei gedaan hebben. Maar het is ook belangrijk om stil te staan bij het leed
van toen dat voor velen nog tot op de dag van vandaag voelbaar is.

Kerken hebben herhaaldelijk verklaard dat de productie, het bezit, laat staan de inzet van kernwapens /
massavernietigingswapens in strijd is met de opdracht om Gods schepping te bewaren. Paus Franciscus deed
in de afgelopen jaren ook duidelijke uitspraken over het dreigen met kernwapens. Daarom bidden wij in de
parochie De Goede Herder rond 9 augustus in onze kerken voor de vrede in de wereld: dat iedere gelovige
in woord en daad getuigt van God die liefde is, en er een einde komt aan alle geweld waarmee mensen elkaar
naar het leven staan. Als christenen willen wij hiermee onze bekommernis zichtbaar maken als het gaat om de
verschrikkelijke gevolgen die kernwapens kunnen hebben.
______________________________________________________________________________________________

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.
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Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 6 augustus halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk,
Rietbeemden, Dorpsrand)
Ophaalbeurt: Jan Dortmans, Theo van Beekveld
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Maarten van der Pas, Simone Vogels

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.

Bedrijfsafval
Alle bedrijven binnen de gemeente Bernheze zijn eind vorig jaar door de gemeente aangeschreven dat zij hun
oud papier niet mee mogen geven aan de ophalende verenigingen.
Schoon oud papier met een maximum van 1 m³ en op de juiste manier verpakt, zal bij woonadressen nog altijd
door ons worden opgehaald.

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

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
In september willen we onze activiteiten weer oppakken, dit met inachtneming van de regels van het RIVM,
dus op gepaste afstand.
De huiskamer is  elke vrijdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
Vrije inloop en onze vrijwilligers staan voor jullie klaar.
Wij hopen U te mogen begroeten.
De bibliotheek is vanaf 4 september weer als voorheen.
Vanaf 10.30 uur kunt U terecht voor het lenen van een boek.

Het eetcafé start op 11 september.  Ook hier moeten we 1.5 meter afstand  houden en daarom kunnen we
maar een beperkt aantal gasten ontvangen. Onze vaste gasten krijgen hierbij voorrang.
Opgeven vóór zondag 6 september bij Joke van Os. Telf: 0413-366604 of mailen joketheovanos@gmail.com
Je krijgt altijd bericht terug.
Bij Joke kan men ook terecht voor dinerbonnen.

Start klus café elke 2e vrijdag van de maand te beginnen op 11 september.

Fietscross 2020
Zit jij op de basisschool en ben jij ook zo’n scheurneus die van crossen houdt?
Op je fiets of op je stoere traptractor? En hou jij ook van een kei gezellig middag?
Schrijf je dan NU in voor de Vorstenbossche Fietscross wedstrijden!!

Er wordt in diverse leeftijd klasse gestreden.
Wanneer: 6 september 2020
Waar: bij het jeugdgebouw aan de Tipweg
Hoe laat: om 13:00 uur aanwezig zijn, om 13:30 uur beginnen de wedstrijden
Kosten: slechts €  1,00 per deelnemer

Je kunt je opgeven voor 31 augustus a.s. via onze website: www.sjbvorstenbosch.nl
!!!LET OP!!! Je kunt je NIET  op de dag van de wedstrijd meer inschrijven!!!!
Graag hiermee rekening houden om teleurstellingen te voorkomen dus; geef je op tijd op!
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!!!! I.v.m. hygiëne zal er per kind 1 haarnetje beschikbaar worden gesteld en is er handgel aanwezig!!!!
Senioren KBO Vorstenbosch:
Website: Op onze website is een voorleesfunctie geïnstalleerd. U kunt vanaf nu elke pagina waar tekst staat
laten voorlezen. Kijk en luister op de website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
Prijsvraag: Doe ook mee met onze Vakantie Quiz. Inleveren vóór 16 augustus a.s. Veel plezier.
E-mail: Voor contact kunt ons mailen: secretariskbovorstenbosch@gmail.com .

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. Tel. 06-12946405

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

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.
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.
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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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