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Parochieberichten  29 augustus t/m 4 september 2020  (week 36)

Pastoorspraatje __________________________________        Terug naar werk en school.
Nu voor ons de zomervakantie op een einde begint te lopen en we verspreid weer terug beginnen te komen
van een vakantie nieuwe stijl komen werk en school weer in beeld en is er de vraag; hoe gaan we dat samen
goed doen? Er wordt met zorg gekeken naar wat er gaat gebeuren als scholen weer al hun leerlingen binnen
krijgen en het thuiswerken is in meerdere sectoren het nieuwe normaal waardoor er iedere dag en ieder
moment weer opnieuw de gedachte aan Corona voorbij komt. Wij zijn allang klaar met Corona maar zoals de
waarschuwingsspotjes op de tv ons vertellen Corona is nog lang niet klaar met ons! Toch gaat het leven
ondertussen verder en proberen mensen uit alle macht hun leven zo gewoon mogelijk te blijven leven en er
onderweg het beste van te maken. Hoe gewillig de geest daarbij is maar tegelijk hoe zwak het vlees zien we in
de creativiteit van mensen om toch te blijven functioneren en alles door te laten gaan en daarbij het snel
oplopende aantal besmettingen onder met name onze jonge mensen. We kunnen niets meer doen zonder er
eerst over na te denken en dat zal nog lang zo blijven en misschien wel altijd bij ons blijven. En hoe lastig dat
ook voor ons is toch vraagt het vooral om een bewuste manier van leven waarin we rekening houden met de
gevolgen van onze daden voor anderen en dat is een hele verandering voor velen. We zien ook in de groeien-
de protesten hoe verschillend mensen denken over maatregelen en stellingen over en rond deze pandemie en
voor iedere expert die ons iets verteld hebben we minstens vijf anderen die er anders of zelfs tegengesteld
over denken en dat maakt het niet eenvoudiger. Toch mogen we deze situatie niet onderschatten en proberen
onszelf en anderen te beschermen tegen besmetting en ziek worden want we hebben in een korte tijd te veel
mensen enorm zien lijden en helaas ook moeten verliezen en dat mag geen tweede keer gebeuren. Terug naar
school en werk is dit jaar dan ook helemaal anders dan ooit en het vraagt van ons een bewuste levenshouding
en een positieve duiding van wat we met elkaar als opdracht hebben voor het nieuwe schooljaar en ons werk.
Als je goed nadenkt dan is er nog steeds heel veel wel mogelijk en mogen we proberen om dat te zien en te
doen en onderweg hen mee te nemen die hard getroffen worden in hun werk en leven. We gaan weer een
nieuw jaar tegemoet en het is een uitdaging en een kans om met de dingen van een nieuwe tijd aan de slag te
gaan en ze deel te maken van ons leven. Een bewuste manier van leven wordt ons al langere tijd voorge-
houden door mensen die bezorgd zijn over ons leefmilieu maar mag nu ook zeker verbonden worden met het
letterlijk gezond blijven. Voor onze parochie betekent het net zo goed een enorme aanpassing in onze manier
van kerk en gelovig zijn maar ook hierin zijn we samen heel bewust met de dingen bezig en zoeken steeds
naar manieren om veilig en tegelijk toch nabij bezig te zijn. Een speciaal woord van dank en waardering is
dan ook zeker op zijn plaats voor alle vrijwilligers maar ook onze kerkgangers die alle aanpassingen aanvaar-
den en samen zorgen voor een goede en verantwoorde manier van parochie zijn in deze dagen. Ik wens ons
met elkaar veel nieuwe kracht en inspiratie toe voor het nieuwe jaar en laten we samen blijven optrekken met
God in ons midden die wij, ook in een aangepaste vorm, mogen blijven ontmoeten.
God blijft op Zijn manier altijd naar mensen zoeken en ons uitnodigen laten we Hem dan ook toe in ons leven
en dat kan helemaal Coronaproof!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Missen in het weekend: Collectanten:
Zondag 30 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering Jan Smolenaers

Jo Manders
Intenties:
Betsie van der Wijst - van der Wijst (vanwege sterfdag) ; Overleden ouders Aarts - van den Heuvel en zonen
Martien, Leo en Piet (vanwege sterfdag Piet) en overleden familie ; Harrie en Anna van de Ven - van Kessel,
zonen Jo en Theo en dochters Johanna en Harriët (vanwege sterfdagen van Harrie en Jo)
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HH Mis door de week:
Dinsdag 1 september om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Eerste Heilige Communie.
De voorbereidingen van de eerste H. Communie voor de leerlingen van groep 4 zijn weer in volle gang. De
kinderen die in Vorstenbosch op school zitten ontvangen deze week een brief met een aanmeldingsformulier.
Kinderen die buiten Vorstenbosch op school zitten en graag in 2021 de Communie willen doen kunnen een
aanmeldingsformulier ophalen bij Yvonne van Kessel, Bijsterveld 4 of mailen naar yvk2009@live.nl
Graag dit ingevulde aanmeldingsformulier voor vrijdag 11 september a.s. retour.
NB: Alle activiteiten rondom de communie worden na schooltijd uitgevoerd.

De datum van de Communie is vastgesteld op zondag 18 april 2021
De kennismakingsviering is vastgesteld op 21 maart en de naviering op 16 mei 2021

Geloven Nu
Heeft u soms ook de behoefte om eens echt een goed gesprek te voeren? Ontmoetingen van alledag gaan vaak
over het weer, de laatste aankopen of het plaatselijke nieuws, maar doorgaans niet over kernvragen van het
menselijk bestaan. Toch houdt u dat bezig. U zou wel eens in kleine kring vertrouwelijk willen spreken over
zaken en dingen die er werkelijk toe doen. Dat kan! Als parochie De Goede Herder starten we ook dit
werkjaar weer met een nieuwe Geloven Nu-groep.

Waar geloof ik in, wat bezielt mij en wat vind ik nou echt belangrijk in mijn leven? En heeft dit iets te maken
met wat ik in de Bijbel kan lezen? Als dit uw vragen zijn dan is Geloven Nú iets voor u. Geloven Nú is een
eigentijdse en inspirerende methode waarin mensen op basis van Bijbelteksten met elkaar spreken over hun
geloof en de levensvragen die hen bezighouden. Er wordt geprobeerd verhalen uit de Bijbel te vertalen naar
het leven van nú: wat kunnen we nú met deze verhalen, wat vertellen ze ons en hoe kunnen we daar in ons
dagelijks leven mee om gaan?

Vanaf september kan er in onze parochie een derde Geloven Nú-groep starten. Om mee te doen is het niet
nodig bijbelkennis te bezitten of lid van een kerk te zijn. De bijeenkomsten worden gehouden óf in een
pastorie/parochiecentrum óf bij een deelnemer thuis, en dat kan zowel overdag als ’s avonds zijn, alles
afhankelijk van waar de voorkeur van de groepsleden naar uit gaat. Het bijeenkomen kan één of twee keer per
maand zijn. Voor meer informatie en aanmelding: a.bergsma@parochiedgh.nl of 0412-451215.
______________________________________________________________________________________________

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!
!!!! I.v.m. hygiëne zal er per kind 1 haarnetje beschikbaar worden gesteld en is er handgel aanwezig!!!!

Senioren KBO Vorstenbosch:
Seniorengym: Elke vrijdagochtend corona-proef gymmen. Aanvang: 11.15 uur, in zaal de Rogge.
Rikconcours: Helaas kunnen we niet starten met het rikconcoursseizoen.
Er zijn te veel corona-risico’s en dat wil het bestuur natuurlijk niet.
Website: Blijf op de hoogte van het allerlaatste KBO nieuws.

http://www.sjbvorstenbosch.nl
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Kijk op de website (met voorleesfunctie): https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
E-mail: Heeft u ideeën of suggesties, of wilt u zich aanmelden voor een activiteit, of wilt u een nieuw lid
opgeven mail ons: secretariskbovorstenbosch@gmail.com .

Prachtig Piereslikkers Pakket
Afgelopen voorjaar was het vanwege de corona-omstandigheden niet mogelijk om bij u aan de deur te komen
met ons Piereslikkers Paas Pakket, zoals u van ons gewent bent. Om toch een leuke actie op touw te kunnen
zetten, hebben we dit jaar gekozen voor een vast verkooppunt met assortiments-uitbereiding:
Worstenbroodjes: Zeer smaakvol en ambachtelijk voor u gemaakt in samenwerking met BBQ-restaurant
Smook: 6 stuks voor €  11,-
Eieren: zorgvuldig geselecteerde, overheerlijke eitjes: 10 stuks voor €  4,-
Speciaal voor deze gelegenheid hebben we voor u een unieke:
COMBI-DEAL: 6 worstenbroodjes + 10 eieren voor slechts: €  15,- !!!

Wij staan voor u klaar op vrijdag 11 september van 17.00-19.00 uur schuin tegenover de kerk,
bij Prins Teun d’n Urste. Waar u naast een verkoopkraam, ook via een drive-in uw versnaperingen corona-
proof in ontvangst kunt nemen. Graag gepast betalen (pinnen niet mogelijk).
Vergeet niet vooraf te informeren bij ouders/familie/vrienden/buren of zij nog van uw diensten gebruik
kunnen maken, zodat u voor hen ook wat lekkers mee kunt nemen.
Als u vrijdagmiddag tussen 15.00-17.00u telefonisch bestelt (bel dan: 06-22665172), is het ook mogelijk dat
we de Brabantse lekkernijen bij u bezorgen in Vorstenbosch op zaterdag tussen 10.00-12.00u.
Bezorgkosten per adres: €  2,-
Bestellen vanaf vandaag ook mogelijk via e-mail: a.burgt@ziggo.nl
Alvast hartelijk dank voor uw enthousiasme en graag tot ziens op vrijdag 11 september!!!
Namens Carnavalsvereniging De Piereslikkers,
De Oud - Prinsen

KICKBOKSEN DAMES
Maandag 7 september 20.15-21.05 uur start kickboksen dames beginners.
Kom gezellig mee boksen. Voor handschoenen en scheenbeschermers wordt gezorgd.
10 lessen 99 euro. We trainen buiten.
Kickboksen dames op dinsdag 20.00-20.50 uur nog 2 plekjes vrij. Dinsdagen starten op 1 september.
Je kunt je opgeven door een appje naar 06-16200800. 
Sportieve groeten Sonja Ketelaars, Hazelbergsestraat 12, Heeswijk-Dinther,  www.sonjapersonaltraining.nl

HONDENTRIMSALON VORSTENBOSCH
Met ruim 23 jaar ervaring bent u aan het juiste adres voor een complete, liefdevolle verzorging van uw hond.
Klein of groot, alle honden zijn welkom.
Voor meer info, bel of app: 0610389386
Miriam Sikkers, De Helling 47 Vorstenbosch

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
De huiskamer is vanaf 1 september weer elke vrijdagmorgen geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
Iedereen is welkom jong en oud. Reserveren is niet nodig.
Wij zullen ervoor zorgen dat U op gepaste afstand kunt genieten van een kopje koffie/thee.
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.

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:secretariskbovorstenbosch@gmail.com
mailto:secretariskbovorstenbosch@gmail.com
mailto:a.burgt@ziggo.nl
mailto:a.burgt@ziggo.nl
mailto:joketheovanos@gmail.com
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Voorlopig geen Kluscafé
In verband met het nog altijd rondwarende Coronavirus en de voortgaande maatregelen daartegen is besloten
om ons maandelijkse Kluscafé voorlopig op te schorten. We vinden het niet verantwoord om de dienst in de
lucht te houden, temeer omdat afstand houden heel erg lastig wordt wanneer iemand aan moet wijzen wat er
precies aan zijn of haar apparaatje of machine mankeert.
Dus is er zeker tot en met december van dit jaar géén Kluscafé.
Thuisklussen kunnen intussen meestal nog wel gedaan worden, maar uitsluitend na overleg met de
coördinator van het Kluscafé. Wanneer er thuis wat schort en het lijkt een klusje voor de Klusdienst:
bel of mail: 06 42 18 35 50 / anniehoevenaars@outlook.com.      

Video’s Digitaliseren
Uw oude videobanden/video8/DVD’s omzetten naar Digitale bestanden.
Bewaar uw herinneringen, al vanaf 5 euro per bestand.
Willy en Henny v.d. Heijden, Streepkant 4, tel. 06-51941808.

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.
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

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

