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Parochieberichten  26 december 2020 t/m 1 januari 2021  (week 53)

Pastoorspraatje _______________________________________________Kerstmis 2020.
We mogen samen gerust stellen dat dit een Kerstmis wordt om nooit te vergeten maar ook een Kerstmis zoals
wij die zelf nog nooit  mee hebben gemaakt. Het is passen en meten om elkaar toch te zien en te ontmoeten
maar zelfs met veel passen en meten vallen mensen zonder meer buiten de boot.
Misschien dat we nu op een andere manier zelf eens ervaren hoe eenzaam anderen met Kerstmis zijn terwijl
wij zelf aan volle tafels mogen zitten met veel vrienden en familie om ons heen.
Met de sluiting van alle niet essentiële winkels en bedrijven is de Kerstwereld voor ons opnieuw helemaal
anders geworden en op Kerstavond mogen we de deuren van onze kerken ook niet meer open zetten om de
mensen te verwelkomen om samen Kerstmis te vieren. Alles is anders en wat nu?
Het zou al een enorm verschil maken als wij alle beperkingen niet alleen maar negatief uit willen leggen maar
ook de kansen zien die deze bijzondere tijd toch biedt.
We kunnen wat dat betreft in deze dagen een voorbeeld nemen aan de ondernemers die proberen om toch een
weg te vinden zodat hun bedrijf in welke vorm dan ook verder kan. Dit gebeurt voor een deel uit pure
noodzaak en om te overleven maar het laat ook zien dat als wij willen wij als mens vaak meer kunnen dan wij
denken en dat is zeker een steuntje in de rug. Ook voor allerlei andere dingen is best een alternatief te vinden
zoals we ook zien in het meer thuis werken en in het wat meer omkijken naar elkaar.
En dat is dan wel een uitdaging voor deze dagen, dat we wat meer omkijken naar elkaar want dat is op een
bepaalde manier ook juist nu harder nodig dan anders. Als we denken in mogelijkheden dan is er zoveel te
doen dat de tijd die open valt op kan vullen tot we het misschien nog wel drukker hebben dan anders.
Want als de perfecte outfit of het zeer uitgebreide Kerstmenu niet meer al onze tijd vullen dan is er ruimte
voor andere dingen en kunnen we misschien door de situatie gedwongen samen wat meer terug naar de
essentie van het Kerstfeest.
Verbondenheid kan op veel manieren tot uitdrukking komen en dat zien we ook in deze dagen en daarbij
kunnen de huidige communicatiemiddelen zeker helpen. Laten voelen dat je aan een ander denkt kan altijd en
je leven overdenken net zo goed met daarbij de vraag; wat kleurt mijn leven en wat geeft het inhoud en zin?
Zo kan zelfs een historisch moeilijke Kerst ons toch veranderen voor het nieuwe jaar en laten zien hoe het
leven inderdaad anders kan en het dan ook goed kan zijn.
Ik wens U van harte een heel Zalig Kerstfeest toe en mooie dagen van verbondenheid al is het met een andere
viering en beleving dan we gewend zijn maar daarom zeker niet minder waardevol!
Voor iedereen veel warmte en licht en weet dat U er nooit alleen voor staat, God en medemensen zijn er en
dat geeft hoop.
Heel veel gezondheid voor iedereen en we zijn extra verbonden door ons gebed met en voor elkaar en mogen
in dat Kind van Bethlehem Gods nieuwe tijd herkennen en dankbaar welkom heten.
Pastoor Fr. Ouwens

Hoogfeest:   Geboorte van Jezus -  Kerstmis



2

AANPASSING VIERING(EN) KERSTAVOND 24 december
Naar aanleiding van de beslissing van de Bisschoppen vervallen alle vieringen op Kerstavond 24 december.
U kunt de Kerstavond viering volgen via Livestream vanuit de kerk in Nistelrode.
Deze begint om 19:30 uur.
U gaat naar of open YouTube en zoek naar: Parochie DGH Nistelrode en kies voor Livestream.
De H. Mis is ook achteraf op deze manier nog te bekijken.

1e  Kerstdag
Vrijdag 25 december  om 11.00 uur  Eucharistieviering Collectanten: Cor Geenen

met ondersteuning van enkele zangers Ben Cornelissen
Intenties:
Pieta van Houtum ; Diny Dominicus - Willems en overleden familie
Namens de K.B.O.:
Berna Voet – Wijdeven ; Mien van der Velden – Cissen ; Toos Timmers – Breeuwer ; Piet Timmers ;
Maria Lucius ; Jan Lucius ; Sjan Bevers - van der Zanden ; Annie van Asseldonk – Raaijmakers ;
Henriëtte Timmers – Emonds ; Frans Schapendonk ; Jo van den Bergh - Hendriks
An van den Akker-Rovers ; Netty Vogels - van Heeswijk ; Marietje Dortmans - de Mol.

2de Kerstdag
Zaterdag 26 december  om 10.30 uur  Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers

M.m.v. ensemble van de Fanfare Simon Smits
Intenties:
Overleden ouders Kanters - Konings
Jaarlijkse gedachtenis overleden familie Harrie en Dien Ottenheim - Verhoeven en dochtertje Allegonda
(vanwege verjaardag moeder) ; Jo en Sjaan de Wit-Jansen en Harrie en Tonny van Kessel van der Heijden en
overleden familieleden. En namens de K.B.O. (zie de namen bij 25 december)

HH Mis in het weekend:
Zondag  27 december om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs

Jo Manders
Intenties:
Overleden ouders Antoon van Asseldonk en Petronella van Dijk en overleden familie
En namens de K.B.O. (zie de namen bij 25 december)

HH Mis door de week:
Dinsdag  29 december om  09.30 uur: Eucharistieviering.

HH Mis op Oudjaarsdag:
Donderdag 31 december om 17.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand

Lambert van der Wijst

HH Mis op Nieuwjaarsdag: Feest van Maria, Moeder van God

Vrijdag 1 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Ben Cornelissen
Piet van de Velden

Intenties:
Om zegen over een huisgezin
Diny Dominicus-Willems
Om zegen voor onze gemeenschap voor het nieuwe jaar
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Het Vormsel in 2021
Kinderen in de leeftijd van groep 8 van de basisschool, krijgen de gelegenheid om dit schooljaar het
Sacrament van het Vormsel te ontvangen.
Het Vormsel staat gepland voor eind mei 2021.
Aanmelden via het mailadres: vormsel.hvn@outlook.com
Graag aanmelden vóór 20 januari 2021.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Vormselwerkgroep per email naar
vormsel.hvn@outlook.com of telefonisch op 06-10402525.
______________________________________________________________________________________________

VERGEET NIET UW LOT TE ACTIVEREN EN DE NAMEN AAN TE MELDEN !!
Wie bingo kaarten heeft gekocht voor de Crazy Bingo twenty one show dient zijn lot vooraf te
activeren en de namen door te geven die ook winnen indien jij bingo hebt.
Doe dit zo snel mogelijk, maar graag voor komende maandag i.v.m. de verwerking.
Hoe U zich kan aanmelden leest U in de brief die bijgevoegd is in de enveloppe.
Let op we starten dinsdag 29 december om 19:00 uur.
Heb je nog geen loten, de laatste liggen bij de Dagwinkel en zijn tot Donderdag 16:00 uur
verkrijgbaar. Op=Op
We wensen u fijne kerstdagen,
en wensen u veel geluk en plezier tijdens de Crazy Bingo twenty one show.

OLIEBOLLENACTIE JONG NEDERLAND VORSTENBOSCH
31 december staat Jong Nederland weer (coronaproof) op het Meester Loeffenplein voor het verkopen van
oliebollen. Dit jaar werken wij, om drukte te voorkomen i.v.m. corona, met het vooraf bestellen van
oliebollen. U kunt via onze website jnvorstenbosch.nl oliebollen bestellen en deze laten bezorgen of zelf
afhalen op een gewenste tijd. Bezorgen kan vanaf een aantal van 10 oliebollen binnen Vorstenbosch en vanaf
28 oliebollen in omliggende dorpen. Ook kunt u via Whatsapp of een telefoontje naar 0627311443 bestellen,
mocht u niet via de site kunnen bestellen!

De oliebollen kosten 80 cent per stuk.
- 7 bollen voor 5 euro
- 14 oliebollen voor 10 euro

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch.
Gezien de aangescherpte regels i.v.m. corona is de huiskamer voorlopig gesloten, dus 15 januari 2021 geen
huiskamer en ook de bibliotheek is gesloten. Wil men wel een boek ruilen/lenen neem dan contact op met
Annie Lucassen telf. 364779.
Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch wenst iedereen 
Fijne Kerstdagen en voor 2021 BLIJF GEZOND.

Notenkrakers kerstconcert
Kijk tijdens de kerstdagen naar opnamen van een kerstconcert door de Notenkrakers.
Op 8 december werden in aanwezig van nabestaanden Piet Timmers en Sam Ramadanovic met een
miniconcert herdacht. Die avond werden voor een uitzending van KRO-NCRV Kruispunt opnamen gemaakt. 
Kijk op www.notenkrakersvorstenbosch.nl hoe u via Youtube naar dit concert en de uitzending van Kruispunt
terug kunt kijken.
U kunt ook nog de selectie van het Muziekspektakel Promsconcert van 2017 terugkijken. 
In deze donkere dagen en gekluisterd aan huis deelt de muziekvereniging graag wat gezelligheid.
Ga er voor zitten, zorg voor een borrel en hapje en geniet ruim een half uur van een muziekspektakel door
Vorstenbosch talent. De concerten staan van 24 tot en met 27 december online.
Kijk naar wens via PC, laptop, tablet of uw smartTV.

Muziekvereniging de Notenkrakers wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en muzikaal 2021. 

mailto:vormsel.hvn@outlook.com
http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl
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Senioren KBO Vorstenbosch:
KBO wens: Het bestuur en vrijwilligers wensen iedereen, ondanks alle beperkingen,
fijne Kerstdagen en een prettige Jaarwisseling.
Nieuwjaarsontmoeting: Helaas kunnen we nog geen activiteiten organiseren.
Zo kan in de maand januari de Nieuwsjaarbijeenkomst niet doorgaan.
Website: Blijf op de hoogte van het allerlaatste KBO nieuws.
Bezoek onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Gilde St.Antonius Abt
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Goed maar vooral Gezond 2021.
Hopelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten bij een Gildeactiviteit in het nieuwe jaar.

Evenementen hulp aanvraag:
Geachte vereniging, als het weer toelaat hopen we jullie weer van dienst te kunnen zijn.
Er zijn wat veranderingen: graag 4 weken voor je activiteit de Evenementenhulp van de EHBO aanvragen.
Per mail:  marionvdven66@gmail.com Of bellen naar 06-25281390 (Marion v.d.Ven)
Verder wensen wij iedereen Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2021.
EHBO vereniging “St. Lucas” Vorstenbosch 

Bericht van de Dorpsraad
Prettige kerstdagen & een gezond 2021!
De Dorpsraad wenst iedereen fijne feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Laten we er samen voor zorgen dat niemand in de samenleving van Vorstenbosch zich alleen of eenzaam
voelt tijdens deze dagen.
Ook in 2021 zet de Dorpsraad zich wederom in voor een goed woon- en leefklimaat in onze kern.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op http://dorpsraad.vorstenbosch-info.nl
Voor vragen, reacties en suggesties kunt u een e-mail sturen naar dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com.

Peuteropvang Stap voor Stap
In het parochie bericht van week 48 hebben jullie kunnen lezen dat Kinderopvang Stap voor Stap de
peuteropvang gaat voortzetten na sluiting van Piccino.
Met ingang van 18 januari zullen wij starten met een peutergroep op dinsdag/ vrijdag ochtend. Wij gaan
echter ook de mogelijkheid bieden om peuters op te vangen in een groep op maandag/ donderdag ochtend.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om peuters aan te melden voor al deze vier dagdelen.
Voor aanmelden en meer informatie kun je contact opnemen via de mail:
contact@kinderopvangstapvoorstap.nl. Aanmelden mag al vanaf 1,5 jaar.

Diëtistenpraktijk
Diëtiste Marianne Schook in huisartsenpraktijk de Vorssel krijgt een dependance in Vorstenbosch bij
Fysiotherapie Crauwels.
Openingstijden:
Nistelrode: Dinsdag 13.30-1700 u en Vrijdag 8.30-12.00 uur
Vorstenbosch: Maandag 16.00-20.00 uur 
Tel. Nistelrode 0413-261907  Marianne
Tel. Vorstenbosch 0612737336 Désirée

Hairstudio mo
Helaas moet de salon weer dicht van de overheid ivm Corona.
Hopelijk mogen 19 Januari de deuren weer los en zie ik jullie allemaal graag weer in de salon..
Ik wil jullie bedanken voor de loyaliteit afgelopen jaar en zal dan ook nog jaren in Vorstenbosch in de salon
werken. Laten we hopen dat 2021 een fijn jaar wordt voor iedereen 
Fijne feestdagen geniet van wat kan en blijf gezond groetjes Moniek 
Vragen of een afspraak maken #0612427932

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:marionvdven66@gmail.com
http://dorpsraad.vorstenbosch-info.nl
mailto:dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
mailto:contact@kinderopvangstapvoorstap.nl
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Te Huur:
Zeer ruime bovenwoning in Uden
3 slaapkamers, badkamer met douche/bad/toilet, toilet, grote woonkamer (60m2), keuken,
wasruimte en dakterras.
Info: 06-23314525

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel      –      Zondag 27 december open
 Grill-Hapjespan:

Oudjaar-Nieuwjaar vieren met de Hapjespan? Bestel hem nog snel….
 Donderdag 24 december sluiten wij om 17 uur.

Vrijdag en zaterdag (1e en 2e Kerstdag) zijn wij gesloten.
 Zondag 27 december zijn wij open van 10 tot 16 uur.

Wilt u vers afgebakken broodjes, bestel deze, dan liggen ze voor u klaar.
We bakken alleen op bestelling!

Wij wensen iedereen, ondanks alle beperkingen, Prettige Kerstdagen. Blijf gezond !
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222
of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

De openingstijden van de cafetaria tijdens de kerstvakantie:
Woensdag 23 december 17:00 - 20:00
Donderdag 24 december Gesloten
Vrijdag 1e kerstdag Gesloten
Zaterdag 2e kerstdag Gesloten
Zondag 27 december 14:00 - 21:00
Woensdag 30 december 17:00 - 20:00
Donderdag 31 december Gesloten
Vrijdag 1 januari 17:00 - 21:00

Wij zijn open voor telefonische bestellingen om af te halen, of evt te bezorgen op 0413-363120 of
06-20048471 of met een app bericht.
En natuurlijk wensen wij iedereen, ondanks deze bijzondere tijd,
Hele fijne dagen en een goed gezond hoopvol 2021
Team de Schaapskooi

De Riethoeve
Vanaf nu kunt u bij ons terecht voor afhaal. (Vanaf 10.00uur, elke dag tot 20.00uur)

- Diverse soepen incl. brood & kruidenboter
- Lunch: Diverse tosti’s, uitsmijter en etmaaltje
- Diverse dinergerechten
- Friet & snacks
- Special coffees & warme choco met slagroom
- Verse wafels & poffies (poffertjes) met fantastische toppings. (nutella chocolade, witte chocolade,

vers fruit, poedersuiker.)
- Slagroom softijs

Telefonisch bestellen 06-53356237 of loop even binnen (max. 1 persoon tegelijk).
Contant & pin mogelijk.
Telefoneer op tijd want met deze dagen is het niet zeker dat wij altijd aan uw wensen kunnen voldoen.
Check ook even onze facebook pagina. Tot ziens
De Kuijpertjes, De Riethoeve, Lendersgat 1, 5476 VP  Vorstenbosch, 06-53356237.

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

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.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.

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.

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

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 10.30 uur.
Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: Vorstenbosch Parochie DGH.
Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.
Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.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

