
1

Parochieberichten  2 januari t/m 8 januari 2021  (week 1)

Pastoorspraatje __________________________________________Oud- en Nieuwjaar.

Oud- en Nieuwjaar,

2020 is een jaar om bij stil te staan.
Een jaar waarin veel gebeurd is.

Samen kunnen we er voor zorgen
dat 2021 een beter jaar wordt.

Wij wensen u voor de laatste dagen van dit jaar
veel gezelligheid met elkaar

en voor de 365 dagen die dan volgen
veel Geluk en weinig zorgen.

Dat het nieuwe jaar jullie veel moois mag brengen 
en dat je in moeilijke tijden ook licht kan blijven zien.

Namens de parochie worden alle vrijwilligers bedankt voor hun bijdrage. Zonder vrijwilligers kan de
parochie niet functioneren. Bedankt allemaal voor de trouwe inzet, op welke manier dan ook en speciaal
bedankt voor alle hulp en betrokkenheid in het bijzondere, afgelopen jaar.
Pastoor Fr. Ouwens

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

HH Mis in het weekend: Feest van Openbaring des Heren - Driekoningen

Zondag 3 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
` Cor Geenen

Intenties:
Overleden ouders van Kessel van der Sanden en dochter Ans (vanwege sterfdag vader)
Pater Hendrik van Kessel en overleden familie (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 5 januari om  09.30 uur:   Eucharistieviering.



2

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.
___________________________________________________________________________________

Kerstboomverbranding
Helaas heeft de gemeente Bernheze besloten om geen vergunning te verlenen voor de kerstboom
-verbrandingen binnen de gemeente Bernheze i.v.m. de coronamaatregelen. Wij, als SJB Vorstenbosch,
vinden dit natuurlijk ook erg jammer maar we hopen dat het volgend jaar weer door kan gaan.
De bomen mogen in de gft container of u mag ze afgeven bij een groendepot van de gemeente
Bernheze. Verder wensen wij u allen een fijne jaarwisseling en gezond 2021.
SJB Vorstenbosch 

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
We wensen iedereen een goed 2021 toe!
GEEN PRINSENBAL EN PRINSENRECEPTIE
Ieder jaar halen "De Pierebloazers" eerst de prins van afgelopen jaar met zijn gevolg af, waarna de stoet
richting "De Stuik" vertrekt. Helaas gaat dit jaar het prinsenbal en de prinsenreceptie niet door.
Voor verdere gegevens zie onze website www.piereslikkers.nl.
CARNAVALS JAARBOEK
Ook in 2021 hebben we ‘t Papierke met een terugblik naar carnaval 2020 en leuke anekdotes.
De leden van de stichting zullen de week voor de carnaval of in de week van carnaval ‘t Papierke 2021
weer huis aan huis bezorgen.

Senioren KBO Vorstenbosch:
KBO wens: Het bestuur en vrijwilligers wensen iedereen een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.
Puzzel prijsvraag: Inleveren van de oplossingen kan tot 4 januari a.s. Website: Blijf op de hoogte van
het allerlaatste KBO nieuws. Bezoek onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Stichting Muziekdependance
Wij wensen iedereen een gelukkig en vooral gezond 2021. Wilt u of uw kinderen een muziekinstrument
leren bespelen? Wij verzorgen muzieklessen voor allerlei koperblaasinstrumenten, saxofoon, blokfluit,
slagwerkinstrumenten en de Marimba. Wij bieden vrijblijvend en gratis enkele proeflessen aan. Info:
muziekles@Notenkrakersvorstenbosch.nl

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.

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
Donderdag 31 december sluiten wij om 17 uur.
Vrijdag 1 januari zijn wij gesloten.
Zaterdag 2 januari geopend van 8.00 tot 18.00 uur.

Ook in het nieuwe jaar staan we elke dag voor u klaar..
Wij wensen iedereen een goed en gezond 2021.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

Stichting zorg kringloop
Bereikbaar 06-30903105  Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
We halen gratis bij u aan huis op. Www.stichtingzorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.
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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

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.
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