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Parochieberichten  6 maart t/m 12 maart 2021  (week 10)

Pastoorspraatje____________________________Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Met deze gedachte mogen we inderdaad aandacht vragen voor de toekomst van mensen wereldwijd en daarbij
zeker voor kinderen en hun kansen op onderwijs.
Want staat het onderwijs in ons eigen land om meerdere redenen onder druk, toch is er voor ieder kind de
mogelijkheid om onderwijs te ontvangen en dus letterlijk en figuurlijk de samenleving in te groeien. Voor
heel veel andere kinderen is dat zeker niet vanzelfsprekend en daar probeert de Vastenactie wat aan te doen.
Wereldwijd gaan veel te veel kinderen niet naar school en dat heeft meestal met geld te maken. En zo blijven
generaties in dezelfde cirkel draaien van geen opleiding en dus geen kans op beter betaald werk, waardoor
mensen ook in armoede blijven hangen en hun kinderen ook geen onderwijs kunnen laten volgen.
In zo’n situatie is hulp van buitenaf nog het enige dat een verschil kan maken en dat probeert de Vastenactie
ook te doen. In iedere vorm van ontwikkelingswerk en missionering staat het onderwijs steeds centraal, omdat
het brengen van het evangelie ook veronderstelt dat je de concrete menselijke noden van mensen probeert te
verlichten en onderwijs is daar een hele belangrijke in.
Door onderwijs gaat er een wereld open en hebben kinderen de mogelijkheid om hun leven een positieve
draai te geven en hun leven te verbeteren, waardoor een land als geheel ook vooruit gaat en groeien kan.
Voor ons zijn dingen vaak zo vanzelfsprekend geworden dat we er meestal niet zo bij stil staan, dat
basisbehoeften voor anderen nog steeds onbereikbaar zijn en daardoor krijgen mensen minder kansen om
mens te zijn en steeds meer te worden.
Samen worstelen we met een moeilijke situatie, waar we onze handen meer dan vol aan hebben. Maar we
hoeven daarom de wereld om ons heen niet uit het oog te verliezen en als de Vastenactie om hulp vraagt,
mogen we dat toch proberen op te pakken.
We hebben het samen moeilijk, maar juist dan is het een mooi gebaar om te laten zien dat we beseffen, dat we
samen deze wereld zijn en dat we anderen toch willen helpen waar we kunnen.
Een gift voor onderwijs is dan ook een investering in de toekomst van de wereld, want de jonge mensen die
nu wereldwijd opgroeien, maken wel onze toekomst uit!
Laten we ze samen op weg helpen door toegang tot onderwijs, waardoor zij de beste versie van zichzelf
kunnen worden en bouwen aan een wereld die toekomst heeft, omdat we met elkaar weten dat iedereen de
kans krijgt om talent te laten groeien en de wereld een echte toekomst te geven.
Alle beetjes helpen, laten ook wij in ieder geval een klein beetje doen!
pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Derde zondag van de veertigdagentijd

Zondag 7 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
Simon Smits

Intenties:
Pastoor Ruud Dekkers ; Toos Hurkmans - van der Valk ; Antoon Heesakkers ; Ouders van de Ven - van den
Broek en zoon Jan ; Overleden ouders Adrianus Lucius en Hendrika Vogels ; Overleden ouders van den
Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie ; Frans Schapendonk (vanwege verjaardag) ;
Ouders Arnold en Marie Claassen - van de Pas, zonen Martien en Albert en schoonzoons Theo, Jacques en
Frans ; Jan en Triena van der Heijden - van Doorn, zoon Huub en overleden familie (vanwege verjaardag
Triena) ; Overleden ouders Aarts - van den Heuvel en zonen Martien, Piet en Leo en overleden familie ;
Mien van der Velden-Cissen (vanwege sterfdag).
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HH Mis door de week:
Dinsdag 9 maart om  09.30 uur:   Eucharistieviering

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.
_____________________________________________________________________________________________

Bedankt
Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor het medeleven, op welke manier dan ook, en de vele
kaartjes die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons Mam en lieve Oma, Gon Vogels.
Kinderen en kleinkinderen.

Vermist
Sinds 17 februari missen we onze witte kat, in de buurt van de Kerkstraat/ Molenakkers.
Prutske is een gesteriliseerde gechipte poes, vooral wit, met rood aan de oren en de staart.
Ze heeft een zwart halsbandje om. Wie heeft haar gezien of misschien zelfs gastvrij in huis genomen?
We willen haar graag weer terug. Bel ons asjeblieft op nr. 0625524915.

Gevonden
Het is alweer even geleden maar wij hebben een armbandje gevonden op Binnenveld.
Het is een zilveren, soort van schakelarmband.
Mocht jij deze verloren hebben dan mag je contact opnemen met tel.nr. 06-15161856.

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 4 maart halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand,
Rietbeemden)
Ophaalbeurt: Jan Dortmans, Jeanne Geenen
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Elle van der Zanden, Ingrid van Bruggen

Zaterdag 6 maart halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Jacques de groot, Frank Geenen

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.
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

Kleurplaat en Quiz Vorstenbossche Boys.
In het wintermagazine van de Vorstenbossche Boys stond een kleurplaat,
maak deze zo mooi mogelijk en lever hem in. Onder alle inzendingen loten we 3 leuke prijsjes!
Ook stond er nog een Quiz in waar een leuke prijs mee te winnen is.

Wil je nog kans maken, je hebt nog de kans tot en met zondag 7 Maart.
Inleveren kan bij:
Mike Rijkers Korenakkers 1
Wendy Bosch-Dominicus Eggerlaan 14

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Puzzel prijsvraag: De oplossing graag vóór 13 maart a.s. inleveren. Doe ook mee en veel plezier.
Website: Voor het laatste nieuws bezoek onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

WE HEBBEN WAT TE VIEREN BIJ DE TWENTY ONE CRAZY PAASBINGO……..
Omdat we wat te vieren hebben, hebben we op Vrijdagavond 2 april wel tot 250 prijzen.
Naast de prachtige pakketten vol met bruikbare artikelen die je kan winnen hebben we ook weer veel extra
prijzen. Met het gratis twenty one ticket maak je kans op een van de diverse mooie vuurschalen vol met
lekkers of een van de andere prijzen. Verder houden we een gratis loterij.
En je weet het, bij onze crazy bingo win je niet alleen.
Meer hierover lees je op onze website www.bvvorstenbosch.nl
Win een paasbrunch voor het hele gezin
Verder maak je op deze avond kans op een paasbrunch voor het hele gezin.
Thuisbezorgd in overleg op 1e of 2e paasdag.
En we hebben een extra lot voor jonge deelnemers
Bij de vorige editie zagen we ook veel jeugdige deelnemers.
Hiervoor organiseren we naast de normale ronden een extra loterij met aangepaste mooie prijzen.
Deelnemers t/m 15 jaar ontvangen na aankoop van het paasbingo pakket een extra lot via de mail.
Meer hierover lees je op de website en op de bijgevoegde brief bij uw bingokaarten.
De bingo kaarten, het gratis lot en het gratis twenty one ticket zitten verpakt in een envelop en deze zijn
te koop à €  10,00 bij de Dagwinkel.
De live stream wordt deze keer verzorgd door FOURSOUND.

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.podotherapie
andenheuvel.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.stichtingzorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

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

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
http://www.bvvorstenbosch.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl

