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Parochieberichten 5 juni t/m 11 juni 2021  (week 23)

Pastoorspraatje______________________________________Een teken van betekenis.
Nu we onze feestcyclus af gaan sluiten met het samen stil staan bij de Eucharistie, als een teken van betekenis
op Sacramentsdag, mogen we kijken naar wat die Eucharistie ons te bieden en te zeggen heeft.
Het is aan de ene kant het meest gewone en herkenbare teken, als we over naar de kerk gaan nadenken en
ondanks dat herkenbare, is het voor steeds minder mensen vanzelfsprekend of duidelijk, wat we daarin nou
precies vieren. Want, waarom heeft dat de vorm die het heeft en is daar zo weinig variatie in mogelijk?
Als je dan voor jezelf niet helemaal helder hebt, wat de diverse onderdelen van de viering eigenlijk uit willen
drukken of willen zeggen, wordt de Eucharistieviering al gauw een soort toneelstuk, wat er aan de ene kant
altijd hetzelfde uitziet en aan de andere kant, toch vol onbegrijpelijke dingen zit.
Het samen vieren van de Eucharistie is de bron en het hoogtepunt van het hele christelijke leven en die
wisselwerking blijft de kerk benadrukken. Dus is het een moment om kracht te vinden en inspiratie voor je
geloof. En tegelijk een moment om stil te staan bij het leven en daar God ook altijd voor te bedanken.
Eucharistie betekent letterlijk, lofprijzend dank zeggen. Dus, het is altijd een moment waarop wij God
centraal stellen en Hem danken voor ons leven en meteen vragen om dat leven te blijven zegenen, met alles
wat wij als mens nodig hebben. Een teken, sacrament, dat Jezus ons gegeven heeft op Witte Donderdag en
waar we nog een keer extra bij stilstaan, zonder meteen de bijzondere dagen van de Goede Week er achter
aan. En in die Eucharistie komen we God altijd op meerdere manieren tegen en is Hij heel concreet in ons
midden. Een geloof dat sterk onder druk staat, omdat wij menen dat ons verstand en de wetenschap geen
ruimte meer bieden aan zo’n geloof. Maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten. We doen met elkaar keer
op keer wat Jezus ons heeft voorgedaan, toen Hij met Zijn leerlingen voor het laatst samen was. En herinneren
ons Zijn woorden door ze voor te lezen en onszelf af te vragen wat die voor vandaag betekenen kunnen. En de
hele viering bouwt op naar het moment van ontmoeting met Hem in brood en wijn.
De Eucharistie is een teken van betekenis voor ons geloof en daar kunnen wij natuurlijk niet anders dan
serieus naar kijken en steeds meer proberen te beseffen, wat het voor ons eigen geloof betekent.
Op Sacramentsdag mogen we anders kijken naar iets wat we misschien al zo vaak gezien hebben en ons
opnieuw afvragen, wat God ons hierin precies geeft en wat dit Sacrament voor ons betekenen kan.
Geloof houden wij niet vanzelf gaande. Daar is tijd en inzet voor nodig en net als bij het onder de knie krijgen
van andere dingen, mogen wij ook blijven oefenen in het herkennen van Gods grote teken voor ons. En ons
keer op keer de vraag stellen: ‘is dit een teken van betekenis voor mijzelf?’
Ik wens u vooral een heel dankbaar geloof voor zoveel goede gaven en tegelijk een geloof dat God kan
herkennen, daar waar Hij is, midden onder ons, in woord en de tekenen van brood en wijn.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Sacramentsdag

Zondag 6 juni om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
Lambert van der Wijst

Intenties:
Pastoor Ruud Dekkers
Jan en Marietje Dortmans - de Mol (vanwege verjaardag Marietje)
Annie Wijdeven - Verwegen (namens de K.B.O.)
Jan Verstegen (vanwege verjaardag) en dochter Myriam
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HH Mis door de week:

Dinsdag 8 juni 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.
________________________________________________________________________________________

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 3 juni 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: Jeanne Geenen, Ad Geenen
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Maarten van der Pas, Elle van der Zanden

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

Oude metalen inzameling 4 en 5 juni 
Muziekvereniging Notenkrakers komt weer langs voor oud ijzer, fietsen, accu's, kabels, pannen en andere
metalen. Heeft u wat liggen? Kunnen we u er van af helpen? Op 4 en 5 juni  zamelen we in.
Laat ons weten op welk moment we kunnen ophalen via oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl of
bel, SMS of WhatsApp 0683018334.
We komen dan zeker bij u aan. Leg het metaal niet langs de weg (om diefstal te voorkomen) maar bel, mail of
sms ons voor een afspraak. U kunt de metalen ook brengen op de inzamellocatie, op het terrein van Dirk
Timmers aan de Bedafseweg (voor de kersenbogaard), bij voorkeur op zaterdagmorgen tussen 9.00 en 13.00
uur. De opbrengst besteden we aan onderhoud en aanschaf van instrumenten. 
Neem ook contact op als u vragen heeft. oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl

Help de Notenkrakers
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier of oud ijzer?  Heel graag! Laat het ons weten per mail bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of
bel naar Jacques de Groot, 0413362201.

VORSTENBOSSCHE EK POULE 2021
Speel mee met de Vorstenbossche EK poule en maak kans op mooie prijzen.
Deelname formulieren zijn verkrijgbaar en weer in te leveren bij:
Eetcafé de Ketel, Restaurant Smook en bij de Dagwinkel.
Na het invullen en het inleveren van het formulier inclusief € 5,00 inschrijfgeld op een van bovenstaande
inleverpunten ontvangt u een email met verdere instructies. Inleg wordt in zijn geheel opgedeeld in 10
eindprijzen, verder zijn er nog diverse andere bonus prijzen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juni.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Puzzel prijsvraag: De oplossingen van de KBO puzzels kunnen tot 12 juni a.s. ingeleverd worden.
Website: Voor actueel KBO nieuws kijk op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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Kaderfeest Vorstenbossche Boys
Gebruikelijk is het dat we rond deze periode ons kaderfeest houden om alle sponsoren en vrijwilligers te
bedanken en onze jubilarissen te huldigen. Hoewel het de goede kant op gaat en er steeds meer mogelijk is
binnen de corona maatregelen, zit er voor nu een goed feestje nog niet in helaas. Wij hebben dan ook besloten
om het kaderfeest aan het einde van dit seizoen uit te stellen met het voornemen om dit aan het begin
van het nieuwe seizoen te organiseren. Dit in de hoop en verwachting dat de Corona-maatregelen het dan
toelaten.

Werken op zondag in onze gezellige kantine!
Voor onze kantine zijn wij op zoek naar jongens en/of meisjes die willen komen werken in onze
kantine(keuken). Dit vanaf het nieuwe seizoen dus eind Augustus
Heb je vragen of interesse bel met Ineke 0623145822.
Hopelijk tot snel, Vorstenbossche Boys.

Vakantie/zaterdag hulp gezocht
Voor ons bedrijf Hektracon in Vorstenbosch zijn we op zoek naar een vakantie/zaterdag hulp voor het wassen
van onze bedrijfsbussen en aanhangers. Technische interesse is gewenst, want naast bedrijfsauto`s wassen is
hulp op de werf en in de (constructie)werkplaats ook welkom.
Voor meer informatie of interesse kun je bellen met Martijn Kouwenberg 06-51980228.

Vakantiewerk bij Alpacafarm Vorstenbosch
Wij zoeken een fysiek fitte dame of heer die ons in juli en augustus wil ondersteunen bij het mest vrij maken
van de weides. We werken met een mestzuiger die met de hand wordt voortgetrokken.
Werktijden: ongeveer half 9 tot half 11. Bij voorkeur 5 dagen in de week.
Interesse? Neem dan contact op via info@alpacavorstenbosch.nl
Ben je op zoek naar iets anders? We hebben ook vacatures voor horeca en schoonmaak medewerkers. 

BBQ vlees van de boerderij
Proef de unieke smaak van ons speciale varkensras.
Voor info/bestellingen bel of WhatsApp Alexander van Doorn (06)29547852. 
Vrijdagmiddag en zaterdag vrije inloop aan de Hondstraat 16 in Vorstenbosch.

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
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of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.
Stichting zorg kringloop
loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.
Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp
via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
www.stichtingzorgkringloop.eu
inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar

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.parochiedgh.nl
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com

mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com

