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Parochieberichten 3 juli t/m 9 juli 2021  (week 27)

Pastoorspraatje___________________________________________Even op adem komen.
Nu er een serieus aantal Coronamaatregelen is versoepeld of zelfs helemaal verdwenen, hebben we met elkaar
ook het idee dat we weer echt een beetje adem kunnen halen en plannen we weer van alles waar we ook
plezier aan beleven. De druk lijkt er voor nu even wat af te zijn, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat
Corona voorbij of weg is en de toekomst is nog allesbehalve zeker.
Toch voelt het een beetje alsof het ergste voorbij is en we snakken naar contact in allerlei vormen en naar de
zomervakantie die lonkt. We durven en kunnen ook weer meer plannen en andere landen staan met open
armen klaar om ons weer te ontvangen als toerist.
Tegelijk is het ook een beetje onwennig, want na ruim anderhalf jaar zijn we niet meteen terug naar het oude
‘normaal’ en dat zal ook nog wel even duren. Maar we mogen nu toch wel stellen dat het ergste misschien
achter de rug is en we op een hele vervelende manier kennis hebben gemaakt met iets dat onbekend was en
een spoor van verdriet en verlies door onze wereld heeft getrokken en dat misschien wel altijd ook bij ons zal
blijven. Dan heb je het nodig om inderdaad even op adem te mogen komen en daar lenen de zomermaanden
zich prima voor. Ander weer en de kans om naar buiten te gaan en echt vrij van school of werk geeft lucht en
laat de ervaringen ook een beetje naar de achtergrond verdwijnen. Er zijn nog steeds mensen in ons midden,
die dagelijks de gevolgen van hun Coronabesmetting blijven ondervinden en die mogen we vooral veel sterkte
en beterschap toewensen en dankbaar zijn dat ze nog bij ons zijn.
Ook voor de parochie is het fijn dat we samen even op adem mogen komen, want de afgelopen periode heeft
ook binnen de parochie veel van ons samen gevraagd. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe fantastisch de hulp
van iedereen in deze tijd geweest is en hoe we samen zijn blijven zoeken naar manieren om gemeenschap te
zijn en te blijven en tegelijk mensen te helpen in al hun vragen.
We hebben met zoeken en proberen, de parochie door de pandemie heen proberen te leiden en we hebben
elkaar daarin ook gevonden en dat maakt dankbaar.
God is in alles bij ons geweest en heeft voor de nodige kracht gezorgd als wij het op tijd ook niet meer precies
wisten, zodat we toch verder konden en er het beste van gemaakt hebben.
Persoonlijk ben ik ook blij met een vakantieperiode in het vooruitzicht, want ik sta al ruim anderhalf jaar zo’n
beetje zeven dagen in de week ‘aan’ en dat begin ik toch wel te voelen.
Zonder de steun van God en al onze goede mensen had ik het ook zeker niet volgehouden, maar met elkaar
zijn we tot hier toe gekomen en gaan we ook verder met het vertrouwen op Gods hulp van dag tot dag.
Zoals gezegd; iedereen ontzettend bedankt en kom vooral tot rust in de tijd die er voor ons ligt, zodat we in
het najaar samen weer parochie kunnen zijn in de geest en op de manier van Christus zelf, want Hij is toch
waar alles om draait!
Een hele mooie zomer toegewenst en al duurt het nog even voor de scholen in onze regio dichtgaan, voor mij
is het even klaar met schrijven en wil ik graag op adem komen voor een nieuw seizoen en nieuwe inspiratie
opdoen.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 4 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
Lambert van der Wijst
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Intenties:

Pastoor Ruud Dekkers
Gedie Versantvoort en overleden familie Versantvoort en van Es
Corrie Nooijen - van Heertum (vanwege verjaardag op 7 juli)

HH Mis door de week:

Dinsdag 6 juli 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 iedereen bedanken voor de belangstelling, medeleven en kaarten die we hebben
mogen ontvangen na het overlijden van ons mam en oma, Mia Raaijmakers de Laat.
Dit waarderen we enorm.
Kinderen en kleinkinderen Raaijmakers.

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 1 juli 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: Jeanne Geenen, Theo van Beekveld
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Susan van den Heuvel, Ton Zwanenberg

Zaterdag 3 juli halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Ton Zwanenberg, 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

KOM OP DE KOFFIE BIJ STICHTING ZORGVOORZIENINGEN VORSTENBOSCH
2 juli is de huiskamer in de MFA `De Stuik` geopend.
Vanaf 10.00 uur bent U van harte welkom voor een praatje een kopje koffie/thee.
Deze vrije inloop is voor OUD EN JONG en de koffie/thee is gratis.
Heb je vervoer nodig neem dan even contact op met Nelly Gevers telefoonnr: 340272.

Fietstocht Supportersclub “Vorstenbossche Boys”.
Zaterdag 3 juli.
Start tussen 11.00 uur en 13.00 uur, met corona regels in acht te nemen.
Bestuur Supportersclub

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
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Bericht van de Dorpsraad

Vernieuwing waterleidingen in Vorstenbosch
In de periode van 28 juni tot medio augustus 2021 vernieuwt Brabant Water de waterleidingen in de volgende
straten: Kerkstraat, Schoolstraat, Eggerlaan (gedeelte tussen Schoolstraat en Kattenberg), Kapelstraat, Heuvel,
Hondstraat en Broekkant.
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur.
Brabant Water streeft ernaar om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

In eerste instantie was het de bedoeling om de werkzaamheden aan de waterleidingen in de Kerkstraat te
combineren met de herinrichting. Helaas is dit niet mogelijk, aangezien de herinrichting van de Kerkstraat op
dit moment nog in de (tweede) ontwerpfase zit en Brabant Water liever niet langer wil wachten met het
vernieuwen van de waterleidingen.

Woont u in het gebied waar de leidingen vernieuwd worden? Dan ontvangt u een persoonlijke brief met meer
informatie over de werkzaamheden. U kunt hiervoor ook kijken op
www.brabantwater.nl/vernieuwingleidingnet

Schets mee aan de toekomst in de Vorstenbosch Sessies!
We wonen in een mooi dorp waar de laatste jaren veel mooie zaken zijn gerealiseerd zoals de MFA,
Bergakkers III en het speelveld bij de school.
Het dorp blijft echter in beweging en het is belangrijk om te blijven inspelen op de wensen van de inwoners.
Leefbaarheid is belangrijk en de Dorpsraad heeft hierin een grote rol. De Dorpsraad is al langer in gesprek
met de gemeente over het verder verbeteren van de leefbaarheid in Vorstenbosch en wat hiervoor nodig is.
Daar hebben wij echter uw hulp bij nodig!

De Dorpsraad wil graag met u in gesprek over de toekomst van Vorstenbosch. Wat vinden de bewoners van
Vorstenbosch belangrijk voor de leefbaarheid van Vorstenbosch in de komende 10 jaar?
Wij willen dit doen in meerdere sessies om de behoeftes van verschillende doelgroepen goed in beeld te
krijgen. Hierbij is gekozen voor een sessie voor jong volwassen (minimaal 18+), volwassen en senioren.
Behalve het informatieve gedeelte, moeten de sessies ook bovenal gezellig zijn. Daarvoor hebben wij voor
elke sessie een bekende gastheer gevonden.

Noteer alvast de volgende data in uw agenda:
- 22 september 202: de Vorstenbosch Sessie voor volwassenen
- 29 september 2021: de Vorstenbosch Sessie voor senioren
- 6 oktober 2021: de Vorstenbosch Sessie voor jong volwassen

De sessies zullen starten om 20.00 en duren tot circa 22.30 uur. De komende maanden zullen wij meer
informatie delen over de inhoud van de Vorstenbosch Sessies!

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.

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

http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
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.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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