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Parochieberichten 10 juli t/m 16 juli 2021  (week 28)

Parochie “De Goede Herder”
Wenst u een fijne, gezellige
en zonnige vakantie.

HH Mis in het weekend:

Zondag 11 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand
met zang van ons Ensemble Piet van de Velden

Intenties:
Uit Dankbaarheid
Wim van Es (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 13 juli om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Intentie: Wim Lucius (vanwege sterfdag) en Nol Lucius

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.
________________________________________________________________________________________

Op de koffie bij Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Elke vrijdagmorgen is de huiskamer in de MFA De Stuik geopend van 10.00 tot 11.30 uur voor iedere
inwoner van Vorstenbosch OUD en JONG. De koffie/thee is gratis. KOM GEZELLIG BIJPRATEN.
Heb je vervoer nodig neem dan contact op met Nelly Gevers telefoonnr: 340272
Vanaf komende vrijdag kan men een verkorte route nemen. Via de Eggerlaan is de huiskamer te bereiken.
We zullen we een bord plaatsen, zodat duidelijk zichtbaar is waar deze ingang is. 
Natuurlijk blijft de huiskamer ook via de hoofdingang te bereiken.

Hairstudio mo
In de zomervakantie werk ik gewoon door. Wel met aangepaste tijden en dagen dus wil je een afspraak deze
zomer plan vooruit om teleurstelling te voorkomen.
Fijne zomer allemaal, groetjes Moniek #0612427932 
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Bericht van de Dorpsraad

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 2021: 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!

GEZOCHT!!!!
Voor de Kindervakantieweek (1,2 en 3 september) zijn wij dringend op zoek naar:
 bouwleiding
 vrijwilligers voor in de zaaghoek
 voor achter het naaimachine vrijwilligers om donderdagmiddag en/of vrijdagochtend simpele

werkzaamheden te verrichten
 vervoer voor het kanoën op donderdag om 12.00 uur en/of 15.00 uur, dit is alleen ophalen of

wegbrengen
 frietgezinnen voor vrijdagavond

Meld je aan bij Inge van Kessel 06-46094303 of emiel_inge@hotmail.com

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.

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

Inzamelingsactie kerken parochie  de Goede Herder Heesch e.o. 2021 succesvol.

In de periode van 15 april 2021 tot en met 6 mei 2021 hebben in overleg met Hennie van de Brand, lid van de
Pastoraatgroep van de Parochie de Goede Herder in Heesch e.o. een inzameling mogen doen in de zes
aangesloten kerken van de geloofsgemeenschappen in Nuland, Vorstenbosch, Nistelrode, Vinkel, Geffen
en in de parochiekerk van Heesch.

De grote jaarlijkse inzameling werd gepubliceerd en aangekondigd in het Parochieblad, de Bernhezekrant en
het Brabants Dagblad.
De inzamelkisten van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o. werden de dag voorafgaand aan de inzamelperiode
in de hal van de betreffende kerken gezet en bij Henk Pennings aan het Maxend 28 te Nistelrode.
Hij zamelt door het jaar heen oud ijzer in voor de Harmonie in Nistelrode en haalt uit die partij telkens het in
onbruik geraakte gereedschap voor onze werkplaats.

Tijdens de inzamelactie hebben we de overvolle kisten al tussentijds geleegd in de kerken van Nistelrode en
Vorstenbosch en hebben we op afroep bij tal van particulieren en bedrijven kleine machines en partijen
gereedschappen mogen ophalen.

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
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Een deel ingezameld gereedschap / foto SWU

De totale berg ingezamelde goederen was ook dit jaar weer niet te overzien.
Bij elkaar werden 3 volle aanhangwagens en een volle bedrijfsbus met fietsen, elektrisch gereedschap,
naaimachines en handgereedschap voor tal van technische beroepen in derde wereld landen aangeleverd.
Bij elkaar opgeteld betrof de opbrengst van de inzamelactie ruim 10 m3 onbruik gereedschap met een geschat
gewicht van in totaal 500 kg.
De inzamelwoede kende geen grenzen en de reacties vanuit de kerkdorpen waren lovend.
De grootste partij kwam uit de geloofsgemeenschap in Nistelrode, Vorstenbosch en Heesch.

Naast het redden van veel bruikbaar materiaal uit de afvalberg, leverde het ons ook dit jaar weer een prima
naamsbekendheid op. We deden deze kerkelijke inzamelactie in voorgaande jaren met succes en zullen deze
in de komende jaren herhalen.
We hopen deze inzamelactie in de toekomst een vervolg te mogen geven. Het is zeker de moeite waard.
Er zit immers nog zoveel in onbruik geraakt gereedschap, naaimachines en  rolstoelen onder de mensen.
Ongeveer 80 procent van het ingezameld materiaal wordt gereviseerd door de 30 vrijwilligers van de
Solidariteitswerkplaats Uden e.o. gevestigd aan de Loopkantstraat 17 te Uden. De naaimachines, het
gereedschap, de rolstoelen, de fietsen en het elektrisch gereedschap wordt in houten kisten aangeleverd bij het
logistieke centrum van ons moederbedrijf Vraag en Aanbod Internationaal te Alphen waar het haar weg vindt
naar tal van ontwikkelingsprojecten in Tanzania, Kenya, Kameroen en de Democratische Republiek Congo.

De Solidariteitswerkplaats Uden e.o. levert verder jaarlijks een grote partij gereedschap rechtstreeks aan het
technisch opleidingscentrum van de Watoto-Foundation in Tanzania van Noud van Hout (voormalig
algemeen directeur van Houtbrox modewarenhuizen in ondermeer Uden en Veghel) die al 18 jaar voormalige
straatkinderen gedurende 3 jaar een technische opleiding geeft, waarna ze met een kist gereedschap of een
naaimachine en voorzien van een staats erkend diploma met een betaalde baangarantie het opleidingscentrum
verlaten. In de afgelopen 18 jaar verlieten op deze wijze al zo’n 1250 jongeren het Vocational Training
Centrum van de Watoto0-Foundation.

De 30 vrijwilligers in de leeftijd van 60 tot 91 jaar vinden door het werken bij de Solidariteitswerkplaats Uden
e.o. een zinvolle vrijetijdsbesteding, dragen bij aan een duurzame internationale ontwikkelingssamenwerking
en voorkomen door het reviseren van de aangeboden in onbruik geraakte gereedschappen, rolstoelen en
naaimachines de uitstoot van jaarlijks zo’n 20.000 kilo co2, omdat door de circulaire economie geen fossiele
energie hoeft te worden aangewend voor de aanmaak van nieuw gereedschap.

Wij danken de geloofsgemeenschappen hierboven eerder genoemd voor hun gulle bijdrage tijdens deze
inzamelactie.

Namens de vrijwilligers van de SWU,
Ton van der Vegt, voorzitter bestuur stichting Solidariteitswerkplaats Uden e.o.
www.solidariteitswerkplaatsuden.nl

http://www.solidariteitswerkplaatsuden.nl
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