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Parochieberichten  16 januari t/m 22 januari 2021  (week 3)

Gedicht ___________________________________________”De Zon van Gods genade”

De Zon van Gods genade
die geeft ons moed en kracht

Hij slaat ons altijd gade
schijnt in de duist 're nacht

Zijn licht geeft ons bescherming
verwarmt ons koude hart

Zo geeft Hij ons ontferming
al wie Zijn hulp verwacht.

Zijn Liefde is bewogen
zo teder en zo teer

Helpt ons in onvermogen
schenkt ons het leven weer

Wie steunt op Zijn erbarmen
helpt Hij zo liefdevol

Nooit laat de Heer ons vallen
ziet altijd naar ons om.

Door Petra Groeneveld

HH Mis in het weekend:

Zondag  17 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
` Lambert v.d.Wijst

Intenties:
Han van den Heuvel (vanwege verjaardag)
Truus van Kessel-Vissers en overleden familie
Echtpaar van Tiel-Verstegen, dochter Thea, zoon Jan en schoonzonen Toon en Harrie
Doortje van den Elzen-Kouwenberg (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:

Dinsdag 19 januari 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.



2

KERKEN PAROCHIE “De Goede Herder”
DANKT DE GULLE GEVERS VOOR HET SLAGEN VAN DE KERSTPAKKETTENACTIE 2020.
Namens Parochie “De Goede Herder” en alle ontvangers van de kerstpakketten 2020 danken wij alle gulle
gevers hartelijk voor hun bijdrage aan het slagen van de kerstpakketten actie 2020.
Er is veel werk verzet door de vrijwilligers om alle goederen te sorteren en daar een mooi pakket van samen te
stellen. Ook het beschikbaar stellen van de ruimte om de spullen op te slaan en te sorteren en vandaaruit weg
te brengen is een mooie bijdrage van vrijwilligers.
Wij willen daarom alle vrijwilligers, die door hun tomeloze inzet, hartelijk danken voor hun vrije tijd en
energie om dit allemaal tijdig te verwezenlijken.
Namens parochie “De Goede Herder” allen hartelijk dank hiervoor.
______________________________________________________________________________________________

VERLOREN
Heeft iemand een rode i-phone SE 2020 gevonden. Deze is donderdag 7 januari verloren.
Dan aub graag belletje naar Sonja Ketelaars 06-16200800.

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.

Stichting Zorgkringloop
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

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
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