
1

Parochieberichten  23 januari t/m 29 januari 2021  (week 4)
Pastoorspraatje__________________________Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Met deze oproep wordt er aan ieder van ons gevraagd, om in deze bijzondere tijd na te denken over de waarde van
onze geloofsgemeenschap en wat zij in deze dagen ook betekent voor mensen.
We leven in een ongekende tijd en iedereen wordt getroffen door de pandemie en de gevolgen daarvan, door de
beperking van onze contacten en ook op economisch terrein is het een hele uitdaging.
Vele sectoren zijn getroffen, doordat er geen groepen mensen samen mogen komen en de lange tijd, die veel
bedrijven nu al dicht moeten zijn, betekent ook dat er een aantal niet zullen overleven en dat is voor alle betrokkenen
heel pijnlijk.
We moeten met elkaar ervaren dat we het leven niet in de hand hebben en vooral opletten, dat onze meest
kwetsbaren beschermd worden en onze zorg niet helemaal overbelast raakt.
Ook onze parochie heeft een bijzonder jaar achter de rug en we hebben er met elkaar het beste van proberen te
maken en zo veel als het kan, alles toch door laten gaan.
Inmiddels is er in iedere kerk livestream aangelegd en kunnen mensen ook thuis meevieren, als het zelf naar de kerk
gaan er om welke reden dan ook, nu niet in zit.
Samen hebben we gezocht naar wegen, om voor mensen toch iets te kunnen blijven betekenen en hebben mensen
namens de geloofsgemeenschap ook contact gehouden met en aandacht gehad voor anderen.
Ondertussen is er in de inkomsten van onze parochie door de hele situatie een enorm gat geslagen en hebben we,
door ook de sluiting van onze kerken en door de beperkte aantallen mensen die nu samen mogen komen, veel minder
opbrengsten dan ooit.
Daarom willen en durven wij u te vragen om ons in deze tijd niet te vergeten en mee te doen aan de actie Kerkbalans,
om onze gemeenschap mee in stand te houden.
Veel mensen proberen in deze dagen om vanuit ons geloof anderen nabij te zijn en die doen dat gelukkig gratis, maar
er blijven onkosten. Op sommige dingen kunnen wij nu eenmaal niet bezuinigen zoals verzekering, verwarming en
onderhoud.
Geef dan ook vandaag, zodat er morgen nog een kerk zal zijn, om naar toe te kunnen en die er voor u en anderen kan
zijn, wanneer u die nodig heeft.
We zoeken steeds naar manieren en wegen om te bezuinigen en de grootste besparing in 2020 is zeker geweest dat
we de functie van pastoraal werkende binnen onze parochie hebben opgeheven, zodat we een grote slag hebben
kunnen maken in de personeelskosten.
Toch blijft er nog veel over dat geld kost. Omdat wij zo lang mogelijk in iedere gemeenschap van onze parochie de kerk
open willen houden, doen we een beroep op u om dat samen te doen!
Geef dan ook vandaag voor de kerk van morgen, want ze betekent iets en kan iets betekenen voor mensen individueel
en voor onze dorpsgemeenschap als geheel.
Mogen wij op U rekenen?!
pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
Zondag  24 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand

Piet van de Velden
Intenties:
Ouders Grad en Mien van Lith van den Broek, dochter Ans en schoonzoon Frans
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HH Mis door de week:
Dinsdag 26 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.
______________________________________________________________________________________________

Carnaval Stream van 11tot11

Op zaterdag 13 februari zouden we normaal gezien de aftrap hebben van weer een geweldige Carnaval, maar…….
Daarom start er die dag om “efkes vur 11” een live stream die voor iedereen te volgen is op  Show2all.nu/11tot11
Wat gaan we doen?? We brengen ruim 12 uur gezellige muziek verzorgd door lokale DJ’s!
Maar ook mag een Bront uurke natuurlijk niet ontbreken met mooie prijzen. En om 11.11 uur zullen niemand minder
dan onze eigen Prins Teun en voorzitter Dirk Timmers het geheel officieel openen (zoals we ieder jaar beginnen met
Carnaval). Ook hebben we een heuse carnavals Top 11 en zijn we erg benieuwd naar Uw 3 mooiste carnavalskrakers,
stuur ze in naar vorstenbosch11tot11@hotmail.com en misschien staan jouw platen erin.
Dus zorg dat je verkleed en wel klaar zit met een hapje en een drankje op 13 februari efkes vur 11! 
Eetcafé de Ketel, BBQrest. Smook, Show2all en Radio Palomala.

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 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

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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