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Parochieberichten  11 april t/m 17 april 2020  (week 16)

Op weg naar Pasen, maar dan anders!
Omdat we tot en met 1 juni geen publieke vieringen in de kerken mogen organiseren, is het vieren van Pasen
dit jaar totaal anders dan wij gewend zijn.
Het Paaswater, zal na de Paaswake, in het portaal van iedere kerk af te halen zijn.
We vieren de hele Goede Week en onze klokken zullen daarbij stem geven aan wat er in de kerk gebeurt,
zodat u weet dat het Pasen wordt en is en dat het leven de dood zal overwinnen!
Pastoor Fr. Ouwens

De vieringen met Pasen:

Witte Donderdag
Donderdag 9 april  om 19.00 uur: Eucharistieviering.

Goede vrijdag
Vrijdag 10 april  vanaf 14.00 uur tot en met 16.00 uur is de kerk open voor persoonlijk gebed en
overweging

Paaszaterdag
Zaterdag 11 april om 19.00 uur: Paaswake in de kerk van Nistelrode.

Eerste Paasdag
Zondag 12 april om 10.30 uur Eucharistieviering in de kerk van Nistelrode

Tweede Paasdag
Maandag 13 april om 10.30 uur: Eucharistieviering.

Dinsdag 14 april om 9.30 uur Eucharistieviering

In Memoriam
Op woensdag 1 april overleed te St. Oedenrode Nelly Hoogers van Rijthoven in de leeftijd van 92 jaar.
Samen met haar gezin hebben we afscheid van haar genomen op onze parochiebegraafplaats op zaterdag 4
april waarna zij ter rusten is gelegd bij haar man Wim.
Wij wensen haar gezin heel veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd en bidden dat zij voorgoed mag
leven bij onze God die een God van levenden is.

#NIETALLEEN KAN HET VERSCHIL MAKEN
Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Het sociale leven
valt stil en voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. Daarom hebben
kerken en organisaties de krachten gebundeld in het nieuwe platform #Nietalleen. In de gemeente Bernheze
zijn dat de Protestantse Gemeente Dinther, de parochie De Goede Herder, de stichting Schuldhulpmaatje en
WIJ Heesch. En de lijst met lokale kerken en organisaties groeit.
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Mensen die behoefte hebben aan hulp kunnen zich aanmelden via de website Nietalleen.nl of bellen naar het
nummer 0800 1322 (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 21.00 uur en zaterdag en zondag van 09.00 - 20.00 uur).
Er is voor een directe hulpvraag in de gemeente Bernheze ook een mailadres: Bernheze@nietalleen.nl.
We hopen dat #Nietalleen een plek wordt waar veel mensen kunnen aankloppen in hun nood en eenzaamheid.
En dat we dan door woord en daad kunnen zeggen: je bent niet alleen.
________________________________________________________________________________________________

DIEP BEDROEFD
We hebben afscheid moeten nemen van onze trouwe en actieve leden Piet Timmers en Sam Ramadanovic.
De vereniging is geraakt. We zijn diep bedroefd en leven enorm mee met familie, vrienden en kennissen. 
De muziekvereniging wenst iedereen in het dorp die op welke manier dan ook door het coronavirus getroffen
is heel veel sterkte. www.notenkrakersvorstenbosch.nl

Paasaktie Piereslikkers Paas Pakket VERZET
Door alle omstandigheden hebben wij helaas besloten om het rondbrengen van het Piereslikkers Paas Pakket
te verzetten naar een nog nader te bepalen datum. Er kunnen verse scharreleieren gehaald worden bij de
automaat van Frank Donkers op de Grote Heide 9 te Nistelrode.
Stichting Carnaval De Piereslikkers

AW4D
De commissie AW4D van de Kerkstraat heeft besloten dit jaar GEEN wandelingen te organiseren.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Sterkte: Onze gedachten gaan uit naar allen die persoonlijk getroffen zijn door het Coronavirus.
Verschrikkelijk als dit je familie en naasten treft. Wij wensen hen allen veel sterkte en kracht toe.
Verder spreken wij de vurige wens uit, dat alle zieken goed zullen herstellen. Als wij als bestuur iets kunnen
doen, laat het ons dan weten. We bekijken dan of we een oplossing kunnen bieden.
Geen KBO postbezorging: In verband met het coronavirus zal er in april geen KBO post aan huis bezorgd
worden. Voor actueel KBO nieuws hou de parochieberichten in de gaten.
Voor meer informatie bezoek onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Mondkapjes van het Kluscafé
Het Kluscafé heeft het initiatief genomen om in deze tijd van het besmettelijke Coronavirus mondkapjes te
gaan fabriceren. Daar is een schrijnend tekort aan weten we en daarom zijn enkele van onze dames begonnen
met het volgens de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vervaardigen
van mondkapjes, die kunnen helpen om besmettingsgevaar te beperken. De kapjes zijn bedoeld voor mensen
uit Vorstenbosch en een beschrijving hoe ze gebruikt moeten worden, wordt meegeleverd. Zij, die moeite
hebben om de mondkapjes af te halen, kunnen dat aangeven: dan worden ze thuis gebracht. Ook dat gebeurt
strikt volgens de regels van het RIVM.
De mondkapjes worden gratis aangeboden, al wordt zoals altijd binnen ons Kluscafé een vrijwillige bijdrage
op prijs gesteld. Ook professionele gebruikers zoals kappers, winkeliers of bijvoorbeeld verzorgers kunnen
gebruik maken van de mondkapjes van het Kluscafé; van hen vragen we wel  een bijdrage die overeenkomt
met de kostprijs.
Maximale afname per persoon is 6 stuks; voor bestellingen kunt u contact opnemen met
Annie Hoevenaars, tel.  06 42183550/ e-mail anniehoevenaars@outlook.com

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Beste mensen.
In verband met het corona virus probeert Stichting Zorgvoorzieningen te helpen waar kan.
Bent u aan huis gebonden en is er behoefte aan het lezen van een boek dan kunt u contact opnemen met
Annie Lucassen telefoon: 364779. Zij zal ervoor zorgen dat er een boek bij u bezorgd wordt. Dit geldt voor
alle inwoners van Vorstenbosch.
Ook als u een boodschap nodig heeft, of u hebt behoefte aan een babbeltje, dan kunt u contact opnemen met
Willy Bijl telefoon: 362720. Zij kan een vrijwilliger oproepen om u te helpen.
Heeft u nog andere vragen neem dan contact op met Ben Cornelissen telefoon: 06-53844435.

http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl
http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
file://C:/Users/Gebruiker/Desktop/tel:06 42183550
mailto:anniehoevenaars@outlook.com
mailto:anniehoevenaars@outlook.com
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De Schaapskooi
Tijdens het paasweekend zijn wij gewoon open en moet u de bestellingen telefonisch doorgeven, u kunt het
komen ophalen of wij komen het gratis bezorgen (wel bezorgen bij  besteding vanaf 12,50).
Als wij het mogen bezorgen buiten Vorstenbosch dan rekenen wij wel 2,50 extra bezorg kosten.
Hoop daarom op uw begrip.
We hebben een loket gemaakt in de deur zodat u niet naar binnen hoeft en kunt u vanaf daar wel een ijsje
bestellen.

Donderdag 17.00-20.00
Vrijdag 16.00-20.00
Zaterdag 16.00-21.00
Zondag 14.00-21.00  (1e paasdag)
Maandag 14.00-21.00   (2e paasdag)

Goede gezondheid iedereen, let op elkaar.

Hairstudio Mo
En dan besta je 8 jaar 
Dit wil ik met jullie vieren met een leuke actie op Facebook met leuke prijzen loting uitslag 1 mei
Ga naar Hairstudio Mo volg mij en doe mee. Iedereen kan meedoen

Verder wil ik iedereen die met corona te maken heeft persoonlijk of in je bekende kringen heel veel steun en
sterkte toewensen. Veel liefs Moniek

Bekijk de website van onderstaande organisaties voor actuele informatie:

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

Stichting zorg kringloop
Bereikbaar 06-30903105  Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
We halen gratis bij u aan huis op. Www.zorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen

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.

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
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