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Parochieberichten 18 december t/m 24 december 2021  (week 51)

Pastoorspraatje_____________________________________Zie jij het al licht worden?
Nu we samen over de helft zijn van onze Advent, mogen we er even bij stil staan of we al iets merken van
onze voorbereiding op het kerstfeest.
Want als je op dit moment nog geen boom hebt staan en je huis vol hebt gehangen met lichtjes, dan heb je de
boot al een beetje gemist, want qua sfeer is het natuurlijk al Kerstmis.
Het schreeuwt ons tegemoet en op de televisie en de radio zijn het Kerstfilms en Kerstmuziek, waar je
helemaal mee in de stemming kunt komen.
En het is ook een feest dat niet in te dammen is, want die magische laatste dagen van het jaar moeten veel
goed maken voor ons.
Dat we ook dit jaar minder gasten mogen ontvangen dan we graag zouden willen, geeft het nodige gepuzzel
voor de komende dagen, maar we komen er vast wel uit.
En als we dan zuchtend aan tafel zitten met die dagen, dan zijn we misschien wel moe van het organiseren en
regelen, want deze dagen vragen toch wel heel veel voorbereiding om het allemaal perfect te laten verlopen
en zijn we dan ondertussen ook klaar voor de echte Kerstboodschap?
Want Kerstmis gaat over gezelligheid en samen zijn en mensen opzoeken die je dierbaar zijn, maar is er nog
iets meer of blijft het daar dan bij?
De Kerstboodschap die we ieder jaar horen, is er ook één van een God, die de wereld niet los laat en er zelf
een deel van wordt door de geboorte van Jezus en ons zo opneemt bij Hem.
In al ons regelen en plannen, ook in parochies, verliezen we toch wel eens uit het oog waar het Kerstfeest ook
over gaat.
We hebben het zo druk om het perfect te krijgen en het ‘moet’ zo gezellig worden dat we er onrealistische
verwachtingen bij kweken, die nooit waar gemaakt kunnen worden.
Kerstmis is dan ook vooral een strijd en wedstrijd geworden om sfeer en gezelligheid, maar de ware
boodschap van Kerstmis gaat veel dieper en we mogen onszelf de vraag stellen of wij die ook zien?
Zien wij het al licht worden en geloven we in het verschil dat Kerstmis maakt in onze wereld?
Zoals in deze dagen het aanschijn van onze leefwereld verandert door alle decoratie en alles wat wij verder uit
de kast trekken om er een echte feestmaand van te maken, zo mogen we gevoelig proberen te blijven voor de
boodschap van het Kind in de stal.
Of wij op dit moment al zo ver zijn, is aan onszelf om te beantwoorden, maar laten we onderweg vooral de
kern van deze dagen ook in de gaten hebben en meenemen om de komende feestdagen, met alle beperkingen
die er zullen zijn, toch zo optimaal mogelijk te vieren!
Er is licht en we zijn over de helft, laten we van dat laatste stuk dan ook echt iets maken zodat de
vredesboodschap ook in ons een mens kan worden.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Vierde zondag van de Advent

Zondag 19 december om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
met zang van ons Ensemble Cor Geenen

Intenties:

Overleden ouders van Kessel - Vissers en overleden familie
Marietje Maas - Rooijackers
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Mien van Heeswijk - Aarts
Han van den Heuvel (vanwege sterfdag)
Frans en Door van Nistelrooij - Bos
Uit dankbaarheid

HH Mis door de week:

Dinsdag 21 december om 09.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 24 december Kerstavond; GEEN VIERING IN ONZE KERK!

Kerken Bernheze organiseren kerstpakkettenactie. 2021
In deze zware en moeilijke tijden is het voor verschillende inwoners moeilijk om het hoofd boven water te
houden. Het is voor hen moeilijk om elke dag voldoende eten op tafel te zetten.
Laat staan met de Kerst iets extra’s.

Van 15 t/m 20 december, van  09:00 - 20:00 uur, kunt u uw gaven/boodschappen, zoals bijv. houdbare
levensmiddelen – fruit –een lekkernij – een speelgoedje – een huidverzorgingsartikel etc. inleveren het
portaal van de kerk. Van alles wat ingeleverd is, worden pakketten op maat samengesteld.
Enkele dagen vóór kerst worden de pakketten op een zorgvuldige en discrete wijze bezorgd.
De kerstpakkettenactie is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Bernheze.

Mocht u medemensen kennen die deze hulp kunnen gebruiken!!
Dan vragen wij u om dit kenbaar te maken bij de coördinator van deze actie, Liebregtsplein 24 0610402525. 
Voor verder inlichtingen: tel.nr. 0413–363315 of 06-10402525 of 06-11247067. 
Onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid.
Pastoor Ouwens en Pastoraatsgroep.

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.
________________________________________________________________________________________

Request a pizza; seriously!
Op 22 december gaan wij in onze eigen steenoven heerlijke Italiaanse pizza’s bakken.
Dat doen wij om geld op te halen voor het glazen huis van 3FM Serious Request.
De opbrengst wordt gedoneerd aan het WNF. Zij gaan hiermee de regenwouden van Zuid-Amerika
beschermen en herstellen. De regenwouden redden door pizza te eten?
Stuur uiterlijk op 20 december een appje met welke pizza je hoe laat op wilt halen naar 0624222751
dan gaan wij bakken tussen 17.00 en 20.00 uur aan de Rietdijk 7.
Pizza Margherita - € 10,- Pizza Salami - € 12,- Tel. 06-24222751

KERSTBINGO EN LOTERIJ !!!!!
Op woensdag 22 december organiseren wij weer de online kerstbingo en loterij.
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer vele leuke prijzen.
Voor €10,- per kaart zijn deze te koop vanaf 10 december bij de Dagwinkel.
Supportersclub Vorstenbossche Boys.

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Op 24 en 31 december is de huiskamer gesloten en er is geen bibliotheek.
De huiskamer is vanaf 7 januari 2022 weer elke week geopend.
Voor het lenen van een boek kan men terecht vanaf 14 januari.

Het bestuur van Stichting Zorgvoorzieningen wenst iedereen fijne kerstdagen en een gezond en goed 2022.
Senioren KBO Vorstenbosch:
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KBO wens: Bestuur en vrijwilligers wensen iedereen fijne Kerstdagen.
Soos activiteiten: Alleen kleinschalige dagactiviteiten zijn momenteel toegestaan. Afstand houden en
regelmatig de handen ontsmetten is verplicht.

CRAZY NIEUWJAARSBINGO (Dinsdag 4 januari)
Op dinsdag 4 januari houden we de CRAZY NIEUWJAARSBINGO VIA EEN LIVESTREAM. Gezellig met
de vrienden, kennissen, buren of met het hele gezin een avondje mee spelen met crazy bingo. We hebben deze
avond extra veel prijzen want de prijzen van 10 december moeten ook op!  Voor de kinderen die mee spelen
houden we een extra loterij met als hoofdprijs een DAGJE TOVERLAND VOOR HET GEHELE GEZIN.
Maar we hebben ook veel andere leuke prijzen te verloten. Ook houden we  een extra loterij waar iedereen
gratis aan mee doet. U ontvangt een gratis lot bij de bingo kaarten die verpakt zitten in een enveloppe en
verkrijgbaar is á €10,00 bij de Dagwinkel.  Naast de bingo kaarten ontvang je ook een gratis kraslot in je
enveloppe met nog meer kans op een prijs. Op deze avond hebben we maar liefst 250 prijzen te verdelen. We
hebben gekozen voor de beste en snelste livestream die wordt verzorgt door de mannen van FOURSOUND.
Kaarten zijn verkrijgbaar t/m 31 december.

Subliem
Heb je een feestje wil je iemand verrassen of zoek je nog wat bij je outfit?
Subliem haardesign & verzorging is voorzien van armbanden kettingen en oorbellen. Benieuwd?
Dan bel of app 06-55771871
Groetjes Bregje, Rietbeemden 15

AMBACHTELIJKE WORSTENBROODJES
Bestel ze tijdig op=op. Ook diverse soorten vlees van ons Duroc varken.
U kunt bij ons terecht op vrijdag en zaterdag.
Loop gerust eens binnen aan de Hondstraat 16 in Vorstenbosch.
Voor info en bestellingen bel of WhatsApp Alexander van Doorn (06)29547852.

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel

KERSTPAKKETTEN:
Ook dit jaar maken wij weer kerstpakketten op maat voor U.
Kom naar de winkel en bespreek uw wensen.

COLLEGA GEZOCHT
Wij zoeken een collega, (beschikbaar maandag t/m vrijdag overdag) uren en tijden in overleg.

Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.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.podotherapie vandenheuvel.nl  of voor een afspraak kunt u mij
bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 0413-244680. 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
BrabantZorg Thuiszorg      -           Alle zorg en aandacht bij u thuis

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
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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.

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

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
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