
1

Parochieberichten 25 december t/m 31 december 2021  (week 52)

Pastoorspraatje______________________________________Wordt het wel Kerstmis?
Nu gevoelsmatig het grootste feest van het jaar voor de deur staat wordt het vieren daarvan stevig verstoord
door een virus, dat er zich blijkbaar niets van aantrekt dat wij er al lang klaar mee zijn en ons gewone en
bekende leven terug willen.
En in dat leven heeft de maand december, en daarbij de laatste week in het bijzonder, een hele belangrijke
plaats. In deze dagen vieren en beleven we het samenzijn op een hele andere manier dan de rest van het jaar.
Nog meer dan normaal benoemen we dat het belangrijk is om bij elkaar te zijn met familie en vrienden en
samen mooie momenten te beleven door het samen eten, feesten en cadeaus uit te wisselen. Dagen vol sfeer
en gezelligheid die bol staan, van het bij elkaar op bezoek gaan en korte of langere vakanties en bijzondere
reizen. En dan is er toch weer dat virus dat dit allemaal doorkruist en mensen raken ook steeds meer psychisch
in de problemen, door alles wat er gebeurt en de onzekerheid die maar voort blijft duren. Bijeenkomsten en
evenementen die worden gepland en georganiseerd gaan inmiddels al zo vaak niet door, dat we er al aan
beginnen te wennen. En toch went die andere manier van leven nooit, omdat die ons van elkaar weg houdt en
we zijn er inmiddels samen achter gekomen dat we toch niet zonder dat persoonlijke contact kunnen, ook al
wordt onze wereld steeds meer virtueel.
En kan het dan nog wel Kerstmis worden als we dat niet op de manier kunnen vieren, zoals we dat gewend
zijn of heel graag willen? Voor een aantal mensen zal het Kerstfeest grondig verpest zijn, omdat de gangbare
dingen niet kunnen en daar zullen ze tijdens die dagen ook stevig over klagen.
Maar is het dan geen Kerstmis of wordt het dan geen Kerstmis, natuurlijk wel, maar gewoon even op een
andere manier. En tegelijk wordt het ook weer Kerstmis zoals het dat ieder jaar wordt, want we vieren nog
steeds de geboorte van Christus en daarmee nieuw licht in deze wereld. We lezen het Kerstverhaal en zien het
voor onze ogen gebeuren en mogen beseffen dat dit jonge gezin het ook niet gemakkelijk had en zeker angst
heeft gekend. En op die onzekere weg durfden zij op God te vertrouwen en te geloven in Zijn belofte van
nieuw leven en nieuw licht.
Voor ons kan deze tijd heel donker en onzeker zijn, maar dat is ook de ervaring van mensen van alle tijden en
we mogen proberen te zien hoe zij door alles heen zijn gekomen. Hun leven laat een onverwoestbaar geloof
zien in nieuw leven en nieuwe kansen en dat is de boodschap van het kerstfeest ten voeten uit. God geeft de
wereld een nieuwe kans door de geboorte van Zijn Zoon, die voor ons een licht is in donkere tijden.
Het wordt Kerstmis en we mogen het volop vieren, misschien niet op de manier die we zouden willen, maar
waar een wil is, is een weg. God heeft het ons voorgedaan en wij mogen volgen en vieren het Kerstfeest als
een hoopvol nieuw begin van God, met ieder van ons waarvan Hij houdt als Zijn eigen kind.
Ik wens U en allen die U dierbaar zijn van harte een heel goed en zalig Kerstfeest en veel zegen en
gezondheid voor het nieuwe jaar!
Pastoor Fr. Ouwens

Hoogfeest:   Geboorte van Jezus -  Kerstmis
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Kerstavond
Vrijdag 24 december  Geen viering.

Wel livestream vanuit Nistelrode om 16.30 uur.

1e  Kerstdag
Zaterdag 25 december  om 11.00 uur  Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs

met maximaal 50 bezoekers Lambert v.d. Wijst
Met zang van ons Ensemble

Intenties:
Pieta van Houtum
Diny Dominicus - Willems en overleden familie
Marietje Maas - Rooijackers
Mien van Heeswijk - Aarts
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven
Overleden ouders Jo en Sjaan de Wit - Jansen en overleden familieleden
Jos van Laarhoven (namens de K.B.O.)
Toos Hurkmans - van de Valk
Harrie en Lies van Doren - van Boekel

2de Kerstdag Feest van de Heilige Familie
Zondag 26 december  om 10.30 uur  Eucharistieviering Collectanten: Hennie v.d. Brand

met maximaal 50 bezoekers Piet v.d. Velden
M.m.v. ensemble van de Fanfare 

Intenties:
Overleden ouders Kanters - Konings
Jaarlijkse gedachtenis voor Harrie en Dien Ottenheim - Verhoeven en overleden familie
(vanwege verjaardag moeder)
Overleden ouders van Dooren - Dobbelsteen

HH Mis door de week:
Dinsdag 28 december om 09.30 uur: Eucharistieviering

Beste Mensen,
Naar aanleiding van de maatregelen die er nu genomen zijn zullen onze Kerstvieringen wel allemaal
doorgaan. Er  mogen 50 mensen aanwezig zijn.
U wordt gevraagd de viering  via de livestream te volgen. In de vieringen wordt gezongen, zodat we samen
toch zo goed mogelijk het Kerstfeest kunnen vieren.
De opgegeven intenties worden ook afgelezen, maar mocht U die willen verzetten naar een andere viering,
waar U later zelf weer bij aanwezig kunt zijn mag dat ook, maar dan moet U dat even laten weten.
Wij wensen U allen toch hele mooie en gezegende dagen toe en veel gezondheid voor U en al Uw dierbaren!
Parochie de Goede Herder, Fr. Ouwens pastoor

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.

Parochieberichten
Komende week worden de jaarrekeningen weer verstuurd aan onze abonnement houders.
Willen alle verenigingen/stichtingen, indien nodig, een email adres van de penningmeester aanleveren
zodat de jaarnota’s op het goede adres terecht komen.
parochievorstenbosch@hotmail.com Henny v.d. Heijden
________________________________________________________________________________________

mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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VERLOREN
Liebregtsplein-Eggerlaan-Schoolingang: Wit Gouden steek oorbel met Briljanten
Graag bellen naar 06-81599227

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 bij de Dagwinkel.
Supportersclub Vorstenbossche Boys.

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Door de verscherpte corona maatregelen zijn wij genoodzaakt om de huiskamer op vrijdagmorgen,
de bibliotheek en het eetcafé te sluiten. 
Wanneer we weer starten zullen we via de parochieberichten bekend maken.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Kerst wens: Bestuur en vrijwilligers wensen iedereen fijne Kerstdagen.
Puzzel: Dymphie van Bruggen is na loting winnares geworden van de december kruiswoordpuzzel.
Website: Voor meer KBO nieuws kijk op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

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.

Jaarvergadering Dorpsraad
De jaarvergadering van de dorpsraad zal dit jaar helaas geen doorgang vinden.
Het blijkt niet mogelijk om de jaarvergadering fysiek, noch via een live stream binnen de geldende corona
maatregelen te organiseren. Wellicht dat we later in het jaar met een aangepast programma alsnog een
bijeenkomst organiseren. Het jaarverslag wordt zoals gebruikelijke wel op de website gepubliceerd.

Huurwoningen
Op het nieuwbouwplan Bergakkers fase III worden 6 sociale huurwoningen gerealiseerd.
De verhuur van deze woningen geschied via Borgdonck.
Borgdonck is een woningverhuurder welke gelieerd is aan Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling.
Nadere informatie volgt via de website https://www.borgdonck.nl/project/vorstenbosch-bergakkers/
Borgdonck zal pas enkele maanden voor de oplevering starten met het verhuurtraject,
tot die tijd kan men zich via de website inschrijven voor de nieuwsbrief.

Gilde St.Antonius Abt
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Goed maar vooral Gezond 2022.
Hopelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten bij een Gildeactiviteit in het nieuwe jaar.

Hairstudio mo
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2022 
Bedankt voor afgelopen jaar 
Groetjes Moniek Afspraak maken #0612427932

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
https://www.borgdonck.nl/project/vorstenbosch-bergakkers/
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PERSONEEL, BEHEER EN BESTUUR VAN MFA DE STUIK
WENST IEDEREEN HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GOED
EN VOORAL EEN GEZOND 2022 TOE !

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
We wensen iedereen prettige feestdagen en een goed 2022 toe!

Alpacafarm Vorstenbosch
Wij wensen iedereen fijne dagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar. 
We hebben ervan genoten dat we het afgelopen jaar zoveel bezoekers uit Vorstenbosch hebben mogen
ontvangen. We hopen onze deuren snel weer voor jullie te mogen openen.
Op dit moment is onze webshop wel geopend met de mooiste alpacawollen items. 
Check ons assortiment op www.alpacavorstenbosch.nl/shop/

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
Grill-Hapjespan: Bestel snel onze heerlijke hapjespannen voor de feestdagen.
Feestdagen: Vrijdag 24 december sluiten wij om 17.00 uur.

1e en 2e Kerstdag gesloten
Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2022.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

Openingstijden cafetaria feestdagen
Donderdag 23 december 1200 - 1800
Vrijdag 24 december 1200 - 1900
Zaterdag 1e kerstdag Gesloten
Zondag 2e kerstdag Gesloten
Woensdag 29 december Gesloten
Vrijdag 30 december 1200- 1800
Zaterdag 1 Januari 1700- 2100
Woensdag 5 Januari Gesloten
Wij wensen iedereen fijne dagen, een fijne jaarwisseling en een gezond 2022
Namens Team de Schaapskooi

AMBACHTELIJKE WORSTENBROODJES
Ook diverse soorten vlees van ons Duroc varken. U kunt bij ons terecht op vrijdag en zaterdag.
Nu ook geopend op donderdag voor kerst.
Loop gerust eens binnen aan de Hondstraat 16 in Vorstenbosch.
Voor info en bestellingen bel of WhatsApp Alexander van Doorn (06)29547852.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen.

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

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.

http://www.alpacavorstenbosch.nl/shop/
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
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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

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.

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

http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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