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Parochieberichten 1 januari t/m 7 januari 2022  (week 1)

Pastoorspraatje__________________________________________En hoe was jouw jaar?
Nu we samen aftellen naar een nieuw jaar komen als vanzelf alle overzichten voorbij en maken we lijsten van
hoogte- en dieptepunten en tegelijk van eigen persoonlijke voorkeuren.
Alles wordt geordend en gerangschikt en we weten wat het beste lied was van 2021 en wie er allemaal stierf,
wat het woord van het jaar is, maar ook hoe onze economie gegroeid is en hoe warm en koud het is geweest
en wat het had moeten zijn. Want dat is natuurlijk ook wat we steeds te horen krijgen, hoe het had moeten zijn
en wat het niet geworden is.
En dan blijft er voor onszelf natuurlijk die vraag nog over: ‘hoe was mijn jaar eigenlijk?’
Wat zijn de hoogte- en dieptepunten die ik zo op kan noemen en wat gebeurde er nog meer?
We zijn het gewend om alles in te delen en een waarde te geven om ons leven overzichtelijk te houden, maar
is het leven wel een aantal losstaande feiten op zich, of is er toch ergens een samenhang?
Het gaat al heel snel over wat negatief is en wat de problemen zijn en sommige woorden kunnen we haast al
niet meer horen omdat ze veel te vaak voorbij komen, maar hoe bieden we tegenwicht?
Hoe waarderen we ons eigen jaar zo dat het toch een positieve afsluiting kan worden en hoop op iets beters?
Meer en meer gaan we de mentale gevolgen merken van wat we samen al langer doorstaan en hoe houden we
het hoofd boven water?
Misschien toch door onszelf te concentreren op wat er wel goed ging en gaat en te zien hoe er hoop is, zolang
er leven is.Er zijn genoeg ervaringen die ons helemaal uit het lood kunnen slaan en waar we maar moeilijk
een plaats aan kunnen geven en hoe komt dat dan?
We hebben vaak te sterk het idee hoe het allemaal gaan moet en dat idee vraagt nogal eens om bijstelling,
omdat het leven niet in een tabel of grafiek past en ook geen oneindige weg omhoog is met aan het einde een
volmaakt leven, waar alles vanzelf gaat.
Ons leven is een wisseling tussen goed en kwaad, tussen hoop en vrees, tussen licht en donker en de grote
zekerheid dat je van te voren niets zeker kunt weten.
Daarom is de vraag: ‘hoe was jouw jaar’, ook zo verschillend te beantwoorden.
Het gaat om je eigen kijk op het leven en staan in dat leven en dat bepaalt ook hoe jij je levenstijd waardeert
en hoe goed of moeilijk een voorbije periode is.
Laat het antwoord op deze vraag dan ook een eigen persoonlijk antwoord zijn en proberen we er in mee te
laten klinken wat God en mensen voor ons betekenen.
Ik wens iedereen een heel goed en gezond 2022 toe en laat het jaar dat komt beter zijn dan het jaar dat we
achter laten!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Missen in het weekend:

Zaterdag 1 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
Simon Smits

Intentie:
Diny Dominicus - Willems

Zondag 2 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
met zang van ons Ensemble Lambert v.d. Wijst
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Intenties:
Marietje Maas - Rooijackers
Mien van Heeswijk - Aarts
Tonny Lambers (namens de K.B.O.)
Berna Voet - Wijdeven (vanwege sterfdag op 3 januari)
Overleden Ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans (vanwege sterfdag vader)
Frans en Mina van der Horst - Huijbers
Pater Hendrik van Kessel
Pater Lambert van den Heuvel

HH Mis door de week:
Dinsdag 4 januari om 09.30 uur: Eucharistieviering

Onthulling gedachtenisplaquettes van onze overleden Missionarissen
Op zondag 2 januari zal aan het einde van de viering voor onze beide overleden missionarissen

Pater Hendrik van Kessel en Pater Lambert van den Heuvel
een gedachtenisplaquette worden onthuld.
Door alle omstandigheden is het er nog niet van gekomen maar nu is het tijd om hen een vaste plaats te geven
in onze kerk bij de geloofsgemeenschap van waaruit zij hun missiewerk ooit zijn begonnen en die hun werk
altijd heeft gesteund.
De viering zal ook mede ter intentie van onze missionarissen worden opgedragen.
Mede namens het Missiecomité,
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.
________________________________________________________________________________________

Weekmarkt in Kerstsfeer groot succes
Woensdag 15 december was de Vorstenbossche weekmarkt omgetoverd tot een gezellige kerst ambiance.
Gratis koffie en chocomel voor iedere bezoeker en twee extra kramen.
Met de verkoop van kerst bloemstukken en goed gevulde verrassingstassen werd geld ingezameld voor
Stichting TIM Schijndel.
Stichting TIM biedt kleinschalige 1 op 1-begeleiding aan kinderen met een beperking.
De opbrengst heeft onze verwachtingen ruim overtroffen. Door de verkopen op de markt en de bestellingen
thuis kunnen wij stichting TIM een bedrag van € 2250 overhandigen.
Hiervoor willen wij Iedereen heel hartelijk bedanken.
Speciaal Chris van de Ven voor de mede organisatie en gulle donatie van € 300.
En de dames met wie wij samen bij ons in de garage ruim 180 bloemstukken en decoraties maakten.
Super bedankt!
Sjan en Harrie Geenen

Speurtocht door Vorstenbosch
Van maandag 27 December t.m. zaterdag 8 Januari is er een speurtocht uitgezet door Vorstenbosch.
Misschien heb je hem al ontvangen op mail of app, maar mocht je hem nog niet hebben ontvangen,
app me even 06-53279382.

Ruil / Leen kast
Bij ons voor de deur op Eggerlaan 14 staat een kastje met puzzels/spelletjes/boeken om te lenen of te ruilen.
De naam zegt het al Ruil en Leen kast, ruil iets voor wat je thuis niet meer gebruikt of leen iets uit de kast.
Kom vooral een kijkje nemen!
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JAARLIJKSE OLIEBOLLENACTIE JONG NEDERLAND
Op 31 december van 9:30 tot 16:00 zijn wij met Jong Nederland wederom met onze welbekende
oliebollen te vinden!
Ook dit jaar is het weer mogelijk om online te bestellen (coronaproof).
Dit is mogelijk tot 30 december op www.jnvorstenbosch.nl.
Bij het bestellen kunt u kiezen of u deze wil laten bezorgen of zelf af komt halen op een gewenst tijdstip.
Bezorgen kan vanaf een aantal van 10 oliebollen binnen Vorstenbosch
en vanaf 28 oliebollen in omliggende dorpen.
Ben je vergeten een bestelling te plaatsen? Of kom je liever langs?
Ook dat kan weer, bij onze kraam op het Meester Loeffenplein.
De oliebollen kosten dit jaar 1 euro per stuk en per 10 stuks is het 9 euro.  
Bij vragen, opmerkingen of bestelwijzigingen: 0622665744

CRAZY NIEUWJAARSBINGO
Op dinsdag 4 januari houden we de CRAZY NIEUWJAARSBINGO via livestream mmv Foursound.
Let op: De laatste kaarten zijn nog verkrijgbaar t/m vrijdag 31 december 17.00 uur bij de Dagwinkel.
Vergeet niet uw lot te activeren en de namen aan te melden!!!
Hoe U zich kunt aanmelden leest U in de brief die bijgevoegd is in de envelop.
We starten dinsdag 4 januari om 19:30 uur.
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.
We wensen u een fijne jaarwisseling en veel geluk en plezier tijdens de Crazy NieuwjaarsBingo.

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

UITSTEL PRINSENBAL EN PRINSENRECEPTIE
Ieder jaar halen "De Pierebloazers" eerst de prins van afgelopen jaar met zijn gevolg op, waarna de stoet richting
"De Stuik" vertrekt. Helaas gaat dit jaar het prinsenbal en de prinsenreceptie in het eerste weekend van januari
niet door. We willen dit jaar wel een prinsenbal en prinsenreceptie organiseren. We komen hier na de
versoepelingen op terug.
Voor verdere gegevens zie onze website www.piereslikkers.nl.

GEEN PRONKZITTING EN GEEN JEUGDZITTING
Gezien de huidige omstandigheden kunnen deelnemers niet oefenen voor de pronkzittingen en jeugdzittingen.
Waardoor we genoodzaakt zijn deze af te lassen.

CARNAVAL 2022
We hebben hoop om in 2022 carnaval te vieren. Wanneer en hoe, komen we op terug.

CARNAVALS JAARBOEK
Ook in 2022 hebben we ‘t Papierke met verhalen over carnaval, het 55 jarig jubileum en leuke anekdotes.
De leden van de stichting zullen ‘t Papierke na de uitgestelde onthulling in 2022 weer huis aan huis bezorgen.
Meer informatie volgt.

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
 Vrijdag 31 december sluiten wij om 17 uur.
 Zaterdag 1 januari zijn wij gesloten.

Ook in het nieuwe jaar staan we elke dag voor u klaar..
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl
Wij wensen iedereen een goed en gezond 2022.

PERSONEEL, BEHEER EN BESTUUR VAN MFA DE STUIK
WENST IEDEREEN HELE FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GOED EN VOORAL EEN GEZOND 2022 TOE !

http://www.jnvorstenbosch.nl
http://www.piereslikkers.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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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.

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.podotherapievandenheuvel.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

PAROCHIE DE GOEDE HERDER
WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE JAARWISSELING
EN EEN GOED – LIEFDEVOL EN GEZOND 2022 TOE !

mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
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