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Parochieberichten 15 januari t/m 21 januari 2022  (week 3)

Pastoorspraatje________________________________________Carnaval in de zomer.
We zijn er inmiddels al zo aan gewend geraakt, dat we van alles moeten verzetten en dat alles wat we
afspreken zo maar weer anders kan zijn, dat we naar oplossingen zoeken, waarvan we denken er wat meer
zekerheid bij te hebben. Een serieus plan is dan ook dat carnaval maar beter naar de zomer verplaatst kan
worden, want dan is er meer kans op dat het allemaal door kan gaan en is er veel meer buiten te organiseren,
wat corona-technisch veiliger lijkt. En met alle begrip voor het denken in oplossingen, zouden we wat meer
mogen doen, ergens voelt het ook een beetje onnatuurlijk aan. Ik merk het al wanneer ik in november de
enthousiaste uitnodiging krijg van onze Carnavalsvereniging om een stukje te schrijven voor hun
Carnavalskrant, terwijl ik met hele andere dingen bezig ben. De inspiratie ontbreekt me dan nogal eens, omdat
Carnaval op dat moment niet echt op het netvlies staat en ik vraag me af of dit voor anderen ook zo zou
kunnen zijn, als Carnaval naar de zomer gaat. Het is natuurlijk voor alle echte Carnavalsvierders een hele
teleurstelling, dat het nu voor het tweede jaar al niet gaat, maar is verplaatsen de beste optie?
In de zomer zijn er al veel festivals, die misschien wel weer door kunnen gaan en mogen we misschien weer
een keer echt op vakantie; dus zal timing ook alles zijn.
Maar hoe stellen we ons dat dan precies voor: Carnaval in de zomer? Hebben we dan dezelfde sfeer te pakken
en gaat het dan om dezelfde kernwaarden of loopt het toch een beetje mank? Carnaval is een mooi feest
tussen alle feestdagen in en houdt de jaarcyclus mooi in balans en is tegelijk ook het begin van iets bijzonders.
Carnaval is het laatste feestelijke moment, waarbij we alle restjes van de winter opmaken en ons vanaf dan
veertig dagen gaan voorbereiden op Pasen. Voor de meeste Carnavalsvierders zal dit niet de belangrijkste
reden zijn om Carnaval te vieren, maar is het niet toch goed om bij de oorspronkelijke betekenis van deze
dagen te blijven en te zien hoe je die dan wel kunt vieren en beleven.
We zijn een planmaatschappij geworden en alles moet in de agenda passen op het moment dat wij er behoefte
aan hebben, maar met accepteren dat iets niet gaat, is helemaal niets mis en het laat zelfs meer karakter zien,
dan alleen maar schreeuwen en klagen. Ons hele leven ligt overhoop en de aanhoudende onzekerheid geeft
veel stress, maar we mogen proberen het hoofd toch koel te houden en er het beste van te maken.
Alles omgooien en letterlijk ontwortelen lijkt inmiddels een serieuze optie, maar raken we niet meer kwijt dan
we terug krijgen? Iedereen heeft zo ondertussen wel een idee hoe we verder zouden moeten en wat de
oplossingen zijn, maar we worden steeds opnieuw teruggefloten door de omstandigheden.
Accepteren we die voor wat ze zijn en blijven we ondertussen geloven in dat het beter zal worden en zien we
dan onderweg vooral ook de mooie kleine dingen van het leven, die kleur blijven geven aan iedere dag.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 16 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
Cor Geenen

Intenties:

Han van den Heuvel (vanwege verjaardag)
Truus van Kessel - Vissers en overleden familie (vanwege sterfdag)
Echtpaar van Tiel - Verstegen en Thea, Tiny en Jan en schoonzonen
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HH Mis door de week:
Dinsdag 18 januari om 09.30 uur: Eucharistieviering

Overleden:
Peer Kuijpers overleden op maandag 10 januari om 20 uur.

Op weg naar een synodale kerk!
Ben jij tussen de 12 en 35 jaar oud? Welkom! Op weg naar een synodale kerk! Ga jij ook mee?
Huh? Wat heb ik daar mee te maken? Waarschijnlijk ploppen er een aantal vraagtekens bij je op.
Dit begrijpen we heel goed!
In oktober 2023 zullen bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus te
adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk.
Zo’n bisschoppenvergadering wordt ook wel een Synode genoemd! Het thema voor deze komende synode is
‘Synodaliteit’, een woord uit het Grieks, wat betekent ‘samen op weg zijn’!
En daar heb jij ook iets mee te maken! Want als je gedoopt bent ben jij ook een wezenlijk onderdeel van de
Kerk. Daarom de vraag aan jou: open je hart en laat van je horen!
Dit is je kans!
Jong Bisdom Den Bosch zal in de komende maanden 3x een vragenlijst uitzetten, elk over één van de thema’s
waar de Nederlandse bisschoppen de focus op leggen. Je hebt enkele weken de tijd om deze vragenlijst in te
vullen (we vragen een kwartiertje van jou tijd). Hierna zal er een online ontmoeting zijn om – als je dit wilt –
dieper in gesprek te gaan met elkaar over dit thema.
Hierbij dus vragenlijst 1      https://forms.gle/QuSGLvYmpXFjSv969
én alvast de uitnodiging voor woensdagavond 2 februari 2022 om 19.30 uur voor een online ontmoeting
(één van de twee mag natuurlijk ook, maar beide is nog beter en leuker).

Kerstpakkettenactie
Hartverwarmend waren de reacties op de inzameling van levensmiddelen voor mensen met een minimum-
inkomen. Er werden naast heel veel levensmiddelen ook verzorgingsartikelen, speelgoed en boeken
geschonken. Op de bestemde adressen zijn dankzij uw gulle gaven  goed gevulde kerstpakketten bezorgd.
De pastoraatsgroep wil dan ook eenieder die bijgedragen heeft om deze actie te doen slagen een welgemeend
dank je wel zeggen.

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.
________________________________________________________________________________________

Gevonden
Bos sleutels gevonden Maandag 10 januari op de Vorstenbosscheweg ter hoogte van ’t Ven.
Af te halen in de Dagwinkel te Vorstenbosch.

Hairstudio mo
Allereerst wens ik iedereen een fantastisch 2022. Voor een afspraak na de lockdown 
Graag zelf even contact opnemen met mij zodat we kunnen plannen voor als het weer mag..
bel of app  06-12427932. Groetjes Moniek 

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Maandag 24 januari vieren we het 10-jarig bestaan van de Dagwinkel.
Helaas niet met een feestje maar wel, de hele week, met leuke aanbiedingen.
Volgende week wordt de feest-folder bezorgd.
Deze week hebben we leuke aanbiedingen voor de actie “Roan’s Rolstoelbus”.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://forms.gle/QuSGLvYmpXFjSv969&data=04|01||5d58b14550c44408480708d9d03ba69f|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637769776875144458|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMD
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://forms.gle/QuSGLvYmpXFjSv969&data=04|01||5d58b14550c44408480708d9d03ba69f|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637769776875144458|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMD
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://forms.gle/QuSGLvYmpXFjSv969&data=04|01||5d58b14550c44408480708d9d03ba69f|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637769776875144458|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMD
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.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
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