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Parochieberichten 22 januari t/m 28 januari 2022  (week 4)

Pastoorspraatje_______________________Hoe vraag je ieder jaar om precies hetzelfde?
Deze vraag heb ik mezelf even gesteld, toen het weer tijd was voor een stukje over de Aktie Kerkbalans.
Een jaarlijks terugkerend moment om aandacht te vragen voor de materiële kant van ons geloof en onze kerk.
Want hoe vraag je om precies hetzelfde, maar dan toch met andere woorden en motiveer je mensen om mee te
doen en de kerk ook financieel te dragen?
We brengen steeds onder de aandacht hoe gezegend we zijn met zoveel goede vrijwilligers en we zonder meer
op de kleintjes letten en bezuinigen waar het kan, maar de omstandigheden halen ons toch steeds meer in.
De beperkingen waar we allemaal mee te maken hebben leggen vanzelf een grote druk op onze inkomsten,
want als er minder mensen mogen zijn, heb je ook minder mensen die iets kunnen geven. We slaan er ons zo
goed mogelijk doorheen en proberen de tering naar de nering te zetten, maar dan hebben we U nog wel hard
nodig! Als wij de parochie door de pandemie willen helpen en daarna nog een toekomst willen hebben met
elkaar, dan is ieders inzet en bijdrage van vitaal belang. We hebben zes mooie, maar soms ook kostbare
kerken en nu de energierekening zowat verdubbeld is, wordt het toch een ander verhaal.

Als Christenen zijn wij van nature optimisten en dat zijn we nu natuurlijk ook, maar daarnaast ook realisten.
Toch heeft ervaring laten zien dat wij inderdaad op mensen mogen rekenen als het er op aan komt en daar
vertrouwen we nu ook op. We vertrouwen er samen op dat mensen zich in blijven zetten, zodat iedereen een
beroep op ons kan blijven doen en dat er ook ruimte is om mensen te ondersteunen, juist  vanuit ons geloof in
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Christen zijn is vandaag net zo actueel als het ooit geweest is, want
de wereld heeft behoefte aan geloof, hoop en liefde. Binnen onze parochie, die de Goede Herder heet, doen
we dat vanuit het geloof in Zijn voorbeeld en Zijn opdracht om voor elkaar zo goed als God te zijn.
Dit blijft iedere dag een opgave voor ons allemaal en daar hebben we onze geloofsgemeenschap en de
parochie bij nodig. Laten we er samen niet alleen in blijven geloven, maar er ook op alle mogelijke manieren
vorm aan blijven geven wat kerk zijn en gelovig leven in deze tijd betekenen. We mogen ons laten inspireren
en voeden door een samen gedeeld, gevierd en beleefd geloof op de plaats waar wij staan. Laten we dan ook
samen er voor zorgen dat er voldoende middelen zijn om ons geloof met elkaar te kunnen blijven beleven.
Ik vraag U ieder jaar één keer om geld, omdat het echt heel hard nodig is en ik hoop van harte dat U blijft
geven voor de kerk van morgen!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 23 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
met zang van ons Ensemble Simon Smits

Intenties:
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven (vanwege verjaardag Riek)
Overleden ouders van Boxmeer - Verbruggen (vanwege sterfdag moeder)
Toos Hurkmans - van der Valk (eerste jaargetijde)
Overleden ouders Nooijen - van Boxtel en overleden familie

HH Mis door de week:

Dinsdag 25 januari om 09.30 uur: Eucharistieviering
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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
Oorbel, zondag 9 januari, op het kerkplein in Vorstenbosch.
Info: 06-81703932

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Vrijdag 21 januari is de huiskamer weer geopend. Iedereen is van harte welkom vanaf 10.00uur voor een
kopje koffie/thee of om een praatje te maken. De gastvrouwen zijn aanwezig. 
De bibliotheek is 28 januari open voor het ruilen of lenen van een boek, mocht U eerder een boek
willen lenen neem dan contact op met Willy Bijl telf. 06-13200790.

Dorpsraad Vorstenbosch

Vorstenbosch Sessies: 
In september en oktober 2021 hebben drie sessies plaatsgevonden met de inwoners van Vorstenbosch om te
horen wat er in het dorp leeft en welke speerpunten we moeten opnemen in het meerjarenplan. Wij kijken
terug op goede sessies met actieve discussies. Voor degene die niet bij de Sessies aanwezig waren, was er in
december 2021 de mogelijkheid om de enquête digitaal in te vullen. 91 personen hebben de enquête ingevuld
en samen met de circa 110 deelnemers van de sessies, hebben we nu een representatieve steekproef. Wij zijn
hier erg blij mee en zullen de komende maanden gebruiken om de informatie nader te bekijken en te bepalen
wat u als inwoner belangrijk vindt voor het verbeteren van de leefbaarheid in Vorstenbosch. Dit zullen wij
met de inwoners van Vorstenbosch delen en ook bespreken met de gemeente. De sessie met
buurtverenigingen zal nog op een later tijdstip plaatsvinden in verband met de huidige Corona maatregelen. 
Iedereen die de sessies heeft bijgewoond of de enquête heeft ingevuld, willen wij hierbij hartelijk bedanken!

Een mooi groen erf
Woont u in het buitengebied? Wilt u graag bijdragen aan een mooier landschap? Uw erf, akker of weide
aankleden met bijvoorbeeld heggen, houtsingels en kruidenrijke randen of een uilenkast en vogelkast plaatsen
op het erf? Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden om u hierbij te helpen. Gemeente Bernheze heeft een
overzichtelijke site waar u snel de juiste informatie kunt halen. Kijkt u eens
op: https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/subsidies/subsidie-voor-natuur-en-landschap/

Met name vragen we uw aandacht voor het project ErvenPlus. Via dit project krijgt u gratis advies over het
versterken van de biodiversiteit op uw erf. U wordt begeleid in het maken van een erfplan met advies op maat
voor aanleg en beheer.

Aan de slag met positieve energie.
Aan de slag met positieve energie is een project van de Gemeente Bernheze om energiearmoede in beeld te
brengen en waar mogelijk te bestrijden. Heeft u een hoge energierekening en is uw inkomen wellicht niet
altijd toereikend, dan kunt u in aanmerking komen voor een maatwerk energieadvies.  Voor meer informatie
kunt u zich wenden tot Gemeente Bernheze, mw. M. van den Tillaart, 0412-458888.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
Carnaval 2022?
Tuurlijk wel!!
Alleen net even anders, maar niet minder gezellig. 
Je kunt weer gaan genieten van de 11 tot 11 stream met nieuwe onderdelen en verassende acts!
Zorg dat je erbij bent op 26 februari 2022 van 11.00 uur tot 23.00 uur. 
Zet deze datum alvast in je agenda.
Meer informatie volgt. 

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/subsidies/subsidie-voor-natuur-en-landschap/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/subsidies/subsidie-voor-natuur-en-landschap/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/subsidies/subsidie-voor-natuur-en-landschap/
https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/subsidies/subsidie-voor-natuur-en-landschap/
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Johnnie en Mieke’s Dagwinkel – 10 JAAR
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.
Deze week wordt de feest-folder bezorgd.
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

PERSONEEL GEVRAAGD:
Werk je graag met dieren, heb je twee rechterhanden, hou je van variatie in je werk?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij hebben een modern pluimveebedrijf, waar veel geautomatiseerd is, en hebben een functie open staan voor
een fulltime of parttime medewerk(st)er, met eventueel doorgroeimogelijkheden.
Tevens zijn wij op zoek naar weekendhulp en denken hierbij aan jeugd die graag een zakcentje bij willen
verdienen.
Voor meer info kun je contact opnemen via: tel: 06 - 28 88 98 05 of mail naar frank@epdonkers.nl
Hopelijk zien we je snel!
Groeten Frank Donkers

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

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:frank@epdonkers.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
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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.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com

