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Parochieberichten 29 januari t/m 4 februari 2022  (week 5)

Pastoorspraatje___________________________Waar bidden wij eigenlijk (nog) voor?
Er zijn zo van die dingen die we ieder jaar maar weer doen, omdat ze op het rooster voorbij komen, zonder er
nog echt bij stil te staan. Zo zijn er de diverse collectes voor goede doelen in onze kerk die ons steeds minder
zeggen zoals de Willibrordzondag voor de Oecumene, de St. Pieterspenning (een jaarlijkse extra gave voor
het Vaticaan) en een collecte voor de katholieke Universiteit. Daarnaast wordt ons gebed gevraagd voor de
Wereldvrede, roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven, en voor de eenheid van alle
Christenen. Niet alleen vervagen de meeste doelen voor ons in een rap tempo, maar kun je bij sommige
gebedsacties ook wel vraagtekens zetten. Want hoe lang bidden wij al voor vrede in de wereld en met hoe
veel overtuiging doen we dat en wat levert het tot nu toe op?
De meest beschamende gebedsactie is dan ook wel de week van gebed voor eenheid van alle Christenen, die
in januari weer op de agenda staat. Hoe is het toch mogelijk dat mensen die stuk voor stuk zeggen in dezelfde
Christus te geloven elkaar verbaal, maar ook lijfelijk aanvallen en beweren meer van Christus te kennen en te
hebben dan anderen. Het trieste dieptepunt hierbij is zeker geweest dat geestelijken van verschillende
Christelijke kerken elkaar te lijf zijn gegaan in de Geboortekerk van Bethlehem. Juist op de plek waar de
Koning van de Vrede geboren werd, lopen de spanningen regelmatig hoog op en dat bij mensen die om het
hardst roepen in Hem te geloven!
Door de jaren heen heb ik dan ook steeds meer moeite gekregen om aan deze week mee te doen, of hier het
goede nog van te zien. Het is meer dan beschamend dat Christelijke kerken met elkaar niet het voorbeeld
kunnen zijn van onderling respect voor geloofsovertuiging en andermans traditie, maar er altijd gepraat moet
worden in termen als beter, meer en groter dan de ander. Deze gebedsweek zou er helemaal niet moeten
hoeven te zijn en in plaats daarvan zouden Christenen, al dan niet vanuit eigen traditie, samen de handen
ineen moeten slaan, om juist in Gods naam een verschil te maken in deze wereld.
Maar liever dan Gods woord doen, wordt er bij de meesten vooral over gepraat en verliest men zich in
haarkloverijen over begrippen en welk geloof het beste ‘voelt’.
Toch is Gods boodschap helemaal niet zo ingewikkeld als wij die vaak maken, want er is maar één God, hoe
wij die ook noemen en als je in die God gelooft, ben je altijd een andere mens.
Laten we de tijd die we verprutsen aan het elkaar de maat nemen en het uitvergroten van alle zogenaamde
verschillen, binnen en buiten onze eigen kerk, eens gebruiken om te bidden voor de medemens in nood en in
dat gebed aan God de kracht vragen om zelf een verschil te maken, door een geleefd geloof dat gevoed wordt
door gebed om een andere Christus te zijn vandaag!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 30 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
Lambert v.d. Wijst

Intenties:
Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege verjaardag)
Wim van Es (vanwege verjaardag)
Adrianus en Anna Timmers - Leenders en overleden familie
Antoon Heesakkers (vanwege verjaardag en als eerste jaargetijde) en overleden familie
Marietje Maas - Rooijackers (namens de K.B.O.)
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HH Mis door de week:

Dinsdag 1 februari om 09.30 uur: Eucharistieviering

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.

Gezocht: SchuldHulpMaatjes in Bernheze
Met hulp van een vrijwilliger weer gezonde portemonnee
In Bernheze  is al weer 10 jaar geleden het project SchuldHulpMaatje van start gegaan.
Het is een project van de gezamenlijke kerken in Bernheze en maakt onderdeel uit van een landelijke actie
van de gezamenlijke kerken en een vijftal gespecialiseerde bureaus voor schuldhulpverlening. 
Een SchuldHulpMaatje is een getrainde vrijwilliger die praktische ondersteuning en persoonlijke aandacht
geeft aan mensen met financiële problemen. U kunt zich ook aanmelden als maatje. Uiteraard bent u daarvoor
van onbesproken gedrag en bereid om een drie-daagse cursus te volgen. Voor iemand in nood kunt u het
verschil gaan maken. Want echt, geldzorgen raken ieder facet van je leven.
U kunt ook bijdragen aan dit bijzondere project als donateur. Er is geld nodig voor de training van de
vrijwilligers en de organisatiekosten. Meer informatie vindt u op www.schuldhulpmaatje.nl.
Voor een hulpvraag, aanmelden als vrijwilliger of donateur kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de
plaatselijke coördinator Jos van Eerd, schuldmaatjejosvaneerd@gmail.com, tel.nr 0638165967
________________________________________________________________________________________

Gevonden hoorapparaat
Op woensdag 19 januari is op de Oude Veghelsedijk ter hoogte van nummer 8 een hoorapparaat gevonden.
Deze is afgegeven in de Dagwinkel. Ook liggen er nog diverse sleutels die zijn gevonden.

Vorstenbossche Boys - jeugd
Programma jeugd voor zaterdag 29 januari
Als de regering besluit dat er zaterdag weer gevoetbald mag worden is dit het programma van de jeugd
van de Vorstenbossche boys

zaterdagdienst:
Jo Kouwenberg & Annie
Verbruggen

zaterdag 29 januari 2022
Aanwezi

g
Aanvan

g Scheidsrechter
Pr.Irene JO19-1 - V'Boys jo19-1 13:45 15:15
Marvilde MO19-1 - V'Boys mo19-1 12:45 15:00
V'Boys jo17-1 - SCMH JO17-1 13:45 14:30 Peter Raijmakers
Volkel MO17-1 - V`Boys mo17-1 9:45 11:00
V'Boys jo15-1 - Herp/OKSV JO15-1 11:15 12:00 Stan van Asseldonk
V'Boys mo15-1 - N.Gedacht MO15-2 11:30 12:00 Willem van Lankveld
Boskant JO13-1 - V'Boys jo13-1 10:15 11:30
V'Boys jo12-1 - Gemert JO12-3 12:00 12:30 Tjeu Vogels
Boekel S.JO11-2 - V'Boys jo11-1 9:15 10:15
Handel JO10-1 - V'Boys jo10-1 9:00 10:00
V'Boys jo9-1 - SCMH JO9-2JM 9:30 10:00 Pepijn Smits
VOW JO8-1JM - V'Boys jo8-1 9:45 10:45
V'Boys jo8-2 - UDI'19 JO8-3 9:30 10:00 Wies Verkuijlen
4x4 N.Gedacht - V'Boys jo7-1 9:00 10:00
4x4 berghem Sport - V'Boys jo7-2 9:30 8:30

http://www.schuldhulpmaatje.nl/
mailto:schuldmaatjejosvaneerd@gmail.com
mailto:schuldmaatjejosvaneerd@gmail.com
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Website: Wilt u op de hoogte zijn van al het actuele KBO nieuws? Bezoek dan onze website:
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
Puzzel: Tot 12 februari kunnen de oplossingen van de KBO puzzels ingeleverd worden.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel – 10 JAAR
Dank voor alle felicitaties voor ons 10-jarig jubileum.
De hele week hebben we nog leuke aanbiedingen.
Bekijk onze jubileum folder of onze facebook pagina.

COLLEGA GEZOCHT
Wij zoeken een collega, (beschikbaar maandag t/m vrijdag overdag) uren en tijden in overleg.
Vacature is voor 32 uur. Kom naar de winkel of bel Johnnie.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

Alpacafarm Vorstenbosch zoekt collega’s
We zoeken per direct collega’s voor diverse afdelingen.
Zoek je een vaste bijbaan of een vakantiebaantje? Lees dan verder.

Wil jij werken in de horeca?
De werkzaamheden bestaan uit bar, bediening en/ of keuken. Minimale leeftijd 16 jaar.
En daarnaast zoeken we collega’s voor de afwas. Minimale leeftijd 15 jaar. 
Vooral beschikbaar op vrijdag, zaterdag en/ of zondag en in de schoolvakanties. 

Wil je ons schoonmaak team versterken? 
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van de luxe tenten op onze camping en de vakantiewoning
en het gereed maken voor nieuwe gasten. 
Beschikbaar op maandag en/ of vrijdag van april t/m oktober. 

Vind je het leuk om met mensen en dieren te werken?
Wij zoeken nieuwe collega’s om de activiteiten met onze alpaca’s te begeleiden.
Minimale leeftijd 21 jaar.

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

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
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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

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

