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Parochieberichten 12 februari t/m 18 februari 2022  (week 7)
(Deze week geen pastoorspraatje, daarom een gedicht.)

Geluk

Geluk zijn kleine dingen
Een wandeling, een bloem, een bij.

Duizend kleine dingen
Gewoonweg op een rij.
Geluk, dat is te leven

Gewoon, ja met de dag.
Beseffen dat je geluk hebt

Gewoon omdat je leven mag.

HH Mis in het weekend:
Zondag 13 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers

Cor Geenen
Intentie:
Christ Verstegen (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 15 februari om 09.30 uur: Eucharistieviering

Intenties:
Piet van Driel (jaargetijde) ; Grad en Jaan Kouwenberg

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.
________________________________________________________________________________________

Op zoek naar live Muziek tijdens een uitvaart?
We weten hoe muziek mensen kan raken en hoe het emotioneel veel voor mensen kan betekenen.
Wij zijn Mieke en Léon die, uit liefde voor muziek, iets willen bijdragen tijdens het afscheid van een dierbare.
Voor meer info: www.livemuziekbijafscheid.nl
Bel / mail: 0641493773 /  info@livemuziekbijafscheid.nl

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad,
een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.
Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl.
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Kaarten maken: Vrijdagochtend 11 februari kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur.
Kienen: Maandagmiddag 21 februari kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Puzzel: Tot 12 februari kunnen de oplossingen van de KBO puzzels ingeleverd worden.
Website: Wilt u op de hoogte zijn van actueel KBO nieuws bezoek dan onze website:
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

TVV'82 Wintercompetitie 2e ronde
Zaterdag 19 februari gaan we weer verder met de wintercompetitie, de 2e ronde.
Inschrijven kan t/m 15 februari.
Degene die de 1e ronde niet mee hebben gedaan maar graag mee willen doen mogen ook inschrijven.
Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in. Tot ergens op of langs de baan!
De Wintercompetitie Commissie

D.Q.P. Puur Boerderijvlees
Volgende week nieuwe slachting van eigen Duroc varkens.
We hebben weer gevarieerde vleespakketten van 4kg.
Bel/WhatsApp voor info en bestellingen, Alexander van Doorn (06)29547852.
Vrijdag en zaterdag vrije inloop aan de Hondstraat 16 in Vorstenbosch.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Wie o Wie komt ons team versterken? COLLEGA’S…..GEZOCHT……
Wij zoeken twee collega’s, (beschikbaar maandag t/m vrijdag overdag) uren en tijden in overleg.
Vacature is voor 20 tot 32 uur. Zowel vast als tijdelijk.
Kom naar de winkel of bel Johnnie 06-12946405.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

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

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
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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.

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
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com

