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Parochieberichten 19 maart t/m 25 maart 2022  (week 12)

Pastoorspraatje______________________________________________Sint Jozef zorg!
Met deze korte aanroep is menig karwei begonnen, waar mensen tegenop zagen en waar menselijke inzet
alleen niet genoeg was. Voor alle voorkomende situaties hebben wij zo in ons geloof gebeden ontwikkeld,
om mensen te helpen en iedere crisis heeft wel een eigen heilige die daar extra aandacht voor heeft.
Ook Sint Jozef heeft zo zijn eigen aandachtsvelden en die liggen vaak op het gebied van werk, vanwege zijn
achtergrond als timmerman. Een variant van schoenmaker blijf bij je leest en waar je dan het meeste verstand
van hebt, daar mag je aan meewerken.
Of wij vandaag nog onze dag en eventuele grotere opgaven met een gebed beginnen is aan ieder persoonlijk,
maar het mag ook een uitdrukking zijn van het besef mens te zijn en niet alles zelf te kunnen en open te staan
voor hulp. Hulp vragen is in onze tijd vaak een teken van zwakte en niemand wil zwak zijn of genoemd
worden, maar realistisch naar het leven kijken, laat ons ook zien dat we het niet alleen kunnen.
Sint Jozef is één van die vele voorsprekers die bij God echt wel iets voor ons kan doen en waar zeker ook naar
geluisterd wordt. En al lijkt het aanroepen van heiligen een beetje op de bedrijfscultuur van tegenwoordig,
waarin veel tussenlagen zitten, toch is het via een andere weg naar God gaan helemaal zo gek nog niet.
Door een beroep te doen op welke heilige dan ook, haal je eigenlijk de hemel dichter naar je toe, omdat dit
mensen zijn die zelf het leven geleefd hebben en weten wat er zo op je weg kan komen.
Sint Jozef heeft zijn deel van grote opgaven wel gekregen en daarbij altijd vertrouwd op zijn God, die hem
ook niet in de steek heeft gelaten.
Daarmee is zijn leven niet ineens vanzelf gegaan, maar heeft hij de kracht gevonden om op te pakken wat er
op zijn weg kwam en was een mens van God, op zijn plaats en in zijn tijd.
En dat is eigenlijk ook alles wat er vandaag van ons verwacht wordt, namelijk een mens van God te zijn, op
onze eigen plaats en in onze eigen tijd en dat is een hele uitdaging.
We hoeven de wereld niet stormenderhand te veroveren, maar mogen dag voor dag zien wat er voor ons ligt
en daar zo goed mogelijk mee aan de slag gaan en hulp vragen voor we beginnen.
Ook vandaag wacht er veel op ons dat om aandacht en antwoorden vraagt, maar die weg gaan we niet alleen!
Samen met anderen en met God mogen we op weg gaan naar een leven dat getuigt van het geloof dat we
samen alles kunnen en voordat we er aan beginnen om hulp vragen, zodat al ons werken in God begint en in
Hem ook terug komt.
We denken vaak dat we de wereld aankunnen en dat we niemand nodig hebben, maar als je eerlijk bent weten
we wel beter. Laten we al die helpers aanroepen en vragen om hulp voor de grote uitdagingen van onze tijd en
Sint Jozef die zijn dag heeft op 19 maart zal zeker helpen.
Want Sint Jozef zorgt!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Derde zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 20 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders

met zang van ons Ensemble Simon Smits

Intenties:
Diny Dominicus-Willems (vanwege sterfdag op 23 maart) en de overleden familie Dominicus en Willems
Theo van Os



2

HH Mis door de week:
Dinsdag 22 maart om 09.30 uur: Eucharistieviering

INZAMELING GEBRUIKT GEREEDSCHAP.
Vanaf zaterdag 19 maart tot maandag 1 mei zal er in de kerken van Parochie De Goede Herder gereedschap
ingezameld worden voor de Solidariteitswerkplaats te Uden.
Deze gereedschappen worden gerepareerd en samengesteld voor b.v. een timmerman, metselaar, elektricien.
Deze samengestelde gereedschapsboxen worden ter beschikking gesteld aan derden in Afrika, Tanzania,
Ghana enz. om zo deze mensen een waardevol bestaan te geven.
De kerkportalen van Nistelrode en Vorstenbosch zullen dagelijks geopend zijn
van 09:00 uur tot ongeveer 19:00 uur.
Heeft u veel gebruikt gereedschap wat u wenst te doneren neem dan contact op met 0610402525.
Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage.

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.

________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
Rikconcours: Donderdagavond 17 maart rikwedstrijden. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Kienen: Op maandagmiddag 21 maart is het kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Website: Bezoek ook onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

RIKKEN. RIKKEN.
Beste kaarters,
Vanaf vrijdag 18 maart is er weer een kaartavond, met weer mooie prijzen en een loterij.
Aanvang 20.00 uur  in de kantine van ons sportpark”De Bergakkers”
Supportersclub “Vorstenbossche Boys “.

Rommelmarkt 20 maart 2022
Op zondag 20 maart organiseert het gilde Sint Antonius abt uit Vorstenbosch haar jaarlijkse rommelmarkt.
Kom gezellig snuffelen tussen onze eigen spullen en die van onze kraamhuurders.
De rommelmarkt is voor bezoekers geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur op het Gildebergske,
(Nistelrodesedijk 2)  te Vorstenbosch.
Meer info: www.gildevorstenbosch.nl

BINNENKORT IN DE STUIK:
Mr Valentino's one-man CIRCUS komt naar Vorstenbosch!
Deze grappige circusdirecteur presenteert een voorstelling vol met goochelen, jongleren, live-muziek en
natuurlijk zijn groep eigenwijze honden en circus katten.
Op zondag 20 maart start de show om 14:00 uur in MFA De Stuik in Vorstenbosch.
Meer informatie of gelijk tickets reserveren?
Kijkt u dan op www.mister-valentino.nl

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 25 maart. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 20 maart bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
http://www.gildevorstenbosch.nl
http://www.mister-valentino.nl
mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:joketheovanos@gmail.com
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Oude metalen inzameling 1 en 2 april 
Muziekvereniging Notenkrakers komt weer langs voor oud ijzer, fietsen, accu's, kabels, pannen en andere
metalen. Heeft u wat liggen? Kunnen we u er van af helpen? Op 1 en 2 april  zamelen we in.
Laat ons weten op welk moment we kunnen ophalen via oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel,
SMS of WhatsApp 0683018334.  We komen dan zeker bij u aan. Leg het metaal niet langs de weg (om
diefstal te voorkomen) maar bel, mail of sms ons voor een afspraak.
U kunt de metalen ook brengen op de inzamellocatie (Container Bedafseweg 8 Timmershoeve) op
zaterdagmorgen tussen 9.00 en 13.00 uur. De opbrengst besteden we aan onderhoud en aanschaf van
instrumenten.  Neem ook contact op als u vragen heeft. oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl

Help de Notenkrakers
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier of oud ijzer?  Heel graag! Laat het ons weten per mail bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl.

Alpacafarm Vorstenbosch zoekt collega’s. 
Horeca
Afwas min. 15 jaar
Keuken min. 16 jaar
Bediening min. 16 jaar
Beschikbaarheid op zaterdag en/ of zondag en in de schoolvakanties. 
Starten in april.

Schoonmaak
Op onze camping staan 15 luxe FarmCamps tenten die tijdens de wissels worden schoongemaakt. 
Wij zoeken collega’s die beschikbaar zijn op maandag en/ of vrijdag in de periode van april t/m oktober. 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via info@alpacavorstenbosch.nl
Wil je onze locatie eerst bekijken? Wij zijn iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend.
Spreek ons vrijblijvend aan en we leiden je rond over onze boerderij. 
Op afspraak kun je ook op een andere dag onze locatie bekijken.

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

mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
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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.

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.

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.

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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