
1

Parochieberichten 2 april t/m 8 april 2022  (week 14)

Pastoorspraatje______________________________Vasten doe je voor een ander, toch?
Als er iets actueel is in deze dagen, dan is het wel het verjaagd worden uit het land waar je geboren bent en op
de vlucht moeten, omdat anderen menen dat jouw thuis niet van jou is maar van hen en als je dat niet beaamt,
dan gaan ze jou dat met geweld wel eens duidelijk maken. En dat is een ervaring van alle tijden en alle
mensen, want er wordt wat strijd geleverd over grond en natuurlijke hulpbronnen en vruchtbare grond en
beschikbaar zoet water. En omdat iedereen een plekje op deze wereld wil en een aantal mensen graag rijker
wil zijn dan anderen, staat de wereld altijd wel ergens in brand en worden mensen iedere dag bedreigd in hun
bestaan. Vooral het bezit van en de controle over grond is een heet hangijzer en om het grondbezit uit te
breiden, zijn overheden en grote bedrijven er niet bepaald vies van om mensen te intimideren en onder druk te
zetten om plaats te maken voor wat zij denken dat het worden moet. Voor veel mensen is die druk te groot en
kunnen zij het zelf niet winnen en daarom steken anderen de helpende hand toe.
De Vastenactie zet zich al jaren in voor de rechten van mensen in de knel en vraagt daarbij om onze steun en
bijdrage, zodat er voor anderen ook een Paaservaring zal zijn, namelijk dat het goede het kwade overwint en
dat leven sterker is dan de dood. Het uitsparen van geld is één manier om te laten zien dat je jezelf bewust
bent van je eigen verantwoordelijkheid en dat je anderen een helpende hand toe wilt steken, maar beleven wij
ons Vasten nog zo? En waarin vasten wij eigenlijk, want laten wij wel eens echt iets staan uit solidariteit met
anderen of zijn het toch nog gaven van overvloed die we geven? Als je een keer om je heen kijkt in de wereld,
dan hoef je helemaal niet zo lang te zoeken om het leed van een ander te zien en te herkennen en dan mag je
voor jezelf toch een keer de vraag stellen: ‘en wat kan ik dan doen?’ Dan is het ook te kort door de bocht om
te beweren dat jouw bijdrage de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat is, want als het maar lang
genoeg druppelt dan koelt de plaat vanzelf af. We zijn inmiddels over de helft van de Veertigdagentijd en zijn
vooral blij dat de beperkende maatregelen voorbij zijn, waardoor we ons oude leven weer op kunnen pakken
en tegelijk voelen we de dreiging van oorlog. Het mag ons opnieuw de vraag laten stellen naar hoe
rechtvaardig we zelf menen te leven en vooral wat we voor een ander zouden kunnen doen. Zoals Christus
zei: ‘Al wat je voor een ander gedaan hebt, dat heb je voor Mij gedaan en dat zal niet vergeten worden’.
Vasten doen we inderdaad voor een ander, maar meestal doen we onszelf daarbij nog echt niet tekort, dus het
mag wel een onsje meer zijn. Laten we beseffen hoe onrechtvaardig mensen kunnen zijn als ze hun zinnen op
andermans grond en bestaan hebben gezet en helpen waar en zoveel we kunnen, zodat mensen ook vandaag
op hun eigen plek kunnen blijven wonen en werken om daar hun geluk te vinden waar ze thuis horen.
Laten we ons niet uit het veld slaan door het gevoel van druppels op gloeiende platen, maar vooral zelf
verkoelend werken in de hitte van deze tijd en zo laten zien dat we Gods bedoeling begrepen hebben!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 3 april om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Ben Cornelissen

met zang van ons Ensemble Piet v.d.Velden
Intenties:
Uit dankbaarheid ; Marinus Verstegen en Antonia van den Berg (vanwege verjaardag) ; Theo van Os ;
Overleden ouders Antoon van Asseldonk en Petronella van Dijk en overleden familie ; Truus van Kessel-
Vissers (vanwege verjaardag op 1 april) en overleden familie ; Jan Kanters ; Overleden ouders van Kessel
-van der Sanden en dochter Ans (vanwege verjaardag vader).
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HH Mis door de week:
Dinsdag 5 april om 09.30 uur: Eucharistieviering

In Memoriam
Op woensdag 16 maart overleed in het Bernhovenziekenhuis te Uden Wim Pittens van de Dorpsrand in de
leeftijd van 89 jaar. Voor hem werd er een Avondwake gehouden in onze kerk op maandag 21 maart en was
er de Crematie te Uden op dinsdag 22 maart. Wij wensen zijn gezin veel sterkte toe voor de komende tijd en
hopen dat de goede herinneringen een kracht en steun kunnen zijn voor de komende tijd.

In Memoriam
Op woensdag 16 maart overleed in het Bernhovenziekenhuis te Uden Jan Kanters van het Liebregtsplein in de
leeftijd van 86 jaar. Samen hebben we afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op
dinsdag 22 maart waarna hij is begeleid naar het Crematorium te Uden. Wij wensen zijn vrouw Nettie en zijn
gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en hopen dat de goede herinneringen een steun
kunnen zijn.

VASTENACTIE 2022 – JE LAND IS JE LEVEN
Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij geld wordt ingezameld voor mensen in
nood. Dit jaar staat de vastenactie-campagne in het teken van hulp bij het tegengaan van landonteigeningen.
De vastenactiezakjes zullen met  parochieberichten mee komen in week 13
en kunnen vanaf 28 maart t/m 4 april ingeleverd worden op de daarvoor bestemde locaties. Er staat een
collectebus bij: Dagwinkel, Brievenbus pastorie voordeur en tijdens de vieringen achter in de kerk.
Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

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.
________________________________________________________________________________________

Teerdag Gilde Sint Antonius Abt Vorstenbosch
Op zondag 27 maart werd de teerdag begonnen met een gildemis in de plaatselijk Lambertus Kerk, gevolgd
door feestelijk samenzijn in ’t Gildebergske. Na de lunch waren er diverse huldigingen:
Jo van den Berg werd nog even in het zonnetje gezet voor zijn 60 jarig lidmaatschap
Aansluitend werd Bert van de Wetering voor zijn 50 jarig lidmaatschap gehuldigd
Ook waren er 2 leden 25 jaar lid: Maarten Derks en Mari Lucius.
Een afvaardiging van het Kring Maasland bestuur kwam 3 vendeliers een kringonderscheiding aanbieden ivm
40 Jaar lidmaatschap voor Marc Somers, Peter van den Broek en Twan van Roosmalen.
Corrie van Grunsven en Betsie van den Broek kregen nog een bos bloemen in verband met hun eerder
verkregen bronzen verdienste medaille van Nobele Orde van de Papegay.
Na al de huldigingen werd er lekker gebuurt en rond 5 uur gingen de laatste gildebroeders en –zusters
huiswaarts.

Supportersclub "Vorstenbossche Boys".
Vrijdag 1 april kaartavond.
Met weer mooie prijzen en een loterij.
Aanvang 20.00 uur  in de kantine van ons sportpark”De Bergakkers”

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 8 april. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 3 april bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

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.

Paaskienen t.b.v. Zonnebloem afd.Heeswijk,Dinther,Loosbroek en Vorstenbosch.
Woensdag 6 april Paaskienen in de Stuik te Vorstenbosch
Deze middag begint om 13.30 uur. De kosten zijn €5,- per boekje inclusief 2 consumpties.
Wij nodigen graag alle gasten, vrijwilligers en belangstellenden van de Zonnebloem uit voor deze middag.
De zaal is vanaf 13.00 uur open.
Graag tot ziens op 6 april.
Bestuur van de Zonnebloem HDLV

Lezing Annelies Aarts in de Kloosterkapel
Benieuwd naar de passie die Annelies in haar werk kwijt kan, kom dan op donderdag 7 april naar de
Kloosterkapel. Zij zal een lezing verzorgen met het inspirerende thema
‘Hoe je met je darmen je huid en hersenen positief kunt beïnvloeden’.
Ze zal aangeven hoe we hier zelf mee aan de slag kunnen en wat we daarmee bereiken.
Aanvang van deze avond 20:00u, entree € 5,-.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Ontspanningsavond (Quizzen): Deze week aanmelden voor de Quizavond van woensdagavond 6 april.
Reageer dus snel. Aanvang: 19.00 uur. Kosten 2,- per deelnemer.
Bridgen: Donderdagavond 31 maart bridgen. Aanvang: 19.00 uur.
Rikconcours: Donderdag 7 april KBO rikconcoursavond. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Kaarten maken: Vrijdagochtend 8 april kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur.
Kienen: I.v.m. Pasen is het nu op maandagmiddag 11 april kienen. Aanvang: 14.00 uur.

KLUSCAFÉ!
Het Kluscafé Vorstenbosch gaat op vrijdag 8 april na een hele lange coronapauze weer van start.
Vanaf half tien die ochtend is iedereen die wat te repareren heeft welkom in de foyer van De Stuik.
Tot 12.00 uur wordt alles in het werk gesteld om tegemoet te komen aan de technische herstelwensen van de
mensen uit het dorp. En wie het gezellig vindt om koffie te komen drinken is ook welkom.
Er wordt van harte en uit volle borst gerepareerd: kleding, (kleine) meubels, elektrische ditjes en datjes,
speelgoed of gebruiksvoorwerpen. En als het even kan worden ze als nieuw.
Want zeg nou zelf: weggooien kan altijd nog. Ook als er een schaar of beitel opnieuw gescherpt moet worden:
de klussers weten er raad mee. En dat geldt net zo goed als u vragen heeft over het werken met e-mail,
internet, Windows, Word, Excel en bijvoorbeeld Powerpoint.

Oproep aan iedereen.
Op woensdag 13 april van 13 tot 14 uur komt een sport fysio van fysiomaatwerk uit Heeswijk/Dinther ons
instructies en oefeningen geven bij de beweegtoestellen.
Kom gerust, dit kan iedereen!!!!

Moniek’s Haar Design
(Hairstudio mo ) uw kapster ook aan huis.  0612427932 groetjes moniek

mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
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CRAZY KONINGS BINGO  (Vrijdag 22 april)  MAAK KANS OP DE KROONPRIJS VAN 250,-
Nu het eindelijk weer mag en kan organiseren we weer een crazy bingo in de zaal.
We zetten de zaal weer op zijn kop want het belooft weer een knotsgekke avond te worden met leuke nieuwe
items en velen prijzen. Om vast een tipje van de sluier op te lichten, we hebben 8 mysterieuze gouden koffers
en de avond wordt muzikaal ondersteund door radio Palomala.
De avond wordt gehouden in MFA de Stuik en start om 20:00 uur. Omdat we het na twee jaar weer in de zaal
kunnen organiseren gaan we het nog gekker maken en is het een soort van proef voor de grote crazy bingo
kerstshow die we in december gaan houden.
Houdt er dus rekening mee dat we een beperkt aantal toegangskaarten hebben voor deze editie en Op = Op.
Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dagwinkel en kosten €12,50.
Meer info zie www.bvvorstenbosch.nl

Kindervakantieweek 2022
De voorbereidingen zijn in volle gang en ook dit jaar gaan we er weer een super toffe kindervakantieweek van
maken. De inschrijving is op woensdagavond 18 mei, hou deze datum dus vrij.
Meer informatie daarover volgt!
Om er voor te zorgen dat de hutten weer mooi aangekleed kunnen worden zijn we op zoek naar stof!
Ook zijn we op zoek naar een naaimachine.
Heb je nog oude gordijnen, lappen stof, oude kleding of naaimachine... Wij kunnen dat goed gebruiken.
Meer informatie? Susan van den Heuvel. 0623473494

Te huur
Bedrijfsruimte vanaf 1 April incl. sanitair in de voormalige kapsalon Kerkstraat 28A
Tel. nr. 06-10 78 79 01

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.

http://www.bvvorstenbosch.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
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.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.

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

http://www.podotherapievandenheuvel.nl
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

