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Parochieberichten 9 april t/m 15 april 2022  (week 15)

Pastoorspraatje____________________________________Van Palmzondag tot Pasen.
Nu we met elkaar vanuit ons geloof weer voor de meest bijzondere week van het jaar staan, mogen we onszelf
een moment afvragen wat deze dagen voor ons betekenen. We horen termen en begrippen voorbij komen en
hoezo is een donderdag ineens wit en een vrijdag ineens goed?
Ondanks de enorme populariteit van de Passion, is het Paasverhaal voor veel mensen om ons heen nog steeds
een onbekend verhaal en maken we ons er ogenschijnlijk ook niet heel erg druk om dat we dit niet kennen.
Zo belangstellend als we zijn wanneer er een zogenaamde ster ziek wordt en sterft en we alles over de laatste
uren en dagen willen weten, zo vlug stappen we heen over Jezus en Zijn weg.
Want we kunnen wel denken dat het allemaal gesneden koek is, maar snappen we ook wat Jezus weg was en
wat die ons gebracht heeft? Zijn we er ons van bewust dat het Paasgeloof onze week heeft gevormd en dat we
om de Verrijzenis te kunnen vieren, iedere zondag vrij zijn?
We mogen een week lang heel intens met Jezus op weg zijn, van Zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem tot
aan de vroege Paasmorgen, waarop het graf leeg blijkt te zijn.
Hoe snel het allemaal anders kan worden, zien we samen in de dagen tussen Palmzondag en de avond van
Witte Donderdag, maar het hing natuurlijk al veel langer in de lucht.
De vraag of Jezus nou de Messias was of niet, bleef een vraagteken en ze probeerden Hem al veel langer te
vangen op woorden, of Hem te laten zeggen wie Hij was, maar Jezus besefte dat het verhaal niet compleet zou
zijn, zonder het einde dat we hebben beleefd.
Pas na Pasen hebben Zijn leerlingen begrepen dat Hij het inderdaad was en dat Zijn weg Gods weg was, om
ons weer een toekomst te geven.
En dat Paasgeloof is de basis gebleven van het Christendom en in alle tijden is dat geloof ter discussie gesteld
en bevraagd, maar ieder keer kwam toch weer dat ongelooflijke naar boven dat Hij leeft.
Een ervaring van Zijn eigen leerlingen in die dagen, maar ook van ons vandaag, als we de boodschap van de
komende weken op ons in laten werken.
En hebben we niet heel veel hoop nodig in deze dagen, als we samen zien hoe zoveel mensen moeten lijden
en het ook in ons eigen leven nooit ver weg is?
Beleven we de Goede Week met elkaar als een hoopvolle weg, die gaat van menselijke roem en eer naar
verraad en lijden en die door de dood heen toch nieuw leven brengt.
Ik wens ons met elkaar vruchtbare dagen voor ons geloof en de ervaring dat wat we met elkaar vieren en
horen, niet een verhaal is uit een ver verleden en mooie symboolwaarde heeft, maar een levende realiteit is,
omdat Hij het heeft beloofd!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Palmzondag
Zondag 10 april om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers

met palmwijding Cor Geenen
Intenties:
Jan Kanters
Theo van Os
Berna Voet-Wijdeven (vanwege verjaardag)
Gedie Versantvoort en de overleden familie Versantvoort en van Es
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HH Missen door de week:
Dinsdag 12 april om 09.30 uur: Eucharistieviering

Witte Donderdag
Donderdag     14 april  om 19.00 uur: Eucharistieviering

Intenties:
Voor onze overleden pastoors
Voor weldoeners van onze kerk.

Goede vrijdag
Vrijdag           15 april  om 15.00 uur: Kruisweg

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.
________________________________________________________________________________________

Bedankt
Na het overlijden van mijn man, mijn vader, opa en overgrootvader op 16 maart, willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor alle steunbetuigingen.
Het is hartverwarmend dat Jan door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was en om wat hij voor de
gemeenschap heeft betekend.
Nettie Kanters en familie, Liebregtsplein 31 Vorstenbosch

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 7 april halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk,
Rietbeemden, Dorpsrand)
Ophaalbeurt: Jeanne Geenen, Jan Dortmans
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Guus Schoenmakers, Elle van der Zanden

Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:
-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.
-Bij voorkeur niet in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.
-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.
Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail;  bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar
Jacques de Groot; 0413-362201

Senioren KBO Vorstenbosch:
Rikconcours: Donderdagavond 7 april rikconcourswedstrijd. Aanvang: 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Kaarten maken: Vrijdagochtend 8 april kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur.
Kienen: Op maandagmiddag 11 april kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Koersballen: Op donderdagmiddag 31 maart hebben we het koersbalseizoen 2021-2022 afgesloten.

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!!!!

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
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Kluscafé!
Het Kluscafé Vorstenbosch gaat komende vrijdag 8 april weer open.
Vanaf half tien is iedereen die wat te repareren heeft welkom in de foyer van De Stuik.
Tot twaalf uur is daar er ook koffie trouwens.
Bij het maandelijkse Kluscafé wordt van alles aangeboden wat er thuis de brui aan heeft gegeven: elektrisch
werkende spulletjes, speelgoed of gebruiksvoorwerpen. Maar er zijn ook dames die zich vol overgave op
kledingherstel werpen, of fanatieke heren die met plezier een botte beitel aanscherpen. Ook wanneer u moeite
heeft met uw telefooninstellingen, laptop of bijvoorbeeld e-mail en internet kunt u gerust binnenlopen.
Goeie kans dat er zich een welwillende vrijwilliger opwerpt om soelaas te bieden.
Zoals altijd: een kleine bijdrage voor een reparatie wordt op prijs gesteld. 
Maar ook zonder helpen onze vrijwilligers u graag.

Vrijdag 8 april finale avond Vorstenbossche Biljartkampioenschappen
Vrijdagavond tussen 21 en 22 uur spelen we de finale van de Vorstenbossche Biljartkampioenschappen.
Kom kijken in zaal Smook!
We verkopen lootjes voor de uitreiking van prachtige prijzen, huldiging van jubilarissen & kampioen,
waarna we nog een gezellige avond hebben met muziek, hapjes en een drankje!

Spreekuur Poppendokter in De Stuik
Op woensdag 13 april van 14.00 tot 16.00 uur is in De Stuik het inloopspreekuur van de poppendokter.
Een team van poppendokters staat klaar om jouw pop of knuffel te onderzoeken en eventueel te behandelen.
Dus heeft jouw pop ergens last van of is je knuffel gewond, kom dan even langs.
Vooraf een afspraak maken is niet nodig.
Stichting Jeugdbelangen

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

Stichting Zorgvoorzieningen
Op woensdag 4 mei 2022 om 14.00 uur organiseren wij een koffiemiddag met als thema “Babbeltrucs”.
Hou deze datum alvast vrij, meer info volgt.

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.

http://www.bvvorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
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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.

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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