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Parochieberichten 16 april t/m 22 april 2022  (week 16)

Pastoorspraatje_______________________________________Bedankt voor de bloemen.
Deze overbekende en enige Nederlandse zin, die al jaren over het Sint Pietersplein klinkt, wordt door de paus
afgeschaft en daarmee gaat voor ons een stukje traditie verloren. Onze paus is soms wat onverwacht
doortastend en dan sneuvelt er wel eens wat, waar wij van dachten dat dit wel altijd zo zou blijven.
Of het ophouden met bedanken nou de enige reden is, blijft een beetje de vraag, maar de Nederlandse
bloemenkwekers houden ook op met hun bloemen te schenken voor de jaarlijkse Paasviering in Rome.
Het aantal sponsoren liep blijkbaar terug en de dankbaarheid was misschien ook niet wat die zou kunnen zijn
en dan haken mensen een keer af. En het gaat natuurlijk niet over de bloemen, maar wel over het met elkaar
verbonden zijn in geloof en dat wereldwijd vieren.
Pasen gaat voor ons over voorjaar en het zien van nieuw leven en daar horen verse bloemen en eieren bij en
vooral veel vrolijkheid. We wensen elkaar dan ook vooral een vrolijk Pasen en de keuze voor wat er op tafel
komt, is al bijna net zo enorm als met het Kerstfeest, dus we kunnen gelukkig weer zien waar het eigenlijk
over gaat. Wat is dat toch dat wij altijd alleen maar of of kunnen leven en niet en en?
Zoveel als het paasfeest eerst over geloof ging, zo weinig gaat het er nu nog over, of zoals iemand in Wanroij
eens verzuchtte: “waar maakt die kerk zich met Pasen toch druk over, dat heeft toch niets met de kerk en het
geloof te maken, dat gaat alleen over eitjes en bloemetjes”. Dit is echt gebeurd en al ruim vijftien jaar
geleden, dus ‘bedankt voor de bloemen’ is ook zo’n beetje het enige dat is blijven hangen.
Maar Pasen is meer dan bloemen en eitjes; dat gaat over de kernwaarde die leven heet en die vieren we
vanwege de verrijzenis van Christus. Een collega zei eens dat Pasen eigenlijk alleen maar een verhaal was en
zolang wij het blijven vertellen, zal het Pasen zijn en heeft het betekenis, maar als wij er mee stoppen, dan is
er ook geen Pasen meer. Met zo’n opmerking maak je het Paasgeloof wel heel menselijk, want als mensen het
niet meer geloven dan bestaat Pasen niet meer?!
Is dat net zo iets als God is dood? God houdt niet op God te zijn als wij niet meer in Hem geloven, maar wij
worden daar minder mens van en dat zien we meestal maar heel moeilijk.
Pasen is in alle dankbaarheid vieren dat God leeft en dat Hij ons heeft vrij gemaakt van een zinloos en
binnenwerelds leven en dat er toekomst is achter de horizon. Er zijn veel tradities die weinig met Pasen te
maken hebben, maar heel aardig en leuk kunnen zijn en ‘bedankt voor de bloemen’ is er daar één van.
Onze huidige Paus is wat minder van de dankbaarheid, maar laat hem dan nog wel gaan voor wat geloven is,
namelijk: vieren dat er een nieuw verbond tot stand is gekomen tussen God en mensen en dat dit nooit
verbroken zal worden, of wij nu nog Pasen vieren of niet!
Een heel zalig Pasen voor U en al Uw dierbaren en heel veel geloofskracht toegewenst.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Hoogfeest van PASEN

Zondag 17 april om 11.00 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
met zang van Frappant Simon Smits

Intenties:
Diny Dominicus – Willems Pieta van Houtum
Jan Kanters Toos Hurkmans van der Valk (vanwege verjaardag)
Antoon van Doorn (vanwege sterfdag)
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HH Missen door de week:
Dinsdag 19 april om 09.30 uur: Eucharistieviering

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. A.s. zondag om 11.00 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:
Jaarvergadering 2022: Woensdagmiddag 20 april houden we onze jaarvergadering. Aanvang: 14.00 uur.
Na de vergadering verzorgd Ger van Boxtel een muzikaal uurtje.
Rikconcours: Donderdag 21 april finaleavond rikconcourswedstrijd. Aanvang: 19.00 uur. 
Onze website: Voor meer nieuws kijk op onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
of die van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl

CRAZY KONINGS BINGO  (Vrijdag 22 april)
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.
Tickets zijn verkrijgbaar bij de Dagwinkel en kosten €12,50.
Meer info zie www.bvvorstenbosch.nl

Koffie middag Stichtging Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Babbeltrucs en nepberichten.
4 mei 2022
MFA De Stuik
Aanvang 14.00 uur
Wist u dat diefstal ten gevolge van de babbeltruc nagenoeg altijd pas achteraf wordt ontdekt?
Wees daarom altijd alert. Via de zogenaamde babbeltruc geven oplichters zich uit voor nieuwe buren,
thuiszorgmedewerker, meteropnemer of zelfs politieagent.
Eenmaal binnen wordt het slachtoffer afgeleid en ongemerkt bestolen.
De diefstal van tas, sieraden of portemonnee, wordt pas achteraf bemerkt.
Hoe voorkomt u de babbeltruc? Wat als het u toch het slachtoffer bent van de babbeltruc?
Hoe kun je als burger je tegen verbale en digitale babbeltrucs verweren en beschermen.
ANBO veiligheidsconsulent Henk Verschuur uit Heesch geeft op
woensdagmiddag 4 mei 2022 om 14.00 uur een presentatie.
Dhr. Verschuur geeft U  ook praktische tips.

Band Bij de ketel
ZET ALVAST IN JE AGENDA !!
Zondag 22 Mei. Bar de Ketel.
Rockband The Indeps.
Aanvang : 17.00 uur.

Kermis van 26 t/m 29 mei
Dit jaar komt er weer een kermis in Vorstenbosch.
Gewijzigde horeca en gestopte bestuursleden, dus het wordt een ander programma.
Wij doen een dringende oproep: WIE komt onze werkgroep helpen bij de organisatie?
Voor meer info bel met Henny van der Heijden, tel. 06-51941808.

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
http://www.kbo-brabant.nl
http://www.bvvorstenbosch.nl
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Zumba met LatinJoy Dance Company in Vorstenbosch.
Gratis proeflessen 22 & 25 april.
Locatie: De roets,
Adres: Tipweg 11
Kosten! Actie nieuwe leden. 10 lessen €78,50
Info: www.latinjoy.nl / clyde@latinjoy.nl / 0617682758

Gezond afslanken met EGA Nederland in Vorstenbosch.
Locatie: De Stuik Schoolstraat 16
Iedere donderdag om 16.00u / 17.15u / 18.00u en 19.30u
Cursusleidster Annie Disseldorp, tel. 0182528255
Schrijft u in de maand april in dan krijgt u receptenboek 3 cadeau.

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.

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.
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