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Parochieberichten 30 april t/m 6 mei 2022  (week 18)

Pastoorspraatje_____________________________Koningsdag, traditie en zoveel meer.
Ondanks dat de populariteit van ons koningshuis op dit moment op een dieptepunt schijnt te zijn, vieren we
met elkaar deze week toch Koningsdag.
Het fijne is dan ook dat het allemaal weer mag, zoals we gewend waren en we pakken dat met beide handen
aan. Ons land kleurt hoe dan ook weer oranje en het geeft ons een gevoel van wij en samen en dat hebben we
als mensen ook nodig. Hoe individualistisch we op het moment ook zijn, we zoeken toch naar verbinding met
anderen en naar iets wat we gemeenschappelijk hebben.
Ondertussen zijn we het over heel veel dingen oneens geworden met elkaar en vergroten we de verschillen
maar wat graag uit en dan wordt de draad van verbinding wel dun. Er is een voortdurende strijd ontstaan over
gelijk hebben, maar vooral ook krijgen en we zijn er voor elkaar niet milder en aardiger op geworden.
Dan hebben we als samenleving ook dagen nodig, waarop we beseffen dat er iets is, dat ons ondanks alles
toch nog bindt en dat is het Nederlander zijn. We beleven dat als er grote internationale sportevenementen
zijn, maar ook rond vier en vijf mei en koningsdag.
Oranje verbindt ons en staat symbool voor onze gedeelde nationaliteit en het besef van waar we thuis horen.
Dat deze koning met zijn familie ook gewoon mensen zijn, is voor ons vaak lastig om echt te accepteren, want
we verwachten vaak heel wat van ze. Hun voorbeeldfunctie gaat zo ver dat ze feitelijk foutloos moeten zijn en
dat gaat niet altijd goed. Ook zij maken inschattingsfouten en weten achteraf vaak echt wel dat het anders had
gemoeten of beter had gekund. Als publiek, en zeker als belastingbetalers, zijn wij vaak heel kritisch in ons
kijken en verwachten toch zeker waar voor ons geld. Maar het is iedere keer weer goed om te merken dat,
ondanks onze kritische kijk, wij toch met elkaar weer voluit koningsdag vieren.
Een vrije dag waarop we mogen feesten en er veel kan wat anders niet de bedoeling is en waarom?
Omdat we diep in ons hart heus wel weten dat we trots mogen zijn op ons land, omdat het voor ons een thuis
is, waar toch iedereen een plek kan vinden en mensen heus nog wel iets om elkaar geven en dat  we het samen
mogen koesteren om in zo’n vrij, mooi en rijk land te leven.
Een mooie koningsdag toegewenst!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 1 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Ben Cornelissen
met zang van ons Ensemble Piet van de Velden

Intenties:
Diny Dominicus - Willems (vanwege verjaardag en trouwdag)
Overleden ouders Willems - Hendriks, zoon Martien en schoondochter Joke
Overleden ouders Dominicus - Gloudemans, zonen Cor en Jan, dochters Dien en Paula en schoondochters
Anneke, Gradda en Toos
Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege sterfdag)
Harrie en Dien Ottenheim - Verhoeven en overleden familie (vanwege verjaardag vader)
Antoon Daandels (vanwege sterfdag) en overleden familie van Kessel en overleden familie Daandels
Bert van der Heijden (vanwege verjaardag) en overleden familie
Theo van Os (namens de K.B.O.)
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HH Mis door de week:
Dinsdag 3 mei om 09.30 uur: Eucharistieviering

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.
________________________________________________________________________________________

Vorstenbossche Boys Jeugdafdeling
Voor alle jongens en meisjes die in 2016 of eerder geboren zijn, en het leuk vinden om te komen voetballen
bij de Vorstenbossche Boys. Meld je dan aan voor zaterdag 30 april.
Zie aanmeldformulier op de site, www.vorstenbosscheboys.nl

Senioren KBO Vorstenbosch:
Start fietsseizoen: Woensdagmiddag 4 mei a.s. starten we weer met de KBO zomerfietstochten. Vertrek om
13.30 uur vanaf de Stuik.
Meerdaagse reis: Als u belangstelling heeft in de 5-daagse KBO busreis, neem dan contact op met
Gerrit Verhoeven.
Website: Bezoek ook eens onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
BELANGRIJK
Denken jullie nog aan de koffiemiddag met als thema NEPBERICHTEN EN BABBELTRUCS.
Woensdag 4 mei Aanvang 14.00 uur Locatie: MFA De Stuik

Kermis van 26 t/m 29 mei
Gewijzigde horeca en gestopte bestuursleden!!!
Dus bij deze de oproep, WIE komt onze werkgroep helpen bij de organisatie van de activiteiten.
Voor meer info bel met Henny van der Heijden, tel. 06-51941808.

Avondwandelvierdaagse Nieuwe stijl
De AW4D wordt georganiseerd op 7-8-9-10 juni
Meer info volgt maar zet deze data alvast op uw agenda.

FIETSTOCHT!!!!!!!!!!!!!!!!
Op zondag 3 juli is onze jaarlijkse fietstocht.
Inschrijven/starten tussen 12:00 uur en 13:00 uur.
SUPPORTERSCLUB VORSTENBOSSCHE BOYS

TVV ’82
Ben jij op zoek naar een flexibel werk dat goed te combineren is tijdens je studie?
Dan hebben wij het perfecte baantje voor jou!
Wij zijn op zoek naar een fijne medewerk(st)er die met plezier onze tennisvereniging schoon en fris houdt.
Taken:
- Schoonmaken van de ruimtes.
- Stofzuigen en dweilen.
- Het aanvullen van handdoekjes en andere benodigdheden.
Wij bieden:
- Flexibele uren en werktijden.
- €5,- p/u.
Iedereen met of zonder schoonmaak ervaring kan bij ons aan de slag.
Ben jij onze nieuwe poetshulp? Reageer dan direct!
Cv en korte motivatie mogen gestuurd worden naar: ledenadministratie@tvv82.nl. 

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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Te Huur
Bedrijfsruimte te huur. 100 m2, 150 m2 en 335 m2.
Eric van den Heuvel
06-53291305

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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