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Parochieberichten 7 mei t/m 13 mei 2022  (week 19)

Pastoorspraatje_______________________________________Iedere dag Moederdag.
Je moet wel los van de realiteit leven om niet in de gaten te hebben dat het komende zondag Moederdag is,
want we worden er op alle mogelijke manieren aan herinnerd. Vooral de reclame vertelt ons hoe we aan onze
moeders kunnen laten zien hoeveel we van ze houden en welk cadeau hier het beste bij past.
Er wordt heel goed op de emotie ingespeeld dat het wel een cadeau moet zijn in een prijsklasse die je jezelf
eigenlijk niet kunt veroorloven, want hoe groter en duurder het cadeau, hoe groter de liefde voor moeder.
Toch zullen de meeste moeders ook heel blij zijn met alle zelf gemaakte cadeaus van kinderen en
kleinkinderen, want het is uiteindelijk de waardering die telt. En waardering voor iemand zit niet in grote
cadeaus en grote woorden, maar in een bepaalde houding en een manier van doen, waaruit blijkt dat je
iemands inzet voor jou herkent en er dankbaar voor bent.
En dan is een oud en wat cynisch spreekwoord dat dankbaarheid een bloem is die in weinig tuinen bloeit,
maar we hebben allemaal reden genoeg om dankbaar te zijn. Want ondanks het falen van ouders en kinderen
die uiteindelijk niet terug kunnen kijken op een fijne jeugd, mogen de meeste van onze kinderen opgroeien bij
mensen die alles voor ze over hebben en er alles aan doen om ze een goede start in het leven te geven.
Het is wel een beetje wrang soms dat de inzet en de toewijding van ouders maar heel gewoon gevonden wordt
en kinderen dan nog thuis wegblijven, omdat ze menen niet genoeg gekregen te hebben en niet gewaardeerd
te worden. Maar toch vieren we Moederdag en dat gaat over al die mensen die hun leven toewijden aan de
zorg voor anderen en één dag in het jaar mogen we daar best aandacht voor hebben.
Of zou het niet goed zijn dat het op een bepaalde manier iedere dag Moederdag is en we waardering laten zien
voor alle zorg en aandacht die er iedere dag weer voor ons zijn? Voor moeders misschien wel het mooiste
cadeau en tegelijk een opgave voor iedereen, want leven vanuit dankbaarheid is lastiger dan het klinkt.
En kijkend naar al die moeders, mogen wij een hele meimaand lang weer extra aandacht hebben voor de
moeder van alle mensen, Maria.
Hoeveel mensen weten haar weer te vinden en hoeveel bedevaarten worden weer ondernomen naar al die
plekken, waar zij bijzonder te vinden is? Voor Maria geldt natuurlijk hetzelfde als voor al die andere moeders,
namelijk dat wij ze vaak een beetje voor lief nemen tot we vastlopen en rondkijken voor hulp.
En gelukkig is Maria net als de meeste moeders en staat ze altijd weer klaar om te helpen, ook al laat de
dankbaarheid nogal eens te wensen over.
Laten we het op een hele bescheiden manier iedere dag een beetje Moederdag maken en even stil staan bij
mensen die alles voor ons over hebben en altijd helpen en waar altijd een open deur is.
Of zoals we het van Maria en al die moeders gelukkig opnieuw mogen zeggen: ‘ons moeder is altijd thuis!’
Iedereen een mooie Moederdag toegewenst en vergeten we ons aller moeder niet!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 8 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
Cor Geenen

Intenties:
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven (vanwege trouwdag)
Ouders Harrie en Tonnie van Kessel - van der Heijden en overleden familieleden
Driek en Lientje Geenen en zoon Peter
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HH Mis door de week:
Dinsdag 10 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.
________________________________________________________________________________________

Hartelijk dank
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele lieve woorden, kaarten, bloemen en andere
attenties die wij mochten ontvangen bij onze Koninklijke onderscheiding.
Vooral ook dank aan  het gilde “St. Antonius Abt” voor de vendelhulde
en muziekvereniging “De Notenkrakers” voor de serenade.
Het was voor ons een geweldige verrassing en mooie blijk van waardering.
Ely Dominicus – Hennie van den Brand – Maria Verstraten.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Busreis: Vrijdagochtend 6 mei a.s. inschrijven voor de dagtocht van 29 juni. Inschrijfformulier meebrengen.
Aanvang: 10.00 uur.
Kienen: Maandagmiddag 16 mei is het KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Website: Voor meer nieuws kijk op onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .
Een kort bedankje (namens de gedecoreerde KBO bestuursters): Hartelijk dank voor alle felicitaties in welk
vorm dan ook en de receptie van de KBO ter gelegenheid van de onderscheiding die we van mevrouw
Moorman mochten ontvangen. Dank ook aan de anonieme aanvragers die dit geregeld hebben.
Wij waren zeer verrast en ook wel overvallen, maar hebben een super dag gehad.
Nellie en Jo van de Spank,  Nelly en Jan van de Ven

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 5 mei halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand,
Rietbeemden)
Ophaalbeurt: Alexander van Doorn, Jos van Dijk
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Sandra de Wit, Truus Lamerichs

Zaterdag 7 mei halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Ton Zwanenberg, Frank Geenen

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

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 13 mei. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 8 mei bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.
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“Verkenning, Erkennig en Verlichting bij Rouw” in de Kloosterkapel
Op donderdag 12 en 19 mei zijn Christel van der Heijden (Christel Coacing) en Amanda van den Hurk (Sweet
Goodbyes) te gast in de inspirerende ruimte van de Kloosterkapel om inzicht te geven over rouw.
Op een luchtige manier verkennen zij met u het gevoel wat rouw werkelijk is. Er is ruimte voor eigen inbreng, een
avond waarbij niets moet en alles mag. Alleen aanwezig zijn kan al voldoende zijn voor je eigen proces.
Voel je welkom, de koffie en thee zullen klaar staan!
De avonden vangen aan om 19.30 uur. Entree bedraagt € 5,00/avond.
Meldt u aan voor (een van) deze avond(en) middels het contactformulier onder “Lezingen” op
www.sweetgoodbyes.nl.

Kermis van 26 t/m 29 mei
Voorlopig programma:
Donderdag 26 mei staat er een podiumwagen ter hoogte van De Ketel waar Radio Palomala voor gezellige
muziek zal zorgen. Verder komt de band “So Nutzz” een optreden verzorgen.
Zondag 29 mei komen “de Hippe Gasten”.
Wilt u gedurende te kermis optreden of heeft u een leuke act, laat het ons weten.
De podiumwagen staat er voor jullie.
Kleurplaten kunnen worden ingeleverd bij de Dagwinkel. Iedere kleurplaat = een gratis ticket voor de kermis.
Helaas geen wandeltocht of Vorstenbrunch. Graag zien we uitbreiding van onze organisatie.
Dus bij deze de oproep, WIE komt onze werkgroep ondersteunen?
Voor meer info bel met Henny van der Heijden, tel. 06-51941808.

Cursus intuïtief tekenen en schilderen bij Atelier CrAcht
Zin in een creatieve ontdekkingsreis?  
Benieuwd naar wat intuïtief tekenen en schilderen voor je kan betekenen?
Je gaat op zoek naar kleuren, woorden, vormen en lijnen die jouw innerlijke belevingswereld verbeelden.
Op een ontspannen en speelse manier.
Start woensdag 11 mei van 10 tot 12.00 uur, in totaal 5 lessen zijn om de week.
Donderdagavond 12 mei start ook een cursus van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Je hebt geen creatieve achtergrond nodig!
Graag nodig ik je van harte uit om te komen kennismaken met deze ontspannen manier van creatief bezig zijn.
Voor meer info bel 06-27280003 www.ateliercracht.nl
Vriendelijke groet, Astrid van der Heijden

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. 

Alpacafarm Vorstenbosch zoekt vakantiekrachten.
Ben je op zoek naar een leuke vakantiebaan in de periode van 9 juli t/m 4 september? 
Wij zoeken collega’s (vanaf 15 jaar) voor de horeca; afwas, keuken en bediening.
Ben jij minimaal 4 weken beschikbaar in de zomer en wil je 3 tot 5 dagen per week werken? 
Stuur ons dan een bericht via info@alpacavorstenbosch.nl

http://www.sweetgoodbyes.nl
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
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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.

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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