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Parochieberichten 14 mei t/m 20 mei 2022  (week 20)

Pastoorspraatje_________________________________Hoe urgent zijn wij eigenlijk?
Als er één criterium is waar tegenwoordig alles aan getoetst wordt, is het wel of iets urgent is. En we
begrijpen allemaal wat urgent betekent maar hoe moeten we dat in dit geval zien?
Vooral in de nieuwsvoorziening is het heel belangrijk of iets wel urgent is en alle talkshows worstelen met, of
hun nieuws wel urgent genoeg is. Maar wat is er nu echt urgent en kun je ook iets minder urgent maken door
het woord te vaak te gebruiken? Zoals wel met meer dingen kun je iets zo vaak benadrukken dat het toch wat
aan betekenis verliest en het gaat een beetje als met die noodklok die de hele dag wel ergens over luidt, op een
gegeven moment luister je niet meer. En toch is ook dit gevaarlijk, want als wij er ons niet meer druk over
maken wil dat niet zeggen dat iets niet, toch belangrijk is en aangepakt moet worden, maar je kunt zo urgent
worden dat niemand het meer serieus neemt. En zo gauw we dat doen kan het helemaal mis gaan, net als met
dat weeralarm dat zo vaak afgegeven wordt, dat we het niet meer geloven en dan in noodweer terecht komen.
We zullen dus op de één of andere manier een onderscheid moeten maken tussen wat er echt urgent is in het
leven en wat misschien toch wat minder belangrijk is. En voor iedereen zal die waardenschaal anders liggen,
maar bepaalde dingen mogen voor iedereen toch urgent genoeg zijn.
Als komende zondag Titus Brandsma heilig verklaard wordt, mag zijn leven ons aan het denken zetten en als
we er naar kijken mag het ons doen zien,  wat voor hem uiteindelijk urgent was.
Voor Titus stond de hele mens centraal en hij kwam vooral op voor menselijke waardigheid en vrijheid en dat
is natuurlijk van alle tijden. Wat het in zijn geval bijzonder maakte, was dat hij in een tijd leefde dat deze juist
serieus onder druk stonden en daar iets van zeggen en vinden was letterlijk levensgevaarlijk.
Maar Titus vond blijkbaar dat sommige dingen zo urgent waren dat hij er niet over zwijgen kon, ook al bracht
hem dat in de problemen en kostte het hem zijn leven. Voor wij zo ver zouden gaan zou er
hoogstwaarschijnlijk wel iets moeten gebeuren, maar het voorbeeld spreekt ook voor zich.
We mogen ons vooral afvragen hoe wij met de dingen omgaan, waar Titus zijn leven voor gegeven heeft en
hoe urgent die voor ons zijn, maar vooral hoe urgent onze levenshouding is voor onze wereld vandaag.
Er is veel urgent in deze wereld, maar soms zie je door de bomen het bos niet meer en dan is het goed dat
mensen zoals Titus ons een spiegel voorhouden en ons de vraag laten beantwoorden, hoe urgent ben ik
eigenlijk? Laten we vooral als gelovige mensen aandacht blijven vragen voor de wezenlijke dingen van het
leven en die als urgent beschouwen en voor de rest met elkaar goede afspraken maken en oplossingen vinden,
zodat de wereld inderdaad bewoonbaar blijft voor hen die na ons komen.
Mag de heilige Titus Brandsma ons daarbij tot voorspraak en inspiratie zijn!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 15 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
Simon Smits

Intenties:
Voor het welzijn van onze parochie
Voor een bijzondere intentie

HH Mis door de week:
Dinsdag 17 mei om 09.30 uur: Eucharistieviering
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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.
________________________________________________________________________________________

Beëindiging EHBO Vereniging:
Bij deze willen we laten weten, dat EHBO vereniging “St. Lucas” op woensdag 1 juni 2022 stopt.
We willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. 
Bestuur EHBO vereniging “St. Lucas” Vorstenbosch 

Kluscafé!
Het Kluscafé Vorstenbosch gaat komende vrijdag 13 mei opnieuw en voor de tweede keer dit jaar 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 voor de liefhebbers.
Bij het maandelijkse Kluscafé wordt van alles aangeboden wat thuis niet meer of niet onberispelijk werkt.
En er zijn ook dames die zich fanatiek op kledingherstel werpen, net als energieke heren die een bot mes of
beitel van scherpe kantjes voorzien. Zelfs wanneer u moeite heeft met uw telefooninstellingen, laptop of
bijvoorbeeld e-mail en internet kunt bij het Kluscafé terecht. De kans is groot dat zich een vriendelijke
vrijwilliger aandient om uitkomst of minstens hulp te bieden. Zoals altijd: een kleine bijdrage voor een
reparatie wordt op prijs gesteld. Maar ook zonder helpen onze vrijwilligers u graag.

Aanmelding KinderVakantieWeek 2022
Kinderen uit Vorstenbosch van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs, op woensdag 18 mei is het weer zover,
dan kunnen jullie je weer aanmelden voor de kindervakantieweek 2022.
Deze zal dit jaar plaatsvinden op 31 augustus, 1 en 2 september bij Blokhut “de Roets”.

De inschrijving vindt plaats bij het jeugdgebouw aan De Tipweg te Vorstenbosch.
Zoals elk jaar zal op deze avond alvast een voorproefje geven worden op het thema!
Kortom dit mag je niet missen! Hebben jullie er net zoveel zin in als wij?
Zo ja, kom je dan inschrijven op 18 mei tussen 18.30 en 20.00 uur.

De kinderen van basisschool “Op Weg” ontvangen in de week van 9 mei een inschrijfformulier via school.
Ben je wel woonachtig in Vorstenbosch maar zit je op een andere school en heb je nog geen inschrijfformulier
ontvangen? Neem even contact om toch een inschrijfformulier te ontvangen.

Het inschrijfformulier dient op de aanmeldingsavond volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden.
Natuurlijk is er ook weer volop behoefte aan medewerkers, als bouwgroepleiding (dit mogen ook ouders zijn)
of hulp tijdens de ochtend- en middagprogramma’s en/of als hulp bij het opruimen op de zaterdag. Ook
daarvoor kun je je aanmelden op het inschrijfformulier van uw kind en als je zelf geen kinderen hebt op de
basisschool en toch graag wil helpen laat het ons weten want alle hulp is welkom!
Heb je nog vragen neem dan gerust contact op met Inge van Kessel, tel. 06-46094303.
De Kindervakantieweek Commissie

Kloosterkapel
Donderdag 19 mei vindt de 2de avond “Verkenning, Erkennig en Verlichting bij Rouw” plaats
door Christel van der Heijden en Amanda van den Hurk.
Op een luchtige manier verkennen zij met u het gevoel van rouw.
Aanvang 19.30 uur. Entree € 5,00.
Meldt u aan middels het contactformulier onder “Lezingen” op www.sweetgoodbyes.nl.

Noteer vast in uw agenda: op Hemelvaartsdag 26 mei en Kermiszondag 29 mei tonen drie  kunstenaars
schilderijen, sieraden en keramische werken in de Kloosterkapel. 
De kapel is open van 11.00  tot 17.00 uur, de toegang is vrij.

http://www.sweetgoodbyes.nl
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Kienen: Maandagmiddag 16 mei is het KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Jeu de Boules: Donderdagmiddag 19 mei Jeu de Boulen op het “Gildeterrein”. Aanvang: 13.30 uur.

Jong Nederland voor Oekraïne!
In week 21 van 24 t/m 28 mei komen wij met onze leden langs om lege flessen in te zamelen! De opbrengst
hiervan zullen wij via Giro555 doneren aan Oekraïne. Hieronder het overzicht van wanneer wij in welke
straat zullen langskomen:

Di 24 mei
19.00-20.30

Wo 25 mei
19.00-20.30

Do 26 mei
19.45-21.15

Vr 27 mei
19.00-20.30

Za 28 mei
13.00-14.30

Binnenveld Rietbeemden Liebrechtsplein Eggerlaan Streepkant
Heuvel Oude Veghelsedijk Hondstraat Schoolstraat Kattenberg
Kapelstraat Akkerweg Broekkant De Helling
Korenakkers Peelstraat Dorpsrand
Molenakers Rietdijk Bijsterveld
Kerkstraat Heiveld

Kermis van 26 t/m 29 mei
Voorlopig programma:
Donderdag 26 mei: Optreden van Radio Palomala en de band “So Nutzz”.
Zondag 29 mei komen “de Hippe Gasten”.
Wilt u gedurende te kermis optreden of heeft u een leuke act, laat het ons weten.
Kleurplaten kunnen nog 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 nogmaals de oproep, WIE komt onze werkgroep ondersteunen?
Voor meer info bel met Henny van der Heijden, tel. 06-51941808.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS:
Aanmelden Dansgarde
We zijn al weer bezig voor het komende carnavalsseizoen seizoen: 2022-2023.
Ieder jaar komt er weer een nieuwe groep bij de dansmariekes.
Stichting Carnaval De Piereslikkers doet daarom een beroep op jou!
Ga jij naar groep 7, wil je graag 2 jaar meedansen bij de dansgarde en kun je tijdens alle optredens van de
dansmariekes aanwezig zijn, meld je dan nu aan!
AANMELDEN per email vóór 1 juni naar: secretariaat@piereslikkers.nl, vermeld in de mail je naam, adres,
postcode, telefoonnummer. Bij een teveel aan opgaven wordt er geloot.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Maandag 16 mei zijn we de gehele dag GESLOTEN.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

ZET ALVAST IN JE AGENDA !!
Zondag 22 Mei.
Bar de Ketel.
Rockband The Indeps.
Aanvang: 17.00 uur.
En
Vrijdag 17 Juni.
Bierproeverij
6 heerlijke speciaal bieren met lekkere hapjes.
Aanvang: 20.00 uur. Prijs : 15,- pp.
Geef je op bij Bar De Ketel

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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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

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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