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Parochieberichten 18 juni t/m 24 juni 2022  (week 25)

Pastoorspraatje__________________________________________Meer dan een teken.
Na precies 27 priesterjaren, 10 juni, vier ik met de mensen van onze diverse geloofsgemeenschappen meer
dan twaalf keer per week de Eucharistie. Er zijn voor mij vijf vieringen in het weekend en zeven door de
week in vier parochiekerken, drie zorgcentra en één klooster. En op al die verschillende plekken komen iedere
week weer mensen samen om die Eucharistie te vieren, die in zichzelf onze parochie mee opbouwt en ons met
God en elkaar verbindt.
Het geeft wel aanleiding tot het nadenken over de waarde en de betekenis van de Eucharistie en hoe wezenlijk
het is om dit toch te blijven doen. Want minstens twaalf keer per week hetzelfde ritueel voltrekken, kan ook
sleur brengen en de aandacht en de devotie verslappen en hoe houd je het dan levend? Als er iets is waar ik
nog nooit moeite mee heb gehad, is het wel meerdere vieringen op een dag en wel precies om de reden
waarom we die Eucharistie vieren.
De Eucharistie is een viering van de hele gelovige gemeenschap samen, dus ‘doe’ ik geen Mis, maar vieren
we samen het ultieme teken van Gods liefde en aanwezigheid in ons midden. En als je er naar kijkt dan lijkt
het inderdaad iedere keer hetzelfde ritueel en kan het zelfs saai of als een toneelstuk overkomen, maar achter
dat beeld zit een hele wereld.
We komen bij elkaar om samen God te ontmoeten en dat doen we in Zijn Woord en in Zijn levensteken en dat
gebeurt iedere keer weer opnieuw aan ons. Daarom is de Eucharistie ook altijd een viering, want we vieren
steeds wat God voor ons deed en op dat moment ook weer doet en daarin ontmoeten we Hem. Dat de inhoud
en betekenis voor veel mensen in de afgelopen jaren verwaterd en verdampt is, kan ik me heel goed
voorstellen, maar weten we eigenlijk wel wat we dan missen?
Als we ergens iets van God zien dan is het wel in de Eucharistie, maar we moeten inderdaad wel verder kijken
dan onze neus lang is.
Om te beginnen mogen we met geloof naar een viering proberen te gaan en het al te menselijke even
uitschakelen, omdat de ideale pastoor altijd op dat moment ergens anders is en we heel wat commentaar
hebben op vorm, inhoud en lengte, maar beseffen we ook wat echt belangrijk is?
We vieren onze God die zichtbaar en tastbaar aanwezig is in de gemeenschap die samen komt, het altaar waar
we rond zitten, de gedaanten van brood en wijn en de bedienaar. Maar meer dan theologie is de Eucharistie
vooral een levende realiteit en net als de andere sacramenten een persoonlijk moment met God voor ons.
En kun je die eigenlijk wel genoeg hebben?
Natuurlijk niet, al is meer dan twaalf keer per week af en toe wel eens een belasting, maar tegelijk is het
diezelfde Eucharistie, waar ik van leef, dus naast inspanning geeft die ook vooral veel kracht.
Mogen we de Eucharistie anders gaan zien nu we samen Sacramentsdag vieren en opnieuw mogen kijken naar
een teken dat zo veel meer is dan een teken!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Sacramentsdag
Zondag 19 juni om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Ben Cornelissen

met zang van Interval Piet van de Velden
Intenties:
Antoon Verstraten
Alle overleden vrijwilligers, leden en supporters van de Vorstenbossche Boys
Overleden ouders Johan en Betsie van der Heijden - van der Linden (vanwege sterfdag)
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HH Mis door de week:
Dinsdag 21 juni 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.
________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
Kienen: Maandagmiddag 20 juni is het KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur.
Jeu de Boules: Donderdagmiddag 23 juni Jeu de Boulen op het “Gildeterrein”. Aanvang: 13.30 uur.
Busreis: Op woensdag 29 juni staat de bus voor de deelnemers voor vertrek klaar om 8.40 uur bij de Stuik.
Website: Voor meer nieuws kijk op onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 24 juni. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 19 juni bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

FIETSTOCHT !!!!!!!
Zondag 3 juli is onze fietstocht.
Starten/ inschrijven tussen 12.00 uur en 13.00 uur.
SUPPORTERSCLUB.

KinderVakantieWeek Vorstenbosch 
Wij zijn dringend op zoek naar friet gezinnen die die op vrijdag 2 september friet willen bakken.
Vind je het leuk om een groepje thuis te ontvangen en te voorzien van friet met een snack rond de klok van
17.00 uur? Meld je dan aan bij Inge van Kessel 06 46094303 

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Wie komt ons team versterken? COLLEGA’S gezocht……
Wij hebben per direct een vacature voor de functie van verkoopmedewerker/ster voor 20 tot 32 uur.
(beschikbaar maandag t/m vrijdag overdag) uren en tijden in overleg.
Tevens zijn we op zoek naar vakantiemedewerkers die beschikbaar zijn in de schoolvakantie.
Ook bezorgers voor onze folder mogen nog steeds reageren.
Kom naar de winkel of bel Johnnie 06-12946405.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

Vakantiebaan
Alpacafarm Vorstenbosch zoekt nog een collega voor de afwas. 
Ben jij (bijna) 15 jaar en beschikbaar in de zomervakantie van in ieder geval week 32 t/m week 34?
Dan maken we graag kennis. 
Je kunt contact met ons opnemen door ons te mailen op info@alpacavorstenbosch.nl
of een bezoek te brengen aan onze boerderij. 

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

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
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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

mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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Voor mekaar: nieuwe website voor vrijwilligerswerk.

We kennen allemaal wel iemand die iets voor een ander wil doen, iets samen wil ondernemen of
geholpen is met een beetje hulp. Het belangrijkste is dat je elkaar dan weet te vinden. Alle inwoners van
de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad of Oss kunnen vanaf heden gratis een verzoek
op de website ‘Voor mekaar’ plaatsen om elkaar te vinden!

Nieuwe website Voor mekaar
Zoek jij  iemand die jou kan helpen, iets leuks wil ondernemen of wil je zelf hulp aanbieden? Plaats dan jouw
verzoek via een advertentie op de website Voor mekaar. Inmiddels staan op ‘ONS prikbord’ al meer dan 50
advertenties!

Maak een ander blij en je maakt jezelf blij
Hoe vaak gebeurt het dat je niet weet dat net om de hoek of juist aan de andere kant van je dorp of stad
iemand woont die met plezier iets samen zou willen doen? Individueel kun je van betekenis zijn voor iemand
die je (nog) niet kent door samen erop uit te gaan, een boodschap doen, een maaltijd bereiden, de hond
uitlaten of het bieden van een luisterend oor. Als het iets is wat je leuk vindt of goed kan, kan het je veel
voldoening geven.

Waarom moeilijk doen als het samen kan
Andersom kun je erachter komen dat bepaalde dingen niet goed (meer) lukken en hulp zeer gewenst is. Een
vraag stellen of toegeven dat iets niet lukt is niet altijd makkelijk. Gun jezelf die helpende hand. Bijvoorbeeld
als je zorgtaken hebt voor een dierbare of als je merkt dat je moeite hebt om de deur uit te gaan.

Neem een kijkje op de website ‘Voor mekaar’ en maak een account aan om actief deel te nemen.

www.voormekaaronswelzijn.nl
www.ons-welzijn.nl

ONS welzijn is dé welzijnsorganisatie in Noordoost-Brabant.
ONS welzijn is een maatschappelijk dienstverlener met 300 medewerkers en circa 1.000 vrijwilligers. Onze
teams in de wijk geven advies en hulp aan mensen van alle leeftijden met een vraag of situatie die zijzelf
(even) niet alleen kunnen oplossen. Bij zorgen over kinderen of om een naaste, over eenzaamheid of moeite
met rondkomen. Ook organiseren we activiteiten en initiatieven om iets te leren of voor de ander of de buurt
te doen. Wij leggen verbindingen tussen mensen en instanties en werken samen met vrijwilligersorganisaties,
gemeenten en partners aan preventieve, duurzame oplossingen voor inwoners. ONS welzijn is samen met
Sterker, Sociale Teams Helmond en Wel.kom onderdeel van Lentl. Samen bundelen we onze krachten op het
gebied van strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur.

https://www.voormekaaronswelzijn.nl/
http://www.voormekaaronswelzijn.nl
http://www.ons-welzijn.nl
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