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Parochieberichten 31 december t/m 6 januari 2023  (week 1)

Voor de laatste dagen van ‘t jaar
Veel gezelligheid met elkaar

Voor de 365 dagen die dan volgen
veel geluk en weinig zorgen

Nieuwjaarsdag Feest van Maria als Moeder van God

Zondag 1 januari  om 10.30 uur Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
Samenzang Cor Geenen

Intenties:

Om zegen over het nieuwe jaar
Uit Dankbaarheid
Diny Dominicus-Willems

HH Mis door de week:
Dinsdag 3 januari om 09.00 uur: Eucharistieviering

Kliederkerk
Zoals jullie in het parochiemagazine hebben kunnen lezen zijn wij in onze parochie, parochie De Goede
Herder, gestart met het opzetten van een kliederkerk.
Kliederkerk is met het hele gezin luisteren naar verhalen, elkaar ontmoeten en samen vieren.
Ouders zijn heel belangrijk. Als we de ouders enthousiast kunnen maken, dan betekent dat dat bij de kinderen
in het gezin ook de betrokkenheid groeit. Want ze delen het samen thuis.
Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn waarin jong en oud samen de verhalen
ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen
vieren en samen eten. Er staat een verhaal centraal en de aanpak is creatief. Er is veel aandacht voor gezinnen
met kinderen en er worden veel mensen bij betrokken.
Omdat we uit zes dorpen bestaan zullen we als een soort karavaan rondtrekken. In de praktijk komt het er op
neer dat we een kliederkerkbijeenkomst voorbereiden en dat we daarna gaan kijken in welke van onze zes
dorpen deze het beste plaats kan vinden. Dit kan in en buiten de kerk zijn.
Bij kliederkerk is iedereen welkom. De plek waar mensen van alle leeftijden op laagdrempelige wijze het
christelijk geloof kunnen ontdekken. Kliederkerk verbindt alledaagse gezinsactiviteiten met bijbel en geloof.
En helpt zo om geloof in het normale leven een plek te geven.
We hebben inmiddels ook een naam: THE ADVENTURERS
We gaan samen op avontuur om de verhalen te ontdekken.
Noteer ook alvast de datum van de eerste bijeenkomst in je agenda:
Zondag 5 februari om 15.00 uur, Kerkstraat 2 in Heesch.
Via Instagram, Facebook, posters en flyers krijgen jullie nog meer informatie!!!
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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.

________________________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
Nieuwjaarswens: Bestuur en vrijwilligers wensen iedereen een mooi begin van 2023.
Word ook KBO lid: De KBO is bezig met een ledenwerving. Weet u ook iemand die lid wil worden geef dit
dan door aan het bestuur. Ook leden uit solidariteit zijn van harte welkom. Vanaf 50 jaar kan men lid worden.
Inmiddels hebben we er al verschillende nieuwe leden mogen verwelkomen.
Website: Voor meer KBO nieuws kijk op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Oliebollen actie
Op 31 december: Mr.Loeffenplein van 9:30 t/m 16:00 uur heerlijke J.N.-Oliebollen te koop.
Wilt u van te voren bestellen doe dit dan via jnvorstenbosch.nl
Jong Nederland Vorstenbosch

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

PRINSENBAL zaterdag 7 januari 2023
Kapel “nog inne dan" halen eerst prins Edwin 1ste met zijn gevolg af, waarna de stoet
rond  20.15 uur richting "De Stuik" vertrekt.
20.30 uur volgt het afscheid van Prins Edwin 1ste en rond 21.15 uur zal de nieuwe Prins ???????
door de “evenementencommissie de Ketel" worden onthuld.
Het prinsenbal wordt muzikaal opgeluisterd door "nog inne dan" in combinatie met een discotheek.
Kom op tijd, dan mis je niets, tot ziens in "De Stuik".

PRINSENRECEPTIE
Op zondag 8 januari 2023 kan de nieuwe Prins door dorpsgenoten, iedereen die wil
en carnavalsverenigingen uit de omringende dorpen worden gefeliciteerd vanaf
12.30 tot 18.00 uur in "De Stuik". Iedereen is van harte welkom!

CARNAVALS JAARBOEK
Van 9 t/m 12 januari 2023 zullen leden van de stichting het carnavalsjaarboek ‘t Papierke 2023,
weer huis aan huis bezorgen.
Van u vragen wij, uiteraard op vrijwillige basis, een bijdrage in de kosten voor alle carnavalsactiviteiten,
zoals b.v. het jeugd- en ouderencarnaval, pronkzitting en de carnavalsoptocht.
Uw steun is dus op vrijwillige basis, doch hopen wij op een gemiddelde bijdrage van
€ 5,00 per gezin. Alvast onze hartelijke dank!

KAARTVERKOOP PRONKZITTING 2023
Op vrijdag 27 januari 2023 gaan de pronkzittingen van start.
De eerste avond voor leden van de Senioren KBO én degene die 65 jaar of ouder zijn.
Vervolgens zijn er 3 zittingen voor de overige dorpsbewoners op 28 januari, 3 februari en 4 februari.
DE AANVANGSTIJD VAN ALLE ZITTINGEN IS 19.30 UUR!
De kaartverkoop is op WOENSDAG 11 januari in De Stuik.
U kunt plaatsnemen in de zaal waar vanaf 18.45 uur lotjes, op volgorde van binnenkomst, worden uitgedeeld
en waarna de kaartverkoop exact om 19.00 uur zal beginnen.
Dit jaar kunnen er 8 kaarten per persoon gekocht worden.
De kaartverkoop is bedoeld voor inwoners die in de parochie Vorstenbosch wonen of geboren zijn. Voor de
kaartverkoop en het bijwonen van de zittingen moet je 16 jaar of ouder zijn.
De kaarten kosten, inclusief 2 flessen bier of 1 fles wijn (v.a. 18 jaar) of fris € 17,50 per persoon.

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
http://jnvorstenbosch.nl/
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Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Ook wij ontkomen er niet aan om onze prijs te verhogen.
De maaltijdprijzen voor ons eetcafé worden per 1 januari 2023 verhoogd naar € 10,75

AED vereniging Vorstenbosch
Vanaf januari 2023 starten wij met (herhalings)lessen Reanimatie en AED-bediener.
Aanmelden/informatie via aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

Kloosterkapel

De Kloosterkapel-vrijwilligers wensen u een gezond en een inspirerend 2023 toe.
Na deze feestdagen bieden we u weer een verrassend programma te beginnen op 13 januari.

Vrijdag 13 januari: workshop over Salutogenese.
Als arts is Birgit Sporenberg bezig met gezondheid. Op deze cursusdag “Salutogenese, oorzaken van
gezondheid” presenteert ze haar professionele visie op dit onderwerp. 
Deze dag is gratis en na afloop kun je met een vrijwillige donatie je waardering te laten blijken. 
Aanvang  11:00 uur. Opgave alleen via:  https://cursussalutogenese.nl/aanmelden

Vanaf 17 januari elke dinsdagochtend: Ontdekken wat yoga met je doet!
In de sfeervolle ruimte van de Kloosterkapel presenteert Lea van den Bergh vanaf 17 januari haar yogalessen
op de dinsdagochtend om 10.00 uur en 11.30 uur. Voor informatie of opgave,
bel Lea 06-1283 8934 of mail naar leabergh@hotmail.com of  opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl

De Schaapskooi
Donderdag  29 december Gesloten
Zaterdag 31 december 12.00 - 18.00
Zondag  1 januari 17.00 - 21.00
Donderdag 5 januari Gesloten
Wij wensen iedereen een goed en gezond 2023
Team de schaapskooi

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Zaterdag 31 december sluiten wij om 17.00 uur.
Wij wensen iedereen een goed en gezond 2023.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl
Voetzorg praktijk Iris, Pedicure in Vorstenbosch
In de praktijk gevestigd: Lendersgat 10, kunt u terecht voor al uw voetklachten, maar ook voor een gewone
pedicure-behandeling, gellac of biab op de hand/teennagels en voor een ontharingsbehandeling.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.voetzorgpraktijkiris.nl 
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Iris van Gemert: 06-28814300

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.

mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
https://cursussalutogenese.nl/aanmelden
mailto:leabergh@hotmail.com
mailto:opgave@kloosterkapelvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
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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.

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

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.

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:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
http://www.vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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