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Parochieberichten 21 januari t/m 27 januari 2023  (week 4)

Pastoorspraatje______________________________Goede voornemens, heeft U ze nog ?
Al hebben de meesten van ons het maken van goede voornemens inmiddels wel los gelaten, omdat je ze toch
nooit houdt, het nieuwe jaar brengt ons toch altijd weer het voornemen om het anders te gaan doen. Voor
januari is het voornemen vooral om een maand zonder alcohol te leven en dat valt nog niet zo mee met alle
feestjes die er weer iedere week overal zijn. Tegelijk is de feestmaand zo uitbundig gevierd en komt carnaval
er al weer aan dat het misschien zelfs verstandig is om eens een maand wat minder te drinken, zodat ons
lichaam ook bij kan komen. Onze goede voornemens gaan vaak over een andere levensstijl, maar die pakken
we toch heel moeilijk op, want voor alle voornemens op het gebied van meer bewegen en minder eten en
drinken hebben we nogal eens een excuus, waarom we dat toch maar niet gaan doen of toch niet vol kunnen
houden. En op deze momenten merken we hoe lastig het voor mensen is om structureel anders te gaan leven
en om wat je gewend bent los te laten en het anders aan te pakken. Iets wat we ook tijdens de Corona-
pandemie hebben gemerkt, want het ging vooral over ons oude leven terugkrijgen en weer kunnen doen wat
we eerst ook deden. In die zin is de oproep tot een andere levensstijl voor veel mensen heel moeilijk, want we
laten als mens niet zo gauw iets los en het lijkt ook wel of al die dingen die we zo graag doen ook haast altijd
slecht voor ons zijn. Ons verstand zegt ons alles, maar ons gevoel past daar niet bij en onze wilskracht schiet
nogal eens te kort en zo is ieder jaar eigenlijk meer van hetzelfde. Is het dan maar beter om jezelf niets meer
voor te nemen en maar gewoon zo door te leven of mogen we onszelf toch ook uit blijven dagen? Als mensen
die ook weer met geloof aan het nieuwe jaar zijn begonnen, mogen we vooral onszelf uit blijven dagen, want
bij evangelisch leven hoort dat je altijd wat je doet toetst aan wat het evangelie ons zegt en waar nodig jezelf
aanpast. Dit alleen al is een andere manier van doen dan de samenleving kent, want vandaag moet alles wat
ons zwaar valt en moeilijk is vooral van ons worden weggenomen, zodat onze levensweg vooral vlak en
zonder hindernissen is. Toch zit het leven zo niet in elkaar en zullen we ieder voor zich en met elkaar altijd
moeten blijven kiezen voor wat het beste is en niet voor wat het gemakkelijkste is. Tegenslag is nooit prettig,
maar het maakt ons wel sterker en meer volwassen en laat ons de waan van de dag ook relativeren en dat is
hard nodig. Ik maak geen goede voornemens meer in de traditionele zin, maar als het goed is neem je als
christen iedere nieuwe dag je geloof serieus en geef je ook antwoorden vanuit dat geloof op de dagelijkse
dingen en de uitdagingen in de wereld. Ik wens U dan ook van harte de goede voornemens toe die Uw leven
verlichten en beter maken en laten we daarin vooral realistisch zijn. We hoeven niet allemaal alles achter ons
te verbranden en in een ver land opnieuw te beginnen, maar als we hier vandaag goede voornemens in
praktijk brengen, dan begint 2023 in ieder geval goed. Ik wens U van harte de inspiratie van de goede Geest
om de kracht te vinden te veranderen wat er kan veranderen, te berusten in wat niet te veranderen is, maar
vooral de wijsheid om het onderscheid te maken tussen deze twee!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 22 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Ben Cornelissen
Met zang van Present

Intenties:
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven (vanwege de verjaardag van Riek)
Antoon Heesakkers
Toos Hurkmans - van der Valk (vanwege sterfdag)
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Doop
Op zondag 22 januari wordt in voorbereiding op haar Eerste Communie Eva Raijmakers gedoopt en daar
zullen de andere Communicanten van 2023 bij aanwezig zijn.
Tijdens deze Doopviering wordt ook haar broer Koen gedoopt en samen zijn zij de kinderen van Paul en
Joyce Raijmakers.
Iedereen alvast proficiat!

HH Mis door de week:
Dinsdag 24 januari om 09.00 uur: Eucharistieviering

In Memoriam
Op zondag 1 januari overleed in het Bernhovenziekenhuis te Uden Willie Lucius van het Aatrium in de
leeftijd van 75 jaar. Samen hebben we afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op
maandag 9 januari waarna hij is begeleid naar het Crematorium. Wij wensen zijn nabestaanden alle kracht en
sterkte toe voor de komende tijd en hopen dat de goede herinneringen troost mogen geven.

Klinikast En Minibieb
I.s.m. Klankbordarmoedebestrijding Bernheze, Stichting Zorgvoorziening Vorstenbosch en Ons Welzijn
Bernheze is een Klinikast met mini Bieb gerealiseerd in de ruimte van de pinautomaat bij de Stuik.
Wat houdt een Klinikast in? Hierin staan goederen voor de verzorging van de mens. Daarbij denken we aan
tandenborstels, tandpasta, shampo, huidverzorgings- artikelen, maandverband, tampons en verdere artikelen
die te maken hebben met de verzorging van ons lichaam.
Voor wie zijn deze artikelen bedoeld? Voor iedereen die slecht bij kas zit en slecht of niet rond kan komen
met het budget dat men heeft waardoor men sterk bezuinigd op verzorgingsmiddelen.
Waardoor de gezondheid van de mensen achteruit gaat en extra kosten met zich meebrengt wat het budget
nog meer verlaagd. De Klinikast zal regelmatig gecontroleerd en aangevuld worden. Het is niet de bedoeling
om grote hoeveelheden mee te nemen maar alleen datgene wat men nodig heeft voor een korte periode.
Je kunt daarna weer terug gaan om wat mee te nemen maar dan zodanig dat nog meerdere mensen gebruik
kunnen maken van de ter beschikking gestelde artikelen.
Minibieb: deze is ook voor iedereen beschikbaar en de mogelijkheid om een boek te lenen en eventueel te
ruilen of aan te vullen. Ook dit gedeelte zal regelmatig gecontroleerd worden zodat het geen rommeltje wordt.
MAAK ER GERUST GEBRUIK VAN.

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:
Rikconcours: Donderdagavond 19 januari wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur.
Pronkzitting: Vrijdagavond 27 januari Pronkzitting voor Senioren. Aanvang: 19.30 uur.
Website: Voor meer KBO nieuws kijk op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

RIKKEN. RIKKEN.
Vrijdag 20 januari, onze zevende kaartavond. Met weer mooie prijzen en een loterij.
Aanvang 20.00 uur in de kantine van ons sportpark”De Bergakkers”
Supportersclub Vorstenbossche Boys

AED vereniging Vorstenbosch
Woensdag 25 januari is de 2e herhalingsles AED voor die leden die zich hebben opgegeven.
Voor de herhalingslessen in februari/maart krijgen onze leden nog een aanmeldingsmail.
De volgende basiscursus is op 8 en 15 maart. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden.
Mail naar aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
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STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
Hierbij willen wij het Jeugdcomité en iedereen bedanken voor het leuke jeugdprinsenbal.
We gaan er met zijn allen een hele mooie carnaval van maken.

Jeugdprins Tommie
Jeugdprinses Ise
Jeugdadjudant Rube
En de Jeugd Raad en de Raad van Toezicht

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS
Bedankt u allen voor de financiële steun bij de verspreiding van ons jaarboek ’t Papierke.

ZIEKENBEZOEK
Prins Daan d’n Urste en een afvaardiging van zijn gevolg gaan ook dit carnavalsseizoen onze zieke
Piereslikkers bezoeken. Om te voorkomen dat er mensen vergeten worden, verzoeken wij familie, buren of
bekenden namen van deze zieken, ook die in het verzorgings-/ziekenhuis verblijven en die een bezoek op prijs
stellen, voor 31 januari door te geven aan Iris van Asseldonk, tel: 06-29845610.
Bij voorbaat onze dank en van harte beterschap.

KAARTVERKOOP PIEREHAPPERTJESFESTIJN
Zaterdag 28 januari van 11.30 tot 12.00 uur in Gemeenschapshuis “De Stuik”
Het Pierehappertjesfestijn zal dit jaar plaatsvinden op zondag 5 februari. Er zijn toegangskaarten te koop voor
zowel de middagvoorstelling (aanvang 13.30 uur) als de avondvoorstelling (vanaf 12 jaar, aanvang 18.00
uur). Graag 10 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig zijn. De kosten bedragen € 7,50 per stuk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loes Derks, jeugdcomite@hotmail.com / 06-21240241
Tijdens de middagvoorstelling zijn alle kinderen vanaf groep 2 t/m 15 jaar, wonend of schoolgaand in
Vorstenbosch, welkom en hebben gratis toegang.
Voor meer informatie over het Pierehappertjesfestijn verwijzen we naar ons jaarorgaan.

HET MAG WEER DUS HET KAN WEER
Bezoek Zijne Dorstlustige Hoogheid Daan d’n Urste aan kantine Vorstenbossche Boys
Op zondag 29 Januari aanstaande zal Prins Daan d’n Urste samen met zijn Piereslikkers gevolg onze kantine
vereren met een bezoek.
Dit staatsbezoek begint rond de klok van 14.30 uur en alle onderdanen worden bij deze uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn zodat we er met zijn allen een mooie gezellige middag van kunnen maken.
Zorg da ‘t nie an oe eige ligt! Verkleden mag, een goed humeur moet.

De Eijnderic
Schilderen
Vind je het leuk om te schilderen maar geen interesse in een lange cursus, dan is dit iets voor jou.
Vier zaterdagen iets moois maken, eigen idee, fantasie of aan de hand van een foto of plaatje.
Alles mag, ieder op zijn niveau. Data: 21 jan, 18 febr, 25 mrt en 22 april van 9.30-12.30uur.
Opgeven Eijnderic Heesch, info@eijnderic.nl
Schminken
Op 21 Januari 15.00-17.00uur is er bij de Eijnderic in Nistelrode weer een workshop schminken.
Leuk om met papa, mama, opa of oma te oefenen. Breng je kleindochter/zoon mee en samen maken
we er een leuke leerzame middag van. Opgeven Eijnderic Heesch, info@eijnderic.nl 

Kloosterkapel
Foto-expositie ‘Kleine hommage aan Vorstenbosch’.
Op zondag 22 en 29 januari worden in de Kloosterkapel door fotograaf Stan van der Sluis (uit Vorstenbosch)
twee fotoseries tentoongesteld. Deze expositie als een “Kleine hommage aan Vorstenbosch” omvat reportages
van enerzijds de gebroeders Ries en Ties Somers uit de Kapelstraat en hun boerenbedrijf en anderzijds Jan
Smolenaers en ‘zijn’ molen. De foto’s bieden voor het Vorstenbossche publiek een unieke inkijk in het leven
van deze personen en hun passie. Een uitgerekende kans om de fotogenieke kwaliteiten van onze inwoners te
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bekijken. Dit mag je als inwoner van Vorstenbosch zeker niet missen! 
De kapel is op beide zondagen voor een vrije inloop voor jong en oud geopend van 11:00 tot 16:00 uur.
Rommelmarkt 5 februari 2023
De rommelmarkt is voor bezoekers geopend van 9.30 uur tot 15.30 uur op het Gildebergske,
(Nistelrodesedijk 2)  te Vorstenbosch. Entree is € 2,-- p.p.
Heeft u goed verkoopbare spullen voor ons, bel dan met Sel Somers, tel. 06-22978571.
Opbrengst komt ten goede aan het Gilde St.Antonius abt.

WEEKENDHULP GEVRAAGD (jongeren):
Voor ons pluimveebedrijf, waar veel geautomatiseerd is, zijn wij op zoek naar weekendhulp en denken
hierbij aan jeugd die graag een zakcentje bij willen verdienen.
Voor meer info kun je contact opnemen via: tel: 06 - 28 88 98 05 of mail naar frank@epdonkers.nl
Groeten Frank Donkers

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Wij zijn (per auto) bereikbaar vanaf de molen/Schoolstraat.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.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

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.

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.

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.

mailto:frank@epdonkers.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
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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

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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