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Parochieberichten 4 februari t/m 10 februari 2023  (week 6)

Pastoorspraatje____________________________________________Maria, licht me is!
Met deze toch wel wat flauwe woordspeling vonden wij onszelf op het seminarie toch al heel stoer als we
grapjes durfden te maken over dingen en dagen in ons geloof. Maria Lichtmis is eigenlijk een heel mooi feest
en we zien op die tweede februari een jong gezin dat in de tempel verschijnt om daar zegen en kracht te
vragen voor hun pasgeboren kindje en hun vertrouwen in God uit te spreken. Dat dit feest ook een dag is om
kaarsen te wijden werkt de grapjes wel in de hand, maar in alle luchtigheid mogen we de betekenis van deze
dag toch niet vergeten. Want zoals Maria en Jozef hun kind presenteren aan God, zo zien we het ook vandaag
nog heel wat mensen doen en de motivatie voor de Doop die ik vaak te horen krijg, is dan ook dat mensen hun
kind een goede start in het leven willen geven en om bescherming willen vragen. En dat zijn natuurlijk de
beste redenen om te kiezen voor een Doop, zeker als je beseft dat God inderdaad die Goede Vader voor
mensen is. Bij de Doop krijgen we ook altijd een kaars die ons vertelt over dat licht van Christus, maar die
ook symbool staat voor het licht dat wij als gelovige mensen vandaag dragen en uitstralen. Je hebt dan
onderweg op tijd ook mensen nodig die de weg met je meegaan en die een stukje jouw weg mee verlichten.
Zo zijn we samen met velen op weg en verlichten elkaar en laten ons op tijd ook verlichten als we zelf de weg
niet meer zo goed zien. Als er één ding is dat een tijdloze waarde heeft, dan is het wel het branden van
kaarsen voor allerlei doeleinden en de intenties zijn meestal zo gevonden. Op de veertigste dag na Kerstmis,
waar blijft die tijd toch iedere keer, staan we samen met Maria en Jozef in de tempel en mogen ons afvragen
of wat zij voor Jezus vragen, ook voor ons iets betekent. Hij, die genoemd wordt het licht der wereld, wordt
daar aan God toevertrouwd en hier spreekt vooral het geloof van Zijn ouders uit. Misschien dat ook wij
onszelf en onze dierbaren aan God mogen toevertrouwen en vragen dat we Samen leven in en vanuit Zijn
licht. Dopen is niet meer vanzelfsprekend en dat is zeker goed te noemen, want zomaar iets doen omdat
iedereen dat doet of omdat je denkt dat het zo hoort, is een keuze die een stukje tekort komt. Het stukje
namelijk van overwegen wat iets voor je betekent en wat het jou te zeggen heeft, maar vooral hoe jij hier iets
aan hebt voor je eigen leven en het leven met anderen. Als we in de kerk iets zegenen dan wijden we dat toe
aan God en vragen tegelijk om Zijn zegen over dingen en mensen. Gezegende kaarsen branden niet langer,
maar wel met een andere intentie en zullen ons steeds blijven herinneren aan Hem die ons Licht en ons Leven
is! En in die geest mogen we zeker tegen Maria ook zeggen: Maria licht me is, oftewel, help me onderweg
met licht en kracht, zodat ik veilig thuis kom, hoe donker de weg ook kan zijn’’
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 5 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Lambert v.d. Wijst
Met Samenzang

Intenties:

Overleden ouders Adrianus van Houtum en Lamberdina van den Broek en overleden familie
Ties en Drieka van der Valk - Zomers (vanwege trouwdag) en hun dochter Toos Hurkmans - van der Valk
en Chris Miltenburg
Wim van Es (vanwege verjaardag)
Anton van Kessel
Jos van Laarhoven
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Geen viering meer op dinsdag!
Vanaf 1 februari komt de viering op dinsdag om 9.00 uur te vervallen.
Door een steeds verder dalend aantal kerkgangers bij deze viering is de verhouding tussen bezoek en inzet die
hier voor nodig is uit balans geraakt en stoppen we daar mee.
Iedereen bedankt voor het meevieren in de jaren die achter ons liggen en als de tijden veranderen dan
veranderen wij gewoon mee!
Pastoor Fr. Ouwens

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.

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!!!
________________________________________________________________________________________________________

Gezocht
Wij zoeken een hulp in de huishouding voor 1 dagdeel in de week, liefst woensdag, vrijdag of zaterdag.
Bel: 06-51898918

Rommelmarkt 5 februari 2023 bij het Gilde
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.
Het gehele Gildebergske staat vol met kramen, dus kom lekker snuffelen.

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 10 februari. Aanvang 18.00uur. Kosten € 10,75.
Opgeven voor zondag 5 februari bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

AED vereniging Vorstenbosch
Op 8 en 15 maart organiseren we weer een basiscursus Reanimatie en AED bediener. Wilt U hieraan
deelnemen? Mail naar aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390
Voor de herhalingslessen in februari/maart krijgen onze leden nog een aanmeldingsmail.

mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
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STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS

PRONKZITTINGEN
We doen een beroep op het Vorstenbossche publiek om op de pronkzittingsavonden tijdig aanwezig te zijn,
graag 15 min. voor aanvang! In de Stuik zal tot 19.15 uur koffie geschonken worden.
 Aanvang programma 19.30 uur;
 Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar en er mag ook geen alcohol

genuttigd worden door jongeren onder de 18 jaar;
 In de foyer kunt u voor aanvang van de zitting, uw fles fris, fles wijn of twee flessen bier uitkiezen en

meenemen naar de zaal;
 Vooraf graag munten aanschaffen zodat de mogelijkheid bestaat om in de pauzes nog iets te drinken

aan te schaffen.
Veel kijk- en luisterplezier!

OPTOCHT
Let op! De optocht start dit jaar om 13.11 uur.
Voor de categorie hoofdwagens (min. 6 mtr 2 ) kan men zich opgeven tot 10 februari bij  de optocht-
commissie, ook voor info en reglementen. Deelnemers van hoofdwagens moeten tevens zorgen voor
een hoofd- en assistent- jurylid van minimaal 21 jaar.
De inschrijving voor de loopgroepen en individuelen is op maandag 20 februari van 9.30 tot 10.00 uur in
de Stuik. Contactpersoon optochtcommissie: 
Anke Verstegen, tel 06-51059073, email optocht@piereslikkers.nl

Hallo tennisliefhebbers, 
Je kunt je weer inschrijven voor ons Verstegen Open Dubbeltoernooi!
Alle wedstrijden worden gespeeld van zaterdag 25 maart t/m zondag 2 april 2023.
Je kunt jezelf inschrijven via https://mijnknltb.toernooi.nl/.
We hopen jullie allen weer te verwelkomen!
Sportieve groet, de toernooicommissie van TVV '82, Linda, Simone, Sanne, Niels, Bart, Frans en Laura

Vorstenbosch kwist
Eindelijk kunnen we weer!! De inschrijving is GEOPEND!!
Op zaterdag 25 maart vindt Vorstenbosch ‘kwist weer plaats!!
Een groep enthousiaste mensen hebben weer een gevarieerde en leuke kwis in elkaar gezet.
Een kwis met vragen, raadsels en opdrachten. Voor ieder wat wils.
Roep je vrienden/familie/ buren/kennissen bij elkaar en vorm een team!
Gaat het team Breinstorm weer met de wisselbeker naar huis of …….
Schrijf je team in via www.vorstenboschkwist.nl  We hopen op veel aanmeldingen!!
De prijsuitreiking tijdens de feestavond zal plaatsvinden op vrijdag 14 april!
Tot kwist

Wie o wie
Wie komt ons helpen bij de organisatie van extra activiteiten bij de Kermis van 18 t/m 21 mei 2023.
Zonder extra mensen gaat het ons niet lukken!!!
Info: Henny 06-51941808 of heijno@hetnet.nl

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

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

https://mijnknltb.toernooi.nl/
http://www.vorstenboschkwist.nl/
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
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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.

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

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