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Parochieberichten 11 maart t/m 17 maart 2023  (week 11)

Pastoorspraatje__________________________________Wonderen die de tijd doorstaan.
Het is heel erg van nu om jezelf te ontdekken tijdens een trektocht naar een ver pelgrimsoord en onderweg
jezelf goed tegen te komen. De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella wordt heel intens gebruikt en
mensen ervaren die reis als heel bijzonder en komen anders terug. Maar wat gaan wij op die plekken doen dan
en waardoor veranderen wij tijdens de tocht die we maken? Heel veel mensen die op weg gaan, doen dat
zeker niet meer vanuit religieuze motieven, maar vooral voor zichzelf en dat geeft al een andere basis en
tegelijk een ander doel. De uitspraak dat de reis net zo belangrijk is als het doel wordt dan inderdaad waar,
want onszelf uitdagen om stap voor stap heel wat kilometers af te leggen en onderweg met onze gedachten
alleen te zijn, maakt het anders dan welke vakantie ook. En mensen onderweg kunnen zo een ander en nieuw
inzicht in zichzelf krijgen en dat is soms al een klein wonder op zich, want we zitten vaak toch heel erg vast
aan onze patronen en gewoontes. Het wonder is soms al dat dingen opeens op hun plaats vallen en we
letterlijk en figuurlijk anders naar huis gaan dan we kwamen en dat is pure winst. Ook dichter bij huis vinden
we plekken waar we naar op weg kunnen gaan en onderweg komen misschien ook nieuwe inzichten in ons
op. De plek heeft vaak ook een boodschap en wijst ons op een gedachte in ons geloof en soms ook vooral op
geloof. Eén van die plekken in ons eigen land is maar liefst Amsterdam en daar trekken mensen al vanaf 1345
naar toe om stil te staan bij, maar ook eer te brengen aan, een Sacramentswonder. En ons geloof in wonderen
is misschien wat minder groot dan in 1345, maar de boodschap van dat wonder heeft de eeuwen doorstaan.
De boodschap namelijk dat God heel tastbaar nabij is en letterlijk eten en drinken voor mensen is.
Een geloof dat we samen steeds minder beleven, omdat we ons ook nauwelijks nog voor kunnen stellen dat
God er op zoveel plaatsen in de wereld tegelijk kan zijn en dat Hij zich zou laten vangen in een stukje brood.
We komen nogal eens met ons geloof in de knoop als we nadenken over hoe dat allemaal kan en wat dat zegt,
maar als wij er met ons verstand niet bij kunnen, dan wil dat niet zeggen dat God dat niet doen kan.
Ons geloof in wonderen staat regelmatig onder druk, maar we hebben ze ten diepste ook niet nodig om tot
geloof te komen. God laat alleen in iedere tijd zien dat Hij de worsteling van mensen kent en helpt om geloof
te bevestigen en dat wonderen daar een middel bij zijn, maar nooit een doel en we mogen ze ook altijd naast
ons neerleggen. Toch is het ook een mooie gedachte dat God ons wil helpen in ons geloof en dat wonderen
daarom van alle tijden zijn. Tegelijk vindt God inderdaad de weg naar bijzondere plekken net zo belangrijk,
want als je jezelf kent en God herkent, kun je een heel ander mens worden, juist in deze tijd.
We hebben nood aan wonderen en aan mensen die erin durven te geloven, want als deze wereld alles is wat er
is en wij hier alleen maar stom toevallig zijn neergegooid, dan is het leven een hele donkere weg die ook in
duisternis zal eindigen, want als er aan het einde Niemand op je wacht, waarvoor ben je dan nog onderweg?
Laten we geloven in het wonder van het leven en daarom een zinvolle reis maken naar een thuis waar Iemand
op ons wacht! Frits Ouwens, pastoor

HH Mis in het weekend:
Zondag 12 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Ben Cornelissen

met zang van Timeless

Intenties:
Piet en Net van den Braak - van Rosmalen (vanwege verjaardag)
Overleden ouders Adrianus Lucius en Hendrika Vogels
Marietje van den Heuvel (vanwege verjaardag)
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INZAMELING GEBRUIKT GEREEDSCHAP.
Vanaf zaterdag 18 maart tot maandag 1 mei zal er in de kerken van Parochie De Goede Herder gereedschap
ingezameld worden voor de Solidariteitswerkplaats te Uden. Deze gereedschappen worden gerepareerd en
samengesteld voor b.v. een timmerman, metselaar, elektricien. Deze samengestelde gereedschapsboxen
worden ter beschikking gesteld aan derden in Afrika, Tanzania, Ghana enz. om zo deze mensen een
waardevol bestaan te geven.

De kerkportalen van Nistelrode en Vorstenbosch zullen dagelijks geopend zijn van 09:00 uur tot ongeveer
19:00 uur. Heeft u veel gebruikt gereedschap wat u wenst te doneren neem dan contact op met 0610402525.
Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage.

VASTENACTIE 2023 – EVEN MINDEREN VOOR ANDEREN
Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij geld wordt ingezameld voor mensen in
nood. Dit jaar staat de vastenactie-campagne in het teken van hulp bij het tegengaan van landonteigeningen.

Wat ons beweegt
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. 
Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en
voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de
welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen. 

“Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?”

Even minderen voor een ander
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken.
En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook
op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld.
Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water,
elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over
alle mensen. 

Wilt u helpen? De vastenactiezakjes zullen met de parochieberichten mee komen in week 12 en kunnen vanaf
27 maart t/m 9 april ingeleverd worden op de daarvoor bestemde locaties. Er staat een collectebus bij:
Dagwinkel, Brievenbus pastorie voordeur en tijdens de vieringen achter in de kerk.
Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

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.
________________________________________________________________________________________________________

Bedankt.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor uw belangstelling na het overlijden van ons pap en opa
Martien van Asseldonk. De vele kaarten en uw aanwezigheid bij de afscheidsdienst heeft ons goed gedaan.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Asseldonk.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Kaarten maken: Vrijdagmorgen 10 maart is het kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur.
Quiz ontspanningsavond: Woensdag 15 maart. KBO quizavond. Vergeten aan te melden … doe het alsnog.
Rikconcours: Donderdagavond 16 maart wedstrijd rikken. Aanvang: 19.00 uur.

AED vereniging Vorstenbosch
Bij voldoende aanmeldingen organiseren we weer een nieuwe basiscursus Reanimatie en AED bediener.
Voor info: aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
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Kluscafé!
Vrijdag is er weer Kluscafé. Er wordt dan weer van harte geprutst aan kleding, (kleine) meubels, elektrische
ditjes en datjes, speelgoed of gebruiksvoorwerpen. Als het even kan worden ze als nieuw. Weggooien kan
immers altijd nog. Voor de hulp van onze hèndige vrijwilligers kan iedereen tussen 09.30 en 12.00 uur in de
Stuik terecht. Een kleine bijdrage voor de reparatie wordt zeer op prijs gesteld. Onze vrijwilligers helpen u
graag. Ook als er een schaar of beitel opnieuw gescherpt moet worden of wanneer er vragen zijn over
computer of telefoon: de klussers weten er raad mee.

Astrid van der Heijden is ook aanwezig: ze boetseert al jaren beelden en als ze van gips of klei zijn kan ze die
ook repareren. En op kleur brengen. Astrid biedt ook teken- en kleur tips aan om zelf thuis mee aan de slag te
gaan. Want als je een potlood kan vasthouden kun je ook iets tekenen of kleuren is het idee.

Mensen die thuis wat te repareren of iets anders te verhapstukken hebben kunnen met Annie Hoevenaars
(06-42183550) bellen voor onze Klusdienst. Onze speciale ambulante klussers rukken er dan op uit om hulp te
bieden. Niet voor veel omvattende werkzaamheden maar zaken die een handige harrie binnen een uurtje op
kan lossen.

LET OP KAARTEN  SUPPORTERSCLUB GAAT AS VRIJDAG NIET DOOR !!!!!!!
De kaartavond van as vrijdag 10 maart gaat niet door.
Er zijn op die avond voetbalwedstrijden die we niet kunnen verzetten,
De volgende kaartavond is nu vrijdag 24 maart.
De datum van de laatste kaartavond volgt.
Supportersclub

Vorstenbossche Biljart Kampioenschappen in de Ketel
VBK 2023 start op woensdag 15-3 met op vrijdag 24-3 de laatste 4 biljarters die strijden om het kampioen-
schap (18 en 19 geen wedstrijden).
Na de halve finales is er een demonstratie van een kunststoter en na de finale en prijsuitreiking een afterparty.
Gezellig als je deze dagen komt kijken in Bar de Ketel!
De Organisatie

Kloosterkapel
Donderdag 16 maart: Verhalenverteller Casper Hoenderdos.
Iedereen kent verhalen. Van vroeger toen je klein was, van gisteren uit de krant.
Verhalen haal je uit boeken, films of van TV. Maar meestal wordt een verhaal je verteld.
Casper neemt je mee in de wereld van verhalen vertellen.
Een verhaal over verwondering, sprookje, mythe of sage, waargebeurd of verzonnen, spannend of romantisch.
Maar hoe vertel je een verhaal?
En wat roept het op en hoe zou je verhalen kunnen gebruiken in je dagelijks leven?
Het komt op deze avond allemaal aan de orde. 
Kom je ook luisteren en leren van zijn verhalen? Donderdag 16 maart, aanvang 20:00u, entree € 10,-.
Geef je op via  www.kloosterkapelvorstenbosch.nl.

INFORMATIE  “BOOTCAMP VORSTENBOSCH”
Heb je er al iets van gehoord en weet je niet of het iets voor je is? Neem een gratis proefles!
Wanneer:  Dinsdag 9.00-10.00 uur

     Dinsdag 10.00-11.00 uur; bootcamp “light” (minder herhalingen, rustiger tempo)
     Donderdag 18.45-19.45 uur
     Donderdag 19.55-20.55 uur

Waar: Op het veld “kwart over 12”, naast de tennisbaan aan de Tipweg.
NIEUW: wil je een 1e kennismaking met bootcamp, neem dan deel aan de Wandelbootcamp; dit is een
wandeling van ong. 3 km en tussendoor doe je allerlei oefeningen.
Wil je nog meer informatie kijk op www.fortiuz.nl
Opgeven doe je via info@fortiuz.nl

http://www.kloosterkapelvorstenbosch.nl
http://www.fortiuz.nl
mailto:info@fortiuz.nl
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Peuteropvang Stap voor Stap 
Onze Peuteropvang is gelegen in het gebouw van Basisschool Op Weg.
Deze groep is 4 ochtenden geopend, waarbij je kiest voor de combinatie dinsdag/ vrijdag of voor de maandag/
donderdag. Alle peuters tussen de 2-4 jaar kunnen bij ons terecht!
In deze leerrijke omgeving wordt met thema’s gewerkt, passend binnen het Uk & Puk aanbod.
Op de peuteropvang wordt er met een herkenbaar en terugkerend dagprogramma gewerkt.
Er wordt uitgegaan van stimulerende activiteiten waarbij de kinderen o.a. kennismaken met bv.
zelfredzaamheid en zelfstandigheid, motorische, creatieve en cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele
ontwikkeling en spraak-taalontwikkeling.
Er zijn diverse hoeken ingericht om kinderen uit te nodigen zodat ze lekker kunnen spelen.
Onze vaste medewerkers begeleiden de peuters deskundig, met liefde en plezier!

Heb je interesse, neem dan een kijkje op onze website www.kinderopvangstapvoorstap.nl of mail voor vragen
naar contact@kinderopvangstapvoorstap.nl. We hebben vooral nog plaatsen beschikbaar op de maandag/
donderdaggroep en inschrijven mag al vanaf 1,5 jaar.

Nieuw
Sinds kort gestart in Vorstenbosch massagepraktijk voor sport- en ontspanningsmassages.
Mijn praktijk is gevestigd aan de Rietbeemden in Vorstenbosch.
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met John van den Elzen 06-51784719.

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.

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.

http://www.contact@kinderopvangstapvoorstap.nl/
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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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.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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