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Parochieberichten 25 maart t/m 31 maart 2023  (week 13)

Pastoorspraatje______________________Samen overleven is gemakkelijker dan alleen.
In een samenleving die er in alles op gericht is dat je vooral niemand nodig hebt en alles zelf en alleen moet
kunnen, is verbinden een hele opgave geworden. Het zoeken naar gezamenlijke uitgangspunten en van daaruit
de samenleving opbouwen en vorm geven is een hele toer geworden, omdat er steeds minder overtuigingen
zijn die zo breed gedragen worden, dat we die in afspraken om kunnen zetten.
En omdat we hier ook niet meer de dagelijkse strijd hoeven te leveren voor de basisbehoeften van het leven,
hebben we meer en meer het idee dat we niet alleen elkaar eigenlijk niet meer nodig hebben, maar dat anderen
juist mijn ontwikkeling en vrijheid in de weg staan.
En in die beweging mogen we toch een keer verder kijken dan ons eigen land en leven, want zonder de ander
kom je er zelf uiteindelijk ook niet.
In de laatste verkiezingscampagne werd er vooral ineens weer de nadruk gelegd op dat samen en Sire heeft
een campagne gelanceerd om te wijzen op het gevaar van verdere polarisatie, als we vooral tegenover elkaar
staan en niet meer samen optrekken.
Toch is het maar de vraag of wij deze beweging op die manier om kunnen buigen, want het is het resultaat
van generaties blijven opvoeden met vooral veel gevoel voor eigenwaarde en bijzonderheid en dat de
samenleving er vooral is om jou te faciliteren en dat je daar verder ook geen bijdrage aan hoeft te zijn.
We hebben inmiddels vooral veel rechten en nog maar nauwelijks plichten en als we het recht niet meteen
krijgen, staan we al bij de rechtbank.
Het is ook beschamend gedrag van mensen in één van de rijkste landen in deze wereld, die het veel
belangrijker vinden om aan zichzelf te denken, dan te kijken naar verbinding met anderen en wat je vanuit je
eigen positie voor anderen ook kunt zijn.
In die zin kunnen wij altijd iets leren van wat wij ontwikkelingslanden zijn gaan noemen, want op andere
plekken wordt dat belang van samen heel sterk erkend, maar ook gepraktiseerd.
In landen als Soedan, waar dit jaar bijzonder de aandacht van onze Vastenactie naar uit gaat, hebben mensen
begrepen dat de oplossingen niet komen van hen en ze, maar dat je letterlijk overleeft door mensen om je heen
met je te verbinden en zo samen te zoeken naar hoe je het beste kunt overleven.
De meeste dingen waar wij ons hier druk over maken hebben zonder meer iets met kwaliteit van leven te
maken, maar gaan echt niet om overleven, zoals we dat in veel landen helaas wel zien.
Onze Veertigdagentijd is een periode om na te denken over dat samen en hoe je elkaar ook de hand kunt
reiken in plaats van elkaar alleen maar met die handen te slaan.
Voor ons mag dan ook het moment zijn om na te denken over hoe onze verhouding met anderen is en hoe
egoïstisch wij vaak leven, waardoor anderen niet alleen te kort komen, maar ook minder mens gemaakt
worden door ons gedrag.
Mogen we in de Veertigdagentijd van 2023 een kleine bekering doormaken en aan anderen laten zien dat we
beseffen dat we elkaar nodig hebben om zelf en samen te overleven en iets goeds neer te zetten voor een
wereld dichtbij en ver weg.
Overleven zullen we samen beter dan alleen, dus laten we God om hulp en inspiratie vragen om te zien hoe
wij voor anderen, dichtbij en ver weg, een verbindende en uitgestoken hand kunnen zijn, waardoor het leven
voor iedereen de moeite waard is en blijven kan.
Laten we dan op dit moment concreet zien in onze gave aan de Vastenactie dat we ons bewust zijn van onze
mogelijkheden en verantwoordelijkheid!
Frits Ouwens, pastoor
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HH Mis in het weekend:

Zondag 26 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Lambert v.d. Wijst
   met zang van Decibel.

Intenties:
Diny Dominicus - Willems (vanwege sterfdag op 23 maart) en de overleden familie Dominicus en Willems
Bertha en Hendrik van der Wielen en zoon Hans (vanwege verjaardag)
Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege verjaardag)
Overleden ouders Kanters - Konings (vanwege verjaardag vader)
Sjef en Mien van der Velden - van Rijssel
Piet Timmers (jaargetijde)

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.

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.
________________________________________________________________________________________________________

RIKKEN. RIKKEN.
Vrijdag 24 maart, onze tiende kaartavond.
Met weer mooie prijzen en een loterij.
Aanvang 20.00 uur in de kantine van ons sportpark ”De Bergakkers”
Supportersclub Vorstenbossche Boys

Vorstenbosch Kwist
Aankomende zaterdagavond is het weer zover, Vorstenbosch Kwist! Verschillende teams zullen ook dit jaar
weer de strijd met elkaar aangaan om de hoofdprijs te winnen. Vanaf 18.00 uur kunnen de kwisboeken
opgehaald worden bij bar DE KETEL. Voor 23.00 uur moeten de boeken ingeleverd zijn bij SMOOK.

Ook dit jaar zullen de teams gedurende de avond weer enkele vragen doorkrijgen via Radio NosTos.
Om de teams alvast op te warmen voor de kwis, zal Radio NosTos zaterdag vanaf 12.00 uur starten met
draaien. Radio NosTos is online te beluisteren via www.radionostos.nl.
Om alle spanningen van de quiz te laten verdwijnen, nodigen we jullie graag uit om na het inleveren van het
Kwisboek naar de Smook te komen, waar de after party van de kwis plaats zal vinden. De dj’s van Four
Sound zullen ervoor gaan zorgen dat alle voetjes van de vloer gaan deze avond.
De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 14 april in De Stuik vanaf 20.00 uur waar Nicky’s Pride zal zorgen
voor een groot feest!
We wensen alle deelnemende teams alvast veel succes met de kwis en we zien graag iedereen terug op de
afterparty en bij de prijsuitreiking!

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 31 maart. Aanvang 18.00uur. Kosten € 10,75.
Opgeven voor zondag 26 maart bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

http://www.radionostos.nl
mailto:joketheovanos@gmail.com
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Meerdaagse reis: KBO Vorstenbosch en KBO Nistelrode organiseren in samenwerking met EMA reizen een
5-daagse naar Duitsland van 6 t/m 10 september 2023.
Voor informatie en/of aanmelden neem contact op met Gerrit Verhoeven.
Rikconcours: Donderdagavond 6 april wedstijd rikken. Aanvang: 19.00 uur.
Website: Voor meer KBO nieuws kijk op onze eigen website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Gilde Sint Antonius abt:
Zondag 2 april van 10 tot 13 uur mogelijkheid tot deelname aan persluchtgeweer of handboogschieten.
Jeugd tot en met 16 jaar krijgt een consumptie kaart voor gratis snack, snoep, chips en glas drinken.
Gratis deelname en gratis ranja voor alle aanwezigen.

Heeft u bruikbare spullen voor de rommelmarkt van het gilde aan te bieden.
Neem dan aub contact op met Sel Somers (06)22978571 om ophalen te regelen.

CRAZY BINGO (VROLIJK PASEN) donderdag 6 april.
Naast de velen prijzen maak je kans op een gratis paasbrunch voor het gehele gezin op 1e of 2e paasdag.
Misschien win jij het gouden paasei deze avond en voor ieder is er een paas attentie.
Samen met Radio Palomala  maken we er weer een knotsgezellige avond van in MFA de Stuik.
Aanvang 20:00 uur / zaal open om 19:00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Dagwinel  (OP=Op)

AED vereniging Vorstenbosch
Op 12 april is onze laatste herhalingsles Reanimatie- en AED bediener van dit seizoen.
Heeft u deze cursus (voor Corona) ergens gevolgd en wilt u graag weer herhalen?
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Voor info: aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

Aa-land dag op Alpacafarm Vorstenbosch
Op zondag 2 april organiseren we met het Aa-land een markt met kramen van ondernemers gevestigd langs
de rivier de Aa. Er zijn veel lokaal geproduceerde producten te vinden, zoals honing, meel, verse kruiden,
vlees, bier en wijn. Daarnaast ontdek je er verschillende ambachten. Voor de kinderen is er een springkussen
en ze kunnen geschminkt worden. Uiteraard kun je genieten van een lekker hapje of drankje. Entree is gratis,
maar het is prettig wanneer je vooraf een gratis ticket besteld via onze website.

Vacature
Alpacafarm Vorstenbosch zoekt een collega van april t/m oktober voor de schoonmaak van de tenten. 
Iedere maandag van 10 uur tot uiterlijk 15 uur en iedere vrijdag in de schoolvakanties met dezelfde tijden. 
Combinatie met een horeca vakantiebaan is mogelijk.
Interesse in schoonmaak en/ of horeca? Neem dan contact met ons op via info@alpacavorstenbosch.nl

Johnnie & Mieke’s Dagwinkel
Al ruim 11 jaar runnen wij de Dagwinkel met veel plezier en overgave. We dragen hierdoor bij aan de
leefbaarheid van ons mooie dorp en ervaren dat de Dagwinkel een sociale spil is voor velen.

Maar helaas heeft de Dagwinkel ook te maken met personeelstekort, hoge energieprijzen en alle overige
prijsverhogingen. Met daarbij een terugloop van klanten moeten we, met ontzettend veel pijn in ons hart en
een dubbel gevoel, besluiten om de Dagwinkel met ingang van zaterdag 3 juni 2023 definitief te sluiten.

Samen met onze leverancier, Van Tol Retail, hebben we gezocht naar een overname kandidaat, maar hebben
deze binnen het netwerk niet kunnen vinden. Wel heeft Van Tol Retail positieve ervaringen met het runnen
van Dagwinkels vanuit het dorp door het oprichten van een stichting. Mocht een eventuele overname of het
runnen vanuit een stichting je interesse wekken dan horen we het graag.

We willen jullie heel erg bedanken voor alle jaren dat we jullie in onze Dagwinkel hebben mogen ontvangen
en we zien jullie de komende maanden nog graag voor een boodschap en een praatje!
Johnnie & Mieke van der Heijden

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
mailto:info@alpacavorstenbosch.nl
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Pedicure praktijk in Vorstenbosch
Bij Hofman Pedicure praktijk kunt u terecht voor alle voet (pijn) klachten zoals; eelt, (kalk) schimmel-,
verdikte-, ingroeiende-, nagels  likdoorns of kloven. Nagels worden op juiste wijze geknipt en gefreesd.
Alle soorten (probleem) voeten kunnen behandeld worden; sport-, diabetische en oudere voeten.
Ook kunt u terecht voor ontspannende voetreflex massage, gezichtsbehandeling, ontharen bovenlip, kin
en/of kaakcontour en verven en/of epileren van de wenkbrauwen.
Mijn praktijk op Kampweg 2 is van alle gemakken voorzien, indien u minder mobiel bent kom ik bij u thuis.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen  tel.: 06- 27581031
of kijk op http://hofmanpedicurepraktijkenbeauty.jouwweb.nl/

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.

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

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.

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.

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.

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

Uit de schaduw van een ander

In mei start ONS welzijn met bijeenkomsten voor vrouwen die slachtoffer zijn van psychisch,
lichamelijk en/of seksueel geweld in een relatie. Dat kan een partnerrelatie zijn, maar ook de relatie
tussen ouder en inwonend volwassen kind of een verkeerd gelopen vriendschap waarin je je niet
meer veilig voelt.

 Heb je het gevoel dat je klem zit/zat in de relatie met de ander?
 Kun/Kon jij niet helemaal jezelf zijn in de relatie met de ander?
 Kun je niet loskomen van de ander?
 Zijn er wel eens ruzies uit de hand gelopen?
 Durf jij ‘nee’ te zeggen tegen de ander?
 Ben/Was je bang om fouten te maken?
 Kun/Kon je doen wat JIJ wilt?
 Voel(de) je je soms onveilig in je relatie met de ander?
 Wil je dat er iets veranderd?

Herken jij jezelf in meerdere vragen? Dan is de groep ‘Uit de schaduw van de ander’ iets voor jou! Deelname
aan de groep wil niet zeggen dat jij de relatie met de ander moet beëindigen. Dit is helemaal aan jou.
In de groep werken we samen aan het maken van je eigen keuzes, je veiligheidsgevoel en je zelfvertrouwen.
Dit doen we niet alleen door met elkaar in gesprek te gaan, maar ook door bezig te zijn met leuke
oefeningen. In elke bijeenkomst komt een thema aan bod.

Informatie
Data: Dinsdag 9, 16, 23, 30 mei + 6, 13, 20, 27 juni + 4, 11, 18 juli van 13.30-16.00 uur.
Locatie: Ontmoetingscentrum De Meteoor in Oss.
Aanmelden: via Toegang Zorg en Welzijn in Oss: 14 0412 (keuze 1) / zorgenwelzijn.nl.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

ONS welzijn is dé welzijnsorganisatie in Noordoost-Brabant.
ONS welzijn is een maatschappelijk dienstverlener met 300 medewerkers en circa 1000 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.

http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
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