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Parochieberichten 1 april t/m 7 april 2023  (week 14)

Pastoorspraatje___________________________________________Voor een goede week.
Als we iets om ons heen zien gebeuren, dan is het wel mensen die hoog in aanzien staan, genadeloos van hun
sokkel zien vallen. De ene na de andere bekende Nederlander en ook spelers op het wereldtoneel, blijken toch
vaak wat geheimen te hebben die het daglicht niet verdragen kunnen en die fikse schade opleveren als ze
uitkomen. We zien mensen genadeloos afgemaakt worden, want de publieke opinie is meestal niet zo
barmhartig als er over iemand verhalen naar buiten gebracht worden en de gedachte dat men onschuldig is tot
het tegendeel bewezen is, wordt dan nauwelijks nog gehoord. En het is natuurlijk vanzelfsprekend dat mensen
die de verkeerde dingen doen daar niet alleen op aangesproken mogen worden, maar zeker ook op afgerekend,
maar laat het recht dan ook haar loop hebben. Een half woord, een verkeerd begrepen opmerking en een hele
hoop misverstanden vullen zo hele pagina’s in de pers en geven stof tot praten tijdens de pauze vanuit een
houding van morele verhevenheid, maar zijn we zelf al volmaakt dan? Wat anderen overkomt kan ons ook zo
maar gebeuren en het ‘heden ik en morgen gij’ komt hiermee op een andere manier terug.
En als we dit zien gebeuren dan hoeven we onszelf natuurlijk niet meer af te vragen hoe het toch kon dat Jezus
in al Zijn onschuld door mensen werd veroordeeld en hoe de stemming binnen een week helemaal om kon slaan
en Hem aan het kruis gebracht heeft. Voor de zoveelste keer is er niets nieuws onder de zon en is Zijn onschuld
niet eens meer interessant, wanneer mensen van Hem af willen en ze hebben het klaar gekregen.
Op zondag de grote held en op vrijdag dood aan een kruis, het kan vlug gaan.
En als we met geloof naar Zijn weg durven te kijken, mogen we beseffen hoe kwetsbaar alles en iedereen
eigenlijk is en onszelf er goed van doordringen, dat wat Hem is overkomen eigenlijk gewoon in de lijn der
verwachting lag. Want als je het waagt om je kop boven het maaiveld uit te steken, dan is er altijd wel iemand in
de buurt om die eraf te slaan en als je dan ook nog vragen hebt over een bepaalde manier van leven, dan ben je
niets anders meer dan een schietschijf. Wat Jezus overkwam is dan ook helemaal niet nieuw, uniek of nog nooit
voorgekomen, maar een menselijke reactie op alles wat wij niet horen willen en wat een aanklacht is tegen onze
manier van denken en doen. Het gebeurde toen en het gebeurt nu, maar Jezus was op Zijn manier toch uniek,
omdat Hij de Zoon van God was die net als een mens sterven kon, maar de kracht van Zijn beulen en rechters te
boven ging. Al leggen we God nog zo graag het zwijgen op, Hij laat steeds weer zien wie Hij eigenlijk is en dat
Hij leven brengt, ook al zijn wij brengers van dood en verderf. Laten we de Goede Week met Hem mee gaan en
zien hoe mensenroem inderdaad binnen enkele dagen kan verdwijnen en omslaan in blinde haat en woede en er
met dat geloof naar kijken dat ons zegt: ‘Hij is niet dood, Hij leeft!’
Frits Ouwens, pastoor

HH Mis in het weekend: Palmzondag
Zondag 2 april om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Piet van der Velden

 met zang van Frappant
Intenties:
Overleden ouders Antoon van Asseldonk en Petronella van Dijk en overleden familie
Marinus Verstegen en Antonia van den Berg (vanwege verjaardag)
Toon Lucassen
Truus van Kessel - Vissers (vanwege verjaardag) en overleden familie
Gedie Versantvoort
Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans (vanwege verjaardag vader)
Tonnie van de Ven - Verhoeven
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Witte Donderdag
Donderdag     6 april  om 19.00 uur: Eucharistieviering

Intentie:
Voor onze overleden pastoors

Goede vrijdag
Vrijdag          7 april  om 15.00 uur: Kruiswegviering m.m.v. ons Ensemble

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.
________________________________________________________________________________________________________

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.

Paaskienen t.b.v. Zonnebloem afd.Heeswijk,Dinther,Loosbroek en Vorstenbosch.
Maandag 3 april Paas kienen in het Willibrordcentrum te Heeswijk.
Deze middag begint om 13.30 uur. De kosten zijn €5,- per boekje inclusief 2 consumpties.
Wij nodigen graag alle gasten, vrijwilligers van de Zonnebloem en belangstellenden uit voor deze middag.
De zaal is vanaf 13.00 uur open.
Graag tot ziens op 3 april.
Bestuur van de Zonnebloem HDLV

Senioren KBO Vorstenbosch:
Meerdaagse reis: Informatie en/of aanmelden voor de 5-daagse naar Duitsland van 6 t/m 10 september,
neem contact op met Gerrit Verhoeven.
Rikconcours: Donderdagavond 6 april wedstijd rikken. Aanvang: 19.00 uur.
Kaarten maken: Vrijdagochtend 14 april kaarten maken. Aanvang: 10.00 uur.

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 Dagwinkel  (OP=OP)

Oppasadres gezocht
Ik ben Lynn van der Heijden en ben op zoek naar een oppasadres. Ik ben 13 jaar.
Zoekt u een oppas, bel of app mij dan 06-86459901
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Gezond en fit ouder worden!
Krachttraining heeft een gunstige invloed op o.a. je spiermassa,  je bloeddruk, de botdichtheid en het algeheel
welbevinden. Vrijdag 7 april start de kennismakingsserie van 6 krachttrainingslessen voor vitale 65 plussers.
Tijdens deze lessen komen ook coördinatie- en lenigheidsoefeningen aan bod.
De lessen (45 min) starten om 10.00 uur. Groepje van 3-6 personen. Kosten 99 euro.
Kom het uitproberen en voel wat het voor je doet! Heb je nog vragen bel of app me even (06-16200800).
Sportieve groeten, Sonja Ketelaars, www.sonjapersonaltraining.nl

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Op woensdagavond 19 april organiseert Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch in samenwerking met
Dementievriendelijk Bernheze een avond in de MFA De Stuik, welke in het teken staat van dementie.
De avond begint met een korte inleiding door afgevaardigden van de werkgroep Dementievriendelijk
Bernheze. Vervolgens wordt de documentairefilm Wei vertoond, een film gemaakt door Ruud Lenssen,
die zijn eigen ouders gefilmd heeft tijdens hun proces van toenemende dementie en mantelzorg.
Bij deze is iedereen is van harte uitgenodigd.
Aanvang 19.00 uur. (De zaal in de Stuik is open vanaf 18.40 uur)

Enthousiaste muzikanten gezocht! 
Bespeel je basgitaar of een blaasinstrument dan zijn wij op zoek naar jou! 
Muziek werkt verbindend, stimuleert creativiteit, is dynamisch en geeft vooral energie, dat is de drijfveer voor
onze popband met muzikanten uit Vorstenbosch en omgeving. 
Altijd al in een band willen spelen en samen projectmatig naar een mooi, tof optreden willen werken,
sluit je dan bij ons aan. 
Grijp NU je kans! Meld je aan via tjerk55@gmail.com  en kom vrijblijvend langs. 
De eerstvolgende repetitie vindt plaats op donderdag 20 april van 20.00 uur tot 22.00 uur in MFA De Stuik,
Schoolstraat 14 in Vorstenbosch. De repetities vinden om de week op donderdagavond plaats. 
Het zou leuk zijn als jij je aanmeldt als mede muzikant! 
Muzikale groet,  Tjerk, Alexander, Jan-Henk en Tanja.

AED vereniging Vorstenbosch
Wijziging….Op 10 mei 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 2 plaatsen vrij.
Voor info: aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

VORSTENBOSCH IN CONCERT (VIC)
Om alvast te noteren in uw agenda: Op 22, 23 en 24 juni verbouwt muziekvereniging De Notenkrakers de
gymzaal van De Stuik om tot een waar muziekpaleis.
Op donderdag 22 juni zijn er in de zaal ook zitplaatsen.
Na succesvolle concerten in 2015 en 2017 zullen ook nu diverse lokale solisten onder begeleiding van
fanfareorkest, slagwerkgroep en combo het publiek weer meenemen op een dynamische en muzikale reis.
Dit avondvullende programma wordt ondersteund met dans en een professionele licht- en geluidshow.
Meer informatie volgt via facebook, parochieberichten, huis aan huis verspreide flyers, onze website:
www.notenkrakersvorstenbosch.nl  en op www.vorstenbosch-info.nl
Midden april volgt meer informatie omtrent de kaartverkoop.

Slagerij van den Tillart - Personeel gezocht!
Voor onze winkel in Vorstenbosch zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor in de winkel en alle
bijbehorende werkzaamheden. Ongeveer 12 uur in de week (Vrijdags de hele dag & Woensdagmiddag)
Extra uren mogelijk in drukkere tijden.
Lijkt ‘t je leuk om in een gezellig, kleinschalig team te werken,
kom dan gerust eens langs of bel naar: 0413-363645
Groetjes Dirk en Sandra!

mailto:tjerk55@gmail.com
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl
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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.

Zoek je een vakantiebaan?
Alpacafarm Vorstenbosch zoekt collega’s voor de horeca en schoonmaak.
Werkdagen voor de schoonmaak zijn van april t/m oktober op maandag en tijdens schoolvakanties ook de
vrijdag. Werktijden tussen 10 uur en 15 uur.
Kun je een gedeelte van deze periode dan horen we het ook graag. 
Voor de horeca zoeken we collega’s voor de zomervakantie.
Beschikbaarheid gewenst in week 31,32 en 33.  
Interesse? Neem dan contact op via info@alpacavorstenbosch.nl

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.

http://hofmanpedicurepraktijkenbeauty.jouwweb.nl/
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.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.

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
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

	Parochieberichten 1 april t/m 7 april 2023  (week 14)
	Witte Donderdag
	Goede vrijdag

