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Parochieberichten  9 mei t/m 15 mei 2020  (week 20)

Pastoorspraatje _______________________Samen met Maria door de crisis heen komen.
De geschiedenis heeft Maria heel veel mooie en vaak verheven titels gegeven, maar tegelijk ook heel troost-
rijke en menselijke. In haar litanie (lijst met aanroepingen) wordt ze dan ook moeder en hulp en troosteres
genoemd en in iedere fase van ons leven zal er een andere titel zijn die ons aanspreekt. Nu we samen vechten
tegen een gemene vijand die heel onverwacht toe kan slaan en ons hele leven op zijn kop blijft zetten, zoeken
we misschien vooral troost en houvast bij deze moeder van mensen.
Maria heeft zo haar eigen maand mei en we zijn gewend om dan nog steeds massaal naar allerlei plaatsen te
gaan, waar zij nog dichter bij lijkt te zijn dan ergens anders, om daar te bidden en kaarsen te branden voor al
onze intenties. En juist nu wij er misschien nog wel meer behoefte aan hebben dan anders, om onze zorgen bij
haar neer te leggen en samen te komen om te bidden, moeten we deze plekken eigenlijk mijden om niet be-
smet te raken of anderen te besmetten. Hoe gaan we daar mee om en doet het niet mogen bezoeken van deze
plaatsen van Maria afbreuk aan ons geloof en vertrouwen, of vinden we haar op een andere manier dan toch?
Het is verbazend hoe creatief mensen zijn om alternatieven te vinden om toch het leven zo normaal mogelijk
te kunnen blijven leven en dat kan ook in ons geloof.
We kennen de live uitgezonden vieringen in het weekend en door de week en het virtueel bij kunnen wonen
van het afscheid van mensen, nu we niet met veel mensen bij elkaar mogen komen. We werken thuis en
zoeken naar andere wegen om toch in conditie en fit te blijven en onszelf op tijd ook bezig te houden. En dan
is de vraag binnen deze hele omschakeling, hoe wij ons geloof in een ander jasje gieten en of we de weg naar
God en Maria ook nu weten te vinden. De meimaand mag ons dan aan het denken zetten, over hoe wij toch
handen en voeten geven aan een geloof dat helemaal gebaseerd is op verbondenheid en contact met God en
elkaar, terwijl er dat nu letterlijk niet kan zijn. Maria is ook hierin onze gids en inspiratie, want zij deelt de
menselijke ervaring met ons dat het leven helemaal anders verloopt dan je zou denken of verwachten, maar
dat dit niet betekent dat God er niet is, maar dat Hij er anders is dan wij vaak inkleuren. Maria staat
uiteindelijk onder het kruis van haar eigen zoon en dat kan al je geloof wegnemen, maar zij beseft dat er
nergens anders de echte kracht te halen is die zij nodig heeft, dan bij die God die zo afwezig lijkt. Ook wij
kunnen in deze dagen vooral oog hebben voor het lijden en de oneerlijkheid van wat ons nu overkomt. Maar
dat betekent niet dat God er niet voor ons is. En dan toch zeker niet dat Maria, moeder van mensen, er ook
niet zou zijn. Laten we in deze meimaand vooral ons vasthouden aan Maria in de vorm waarin zij ons het
meeste aanspreekt en met vertrouwen blijven bidden, dat zij ons helpt en ook hen die ons dierbaar zijn.
Ik wens U heel veel devotie toe en vooral de ervaring dat Maria nabij is en altijd helpt als wij haar nodig
hebben en dat ze luistert, zeker ook als dat kaarsje nu thuis brandt en we daar bidden in plaats van op al die
plaatsen, waarheen we anders gewend zijn te gaan.
Maria is er overal en altijd en ziet ieder van haar kinderen steeds weer voor zich!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
Zondag 10 mei: Moederdag - GEEN VIERING

HH Mis door de week:
Dinsdag 12 mei om  09.10 uur Rozenkransgebed met aansluitend Eucharistieviering.

Intentie; Nol Lucius en zoon Wim (vanwege trouwdag)
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Geslaagde inzamelingsactie oud gereedschap
Het in onbruik geraakt gereedschap dat door de kerken in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland en
Vorstenbosch werd ingezameld, is door de Solidariteitswerkplaats in dank ontvangen. Deze werkplaats in
Uden repareert en reviseert oud gereedschap voor hergebruik in de Derde Wereld. Alle gevers worden
hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het elders minder goed hebben en nu met dit
gereedschap zich beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Wilt u meer weten over of meewerken aan inzamelingsacties vanuit de parochie De Goede Herder? Neem dan
contact op met de pastoraal werkster, Annemie Bergsma, via 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.
Door te recyclen zorgen we ook beter voor onze aarde. Als wereldwijde menselijke familie zijn wij
verantwoordelijk voor Gods schepping; de aarde waar we op mogen leven. Met de inzameling van oud
gereedschap weten we dus de zorg voor de armen te verbinden met het milieu.

Na de klokken van hoop en troost de vlag als steunbetuiging
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn
met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van dit virus. In het dagelijks leven zijn we
gewend veel verschillende plekken gezamenlijk op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de
winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn nog steeds gesloten.

Ook de kerken van de parochie De Goede Herder houden hun deuren nog gesloten voor groepen. Kerken – de
plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet gebruikt worden om deze hoop in vieringen
of gespreksgroepen te verkondigen. Als teken van hoop en troost en om mensen met elkaar te verbinden,
hebben we tot en met 29 april iedere woensdagavond de ‘klokken van hoop en troost’ geluid.

In mei hangen we graag in Vorstenbosch de vlag ‘Met elkaar, voor elkaar’ uit voor alle mensen die onze
samenleving draaiende houden in deze tijd van Corona. Van zorgpersoneel, leraren en supermarktmede-
werkers tot hulpdiensten, transporteurs en zo meer. Zij werken in deze tijd nog harder dan ze normaal al doen.
Met deze vlag willen wij ook alle mensen een hart onder de riem steken die zich als vrijwilliger nu extra
inspannen voor dorpsgenoten die in deze crisistijd om hulp of om een praatje verlegen zijn.
________________________________________________________________________________________________

Via deze weg
willen wij onze dank uiten aan het hartverwarmende medeleven van de Vorstenbossche gemeenschap tijdens
het ziektebed van Tonny. Gelukkig heeft ze de ziekte overleefd en is ze weer thuis. Ons medeleven gaat uit
naar een ieder die nog strijdt tegen deze ziekte of een geliefde heeft verloren.
Tonny, Bert, Mariëlle, Arjon, Marijke, Tijn, Fieke en Joep van den Berg

Hartelijk dank,
Ik wil iedereen die mij een kaartje heeft gestuurd tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en verpleegtehuis 
"De Watersteeg" hartelijk danken! Het deed me echt deugd en het was hartverwarmend.
Vriendelijke groet, Tijn van Kessel

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 7 mei halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand,
Rietbeemden). Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)

Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:
-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.
-Bij voorkeur niet in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.
-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.
Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail;  bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar
Jacques de Groot; 0413-362201
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Mondkapjes van het Kluscafé
Het Kluscafé had door het coronavirus niks te doen en dus werden er plannen gemaakt om mondkapjes te
fabriceren. Want daar is nogal behoefte aan. Negen ‘klusdames’ zijn in de weer met het volgens de richtlijnen
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vervaardigen van mondkapjes, die kunnen
helpen om besmettingsgevaar te beperken.
De kapjes zijn bedoeld voor inwoners van Bernheze en een beschrijving hoe ze gebruikt moeten worden
wordt meegeleverd. Zij, die moeite hebben om de mondkapjes af te halen, kunnen dat aangeven: dan worden
ze thuis gebracht. Ook dat gebeurt strikt volgens de regels van het RIVM. 
De mondkapjes worden gratis aangeboden, al wordt zoals altijd binnen ons Kluscafé een vrijwillige bijdrage
op prijs gesteld. Ook ‘zakelijke’ gebruikers als kappers, winkeliers of bijvoorbeeld verzorgers mogen gebruik
maken van de mondkapjes van het Kluscafé; van hen vragen we wel  een bijdrage van 1 euro per stuk; dat
komt overeen met de kostprijs. 
In totaal zijn er intussen al een kleine 200 mondkapjes afgenomen. De vraag stabiliseert nu.   
Voor bestellingen of meer informatie kunt u contact opnemen met 
Annie Hoevenaars, Rietdijk 9 Vorstenbosch, tel.  06 42183550/ e-mail anniehoevenaars@outlook.com

VORSTENBOSSCHE BOYS
Vanwege de huidige Corona crisis verwachten we dat onze sportkantine dit seizoen niet meer open zal
kunnen gaan. Op dit moment hebben we nog een voorraad aan frisdranken en sportdranken staan welke we
volgend seizoen niet meer zullen kunnen verkopen. We willen onze leden vragen en de mogelijkheid bieden
om deze voorraad op vrijdag 15 mei tegen een gereduceerd tarief over te kunnen nemen, zodat we er
allemaal nog iets aan hebben en dit niet weggegooid hoeft te worden. Voor meer informatie, zie vanaf
donderdagavond 7 mei aanstaande onze website: www.vorstenbosscheboys.nl

Bekijk de website van onderstaande zorgverleners voor alle actuele informatie!!

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

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.podotherapie
vandenheuvel.nl  of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

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.

Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. 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
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