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Parochieberichten  16 mei t/m 22 mei 2020  (week 21)

Pastoorspraatje _______________________________________Wanneer ben je echt vrij?
Als samenleving zijn we enorm blij met iedere versoepeling van de regels die zijn ingesteld om het Corona-
virus te bestrijden en voelen alles wat weer mag ook als kleine bevrijdingsmomenten. In deze tijd van
beperkingen hebben we samen ook stil gestaan bij de oorlogsslachtoffers en onze bevrijding nu echt 75 jaar
geleden en is dat anders herdacht en gevierd dan we ooit eerder hebben gedaan. Sobere plechtigheden en
mensen op gepaste afstand rondom monumenten maar tegelijk hele krachtige woorden en boodschappen die
misschien juist nu anders binnen kwamen dan andere jaren. Geen massale ingetogen herdenkingen van
slachtoffers en geen uitbundige bevrijdingsfeesten en festivals maar iedereen op een eigen plek en zich anders
bewust van wat het betekent om in vrijheid te kunnen leven en te gaan en staan waar je wilt. Dat dit tijdelijk
niet kan is een hele andere ervaring dan leven in een oorlogssituatie waarin je werkelijk niet weet of jij, je
dierbaren of je huis er morgen nog wel zullen zijn. Iedere vergelijking van onze huidige situatie met de
donkere oorlogsjaren loopt dan ook mank want wat we nu meemaken is op een hele andere manier bedreigend
dan wat er toen gebeurt is. Vandaag wordt er met man en macht gewerkt om er voor te zorgen dat we met zo
veel mogelijk mensen deze pandemie zullen overleven en in de donkere jaren van de oorlog was er een
complete infrastructuur opgezet om zo veel mogelijk mensen van de aardbodem te laten verdwijnen. We
ervaren voor ons gevoel nu onvrijheid maar we weten waarom en het is in ieders belang dat we dit samen zo
goed mogelijk volbrengen om juist de zwakkeren te sparen en onnodig overlijden te voorkomen. Maar voelen
we ons van binnen dan vrij in deze dagen of zijn we zo geobsedeerd door wat er allemaal niet mag en kan dat
we de situatie eigenlijk ondragelijk vinden? Het brengt ons terug naar die vraag wanneer wij onszelf echt vrij
voelen en in hoeverre vrijheid afhangt van de omstandigheden of een diepgeworteld gevoel is in onszelf. Het
is verwonderlijk om te zien hoe juist mensen in concentratiekampen in een uitzichtloze situatie en met
dagelijks voor je leven moeten vechten toch juist zich heel vrij op weten te stellen en zelfs hun leven
vrijwillig opgeven om dat van een ander te redden. Ook in deze gitzwarte periode van onze geschiedenis zijn
er mensen geweest die letterlijk menselijk zijn gebleven en niet alleen geloofden dat er waarden zijn die zo
belangrijk zijn dat je er voor sterven kunt maar dat ook niet bij woorden hebben gelaten maar juist in daden
hebben laten zien. Mensen die op allerlei mogelijke manieren in verzet zijn gekomen en anderen hebben
geholpen de oorlog te overleven omdat ze beseften dat niemand het recht heeft om een ander het leven te
nemen. Vrijheid is dan ook een gevoel van binnen en gaat over zelfbeschikkingsrecht en menselijke waarden
die universeel zijn en anderen niet met voeten mogen treden laat staan dat iemand het recht heeft om je te
doden vanwege je geloof, afkomst, geaardheid of groep waar je uit komt. Waar superioriteitsgevoelens toe
leiden hebben we toen en sindsdien al veel te vaak gezien en het is aan ons om die vrijheid om te zijn wie je
bent te waarborgen voor onszelf en hen die na ons komen. Het diepe besef van menselijkheid en
medemenselijkheid is daarbij ons uitgangspunt en dat beleven we in deze dagen ook op een speciale manier
door op een afstand voor elkaar te zorgen en er toch voor elkaar te zijn. Vrijheid is geen feestje vieren met
veel drank en herrie maar een mens zijn die een innerlijke overtuiging draagt en daarvoor helemaal wil gaan,
vooral ook voor de ander en de Ander. We ervaren misschien onvrijheid in deze dagen en een stuk
eenzaamheid door het gebrek aan contact en samen kunnen zijn maar vrijheid is een kracht die van binnen zit
en in die zin mogen we 75 jaar vrijheid vieren en gedenken zodat we nooit vergeten hoe gezegend we
eigenlijk zijn!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
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Zondag 17 mei: GEEN VIERING

HH Mis door de week:
Dinsdag 19 mei om  09.10 uur Rozenkransgebed met aansluitend Eucharistieviering.

Van 16 tot 24 mei: Week van Laudato si’
Met het oog op de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ vraagt paus Franciscus ons om in de week
van 16 tot 24 mei extra aandacht te besteden aan dit document over de zorg voor de schepping als ons
gemeenschappelijk huis. “Wat voor wereld willen we nalaten aan hen die na ons komen, aan kinderen die
opgroeien?” vraagt hij in een videoboodschap. De paus herhaalt verder zijn dringende oproep om te
reageren op de ecologische crisis: “De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen kan niet
doorgaan”, zegt hij. “Laten we zorgen voor de schepping, een geschenk van onze goede Schepper God.”

Je kunt deze videoboodschap vinden op katholiekleven.nl. In een podcast op dezelfde website vertelt Krijn
Pansters van het Franciscaans Studiecentrum over duurzaamheid en de morele bekering die volgens hem
nodig is om duurzaamheid duurzaam te maken. “Dat klinkt misschien wat cryptisch. Maar duurzaamheid is
volgens het woordenboek niet alleen zorg voor het milieu, maar ook: iets blijvend maken. Jouw deugd kan net
als hardhout heel duurzaam zijn: blijvend en standvastig.” Een uitgebreide samenvatting van de encycliek
Laudato si’ vind je op https://laudato-si.nl/pdf/Samenvatting_LS_-_uitgebreid.pdf.
Wil je vanuit de diaconie van de parochie De Goede Herder meedenken over de concrete invulling van deze
zorg voor onze schepping als plaatselijke geloofsgemeenschap, neem dan contact op met pastoraal werkster
Annemie Bergsma: a.bergsma@parochiedgh.nl.
________________________________________________________________________________________________

Vorstenbosch pakt uit 2020 - Kleurwedstrijd
Beste inwoners, jongens en meisjes. Helaas komt er i.v.m. de huidige corona maatregelen geen kermis in ons
dorp. Jaarlijks organiseren wij als organisatie “Vorstenbosch pakt uit” een gezellig evenement rondom de
kermis, maar dat kan nu dus niet. Toch willen we het niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Voor de
kinderen organiseren we een kleurwedstrijd waarbij we de leukste en mooiste kleurplaten in diverse
leeftijdscategorieën belonen met een leuk prijsje. De kleurplaten zijn vanaf maandag 18 mei verkrijgbaar bij
de Dagwinkel. Inleveren van de kleurplaat kan tot zondag 31 mei.
Wel of geen prijs, bij het inleveren van de kleurplaat ontvang je, in ieder geval, iets leuks of lekkers.

Vorstenbosch pakt uit 2020 - Woordzoeker
Volgende week ontvangt u bij de folder van de Dagwinkel een woordzoeker in uw brievenbus.
In deze woordzoeker zijn woorden verborgen die alles te maken hebben met ons jaarlijks evenement rond of
op de kermis. Er zijn mooie prijzen te verdienen. Meer info vindt u op het formulier van de woordzoeker.
De woordzoeker kan worden ingeleverd tot 31 mei in de Dagwinkel. Winnaars van zowel de kleurwedstrijd
als de woordzoeker ontvangen persoonlijk bericht. Verder zullen we deze op de parochieberichten publiceren.
Organisatie Vorstenbosch pakt uit.

UITSLAG VORSTENBOSCH ‘KWIST ONLINE
Een feestavond om de uitslag van de vijfde Vorstenbosch ‘kwist bekend te maken, zat er helaas niet meer in
en zit er voorlopig ook niet in. Daarom maken we de uitslag online bekend.
Kijk met ons mee op woensdag 20 mei vanaf 20.30 uur via https://show2all.nl/kwis

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS:
Aanmelden Dansgarde
Na een geslaagd carnavalsseizoen zijn we al weer bezig met het komende seizoen: 2020-2021.
Ieder jaar komt er weer een nieuwe groep bij de dansmariekes. Stichting Carnaval De Piereslikkers doet daarom
een beroep op jou!
Ga jij naar groep 7, wil je graag 2 jaar mee dansen bij de dansgarde en kun je tijdens alle optredens van de
dansmariekes aanwezig zijn, meld je dan nu aan!
AANMELDEN per email vóór 30 mei naar: secretariaat@piereslikkers.nl, vermeld in de mail je naam, adres,
postcode, telefoonnummer.

https://laudato-si.nl/pdf/Samenvatting_LS_-_uitgebreid.pdf
https://laudato-si.nl/pdf/Samenvatting_LS_-_uitgebreid.pdf
https://laudato-si.nl/pdf/Samenvatting_LS_-_uitgebreid.pdf
https://laudato-si.nl/pdf/Samenvatting_LS_-_uitgebreid.pdf
https://show2all.nl/kwis
https://show2all.nl/kwis
https://show2all.nl/kwis


3

Bij een teveel aan opgaven wordt er geloot.
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.

Stichting zorg kringloop
Bereikbaar 06-30903105  Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
We halen gratis bij u aan huis op. Www.zorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen

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

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

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en
evenementenkalender, informatie Dorpsraad,
Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz.
Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. 
Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl

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.pastoraleeenheidnv.nl
Voor geïnteresseerden is er ook een app voor Android telefoons (niet voor iPhone).
Zie http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com
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