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Parochieberichten  30 mei t/m 5 juni 2020  (week 23)

Pastoorspraatje ____________________________________________Inspiratie en kracht.
Nu we samen naar het Pinksterfeest toeleven en er juist ook dan nog wat meer ruimte lijkt te komen om ons
leven weer wat ‘normaler’ te gaan leven met elkaar is er tegelijk overal te merken dat er een nieuw ‘normaal’
aan het ontstaan is.
Ons leven van voor Carnaval en alles wat toen normaal was is nog heel ver weg en het is maar de vraag of die
manier van leven en doen ooit nog helemaal terug zal komen en dat geeft ons een hele uitdaging mee.
Tegelijk komt dat nieuwe normaal steeds meer uit de verf en gaan we heel creatief om met de beperkingen en
zoeken naar wegen om te leven zonder zelf gevaar te lopen of anderen in gevaar te brengen.
Misschien dat hierbij juist het Pinksterfeest ons kan helpen want het is uiteindelijk Gods Geest die ons
inspireert en kracht geeft en dat is wat we nu het meeste nodig hebben.
We zouden kunnen hopen dat we dit jaar een Pinksterfeest krijgen zoals Pinksteren eigenlijk bedoeld is
namelijk een feest van inzicht in onze situatie en de inspiratie om te zien welke weg de beste is en daarbij de
kracht om die weg niet alleen te zien maar ook te gaan. Dat we met elkaar anders zullen moeten gaan leven is
bij de meesten van ons wel doorgedrongen en dan moet je afscheid nemen van dingen die dierbaar zijn en
tegelijk nieuwe dingen omarmen en oppakken.
Geen eenvoudige weg maar echte vooruitgang is nooit eenvoudig en gaat niet vanzelf maar stelt eisen aan ons
en daagt ons uit om niet te blijven hangen in wat zo goed was maar vooral te werken naar wat ook goed kan
zijn. Het feest van Pinksteren zegt ons vaak maar weinig want wat is de Geest van God en hoe werkt die dan
in mijn leven en wat heb ik daar aan maar diezelfde Geest is juist heel concreet en praktisch.
Pinksteren mag voor ons dan dit jaar ook vooral een feest zijn van inspiratie en kracht en als we die gaven
ervaren dan is Pinksteren geslaagd en hebben we er echt wat aan gehad.
Pinksteren is dan geen theologisch feest dat ons de Geest duidelijk moet maken als derde persoon van de
Drievuldigheid maar een geloofsfeest dat ons de ervaring van de Geest in ons leven zal geven en in die Geest
vinden wij de inspiratie om ons leven opnieuw uit te vinden en de kracht om te blijven geloven.
Ons geloof is stevig op de proef gesteld in de afgelopen tijd maar daarmee heeft God ons nog niet verlaten.
We mogen ons geloof in Hem dan ook herpakken en opnieuw hardop zeggen dat er een God bestaat en dat
Die onzichtbaar maar zeker vol passie bij ons is en het inzicht en de kracht zal geven voor leven en geloven
nieuwe stijl!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 31 mei: Eerste Pinksterdag - Geen Viering

Maandag 1 juni: Tweede Pinksterdag 10.30 uur Eucharistieviering

(LET OP HIER MOGEN DERTIG MENSEN BIJ AANWEZIG ZIJN,
U BENT DUS WELKOM MAAR VOL IS VOL!)

HH Mis door de week:
Dinsdag 2 juni om  09.30 uur Eucharistieviering.
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Hoe gaat het met opgegeven misintenties?!
Door de plotselinge sluiting van onze kerk voor weekendvieringen zijn er in de afgelopen tijd veel opgegeven
misintenties niet afgelezen op het moment dat mensen die bedoeld hadden.
Het spreekt voor zich dat deze intenties kosteloos naar een andere viering kunnen worden verplaatst in de tijd
die voor ons ligt. Als U dan laat weten wat de eigenlijke datum was en wanneer U de intentie nu afgelezen
wilt hebben dan wordt dit voor U aangepast.
Met excuses voor het ongemak maar we weten allemaal dat niemand dit had kunnen voorzien dus laten we nu
het weer kan namen noemen van hen die altijd nog bij ons zijn.
Pastoor Fr. Ouwens

Ook virtueel samen: kerk zijn online
Parochie De Goede Herder wil na de zomer komen met online face to face catechese. Niet een webinar op
YouTube waar je alleen kan meekijken en meechatten, maar interactief, met alle deelnemers, face2face en
online! Elkaar opzoeken zit ons gelovigen in het DNA en internet biedt hiervoor nieuwe mogelijkheden. Als
geloofsgemeenschap hebben we daar de afgelopen twee maanden goede ervaringen mee opgedaan.

Daarom zijn we vanuit onze catechese op zoek naar parochianen in Vorstenbosch die hun ervaringen met het
geven van online onderwijs met ons willen delen. Ook doorwinterde videobellers en virtueel vergaderaars
zijn welkom. We willen graag met je in gesprek en van jouw ervaringen leren. Ook als parochie zijn wij nooit
uitgeleerd of te oud om met onze digitale tijd mee te gaan.

Digitale techniek is iets moois. Wij willen in deze tijd met corona graag meer weten hoe het werkt en wat er
allemaal op onderwijsgebied mogelijk is. Ook wij staan voor nieuwe uitdagingen en willen ons aanbod
daarop afstemmen en mee uitbreiden. Zoals de scholen nieuwe onderwijsvormen wisten te ontwikkelen,
zullen wij op deze digitale wijze ook extra’s gaan toevoegen aan ons catechese aanbod.

Wil je ons daarbij deze zomer helpen met handige tips? Dan komen we graag met je in contact. Stuur een
mailtje naar pastoraal werkster Annemie Bergsma: a.bergsma@parochiedgh.nl.
________________________________________________________________________________________________

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor alle steun, in welke vorm dan ook, rondom het ziek zijn en overlijden van
onze moeder en oma Sjan Bevers-van der Zanden.
Kinderen en kleinkinderen

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling na het overlijden van An van
Asseldonk-Raaijmakers;  mijn vrouw, ons moeder, oma  en overgroot oma.
De vele kaarten, bloemen en telefoontjes hebben ons goed gedaan.
Martien van Asseldonk, kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Vorstenbosch pakt uit 2020 – Woordzoeker en Kleurwedstrijd
Tot zondag 31 mei kunnen de woordzoekers en kleurplaten nog worden ingeleverd bij de Dagwinkel.
Volgende week worden dan de inzendingen beoordeeld.
Hopelijk was dit een leuke actie in deze barre tijden.
Organisatie Vorstenbosch pakt uit.

Breinstormteam wint vijfde Vorstenbosch ‘kwist
Via een livestream werd op woensdag 20 mei de uitslag van Vorstenbosch ‘kwist bekend gemaakt.
De prijzen werden bij de teamcaptains aan huis bezorgd.
Het Breinstormteam van teamcaptain Linda Knippen won de hoofdprijs van 250 euro en de wisselbeker.
Op de tweede plaats eindigde het team De Tobbers & Friends van Saskia Steenbakkers.
De derde plaats was voor team Potpourri van teamcaptain Marna van Hoof.
De volledige uitslag is terug te lezen op www.vorstenboschkwist.nl en www.vorstenbosch-info.nl.
Tot volgend jaar onder hopelijk betere omstandigheden.

http://www.vorstenboschkwist.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl
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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.
Bij een teveel aan opgaven wordt er geloot.

Streetdance seizoen 2020-2021
Streetdance is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar en ouder.  Heb je ook zin om komend jaar mee te doen?
Meld  je dan aan voor 1 juni a.s., dan proberen we je te plaatsen in een leuke groep!
Meer informatie kun je vinden op www.streetdancevorstenbosch.nl (het rooster voor het nieuwe seizoen is
helaas nog niet bekend) of stuur een mail naar streetdancevb@hotmail.com

Fitdance seizoen 2020-2021
Ben je tussen de 55 en 75 jaar? En heb je ook zin om lekker te bewegen op muziek?
Kom dan bij de fitdance op dinsdagavond van half 8 tot half 9 in “De Stuik”. Bij de fitdance mag je gebruik
maken van 3 gratis proeflessen.
Voor meer informatie of aanmelding mail naar Streetdancevb@hotmail.com of via 06- 2929 2578

Bericht van de Dorpsraad 

Voortgang Bergakkers III
De Dorpsraad is met de gemeente al geruime tijd in overleg over een spoedige uitvoering van het plan
Bergakkers III. Het plan bestaat uit vrije kavels, rijwoningen (waaronder huur) en twee-onder-een kap
woningen. De vrije kavels worden uitgegeven door de gemeente en de overige woningen worden gebouwd
door Projectontwikkelaar Van Wanrooij uit Geffen. In totaal gaat het om 55 woningen. Het plan Bergakkkers
III is zeer belangrijk voor de leefbaarheid in Vorstenbosch. Starters en doorstromers krijgen namelijk een kans
om in Vorstenbosch te (blijven) wonen wat een impuls zal geven aan het behoud van de sociale voorzieningen
en het verenigingsleven. 

Het bestemmingsplan is vorig jaar januari al door de gemeenteraad vastgesteld, maar er loopt al geruime tijd
een bezwaarprocedure bij de Raad van State. Deze procedure heeft door de Corona-Crisis ook nog eens
vertraging opgelopen. Het goede nieuws is echter dat op 20 mei 2020 de definitieve zitting over de
bezwaarprocedure bij de Raad van State heeft plaatsgevonden. De uitspraak volgt binnen zes weken. Als de
Raad van State het bezwaar vernietigd, dan kan er gestart worden met het plan Bergakkers III. Het is dus
afwachten wat het oordeel is van de Raad van State.

Bij een uitspraak van de Raad van State ten gunste van de gemeente, is het streven om na de zomervakantie te
starten met de uitgifte van de kavels en het bouwrijp maken van het plan. Nadere communicatie zal hierover
plaatsvinden vanuit de gemeente en de projectontwikkelaar. Uiteraard blijft de Dorpsraad nauw betrokken bij
het plan Bergakkers III.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Soos nog niet open:  Omdat er nog veel te veel onzekerheden en risico’s zijn heeft het KBO bestuur besloten
om de deuren van soos “De Rogge” voor iedereen gesloten te houden tot 1 september 2020. Op onze Website
en in de komende Nieuwsbrief (8 jun) vind je onze motivering. We hopen op uw begrip en blijf gezond.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
2e Pinksterdag maandag 1 juni zijn wij gesloten. Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl
www.dagwinkelvorstenbosch.nl

mailto:Streetdancevb@hotmail.com
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
http://www.dagwinkelvorstenbosch.nl/
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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.

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

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

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

http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl/
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.pastoraleeenheidnv.nl
http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com

