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Parochieberichten  6 juni t/m 12 juni 2020  (week 24)

Pastoorspraatje _________________________________En dan hebben we het over God.
Als je aan mensen vraagt wat ze zich nou eigenlijk bij God voorstellen dan krijg je heel verschillende
antwoorden en zal ook iedereen een eigen persoonlijke mening daar over hebben. En het is aan de ene kant
heel eenvoudig om het over God te hebben maar aan de andere kant zien we onszelf ook worstelen met het
begrip God en wat Hij of Zij dan zou zijn. Staan we samen in een traditie van 2000 jaar waarin we over God
praten in de mannelijke vorm en we God niet anders kennen en benoemen als Hem en Vader vandaag is het
beeld van God niet meer zo eenduidig als het ooit geweest is. Begrippen lijken soms een beetje gedateerd of
helemaal onbegrijpelijk geworden en de catechese heeft zo’n vorm gekregen dat we niet meer over God
praten als een persoon maar meer als een iets en dat maakt het geheel niet duidelijker. Een kruisteken maken
in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest doen we dan misschien haast gedachteloos maar wat
zeggen we eigenlijk en is die kernformule ook de inhoud van ons eigen geloof vandaag? De zondag na
Pinksteren is de dag van de Drievuldigheid en dan hebben we het in de kerk, hoe vreemd het misschien ook
klinkt, dus over God. Maar gaat het in de kerk dan niet altijd al over God en waarom een extra dag om stil te
staan bij God als persoon en Vader, Zoon en Geest? We nemen het woord God heel vaak in de mond en
praten er ook over alsof we het helemaal begrepen hebben maar op deze zondag mogen we samen stil staan
bij diezelfde God en ons afvragen of we het allemaal wel zo helder hebben als we denken. Er zijn mensen die
het allemaal zo zeker weten dat er geen enkele ruimte is voor twijfel en tegelijk zijn er de Ietsisten die hopen
dat er ‘íets’ bestaat en als dat zo is dan is het mooi mee genomen en zo niet dan is het maar zo. Deze beide
vormen van geloof kun je eigenlijk haast geen geloof noemen want zeker weten is geen geloven meer en
tegelijk hoeven beroepstwijfelaars in hun leven geen rekening te houden met een God die iets vraagt of
verwacht. Voor ons als Christenen is God een levende realiteit waar we iedere dag mee mogen leven, mee in
gesprek mogen gaan en die een stem heeft in wat we doen en wie we zijn. Dit geloof is dan ook veel meer dan
een gedachte alleen of een stel regels en geboden maar is een persoonlijke relatie met Iemand en die open-
baart zichzelf steeds weer opnieuw aan ons. Als we stil staan bij ons geloof in de Drievuldigheid dan mogen
we ons afvragen wat dan inderdaad ons Godsbeeld is en wat het voordeel is van het geloof in een levende en
dynamische God die een plaats vraagt in ons leven en die met ons dat leven ook leeft en het draagt. Waar
hebben we het over als we over God praten? Als het goed is over Diegene die van Zichzelf zegt; Ik ben er
voor jou! Ik wens U zo’n geloof van harte toe want als je weet waar je in gelooft en je blijft aan dat geloof
werken dan zul je ervaren dat je er nooit alleen voor staat in je leven en dat God iedere dag weer de kracht is
die je nodig hebt en de inspiratie om te zien waar vandaag onze opdracht in deze wereld ligt.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Drievuldigheidszondag

Zondag 7 juni om 10.30 uur: Eucharistieviering

Intentie: Pastoor Ruud Dekkers

HH Mis door de week:
Dinsdag 9 juni om  09.30 uur: Eucharistieviering.
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Mantelzorger in coronatijd
Van 1 t/m 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m
24 jaar die opgroeien met een familielid die bijvoorbeeld chronisch ziek of gehandicapt is of een
psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. In deze tijd met corona
gaat het zorgen ‘gewoon’ door, terwijl de omstandigheden er niet makkelijker op zijn geworden. Voor
naasten zijn mantelzorgers, zowel jong als van oudere leeftijd, nu nog belangrijker. Daarom zijn ze wellicht
extra zuinig op hun eigen gezondheid om besmetting van hun kwetsbare naaste te voorkomen.
Die mantel als teken van zorg en bescherming is natuurlijk niet nieuw. Sint Maarten (316 – 397) gaf aan een
arme, naakte man de helft van zijn mantel. In de nacht daarop zou Martinus in een droom Christus hebben
gezien, gekleed met die helft van zijn mantel. Dit was het signaal voor Martinus om een ander leven te gaan
leiden. Christus had hem nodig om andere mensen nabij te zijn. Velen van ons proberen invulling te geven
aan die opdracht en kunnen daarbij in deze tijd met corona best een extra steuntje in de rug en een luisterend
oor gebruiken. In lichamelijk en psychisch opzicht kan mantelzorg immers veel inspanning vergen.
Wilt u uw ervaringen met mantelzorg delen? Neem dan contact op met de pastoraal werkster van parochie De
Goede Herder: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.
________________________________________________________________________________________________

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 4 juni halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op. Middagroute: 13.30 uur (Oude
Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Rietbeemden, Dorpsrand)
Ophaalbeurt: Ad Geenen, Harrie Lucius
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Guus Schoenmakers, Jos van Dijk
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.

Bedrijfsafval
Alle bedrijven binnen de gemeente Bernheze zijn eind vorig jaar door de gemeente aangeschreven dat zij hun
oud papier niet mee mogen geven aan de ophalende verenigingen. Schoon oud papier met een maximum van
1 m³ en op de juiste manier verpakt, zal bij woonadressen nog altijd door ons worden opgehaald.
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

Fietstocht Supportersclub "Vorstenbossche Boys".
De geplande fietstocht die vast stond op 14 juni, of 28 juni  kan dus ook helaas niet doorgaan ivm het
coronavirus. Supportersclub "Vorstenbossche Boys".

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
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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
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