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Parochieberichten  20 juni t/m 26 juni 2020  (week 26)

Pastoorspraatje ____________________________________________Hart voor iedereen.
In de afgelopen periode hebben we met elkaar laten zien waartoe mensen in staat zijn als ons echt iets
overkomt en we het samen moeten zien te overwinnen. Alle initiatieven die in deze tijd van de grond zijn
gekomen hebben een enorme solidariteit en verbondenheid naar boven gebracht en zicht gegeven op een
menselijke samenleving waarin gezondheid en mensen boven geld en economie leken te staan. De harten voor
de ramen waren en zijn meer dan een symbool en drukken hart voor iedereen uit in een crisissituatie en we
laten zien dat begrepen te hebben. Toch is het verlangen naar hoe het eigenlijk was ook heel sterk want de
verruiming van de regels gaat ons maar nauwelijks snel genoeg en onze economie zucht en kraakt onder de
beperkende maatregelen. Inmiddels is er al volop discussie over of het allemaal nog wel nodig is en zijn er
helaas wereldwijd alweer andere dingen die de aandacht van Corona afleiden en staat de wereld op een andere
manier weer in brand. De wereldwijde reactie op racistisch politiegeweld in Amerika geeft veel onrust en ook
in ons land komen mensen in beweging. Hoe één we ook leken hierin komen onderliggende problemen naar
boven en we zijn feller dan voorheen in het laten horen van onze mening en de strijd die we willen voeren
voor meer gelijkheid. Daarbij is het niet meer genoeg om een huidige situatie aan te pakken maar kijken we
ook naar een voor Nederland beladen verleden waarin mensen een schrikbewind hebben gevoerd over
anderen en er inderdaad nauwelijks sprake is geweest van gelijkheid of zelfs maar menselijke waardigheid.
Niet zelden is met de Bijbel in de hand de ongelijkheid tussen mensen verdedigt maar tegelijk is diezelfde
Bijbel voor anderen de inspiratie geweest en gebleven om zich voor medemensen in de knel in te zetten en
niet te rusten voor bepaalde veranderingen gerealiseerd waren. Het is ook maar net met welke bril je de
geschiedenis leest en tot welke groep in de geschiedenis jouw voorouders behoord hebben. Soms snap je dan
niet waar iedereen zich toch zo druk over maakt maar als jouw wortels liggen bij mensen die geen kans
hebben gekregen snap je het wel. Geschiedenis is voor een deel subjectief en kun je met eigen ervaring en
inzichten bekijken maar er zijn ook feiten die er niet om liegen en waar we samen onze afkeer over uit moeten
blijven spreken en voor zo ver dat nog gaat er iets aan moeten doen. De basis hierbij is altijd dat iedere mens
uniek en onvervangbaar is en niemand het recht heeft om een ander het leven te nemen maar ook niet ieders
eigen vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. De geschiedenis laat ons zien dat wij dat maar heel moeilijk kunnen
en niet zo veel leren van fouten uit het verleden en morgen weer zullen doen wat gisteren zoveel leed bracht.
Proberen we die solidariteit met elkaar vast te houden en die harten achter onze ramen meer dan een symbool
te laten zijn namelijk een uitdrukking van ons menszijn en dat wij in ieder geval hart hebben voor iedereen
zoals Christus het ons in deze maand juni laat zien!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 21 juni om 10.30 uur: Eucharistieviering

Intenties: Overleden ouders van Kessel-Vissers en overleden familie
Pater Lambert van den Heuvel

HH Mis door de week:

Dinsdag 23 juni om  09.30 uur: Eucharistieviering.
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In Memoriam
Op donderdag 11 juni is in Jakarta Pater Lambert van den Heuvel s.j. overleden in de leeftijd van 89 jaar.
Inmiddels is hij daar al begraven en herdacht en wensen wij zijn familie heel veel sterkte en kracht toe voor
de komende tijd en bidden dat hij thuis mag zijn bij onze God die een God van levenden is.

BEDANKT!
Afgelopen week mocht ik naar aanleiding van mijn zilveren priesterjubileum op 10 juni van veel mensen een
felicitatie in ontvangst nemen.
Via heel veel kaarten, mailtjes en telefoontjes heb ik van mensen hele hartelijke wensen mogen ontvangen en
daarvoor wil ik iedereen van harte bedanken! De boodschappen waren vaak heel persoonlijk en hartelijk en ze
hebben me stuk voor stuk heel goed gedaan. Jammer dat we het niet samen hebben kunnen vieren maar dat
halen we met elkaar wel in wanneer het weer kan.
Ik  heb dankzij U allemaal toch een mooi jubileum gehad en daar ben ik U allemaal heel dankbaar voor.
Nogmaals BEDANKT!
Pastoor Fr. Ouwens

Nederland heeft een heleboel buitenland
Door die corona zijn we veel met ons zelf bezig: met de verruiming van de maatregelen, met de zorg en de
economie, met het hervatten van publieke vieringen in de kerk. Daarbij vergeten wij wat er in de rest
van de wereld gebeurd. Soms moet je eraan herinnerd worden dat Nederland een heleboel buitenland heeft
waarin heel veel gebeurt. Bijvoorbeeld aan de grenzen van Europa. 'In onze dagen verdrinken mensen voor de
kust van Malta, anderen vinden de dood aan de Griekse grens. Dat heeft voor mij niets met het Europese
ideaal te maken.' aldus de aartsbisschop van Luxemburg. Hij is de stem van de rooms-katholieken in Europa.
Hij pleit onversneden voor Europese samenwerking, zoals past in de rooms-katholieke traditie. De
coronacrisis mag de 27 landen niet uit elkaar drijven. Integendeel. We worden daarom opgeroepen Europa op
de waarden van solidariteit en verdraagzaamheid hoog te houden.

De parochie De Goede Herder wil vanuit haar diaconie deze oproep aan de EU-landen graag verder
verspreiden: ga gul om met de asielaanvragen van vluchtelingen op de Griekse eilanden. Het is hoogst
noodzakelijk de asielzoekers op de Griekse eilanden te herverdelen. Want geloven is voor ons niet alleen
liturgie beleven en vieren. Geloven is een heleboel meer: Christus tot de laatste norm van je leven maken,
Hem in je leven opnemen, in je hart en in je denken. Je helpt als gelovige ook mee de menselijke samenleving
in te richten en daarvoor waarden als vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping te praktiseren en door
te geven. Bij samen kerk-zijn denken wij nu dus aan een heleboel meer dan het hervatten van publieke
vieringen. Wilt u meer weten over deze diaconale opdracht, neem dan contact op met onze pastoraal werkster:
0421-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.
________________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
KBO Zomer Kwis: Aan onze postbezorging van 8 juni jl. hebben we een prijsvraag toegevoegd.
Ieder lid kan meedoen. Graag inleveren vóór 1 juli a.s.
KBO info: Voor actueel KBO nieuws bezoek onze eigen website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl. Voor
contact kunt mailen naar: secretariskbovorstenbosch@gmail.com.

Bericht van de Dorpsraad
Om de leefbaarheid in ons dorp te behouden, is het belangrijk dat we beschikken over voldoende
voorzieningen. We zijn er dan ook erg blij mee dat de praktijk van huisartsen in Uden besloten heeft om sinds
juni twee dagen per week een spreekuur te verzorgen in Vorstenbosch.
Als inwoner van Vorstenbosch heeft u hiermee een huisarts op loopafstand, met de mogelijkheden van een
grote praktijk in Uden. Om te zorgen dat een huisarts in Vorstenbosch levensvatbaar is, is het belangrijk dat er
voldoende patiënten zijn.
Als Dorpsraad willen wij hier uw aandacht voor vragen. Een huisarts in het dorp zorgt er mede voor dat het
dorp een aangename plek blijft om te wonen. Meer informatie?
Ga naar www.huisartsenuden.nl/vorstenbosch of neem telefonisch contact op via 0413-260523.

http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
mailto:secretariskbovorstenbosch@gmail.com
mailto:secretariskbovorstenbosch@gmail.com
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Vorstenbosch Pakt Uit 2020
Met de inlevering van ruim 180 woordzoekers en bijna 80 kleurplaten is onze actie een groot succes geweest.
De volgende 19 woorden waren verborgen in de woordzoeker:
Eendjes vangen – draaimolen – grijpkasten – autoscooter – oliebollenkraam – vorstenbrunch – biertje –
kermisloterij – feesttent – touwtje trekken – braderie – live muziek – schiettent – suikerspin – rups –
wandeltocht – kermis – viskraam – terras.
Na loting zijn de volgende personen de gelukkige winnaars van een levensmiddelenpakket:

1. Fam.v.d.Donk Nistelrodesedijk 17
2. Ilse Nooijen Peelstraat 12
3. Ferry van Uden Heiveld 20
4. Wim en Ans Rijkers Kerkstraat 59
5. Gonni van der Ven Eggerlaan 1
6. Gerry v.Driel Dorpsrand 32
7. Joke van Kessel Eggerlaan 10
8. Stefanie Loomans Kapelstraat 4
9. Wendy Donkers Schoolstraat 35
10. Corry van Grunsven Eggerlaan 16

Uit alle kleurplaten is in elke leeftijdscategorie 1 jongen en 1 meisje gekozen d.m.v. loting.
De volgende kinderen winnen een cadeautje:
1 t/m 3 jaar jongen: Daan v.d.Broek meisje: Feline Loomans
4 en 5 jaar jongen: Foss Rijkers meisje: Fenne Louter
6 en 7 jaar jongen: Storm Schel meisje: Fieke v.d. Berg
8 en 9 jaar jongen: Jasper Hoefs meisje: Milou Rijkers
10 en 11 jaar jongen: Jari v.Zoggel meisje: Lynn v.d. Heijden
Gewonnen prijzen zijn vanaf donderdag 18 juni af te halen bij de Dagwinkel.
Wij danken iedereen voor de deelname en hopen, volgend jaar, weer te kunnen zwieren en zwaaien op de
kermis. Tot volgend jaar.

Vacatures seniorenafdeling:
Voor komend seizoen zijn wij nog op zoek naar een paar vrijwilligers. Mocht je een van onderstaande
vacatures wel leuk lijken of wil je hier wat meer informatie over hebben bel of mail gerust,
secretariaat@vorstenbosscheboys.nl of 06-53279382.

Leider/leidster Dames 1:
Dit fanatieke team, dat uitkomt in de 3e klasse, staat onder leiding van trainer Jeroen en is op zoek naar een
leider/leidster om het team mee te begeleiden.
Zondagdienst:
Als zondagdienst ontvang je leiders, tegenstanders en scheidsrechters met een bakje koffie/thee. In de rust
verzorg je voor de spelers de thee en wat te drinken voor de scheidrechters. Na afloop controleer je even de
kleedlokalen.
Wedstrijd coördinator:
Als wedstrijd coördinator ontvang je tegenstanders en scheidsrechters, help je indien nodig met het invullen
van de wedstrijdformulieren. Tijdens de wedstrijden ben je op de achtergrond aanwezig, mocht er onverhoopt
iets voorballen ben je de back-up om alles weer in goede banen te krijgen en begeleiden.

Jubilarissen en kaderfeest:
I.v.m. de corona maatregelen kan het kaderfeest dit jaar helaas niet doorgaan. Begin volgend seizoen zullen
we proberen alle stoppende kaderleden op een gepaste manier alsnog te bedanken.
De jubilarissen hebben allen persoonlijk bericht gehad dat we de jubilarissen volgend jaar tijdens het
kaderfeest gaan huldigen. Wel willen we graag bij deze alvast de jubilarissen van harte feliciteren!
60 jaar lid: Bart van Kessel
50 jaar lid: Koos van Lieshout, Ton v.Heeswijk
40 jaar lid: Robert van Kessel, Bas Geenen, Ronnie v.Asseldonk, Coen Rijkers, Roel Geenen
25 jaar lid: Daan Kanters, Rikie v.Uden, Jos Dominicus, Bart Dominicus

mailto:secretariaat@vorstenbosscheboys.nl
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Te huur appartement te Veghel
80m2 3 kamers op de begane grond.
Eigen voor en achteringang met tuin.
Info 06-53673316

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

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

