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Parochieberichten  27 juni t/m 3 juli 2020  (week 27)

Pastoorspraatje _______________________________________________Stevig gebouwd.
Hoe vaak overkomt het ons niet dat we het idee hebben dat alles lekker loopt in ons leven en dat we een goed
overzicht hebben en alles stevig in handen en dan opeens lijkt iedere grond onder onze voeten te verdwijnen
en gaat alles op zijn kop. Als we dan in een vrije val komen grijpen we misschien wat paniekerig om ons heen
maar zullen de steun missen om niet toch te vallen en op de grond te belanden. Het is dan ook vooral de vraag
wat ons fundament is en waar we ons leven eigenlijk op gebouwd hebben en hoe stevig we sowieso staan als
alles anders loopt en gaat dan wij verwachten of gepland hebben. We hebben met elkaar vaak het idee dat het
leven als het ware maakbaar is en er is overal wel een antwoord of uitweg op te vinden dus hebben we elkaar
steeds minder nodig en toch zeker geen God die over onze schouders meekijkt of we het allemaal wel goed
doen. Toch is er juist ook zoiets als een Coronacrisis die ons met de neus op de feiten drukt dat wij als mens
niet zo maar verder kunnen leven en dat onze manier van leven op tijd ook om bezinning vraagt en ons de
vraag stelt of we wel op de goede weg zitten? We zaten met elkaar in een beweging van groei en nog meer en
steeds meer en alles kon en mocht en dan staan we letterlijk met de hele wereld ineens stil en wie weet dan
nog hoe verder? Het luisteren naar experts en deskundigen is dan heel belangrijk maar hoe vinden wij onze
weg opnieuw door alles heen wat ons nu is overkomen en waar we nog lang mee onderweg zullen zijn?
Er verandert van alles en we zullen ook structureel anders moeten gaan leven maar wat blijft er over en wat is
de basis en het fundament voor morgen?
Aan het einde van de maand juni staan we stil bij de boegbeelden van onze apostelen namelijk Petrus en
Paulus en zij hebben in en vanuit hun geloof een nieuwe weg met mensen en God gevonden en gemaakt.
Nu al 2000 jaar geleden was er veel onrust in de wereld en de boodschap van die Jezus uit Nazareth leek een
groot fiasco te worden en uitgewist en vergeten tot er toch meer in bleek te zitten dan eerst gedacht.
Hele gewone mensen gingen er mee op weg en lieten er hun eigen leven door inspireren en bouwden er een
samenleving mee op. Onrust is er gebleven tot op vandaag maar het fundament dat zij gelegd hebben is nog
steeds de basis van ons geloven nu en de vaste grond die wij nodig hebben om op te staan en verder te
bouwen. Petrus en Paulus brachten een sterk en overtuigd geloof in dat juist rekening houdt met het feit dat
het leven niet maakbaar is maar gegeven wordt en wat vandaag zeker lijkt morgen anders kan zijn.
En ook in die ervaring is er God als houvast en fundament om een verwoest leven weer opnieuw op te kunnen
bouwen en te blijven geloven in het goede dat overwint en dat we er als mens nooit alleen voor staan.
Mag het gedenken van Petrus en Paulus op 29 juni ons die boodschap en dat vertrouwen mee geven en laten
we vooral niet proberen om het leven zelf krampachtig in de hand te houden maar juist in Gods hand neer te
leggen in het geloof dat Hij ons dragen zal.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
Zondag 28 juni om 10.30 uur: Eucharistieviering

Intenties: Overleden ouders Kanters-Konings (vanwege sterfdag vader)
Pater Lambert van den Heuvel

HH Mis door de week:
Dinsdag 30 juni om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Intentie: Nol Lucius en zoon Wim (vanwege verjaardag Nol)
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Leven als vrije mensen
Vrijheid is een thema van alle tijden. Een thema ook, waar we ons dit jaar extra bewust van zijn.
Vijfenzeventig jaar bevrijding van oorlog en onderdrukking, maar tegelijkertijd moeten we heel wat vrijheden
afstaan vanwege de coronacrisis. Ook in de Bijbel is vrijheid een centraal thema. Steeds weer laat God zich
zien als degene die mensen bevrijdt, van onderdrukking en onrecht, en ook van schuld en angst. Maar ook
lezen we dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, en dat leven in vrijheid verantwoordelijkheid met zich
meebrengt. Wis je dat ‘vakantie’ komt van het Latijnse vacare? Vacare Deo betekent vrij-zijn voor God.
Door bij God rust te zoeken, word je vrij om te worden zoals God je heeft bedoeld: te leven met een doel en
een bestemming.

Vanuit parochie De Goede Herder laten we je weten dat het Nederlands Bijbelgenootschap voor deze zomer
een leesplan heeft gemaakt met Bijbelse inspiratie over vrijheid. Met dit gratis boekje verdiep je je in de vraag
wat vrijheid in de Bijbel betekent. Het boekje is te bestellen via www.bijbelgenootschap.nl of (023) 5146146.
Na de zomer starten wij als parochie weer met Geloven Nu, een eigentijdse manier om rond de Bijbel met
elkaar over levens- en geloofsvragen te praten, vanuit een open sfeer en met respect voor elkaar. Interesse?
Laat het ons weten. We zetten dan jouw naam op een lijst en vragen je in het najaar of je mee kunt doen op de
gekozen data. Stuur je gegevens naar a.bergsma@parochiedgh.nl. Dan nemen wij straks contact met jou op.
______________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
KBO Zomer Kwis: Doe mee met onze prijsvraag. Denk er aan, inleveren vóór 1 juli a.s.
KBO Info: Voor actueel KBO nieuws kijk op onze eigen website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl.

Slagerij Van Den Tillart
Wordt jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor in de winkel.
Het gaat om Dinsdag- en Donderdagmiddag van 13:00-18:00.
En heel af en toe Zaterdags een ochtend of middag.
Lijkt het jou leuk om ons team te komen versterken, kom dan gerust een keertje langs  
of bel even Tel : 0413-363645

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.
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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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