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Parochieberichten  4 juli t/m 10 juli 2020  (week 28) 
 

Pastoorspraatje __________________________________________Tijd vrij en vrije tijd. 
Nu we samen weer na durven denken over op vakantie gaan en steeds meer landen weer ‘veilig’ worden 

verklaard begint het bij de meesten meteen te kriebelen. We willen er weer op uit en dingen gaan ontdekken 

en zien of juist even helemaal ontspannen in een andere omgeving. De toeristensector is een niet meer weg te 

denken onderdeel van iedere economie geworden en hoe groot dat aandeel eigenlijk is hebben we pas gemerkt 

toen dat toerisme helemaal stil kwam te liggen. In de horeca en alles wat verder met ontspanning te maken 

heeft zijn rake klappen gevallen en hebben mensen het zwaar om het hoofd boven water te houden. Het zich 

laten ontspannen van mensen is een complete bedrijfstak en daar gaat veel geld in om en dat tekent ook hoe 

belangrijk wij dat zijn gaan vinden. En hoe ga je dan met tijd om die je vrij bent en met je vrije tijd als de 

manieren waarop je die eerst invulde weg vallen of onmogelijk zijn en je het nu anders zult moeten doen? 

Voor veel mensen is omdenken heel moeilijk want wat je kent en graag doet houdt je ook het liefste vast en 

als het voor je gevoel afgepakt wordt kom je daar tegen in verzet. We worden op het moment dan ook 

geconfronteerd met de agressie van mensen die niet langer gebonden willen zijn en vrijheid boven gezondheid 

lijken te stellen en vinden dat het leven vooral weer moet worden wat het was want zo was het goed. En hoe 

prettig ons leven ook was aan deze manier van leven zaten ook zeker bezwaren en die mogen we net zo goed 

erkennen en proberen er iets aan te doen. Voor een stedentrip en een weekend weg vliegen tegen stuntprijzen 

en daarmee het milieu onnodig belasten is misschien toch iets wat we samen niet zouden moeten willen maar 

zo gauw het op verbieden begint te lijken komt er al beweging. Toch kan juist de hele Coronacrisis ons ook 

eens na laten denken over de manier van leven die we samen hebben opgebouwd en of er niet toch een aantal 

aanpassingen nodig zullen zijn. Tijd die je vrij bent of vrije tijd kunnen we op talloze manieren invullen en er 

is altijd meer dat wel kan dan wat niet kan. Een keer de ruimte en de tijd nemen om je leven te evalueren en je 

af te vragen of je echt niet zonder een aantal dingen zou kunnen leven is misschien verfrissender dan je zou 

denken en als je serieus nadenkt is er ook veel dat we elkaar maar na doen en niet persé noodzakelijk is.  

Er is door de hele tijd die we achter ons hebben liggen veel op zijn kop gegaan maar het is ook een kans om 

het leven weer te resetten en anders verder te gaan. Vinden we de tijd en de ruimte om eens goed naar onszelf 

en ons leven te kijken en ons af te vragen of we wel zo fantastisch bezig waren. We verwachten op veel 

manieren en terreinen in ons leven een perfectie die er maar niet lijkt te komen maar we mogen gewoon bij 

onszelf beginnen en ons afvragen of we goed bezig zijn. De evangelische waarden kunnen ons daarbij zeker 

op weg zetten om onze vrije tijd zinvol en toch ontspannend in te vullen en na de vakantieperiode weer echt 

ontspannen aan een nieuw en hopelijk gezond jaar te beginnen  waarin we beseffen dat ons reizen heel 

dichtbij kan beginnen en eindigen namelijk een stap zetten naar God en naar elkaar en daarmee voor onszelf 

geluk te vinden. Ik wens iedereen een hele ontspannende periode toe waarin we bij mogen komen van wat er 

gebeurd is en de energie weer vinden om het echte leven weer op te pakken.  

Een hele mooie zomer toegewenst! 

Pastoor Fr. Ouwens 

 

HH Mis in het weekend:   
Zondag   5 juli om 10.30 uur: Eucharistieviering in de open lucht op het Gildebergske  
 

Intenties:  

Pastoor Ruud Dekkers ; Pater Lambert van den Heuvel ; Gedie Versantvoort en de overleden familie 

Versantvoort en van Es ; Corrie Nooijen - van Heertum (vanwege verjaardag op 07-07). 
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Openluchtmis 

Tijdens de traditionele openluchtmis, die komende zondag 5 juli vanaf 10.30 uur op het terrein van ’t 

Gildebergske wordt gehouden zal speciale aandacht worden geschonken aan de droevige gebeurtenissen die 

ons dorp de afgelopen maanden in de ban hielden.  

Velen werden ziek en vijf inwoners overleefden de besmetting met het coronavirus niet. Onze gedachten gaan 

uit naar de nabestaanden van Piet Timmers, Maria Lucius, Jan Lucius, Sam Ramadanovic en Toos Timmers.   

Iedereen uit ons dorp is zondag van harte welkom bij de openluchtmis;  

dat geldt met name voor degenen, die zich met de slachtoffers van het virus betrokken voelen,.  

Voor iedereen is er een zitplaats en uiteraard houden we daar rekening met gepaste afstand tussen de stoelen.   

 

HH Mis door de week: 

Dinsdag 7 juli om  09.30 uur: Eucharistieviering. 

 

Vrijwilligersavond voor de vrijwilligers van de parochies Nistelrode en Vorstenbosch 

De vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers van de parochies Nistelrode en Vorstenbosch is uitgesteld tot 

volgend jaar 2021. Vanwege het coronavirus heeft het parochiebestuur besloten de vrijwilligersavond dit 

kalenderjaar niet door te laten gaan 

 

Gepolariseerde debatten en Tafels van Hoop 

De laatste weken hebben onze media veel bericht over racisme en discriminatie. Na de tragische dood van 

George Floyd door politiegeweld in de Verenigde Staten is er een golf van protest over heel de wereld  

gegaan. Vanuit de parochie De Goede Herder willen wij hierop reageren omdat geloof en leven met elkaar 

zijn verweven en we vanuit christelijk perspectief kunnen stellen dat dit protest terecht is. Er is immers  

sprake van marginalisatie en er zijn machtsverschillen, gekoppeld aan kleur en herkomst. Dat zou niet moeten 

mogen. God is de Schepper van alle mensen en Hij bemint ieder van ons. 
 

Bisschop De Korte pleit namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor mildheid en barmhartigheid in 

het huidige debat over racisme. ‘Geen aanvaarding en verbinding maar wantrouwen en uitsluiting zijn 

tekenend voor deze gepolariseerde situatie.’ De bisschop is voorstander van dialoog en ontmoeting. Daarom 

willen wij vanuit de diaconie van onze parochie starten met een nieuwe, creatieve vorm van ontmoeting en  

verdieping: de Tafel van Hoop. Geïnspireerd door de eucharistie zijn dat maaltijden waarin ervaringen worden 

gedeeld en verbinding wordt gezocht. Samen eten brengt ons tot elkaar. 
 

Kijk voor meer informatie op www.tafelvanhoop.nl. Wilt u hieraan meewerken? Neem dan contact op met 

onze pastoraal werkster Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

Gilde-St.AntoniusAbt: 

Zondag openluchtmis om 10:30uur op 't-Gildebergske. 

Gildeleden verzamelen vanaf 10:00uur in volledig tenue met de voorspelde temperatuur.   

Mocht het weer het niet toelaten dan zal de mis gewoon in de kerk moeten plaatsvinden, aangezien we geen 

100 personen kunnen huisvesten in de hal rekening houdend met 1,5meter afstand. 

 

Kennismakingsles RSV Vorstenbosch 

Heb jij een eigen pony en wil je ook gezellig samen met andere kinderen rijden?  

Kom dan met je pony naar ruitersportvereniging Vorstenbosch aan de Brakkensedijk. 
 

Op dinsdag 7,14 en/of 21 juli as kan je van 18:30 uur tot 19:15 uur  vrijblijvend kennismaken met onze 

gezellige vereniging.  

Deze kennismakingslessen zijn gratis en zonder verdere verplichtingen 

Voor jullie ouders staat de koffie/ thee klaar! 

 

Voor meer informatie en aanmelden graag mailen naar info@rsvvorstenbosch.nl 

Tot ziens! 

 

http://www.tafelvanhoop.nl/
mailto:info@rsvvorstenbosch.nl
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Dankjewel allemaal, 

Na 3 maanden ziekenhuisverblijf van Ellen zijn we afgelopen vrijdag erg warm onthaald in het dorp.  

Het was voor ons de afronding van een lastige periode.  

Een periode waarin we veel steun en aandacht hebben ervaren. Dit heeft ons erg geholpen. 

Nogmaals veel dank en graag tot ziens,  

Ellen en Riny van der Ven 

 
Muziekvereniging “De Notenkrakers” 

Donderdag 2 juli halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op. 

Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand, 

Rietbeemden) 

Ophaalbeurt: Alexander van Doorn, Jeanne Geenen 

Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom) 

Ophaalbeurt: Truus Lamerichs, Karin Heesakkers 
 

Zaterdag 4 juli halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op. 

Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Ron Dortmans, Sander van den Tillaart. 
 

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. 

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 

 
Senioren KBO Vorstenbosch:  

Meerdaagse reis gaat door:  

De vakantie voor de leden van KBO Vorstenbosch en KBO Nistelrode naar het Sauerland met als 

vertrekdatum 16 augustus gaat door!  In het prachtige Sauerland gaat u 5 dagen op ontdekkingstocht, tijdens 

de gehele reis is alles all-inclusive. Het hotel waar u verblijft is geheel corona-proof gemaakt en houdt men 

zich aan de richtlijnen die daar zijn opgelegd. EMA Reizen houdt zich aan de richtlijnen die op dit moment 

zijn opgelegd door de overheid voor reizen met de touringcar. De leden die zich hiervoor hebben aangemeld 

ontvangen begin augustus de reisbescheiden voor deze reis met de benodigde informatie voor de reis naar het 

Sauerland. Voor informatie kunt u terecht bij Gerrit Verhoeven. 

KBO Info: Voor actueel KBO nieuws kijk op onze eigen website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl.  

 

 

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 

 

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
http://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl/
http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
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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 

 

 

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
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