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Parochieberichten  15 augustus t/m 21 augustus 2020  (week 34)

Pastoorspraatje _____________________________________Een hemel die op ons wacht.
Wanneer er iemand overlijd dan komen de verhalen als vanzelf los en gaan we het leven van iemand
overwegen en er anders naar kijken en worden de herinneringen tot in detail gedeeld. Het komt dan ook nogal
eens voor dat we bij het afscheid meerdere keren hetzelfde over een persoon te horen krijgen en dan zijn
sommige dingen blijkbaar ook nog zo belangrijk dat we ze niet vaak genoeg kunnen horen. Voor
belangstellenden die er wat verder van af staan maar toch oprecht mee willen leven is dit vaak een beetje veel
van het goede en zo schiet een zorgvuldig voorbereid afscheid ook heel regelmatig het doel voorbij. Maar we
willen natuurlijk zo goed mogelijk afscheid van iemand nemen en zijn bang ook maar iets te vergeten dat van
belang kan zijn voor hen die achter blijven en verder moeten met de herinneringen alleen. Wat opvalt is dat
hoe vaak ook zelfgemaakte soep en volle koektrommels voorbij komen we vaak wat minder horen over het
geloof van de overledene en hoe dat een rol heeft gespeeld in het mens zijn en wat daarom ook de hoop bij het
afscheid is. En juist een afscheid dat genomen wordt met en vanuit de geloofsgemeenschap zou een plaats
moeten geven aan dat geloof en de hoop die daarin wordt gegeven. Bij God gaat het om wat je deed en wie je
was en Hij kent ons beter dan wie ook en dat hoeven we Hem bij het afscheid echt niet uit te leggen. Als we
dat bij iemand heel concreet ook vieren dan is het wel bij de Ten Hemel Opneming van Maria die we samen
op 15 augustus beleven en die ons vooral iets wil zeggen over onze eigen toekomst na een gelovig leven hier.
Dit geloofspunt werd pas in 1950 aan onze officiële geloofsleer toegevoegd maar was al eeuwenlang een
vaste overtuiging van mensen wereldwijd die in Maria het beeld van de kerk en iedere gelovige hebben
herkend en wisten dat daar ook een bepaalde eindbestemming bij hoort. We hebben onze ogen nou niet
bepaald altijd naar de hemel gericht en leven vaak in de veronderstelling dat het mooi meegenomen is als het
er is maar dat we het wel zullen zien en ondertussen maar gewoon verder leven zoals we zelf willen en God
wel genoegen neemt met onze goede wil en plaats heeft voor iedereen ook al geloof je eigenlijk helemaal niet
in hem. En eigenlijk is dat een hele vreemde gedachte want waarom zou God zich iets aan ons gelegen
moeten laten liggen als wij dat tijdens ons leven niet aan Hem hebben gedaan? In Maria zien we de balans
tussen eigen vrijheid en keuze mogelijkheid en toch de overgave in geloof en het vertrouwen dat God een
plan heeft en dat dit plan niets afdoet aan onze vrijheid maar die juist compleet maakt en boven alles ook
gelukkig. God beknot ons niet maar wijst de beste weg om te gaan en geeft de kracht om dat ook te doen en
de kansen om het opnieuw te proberen. In Maria zien wij die hele weg terug en ook wat het brengt als je durft
te blijven geloven en vertrouwen wanneer je haast niet meer kunt geloven dat het Gods bedoeling zou kunnen
zijn wat jou overkomt zoals Maria toen ze onder het kruis stond. Toch gaat de weg naar de hemel door het
hele leven heen en heeft alles daarin een plaats en bedoeling en is het thuis komen bij God ook een keuze die
wij zelf hebben door ons leven met vertrouwen in Zijn handen te leggen. Maria deed het ons voor en we
mogen haar leven blijven overwegen en langs het onze leggen en zien waar het voor ons nog een beetje beter
en anders kan. Zij ging haar weg en gaat die vanuit die hemel samen ook met ons, gaan we onze weg met haar
en ervaren we hoe God in alles is wat ons overkomt en dat we door zo’n geloof thuis mogen komen in een
hemel zonder grenzen, tijd of verdriet en dat we daar alles zullen zien en echt verstaan wat ons onderweg
overkwam!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Missen in het weekend:
Zondag 16 augustus om 10.30 uur: Eucharistieviering 

Intenties:
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Echtpaar van der Heijden – van Dijk ; Jan van Beekveld (vanwege sterfdag 22-03).
HH Mis door de week:
Dinsdag 18 augustus om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Bid en doneer voor getroffenen van explosie Libanon
De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend voor de slachtoffers van de explosie in
Beiroet. De inwoners van de Libanese hoofdstad hebben dringend hulp nodig. De ramp heeft tenminste 113
mensen het leven gekost, meer dan 4.000 mensen zijn gewond en 250.000 zijn van het ene op het andere
moment hun huis kwijtgeraakt. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers de komende dagen nog verder
oploopt. Alleen al in Beiroet dreigen een half miljoen kinderen ondervoed te raken, en het gezondheids-
systeem was al overbelast door de coronapandemie. De samenwerkende hulporganisaties roepen iedereen in
Nederland op in actie te komen en te doneren op Giro 555 (IBAN NL08 INGB 0000 0005 55).

Vanuit de parochie De Goede Herder roepen wij u ook op om te bidden voor de inwoners van Beiroet, om
Gods nabijheid, zorg en troost in de chaos, nood en vertwijfeling die deze plotselinge ramp teweeg heeft
gebracht, en om kracht voor de hulpdiensten, voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar
slachtoffers, voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen, voor wie hun huizen volledig zijn
verwoest, voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp. Ook bidden we om moed en kracht voor de
kerken in Libanon en de Raad van Kerken van het Midden-Oosten. Veel kerken in Europa hebben oude,
oecumenische banden met de kerken in het Midden-Oosten.
______________________________________________________________________________________________

Gilde-St.AntoniusAbt:
Het Jeu-de-boules-toernooi gaat niet door dit jaar, maar tijdens de schoolvakantieperiode mogen mensen wel
komen jeu-de-boulen op onze accommodatie op donderdagavond van 19.00 tot 22.30 uur.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Kienen: Woensdagmiddag 19 augustus is het kienen. Aanvang: 14.00 uur.
We doen het corona-proef met 1,5 meter afstand.
Seniorengym: Op vrijdagochtend 28 augustus kan de gymmen weer beginnen.
We doen het corona-proef. Aanvang: 11.15 uur, in zaal de Rogge.
Prijsvraag: Doe ook mee met onze Vakantie Quiz. Inleveren vóór 16 augustus a.s. Veel plezier.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Wij zoeken een collega voor de zaterdag.
Als jij minimaal 15 jaar bent en het lijkt je leuk om op zaterdag in de leukste supermarkt van Vorstenbosch te
komen werken neem dan contact met ons op. Tel. 06-12946405
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.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.

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

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

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
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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
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