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Parochieberichten  19 september t/m 25 september 2020  (week 39)

Pastoorspraatje ___________________________________________”Onze Lambertus”.
In Brabant zijn we altijd een beetje rijker dan we eigenlijk zijn want als we praten dan is datgene waar we het
over hebben nogal eens van ons. Het is ons moeder en het zijn onze kinderen maar tegelijk is het ook onze
school ons dorp en niet te vergeten onze kerk. Het geeft het gevoel van hier zoals omroep Brabant het steeds
zegt en het geeft een gevoel van warmte en van thuis zijn. Het gemoedelijke dat dit woord ons oproept en dat
ons haast als vanzelf het gevoel geeft dat we ergens bij horen en ergens thuis zijn is heel belangrijk voor een
mens en dat gevoel van hier delen we dan ook met elkaar. En dat gevoel van ons mogen we ook voelen
wanneer we de dag vieren van ‘onze’ Lambertus en hem zien als een vertrouwd iemand die echt bij ons hoort.
Lambertus was bisschop in zijn geboortestad Maastricht vanaf zo ongeveer 670 en werd in 705  vermoord te
Luik omdat hij toch wel heel duidelijk het evangelie verkondigde en dat maakte een aantal mensen te
onrustig. Er is niets nieuws onder de zon want één van de heersers van die tijd die door Lambertus iets te veel
werd aangesproken op zijn leefwijze legde hem uiteindelijk het zwijgen op om overal vanaf te zijn.
Dit gebeurt tot op vandaag maar als we dan zien dat de naam van zijn moordenaar zo’n beetje verloren is
gegaan in de geschiedenis en hij nog steeds op talloze plaatsen genoemd en vereerd wordt dan geeft dat ook te
denken over welk effect het heeft dat mensen anderen het zwijgen op willen leggen. Lambertus had op het
moment dat hij stierf al heel wat mensen kennis laten maken met het evangelie en het werd steeds meer de
norm en de kracht om samen vanuit te leven en die ontwikkeling heeft zich door gezet. Hij reisde in zijn tijd
vooral over het water om het evangelie te verkondigen en zo komt het dat veel kerken in onze regio naar hem
zijn vernoemd en dat hij nog overal te vinden is ook na zoveel jaren. Bij de fusie van onze parochie met
andere dorpen is hij van zijn voetstuk gevallen als beschermer van onze parochie maar zeker niet van onze
kerk of geloofsgemeenschap. Het is en blijft ‘onze’ Lambertus en hij blijft onze steun en voorspraak in het
geloof wat de tijden ook brengen en hoe het ons ook vergaat. We hebben het wel eens over de moeilijke tijden
waarin we leven maar iedere tijd heeft zijn eigen uitdagingen en problemen en de meeste lossen op in de tijd.
Lambertus is niet veranderd en beschermt ons nog steeds al hebben wij misschien wat minder oog voor hem
op het moment dan hij voor ons. Er zijn zoveel heiligen in de kerk en ze zijn er allemaal voor ons maar
Lambertus is net een beetje meer van ons dan al die anderen. Want al is er nog zo veel heiligeninflatie ‘onze’
Lambertus houdt voor ons een speciale plek want ook hij geeft ons het gevoel van hier en een plek in onze
samenleving in dat mooie Brabant van ons waar we allemaal net even rijker zijn omdat er zoveel van ons is en
dat delen we allemaal met elkaar in geloof en verbondenheid.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Viering van onze kerkpatroon Sint Lambertus

Collectanten:
Zondag 20 september om 10.30 uur: Eucharistieviering Hennie van den Brand

Simon Smits
Intenties:
Oma Diny Dominicus-Willems (vanwege verjaardag opa op 21-09)
Overleden ouders van Tiel - Verstegen, dochter Thea, zoon Jan en schoonzonen Harrie en Toon
Frans Schapendonk
Jo van den Bergh-Hendriks
Has en Marie van der Heijden - van de Crommert
Antoon van Doorn (vanwege verjaardag)
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HH Mis door de week:
Dinsdag 22 september om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Themaviering Vredesweek
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van
verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat
gebeurt al! In deze coronatijd voelen we meer onderlinge verbondenheid en is er veel solidariteit. Mensen
verlangen weer naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen
vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende
boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen zijn die zich met
vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

Tijdens de nationale Vredesweek van 19 t/m 27 september, dé actieweek voor vrede van PAX, laat deze
organisatie al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote
veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Graag zet de parochie De Goede Herder
vrede dit jaar ook weer op de kaart en wel op zaterdag 26 september met een themaviering om 19.00 uur in de
Petrus’ Banden kerk van Heesch. Om onze in corona-tijd nieuw gevonden solidariteit te vieren en te bidden
dat het een duurzame solidariteit betreft die niet verdwijnt wanneer het `normale leven´ weer kan worden
hervat. U bent van harte welkom!
Voor een donatie aan vredesorganisatie PAX (Utrecht): NL03 TRIO 0390 5150 00.
______________________________________________________________________________________________

Oude metalen inzameling 25 en 26 september
Muziekvereniging Notenkrakers komt weer langs voor oud ijzer, fietsen, accu's, kabels, pannen en andere
metalen. Heeft u wat liggen? Kunnen we u er van af helpen? Op 25 en 26 september zamelen we in.
Laat ons weten op welk moment we kunnen ophalen via oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl
of bel, SMS of WhatsApp 06-83018334
We komen dan zeker bij u aan. Leg het metaal niet langs de weg (om diefstal te voorkomen) maar bel, mail of
sms ons voor een afspraak. De opbrengst besteden we aan onderhoud en aanschaf van instrumenten. 
Neem ook contact op als u vragen heeft. oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl

Help de Notenkrakers
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier of oud ijzer?  Heel graag! Laat het ons weten per mail bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of
bel naar Jacques de Groot, 0413362201.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Biljarten: Op dinsdag -morgen en –middag mag er weer gebiljart worden.
Natuurlijk volgens de geldende coronaregels en met maximaal 2 spelers per biljarttafel.
Wandelgroep: Op woensdag 7 oktober willen we starten we met wekelijkse wandelingen.
Verzamelen bij de Stuik om 13.30 uur.
Website: Blijf op de hoogte van het allerlaatste KBO nieuws. Bezoek onze website: https://www.senioren-
kbo-vorstenbosch.nl

Streetdance Vorstenbosch Fitdance voor 40+  
Kom je gezellig met ons dansen? Meld je dan aan voor de gratis proefles! 
We dansen iedere dinsdagavond vanaf 19.30 tot 20.30uur in de Stuik Vorstenbosch

Streetdance voor groep 1 voor 4+
Ook voor de allerkleinste hebben we nog ruimte. Deze groep start na de herfstvakantie vanaf 27 oktober
iedere dinsdag van 17.00 - 18.00 uur. Aanmelden kan nog tot 10 oktober a.s. 
Aanmelden kan per mail: streetdancevb@hotmail.com 
Meer informatie vind je op www.streetdancevorstenbosch.nl
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3

Bezorgers van ons clubblad “De Geel Zwarten”.
Voortaan kunnen de boekjes afgehaald worden bij: Johan Bijl, Liebregtsplein 17.
Supportersclub Vorstenbosche Boys

Modevakschool “your TRU-ly fashion” gaat starten!
Even voorstellen!
Mijn naam is Truus Lamerichs en sinds november 2019 woon ik in Vorstenbosch,  Rietbeemden 3, waar we
ons huis gaan bouwen. Alhoewel het atelier nog niet gebouwd is, wil ik mijn modevakschool “your TRU-ly
fashion” alvast opstarten.

Wanneer:
Op woensdagochtend tussen 9:00-12:00 uur, vanaf 30 september a.s., maak ik van de mogelijkheid
gebruik om in de Huiskamer van MFA “de Stuik” te beginnen.

Contact:
Heb je interesse en wil je meer informatie, neem gerust contact met mij op!
Truus Lamerichs: 06-136 35 770 of mail: mvs-truus@hetnet.nl

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

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

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
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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.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

