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Parochieberichten  21 november t/m 27 november 2020  (week 48)

Pastoorspraatje ____________________________________Einde aan een Koninkrijk.
Het loslaten van macht en invloed blijkt voor veel mensen heel erg moeilijk en niet zelden proberen mensen
juist met alle middelen om hun plaats en positie te behouden en als het even kan nog verder te verstevigen.
We zien het de hele wereldgeschiedenis door en ook vandaag zijn er heersers en machthebbers die, naast het
regeren, vooral veel tijd en energie besteden aan het vasthouden van macht en de plaats die ze hebben voor
zichzelf verder uit te breiden. Presidenten zoeken naar wegen om toch aan de macht te blijven en eindeloos
herkozen te kunnen worden, of geven niet toe dat democratische verkiezingen hebben uitgewezen, dat ze toch
echt het veld moeten ruimen voor iemand anders. Macht is blijkbaar verslavender dan je zou denken en niet
zelden proberen mensen over hun graf heen te regeren en dat zie je overal voorbij komen. Iedereen die het
bedrijf heeft overgedragen aan de volgende generatie houdt vaak het hart vast, over hoe de nieuwe generatie
het zal gaan doen en niet zelden probeert iemand dan op de achtergrond invloed te blijven uitoefenen en dat
geeft vaak heel veel spanning. Ook in de kerk is er het aloude generatieconflict, want volgens de wat oudere
collega’s maken de ‘jongeren’ (in de kerk blijf je lang jong tegenwoordig) er een potje van en is hun manier
van kerk zijn veel beter, dan wat er nu wordt geprobeerd en proberen hun invloed te bewaren. Wat de meeste
mensen vaak lijken te vergeten, is dat het vooral over iets anders zou moeten gaan dan over macht en wie het
voor het zeggen heeft en de koers gaat bepalen. Juist in onze geloofsgemeenschap zou er een andere moraal
gehanteerd moeten worden om duidelijk te maken, dat wanneer je in God gelooft, macht geen doel meer is,
maar een dienst aan de mensheid. Toen onze vorige paus Benedictus aftrad als paus was dat ongekend in de
geschiedenis. Maar hij had de grootheid om te erkennen dat er uitdagingen lagen voor de kerk die hij niet
meer op kon pakken, omdat hij daarvoor te oud en mentaal niet sterk genoeg meer was. Een leider van een
wereldkerk die dat toegeeft en daar naar handelt, was en is een unicum, want de meesten, ook pausen, gaan
door tot het bittere einde. En dat einde is vaak bitter voor henzelf en anderen en daarom zou het zo mooi zijn
als iedereen besefte dat macht geen doel is, maar een middel en dat zij dat middel mogen inzetten tot welzijn
van anderen. Het feest van Christus Koning dat ons kerkelijk jaar afsluit, wijst ons op Gods manier van macht
hebben en macht uitoefenen en dat is in dienende liefde. God heeft het welzijn van iedereen op het oog en is
daarin een voorbeeld en inspiratie voor iedere machthebber, waar ook ter wereld. Hij gebruikt Zijn macht niet
voor Zijn eigen agenda, maar is bezig met en voor iedereen en daarmee een echte leider, waar we mee verder
kunnen. De beste manier van leiderschap is dan ook als we onszelf niet het doel van alle handelen maken,
maar kijken naar wat we kunnen doen en betekenen voor de wereld als geheel. Misschien dat je juist op die
manier meer onsterfelijk en niet vergeten zult worden, dan wanneer je heel veel conflicten en doden op je
naam hebt staan. Vragen we aan Christus om leiders in Zijn geest en laten we ons vooral leiden door Zijn
voorbeeld van dienende liefde, als we ergens een taak van leiding geven op de schouders gelegd krijgen.
Christus Koning is het voorbeeld en de norm. Laat goed voorbeeld goed doen volgen!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 22 november om 10.30 uur: Eucharistieviering Theo van Os

Piet van de Velden
Intenties:
Marietje Dortmans - de Mol
Henry van der Pas (vanwege sterfdag)
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HH Mis door de week:
Dinsdag  24 november om  09.30 uur: Eucharistieviering.

In Memoriam
Op woensdag 4 november overleed in het Bernhovenziekenhuis te Uden Marietje Dortmans - de Mol in de
leeftijd van 82 jaar.
Samen hebben we afscheid van haar genomen vanuit onze kerk tijdens de Uitvaartdienst op dinsdag 10
november waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats bij Jan op ons parochiekerkhof.
Wij wensen haar gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en bidden dat zij voorgoed leven
mag bij onze God die een God van levenden is.
______________________________________________________________________________________________

Bedankt
Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor het getoonde medeleven bij het overlijden van ons
mam en oma Marietje Dortmans. De vele kaarten, appjes, bloemen, telefoontjes en een laatste groet op weg
naar de kerk deden ons enorm goed. Wat fijn om te voelen hoe geliefd ons mam was bij vele mensen.
Familie Dortmans

Bericht van de Dorpsraad
Uitnodiging: Openbare jaarvergadering Dorpsraad – woensdag 9 december
Vanwege het coronavirus heeft de Dorpsraad besloten om de jaarvergadering dit jaar niet in MFA De Stuik te
laten plaatsvinden, maar virtueel te organiseren.
Hierbij nodigen wij u dan ook uit voor onze virtuele jaarvergadering op woensdag 9 december 2020.
U kunt de vergadering bijwonen door op bovengenoemde datum de volgende link te openen in uw
webbrowser: www.show2all.nl/dorpsraad
Vanaf 19:00 uur zenden we beeld & geluid uit, u kunt vervolgens controleren of alle techniek bij u goed
werkt. Ga voor meer informatie naar http://www.vorstenbosch-info.nl/dorpsraad-nieuws of neem contact met
ons op via dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
AGENDA:

19:00 uur Livestream ‘in de lucht’

19:30 uur Aanvang vergadering
19.35 uur Welkomstwoord door de voorzitter van de Dorpsraad, John Groen
19.40 uur Terugblik door de secretaris (Sanne Vandewall) op de activiteiten van de Dorpsraad in 2020
20:00 uur Financiële verantwoording over 2019 door John Groen
20.10 uur Toelichting woningbouw Bergakkers III door wethouder van Boekel
20.20 uur Kijkersvragen

20:25 uur Korte pauze

20:30 uur Toelichting ‘Vorstenbosch sessies – Schets mee aan de toekomst’ door John Groen
20:40 uur Persoonlijke boodschap van wijkagent Mieke Bode
20:45 uur Update aanpak Kerkstraat door Sanne Vandewall
20.50 uur Kijkersvragen
21.00 uur Fotopresentatie “Vorstenbosch 2020 in beeld” door Jo van den Berg
21:30 uur Sluiting vergadering

Iedereen is van harte welkom om virtueel aan te sluiten bij deze vergadering.
Wij stellen uw aanwezigheid op afstand zeer op prijs!

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
GRILL-HAPJESPAN: Wilt u genieten van onze Grill-Hapjespan tijdens de komende feestdagen?
Te bestellen vanaf 20 november.
KERSTPAKKETTEN:
Ook dit jaar maken wij weer kerstpakketten op maat voor U. Kom naar de winkel en bespreek uw wensen.
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Kinderopvang Stap voor Stap
Onlangs heeft Peuterspeelzaal Piccino besloten om met ingang van 1 januari de deuren te sluiten van de
peuterspeelzaal in Vorstenbosch. 
Voor Vorstenbosch vinden wij het belangrijk dat er wel aanbod blijft bestaan.
Daarom hebben we in goed overleg met de directeur van BS Op Weg besloten om de Peuteropvang over te
gaan nemen. Ons eerste doel hiervan is om het aanbod zoals dat nu is, te behouden en later wellicht uit te
breiden. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Kinderopvang Stap voor Stap. 
Telefoonnummer: 06-13055201 en vragen naar Gabry van Brakel of Ilse Nooijen of mail je vraag
naar contact@kinderopvangstapvoorstap.nl

De Riethoeve
Vanaf nu kunt u bij ons terecht voor afhaal. (Vanaf 10.00uur, elke dag tot 20.00uur)

- Diverse soepen incl. brood & kruidenboter
- Lunch: Diverse tosti’s, uitsmijter en etmaaltje
- Diverse dinergerechten
- Friet & snacks
- Special coffees & warme choco met slagroom
- Verse wafels & poffies (poffertjes) met fantastische toppings. (nutella chocolade, witte chocolade,

vers fruit, poedersuiker.)
- Slagroom softijs

Telefonisch bestellen 06-53356237 of loop even binnen (max. 1 persoon tegelijk).
Contant & pin mogelijk.
Telefoneer op tijd want met deze dagen is het niet zeker dat wij altijd aan uw wensen kunnen voldoen.
Check ook even onze facebook pagina. Tot ziens
De Kuijpertjes, De Riethoeve, Lendersgat 1, 5476 VP  Vorstenbosch, 06-53356237.

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

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

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.
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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.

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

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit de kerk in Nistelrode. Zaterdag om 16.00 uur en Zondag om
9.30 uur. Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open Youtube en zoek naar: parochie dgh nistelrode
Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.
Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.
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