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Parochieberichten  19 december t/m 25 december 2020  (week 52)

Pastoorspraatje ____________________________________________Geloven in geluk.
Met deze aantrekkelijke uitspraak probeert de Staatsloterij ons over te halen om toch zeker mee te spelen in
de Oudejaarstrekking want met die hoofdprijs ben je voor de rest van je leven van geluk verzekert. Heeft U er
wel eens over nagedacht wat U zou doen als U inderdaad de hoofdprijs in de Staatsloterij zou winnen?
Dromen kan altijd en als je over een schijnbaar oneindige hoeveelheid geld beschikt dan is geluk per definitie
binnen handbereik want met geld kun je alles kopen en dus ook geluk en onbewust geloven dat meer mensen
dan wij zouden denken. Nu is het zonder meer waar dat geld dan wel niet gelukkig maakt maar geen geld
maakt ook niet gelukkig(er). Zoals altijd ligt de waarheid ergens in het midden en als je alles hebt wat je
nodig hebt kan het leven goed zijn maar het is natuurlijk altijd leuk om wat extra’s te kunnen en jezelf en je
meest dierbaren eens te verwennen. Maar wanneer heb je genoeg want als je om je heen kijkt zullen er altijd
mensen zijn waarvan je denkt dat ze het beter hebben dan jij maar als je nog beter kijkt zullen er ook altijd
mensen zijn die het veel slechter hebben. Misschien is geloven in geluk ook beseffen dat je het nog niet zo
slecht hebt en tevreden zijn want een tevreden mens is een gelukkig mens en dan doet het banksaldo er niet
meer toe.
Voor een aantal mensen is deze tijd heel zwaar omdat ze verder afglijden naar inderdaad een bestaan waar
geld een hoofdrol gaat spelen omdat het hen daaraan ontbreekt maar ook in zo’n situatie kun je blijven
geloven in geluk. Door onze wereld die op zijn kop is gegaan zijn we ons ook bewuster geworden van hoe we
eigenlijk leven en worstelen we met dingen die niet meer kunnen en dat maakt ons ongelukkiger, eenzamer en
in te veel gevallen ook armer en hoe ga je daar dan mee om?
Kun je nog wel geloven in geluk als alles wat je kent en graag doet weg valt en je kijkt naar een lege agenda
waar alles uit verdwenen is waar je dagen mee gevuld waren zoals werk, sport en contacten? Soms moeten
wij onszelf gewoon opnieuw uitvinden als mens en het winnen van de Staatsloterij zou dat heel gemakkelijk
maken maar ook zonder die hoofdprijs kun je zinvol en gelukkig leven. Onze dromen en wensen mogen we
hebben en houden maar op tijd met twee voeten op de grond is ook noodzakelijk want blijven grijpen naar het
onbereikbare en ons daardoor ook laten frustreren is een doodlopende weg. In ieder van ons ligt het diepe
verlangen om gelukkig te zijn en te blijven en we kunnen dat bereiken maar dan mag je ook realistisch blijven
want een wereld veroveren zit er echt niet in. We mogen gaan voor de wezenlijke dingen in het leven en die
zijn zo kostbaar dat ze gratis zijn zoals gezondheid, liefde en verbondenheid met God en elkaar en daar kan
ons geluk altijd weer vandaan komen.
Het is juist geweldig als wij geloven in geluk want daarmee zijn we idealisten en realisten tegelijk omdat
geluk een streven is en zeker te vinden maar het hangt ook van onze verwachtingen af. Er bestaat geen
volmaakt leven zonder tegenslag of uitdagingen met alleen maar veel avontuur en bijzondere ervaringen maar
er is een leven dat altijd de moeite waard is om geleefd te worden en als we daaraan werken zullen we juist
tevreden zijn over wat we mogen vinden en bereiken.
Zo is ook onze Advent bedoeld als een weg van geloven in geluk omdat God ons een weg naar blijvend geluk
beloofd en ook laat zien in het geloof van Maria die we op de vierde Adventszondag tegen komen. Aan haar
wordt gevraagd te geloven in geluk ook al ziet ze dat niet meteen en wordt haar weg van dat geloof niet
bepaald vlak en effen.
Toch durft zij ja te zeggen tegen een God die betrouwbaarder is en meer winkansen geeft dan de Staatsloterij
en waar we allemaal de hoofdprijs winnen als we durven leven in geloof in Hem.
Laten we de laatste dagen van de Advent door proberen te brengen vanuit geloof in geluk zoals Maria die niet
meteen zag maar wist; met God zit ik altijd goed.
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Pastoor Fr. Ouwens
4e zondag van de Advent

HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 20 december om 10.30 uur: Eucharistieviering Bert Hoefs

Lambert van der Wijst
Intenties:
Marietje Dortmans - de Mol
Han van den Heuvel (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:
Dinsdag  22 december om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Hoogfeest:   Geboorte van Jezus -  Kerstmis

Kerstavond
Donderdag 24 december  om 19.30 uur Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand

met ondersteuning van enkele zangers Piet van de Velden
Intenties:
Om zegen over onze geloofsgemeenschap

1e  Kerstdag
Vrijdag 25 december  om 11.00 uur  Eucharistieviering Collectanten: Cor Geenen

met ondersteuning van enkele zangers Ben Cornelissen
Intenties:
Pieta van Houtum ; Diny Dominicus - Willems en overleden familie
Namens de K.B.O.:
Berna Voet – Wijdeven ; Mien van der Velden – Cissen ; Toos Timmers – Breeuwer ; Piet Timmers ;
Maria Lucius ; Jan Lucius ; Sjan Bevers - van der Zanden ; Annie van Asseldonk – Raaijmakers ;
Henriëtte Timmers – Emonds ; Frans Schapendonk ; Jo van den Bergh - Hendriks
An van den Akker-Rovers ; Netty Vogels - van Heeswijk ; Marietje Dortmans - de Mol.

2de Kerstdag
Zaterdag 26 december  om 10.30 uur  Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers

M.m.v. ensemble van de Fanfare Simon Smits
Intenties:
Overleden ouders Kanters - Konings
Jaarlijkse gedachtenis overleden familie Harrie en Dien Ottenheim - Verhoeven en dochtertje Allegonda
(vanwege verjaardag moeder)
En namens de K.B.O. (zie de namen bij 25 december)

HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 27 december om 10.30 uur: Eucharistieviering Bert Hoefs

Jo Manders
Intenties:
Overleden ouders Antoon van Asseldonk en Petronella van Dijk en overleden familie
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En namens de K.B.O. (zie de namen bij 25 december)
SLUITING KLEDING COMTAINERS.
Op last van de gemeente Bernheze zijn de kledingcontainers met onmiddellijke ingang gesloten tot nader
bericht. Mocht u onverhoopt omhoog zitten met kleding dan kunt u contact opnemen met Hennie van den
Brand. 0610402525. Allen bedankt voor uw begrip.

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Zondag om 10.30 uur.
Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: Vorstenbosch Parochie DGH.
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.
______________________________________________________________________________________________

Bericht van de Dorpsraad
Terugblik jaarvergadering
Op 9 december is tijdens de virtuele jaarvergadering van de Dorpsraad het jaarverslag 2020 gepresenteerd.
Wilt u de inhoud nog eens rustig nalezen? Ga dan naar: http://dorpsraad.vorstenbosch-info.nl
Mieke Bode (wijkagent) heeft in haar videoboodschap gesproken over het vergroten van de veiligheid in het
dorp. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een buurt whatsapp groep of het voorkomen van
woninginbraken. Kijk op de volgende websites voor meer informatie hierover:
www.politie.nl/themas/woninginbraak.html en www.bernheze.org/inwoners-en-
ondernemers/wonen/veiligheid/buurt-whats-app/
We danken alle kijkers voor het ‘op afstand’ bijwonen van de jaarvergadering en hopen u volgend jaar weer
in MFA De Stuik te mogen verwelkomen!

DE CRAZY BINGO TWENTY ONE SHOW. (DINSDAG 29 DECEMBER)
Bij aankoop van de Bingo kaarten ontvangt u één gratis lot voor de loterij en één gratis ticket voor de twenty
one kanjer van € 221,00. Dit alles verpakt in een enveloppe. Naast de hoofdprijs zijn er natuurlijk nog heel
veel andere prijzen. Want het regent prijzen tijdens de crazy bingo. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
Dagwinkel en kosten € 10,00 per complete set.
LET OP, HEB JE AL KAARTEN GEKOCHT VERGEET DAN NIET UW LOT TE ACTIVEREN.
Verder mag u twee namen doorgeven die meedelen in jouw geluk. Doe dit zo snel mogelijk maar uiterlijk
voor 25 december. Verder vind u alle informatie in de brief die we hebben bijgevoegd in de enveloppe.
Voor meer info en de voorwaarden zie ook onze website www.bvvorstenbosch.nl

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
 Grill-Hapjespan:

Bestel snel onze heerlijke hapjespannen voor de feestdagen.
 Kerstbestelling:

Lever op tijd uw kerstbestellijst in. Wij zorgen er dan voor dat alles tijdig voor u klaar staat.
 Kerstpakketten:

Ook dit jaar maken wij weer kerstpakketten op maat voor U.
Kom naar de winkel en bespreek uw wensen.

 Donderdag 24 december sluiten wij om 17 uur.
 Wij wensen iedereen, ondanks alles, toch Prettige Kerstdagen. Blijf gezond !

Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222
of mail info@dagwinkelvorstenbosch.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

http://dorpsraad.vorstenbosch-info.nl
http://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html
http://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/wonen/veiligheid/buurt-whats-app/
http://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/wonen/veiligheid/buurt-whats-app/
http://www.bvvorstenbosch.nl
mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
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www.thuiszorgpantein.nl
De openingstijden van de cafetaria tijdens de kerstvakantie:
Woensdag 23 december 17:00 - 20:00
Donderdag 24 december Gesloten
Vrijdag 1e kerstdag Gesloten
Zaterdag 2e kerstdag Gesloten
Zondag 27 december 14:00 - 21:00
Woensdag 30 december 17:00 - 20:00
Donderdag 31 december Gesloten
Vrijdag 1 januari 17:00 - 21:00

Wij zijn open voor telefonische bestellingen om af te halen, of evt te bezorgen op 0413-363120 of
06-20048471 of met een app bericht.
En natuurlijk wensen wij iedereen, ondanks deze bijzondere tijd,
Hele fijne dagen en een goed gezond hoopvol 2021
Team de schaapskooi

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

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.

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

http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl/
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of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.


