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Parochieberichten  20 maart t/m 26 maart 2021  (week 12)

Pastoorspraatje______________________________________________De keuze is reuze !
Nu we deze week mogen gaan stemmen, is het misschien nog wel een hele toer om te weten op welke partij
en op wie precies. Onderzoek leert dat mensen vaak gaan voor politici die een goede uitstraling hebben, of er
aardig uitzien en toch minder voor programma en inhoud, wat je toch eigenlijk zou verwachten.
We zien ook steeds moeilijker wat het onderscheid tussen de diverse partijen is en daarom kun je hulp vragen
aan een kieswijzer, waardoor je in ieder geval op een partij stemt, die dezelfde dingen belangrijk vindt als
jijzelf. De keuze is enorm, want of je nu zorg, economie, milieu, onderwijs of buitenlands beleid belangrijk
vindt; er is altijd wel een partij te vinden die dit onderwerp dan op de kaart wil zetten, of er iets aan wil doen.
Toch weten we dat alle mooie verkiezingsbeloften, vooral ook idealen zijn en hoopvol verwachten en dat de
praktijk leert, dat veel van wat beloofd werd aan de onderhandelingstafel sneuvelt, als partijen mee willen
gaan regeren. We zijn dan ook gewend geraakt aan compromissen en dat idealen hoog gegrepen worden, om
toch nog met iets thuis te kunnen komen. Het is natuurlijk ergens ook slim bedacht dat je mensen naar de
mond praat. En als ze dan hun stem op jou uitbrengen, vooral ook weer vergeet, waarom ze eigenlijk op jou
gestemd hebben. Politiek is vaak een hoop lucht en veel gespeelde verontwaardiging. En na deze week begint
de grote stoelendans weer en wordt er weer van alles ‘uitgepolderd’, om toch maar een stukje van de macht
voor de komende jaren te pakken te krijgen. Onderweg wordt ons daarom van alles beloofd en eigenlijk is dat
schaamteloos van hen die het beloven, want ze weten op voorhand al dat ze het toch niet waar kunnen maken.
Maar zo werkt blijkbaar democratie, want je mag niet alleen alles zeggen wat je denkt, of wat je ideaal is.
Maar je mag ook tegen mensen liegen over wat ze krijgen als ze hun vertrouwen op jou stellen.
De keuze is enorm deze keer en het gekke is; ze hebben allemaal het beste met ons voor. Maar dan kun je toch
ook wel samenwerken zou je denken? Toch is het leven nooit zo eenvoudig als dat en hebben idealisten toch
nog meer dan veertig wegen nodig, om ons te brengen waar we zijn moeten, maar dan heb je ook wat.
We leven in een mooi en goed land waar we inderdaad heel veel vrijheid hebben, maar soms vraag je toch aan
jezelf waarom mensen alles zo ingewikkeld moeten maken, als het al zo goed is. Er blijft natuurlijk altijd wat
te wensen over en met welvaart is niet alles opgelost. Dus er is altijd werk aan de winkel!
Misschien dat wij naast onze keuze in deze dagen ook nog eens na kunnen denken over wat voor soort
verkiezingsprogramma God zou hebben, als Hij mee deed aan de verkiezingen.
Hij belooft ons gouden bergen, maar kan ze ook geven. Alleen vraagt Hij niet alleen om onze stem, maar ook
om onze inzet! Voor God is kiezen ook altijd zelf instappen en mee doen en het niet aan een ander over laten,
om de wereld te verbeteren. ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’, dan komt de rest heus wel en God zal
ons onderweg vooral voorzien van inspiratie en kracht. Hij heeft laten zien wat Hij neerzet, ook als mensen
niet voor Hem kiezen en dat mag ons het vertrouwen geven dat een stem op Hem zeker geen verloren stem is.
pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Zondag  21 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering waaronder de Eerste Communicanten zich
zullen voorstellen en de collecte verzorgen.

Intenties:
Diny Dominicus-Willems (vanwege sterfdag op 23 maart) en de overleden familie Dominicus-Willems ;
Antoon Heesakkers ; Harrie en Riek van de Wetering – Wijdeven ; Opa Christ Verstegen (namens Jess) ;
Sjaan van de Kamp van Kessel (vanwege verjaardag).



2

HH Mis door de week:
Dinsdag 23 maart om  09.30 uur: Eucharistieviering

In Memoriam
Op vrijdag 5 maart overleed in de Watersteeg te Veghel Harrie van de Wetering in de leeftijd van 94 jaar en
op zaterdag 6 maart zijn vrouw Riek van de Wetering-Wijdeven in de leeftijd van 90 jaar.
Van hen samen hebben wij afscheid genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op vrijdag 12 maart
waarna we hen samen hebben begeleid naar hun laatste rustplaats op ons Parochiekerkhof.
Wij wensen hun gezin heel veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd en zijn er zeker van dat de
herinneringen een steun zullen zijn.
Als geloofsgemeenschap nemen we ook afscheid van twee heel bijzondere mensen en zijn hen beiden veel
dank verschuldigd voor hun jarenlange en trouwe inzet voor onze parochie in taken als de Avondwakegroep
en het groenonderhoud rondom kerk en kerkhof en het vele kosterswerk en alle andere hand en spandiensten
van hen beiden.

VASTENACTIE 2021 – WERKEN AAN JE TOEKOMST
Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij geld wordt ingezameld voor
mensen in nood. Dit jaar staat de vastenactie-campagne in het teken van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van
Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactiecampagne 2021
willen we nog meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun
familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. Gebrek aan scholing is een belangrijke
oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps)-opleiding kan daar verandering in brengen en de kans
op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over
maaltijden of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel te
nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.
Wat doet Vastenactie?
In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en
ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het
aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Op
www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten.
De vastenactiezakjes zullen met het parochieblad mee komen in week 11 en kunnen vanaf 17 maart t/m 1
april ingeleverd worden op de daarvoor bestemde locaties. Er staat een collectebus bij: Dagwinkel,
Brievenbus pastorie voordeur en tijdens de vieringen achter in de kerk.
Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op 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.
_____________________________________________________________________________________________

Dankwoord
N.a.v. het overlijden en afscheid van onze ouders, Harrie en Riek van de Wetering – Wijdeven, kregen we
ontzettend veel hartverwarmende reacties: de molen stond in de rouwstand als eerbetoon; de kaarten, bloemen
en telefoontjes bleven komen, en velen kwamen ook persoonlijk afscheid nemen of volgden de uitvaart via de
livestream. Op welke manier jullie ook bij ons waren: we dragen dit voor altijd mee in ons hart.
Al dit medeleven sterkt ons om het verdriet om onze ouders en opa en oma te verwerken.
Dank je wel allemaal!
Familie van de Wetering
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Vrijdag 2 april -  CRAZY PAASBINGO
Een gezellige Online Bingo, voor het goede doel, met tot wel 250 prijzen.
Win een Paasbrunch voor het hele gezin.. Ook is er een speciale loterij voor jeugdige deelnemers.
De live stream wordt verzorgd door FOURSOUND.
De bingo kaarten, het gratis lot en het twenty one ticket zitten verpakt in een envelop en deze zijn
te koop à €  10,00 bij de Dagwinkel.

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

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  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.stichtingzorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

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

Kinderen van Vorstenbosch
Wil je iemand in Vorstenbosch, die je mist of die zich eenzaam voelt door Corona, een berichtje sturen?
Stuur dan een leuk gedichtje / een wens of tekst naar: parochievorstenbosch@hotmail.com
De komende tijd gaan we dan de leukste inzendingen plaatsen op de parochieberichten.
Parochie “De Goede Herder”.

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
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