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Parochieberichten  27 maart t/m 2 april 2021  (week 13)

Pastoorspraatje_________________________________Nog een Goede Week te Gaan !
Hoe ondanks alles de tijd toch nog snel gaat, merken we nu we op de drempel staan van de Goede Week,
waarin we samen heel intens de weg van Jezus gaan, vanaf Zijn aankomst in Jeruzalem tot de ervaring van
het lege graf op Paasmorgen.
Hele bijzondere dagen in ons geloof, die tegelijk de weg zijn die wij als mens allemaal gaan in deze wereld
en die ons vooral op willen roepen tot vertrouwen. Jezus gaat de weg van iedere mens en neemt ons op die
weg ook mee en geeft er meteen een hele andere draai aan.
Als mensen zien wij vaak vooral wat scheef trekt en anders loopt dan wij verwachten of willen, maar als we
goed kijken dan zien we in Jezus wat de naam Goede Week ook is.
De hele week staat in het teken van een intense weg, die de weg lijkt van ieder slachtoffer van een
gewelddadig regime, maar tegelijk helemaal anders is.
Wereldwijd, we hoeven hier niet eens zo ver voor van huis te gaan, zijn mensen dag in dag uit het slachtoffer
van mensen, die macht als levensdoel hebben en daarbij niets of niemand ontzien.
In die zin was wat Jezus is overkomen helemaal niet zo uniek of nog nooit gezien, want waar Hij de dood aan
het kruis vond, was al sinds lange tijd een martelplaats waar mensen om allerlei redenen gekruisigd werden.
Hij werd ook gekruisigd midden tussen twee moordenaars in en hun namen zijn we ook allang vergeten,
maar waarom was Jezus dan zo anders?
Al zo oud als het Christendom is, hebben mensen zich verbaasd over wat het verhaal dan zou zijn en niet
zelden kost erin geloven heel wat moeite, omdat het zo ongelooflijk klinkt. Maar ergens is er iets wat ons
toch blijft inspireren en boeien.
We zullen nooit de precieze betekenis en diepte van Gods liefde verstaan, die de oorzaak en bron is van
Jezus zelfgave. Maar we mogen die in dankbaarheid blijven vieren en er kracht en hoop uit blijven halen.
God heeft een antwoord gegeven op het lijden en de dood in deze wereld en daarmee ook zin gegeven aan
ieders bestaan. En we mogen dat in geloof blijven vieren en ons eigen geloof daardoor verdiepen.
Dat het voor ons gevoel wat tegenstrijdig is, mag ons nog eens extra uitnodigen om in deze komende Goede
Week te zien, hoe groot en grenzeloos Gods liefde voor mensen is en dat Hij in alle lijden niet de grote
afwezige is, maar de grote aanwezige.
Wij hebben nog een Goede Week te gaan.
Mag het samen beleven van deze dagen ook ons bevestigen in het geloof in God en daarbij natuurlijk vooral
in de zin van ons leven, door de weg die Jezus voor ons heeft afgelegd!
pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Palmzondag
Zondag 28 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand

Piet van de Velden

Intenties:
Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege verjaardag)
Overleden ouders Kanters - Konings (vanwege verjaardag vader)
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven
Piet Timmers
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HH Mis door de week:
Dinsdag 30 maart om  09.30 uur: Eucharistieviering

Witte Donderdag
Donderdag     1 april  om 19.00 uur: Eucharistieviering

Intenties:
Voor onze overleden pastoors en al onze overleden missionarissen
Voor weldoeners van onze kerk

Goede vrijdag
Vrijdag          2 april  om 15.00 uur:  Herdenking van het lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus

  door de Kruiswegviering.
Collectanten:   Jan Smolenaers en Cor Geenen

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.
________________________________________________________________________________________

WE HEBBEN WAT TE VIEREN BIJ DE TWENTY ONE CRAZY PAASBINGO……..
Omdat we wat te vieren hebben, hebben we op Vrijdagavond 2 april wel tot 250 prijzen.
Naast de prachtige pakketten vol met bruikbare artikelen die je kan winnen hebben we ook weer veel extra
prijzen. Met het gratis twenty one ticket maak je kans op een van de diverse mooie vuurschalen vol met
lekkers of een van de andere prijzen. Verder houden we een gratis loterij.
En je weet het, bij onze crazy bingo win je niet alleen.
Meer hierover lees je op onze website www.bvvorstenbosch.nl
Win een paasbrunch voor het hele gezin
Verder maak je op deze avond kans op een paasbrunch voor het hele gezin.
Thuisbezorgd in overleg op 1e of 2e paasdag.
En we hebben een extra lot voor jonge deelnemers
Bij de vorige editie zagen we ook veel jeugdige deelnemers.
Hiervoor organiseren we naast de normale ronden een extra loterij met aangepaste mooie prijzen.
Deelnemers t/m 15 jaar ontvangen na aankoop van het paasbingo pakket een extra lot via de mail.
Meer hierover lees je op de website en op de bijgevoegde brief bij uw bingokaarten.
De bingo kaarten, het gratis lot en het gratis twenty one ticket zitten verpakt in een envelop en deze zijn
te koop à €  10,00 bij de Dagwinkel. De live stream wordt deze keer verzorgd door FOURSOUND.

Beste klant,
A.s. vrijdag 26 en zaterdag 27 maart wordt er aan de voorzijde van het pand beton gestort.
Dit heeft als gevolg dat er op die 2 dagen niet via de ingang bij BBQ smook en de cafetaria de schaapskooi
de bestellingen afgehaald kunnen worden.
Hier hebben wij natuurlijk een oplossing voor bedacht om dat via de achterzijde te doen, via de 
Peelstraat.
Hier staan wij voor jullie klaar zodat u toch gewoon uw eten telefonisch kunt bestellen en op kunt halen.
Excuses voor het ongemak en hopen uw begrip.
Groetjes namens Smook en de Schaapskooi

Studio Subliem:
Yeah eindelijk is het zover.
Ben erg blij met mijn knusse kapsalon aan huis op Rietbeemden 15.
Nieuwsgierig? 0655771871 De koffie staat klaar!
Liefs Bregje van Aar 

http://www.bvvorstenbosch.nl
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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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