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Parochieberichten  3 april t/m 9 april 2021  (week 14)

Pastoorspraatje__________________________Leven vanuit het perspectief van Pasen.
Juist nu we met elkaar perspectief willen zien en er door veel mensen en sectoren ook geklaagd wordt over
een gebrek aan dat perspectief, kunnen wij er in deze dagen het perspectief van Pasen tegenover zetten.
Dit is een heel ander perspectief dan kijkend vanuit de economie, de cultuursector, de zorg en de horeca, maar
zeker een serieus perspectief en van belang voor ons geestelijk welzijn. Want naast alle schade aan economie
en samenleving, is er een groeiend besef van de mentale gevolgen van alle noodzakelijke beperkingen en die
zullen zeker nog heel lang doorwerken.
Als mensen hebben wij ook behoefte aan perspectief en willen we, wanneer ons iets wordt gevraagd of
opgelegd, ook weten hoe lang dat dan gaat duren en stellen ons daar dan ook op in. En als onderweg punten
worden opgeschoven tot waar wij ze nog maar nauwelijks kunnen zien en alles alleen maar verder weg lijkt te
drijven, worden we onrustig en is de rek er ook een keer uit.
Midden in die worsteling vieren we met elkaar Pasen. En mogen we kijken welk perspectief dat feest ons
geeft in ons leven, vandaag en hoe het ons nu ook helpen kan. Want Pasen is bij uitstek het feest van
perspectief voor ons leven en het geeft ons licht en lucht op een hele eigen manier.
Wanneer we met elkaar Christus Verrijzenis vieren, is dat geen historisch feit of een onomstotelijk vaststaand
gegeven, maar een geloof dat door het te vieren steeds vernieuwd wordt en bevestigd.
God heeft laten zien dat er perspectief voor ons leven is en altijd zijn zal en dat we ons aan Zijn belofte vast
mogen houden, dat het leven sterker is dan de dood en dat lijden en geweld toch niet het laatste woord
hebben.
Als we in deze dagen dan ook op zoek zijn naar lichtpuntjes en licht aan het einde van de tunnel, mogen we
juist in het vieren van Pasen dat vinden voor ons leven vandaag. Samen staan we opnieuw bij het lege graf en
mogen overdenken wat het zeggen wil dat Hij er niet is, maar dat Hij weer leeft. Verrijzenis klinkt heel
ongelooflijk, want we zien steeds om ons heen dat dood toch echt dood is, maar God breekt deuren open die
voor anderen gesloten blijven. En juist uit die overtuiging dat voor God niets onmogelijk is, mogen we kracht
halen voor ons Paasgeloof en vanuit dat geloof ons leven opnieuw bekijken en waarderen.
Het hele jaar dat achter ons ligt, vertelt ons van lijden in vele vormen en op vele manieren, maar onderweg
hebben we ons toch proberen vast te houden aan dat geloof, dat we met Pasen vieren en waarop ons hele
christelijke geloof gebouwd is.
Vieren we Pasen dan met alle geloof dat wij op kunnen brengen, want zonder geloof in de toekomst en het
leven, worden de mentale klappen voor ons nog veel groter. Staan we met Pasen vol blijdschap bij het graf dat
ons zegt: ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen, Hij is de Levende en daarom zullen ook wij voor altijd leven’.
Ik wens u en al uw dierbaren en ons samen een heel Zalig Paasfeest toe en vooral het perspectief dat Pasen
aan ons leven geeft: ‘Vrees niet want Hij leeft en daarom leven ook wij’.
pastoor Fr. Ouwens

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
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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

HH Mis het weekend: Hoogfeest van PASEN
Zondag 4 april om 11.00 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders

Met zang van ons Ensemble Simon Smits

Intenties:
Pastoor Ruud Dekkers
Diny Dominicus - Willems
Pieta van Houtum
Truus van Kessel - Vissers en overleden familie
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven
Marinus Verstegen en Antonia van den Berg (vanwege verjaardag)
Jan Verstegen en dochter Mirjam
Christ Verstegen (jaargetijde)
Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans (vanwege verjaardag vader)
Antoon Heesakkers (namens de K.B.O.)

HH Mis door de week:
Dinsdag 6 april om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 11.00 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.
________________________________________________________________________________________

BELANGRIJK BERICHT  -  BELANGRIJK BERICHT  -  BELANGRIJK BERICHT

Beste kinderen van Vorstenbosch,
Kijk 2e Paasdag, maandag 5 april, om 10.30 uur op de site van www.Bvvorstenbosch.nl
Daar staat een belangrijk bericht voor jullie…..
Groetjes
DE PAASHAAS

Senioren KBO Vorstenbosch:
Puzzel prijsvraag: Oplossingen inleveren kan tot 10 april a.s. De gecorrigeerde kruiswoordpuzzel is op de
website te vinden.

Paasverrassing: Het bestuur bedankt iedereen voor de leuke reacties en waardering.
Website: Voor KBO nieuws kijk verder op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

http://www.Bvvorstenbosch.nl
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 1 april halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk,
Rietbeemden, Dorpsrand)
Ophaalbeurt: Theo van Beekveld, Patrick van der Heijden
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Jos van Dijk, Guus Schoenmakers

Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:
-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.
-Bij voorkeur niet in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.
-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.

Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail;  bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar
Jacques de Groot; 0413-362201

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 t/m donderdag 1 april, tot 18.00 uur.
Heeft U Bingo kaarten gehaald, vergeet dan niet om uw lot te activeren.

Bericht van de Dorpsraad

Tipweg: (gedeeltelijk) eenrichtingsverkeer
Om de veiligheid van fietsers te vergroten is er besloten om de Tipweg definitief (gedeeltelijk)
in te stellen als eenrichtingsweg.
Dit houdt het volgende in:
 Ga je met de auto naar het gebouw van Jong Nederland?

Dan mag je er alleen inrijden vanaf de Kampweg, vanaf de Heuvel/Nistelrodesedijk is het verboden in
te rijden vanaf huisnummer 15.

 Ga je met de fiets naar het gebouw van Jong Nederland? Dan mag je zowel vanaf de Kampweg als
vanuit de Heuvel/Nistelrodesedijk de Tipweg inrijden.

Het tennispark en het gebouw van Stichting Jeugdbelangen blijft met de auto bereikbaar, ook vanaf de
Heuvel/Nistelrodesedijk.

Meer informatie? Ga dan naar www.officielebekendmakingen.nl en zoek op ‘Tipweg’.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
 Een heerlijk Paas-ontbijt bestellen:

Broodje-Croissantje-donut-verse jus- beleg-fruit-yoghurt-gekookt eitje.
Voor €  7,50 p.p. hangen we een ontbijt bij u aan de deur.
Bestellen voor 1e en/of 2e Paasdag via 362222 of via whats-app 06-12946405

 Broodjes bestellen:
U kunt voor 1e en/of 2e paasdag verse (afbak)broodjes bestellen om af te halen.
Behalve voor afhalen is de winkel is gesloten.

 Wij wensen iedereen hele fijne Paasdagen.

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
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Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.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

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

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

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl

