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Parochieberichten  17 april t/m 23 april 2021  (week 16)

Pastoorspraatje_____”Als God niet zou bestaan, dan zouden ze Hem uit moeten vinden.”
Deze voor ons misschien wat bijzondere uitspraak deed de filosoof Voltaire, hoogstwaarschijnlijk nog nooit
van gehoord en die mag voor ons een doordenkertje zijn. Want zien wij dat ook zo en hoe kom je bij zo’n
uitspraak, in een tijd die bol staat van tegenstrijdige meningen en weinig vertrouwen in gevestigde instituten
en organisaties. Blijkbaar heeft twee derde van de Nederlanders geen vertrouwen in kerkelijke organisaties en
dat geeft wel een hobbel om te nemen, als je voor zo’n organisatie vrijwilligers of giften wilt werven. En net
zo belangrijk, of mensen dan mee willen doen, is de reden waarom ze ja of nee zeggen en iedere organisatie
mag proberen wat aan een imagoprobleem te doen en kerken zijn daarop geen uitzondering. We hebben de
pers nou ook niet echt mee de laatste jaren en conflicten, of vermeende conflicten, worden breed uitgemeten
en het is heel erg van nu, om vooral tegen grote organisaties in te gaan. Misschien dat daarom ook voor
onszelf de automatische link, die er gelegd wordt, tussen geloven en een georganiseerde vorm daarvan eens
los gelaten kan worden en we teruggaan naar die vraag: ‘wat maakt het bestaan van een God voor verschil in
mijn leven?’ Want als je er voor kiest om het bestaan van een hoger wezen af te wijzen en te leven vanuit de
gedachte dat dit het wel is, leef je anders dan wanneer je daar wel in gelooft. Het gaat dus allereerst om een
basiskeuze en als je die hebt gemaakt, kleur je het leven ook anders in en krijgt alles een andere betekenis.
Want wat is de meerwaarde van geloven in het leven eigenlijk? We zien veel mensen om ons heen, die het
blijkbaar prima voor elkaar hebben, ook zonder in een hoger wezen te geloven en waar maken wij onszelf dan
nog druk over? Helpt het de wereld wel als ik me druk maak over de vraag wat God van mij in bepaalde
situaties verwacht, of maak ik het mezelf alleen maar moeilijk en heeft het verder weinig effect. We hebben
lang gedacht dat, wanneer mensen maar genoeg kennis van geloof hebben, ze als vanzelf tot geloof komen.
Maar dat is een stevige misvatting gebleken, toen de mensen die onze Catechismus nog helemaal van buiten
geleerd hebben, als eersten vrij massaal zijn afgehaakt, bij de georganiseerde godsdienst. En misschien is het
ook wel de grootste fout geweest van iedere georganiseerde religie in ons land, dat er zoveel nadruk is gelegd
op het volgen van regels en bepaalde wegen, dat de kern en het wezen van geloven onder druk zijn komen
staan. Als het niet meer een vaste basis is voor je leven, maar een beklemmend aantal regels en voorschriften
en druk vanuit de gemeenschap, is geloven geen meerwaarde meer, maar een last. De ingrijpende veranderin-
gen van de laatste tientallen jaren zijn dan ook zeker een reden om opnieuw na te denken over de kern van ons
geloof en wat wezenlijk is voor onszelf. De eerste vraag is en blijft: ‘geloof ik in het bestaan van God en hoe
ziet die God er voor mij dan uit?’ Als we dan op zoek gaan, komen er veel beelden van God voorbij en aan
ons om te kiezen om ergens op te vertrouwen of het af te wijzen, maar ooit zullen we toch ja of nee moeten
zeggen en dan gaan leven naar die keuze. Dus als we een uitspraak horen als van Voltaire, mag ons dat aan
het denken zetten over onze eigen levenskeuze en wat God nu voor meerwaarde heeft in mijn eigen leven, of
wat die zou kunnen zijn. Maar zeker vanuit de gedachte aan hulp en kracht en een duidelijke richtingwijzer
voor onderweg, zou het toch prettig zijn als Hij er was!
pastoor Fr. Ouwens

HH Missen in het weekend:

Zondag 18 april om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Hennie v.d. Brand

Intenties:
Harrie en Riek van de Wetering – Wijdeven ; Annie Wijdeven – Verwegen ; Gon Vogels - van Grunsven
(namens de K.B.O.) ; Toos Hurkmans - van de Valk (vanwege verjaardag) ; Gerrit van den Akker vw.
verjaardag op 19 april
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Zondag         18 april om 12.00 uur:
Eucharistieviering waaronder een aantal kinderen hun Eerste Heilige Communie zullen ontvangen.
Deze viering is alleen toegankelijk voor deze kinderen en hun meest nabije familie!

Intenties:
Opa en Oma Bijvelds (namens Tim) ; Toos de Haas - Verberne (namens Fieke) ; Opa Frans Beems (namens
Sten van Kessel) ; Oma Hurkmans (namens Ties) ; Opa Piet van Driel (namens Wessel van Driel) ; Overleden
Opa en Oma van Kessel en overleden Opa van der Loop (namens Janne) ; Oma Gerda Kouwenberg (namens
Daan).

HH Mis door de week:
Dinsdag 20 april om  09.30 uur: Eucharistieviering.

In Memoriam
Op zondag 4 april overleed in Huize St. Jan te Uden Annie Wijdeven - Verwegen in de leeftijd van 92 jaar.
Samen hebben we afscheid van haar genomen vanuit onze kerk tijdens de Uitvaartdienst op donderdag 8 april
waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats bij Janus op ons Parochiekerkhof.
Wij wensen haar gezin heel veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd en bidden dat zij voorgoed mag
leven bij onze God die een God van levenden is.

OPBRENGST VASTENACTIE 2021.
De vastenactie 2021 heeft in totaal €  620,47 opgebracht.
Namens de Vastenactie werkgroep danken wij alle gulle gevers hartelijk voor jullie financiële ondersteuning.

INZAMELING GEBRUIKT GEREEDSCHAP.
Vanaf donderdag 15 april tot donderdag 6 mei zal er in de kerken van Parochie De Goede Herder gereedschap
ingezameld worden voor de Solidariteitswerkplaats te Uden. Deze gereedschappen worden gerepareerd en
samengesteld voor b.v. een timmerman, metselaar, elektricien. Deze samengestelde gereedschapsboxen
worden ter beschikking gesteld aan derden in Afrika, Tanzania, Ghana enz. om zo deze mensen een
waardevol bestaan te geven. De kerkportalen van Nistelrode en Vorstenbosch zullen dagelijks geopend zijn
van 09:00 uur tot ongeveer 19:00 uur. Heeft u veel gebruikt gereedschap wat u wenst te doneren neem dan
contact op met 0610402525. Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage.

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.
________________________________________________________________________________________

Bericht van de Dorpsraad
Subsidie klimaatbestendige maatregelen
Een stuk extra groen of een buurtmoestuin?
Groen helpt je niet alleen te ontspannen, maar zorgt ook voor de nodige verkoeling. Combineer daarom het
vergroenen met waterberging. Dan helpt de gemeente Bernheze en Waterschap Aa en Maas je met een
bijdrage van 45% met een maximum bedrag dat kan oplopen tot maar liefst €  7.500,- .
Meer informatie? Ga naar www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie-klimaatbestendige-maatregelen

Senioren KBO Vorstenbosch:
Fotospeurtocht: Onder het motto ‘HET IS LENTE, ER OP UIT’ heeft de KBO een fotospeurtocht uitgezet
van circa 2,5 kilometer door het centrum van Vorstenbosch. Ieder KBO-lid kan op eigen gelegenheid, in eigen
tijd en tempo te tocht lopen. Mocht u mee willen doen, dan kunt u zich vóór 30 april a.s. aanmelden.
U krijgt dan de route met foto’s thuis bezorgd.
Website: Voor KBO nieuws kijk verder op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie-klimaatbestendige-maatregelen
https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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Wil je gaan voetballen bij de Vorstenbossche boys. Meld je aan!
Zijn er Jongens en meisjes die willen gaan voetballen, meld je dan voor 25 april aan, zodat we dit ook mee
kunnen nemen bij het maken van nieuwe indeling voor het seizoen 2021-2022.
Dit kun je doen via het aanmeldingsformulier wat je kan vinden op onze website
www.vorstenbosscheboys.nl. 
Het aanmeldingsformulier kun je vinden onder kopje “club” vind je het kopje “lid worden”.
Het Jeugdbestuur Vorstenbossche Boys

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

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.parochiedgh.nl
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com
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