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Parochieberichten  24 april t/m 30 april 2021  (week 17)

Pastoorspraatje______________________________________________De Goede Herder.
Toen wij inmiddels ruim zes jaar geleden een ‘nieuwe’ parochie werden, is met elkaar gekozen voor de naam
van De Goede Herder. Ergens een teken van een nieuw begin en tegelijk ook een naam, die een bepaald
geloof met daaraan gekoppeld een hoopvolle verwachting uitdrukt. We kunnen ons ook vandaag nog steeds
heel goed iets voorstellen bij het beeld van Christus als de Goede Herder en het is ook juist dat beeld,
waarover Hij zelf vertelt in het evangelie. Jezus noemt hier Zichzelf  de Goede Herder en maakt Zichzelf ook
tot norm voor leiderschap in de kerk, maar vooral tot een beeld van Wie God wil zijn voor mensen.
Al zijn we tegenwoordig met elkaar intens bezig met natuur en milieu, het beeld van de dolende herder met
schapen is toch wat op de achtergrond geraakt, omdat we dat niet iedere dag meer tegenkomen, zoals we dat
eerder wel deden. Toch blijft het beeld van een eenzame herder met schapen tot de verbeelding spreken en
weten we inmiddels zeker dat dit een pittig bestaan is. Een herder is niet zo maar iemand, die met schapen
over de heide wandelt en wel ziet waar het allemaal uit zal komen, maar een harde werker, die dag en nacht in
de weer is om de kudde veilig te houden en van alles te voorzien wat die nodig heeft. Zo’n herder is Christus
ook voor mensen en Hij doet dat op Zijn eigen en unieke manier vanuit Zijn God-zijn en met liefde voor ieder
van ons. Dit is geen zoet en romantisch beeld, maar mag ons het geloof geven dat er altijd Iemand voor ons
klaar staat en dat Die ziet wat wij nodig hebben en wat ons nu bezig houdt en daar een antwoord op heeft.
Op de vierde zondag van de Paastijd komt Christus altijd voorbij als de Goede Herder en als Hij het van
Zichzelf zegt, mag ons dat vooral oproepen tot geloof en vertrouwen in Gods zorg voor mensen.
Samen vieren we dit feest vooral in de liturgie, maar eigenlijk zou het een beeld moeten zijn, dat ons het hele
jaar voor ogen staat als we nadenken over Wie God nou voor ons is. We mogen dit feest ook nu vooral met
geloof en vertrouwen vieren, omdat God Zichzelf in dit beeld aan ons geeft als die Goede Herder, die bezorgd
is om ieder van ons en die weet dat wij niet zozeer makke schapen zijn, die alles maar over zich heen laten
komen, maar wel mensen blijven die het alleen niet altijd redden. Zien we Christus komende zondag dan als
die Goede Herder, die Zijn leven voor ons heeft gegeven, zodat wij voor altijd leven met God. Vieren we
Hem als Diegene waar Maria al van zei: ‘Doet maar wat Hij U zeggen zal en dan komt het wel goed!’
pastoor Fr. Ouwens

HH Missen in het weekend:

Zondag 25 april om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand
Piet van de Velden

Intenties:

Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven
Annie Wijdeven - Verwegen
Ouders Antoon van Asseldonk en Petronella van Dijk en overleden familie
Antoon van Doorn (vanwege sterfdag)
Bert van der Heijden (vanwege verjaardag) en de overleden ouders van der Heijden - van Kessel en overleden
familie
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HH Mis door de week:
Dinsdag 27 april om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Eerste zondag van Mei (2 mei 2021) Bedevaart naar Sint Cornelius in Zeeland.
Op zondag 2 mei 2021 vieren we in Zeeland Sint Cornelius.
Met een bedevaartsmis om 7.00u en om 9.00u.

Aanmelden is hiervoor, vanwege de Coronatijd, noodzakelijk.
Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: Telefoon: 0486452128 (Tonnie van Boekel)

U bent van harte welkom!
Een kinderzegen zal worden uitgesproken aansluitend aan de H. missen van 7.00 uur en 9.00 uur.
De kerk zal open zijn van 6.30 uur tot 11.00 uur.

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.
________________________________________________________________________________________

Ons speulgoed.
Speelgoed in de kast,

wat eigenlijk niet meer past?
Spelen de kinderen er niet meer mee,

maar ben je met de prullenbak niet tevree?
Is het speelgoed schoon, compleet en niet stuk,

dan vind misschien een ander kind ermee zijn geluk.
We beloven je een goed gevoel,

want alles gaat naar een goed doel.
Heb je nog wat liggen? mail ons dan,

dan maken we samen een breng of ophaalplan.

onsspeulgoed@hotmail.com
Ben of ken je iemand die nu niet in de financiële mogelijkheid is om een cadeautje te kopen voor een
kinderfeest of verjaardag mail ons ook. 

Senioren KBO Vorstenbosch:
Fotospeurtocht: De KBO heeft een fotospeurtocht uitgezet van circa 2,5 kilometer door het centrum van
Vorstenbosch. Mocht u als KBO-lid mee willen doen, dan kunt u zich vóór 30 april a.s. aanmelden.
U krijgt dan de route met foto’s thuis bezorgd.
Vrijwilligersavond: De vrijwilligersavond van 23 april gaat, gezien de huidige situatie, niet door. 
Mogelijk kunnen we deze bedankavond in het najaar nog ergens in plannen.
Website: Voor KBO nieuws kijk verder op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

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

AMBACHTELIJKE WORSTENBROODJES
a.s. zaterdag hebben we weer verse worstenbroodjes 6 stuks €  7,50
Ook diverse soorten varkensvlees van eigen slachting.
Geef tijdig uw bestellingen/reserveringen door.
Alexander van Doorn, Hondstraat 16 Vorstenbosch (06)29547852.

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Koningsdag, dinsdag 27 april, zijn wij normaal open van 8.00 tot 18.00 uur.
Deze week hebben we weer lekkere oranje-producten van Bakkerij Doomernik.
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

http://www.vorstenbosscheboys.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
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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

http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
http://www.vorstenbosch-info.nl/
http://www.parochiedgh.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com

