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Parochieberichten  1 mei t/m 7 mei 2021  (week 18)

Pastoorspraatje_________________________________Wat kost dat eigenlijk, vrijheid?
Als in deze dagen iets als heel belangrijk gezien en ervaren wordt, dan is dat wel vrijheid.
En vrijheid is dan ook iets waar je natuurlijk niet tegen kunt zijn, maar wat houdt die vrijheid dan eigenlijk in?
In veel landen in deze wereld staat vrijheid zeker onder druk en daar mag je, of niet zijn wie je bent, of niet
zeggen wat je denkt of vindt, of word je onderdrukt, omdat je bij een bepaalde etnische groep hoort.
We zien dat en spreken er schande van, maar hoe vrij zijn wij ondertussen zelf?
Ook wij voelen ons zeker in deze tijd beperkt en mensen maken ook regelmatig de enorm ongepaste
vergelijking met de oorlogsjaren, maar wat we nu meemaken is toch echt totaal iets anders. We worden niet
beperkt om ons te onderdrukken en uit te roeien, maar om ons over een tijd weer in vrijheid te kunnen
bewegen en ondertussen te beschermen tegen een onzichtbare, maar dodelijke vijand. De zwakkeren in ons
midden worden dan ook niet gezien als een last en een kostenpost, maar als een groep die vooral beschermd
moet worden en daar wordt heel veel voor gedaan. En om dan de zwakkeren te beschermen en om ervoor te
zorgen dat onze fantastische gezondheidszorg niet totaal overbelast raakt, wordt van iedereen iets gevraagd en
daar wringt het steeds meer. Want mensen die niet meteen in de risicogroep vallen, zijn er ‘wel klaar mee’ en
willen zich niet meer in hoeven te houden voor hen die gevaar lopen, want dat perkt mijn vrijheid in.
En dan zitten we meteen bij wat vrijheid dan eigenlijk voor mensen betekent en dat lijkt vooral te gaan over
geen grenzen en doen, waar je vandaag zin in hebt.
Dat er soms een grens zit aan wat er verantwoord kan, is voor steeds meer mensen een onverteerbaar gegeven
en zoals het verwende kinderen past, wordt er volop geklaagd en zoeken we met elkaar steeds de grenzen op.
Nu er ook veel kritiek is op de versoepelingen, wordt nog meer duidelijk wat mensen eigenlijk onder vrijheid
verstaan en die is toch echt steeds meer op het ik gericht, dan op het samen ergens naartoe werken vanuit de
mogelijkheden die er zijn. En midden in die klaagzang vieren we voor de tweede keer Bevrijdingsdag en
staan anders dan anders stil bij vrijheid en ook bij wat die kost.
Is er bij ons wel echt een besef van wat mensen voor ons over hebben gehad voor die vrijheid, die wij zo
normaal vinden? Die vrijheid is veel te duur betaald met mensenlevens en was bedoeld als een verantwoorde
vrijheid, om ieder mens een plek onder de zon te gunnen, maar niet als vrijbrief om vooral maar te kunnen
doen waar je ‘zin’ in hebt.
Door deze opvatting van vrijheid is de samenleving er niet gezelliger op geworden, want we leven steeds
meer met de druk van mensen, die vooral een leuk leven willen en daar moet de samenleving maar voor
zorgen en ondertussen mij geen strobreed in de weg leggen. Dat deze mentaliteit ons samen leven er niet
eenvoudiger op maakt, zien we iedere dag en daarom is het goed om minstens één keer per jaar stil te staan
wat die vrijheid dan ten diepste is, maar vooral ook wat daarvoor gedaan is.
Het zou jammer zijn als we gaan meemaken dat we vechtend om die vrijheid samen ten onder gaan, terwijl
we samen met die vrijheid zoveel goeds zouden kunnen bieden aan de ander. Laten we echte vrijheid dan ook
koesteren en beseffen, meer dan eens per jaar, wat voor prijs daarvoor betaald is.
pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 2 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
Met zang van ons ensemble Cor Geenen



2

Intenties:

Pastoor Ruud Dekkers
Diny Dominicus-Willems (vw verjaardag en trouwdag op 1 mei) en de overleden ouders Willems-Hendriks,
zoon Martien en schoondochter Joke, de overleden ouders Dominicus-Gloudemans, zonen Cor en Jan,
dochters Dien en Paula en schoondochters Anneke, Gradda en Toos
Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege sterfdag)
Annie Wijdeven - Verwegen
Jaarlijkse gedachtenis voor Harrie en Dien Ottenheim-Verhoeven en overleden familie (vw verjaardag vader)
Mien van Asseldonk - van Lanen (namens de K.B.O.)
Wim Raaijmakers
Antoon Daandels (vanwege sterfdag)
Overleden ouders van Kessel - van der Sanden en dochter Ans (vanwege sterfdag moeder)

HH Mis door de week:
Dinsdag 4 mei om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Intentie:

Voor alle slachtoffers van oorlog en geweld

In Memoriam
Op vrijdag 16 april overleed onverwacht in het Bernhoven ziekenhuis te Uden
Wim Raaijmakers van Derpt in de leeftijd van 83 jaar.
Samen hebben we afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op donderdag 22 april
waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons parochiekerkhof.
Wij wensen zijn vrouw Mia en zijn gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en bidden dat
hij voorgoed mag leven bij onze God die een God van levenden is.

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
Per 1 juli 2021: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
De parochie Vorstenbosch voelt zich gelukkig geprijsd met diverse verenigingen en stichtingen die een
maatschappelijke functie vervullen. Uit het oogpunt van kennisdeling willen wij de vrijwilligers die zich
inzetten als bestuurslid van een dergelijke vereniging of stichting wijzen op een (leesbaar) artikel dat de
belangrijkste gevolgen van de WBTR voor (bestuurders van) stichtingen en verenigingen weergeeft.
Het artikel is te vinden op: www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/de-wbtr-treedt-per-1-juli-2021-in-werking-
waar-moeten-bestuurders-van-stichtingen-en-verenigingen-op-letten/

http://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/de-wbtr-treedt-per-1-juli-2021-in-werking-waar-moeten-bestuurders-van-stichtingen-en-verenigingen-op-letten/
http://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/de-wbtr-treedt-per-1-juli-2021-in-werking-waar-moeten-bestuurders-van-stichtingen-en-verenigingen-op-letten/
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Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Oud papier ophalen:
Zaterdag 1 mei halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Ron Dortmans, Sander van den Tillaart

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

Beste leden van de supportersclub.
Vanwege corona hebben we het afgelopen jaar, niets kunnen betekenen voor onze leden, en onze club.
Daarom hebben we besloten om dit jaar (2021) geen contributie te innen, van de supportersclub.
Hopelijk zien we elkaar weer spoedig, en in goede gezondheid, terug.
Bestuur Supportersclub Vorstenbossche Boys.

Lunchen bij Alpacafarm Vorstenbosch
Ons terras is weer geopend voor een drankje, lunch of high tea.
Maak kennis met onze nieuwe lunchkaart, powered by Smook. 
We zijn t/m zondag 16 mei dagelijks geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur,
met uitzondering van maandag 3 mei. 
Vanaf het terras heb je een mooi uitzicht op de pasgeboren veulens. 
Na de meivakantie zijn we weer iedere zaterdag en zondag geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Wil je reserveren of meer informatie ga dan naar https://alpacavorstenbosch.nl/lunch-high-tea/

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.

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
https://alpacavorstenbosch.nl/lunch-high-tea/
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
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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

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

