
1

Parochieberichten 15 mei t/m 21 mei 2021  (week 20)

Pastoorspraatje___________________________________Kan ons geloof dat wel aan ?
Deze vraag mogen wij onszelf stellen als we met elkaar deze week Hemelvaart vieren.
Na veertig dagen kijken we, samen met de leerlingen, Jezus na als Hij terug gaat naar de Vader en daar Zijn
plaats weer inneemt, na alles te hebben volbracht wat de bedoeling was voor ons en ons geluk.
We beleven dat vast anders dan we vaak op afbeeldingen van dit feest zien, waar de apostelen samen met
Maria Hem nastaren en we nog net twee bungelende voetjes boven in het tafereel herkennen.
Het evangelie vertelt ons van een periode, die Jezus nog gebruikt heeft om Zijn leerlingen te bevestigen in
hun Verrijzenisgeloof, waarna Hij letterlijk uit beeld verdween en ze het van hun geloof moesten hebben.
En dat verder gaan op geloof vieren we met Hemelvaart, waarop Jezus ons dan misschien achterlaat maar niet
zonder iets te beloven.
Voor Hij gaat, belooft Hij de Heilige Geest en daar mogen we in de negen dagen, tussen Hemelvaart en
Pinksteren, samen ook om bidden en die verwachten. Ons geloof heeft op tijd ook bevestiging nodig, want
meestal zwakt het nogal af, wanneer het op eigen kracht verder moet en we Hem onderweg niet echt meer
herkennen. Daarom is die vraag of ons geloof het wel aan kan met zo’n vreemde, want wie van ons blijft een
leven lang gelovig op eigen kracht?
Als we Jezus samen zien gaan, mogen we er op vertrouwen dat dit het einde niet is, maar dat het verder gaat,
alleen misschien wat minder tastbaar, maar daarom niet minder echt. Het is voor de leerlingen een hele
kostbare tijd geweest, toen ze Jezus na Pasen weer mochten zien en Hij hen kwam bevestigen, dat Hij toch
echt weer leefde. En hun ervaring is ook voor ons bedoeld, want verhalen uit het evangelie zijn altijd meer
dan verhalen. Ze mogen ons steeds weer helpen te geloven en willen houvast zijn voor onderweg.
Dus of ons geloof het wel aan kan, dat we Jezus op een andere manier tegen zullen komen, is inderdaad een
serieuze vraag, die we onszelf mogen stellen, maar waar we ook zeker hoopvol ja op mogen zeggen.
Het steeds weer opnieuw vieren van dezelfde dingen uit Zijn leven, wil ons helpen om dieper in Zijn leven
door te dringen en het geloof in Hem ook onze kracht en leidraad te laten zijn.
Laten we daarom ook met de leerlingen beseffen dat alles na Hemelvaart anders zal zijn, maar dat Hij ons niet
alleen heeft gelaten, ook al ging Hij van ons heen zoals het lied zingt.
Samen mogen we denken aan wat we nodig hebben om te blijven geloven en dat we het zonder Zijn
geestkracht inderdaad niet levenslang gaan redden.
God trekt Zich nooit terug van mensen en doet dat nu net zo min en dat mag ons de overtuiging geven die
zegt: ‘Hemelvaart, ja dat kan mijn geloof aan, want Hij is niet weg maar is zelfs dichterbij dan ooit, als Hij
door Zijn geestkracht in ons werkt!’
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 16 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand
Piet van de Velden

Intenties:

Annie Wijdeven - Verwegen
Wim Raaijmakers
Carla Koopmans (namens de K.B.O.)
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HH Mis door de week:

Dinsdag 18 mei om  09.30 uur: Eucharistieviering.

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.
________________________________________________________________________________________

BEDANKT 
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven en belangstelling die we hebben gekregen na
het overlijden van Wim, ons pap en opa. Ook voor de vele kaarten die we hebben mogen ontvangen.
Dit doet ons goed.
Mia, kinderen en kleinkinderen Raaijmakers 

Senioren KBO Vorstenbosch:
Fotospeurtocht: De oplossing van KBO fotospeurtocht kan tot 20 mei a.s. ingeleverd worden.
Website: Voor actueel KBO nieuws kijk op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

Vers ambachtelijk Italiaans schepijs
Misschien is het u al opgevallen onze nieuwe ijssalon op het terras met 18 verschillende soorten vers
ambachtelijk Italiaans schepijs.
Kom gezellig genieten op ons terras van een heerlijke coupe of kom langs wandelen en neem lekker een ijsje
mee voor onderweg.
Graag tot ziens bij Eetcafé de Ketel

Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
 Hemelvaart:

Donderdag 13 mei zijn wij gesloten.
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.
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Stichting zorg kringloop
loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.
Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp
via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
www.stichtingzorgkringloop.eu
inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar

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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