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Parochieberichten 29 mei t/m 4 juni 2021  (week 22)

Pastoorspraatje___________________________________Een God met drie gezichten.
Samen met het Jodendom en de Islam worden wij als Christenen gezien als gelovend in één God en zijn
daarmee één van de drie Monotheïstische (dit betekent letterlijk één God) geloven in deze wereld.
Maar om het allemaal wat ingewikkelder te maken hebben wij een God die we één en tegelijk drievuldig
noemen en als we over God gaan praten zou je soms kunnen denken dat we eigenlijk in drie goden geloven.
De absolute eenheid en het één God zijn komen in het Jodendom en de Islam misschien wat sterker naar voren
maar ook wij geloven toch echt dat God één is en dat we dus in één God geloven.
Hoe die God met drie gezichten dan precies in elkaar zit en zich intern verhoudt is eeuwenlang voedsel
geweest voor veel theologen en kamergeleerden die hebben geprobeerd iets in woorden te vangen wat zich
natuurlijk niet vangen laat. Want die ene God is allereerst zo Zichzelf dat er geen enkel mensenbegrip bestaat
waarin God helemaal te vangen en neer te zetten is en waardoor we God ‘begrijpen’. De verleiding is groot
om te proberen God te vangen in mensenwoorden maar er is geen enkel begrip dat dit kan omdat
mensenwoorden altijd alleen maar een deel van het geheel bevatten. God is dan ook niet anders te kennen of
uit te leggen dan op de manier waarop diezelfde God zich aan ons laat zien en kennen en dat noemen we
openbaring. Al is God dan een mysterie voor mensen dat wil niet zeggen dat God verstoppertje speelt of ons
om de tuin wil leiden maar Hij geeft Zich niet helemaal bloot. Net zo min als we ooit een ander mens
helemaal zullen doorgronden en kennen zullen we God ooit uitputtend kennen en begrijpen maar mogen we
Hem wel steeds meer leren kennen. Het is ook zoals Jezus ons zegt in het evangelie; Ik heb jullie nog veel te
zeggen maar jullie kunnen dat nu nog niet dragen en daarom zal de Geest komen en die zal jullie steeds meer
in herinnering brengen wat Ik gezegd heb zodat jullie blijven groeien in geloof.
Nu we samen Pinksteren hebben gevierd is God compleet in beeld want na de menswording met Kerstmis, de
verlossing met Pasen en de gave van de Geest met Pinksteren heeft God Zich maximaal aan ons bekend
gemaakt en mogen we op geloof samen verder. De Geest is dan ook de inspirator van de kerk en laat ons
gaandeweg zien wat God is, bedoelt en vraagt en mogen we nog steeds iedere dag ontdekken wat geloven nu
eigenlijk betekent. Een collega zei altijd; één keer per jaar moet ik laten zien dat ik theologie gestudeerd heb
en dat is met het feest van Drievuldigheid. Toch is het geloof in God geen kwestie van je theologie kennis op
orde hebben maar van een open geloof dat God God laat zijn en zich afvraagt wat die God vandaag voor mij
betekent en van mij vraagt. Natuurlijk denken we samen na over God en hoe Die dan is en in elkaar zit maar
het komt zoals altijd op geloof aan. Laten we dan misschien proberen om wat minder over God te praten en
het mysterie te willen ontrafelen en wat meer open staan voor Wie Hij is en hoe Hij Zich laat zien en kennen
in ons leven en vanuit die geloofservaring ook overtuigd te zijn dat er inderdaad maar één God bestaat ook al
heeft die voor ons soms drie gezichten.
Vieren we zo met elkaar het feest van Drievuldigheid niet als ingewikkelde theologische constructie maar als
het geloof in een levende dynamische God die er op Zijn manier altijd voor ons is.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag         30 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
met zang van ons ensemble Simon Smits

Intenties: Wim Raaijmakers (vanwege verjaardag) ; Toos Hurkmans-van der Valk (ivm 45 jarige trouwdag). 
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HH Mis door de week:

Dinsdag 1 juni om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Communie 2021
In 2020 is de Communie niet doorgegaan.
Gelukkig dit jaar wel ! Met de communicanten van vorig jaar erbij, was het een mooie groep !
Op 21 maart hebben de communicanten zich voorgesteld in de kerk.
Op 18 april was de communieviering, speciaal alleen voor hen en zeer naaste familie.
Afgelopen zondag 23 mei was de naviering. De communicanten hebben gespaard voor stichting Jarige Job.
Door wat ze gespaard hebben, bezorgen ze kinderen, die anders hun verjaardag niet kunnen vieren, nu toch
een hele mooie verjaardag. Ze hebben samen namelijk 116 euro opgehaald !
Pastoor Ouwens en alle andere vrijwilligers: Heel erg bedankt voor de 3 mooie vieringen.
Voor de kinderen die schooljaar 2021/2022 in groep 4 zitten en die graag de communie willen doen.
Zou fijn zijn als je dit nu al kenbaar maakt bij Yvonne: dit kan door een mailtje te sturen naar:
yvk2009@live.nl.
Werkgroep voorbereiding Eerste Heilige Communie Vorstenbosch

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.
________________________________________________________________________________________

Oude metalen inzameling 4 en 5 juni 
Muziekvereniging Notenkrakers komt weer langs voor oud ijzer, fietsen, accu's, kabels, pannen en andere
metalen. Heeft u wat liggen? Kunnen we u er van af helpen? Op 4 en 5 juni  zamelen we in.
Laat ons weten op welk moment we kunnen ophalen via oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel,
SMS of WhatsApp 0683018334.
We komen dan zeker bij u aan. Leg het metaal niet langs de weg (om diefstal te voorkomen) maar bel, mail of
sms ons voor een afspraak. U kunt de metalen ook brengen op de inzamellocatie, bij voorkeur op
zaterdagmorgen tussen 9.00 en 13.00 uur.
De opbrengst besteden we aan onderhoud en aanschaf van instrumenten. 
Neem ook contact op als u vragen heeft. oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl

Help de Notenkrakers
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier of oud ijzer?  Heel graag! Laat het ons weten per mail bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of
bel naar Jacques de Groot, 0413362201.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS:

Aanmelden Dansgarde
We zijn al weer bezig voor het komende carnavalsseizoen seizoen: 2021-2022.
Ieder jaar komt er weer een nieuwe groep bij de dansmariekes.
Stichting Carnaval De Piereslikkers doet daarom een beroep op jou!
Ga jij naar groep 7, wil je graag 2 jaar mee dansen bij de dansgarde en kun je tijdens alle optredens van de
dansmariekes aanwezig zijn, meld je dan nu aan!
AANMELDEN per email vóór 7 juni naar: secretariaat@piereslikkers.nl, vermeld in de mail je naam, adres,
postcode, telefoonnummer.
Bij een teveel aan opgaven wordt er geloot.

mailto:yvk2009@live.nl
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Werken op zondag in onze gezellige kantine!
Voor onze kantine zijn wij op zoek naar jongens en/of meisjes die willen komen werken in onze
kantine(keuken). Dit vanaf het nieuwe seizoen dus eind Augustus
Heb je vragen of interesse bel met Ineke 0623145822.
Hopelijk tot snel, Vorstenbossche Boys.

D.Q.P. Puur Boerderijvlees
Te koop varkensvlees van eigen slachting, Ook voor op de BBQ. 
Alles van smaakvolle rassen en eerlijk geproduceerd. Voor info/bestellingen bel of WhatsApp
Alexander van Doorn (06)29547852. 
Vrijdagmiddag en zaterdag vrije inloop aan de Hondstraat 16 in Vorstenbosch.

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
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
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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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