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Parochieberichten 19 juni t/m 25 juni 2021  (week 25)

Pastoorspraatje________________________________Onze Vader die in de hemel zijt.
Met deze zin begint het meest bekende Christelijke gebed dat er bestaat: ‘het Onze Vader’.
Jezus leerde zijn leerlingen bidden en bracht in dat gebed al meteen in de eerste woorden God ongekend
dichtbij, door Hem Vader te noemen.
Voor Zijn tijdgenoten was God vooral heel heilig en hoog en daarmee op de eerste plaats ver weg en hoefden
wij alleen maar te zorgen Hem niet boos te maken, want dan kwam er veel ongeluk over ons.
Een heel ander beeld van God dan wij nu vaak hebben en aan zo’n beeld hangt ook een heel ander geloof.
Is God voor veel mensen in die tijd vooral Iemand die angstig maakt. Jezus gooit het roer helemaal om en
haalt God niet alleen dichtbij, maar leert ook dat Hij liefde is.
Een complete ommekeer van denken en geloven en al is Gods naam, ook door Christenen daarna vaak nog
gebruikt om bang te maken en te onderdrukken. Het past op geen enkele manier bij wat Jezus ons over die
God verteld heeft en zeker niet bij, wat Hij ons van God heeft laten zien. We mogen geloven in een God, die
als een Vader is voor mensen en dat wil zeggen: dichtbij, beschermend en begripvol.
En net zoals het begrip vader door de generaties heen veranderd is en vaderschap voor ons ook een andere
betekenis heeft gekregen, zo gaat het verstaan van Gods vaderschap ook mee in de verandering.
God is vandaag wat wij ons bij een vader niet alleen voorstellen, maar wat we er nu ook belangrijk aan vinden
en hoe die voor ons zou moeten zijn.
We willen allemaal wel een vader die zorgt en er is, als we hem echt nodig hebben. En soms wil je ook
gewoon eens even jezelf kunnen zijn en op adem komen bij iemand die je niet alleen helemaal begrijpt, maar
je ook niet veroordeelt of met extra lasten opzadelt.
God is een Vader op een unieke manier en die is niet alleen in de hemel zoals ooit gedacht werd, maar Hij is
overal om ons heen en ziet ons niet alleen bezig, maar werkt ook samen met ons aan de wereld van vandaag
en morgen. De beleving van wat vaderschap eigenlijk is, is vandaag totaal anders dan generaties geleden. En
zo mogen we ook naar God kijken. God is niet statisch en onbewogen, maar is dynamisch en enorm actief en
de bezielende kracht van leven en geloven.
Op Vaderdag mogen we onze vaders eren, maar tegelijk denken aan de Vader van alle mensen die een
supervader is voor al Zijn kinderen. Niet omdat ze alles van Hem krijgen wat ze maar hebben willen, maar
wel omdat Hij er altijd is, als we Hem waar dan ook voor nodig hebben.
Ik wens alle vaders een hele mooie Vaderdag en mogen we op deze dag ook even stil staan bij Onze Vader
die in de hemel is, maar niet alleen daar, Hij is overal om ons heen!
Toch handig zo’n vader.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 20 juni om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
Cor Geenen

Intenties:

Overleden ouders van Kessel - Vissers en overleden familie
Mia Raaijmakers - de Laat
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HH Mis door de week:

Dinsdag 22 juni om  09.30 uur: Eucharistieviering.

In Memoriam
Op donderdag 3 juni overleed in het Bernhovenziekenhuis te Uden
Mia Raaijmakers - de Laat van Derpt in de leeftijd van 86 jaar.
Samen hebben we afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op donderdag 10 juni
waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats bij Wim op ons Parochiekerkhof.
Wij wensen haar gezin zeker heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd want in zo korte tijd beide
ouders verliezen is heel wat en wij hopen dat de goede herinneringen een troost en kracht kunnen zijn.

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.
________________________________________________________________________________________

WELKOM TERUG IN DE STUIK
We zijn blij dat de Stuik door de afschaling van de Corona beperkingen eindelijk weer meer mogelijkheden
aan jullie kan aanbieden om van onze accommodatie gebruik te maken.
Ook de sporthal is weer beschikbaar voor sport, kinderfeestjes etc. Belangstelling?
Vraag onze beheerder, Bert van der Linden, telefoon 06-20480277 naar de mogelijkheden.
Ook graag tijdig overleg voor de reserveringen na de zomervakantie.
Iedereen is weer van harte welkom, heel graag tot ziens !
Beheer en Bestuur de Stuik.

KOM OP DE KOFFIE
Nu de corona hopelijk op zijn eind loopt, willen we de activiteiten van Stichting Zorgvoorzieningen weer
opstarten.
Vanaf  2 juli zal de huiskamer in de MFA “De Stuik” iedere week op vrijdag geopend zijn.
Vanaf 10.00 uur is de koffie/thee klaar en iedere inwoner van Vorstenbosch JONG OF OUD is welkom.
De gastvrouwen zijn aanwezig. Kom gezellig een praatje maken eventueel de krant lezen of een spelletje
spelen. U komt toch ook.
De bibliotheek is weer elke 14 dagen geopend en start 2 juli. Annie Lucassen is er vanaf half 11, zodat je weer
een boek kunt lezen.
Het eetcafé en het klus café zullen in september van start gaan.

Bericht van de Dorpsraad
Denk (nogmaals) mee over de herinrichting van de Kerkstraat
Zoals toegelicht tijdens de jaarvergadering, is de gemeente bezig om de Kerkstraat opnieuw in te richten. Na
overleg met aanwonenden en gebruikers is er door de gemeente een eerste ontwerp gemaakt voor de nieuwe
inrichting van de Kerkstraat. Vervolgens heeft iedereen de gelegenheid gehad om een reactie in te dienen op
het eerste ontwerp. Naar aanleiding van deze reacties is er nu een nieuw (voorlopig) ontwerp gemaakt. We
nodigen u uit om dit ontwerp te bekijken en (indien gewenst) voor 21 juni een reactie te geven. Dit kan als
volgt:
- Ga naar www.bernheze.org/kerkstraatvorstenbosch, bekijk het voorlopig ontwerp en klik op de link ‘reageer
op het voorlopig ontwerp’: daarmee geeft u uw opmerkingen door
of  
- Bekijk het voorlopig ontwerp in De Stuik (het hangt op het raam in de foyer en is vanaf buiten zichtbaar) en
geef uw opmerkingen door aan de Dorpsraad. Dit kan door een e-mail te sturen naar
dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com of te bellen met Roel van Groesen: T  06 – 51 04 98 63

mailto:dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
mailto:dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
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Vorstenbossche Boys - Jeugd

Programma jeugdafdeling 19 juni
zaterdagdienst: Jo Kouwenberg en Adri Langens                                               

Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
Keld/Boerd JO17-1 - V'Boys JO17-1 12:45 14:00    
V'Boys MO17-1 - Erp MO17-1 13:45 14:30 Chiel van der Aa
WHV JO15-1 - V'Boys JO15-1G 11:45 13:00    
V'Boys JO14-1 - SCMH JO14-1 11:15 12:00 Thomas Hoevenberg
Berghem S.MO13-1 - V'Boys MO13-1 11:15 12:15    
V'Boys JO12-1G - Den Dungen JO12-1 08:15 09:00 Stan Rijkers
VOW JO12-1G - V'Boys JO12-2G 08:30 09:30    
WHV JO11-1 - V'Boys JO11-1G 10:15 11:00    
V'Boys JO10-1G - VOW JO10-1 09:30 10:00 Willem van Lankveld
V'Boys JO9-1G - BMC JO9-2 09:30 10:00 Tjeu Vogels
Avesteyn JO8-1 - V'Boys JO8-1G 08:15 09:00    
V'Boys JO7-1G - HVCH JO7-3 09:30 10:00    
Festilent JO7-1G - V'Boys JO7-2 08:30 09:30    
V'Boys JO6 - SCG 10:00 10:30    

Vacatures jeugdafdeling
Afgelopen week hebben we weer wat vacatures kunnen vullen. Er staan er nu nog ongeveer 15 open.
Het zou kunnen dat jij wel graag wilt maar dat we jou nog niet hebben benaderd. Geen probleem laat het ons
weten, zodat we met jou contact op kunnen nemen
Voor onderstaande teams zijn we dus nog op zoek naar invulling van de vacatures trai(st)ers of leid(st)ers.
Je kunt je aanmelden via mail Jeugdbestuur_v.boys@hotmail.nl of je kunt bellen naar 06-23 88 63 91

Mo19-1(meiden onder 19 jaar)
Zoeken nog 1 á 2 train(st)ers die op dinsdag de trainingen wil verzorgen. Deze trainingen beginnen om 20:00
en duren tot 21:15. Verder zijn we ook nog op zoek naar 1 leid(st)er die samen met Haike Kanters op zaterdag
dit team wil begeleiden.

Mo17-1(meiden onder 17 jaar)
Voor dit team zouden we graag nog een vlagger willen toevoegen, zodat de leiders zich volledig kunnen
focussen op het coachen van het team.

Mo15-1(meiden onder 15 jaar)
Ondertussen hebben we de dinsdag training voor de mo15-1 kunnen invullen. De Donderdag staat tot nu toe
nog open en 1 á 2 leid(st)ers voor zaterdag zijn helaas nog niet gevuld. We zijn dus nog op zoek naar 1 á 2
train(st)ers die op donderdag de trainingen willen verzorgen en 1 á 2 leid(st)ers die op zaterdag dit team
willen begeleiden.

Jo13-1(jongens onder 13-jaar)
Hiervoor hebben we nog 1 trainer nodig om het team leiders/trainers compleet te maken

Jo11-1(jongens en meisjes onder 11 jaar)
Voor de trainingen hebben we nog niets kunnen invullen. Graag zouden we dan ook deze ingevuld krijgen.
Het gaat hier om 2 á 4 train(st)ers. De voorkeur van trainingsdagen zijn maandag en woensdag maar dit kan
ook in overleg aangepast worden

Jo10-1(Jongens en meisje onder de 10 jaar)
Om het team leiders en trainers compleet te maken zijn we nog op zoek naar 1 train(st)er voor 1 training in de
week. Voor de zaterdag zijn we nog op zoek naar 1 leid(st)er die samen met Hilde dit team op zaterdag
begeleid.

Jo9-1(jongens onder 9 jaar)
1 trainer die samen met Patrick op de woensdagen de training wil verzorgen.

mailto:Jeugdbestuur_v.boys@hotmail.nl
mailto:Jeugdbestuur_v.boys@hotmail.nl
mailto:Jeugdbestuur_v.boys@hotmail.nl
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Jo8-1(jongens en meisjes onder 8 jaar)
Voor dit team zoeken we nog 1 leid(st)er die samen met Ferry het team wil begeleiden

Senioren KBO Vorstenbosch:
Koffie Bij Ons: Omdat maandenlang niets mogelijk was organiseert de KBO nu tijdens de zomermaanden op
de dinsdagochtend ‘Koffie Bij Ons’. Aanvang: 10.00-11.30 uur in de KBO soos, ‘de Rogge’ (zaal open om
9.45 uur en de koffie is gratis). Deze vrije inloop is voor leden en niet-leden.
Vrij biljarten: Ook het vrij biljarten mag weer. Wel met kleine groepjes en op de vertrouwde dagdelen.

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE ZOMER CHALLENGE! 
De Zomer Challenge is een tijdelijk lidmaatschap van drie maanden en geschikt voor iedereen die graag fit
wil blijven in de zomerperiode en/of kennis wil maken met tennis.
Een compact lidmaatschapspakket welke loopt van 1 juli tot en met 30 september;
 - Kennismaken met tennis en onbeperkt vrij spelen
 - Meedoen met KNLTB open toernooien
 - Kosten € 49,-

- Twee tennislessen op woensdag 14 en zaterdag 17 juli
(kinderen tot 12 jaar gratis deelname (aanmelden verplicht)

 Meld je nu aan via onze website www.tvv82.nl onder het kopje ‘lidmaatschap’ en vink zomerchallenge aan.

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,
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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
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