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Parochieberichten 26 juni t/m 2 juli 2021  (week 26)

Pastoorspraatje_______________________________________________Verder bouwen.
Iedere generatie leert aan de volgende alles wat er nodig is om een eigen leven op te bouwen en leert je jezelf
te redden in de wereld van vandaag. Allerlei vaardigheden komen dan voorbij en naast alle praktische dingen
die je ‘moet’ kunnen in het leven, geven we vaak ook een heel stel normen en waarden mee. En groeiend naar
volwassenheid laten mensen onderweg dingen los, die ze zelf niet als echt nodig ervaren en pakken soms ook
dingen op die ze tegen komen en interessanter blijken dan gedacht. Vooral normen en waarden zijn heel
persoonlijk geworden en heel veel wordt er niet meer automatisch gedragen door een samenleving als
voorheen, of door mensen gekozen als van waarde voor hun leven. Dat maakt het er voor iedereen die bij
opvoeding betrokken is niet gemakkelijker op en het lijkt wel eens of alles zo persoonlijk is dat we niet meer
kunnen spreken van een gezamenlijk fundament. Toch zien we in alle generaties ongeveer hetzelfde
terugkomen en is het niet meer dan logisch dat alles op tijd ook getoetst wordt op nut en noodzaak.
Hiermee hebben we wel een samenleving gemaakt die niet meer vast staat en zoals het wel vaker wordt
genoemd vloeibaar lijkt te worden. Wat vandaag zeker is, hoeft dat morgen niet meer te zijn en voor heel wat
mensen is dat een hele uitdaging. Binnen ons geloof is alles net zo relatief geworden als daarbuiten en er lijkt
ook geen vast fundament meer te zijn waarop iedereen geloven bouwt. Sinds inmiddels al heel wat jaren
lijken we als gelovige ook te moeten twijfelen aan alles wat ons te geloven wordt voorgehouden en dat
twijfelen heeft ook weinig nieuws gebracht. Iemand die ik in Veldhoven kende zei altijd heel gevat: ‘ieder
patertje heeft zijn eigen theatertje’ en wilde daarmee ook de verwarring benoemen die veel mensen ervaren
hebben door alle mensen van de kerk die het niet meer leken te weten en daarom hun eigen geloof maar vorm
gaven. En op die mentaliteit kun je ook geen geloof of kerk bouwen, want als niemand meer weet wat het
worden moet dan bouw je samen vooral op los zand en dat bouwwerk zal altijd instorten. Binnen ons geloof is
er misschien niet zo veel meer zeker als dat er ooit was, maar de basis is nog hetzelfde als toen het begon. Als
we dan ook op 29 juni het feest vieren van de apostelen Petrus en Paulus, dan staan we eerst en vooral stil bij
het fundament van ons geloof, waar wij vandaag nog op verder mogen bouwen. Het gaat er dan niet om dat
ons geloof inderdaad in beton gegoten is, maar dat er een basis is die niet verandert en dat we alleen de vorm
aanpassen in de tijd, maar niet de inhoud. Petrus en Paulus staan samen garant voor de puurheid van ons
geloof, omdat zij het vanaf Christus zelf vorm hebben gegeven en hun geschriften al getuigen van een diep en
overtuigd geloof in God en de Blijde boodschap. Zo lang onze wortels liggen in hun geloof zijn we zo
rechtstreeks als het maar kan, verbonden met de God die liefde is en die Zijn Zoon vanuit liefde de wereld
heeft laten verlossen. We zijn zo gewend geraakt aan alles in twijfel trekken en geloofszaken belachelijk
maken, vooral tijdens feestjes en verjaardagen, dat we toch een beetje op moeten letten niet alles te verliezen
wat geloven ook voor ons kan betekenen. Ik wens U van harte een hedendaags, uitgebalanceerd geloof toe dat
hoofd en bijzaken van elkaar weet te scheiden en dat twijfel gerust toe durft te laten, maar dat zeker altijd kan
blijven zien dat God toch het beste antwoord is op onze levensvragen.
Petrus en Paulus zijn voorop gegaan en hebben een stevig fundament gelegd, laten we daarop vooral verder
bouwen en God zien in alles.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 27 juni om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders
met zang van ons Ensemble Simon Smits
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Intenties:

Uit Dankbaarheid
Overleden ouders Kanters - Konings (vanwege sterfdag vader)
Mia Raaijmakers - de Laat
Wim Raaijmakers (namens de K.B.O.)

HH Mis door de week:

Dinsdag 29 juni 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.
________________________________________________________________________________________

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.

KinderVakantieWeek

Bouwleiding gezocht!!!!
Wij zijn dringend op zoek naar bouwleiding.
Als bouwleiding begeleid je 3 dagen een groepje kinderen om er samen met hun onvergetelijke dagen van te
maken. Lijkt je dit leuk en ben je voor 1 januari 2022 16 jaar? Geef je dan gauw op!
Mag alleen maar natuurlijk ook samen met iemand.

Frietgezinnen gezocht!!!
Ook zijn wij nog op zoek naar enkele gezinnen die op vrijdag 3 september vanaf ongeveer 16.45 uur een
groepje kinderen wil voorzien van friet en snacks.

Geef je op bij Inge van Kessel 06-46094303 of emiel_inge@hotmail.com

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.
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Fietstocht Supportersclub “Vorstenbossche Boys”.
Zaterdag 3 juli.
Start tussen 11.00 uur en 13.00 uur, met corona regels in acht te nemen.
Bestuur Supportersclub

Senioren KBO Vorstenbosch:
Koffie Bij Ons: Voorlopig organiseert de KBO elke dinsdag een inhaalochtend.  Aanvang: 10.00 uur.
De KBO soos gaat open om 9.45 uur en de koffie is gratis. Deze vrije inloop is voor leden en niet-leden.
Start fietsseizoen: Elke woensdagmiddag start de wekelijkse zomerfietstochten. Startplaats “de Stuik” om
13.30 uur (eigen risico).

Kaderfeest Vorstenbossche Boys.
Alles lijkt erop dat we weer een feestje kunnen plannen. Als alles rond het corona virus goed blijft gaan, waar
we vanuit gaan, willen wij op vrijdag 10 September ons kaderfeest houden.
De uitnodigingen volgen snel, dus zet de datum alvast in de agenda!

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
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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
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