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Parochieberichten  30 januari t/m 5 februari 2021  (week 5)

Pastoorspraatje________________________________________________Devoot leven.
Als wij van iemand zeggen dat die heel vroom is of erg gelovig dan is dat meestal geen compliment maar
vinden we het vaak lastig om met zo iemand in gesprek te zijn en als die van geloof getuigt dan voelen we ons
daar vaak heel ongemakkelijk bij. Als katholieken zijn wij ook niet zo van het praten over ons geloof en als
we daar op aan gesproken worden dan zeggen we nogal eens vlug dat geloven vooral in daden tot uiting mag
komen en dat we er dus ook niet te veel over hoeven te praten. En van heel veel praten over geloof wordt de
wereld inderdaad niet anders maar als je van jezelf zegt dat je gelovig bent is het natuurlijk wel logisch dat je
dan kunt uitleggen wat dat geloof inhoudt. We hebben tegenwoordig vaak veel bewondering voor mensen die
op zoek zijn naar de zin van het leven en volgen hun zoektocht met belangstelling maar als iemand zegt dat
God een grote plaats in het leven heeft en men graag bidt en naar de kerk gaat wordt het al een heel ander
verhaal. We kijken vooral ook neer op mensen als in onze spreekwoordelijke Biblebelt waar wij van vinden
dat die mensen een wat onrealistische kijk op het leven hebben en vooral eens op moeten houden met praten
over hun geloof. En wat je verder ook van zo’n geloof vindt zulke mensen zijn er wel in ons midden en daar
zullen we uiteindelijk iets mee moeten of wij hun geloof nou delen of niet. Wat opvalt is dat het eigenlijk wel
altijd de christenen zijn in ons land die de volle laag krijgen als ze zich in een maatschappelijk debat durven te
mengen want mensen die leven vanuit zulke achterhaald gedachtengoed die zijn geen serieuze gespreks-
partner en als we dan misschien toch soms een punt hebben dan begint er wel weer iemand over wat er in
christelijke kringen allemaal mis is gegaan en dan is het gesprek ten einde. Het respect dat wordt verwacht
voor een ongelovige levensvisie en normen en waarden die gebaseerd zijn op wat wij op dit moment het beste
vinden wordt omgekeerd niet gegeven aan hen die leven vanuit een overtuigd geloof en zo raken we
natuurlijk nooit echt met elkaar in gesprek. Je plek vinden in de samenleving en er zijn met en vanuit je geloof
is dan ook een echte uitdaging geworden maar daarom niet minder belangrijk voor ons vandaag. Daarom is
het belangrijk dat wij eerst zelf de inhoud van ons geloof helder hebben en het ook echt kunnen verwoorden
zodat we in ieder gesprek ook onze overtuiging mee kunnen nemen om het debat vruchtbaar mee te voeren.
Onze hele geschiedenis door zijn er mensen geweest die dit hebben gezien en er aan hebben gewerkt om
mensen te helpen hun weg in en vanuit geloof te vinden in iedere tijd en op iedere plaats zodat geloven niet
alleen iets is van daden en normen en waarden maar ook een zelf beleefde band met Iemand. Franciscus van
Sales is zo iemand geweest en die schreef een werk introductie tot het devote leven waarin hij mensen op weg
wilde helpen naar een persoonlijke geloofsbeleving op de plaats waar iemand leeft en werkt. Hij besefte dat
van iedereen in andere omstandigheden iets anders wordt gevraagd dus zocht hij ook naar wegen om iedereen
in eigen omstandigheden te helpen om toch een eigen en unieke geloofsweg te vinden en te kunnen gaan.
Zien ook wij de uitdaging om ons geloof inhoudelijk te kunnen verwoorden zodat we ons niet uit het veld
hoeven te laten slaan door alle platgetreden en vaak zeer ongenuanceerde reacties op ons eigen geloof
waardoor wij ook vandaag zuurdeeg in de menselijke samenleving kunnen zijn!
pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:
Zondag 31 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers

Cor Geenen
Intenties:
Wim van Es (vanwege verjaardag)
Overleden ouders Verbruggen -Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege verjaardag)
Toos Hurkmans - van der Valk
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HH Mis door de week:

Dinsdag 2 februari om  09.30 uur:   Maria Lichtmis. 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.

Oproep aan alle kinderen van Vorstenbosch
Wil je iemand in Vorstenbosch, die zich eenzaam voelt door Corona, een berichtje sturen?
Stuur dan een leuk gedichtje / een wens of tekst naar: parochievorstenbosch@hotmail.com
De komende tijd gaan we dan de leukste inzendingen plaatsen op de parochieberichten.
Parochie “De Goede Herder”.

Een lief berichtje voor:

Lieve Oma Treesie, Voor oma Riek en opa Harrie
Ik hoop dat we snel weer kunnen knuffelen! Hoop is een lichtje in je hart
I love you to the moon and back dat vandaag moed geeft en morgen kracht.
Dikke knuffel van Tess Groetjes Suze

Lieve opa Gerrit Verhoeven,
Door deze vervelende tijd zien we elkaar bijna niet meer, wat wij ontzettend jammer vinden! Wij zijn
ontzettend trots dat jij onze opa mag zijn!
Wij hopen dat deze vervelende periode snel weer voorbij is, dan kunnen wij elkaar weer wat meer gaan zien.
Dikke kus en knuffel (op afstand) van Heintje, Sjors en Demi.
_____________________________________________________________________________________________

Carnaval Stream van 11tot11
Op zaterdag 13 februari zouden we normaal gezien de aftrap hebben van weer een geweldige Carnaval,
maar…….
Daarom start er die dag om “efkes vur 11” een live stream die voor iedereen te volgen is op 
Show2all.nu/11tot11
Wat gaan we doen?? We brengen ruim 12 uur gezellige muziek verzorgt door lokale DJ’s!
Maar ook mag een Bront uurke natuurlijk niet ontbreken met mooie prijzen.
En om 11.11 uur zullen niemand minder dan onze eigen Prins Teun en voorzitter Dirk Timmers het geheel
officieel openen (zoals we ieder jaar beginnen met Carnaval).
Ook hebben we een heuse carnavals Top 11 en zijn we erg benieuwd naar Uw 3 mooiste carnavalskrakers,
stuur ze in naar vorstenbosch11tot11@hotmail.com en misschien staan jouw platen erin.
Dus zorg dat je verkleed en wel klaar zit met een hapje en een drankje op 13 februari efkes vur 11! 
Eetcafé de Ketel, BBQrest. Smook, Show2all en Radio Palomala.

Bericht van de Dorpsraad

Voortgang Bergakkers III
Zoals iedereen heeft kunnen zien, worden er al goede vorderingen gemaakt met het bouwrijp maken van
Bergakkers III.  Er komen in totaal 35 koopwoningen, 14 vrije kavels en 6 huurwoningen. De koopwoningen
en vrije kavels gaan op korte termijn de verkoop in:

 De 35 koopwoningen worden gebouwd door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling. Er zijn woningen
in verschillende prijsklassen. Let op: 10 februari 2021 start de verkoop en deze loopt tot 21 februari
2021.
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 De 14 vrije kavels worden aangeboden door de gemeente Bernheze. De gemeente heeft inmiddels de
grondprijs vastgesteld. Deze is € 393,25 inclusief BTW en exclusief kosten koper. Deze grondprijs is
bepaald door de gemeente met behulp van een waardebepaling door 3 onafhankelijke taxateurs.  Let
op: tot 7 februari 2021 kunt u zich inschrijven voor een bouwkavel.

 De 6 huurwoningen zullen op een later tijdstip in de verhuur komen. Zodra dit bij ons bekend is,
zullen wij u hierover informeren.

De Dorpsraad verwacht dat er veel animo zal zijn voor de woningen. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, houd
dan onderstaande websites goed in de gaten en meld u tijdig bij de gemeente of bij Van Wanrooij Bouw en
Ontwikkeling. 

Belangrijk websites
- Kijk op www.vanwanrooij.nl/vorstenbosch-bergakkers-3 voor nadere informatie over het soort woningen,
locatie, indicatieve koopprijzen en de verkoop
- Kijk op www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/wonen/vrije-bouwkavels/bouwkavels-bergakkers-
vorstenbosch/ voor de kavelgrootte, locatie en inschrijfmogelijkheden

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.

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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