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Parochieberichten  6 februari t/m 12 februari 2021  (week 6)

Pastoorspraatje______________________________________________God toegewijd.
Nu het alweer veertig dagen geleden is dat wij een ongekend Kerstfeest vierden, kijken we samen naar hoe
het verder gaat in 2021 en zoeken we verder naar hoop en perspectief. Terugkijkend lijkt de tijd toch weer
gevlogen, al zal die voor anderen misschien wel extra lang geduurd hebben en waar staan we nu dan?
Voor de liturgiehervorming van de jaren zestig, duurde de Kersttijd ook tot aan twee februari en werd
afgesloten met het feest dat we het beste kennen als Maria Lichtmis. Een hele tijd bleven we dus nog in de
Kerstsfeer en was er nog steeds de Kerststal die een stille verwijzing was naar wat voor een wonder er
eigenlijk gebeurd was. En die periode werd afgesloten met het opdragen aan God van Jezus in de tempel van
Jeruzalem, waarbij mensen getuigden van, met Wie wij eigenlijk in dit Kind te doen hadden. Steeds meer
wordt duidelijk dat dit Kind een hele bijzondere toekomst wacht en dat Hij een grote taak te vervullen krijgt
voor iedere mens van goede wil. Jezus wordt aan God toegewijd en die God begint in Hem een nieuw
verbond met de mensen en trekt zich daar nooit meer uit terug. En wat betekent dat verbond met mensen dan
voor ons vandaag en merk ik daar iets van in mijn dagelijks leven? Wanneer ouders hun kind laten dopen,
vertrouwen ze dat kind aan God toe en als reactie geeft God de bevestiging dat juist ook dit kind nooit uit Zijn
liefde en aandacht zal vallen. Een troostende gedachte en ergens ook een zekerheid dat, wanneer wij zelf
misschien niet in de buurt zijn, er altijd Iemand is die zorgt en draagt en garant staat. Maar ieder verbond
bestaat uit meerdere partijen en ieder heeft een eigen plaats en taak en dat geldt ook voor ons als gedoopte en
eventueel gelovige mensen. Het is een beetje bijzonder dat wij van God wel alle bijstand en aandacht
verwachten op het moment en de manier waarop wij dat dan willen en het beste vinden, maar dat Hij toch
vaak wel wat geduld moet hebben, voordat wij een keer reageren op Zijn vraag of woord. Het werkt gewoon
het beste als iedereen zich aan een eigen belofte houdt en kan vertrouwen op de ander, om datzelfde te doen.
Daarom is het ook goed dat we ieder jaar weer opnieuw de hele cyclus volgen en vieren van het leven van
Jezus, om steeds weer stil te staan bij wat God voor ons deed en doet en wat dat inderdaad voor effect heeft
op ons leven, hier en nu. Als Jezus in de tempel aan God wordt toegewijd, mogen wij ons toch ook weer even
de vraag stellen waar onze toewijding aan God uit blijkt en of Hij net zo op ons mag rekenen als wij het graag
op Hem doen. En dan is het gebruik van het gezegend licht op deze dag een heel mooi teken, want als je God
gevonden hebt in je leven, neem je dat geloof als een licht mee in je leven!
pastoor Fr. Ouwens

Kerkbijdrage
Als uw kerkbijdrage niet via een periodieke opdracht overgeschreven wordt, kunt u uw kerkbijdrage
overmaken op: Rabobank rekening nr. NL91 RABO 0155 2943 50 t.n.v. R.K. Parochie “De Goede Herder”,
onder vermelding van Kerkbijdrage 2021. Mocht u vragen hebben i.v.m. de kerkbijdrage, dan kunt u contact
opnemen met Hennie van den Brand, 06-10402525, e-mail: hennievdbrand@outlook.com .

HH Mis in het weekend:
Zondag 7 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jo Manders

Simon Smits
Intenties:
Pastoor Ruud Dekkers : Toos Hurkmans - van der Valk ;
Overleden ouders Adrianus van Houtum en Lamberdina van den Broek en overleden familie
Ties en Drieka van der Valk - Zomers en Chris Miltenburg
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HH Mis door de week:

Dinsdag 9 februari om  10.30 uur:  Uitvaart voor Antoon Heesakkers
waardoor de viering van 9.30 uur vervalt!

In Memoriam
Op woensdag 20 januari overleed in het JBZ in den Bosch Toos Hurkmans - van der Valk van de
Nistelrodesedijk in de leeftijd van 69 jaar. Samen hebben we afscheid van haar genomen tijdens de
Uitvaartdienst in onze kerk op woensdag 27 januari waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste
rustplaats op onze Parochiebegraafplaats. Wij wensen haar man Theo en haar gezin heel veel kracht en
sterkte toe voor de komende tijd en hopen dat de goede herinneringen een kracht mogen zijn en bidden
dat zij voorgoed leven mag bij onze God die een God van levenden is.

Avondwake en Uitvaart in Coronatijd
Al meerdere keren is het in de afgelopen tijd gebeurt dat ik tijdens het gesprek met de familie om een afscheid
voor te bereiden te horen heb gekregen dat mensen ook wel een Avondwake hadden gewild maar dat de
betreffende uitvaartleider had gezegd dat dit in de huidige omstandigheden niet kon.
Het kan natuurlijk zo zijn dat dit in parochies zo is maar dat is in de onze niet het geval.
Daarom wil ik toch graag even aangeven wat er in onze parochie kan en dat U vooral ook zelf aan mag geven
wat U graag wilt rondom een afscheid ook in deze bijzondere omstandigheden.
Met inachtneming van alle Coronaregels rondom het aantal aanwezigen, minus de mensen die er functioneel
zijn zoals een koster en pastoor die niet meegeteld hoeven worden bij de aanwezigen, en met de regels rond
hygiëne en afstand is een afscheid vanuit de kerk altijd mogelijk in verschillende vormen.
Zo kan er gekozen worden voor alleen een Avondwake of een Uitvaart maar ook beide en de Uitvaart kan de
vorm hebben van een Eucharistieviering maar ook een viering van Woord en Gebed is mogelijk.
Muziek is er in de vorm van een groepje zangers, dit geldt alleen voor Uitvaart, of via zelf gekozen nummers
die door mensen van de parochie via de geluidsinstallatie zullen worden afgespeeld.
Misschien hield en houdt het U niet zo bezig maar het zou heel jammer zijn dat als U iets geweten had U dat
misschien gewild zou hebben maar dat het door onwetendheid gemist wordt.
De parochie wil iedereen graag van dienst zijn en blijven bij een afscheid ook al vraagt het van ons allemaal
in deze tijd wat aanpassing en creativiteit maar we hebben het zonder meer voor U over en als U ergens over
twijfelt is een goed spreekwoord; een vragende mens is te helpen!
Pastoor Fr. Ouwens

Het Vormsel in 2021
Kinderen in de leeftijd van groep 8 van de basisschool, krijgen de gelegenheid om dit schooljaar het
Sacrament van het Vormsel te ontvangen. Het Vormsel staat gepland voor eind mei 2021.
De eerst bijeenkomst staat gepland voor eind februari.
Afhankelijk van het verloop van de lockdown zal de bijeenkomst digitaal of live zijn.
Aanmelden via het mailadres: vormsel.hvn@outlook.com
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Vormselwerkgroep per email naar
vormsel.hvn@outlook.com of telefonisch op 06-10402525.

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.

Kinderen van Vorstenbosch
Wil je iemand in Vorstenbosch, die je mist of 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”.
_____________________________________________________________________________________________
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Gezocht
Huishoudelijke hulp ( interieur verzorgster )
Voor enkele uren per week.  Dag en tijden nader overeen te komen.
Mvgr Rene Nooijen  0622452808 (na 5 uur )

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 4 februari halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk,
Rietbeemden, Dorpsrand)
Ophaalbeurt: Harrie Lucius, Alexander van Doorn
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Maarten van der Pas, Simone Vogels
Graag uw aandacht voor het klaarzetten van het papier:
-Goed verpakt klaarzetten voor aanvangstijd.
-Bij voorkeur niet in plastic kratten / manden e.d. welke retour moeten.
-Bij regenachtig weer niet te vroeg klaarzetten.
Voor vragen email: papier@notenkrakersvorstenbosch.nl

Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier? Heel graag. Laat het ons weten per mail;  bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel naar
Jacques de Groot; 0413-362201

Senioren KBO Vorstenbosch:
Quiz en puzzels: Oplossing graag vóór 13 februari a.s. inleveren. Doe ook mee en veel plezier.
Jaarvergadering: De KBO jaarvergadering (ALV) van 24 februari is uitgesteld.
Website: Voor het laatste nieuws bezoek onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

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.

 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
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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.

Johnnie.en Mieke’s Dagwinkel
Nieuw in het assortiment:
Vers gebakken, warme snacks.
Zoals saucijzenbroodjes, ham-kaas croissant, kaasbroodjes etc.
U vindt ze bij de broodafdeling in de warmhoudvitrine.
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.

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
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