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Parochieberichten  20 februari t/m 26 februari 2021  (week 8)

Pastoorspraatje________________________________________Veertig dagen woestijn.
Als wij iets niet meer nodig hebben in deze tijd, dan is het wel nog meer beperkingen aan onze manier van
leven, dan we nu al hebben.
Wie van ons zit er nog te wachten op nog meer dingen, die niet meer kunnen of mogen en zal zelf kiezen voor
nog meer beperking?
Nu Carnaval al niet door kan gaan en zo’n beetje iedereen zich al voelt, alsof er in een woestijn geleefd wordt,
komt de boodschap van de Veertigdagentijd ook als iets dat wij nu eigenlijk niet kunnen gebruiken.
Wie wil zich nog verder beperken in eten en drinken en dingen die leuk zijn als je in een lockdown zit?
Toch begint na Aswoensdag de Veertigdaagse voorbereiding op Pasen en mogen we proberen er de vruchten
voor ons geloof van te plukken.
Misschien dat we deze keer anders de weg met Jezus gaan, juist omdat we weten wat het is op iets af te gaan,
wat we niet kunnen vermijden en wat ons angstig maakt.
Ook voor Jezus was de weg een uitdaging en een beproeving, maar Hij ging verder en niet omdat Hij nou zo
zeker het nut wilde laten zien van het lijden, maar wel om te laten zien dat God niet terugtrekt als het moeilijk
wordt.
En dat mag ook onze uitdaging zijn aan het begin van deze Veertigdagentijd; laten zien dat je verder gaat, ook
al is de toekomst onzeker en word je bang van wat er op je af komt.
Deze Veertigdagentijd mag in het teken staan van een meer geestelijke weg, waarop we onze angsten
overwinnen en ons leven echt resetten, vanuit de huidige levenservaring en de spiegel van het evangelie,
waarin we mogen blijven kijken.
Het mag dit jaar minder gaan over een matiging in eten en drinken en een geven aan goede doelen alleen en
meer gericht zijn op een verdieping van ons geloof, dat God ons heeft verlost en garant staat met een aanbod
van leven.
We kunnen ons de woestijnervaring misschien beter voorstellen dan andere jaren, maar mogen ook juist hierin
blijven geloven, dat leven sterker zal zijn dan de dood en dat God ons veilig vasthoudt in Zijn hand.
Laten we er een echte geestelijke tijd van maken, dat wil zeggen: juist in alle angst en onzekerheid vast staan
in dat geloof dat God ons nu niet in de steek laat, maar er is voor iedereen op ieder moment.
In die zin wens ik U allen een hele vruchtbare Veertigdagentijd toe en hoop en bid dat Uw vertrouwen op God
zich zo zal verdiepen, dat U echt met geloof uitziet naar het nieuwe leven van Pasen!
pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Eerste zondag van de veertigdagentijd

Zondag 21 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand
Piet van de Velden

Intenties:

Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege sterfdag)
Toos Hurkmans - van der Valk
Antoon Heesakkers
Jan en Marietje Dortmans - de Mol (vanwege sterfdag Jan)
Harrie van Heeswijk (vanwege verjaardag)
Emma Hoevenaars - Aarts
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HH Mis door de week:
Dinsdag 23 februari om  09.30 uur:   Eucharistieviering

In Memoriam
Op maandag 1 februari overleed thuis aan de Rietdijk Antoon Heesakkers in de leeftijd van 93 jaar.
Samen hebben we afscheid van hem genomen tijdens de Uitvaartdienst in onze kerk op dinsdag 10 februari
waarna we hem hebben begeleid naar zijn  laatste rustplaats bij Bertha op onze Parochiebegraafplaats.
Wij wensen zijn gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en hopen dat de goede
herinneringen een troost zullen zijn.
Als geloofsgemeenschap zijn we Antoon veel dank verschuldigd voor al zijn inzet en toewijding in het
bijzonder voor meer dan zeventig jaar koorzang.
Mag hij nu voor altijd leven bij de god die hij zo vaak bezongen heeft.

Een jaar voor Jozef.
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint Jozef en wil daarmee onze aandacht vestigen op
deze grote gelovige die altijd een beetje op de achtergrond blijft. We weten ook heel weinig van hem en hij
lijkt al verdwenen voordat Jezus aan Zijn openbaar leven begint maar in het begin heeft hij een
levensbelangrijke rol gespeeld om de komst van God in deze wereld mee voor te bereiden.
In de loop van het jaar zullen we op meerdere manieren nog naar hem gaan kijken en over hem horen maar
dan weet U waarom we in deze tijd extra kaarsen en bloemen bij zijn beeld hebben staan waarmee we hem
alvast letterlijk wat meer aandacht geven dan normaal.
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 .

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.
_____________________________________________________________________________________________

Bedankt
Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven in welke vorm dan ook, bij het overlijden van
ons Pap en Opa, Antoon Heesakkers.
Kinderen en kleinkinderen.

Stichting zorgvoorzieningen Vorstenbosch
Nu we nog steeds aan huis gekluisterd zijn en bijna geen bezoek mogen ontvangen zullen er in Vorstenbosch
waarschijnlijk personen zijn (jong of oud) die zich erg eenzaam voelen. Wij hebben al vaker aangegeven dat
U dan een beroep kunt doen op ons. We denken hierbij aan telefonisch contact voor een praatje, het doen van
een boodschap e.d.
U kunt contact opnemen met Nelly vd Ven sociale hulpverlening telefoonnummer 363278 of met Willy Bijl
telefoonnummer 362720. Voor het lenen/ruilen van een boek kunt U contact opnemen met Annie Lucassen
telefoonnummer 364779

Hairstudio mo
Zoals het er nu uitziet mogen we 2 maart weer open ...ik kan niet wachten en jullie natuurlijk ook niet om je
Corona kapsel aan te pakken ..ik sta te popelen om aan de slag te mogen ..het zal meteen erg druk zijn dus
plan je afspraak zo snel mogelijk in zodat je ook zo snel mogelijk aan de beurt bent bel of app #0612427932 
Tot snel groetjes Moniek 

mailto:hennievdbrand@outlook.com
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Bericht van de Dorpsraad

Denk mee over de herinrichting van de Kerkstraat
Zoals toegelicht tijdens de jaarvergadering, is de gemeente bezig om de Kerkstraat opnieuw in te richten. Na
een overleg met aanwonenden en gebruikers is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Iedereen is van harte
welkom om voor 25 februari hier op te reageren. Dit kan als volgt:

- Ga naar www.bernheze.org/kerkstraatvorstenbosch, klik op de blauw button ‘bekijk voorlopig ontwerp’ en
geef uw opmerkingen door   
of  
- Bekijk het voorlopige 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

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 35 koopwoningen worden gebouwd door Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling. Er zijn woningen
in verschillende prijsklassen. Let op: de verkoop is reeds gestart, deze loopt t/m 22 februari 2021
(17:00 uur).

 Kijk op www.vanwanrooij.nl/vorstenbosch-bergakkers-3 voor nadere informatie over het soort
woningen, locatie, indicatieve koopprijzen en de verkoop

 De 14 vrije kavels worden aangeboden door de gemeente Bernheze. De inschrijftermijn voor deze
kavels is inmiddels verstreken en de loting heeft plaatsgevonden. 

 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, meld u
dan tijdig bij Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling.

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.podotherapie
andenheuvel.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.

http://www.bernheze.org/kerkstraatvorstenbosch
mailto:dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
http://www.vanwanrooij.nl/vorstenbosch-bergakkers-3
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
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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

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”.

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

mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:parochievorstenbosch@hotmail.com
http://www.vorstenbosch-info.nl/
mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl
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