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Parochieberichten  27 februari t/m 5 maart 2021  (week 9)

Pastoorspraatje______________________De stoel van Petrus, verbondenheid in geloof.
Een van de sterkste punten van ons geloof is dat wij deel zijn van een wereldwijde gemeenschap, die zich
eensgezind drager weet van een evangelie, dat een blijde boodschap wil zijn voor iedereen. Alles binnen onze
kerk is dan ook op de verkondiging en beleving van dit evangelie gericht en alle organisatie is daar ook voor
bedoeld, zodat de boodschap het meeste kans van slagen heeft. We zien helaas ook dat juist de organisatie op
tijd ook voorrang krijgt op de verkondiging en beleving van het evangelie en dat houdt de boodschap niet
alleen terug, maar bedekt ze ook. Want als persoonlijke en politieke belangen voorrang krijgen op het geloof
in het evangelie, dan zijn we in wezen en aard op dat moment geen kerk van Christus.
We zien dat in het groot als er financiële schandalen voorbij komen, waar de bank van het Vaticaan bij
betrokken is. Heeft een kerk wel een eigen bank nodig denk je dan. Maar ook in de zwartste bladzijden van
onze geschiedenis, waar mensen in naam van het geloof iets wordt aangedaan, wat echt niets met geloof te
maken heeft. Door deze menselijke ervaringen kan het vertrouwen in een geloofsgemeenschap helemaal
verdwijnen en zelfs in vervolging van dat geloof omslaan, maar zeker in ieder geval de boodschap minder
aantrekkelijk maken. Maar ook veel dichter bij huis staat onze verbondenheid in geloof sterk onder druk, nu
wij ook heel kritisch staan tegenover vaste waarheden en op het oog onveranderlijke structuren.
Tel daar nog eens bij op het gekrakeel van dorpen onderling, omdat men niet in geloof wil samenwerken,
omdat dit de ‘eigenheid’ van de lokale gemeenschap aan zou tasten en je hebt een weinig wervende campagne
voor geloof in het evangelie. De media speelt hierin ook graag een rol, want de meningsverschillen binnen
een geloofsgemeenschap worden vaak breed uitgemeten, waarbij op voorhand al vast staat wie gelijk heeft en
wie de grote boosdoener is. Het is ook heel Nederlands om kritisch te staan tegenover instituten en
organisaties. Maar als we het ‘nieuws’ in de media volgen en we prikken door de motieven van de kibbelende
partijen heen, dan zit daar vaak ook helemaal niet zo veel puur geloof bij, maar is het meestal het eigen gelijk
en de eigen interpretatie van de organisatie wat de strijd geeft. Onze verbondenheid in geloof geeft kracht
door eenheid wereldwijd, maar is tegelijk ook iets dat we als beknellend kunnen ervaren.
En midden in dat spanningsveld proberen we als geloofsgemeenschap ook in 2021 het evangelie te beleven en
te verkondigen met elkaar. Wanneer we dan op 22 februari het feest vieren van Petrus Stoel, vieren we ook
allereerst de wereldwijde verbondenheid van geloof en de oorsprong van onze kerk, die begint met de
apostelen en hun verkondiging van het evangelie. Via anderen hebben we het geloof ontvangen en mogen er
in deze tijd op onze eigen manier vorm aan geven, maar wel als dragers van hoop en ons bewust van onze
verantwoordelijkheid, om een levend teken van God te zijn. De band met Rome is dan ook geen beklemming,
maar een steun en kracht om te beseffen dat het evangelie niet van ons is, maar van iedereen en dat deze
boodschap de moeite waard is en blijft ook voor de komende 2000 jaar!
pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Tweede zondag in de veertigdagentijd

Zondag 28 februari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Jan Smolenaers
Cor Geenen

Intenties:
Toos Hurkmans - van der Valk
Antoon Heesakkers
Jan van Kessel (Kapelstraat, vanwege verjaardag)
Jan van Beekveld (vanwege sterfdag)
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HH Mis door de week:
Dinsdag 2 maart om  09.30 uur:   Eucharistieviering

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.
_____________________________________________________________________________________________

Verloren
Afgelopen zondag 21 februari zijn wij een zwart Max Verstappen petje (helemaal zwart met MV op de
voorkant) verloren in de omgeving van de school/Stuik (parkeerplaats bij grasveld) richting Nistelrode,
een petje met emotionele waarde...
Heeft iemand deze toevallig gevonden? 
De eerlijke vinder kan zich melden op: 06-10709091 
Alvast onze hartelijke dank!

DE TWENTY ONE CRAZY PAASBINGO (VRIJDAG 2 APRIL)
Het gaat weer prijzen regenen op vrijdagavond 2 april tijdens de crazy bingo twenty one paasbingo.
Naast de prachtige pakketten vol met bruikbare artikelen die je kan winnen hebben we ook weer veel extra
prijzen. Met het gratis twenty one ticket maak je kans op een van de diverse mooie vuurschalen vol met
lekkers of een van de 100 troostprijzen. Verder houden we een gratis loterij met veel mooie prijzen.
En je weet het, bij onze crazy bingo win je niet alleen.
Meer hierover lees je op onze website www.bvvorstenbosch.nl
Win een paasbrunch voor het hele gezin en extra lot voor jonge deelnemers
Bij de vorige editie zagen we ook veel jeugdige deelnemers. Hiervoor organiseren we naast de normale
ronden een extra loterij met aangepaste mooie prijzen.
Deelnemers t/m 15 jaar ontvangen na aankoop van het paasbingo pakket een extra lot via de mail.
Meer hierover lees je op de website en op de bijgevoegde brief bij uw bingokaarten.
Verder maak je op deze avond kans op een paasbrunch voor het hele gezin.
Thuisbezorgd in overleg op 1e of 2e paasdag.
De bingo kaarten, het gratis lot en het gratis twenty one ticket zitten verpakt in een envelop en deze zijn
vanaf maandag 1 maart te koop à €  10,00 bij de Dagwinkel.

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
http://www.bvvorstenbosch.nl
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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.

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

http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
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