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Parochieberichten  18 april t/m 24 april 2020  (week 17)

Pastoorspraatje _________________________________Pasen, het mysterie van het leven.
Nu we samen midden in een onzekere tijd zitten die op ieders leven effect heeft worden we geconfronteerd
met de vraag naar het leven zelf. Wat zal er nog gaan gebeuren en hoe roepen we hier niet alleen een halt aan
toe maar wanneer zal er een medicijn zijn? Het zijn de vragen die ons bezig houden en die serieus ook ergens
over gaan want hoe bescherm je het leven als er iets rondwaart waar wij geen antwoord op hebben?
Er wordt met alle inzet gewerkt aan een oplossing en ondertussen maken we er samen het beste van met alle
maatregelen die ons worden aangegeven en waardoor ons leven over het algemeen op zijn kop gaat. Toch
worden we nu zo op onszelf terug geworpen als mens dat we ons ook de vraag naar het leven zelf op een
andere manier kunnen stellen. Want nu we geen uitstapjes of vakanties kunnen plannen en we vooral in onze
eigen omgeving het leven moeten beleven is de vraag hoe goed wij daar mee om kunnen gaan en of we zien
dat de zin van het leven uiteindelijk toch ook niet in deze dingen zit maar in iets anders. Ondanks alle ellende
en ongemak voor de hele samenleving laat het ook de vraag stellen naar de diepere waarde en waarden van
ons leven en hoe wij nu in dat leven staan. Want we gaan met elkaar Pasen vieren, hoe dan ook, en dat feest
zet ons inderdaad op het spoor van de inhoud van ons leven en de zin van alle dingen en geeft ook ruimte om
het over God te hebben. Want is er in alles wat ons overkomt wel een passend en dekkend antwoord te vinden
op de vraag naar het waarom en de betekenis van ons leven en de dingen daarin?
Pasen is een feest van hoop en nieuw leven en dat heeft in deze dagen een meer dan dubbele betekenis want
we hebben die hoop en dat vertrouwen nodig om samen op weg te kunnen blijven en te zien hoe we het
inderdaad samen moeten doen in het leven. We vieren Pasen en staan stil bij een weg van lijden die zinloos
leek en een einde dat aan alles een einde leek te maken maar tegelijk is er toen iets gebeurt dat de wereld
definitief verandert heeft. God heeft ons in Zijn Pasen laten zien hoe Hij op de cruciale momenten in het leven
ingrijpt en een verschil maakt en mensen verzekert van toekomst en leven. Het vieren van Pasen is dan ook
zeker niet alleen symbolisch maar wat we vieren mag ook een deel van ons leven worden namelijk het geloof
in verrijzenis en eeuwig leven en dan niet alleen voor Christus maar ook voor ons persoonlijk. Pasen gaat over
onszelf en onze vraag naar de zin van het leven en God is en geeft daarbij het antwoord. De vraag naar het
leven wordt nergens zo scherp gesteld als in het lijden en bij de dood en is dus vandaag heel actueel.
Zoeken en vinden we ons antwoord in de viering van Pasen en zien we daarin ook hoe Christus de weg voor
ons geopend heeft naar leven zonder einde en met Hem samen een leven vol zin en inhoud. Gaan we hoopvol
het Paasfeest tegemoet en mag het ons bemoedigen in het vertrouwen dat leven altijd sterker is dan de dood
en dat God ons in alle lijden en zorg nabij is en ons de kracht en het inzicht geeft om er zo goed mogelijk mee
om te gaan. Ik wens U een zalig Pasen en alle geloof en leven toe en het allerbeste voor U en al Uw
dierbaren!
Fr. Ouwens pastoor

HH Mis in het weekend:
Zondag 19 april: VERVALLEN - GEEN VIERING
HH Mis door de week:
Dinsdag 21 april om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Rouwstand Molen:
De molen zal voorlopig in de rouwstand blijven staan ter nagedachtenis aan alle slachtoffers
van het Corona virus.
________________________________________________________________________________________________



2

Lieve jongens en meisjes uit Vorstenbosch.

Wat een rare tijd is het toch hè?
Om jullie een beetje op te vrolijken, hebben wij van Stichting Jeugdbelangen samen met Basisschool “Op
Weg” een leuke challenge bedacht!

Jullie mogen allemaal vanaf maandag 20 april, bij de Dagwinkel in Vorstenbosch een pakje stoepkrijt op
gaan halen. Houd bij het ophalen wel voldoende afstand van elkaar, en zie je dat het binnen te druk is, blijf
dan buiten netjes wachten tot de drukte afneemt.
De bedoeling is, om hiermee op het trottoir voor je huis, een mooi groot hart te tekenen.
Dit voor alle mensen die ziek zijn, mensen die overleden zijn en hun familieleden, maar ook voor alle helden
van Nederland !
Kleur het hart op je mooist in, maak er een foto van en stuur deze via social schools naar juf Laura en voor de
kinderen die niet op basisschool op weg zitten, laat papa of mama hem naar 06-50623476 sturen, dan komt je
tekening in het weekend van 25-26 april op de site van stichting jeugdbelangen te staan.
Als je je pakje stoepkrijt op komt halen, krijg je ook nog wat lekkers mee
Wel doen hè!!!  We hopen jullie weer snel te mogen begroeten op één van onze activiteiten wanneer deze
Corona crisis over is.

Senioren KBO Vorstenbosch:
Het bestuur: Het bestuur van de KBO Vorstenbosch leeft met u mee! Als wij iets voor u kunnen doen, laat
het ons dan weten. We bekijken dan of we een oplossing kunnen bieden.
Meer info: Voor meer informatie bezoek onze website: www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl .

Bekijk de website van onderstaande organisaties voor actuele informatie:

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

Stichting zorg kringloop
Bereikbaar 06-30903105  Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
We halen gratis bij u aan huis op. Www.zorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen

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.

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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