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Parochieberichten  5 september t/m 11 september 2020  (week 37)

Pastoorspraatje _________________________________Maria van het nieuwe normaal.
We zijn met elkaar wel wat gewend als het gaat over titels van Maria maar Maria van het nieuwe normaal is
toch wel even wennen. In museum Krona in Uden wordt Maria als onze lieve vrouw ter Linde nu extra
centraal gesteld en daarbij haar rol belicht als toevlucht voor mensen in tijden van nood.
En wanneer ons leven onder druk komt te staan dan willen we ook een uitweg vinden en wordt alles van stal
gehaald om dat op te lossen wat heel bedreigend overkomt. In de Coronatijd ben ik meerdere keren vanuit
Vorstenbosch naar Uden gelopen om aan Maria te vragen ons te helpen en kaarsen te laten branden voor
iedereen die het nodig had, en mezelf daar maar bij ingesloten, om toch iets te doen voor mensen die je in die
tijd niet benaderen kon en die vochten voor hun leven, verdrietig waren om een verlies of zich heel ziek
hebben gevoeld. Het was dan wel allemaal nieuw maar zeker niet normaal en dat gaat het ook nooit worden
want wij mensen zijn niet gemaakt om in isolement en weg van anderen te leven maar zijn vanuit ons wezen
sociaal en op elkaar betrokken. Het beeld van Maria in de Kruisherenkapel is dan een kopie en het echte
beeldje bevindt zich in het museum met daar om heen als stille getuigen van vertrouwen,  geloof en
dankbaarheid vele gaven in de vorm van sieraden en ex-voto’s, voorwerpen geschonken uit belofte voor
verhoring, en ze mogen ons ook nu aan het denken zetten. Hebben wij datzelfde vertrouwen als de mensen
voor ons of hechten wij meer waarde aan de wetenschap die voor ons een vaccin zoekt, en ongetwijfeld ooit
vinden zal, en wat we zelf uitvinden om de pandemie te stoppen? Persoonlijk geloof ik altijd in het ene doen
en het andere niet laten want ook met alle mogelijkheden van vandaag blijft er veel wat wij niet weten of waar
we ten diepste ook geen antwoord op hebben maar dat wel in ons leven is. Geloof en wetenschap sluiten
elkaar niet uit en zijn elkaars concurrenten niet maar vullen elkaar aan en kunnen samen een antwoord zijn op
de vraagstukken van het leven. Het is niet zo dat wanneer we maar lang genoeg zoeken er overal een
oplossing voor is of een sluitend antwoord maar we hebben genoeg intelligentie om de dingen te ontdekken
die ons verder brengen en tegelijk mag er het basis-vertrouwen zijn dat voor al het andere God er ook nog is.
En die God heeft ons dan juist Maria gegeven om iedere nieuwe en onbekende situatie met durf en
vertrouwen tegemoet te gaan en te geloven in een goede afloop voor iedereen. Het is misschien wel tekenend
dat Maria in het museum staat want is het geloof en het vertrouwen dat mensen voor ons gehad hebben niet
vaak iets dat wij in die vorm niet meer herkennen of delen en door ons ervaren wordt als iets uit het verleden?
Toch is Maria allesbehalve museaal want juist ook in de afgelopen tijd waren de kaarsjes bijna niet aan te
slepen en hebben velen Maria gevonden als steun en houvast. We zullen het niet meer hetzelfde beleven als
de generaties voor ons maar dat hoeft ook niet want in die zin is Maria van alle tijden en alle problemen.
Maria mag voor ons de persoon zijn die een toevlucht is in alle tijden en bij alle zorgen, maar ook in alle
vreugde, en zo altijd nieuw en tijdloos bij ons zijn.
Of we Maria nou aan gaan roepen als de Maria van het nieuwe normaal zal wel mee vallen maar we mogen
haar wel extra om hulp vragen als we op 8 september samen haar geboorte vieren en daarmee het nieuwe
normaal dat God in haar is begonnen namelijk dat Hij zijn naam waar maakt in ons leven en die is; Ik zal er
zijn voor jou!
Mogen we dat ervaren op voorspraak van Maria want dat is tijdloos en altijd actueel en helpt ons om het leven
en de wereld om ons heen in de juiste verhoudingen te blijven zien en in alles wat ons overkomt vooral rustig
te blijven. Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Collectanten:
Zondag 6 september om 10.30 uur: Eucharistieviering Bert Hoefs

Lambert van der Wijst
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Intenties:
Pastoor Ruud Dekkers
Nolda van Zutphen – van Moorsel (vanwege sterfdag)
Pater Hendrik van Kessel en Overleden familie (vanwege verjaardag)
Frans Schapendonk
Jo van den Bergh – Hendriks
Bertha Heesakkers – van der Heijden en overleden familie.

HH Mis door de week:
Dinsdag 8 september Feest van Maria Geboorte om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Vormsel 2020.
De Vormselviering is op zaterdag 5 september om 19:00 uur.
Dit is een besloten viering voor de Vormelingen met hun gezin.
U kunt de viering via ‘livestream’ te volgen via youtube.
U zoekt naar ‘parochie dgh nistelrode’. dan Live selecteren.
Het staat circa 15 minuten voor aanvang aan.

Eerste Heilige Communie.
De voorbereidingen van de eerste H. Communie voor de leerlingen van groep 4 zijn weer in volle gang. De
kinderen die in Vorstenbosch op school zitten ontvangen deze week een brief met een aanmeldingsformulier.
Kinderen die buiten Vorstenbosch op school zitten en graag in 2021 de Communie willen doen kunnen een
aanmeldingsformulier ophalen bij Yvonne van Kessel, Bijsterveld 4 of mailen naar yvk2009@live.nl
Graag dit ingevulde aanmeldingsformulier voor vrijdag 11 september a.s. retour.
NB: Alle activiteiten rondom de communie worden na schooltijd uitgevoerd.

De datum van de Communie is vastgesteld op zondag 18 april 2021
De kennismakingsviering is vastgesteld op 21 maart en de naviering op 16 mei 2021

In memoriam
Op maandag 24 augustus overleed te Heeswijk, Frans Schapendonk, van Derpt in de leeftijd van 88 jaar.
Samen hebben we afscheid van hem genomen vanuit onze kerk op zaterdag 29 augustus waarna we hem
hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons parochiekerkhof.
Wij wensen zijn vrouw Pieta en zijn gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en bidden dat
hij voorgoed leven mag bij onze God die een God van levenden is.

Oproep voor opvang vluchtelingenkinderen
Ruim 750 dominees, priesters en pastoraal werkers tekenden de afgelopen weken de petitie die de
regeringspartijen CDA en ChristenUnie oproept zich sterk te maken voor opvang van vluchtelingenkinderen
op Lesbos. Ook vijf bisschoppen onder wie mgr. De Korte (Den Bosch), mgr. Hendriks (Haarlem-
Amsterdam), mgr. Van den Hout (Groningen-Leeuwarden) en mgr. Liesen (Breda) tekenden deze oproep aan
de christelijke partijen om zich meer in te zetten voor het lot van deze kinderen. Vanuit de diaconie van
de parochie De Goede Herder is er eveneens getekend.

“Wij zien hoe de Bijbel ons leert om er voor de kwetsbaren van deze wereld te zijn. We hebben het voorbeeld
van Jezus die kinderen tot zich laat komen. Dat roept ons op tot ontferming over deze kinderen. De
vluchtelingkinderen op de Griekse eilanden zijn alles kwijt. Soms zijn ze hun familie in hun thuisland
kwijtgeraakt; soms zijn ze op de reis naar een veilig land gescheiden van hun familie. Het zijn kinderen die
zeer kwetsbaar zijn voor mensenhandel en misbruik en die zeker in coronatijd bescherming nodig hebben. We
maken ons grote zorgen over deze kinderen.“

Wilt u meer weten over de diaconie vanuit uw parochie? Neem dan contact op met pastoraal werkster
Annemie Bergsma: 0412-451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl. Het doel van diaconie is het ondersteunen
van mensen die in nood verkeren, zowel dichtbij als veraf. Diaconie is een taak van alle parochianen; de
diaconie vanuit de parochie activeert, stimuleert en ondersteunt die taak.
______________________________________________________________________________________________
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Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling na het overlijden van mijn man, ons pap en opa,
Frans Schapendonk. De vele lieve woorden, kaartjes, bloemen en de laatste groet waren hartverwarmend.
Bedankt Familie Schapendonk

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 3 september halen wij het papier binnen de bebouwde kom weer op.
Middagroute: 13.30 uur (Oude Veghelsedijk, De Helling, Kerkstraat, Heuvel, Akkerweg, Rietdijk, Dorpsrand,
Rietbeemden)
Ophaalbeurt: Patrick van der Heijden, Jacques de Groot
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Elle van der Zanden, Jos van Dijk

Zaterdag 5 september halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Ron Dortmans, Frank Geenen.

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

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch
4 september starten we weer met het huiskamerproject in de MFA De Stuik.
Onze gastvrouwen willen jullie graag begroeten en zorgen ervoor dat iedereen op gepaste afstand kan
genieten van een kopje koffie/thee. Je kunt ook een krantje lezen, een spelletje spelen of gewoon een praatje
maken. Je bent welkom van 10.00 tot 12.00 uur.
Vanaf 10.30 uur is ook de bibliotheek geopend voor het lenen van een boek. 

Vorstenbossche Boys - jeugd

zaterdagdienst: Wendy Bosch                                  

Zaterdag 5 september Aanwezig Aanvang Scheidsrechter
FC de Rakt jo19-1 - V'Boys jo19-1 13:45 15:00    
V'Boys mo19-1 - Nulandia mo19-1 13:45 14:30 Peter van Kessel
V'Boys jo17-1 - UDI'19 jo17-4 13:45 14:30 Rinie van der Heijden
SCMH mo17-1 - V`Boys mo17-1 12:15 13:30    
FC de Rakt jo15-2 - V'Boys jo15-1 11:15 12:30    
V'Boys jo14-1 - Mariahout jo14-1G 11:15 12:00 Thomas Hoevenberg
V'boys mo13-1 - Margriet mo13-3 09:15 10:00 Kayleigh Bronts
V'Boys jo12-1 - JVC Cuijk jo12-2 09:30 10:00 Jur Vogels
V'Boys jo12-2 - WEC jo12-1 09:30 10:00 Stan Rijkers
Gemert jo11-4 - V'Boys jo11-2 07:30 08:30    
V'Boys jo10-1 - UDI'19/CSU jo10-5 09:30 10:00 Mirthe Bos
BMC jo9-3 - V'Boys jo9-1 08:00 09:00    
Heeswijk jo8-1 - V'Boys jo8-1 09:30 10:30    
4x4  Vinkel - V'Boys jo7-1 10:00 11:00    
V'Boys jo7-1 - 4x4  thuis 09:30 10:00    

Toeschouwers zijn welkom op ons sportpark, maar houd rekening met 1,5 meter regel.

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Seniorengym: Elke vrijdagochtend corona-proef gymmen.
Aanvang: 11.15 uur (tot 12.00 uur), in zaal de Rogge.
Kaarten maken: Vrijdagochtend 11 september ‘Kaarten maken’ in zaal de Rogge.
Aanvang: 9.00 uur (tot 11.00 uur). We houden voldoende onderlinge afstand.

De Eijnderic in Nistelrode.
We gaan weer van start met cursussen en workshops bij de Eijnderic.
Dit seizoen hebben we in Nistelrode een extra groot lokaal tot onze beschikking, dus kunnen we makkelijk de
1,5 meter aanhouden!!
Kijk snel op www.eijnderic.nl om een leuke ontspannen cursus te gaan volgen bij de Eijnderic.
We hebben er echt weer zin in. Tot ziens bij de Eijnderic.

Prachtig Piereslikkers Pakket
Afgelopen voorjaar was het vanwege de corona-omstandigheden niet mogelijk om bij u aan de deur te komen
met ons Piereslikkers Paas Pakket, zoals u van ons gewent bent. Om toch een leuke actie op touw te kunnen
zetten, hebben we dit jaar gekozen voor een vast verkooppunt met assortiments-uitbereiding:
Worstenbroodjes: Zeer smaakvol en ambachtelijk voor u gemaakt in samenwerking met BBQ-restaurant
Smook: 6 stuks voor €  11,-
Eieren: zorgvuldig geselecteerde, overheerlijke eitjes: 10 stuks voor €  4,-
Speciaal voor deze gelegenheid hebben we voor u een unieke:
COMBI-DEAL: 6 worstenbroodjes + 10 eieren voor slechts: €  15,- !!!

Wij staan voor u klaar op vrijdag 11 september van 17.00-19.00 uur schuin tegenover de kerk,
bij Prins Teun d’n Urste. Waar u naast een verkoopkraam, ook via een drive-in uw versnaperingen corona-
proof in ontvangst kunt nemen. Graag gepast betalen (pinnen niet mogelijk).
Vergeet niet vooraf te informeren bij ouders/familie/vrienden/buren of zij nog van uw diensten gebruik
kunnen maken, zodat u voor hen ook wat lekkers mee kunt nemen.
Als u vrijdagmiddag tussen 15.00-17.00u telefonisch bestelt (bel dan: 06-22665172), is het ook mogelijk dat
we de Brabantse lekkernijen bij u bezorgen in Vorstenbosch op zaterdag tussen 10.00-12.00u.
Bezorgkosten per adres: €  2,-
Bestellen vanaf vandaag ook mogelijk via e-mail: a.burgt@ziggo.nl
Alvast hartelijk dank voor uw enthousiasme en graag tot ziens op vrijdag 11 september!!!
Namens Carnavalsvereniging De Piereslikkers,
De Oud - Prinsen

KICKBOKSEN DAMES
Maandag 7 september 20.15-21.05 uur start kickboksen dames beginners.
Kom gezellig mee boksen. Voor handschoenen en scheenbeschermers wordt gezorgd.
10 lessen 99 euro. We trainen buiten.
Kickboksen dames op dinsdag 20.00-20.50 uur nog 2 plekjes vrij. Dinsdagen starten op 1 september.
Je kunt je opgeven door een appje naar 06-16200800. 
Sportieve groeten Sonja Ketelaars, Hazelbergsestraat 12, Heeswijk-Dinther,  www.sonjapersonaltraining.nl

HONDENTRIMSALON VORSTENBOSCH
Met ruim 23 jaar ervaring bent u aan het juiste adres voor een complete, liefdevolle verzorging van uw hond.
Klein of groot, alle honden zijn welkom.
Voor meer info, bel of app: 0610389386
Miriam Sikkers, De Helling 47 Vorstenbosch

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

http://www.eijnderic.nl
mailto:a.burgt@ziggo.nl
mailto:a.burgt@ziggo.nl
http://www.brabantzorg.eu/thuiszorg
mailto:klantenservice@brabantzorg.eu
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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.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

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

Parochieberichten digitaal lezen
U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl
en op de site van de Parochie De Goede Herder www.pastoraleeenheidnv.nl
Voor geïnteresseerden is er ook een app voor Android telefoons (niet voor iPhone).
Zie http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com
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