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Parochieberichten 8 januari t/m 14 januari 2022  (week 2)

Pastoorspraatje________________________Iemand moet het goede voorbeeld geven.
Volgens de inmiddels landelijk bekende operazangeres Francis van Broekhuizen is dit het antwoord wat zij
steeds geeft aan mensen in haar omgeving, wanneer die aan haar vragen waarom ze eigenlijk lid blijft van de
kerk? Alle bekende bezwaren worden dan naar voren gebracht en niet in de laatste plaats hoe zij nog kan
geloven in een gemeenschap die geteisterd wordt door schandalen en die officieel haar manier van leven af
lijkt te keuren. Maar volgens Francis moet iemand het goede voorbeeld geven en daar bedoelt zij dan mee dat
je niet af moet haken, omdat het niet allemaal naadloos bij je past, maar je geloof serieus moet nemen en er
zelf iets van moet maken.
En ergens is deze manier van benaderen en denken ook wel verfrissend, want als je een leven zoekt waarin
altijd alles prettig past, dan blijf je een leven lang zoeken en zul je teleurgesteld sterven. Het leven gaat zoals
het gaat en je kunt gemakkelijk helemaal over je toeren gaan als je alles naar je hand wilt zetten, maar
waarom zou het dan beter gaan? Wanneer mensen gedwongen moeten worden tot een bepaalde manier van
leven, dan haalt dat weinig uit en zal de vernislaag snel barsten op het moment dat de druk weg valt en dat
hebben we samen gezien, toen er veel niet meer ‘moest’.
Als er iets ook snel lijkt te zijn verdampt, dan is het wel het algemeen aanwezige Christelijke geloof met alle
uitingsvormen die daarbij horen en die vooral vormen bleken te zijn waar niemand nog de diepere betekenis
van zag en die daarom allemaal geruisloos verdwenen zijn.
En waarom zou je er ook bij blijven, want de hemel komt niet omlaag als je er niet meer in gelooft en de
bliksem slaat je niet neer als je een keer niet in de kerk bent geweest.
Toch zit er in dat op het eerste oog wat luchtige antwoord wel een diepere laag en die mag ons aan het denken
zetten, want ook wij zijn gedoopte mensen en wat betekent dat voor ons vandaag?
Een handeling uit het verleden toen mensen nog niet beter wisten, of heeft het ons toch meer te zeggen?
De tijd van vrij vanzelfsprekend dopen ligt echt wel achter ons, dus we mogen uitgaan van een bewuste keuze
wanneer ouders er om vragen, maar wat voor geloof bieden wij dan aan?
Is het inderdaad een kibbelende gemeenschap, christenen kunnen er onder elkaar ook wel wat van, of een
geloofsgemeenschap die je draagt, voedt en inspireert voor het dagelijks leven?
Al wat je in het geloof van je Doopsel mag ontvangen, vraagt om een antwoord en een eigen vorm gegeven
weg door het leven. En dan zal er iemand inderdaad het goede voorbeeld moeten geven, want afhaken is soms
ook wel een beetje gemakkelijk.
We mogen in deze dagen eens extra nadenken over ons eigen Doopsel en wat dat voor onszelf betekent, maar
ook wat anderen er van merken dat ik gedoopt ben.
Ben ik echt anders en geef ik het goede voorbeeld of merken mensen niets van mijn Doopsel?
We kunnen alleen zelf een levend antwoord zijn en dat mag eigenlijk niet afhangen van de publieke opinie of
de fouten van anderen die zeggen te geloven, maar dat feitelijk niet doen door wat ze anderen aandoen.
Laten we in 2022 het goede voorbeeld geven van wat gedoopt zijn in je leven kan betekenen en tegelijk wat
anderen daar van kunnen merken.
We sluiten de Kersttijd af met de Doop van Jezus in de Jordaan en komen daarmee terecht bij ons eigen
Doopsel en de betekenis daarvan voor ons leven.
Gaan we het nieuwe jaar met geloof tegemoet en beseffen we dat God ook ons nodig heeft om een voorbeeld
van geloof te zijn en dat de fouten van een ander nooit een excuus zijn om het zelf ook niet te hoeven doen!
Fr. Ouwens, pastoor
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HH Mis in het weekend: Doop van de Heer

Zondag 9 januari om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Hennie van den Brand
Piet van de Velden

Intenties:
Marietje Maas - Rooijackers
Mien van Heeswijk - Aarts

HH Mis door de week:
Dinsdag 11 januari om 09.30 uur: Eucharistieviering

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.
________________________________________________________________________________________

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 6 januari 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: Jeanne Geenen, Jan Dortmans
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Guus Schoenmakers, Elle van der Zanden

Zaterdag 8 januari halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Frank Geenen, Jacques de Groot

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

Hairstudio mo
Allereerst wens ik iedereen een fantastisch 2022 
Voor een afspraak na de lockdown 
Graag zelf even contact opnemen met mij zodat we kunnen plannen voor als het weer mag..
bel of app  0612427932
Groetjes Moniek 

Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 0413-244680. 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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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.

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

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
loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.
Bereikbaar 06-30903105 of via whatsapp
via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
www.stichtingzorgkringloop.eu
inleverpunten zijn in Oss-Berghem-Nistelrode-Schaijk adressen zijn opvraagbaar

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.parochiedgh.nl
Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com
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