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Parochieberichten 26 maart t/m 1 april 2022  (week 13)

Pastoorspraatje______________________________________De meeste mensen deugen.
Met deze veelzeggende titel is er een boek verschenen, dat ook de weergave is van een onderzoek naar de
moraliteit van mensen in deze dagen, oftewel hoe eerlijk zijn mensen eigenlijk?
En dan is de uitslag van dit onderzoek dat ruim 85 procent van de mensen inderdaad ‘deugt’ en dat het dus
gelukkig goed zit met de meesten van ons. Natuurlijk zien we dan meteen dat er aan 15 procent van de
mensen blijkbaar wel iets mankeert en dat die niet deugen, maar laten we positief blijven en ons concentreren
op die 85. En wanneer deug je dan?
Niet op het moment dat je hele leven in het teken staat van inzet voor een ander of je in alles altijd het goede
kiest, maar gewoon als je als mens het probeert goed te doen en je gedraagt tegenover medemensen en de
samenleving als geheel. Het gaat dan ook niet om perfectie, maar om echt mens zijn en soms hoort daar
uitglijden gewoon bij, omdat je na het vallen weer op kunt staan en misschien juist extra je best zult doen.
De meeste mensen hebben het goed voor met de mensen om hen heen en zetten zich in voor relatie, werk en
gezin en zoeken in alles naar geluk.
En dan blijkt dat God toch ergens iets goed heeft gedaan, want naast de vrijheid van de wil is er ook altijd een
haarfijn aanvoelen van wat goed is en slecht en de meeste mensen hebben zeker een geweten dat meespreekt
als er keuzes gemaakt moeten worden. De enkeling die dat helemaal niet heeft, komen we in de statistieken
van de criminaliteit tegen en gelukkig verbijsteren we ons als samenleving over wat er dan gebeurd is en dat
geeft ook aan dat we samen voelen wat kan en wat niet.
Afgelopen weken hebben we samen ook gezien hoe bewogen mensen zijn als leed concreet wordt en wij echt
kunnen helpen en dat is een hele mooie ervaring. In onze kerkportalen hebben mensen heel veel hulpgoederen
gebracht en deze zijn via bekende mensen nu onderweg, of al aangekomen, naar mensen die het nodig
hebben. En al vinden wij allemaal samen dat het vreselijk is dat dit nodig is; het is goed om te merken dat
mensen snappen wat leed is en helpen als het kan. En ook dit is geloof en wel van het betere soort, want zei
Christus niet zelf: ’al wat je voor een ander doet heb je uiteindelijk voor Mij gedaan?’
God komt op onze weg in de mens die hulp nodig heeft en al wat wij een ander aan goed doen, is ook aan
God gedaan en op die manier snijdt het mes aan twee kanten. Niet iedereen die hulpgoederen gebracht heeft
zal dat uitdrukkelijk vanuit geloof doen, maar wel uit bewogenheid voor mensen en dat is een kostbaar iets.
We mogen er dankbaar voor en trots op zijn dat de meeste mensen deugen en voor die 15 procent hebben we
vast een andere oplossing. Dat deze minderheid het ons allemaal heel lastig maakt, zien we op heel veel
plekken en manieren, maar laten we dan met heel veel goedheid antwoorden op alle boosheid en ons er niet in
mee laten slepen, omdat het allemaal toch niets uithaalt. Iedere daad van goedheid en iedere mens die ‘deugt’
maakt een verschil en dat mogen we met elkaar blijven geloven.
Laten we dan vooral zelf blijven werken aan goedheid en gaan voor onze droom van een wereld, waar ruimte
is voor iedereen en vrede voor alle mensen, omdat ze uiteindelijk van goede wil zijn.
Mogen we in het komende Paasfeest ook zien hoe God Zijn antwoord van goedheid op alle kwaad heeft
gegeven en daardoor ons verlost heeft door het lijden, de dood en de Verrijzenis van Christus!
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend: Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Zondag 27 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs

Gildemis Lambert v.d. Wijst
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Intenties:
Overleden ouders Kanters - Konings (vanwege verjaardag vader)
Overleden ouders Verbruggen - Verhoeven en hun zoon Toon (vanwege verjaardag)
Theo van Os
Levende en overleden leden van het gilde St. Antonius Abt
Sjaan van de Kamp - van Kessel (vanwege verjaardag)
Betsie van Lieshout (namens de K.B.O.)
Jan Kanters
Piet Timmers
Driek en Pieta Noijen – van Dijk
Johan en Betsie van der Heijden – van der Linden.
Riek van Heertum (vanwege sterfdag)

HH Mis door de week:
Dinsdag 29 maart om 09.30 uur: Eucharistieviering

Lichtpunt Bernheze en inzamelingsactie voor Oekraïne
Laten we samen de handen uit de mouwen steken.
Dat is gedaan door zeer vele mensen uit Bernheze dmv de juiste spullen te geven zoals persoonlijke hygiëne,
levensmiddelen, babyartikelen, en beddengoed met slaapzakken.
Ook zijn er vele die een donatie gedaan hebben op vrijoekraine.eu wat nog doorgaat.
Zowel apotheken en andere winkeliers hadden een speciaal hoekje gemaakt.
Wij spreken bij deze nadrukkelijk onze bewondering en dank uit voor wat u in zo’n kort tijdsbestek hebt
weten te realiseren, namens de Protestantse kerk Dinther, De Goede herder en Augustinesparochie.
De grote opbrengst gaat naar het Heilige familiehuis Orzysz op 22/23 maart 2022 waar het via de Familie
Fortuna gebracht wordt en meteen een juiste bestemming krijgt.
Dank dat u allen extra op de dozen geschreven heeft wat erin zat. Familie Fortuna heeft dit mee vertaalt in het
Oekraïens zodat bij aankomst, alles meteen de juiste bestemming krijgt.
Een saamhorigheid met grote betekenis voor de Oekraïense bevolking.
Daarnaast zijn we bezig om Oekraïense vluchtelingen onder te brengen bij gastgezinnen.
Dit doen we in samenwerking met een Oekraïens gezin.
Ook kunt u een aanmeldingsformulier invullen op de site van Takecarebnb
DANK, DANK, DANK namens Lichtpunt Bernheze.

VASTENACTIE 2022 – JE LAND IS JE LEVEN
Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij geld wordt ingezameld voor mensen in
nood. Dit jaar staat de vastenactie-campagne in het teken van hulp bij het tegengaan van landonteigeningen.
De vastenactiezakjes zullen met  parochieberichten mee komen in week 13
en kunnen vanaf 28 maart t/m 4 april ingeleverd worden op de daarvoor bestemde locaties. Er staat een
collectebus bij: Dagwinkel, Brievenbus pastorie voordeur en tijdens de vieringen achter in de kerk.
Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

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.

________________________________________________________________________________________

Gilde St.Antonius Abt
Op zondag 27 maart bent U van harte welkom bij onze Gildemis ter ere van de patroondag van
Sint Antonius Abt.
De viering begint om 10.30 uur.
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RIKKEN, RIKKEN
De volgende kaartavonden zijn bekend, te weten:  25 maart en 1 april
Met weer mooie prijzen en een loterij.
Aanvang 20.00 uur  in de kantine van ons sportpark ”De Bergakkers”

Oude metalen inzameling 1 en 2 april 
Muziekvereniging Notenkrakers komt weer langs voor oud ijzer, fietsen, accu's, kabels, pannen en andere
metalen. Heeft u wat liggen? Kunnen we u er van af helpen? Op 1 en 2 april  zamelen we in.
Laat ons weten op welk moment we kunnen ophalen via oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel,
SMS of WhatsApp 0683018334.  We komen dan zeker bij u aan. Leg het metaal niet langs de weg (om
diefstal te voorkomen) maar bel, mail of sms ons voor een afspraak.
U kunt de metalen ook brengen op de inzamellocatie (Container Bedafseweg 8 Timmershoeve) op
zaterdagmorgen tussen 9.00 en 13.00 uur. De opbrengst besteden we aan onderhoud en aanschaf van
instrumenten.  Neem ook contact op als u vragen heeft. oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl

Help de Notenkrakers
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier of oud ijzer?  Heel graag! Laat het ons weten per mail bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl.

Komt dat zien!
"Na vele malen uitstellen is het eindelijk zo ver!
Muziekspektakel op het Mr. Loeffenplein. 26 maart - 17.00 uur”

Moniek’s Haar Design
(Hairstudio mo ) uw kapster ook aan huis 
 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

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

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.
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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.

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u laatste nieuwtjes, de parochieberichten, informatie van de Dorpsraad,
een activiteiten en evenementenkalender en veel meer informatie over ons dorp.
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

VASTENACTIE 2022 – JE LAND IS JE LEVEN

Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij geld wordt ingezameld voor mensen
in nood. Dit jaar staat de vastenactie-campagne in het teken van hulp bij het tegengaan van
landonteigeningen.

Dagelijks worden over de hele wereld mensen uit hun huizen gezet omdat een overheid of grote
onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen. Omdat er een grote
waterkrachtcentrale gepland staat bijvoorbeeld of een suikerriet- of palmolieplantage.

Die uitzettingen gaan vaak gepaard met veel intimidatie en zelfs geweld: economische belangen blijken
helaas vaak zwaarder te wegen dan de rechten van de lokale bevolking. De landonteigeningen hebben ook
veel impact op het milieu en klimaat. Denk aan het teruglopen van de biodiversiteit en de grootschalige
houtkap. Daarmee raken landrechten aan de grote uitdagingen waarmee we op dit moment te maken
hebben: voedselzekerheid voor een groeiende wereldbevolking, een klimaatcrisis en zware milieuschade.

Wat doet de Vastenactie dit jaar?

Ieder jaar steunen we projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. Zo konden we in
2020 22.000 indianen, kleine boeren en andere mensen steunen bij hun strijd voor landrechten. Dit jaar
zetten we drie projecten extra in de schijnwerpers.

In Guantemala steunt onze lokale partner drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten.
Leiders die bedreigd worden, krijgen juridische bijstand en de gemeenschappen krijgen weer toegang tot
schoon water.
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In Libanon leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Zij hebben geen eigen plek om te wonen. We steunen 250
gezinnen in tentenkampen in de Bekaavallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

In het noordoosten van Brazilië krijgen 60 families ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor
wateropvang, materiaal en zaaigoed, bijenkorven én training en begeleiding.

Hoe kunt u helpen?

 Reparatie drinkwatersysteem voor één familie € 23
 Eén bijenkorf voor een bijenhouders gezin € 45
 Juridische bijstand voor één persoon gedurende hele proces € 790

De vastenactiezakjes zullen met  parochieberichten mee komen in week 13 en kunnen vanaf 28
maart t/m 4 april ingeleverd worden op de daarvoor bestemde locaties. Er staat een collectebus bij:
Dagwinkel, Brievenbus pastorie voordeur en tijdens de vieringen achter in de kerk.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag


