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Parochieberichten 21 mei t/m 27 mei 2022  (week 21)

Pastoorspraatje_________________________________Het verhaal gaat verder, toch?
Door het enorme succes van The Passion in de Goede Week zijn de mensen die dit organiseren op het idee
gekomen om met Hemelvaart een vervolg op te voeren. Blijkbaar waren ze nog niet eerder op het idee
gekomen dat het verhaal met Pasen niet stopt, maar dat het inderdaad verder gaat en daarom gaan ze er nu een
vervolg aan geven. Dat het verhaal verder gaat en wel al 2000 jaar, is voor ons misschien dan ook wat meer
vanzelfsprekend dan voor de mensen van de diverse omroepen, maar hoe slecht ken je dan je eigen cultuur?
Het is altijd bijzonder om te zien met hoeveel belangstelling en respect wij kennis nemen van andere culturen
en hun gebruiken, maar onze eigen wortels wat vergeten zijn. Want wat vieren wij eigenlijk met Hemelvaart
en Pinksteren en gaat het verhaal van Jezus voor ons nog steeds verder?
Jaar in jaar uit blijven we deze dagen vieren, maar beleven we er ook nog iets aan of zijn het gewoon handige
vrije dagen die we met vooral veel uitstapjes en korte vakanties doorbrengen?
Het afschaffen van vrije dagen die we danken aan Christelijke feestdagen ligt nog steeds erg gevoelig, maar
als we ons daarvoor beroepen op traditie en onze eigen cultuur, kan iemand dan ook uitleggen wat we op dat
moment precies vieren? Geloven is geen quiz van weetjes, maar een bepaald besef van wat dagen betekenen
en wat we dan vieren is toch niet te veel gevraagd, want het is een typisch gevalletje van wel de lusten, maar
niet de lasten. Voor ons als gelovige mensen mag het verhaal inderdaad verder gaan, omdat God verder gaat
en ons steeds weer op blijft zoeken.
Pasen is het grootste en meest bijzondere feest van ons geloofsleven, maar Hemelvaart en Pinksteren zijn daar
onlosmakelijk mee verbonden. Na veertig dagen zijn leerlingen te hebben bevestigd in hun Paasgeloof gaat
Jezus terug naar de Vader, maar laat ons achter met een belofte van kracht en inspiratie en die geeft Hij ook
met Pinksteren in de Heilige Geest. En na Pinksteren komt het aan op samen op weg blijven in geloof dat
gevoed wordt door een Goede Geest, die een helper is en een God die ons nooit echt alleen laat.
Het verhaal van God houdt nooit op en het gaat altijd verder in en door ons en tegelijk door Zijn eigen
aanwezigheid. God is ook niet weg als wij uitschakelen, maar blijft Zichzelf openbaren op zoveel manieren en
momenten dat je wel heel hardnekkig moet zijn, wil je er niets van merken. Misschien mogen wij eens
proberen om ons eigen geloofsverhaal opnieuw te ontdekken en te beseffen hoe rijk we eigenlijk zijn met die
God, die al eeuwenlang mensen wijst op Zijn aanwezigheid in ons midden en die een gezicht heeft gekregen
in Jezus. Jezus is meer dan een verhaal; Hij is Gods antwoord op een zoekende en vragende mensheid die in
Hem een eigen weg heeft mogen herkennen met een andere afloop dan wij zouden denken, want door Hem
zijn wij niet langer op weg naar de dood, maar naar het leven! Het verhaal gaat daarom zeker verder, maar
hopelijk voor ons als een levende realiteit in ons leven en niet als folklore in een musical.
Pastoor Fr. Ouwens

HH Mis in het weekend:

Zondag 22 mei om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
met zang van ons Ensemble Lambert v.d.Wijst

Intenties:
Overleden ouders Nooijen - van Boxtel en overleden familie ; Jan van Beekveld (vanwege verjaardag) en
overleden familie ; Bertha Heesakkers - van der Heijden (vanwege verjaardag) ; Annie Verhoeven - van den
Biggelaar (vanwege verjaardag en sterfdag) Overleden ouders van Kessel van der Sanden en dochter Ans
(vanwege sterfdag moeder).
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HH Mis door de week:
Dinsdag 24 mei 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.
________________________________________________________________________________________

Senioren KBO Vorstenbosch:
Jeu de Boules: Donderdagmiddag 19 mei Jeu de Boulen op het “Gildeterrein”. Aanvang: 13.30 uur.
Clubavond: Elke dinsdagavond is er gelegenheid om te kaarten (rikken en jokeren). Aanvang: 19.00 uur.
Bridgen: Elke maandagochtend en donderdagavond kan er gebridged worden.
Aanvang: 9.00 uur en  19.00 uur.

Kermis van 26 t/m 29 mei
Donderdag 26 mei: Opening van de kermis.
Optreden van Radio Palomala en de band “So Nutzz” op het podium.
Zondag 29 mei komen “de Hippe Gasten” optreden en mogen kinderen zich gratis laten schminken.
Expositie in de Kloosterkapel:
Hemelvaartsdag 26 mei en Kermiszondag 29 mei tonen drie  kunstenaars schilderijen, sieraden en keramische
werken in de Kloosterkapel. De kapel is open van 11.00  tot 17.00 uur, de toegang is vrij.
Avondprogramma in Bar de Ketel:
Woensdagavond: DJ – Joey van Heertum
Donderdagavond: Biercantus
Vrijdagavond: De band Nicky’s Pride
Zaterdagavond: Sander Bekkers
Graag zien we uitbreiding van onze organisatie zodat we voor volgend jaar weer een nieuwe versie van
Vorstenbosch Pakt Uit kunnen organiseren, aanmelding bij Henny van der Heijden, tel. 06-51941808.

Kloosterkapel
Tijdens de kermis is de Kloosterkapel op Hemelvaartsdag 26 mei en Kermiszondag 29 mei geopend.
Op deze dagen exposeren drie regionale kunstenaars hun artistieke werken.
Loop binnen en geniet van de schilderwerken van Loes van den Thillart, geïnspireerd op het Afrikaanse leven.
Of beleef de imposante keramische werken van Hennie van den Hurk.
Of raak vervoerd van de handgemaakte sieraden van goudsmid Thea van Os.
De kapel is geopend van 11u tot 17u, de toegang is vrij.
Dus kom genieten, al dan niet onder genot van koffie of thee.

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 27 mei. Aanvang 18.00uur. Kosten € 9,50.
Opgeven voor zondag 22 mei bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS:
Aanmelden Dansgarde
We zijn al weer bezig voor het komende carnavalsseizoen seizoen: 2022-2023.
Ieder jaar komt er weer een nieuwe groep bij de dansmariekes.
Stichting Carnaval De Piereslikkers doet daarom een beroep op jou!
Ga jij naar groep 7, wil je graag 2 jaar meedansen bij de dansgarde en kun je tijdens alle optredens van de
dansmariekes aanwezig zijn, meld je dan nu aan!
AANMELDEN per email vóór 1 juni naar: secretariaat@piereslikkers.nl, vermeld in de mail je naam, adres,
postcode, telefoonnummer. Bij een teveel aan opgaven wordt er geloot.

mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:joketheovanos@gmail.com
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Zomerstop? Of kennismaken met tennis? Doe mee aan de Zomer Challenge!
Speel je een teamsport en heb je een zomerstop, maar wil je toch graag fit blijven in de zomer?
Of wil je eens kennis maken met tennis?
Dan dagen we jou en je vrienden uit voor de Zomer Challenge!
De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap, voor jong en oud, waarbij je drie maanden vrij kunt
tennissen wanneer het jou uitkomt. Je krijgt een KNLTB lidmaatschap zodat je ook mee kan doen met alle
toernooien die landelijk georganiseerd worden.
· Je ontvangt een lidmaatschap voor de maanden juni, juli en augustus om vrij te tennissen
  wanneer het jou uitkomt.
· KNLTB lidmaatschap zodat je je kan inschrijven voor alle toernooien.
· Kosten: € 35,-
Doe je ook mee?
Aanmelden kan via www.tvv82.nl ->ledenadministratie -> inschrijfformulier (kies voor zomerchallenge).

Is er meer tussen Hemel en Aarde ?
Is er meer dan wij met ons blote oog kunnen zien en zijn onze overleden dierbaren gewoon nog altijd
om ons heen?
Vrijdagavond 10 juni a.s. komt Jolanda Weijers naar Vorstenbosch om hier wat meer over te vertellen.
Meer info op www.leanbrugmans.nl/agenda
In de Stuik van 20.00 tot 22.30 uur. Entree: 10 euro.
Bij interesse graag aanmelden via ; info@leanbrugmans.nl
(privé afspraken met Jolanda zijn ook mogelijk).

Alpacafarm Vorstenbosch zoekt vakantiekrachten.
Ben je op zoek naar een leuke vakantiebaan in de periode van 9 juli t/m 4 september? 
Wij zoeken collega’s (vanaf 15 jaar) voor de horeca; afwas, keuken en bediening.
Ben jij minimaal 4 weken beschikbaar in de zomer en wil je 3 tot 5 dagen per week werken? 
Stuur ons dan een bericht via info@alpacavorstenbosch.nl

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
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