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Parochieberichten 4 maart t/m 10 maart 2023  (week 10)

Pastoorspraatje___________________________________Maakt geloven echt zo naïef?
Soms sta ik er wel eens versteld van hoe wereldvreemd een aantal van mijn collega’s is en hoe zij de wereld
door een bepaalde filter bekijken, waardoor de realiteit niet altijd door lijkt te dringen. Zo moest een collega
die een aantal jaren geleden uittrad uit het priesterambt helemaal op weg worden geholpen om te leren hoe je
een verzekering afsluit en dat voor iemand uit hetzelfde bouwjaar als ik! Het is bijzonder om te merken hoe
mensen compleet in hun eigen bubbel kunnen leven en steeds meer het contact en de aansluiting met de echte
wereld verliezen, zonder dat ze er erg in hebben. Gelovige mensen worden dan ook nogal eens voor naïef
versleten en als je dat geval hierboven bekijkt is dat ook wel te volgen en kun je jezelf afvragen hoe een kerk
dat al 2000 jaar overleeft. Ook als we het leven van onze heiligen bekijken komt daar vaak voor ons toch wel
een sfeer van, hoe is het mogelijk, naar voren en is het zo idealistisch dat we ons afvragen of zo’n geloof nou
wel werkt? En als er iemand hier al heel lang het slachtoffer van is, dan is het Jozef wel.
Een dromer en vooral een naïeveling, die zich mooi door Maria en zijn omgeving voor de gek heeft laten
houden en het verhaal over die Heilige Geest blijkbaar geslikt heeft als antwoord op haar zwangerschap.
En het zou ons niet overkomen, want je gelooft toch niet dat een kind van zoiets komt, maar misschien
kunnen we dan toch iets van die voor ons naïeve Jozef leren, want heb je soms geen geloof nodig om dit leven
te kunnen overzien? Geloven getuigt niet van naïviteit, maar van het echt over dingen nadenken en dan een
keuze maken. Geloven is altijd het aannemen van dingen die je niet kunt zien en een verlengstuk aan wat we
al weten en kennen en geeft het cement tussen onze levensstenen. Wat wij niet kunnen begrijpen of bewijzen
kan voor ons niet bestaan, maar juist die gedachte is niet alleen heel bekrompen, maar tegelijk heel
hoogmoedig, want waarom zou er niet veel meer zijn tussen hemel en aarde dan wat wij zien en kennen?
Zoals een Bekende Nederlander, wie is dat niet tegenwoordig, stellig zei: ‘we zijn nu allemaal wat slimmer
geworden, dus we geloven niet meer in die verhalen van het geloof, we weten inmiddels wel beter’.
En wat weten we dan zoveel beter dan eerst?
Met alle weten is de wereld voor heel veel mensen nog steeds geen veilige plaats en God dood verklaren heeft
de mensen nog weinig nieuw leven gebracht en het blijft toch een beetje behelpen onderweg.
In de maand maart, die voor ons ligt, kijken we naar de zwijgende en vaak wat dromerig voor zich uitkijkende
Jozef en we mogen ons afvragen, wat hem tot geloof heeft gebracht.
Misschien toch die ervaring dat het verhaal van God wel heel bijzonder klinkt, maar daarom niet minder waar
is en dat je zeker niet naïef bent als je gelooft, maar de dingen wel wat idealistischer kunt zien en daarom de
hoop bewaren dat het toch allemaal goed zal komen.
Voor Jozef was dat de uitkomst van zijn geloof, laten we ook onszelf door die gedachte inspireren en samen
met overtuiging zeggen: ‘Sint Jozef Zorg!’
Frits Ouwens, pastoor

HH Mis in het weekend:

Zondag 5 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Bert Hoefs
met zang van ons Ensemble

Intenties:

Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven (vanwege beider sterfdag)
Overleden ouders van den Heuvel - van de Vorstenbosch en overleden familie
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Overleden ouders Aarts - van den Heuvel en zonen Martien, Piet en Leo en overleden familie
Jan van Beekveld (vanwege sterfdag)
Overleden ouders Nooijen - van Boxtel en overleden familie
Jan, Triena en Huub van der Heijden - van Doorn (vanwege verjaardag Triena)
Toon Lucassen

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.
________________________________________________________________________________________________________

BEDANKT!
Ik wil iedereen bedanken voor het bezoek en medeleven bij het ziek zijn en overlijden van Bert.
Bedankt aan Pastoor Ouwens, Dokter Bouma, Laverhof, Claassen Uitvaartcentrum en de Buurt.
Tineke Verkuijlen en kinderen.

BEDANKT!
Graag willen wij iedereen danken voor alle blijken van medeleven, rondom het overlijden van mijn man, onze
pa en opa, Toon Lucassen. De vele kaarten, de bloemen, de bezoekjes, de aanwezigheid bij de
afscheidsdienst, dat alles deed en doet ons heel goed.
“Dankbaarheid is de herinnering van het hart.”
Anny Lucassen, kinderen en kleinkinderen.

Muziekvereniging “De Notenkrakers”
Donderdag 2 maart 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: Ad Geenen, Patrick van der Heijden
Avondroute: 18.30 uur (De rest van de bebouwde kom)
Ophaalbeurt: Sandra de Wit, Elle van der Zanden

Zaterdag 4 maart halen wij het papier buiten de bebouwde kom weer op.
Ochtendroute: 8.30 uur. Ophaalbeurt: Ron Dortmans, Sander van den Tillart

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

Eetcafé in de Stuik
Op vrijdag 10 maart. Aanvang 18.00uur. Kosten € 10,75.
Opgeven voor zondag 5 maart bij: Joke v.Os, tel 366604.
Per email:joketheovanos@gmail.com U krijgt een bevestiging terug.

AED vereniging Vorstenbosch
Op 8 en 15 maart organiseren wij de 2e AED beginnerscursus van dit seizoen.
Bij voldoende aanmeldingen organiseren we nog een 3e basiscursus Reanimatie en AED bediener.
Voor info: aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

mailto:papier@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl
mailto:joketheovanos@gmail.com
mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
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Johnnie en Mieke’s Dagwinkel
Wij zijn op zoek naar een collega voor ± 20 uur per week (maandag t/m vrijdag).
Uren en dagen in onderling overleg vast te stellen.
Boodschappen nodig, bel de bezorgdienst 362222 of mail info@dagwinkelvorstenbosch.nl

Gratis woningscan voor huiseigenaren: persoonlijk inzicht in energie besparen
Zoals aangekondigd tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad gaan we samen met de gemeente Bernheze
en het Energiebureau werken aan de energietransitie in Vorstenbosch. 
Wilt u graag inzicht krijgen in hoe u (gemakkelijk) energie en geld kunt besparen? Weet u niet waar te
beginnen maar wilt u wél graag uw huis verduurzamen? Huiseigenaren in Vorstenbosch kunnen nu een gratis
woningscan aanvragen. Met een woningscan wordt er in een bezoek van 2 uur gekeken naar de isolatie en
installaties in uw woning. Ook worden alle kieren en tochtstromen in beeld gebracht. U krijgt na afloop van
het bezoek persoonlijk advies en tips over hoe u het beste aan de slag kan gaan en welke maatregelen u kunt
treffen. Met simpele maatregelen valt vaak al veel te winnen. In ruil voor de woningscan zoeken we
huiseigenaren die ambassadeur willen worden: bewoners die graag snel aan de slag willen gaan en ervaringen
willen delen met andere buurtbewoners. Let op: er zijn een beperkt aantal woningscans beschikbaar dus
informeer snel naar de mogelijkheden!
Als voorbereiding is het woningbestand van Vorstenbosch in kaart gebracht en onderverdeeld naar
bouwperiode. Dit is weer ingedeeld in straten met de bijbehorende huisnummers. Indien er te veel aanvragen
zijn vanuit een bepaalde straat, zal er geloot worden.
Wilt u een woningscan aanvragen? Of wilt u meer informatie over een woningscan of ambassadeur zijn?
Stuur een mail met uw contactgegevens naar dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com of bel met 06-22365524

Hallo tennisliefhebbers, 
Je kunt je weer inschrijven voor ons Verstegen Open Dubbeltoernooi! Alle wedstrijden worden gespeeld
van zaterdag 25 maart t/m zondag 2 april 2023. Je kunt jezelf inschrijven via https://mijnknltb.toernooi.nl/.
We hopen jullie allen weer te verwelkomen! Sportieve groet, de toernooicommissie van TVV '82, Linda,
Simone, Sanne, Niels, Bart, Frans en Laura

Voetzorg praktijk Iris, Pedicure in Vorstenbosch
In de praktijk gevestigd: Lendersgat 10, kunt u terecht voor al uw voetklachten, maar ook voor een gewone
pedicure-behandeling, gellac of biab op de hand/teennagels en voor een ontharingsbehandeling.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.voetzorgpraktijkiris.nl 
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Iris van Gemert: 06-28814300
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.

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

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.

mailto:info@dagwinkelvorstenbosch.nl
mailto:dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:info@stichtingzorgkringloop.eu
http://www.stichtingzorgkringloop.eu
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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

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.

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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