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Parochieberichten 18 maart t/m 24 maart 2023  (week 12)

Pastoorspraatje___________________________Kom jij hier het nieuwe geloof brengen?
Deze vraag kreeg ik een aantal jaren geleden toen ik nog niet zo lang in de parochie in Veldhoven was en
iemand opzocht in het zorgcentrum. De vraag werd gesteld door iemand van de Ziekenbezoekgroep en was
bedoeld om te informeren of ik wel baanbrekend was in geloof van nu en of ik de betreffende vrouw van
achterhaalde overtuigingen kwam bevrijden. Toen ik zei dat dit niet meteen de bedoeling was en ik vooral
kwam kijken hoe het met haar was en de inhoud van het gesprek ook door haar werd bepaald, was ik volgens de
bezoekster ook niet geschikt voor mijn werk, want ik moest mensen eens meenemen in de vaart der volkeren en
achterhaald geloof loslaten. Het is bijzonder om te merken dat mensen vaak het idee hebben dat jongeren per
definitie modern en anders zijn en dat wat modern en nieuw is altijd beter is dan wat er was.
In al die jaren heb ik nog heel vaak moeten laveren tussen de rotsen van wat mensen verwachten en wat ik
geven kon en dat is gelukkig geen schipbreuk geworden, maar het houdt je wel scherp en je blijft je eigen geloof
ook bevragen. Mijn geloof is dan in al die tijd natuurlijk wel veranderd, omdat de ervaring van het leven je ook
verandert, maar ik heb in het Godsbeeld van Vader, Zoon en Heilige Geest en allerlei andere overtuigingen
nooit een probleem gevonden dat zo groot was dat ik dat geloof ook los moest laten.
Wat onderweg wel duidelijk geworden is, is dat veel mensen oude beelden wel los laten, maar er geen nieuwe
voor in de plaats komen en ze dus uiteindelijk verder van geloof en kerk af komen te staan. En in alle
veranderingen om ons heen moeten we onszelf ook steeds de vraag blijven stellen of ons geloof nog wel van nu
is en of het geen aanpassing nodig heeft, maar dan vooral om te groeien in dat geloof en als mens.
Aan dat nieuwe geloof moest ik ook denken nu we in de komende jaren priesters gaan krijgen die voor ons
bisdom worden opgeleid in Afrika en India en die daarna hier aan de slag zullen gaan.
De eerste vruchten zullen er over ongeveer zes jaar zijn, voor het gevoel wat lang als we kijken naar de huidige
situatie, en dan komen de missionarissen ons bekeren. Vol trots zijn deze plannen gepresenteerd, want nu de
aanwas hier in ons bisdom feitelijk tot stilstand is gekomen, moeten we toch op een andere manier de toekomst
in en dat wordt op deze manier opgelost. Gelukkig zijn er inmiddels al goede ervaringen met priesters uit andere
landen die hier werken, maar de taal blijft een heel obstakel, dus er is zeker nog wat te winnen.
Ondertussen kunnen we ons natuurlijk afvragen wat voor geloof zij meebrengen en of wij wel de onbeschreven
bladzijde zijn waar een missionaris op schrijven kan. Want de meeste mensen hebben wel een idee voor zichzelf
wie ze vinden dat Jezus is en wat de kerk in deze betekenen kan en die twee komen steeds minder vaak bij
elkaar uit. Hoe nieuw, bijzonder en inspirerend moet die verkondiging van deze missionarissen zijn, wil de
gemiddelde Nederlander het inmiddels stevige vooroordeel tegen de kerk en het georganiseerde geloof laten
voor wat het is? We hebben een hele geschiedenis achter ons en zij kunnen ook niet beginnen met eerst te laten
zien wat hun woorden betekenen door zorg en onderwijs op te zetten, want dat is hier allemaal al.
Verder treffen ze een kerk aan waar het letterlijke overleven van gemeenschappen aan de orde van de dag is en
hoe houd je dan de balans tussen bewaren wat er is en nieuwe wegen gaan? Misschien hebben wij wel een heel
nieuw geloof nodig dat ons kan overtuigen van een nieuwe toekomst, die wij vorm gaan geven vanuit het
evangelie en waarbij iedereen vindt wat er gezocht wordt.
De Veertigdagentijd is ook een tijd van geestelijke vernieuwing en mag vragen naar ons geloof.
Hoe staan we er voor en wat doen we om geloof inhoud en betekenis te geven als oude beelden niet meer
werken en we op zoek gaan naar nieuwe?
Mag de Goede Geest ons daar de komende weken bij gaan helpen, zodat wij met overtuiging een
Verrijzenisgeloof kunnen hebben dat iedere dag nieuw is!
Frits Ouwens, pastoor
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HH Mis in het weekend:
Zondag 19 maart om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectant: Cor Geenen

met voorstellen van de Communicanten
   en zang van hen, met ondersteuning.

Intenties:
Toon Lucassen

Kennismakingsviering Communicanten
De voorbereidingen voor de eerste Heilige Communie zijn alweer in volle gang.
We gaan er drie mooie vieringen van maken.
Op zondag 16 april om 10.30 uur is de Communieviering in de kerk in Vorstenbosch.
Op zondag 19 maart zullen de communicanten zich aan jullie voorstellen in de mis van 10.30 uur.
Een ieder is hierbij van harte uitgenodigd.
Communiewerkgroep Vorstenbosch

INZAMELING GEBRUIKT GEREEDSCHAP.
Vanaf zaterdag 18 maart tot maandag 1 mei zal er in de kerken van Parochie De Goede Herder gereedschap
ingezameld worden voor de Solidariteitswerkplaats te Uden. Deze gereedschappen worden gerepareerd en
samengesteld voor b.v. een timmerman, metselaar, elektricien. Deze samengestelde gereedschapsboxen
worden ter beschikking gesteld aan derden in Afrika, Tanzania, Ghana enz. om zo deze mensen een
waardevol bestaan te geven.

De kerkportalen van Nistelrode en Vorstenbosch zullen dagelijks geopend zijn van 09:00 uur tot ongeveer
19:00 uur. Heeft u veel gebruikt gereedschap wat u wenst te doneren neem dan contact op met 0610402525.
Allen hartelijk dank voor jullie bijdrage.

VASTENACTIE 2023 – EVEN MINDEREN VOOR ANDEREN
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.

Wat ons beweegt
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. 
Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en
voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de
welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen. 

“Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?”
Even minderen voor een ander
Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken.
En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook
op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld.
Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water,
elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over
alle mensen. 

Wilt u helpen? De vastenactiezakjes zullen met de parochieberichten mee komen in week 12 en kunnen vanaf
27 maart t/m 9 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.
________________________________________________________________________________________________________
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Senioren KBO Vorstenbosch:
Quiz ontspanningsavond: Aanvang quizavond woensdag 15 maart om 19.00 uur (zal open 18.30 uur).
Rikconcours: Donderdagavond 16 maart wedstijd rikken. Aanvang: 19.00 uur.
Kienen: Maandagmiddag 20 maart KBO kienen. Aanvang: 14.00 uur.

Gilde Sint Antonius abt:
Zondag 2 april van 10 tot 13 uur mogelijkheid tot deelname aan persluchtgeweer of handboogschieten.
Gratis deelname.
Jeugd tot en met 16 jaar krijgt een consumptie kaart voor gratis snack, snoep, chips en glas drinken.
Gratis ranja voor alle aanwezigen.

AED vereniging Vorstenbosch
Op 12 april is onze laatste herhalingsles Reanimatie- en AED bediener van dit seizoen.
Heeft u deze cursus (voor Corona) ergens gevolgd en wilt u graag weer herhalen?
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Voor info: aedvorstenbosch@outlook.com of bel Marion v.d.Ven, Tel. 06-25281390

Pedicure praktijk in Vorstenbosch
Bij Hofman Pedicure praktijk kunt u terecht voor alle voet (pijn) klachten zoals; eelt, (kalk) schimmel-,
verdikte-, ingroeiende-, nagels  likdoorns of kloven. Nagels worden op juiste wijze geknipt en gefreesd.
Alle soorten (probleem) voeten kunnen behandeld worden; sport-, diabetische en oudere voeten.
Ook kunt u terecht voor ontspannende voetreflex massage, gezichtsbehandeling, ontharen bovenlip, kin
en/of kaakcontour en verven en/of epileren van de wenkbrauwen.
Mijn praktijk op Kampweg 2 is van alle gemakken voorzien, indien u minder mobiel bent kom ik bij u thuis.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen  tel.: 06- 27581031
of kijk op http://hofmanpedicurepraktijkenbeauty.jouwweb.nl/

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

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.

mailto:aedvorstenbosch@outlook.com
http://hofmanpedicurepraktijkenbeauty.jouwweb.nl/
http://www.podotherapievandenheuvel.nl
mailto:nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
http://www.thuiszorgpantein.nl
mailto:csb.heeswijk@laverhof.nl
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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.

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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