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Zegeningen tellen  
- van de redactie 
 
Een Amerikaans kerstlied jubelt: ‘It’s 
the most wonderful time of the year..!’ 
Juist deze laatste weken van het jaar, 
wanneer de dagen kort zijn, de 
bomen volledig kaal staan in de gure 
wind en de winterjassen uit de mottenballen zijn gehaald, associëren 
we met feest en gezelligheid. En daar doen we dan ook extra ons best 
voor. Het huis wordt prachtig versierd -waarbij we de tuin niet 
vergeten- en vele lampjes en kaarsjes verspreiden hun warme gloed. 
Ook de middenstanders hangen de kerstverlichting weer op, zodat het 
in de korte, donkere dagen toch sfeervol en uitnodigend oogt in de 
winkelstraten. Komt u ook naar het Dickensfestijn in Drunen, op 14 en 
15 december? In deze Parochiewijzer leest u meer over het program-
ma in en rond de Lambertuskerk, en over de mensen die dit 
evenement weer mogelijk maken. 
Het is mooi om ook eens terug te kijken naar bijzondere mensen en 
gebeurtenissen uit het verleden. In onze serie ‘Groeten uit: … ‘ 
spreken we met een emeritus-pastoor die velen van u zich nog zullen 
herinneren. En we blikken dankbaar terug op de parochiebedevaart 
naar de Sint-Jans-kathedraal in ’s-Hertogenbosch, eind oktober.  
 
Misschien was 2019 voor u een bijzonder jaar. Een (klein)kind gebo-
ren, een groot feest gegeven, of misschien kijkt u nog met plezier terug 
op een mooie reis? Redenen genoeg om het glas te heffen en te 
toosten op het nieuwe jaar, dat hopelijk ook weer veel moois brengt. 
We tellen onze zegeningen… en denken ook aan hen, die blij zijn dat 
dit jaar achter de rug is. Bij wie de lege plek aan tafel elke dag een 
gevoel van groot gemis geeft. Voor wie de vele lichtjes de duisternis 
niet weghalen en de feestdagen geen vreugde geven. Al kunnen we 
niet alles oplossen; een arm om de schouder, een telefoontje, samen 
een kaarsje opsteken doen al zo veel. Vooral in deze wat beladen 
periode van het jaar. Laten we uitkijken naar de komst van het Kerst-
kind… waarbij we, ondanks de drukte in deze tijd, niet vergeten waar 
het écht over gaat. Dankbaar zijn. Liefdevol samen zijn. En omzien 
naar elkaar.  
Namens de redactie van de Parochiewijzer wens ik u een gezegend 
kerstfeest toe! 
 Esther Romeijn 
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De directeur 
- van het pastorale team  
 
Een tijdje geleden zag ik op tv een programma over 
een directeur van een groot ziekenhuis. In het kader 
van een actie om zich beter in te kunnen leven in 
de werkomstandigheden van zijn bedrijf, ging hij 
voor een korte tijd in de keuken staan en later in de 
wasserij. Ook liep hij mee met de verzorgenden op 
de afdeling geriatrie en later met de cliniclown en 
zo nog andere afdelingen. Het was een heel mooie ervaring voor de 
directeur om zijn bedrijf op die manier te leren kennen, zich in te 
kunnen leven en mee te kunnen leven met zijn personeel en gevoel te 
ontwikkelen voor de lokale problemen die zich voordoen. En het was 
mooi voor de werknemers om de rollen omgedraaid te zien en hun 
directeur een keer bij zich te hebben en uit te moeten leggen wat hij 
moest doen.  
 
Kerstmis gaat ook hierover. De ‘directeur’ van het hele heelal komt 
naar de aarde om zich in te leven in het gewone wel en wee van elke 
aardbewoner. Ik zeg dit een beetje gechargeerd, want eigenlijk is het 
nog anders. God is heel sterk verbonden met het wel en wee van elke 
mens die Hij heeft gemaakt, alleen wij wisten en weten dat niet. Hij 
laat nu duidelijk zien hoe betrokken Hij is. Hij komt als mens op aarde, 
geboren in armoedige omstandigheden, uit eenvoudige ouders. Zo 
eenvoudig, zo nederig. Zonder pracht en praal. Tot zijn dertigste blijft 
Hij als arbeider in de timmerzaak van zijn voedstervader werken en 
tafeltjes en stoelen repareren, deuren en vensters herstellen. En dat 
in een klein gehucht, onopvallend voor de toenmalige wereld. De 
vriendelijke en goede timmerman was Hij. Zijn openbare jaren waar-
van we het meeste weten zijn er maar drie jaar geweest. En ook daar 
koos Hij voor de eenvoudige weg, zocht de gewone man op, de 
zwakkeren, vergaf zijn vijanden, was bezorgd voor weduwen en 
wezen. Maar toch is Hij de Koning der koningen, door Hem is alles wat 
bestaat geschapen, door Hem ‘is’ alles. 
Kerstmis mag ons die nederigheid van God leren. Want de God van 
het christendom is een God die Zich verbergt. Kijk maar naar zijn 
schepping. Als een mens iets maakt, dan plakt daar zijn etiket op, een 
merknaam, een logo. Maar op de schepselen is de naam van de 
Maker niet geschreven, God dringt zich niet op. Het is aan de mens 
om dat te ontdekken.   
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God is geen hoge Instantie ver verheven boven ons, maar als een 
Aanwezigheid te midden van het leven. Gods verhevenheid is zeer 
dichtbij en heel betrokken op de mensen en wat hen bezighoudt. De 
God die geen behoefte heeft aan het schepsel en er geen zorg voor 
heeft bestaat niet. De God die te ver weg en verborgen is om Hem te 
kennen bestaat niet. De God die te machtig is zodat we hem slechts 
kunnen vrezen bestaat niet. De God die op een afstand ons bekijkt als 
een ongeïnteresseerde toeschouwer bestaat niet. De God die wij ons 
voorstellen als alleen met zichzelf bezig bestaat niet.  De God die in 
een groot boek onze zonden bijhoudt als een politieman bestaat niet. 
Dat zijn valse goden die wij ons inbeelden en die ons losmaken van 
God die Jezus ons heeft laten zien. 
 
Kerstmis is vieren dat God midden onder ons is, veel eenvoudiger en 
dichter dan wij kunnen denken. Dat Hij met ons is begaan. En Hij 
nodigt ons uit hetzelfde te doen in zijn Geest en met anderen begaan 
te zijn. Zalig Kerstmis! 
 Pastoor Hedebouw 
 

Parochiebedevaart naar de 
Bossche Sint-Jan  
- 27 oktober 2019 
 
De oud-plebaan van de Sint-Jan had de 
parochie Wonderbare Moeder  uitgenodigd om 
een parochiebedevaart te organiseren naar de 
kathedraal. Een parochiebedevaart betekent dat 
je met je eigen parochie naar de Zoete Moeder 
mag komen om daar de eucharistie te vieren. Je 
doet dit dan geheel met eigen mensen. Je neemt 
je eigen parochianen mee, je eigen acolieten, 
misdienaars, lectoren, koren en je eigen pasto-
raal team. Lang hoefde erover niet te worden 
nagedacht: wat een mooie gelegenheid om 
samen met alle parochianen uit de diverse 
kernen samen te komen in de Sint-Jan! 
Met een klein werkgroepje kreeg deze bedevaart 
gestalte.  Aanvankelijk hoopte de werkgroep 150 
parochianen bij elkaar te krijgen, maar was overdonderd door het grote 
aantal deelnemers, uiteindelijk meer dan 350.  
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Dit bracht ook weer een logistiek probleem met zich mee, want het 
parochiebestuur nodigde alle pelgrims na de H. Mis uit voor een kopje 
koffie met Bossche Bol. Maar waar moesten wij al deze mensen 
laten…? Gelukkig schoot de Bossche horeca te hulp, en kon iedereen 
in diverse gelegenheden worden ondergebracht.  
 
Op zondagmorgen om half elf vertrokken twee bussen vanuit Drunen 
en Elshout naar Den Bosch en een busje vanuit Heusden/Herpt.  De 
bussen waren keurig op tijd in Den Bosch en de pelgrims hadden ruim 
de gelegenheid om een mooi plaatsje te zoeken in de kathedraal.  
Ook de Schuts en de gilden waren aanwezig om de H. Mis op te 
luisteren en dat gaf in Sint-Jan een bijzonder accent aan deze mooie 
mis. 

Dirigent en organist 
Frans van den Hoven 
had al maandenlang met 
een gelegenheidskoor 
een mis ingestudeerd en 
de zang was dan ook 
fantastisch. Alle lof voor 
Frans en uiteraard ook 
voor de koorzangers en 
muzikale begeleiding. 
Alle moeite en tijd, die zij 
erin gestoken hebben, 
was het meer dan waard.  
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Ook het kinderkoor onder leiding van Mascha Bonenkamp kreeg de 
gelegenheid om een paar liedjes te zingen. En er was ook voorzien in 
een kindernevendienst voor de allerkleinsten. 
Pastoor Hedebouw en diaken Soeterboek lieten zich niet onbetuigd. 
‘In deze tijd van sociale media word je soms hoogmoed opgedwongen. 
Als je dat beseft, is dat de eerste stap naar nederigheid’, zo sprak de 
eerste. De tweede had het over de twee wonderen van deze dag: de 
wonderbaarlijke genezing van de zieke Frans van den Hoven, en die 
van de wonderbaarlijk grote opkomst van zoveel parochianen bij deze 
bijzondere eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Den Bosch. 
 

 
 
Na de mooie mis ging eenieder naar een van de gelegenheden aan 
de Parade waar men onder het genot van een kopje koffie en Bossche 
Bol nog even kon nagenieten.  
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Om half 3 was het weer verzamelen bij de bussen en werden de 
pelgrims weer teruggebracht naar Drunen, Elshout, Heusden en 
Herpt. We mogen met z’n allen terugkijken op een geslaagde 
bedevaart! Dank aan eenieder die eraan meegewerkt heeft, maar ook 
dank aan alle deelnemers. Want zonder u was dit nooit zo’n bijzondere 
dag geworden. Dit is zeker voor herhaling vatbaar in de toekomst: 
samen op weg gaan.  
 

Op zondag 5 januari 2020 om 11.00 uur te Drunen en zondag 31 
mei 2020 om 9.30 uur te Elshout gaat ons projectkoor o.l.v. Frans 
van den Hoven ‘op herhaling’. We hopen dat u er dan weer bij 
bent in de kerk. 
  
 Marie-Bernadette Stevens 

Dickensfestijn:  
Lambertuskerk biedt gastvrij onthaal  

 
De Lambertuskerk in Drunen biedt alweer voor de 
zevende keer een gastvrij en bovendien muzikaal 
onthaal voor de bezoekers van het Dickensfestijn 
op zaterdag 14 en zondag 15 december 2019. Het 
programma ziet er weer aantrekkelijk uit en is uw 
belangstelling meer dan waard. 
 

De voorbereidingsgroep bestaat uit pastoor Dieter Hedebouw, Jan 
Govers die de onderhoudsgroep van de kerk vertegenwoordigt, Johan 
van Arendonk namens Zanggroep Chantemble en Maurice van der 
Steen, medeorganisator van het festijn buiten de kerk. Nadat Maurice  
zeven jaar geleden met Ada Huis in ’t Veld de Dickensmarkt in Deven-
ter bezocht, kwam hij met het idee om de Lambertuskerk in het geheel 
te betrekken. Johan van Arendonk vertelt: “Ik vond het leuk om mee 
te organiseren. Toen is een draaiboek gemaakt waar de groep ieder 
jaar weer gebruik van maakt. We komen vier keer bij elkaar om het 
programma te bespreken, leggen contacten met muziekgezelschap-
pen en zetten in de laatste bijeenkomst de puntjes op de i.” 
Vaste deelnemers zijn Chantemble en het Symfonisch Blaasorkest 
(SBO) van Harmonie Drunen. Voor de tweede keer is de kerk ook op 
zaterdagavond open, van acht tot half tien. Dan treden Amicanto uit 
Heeswijk-Dinther en de Ladies Vocal Group Vocality uit Utrecht op. De 
eerste twee keer en de laatste ‘a capella’.  
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Het SBO heeft een blok van meer dan een uur. Daarin geeft een 
ingehuurde tenor acte de présence.   
Heel  bijzonder is de komst van het Herderskoor ‘Les Pastoureaux 
Jolis’ uit Heesch. Vanaf 2008 luisteren zij met hun vierstemmige 
kerstliederen verschillende evenementen op in bijvoorbeeld zorgcen-
tra, een kinderboerderij of bij een kerstavond van een organisatie. 
Contactpersoon is oud-Vlijmenaar Johan Verdiesen.  
 
Het Pieck klarinet-ensemble staat onder leiding van Christa van 
Hulten. De Winter Wonder Brass bestaat uit leden van Harmonie 
Drunen en staat onder leiding van Joop Marsman. Het Pieck-koor is 
een gelegenheidsensemble  met Maarten van den Hoven als dirigent.  
Elk muziekgezelschap heeft in haar programma één nummer opge-
nomen wat kan worden meegezongen door de kerkbezoekers.  
De tekst wordt geprojecteerd op een scherm voorin de kerk. Johan: 
“De pastoor heeft steeds aangegeven dat de optredens moeten pas-
sen in de kerk. Met passende liederen en stijlvolle muziek. Hij wil dit 
jaar voor het eerst de sacristie beschikbaar stellen als ‘ruimte voor 
stilte en gebed’. Ook staat er het Heilig Sacrament opgesteld.” 
 
De onderhoudsgroep zorgt naast de kerststal voor een sfeervolle 
aankleding van de kerk. Verder neemt de groep, aangevuld met vrijwil-
ligers, een ordelijk verloop van de activiteiten voor haar rekening, zorgt 
ervoor dat de programmaboekjes worden uitgedeeld en de kaarsjes 
worden aangevuld. Ook plaatst de groep een podium tegen het pries-
terkoor. John Burmanje en Ad van Delft zorgen voor het geluid.  
 
De organisatie heet u van harte welkom op het Dickensfestijn! 
 
 Jan van Engelen 
 

PROGRAMMA DICKENSFESTIJN DRUNEN 
Lambertuskerk, zaterdag 14 december  
 
Aanvang Activiteit / act 

20.15 uur Amicanto 

20.50 uur Ladies Vocal Group Vocality 

21.10 uur Amicanto 

21.30 uur Sluiting programma 
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PROGRAMMA DICKENSFESTIJN DRUNEN 
Lambertuskerk, zondag 15 december  
 

Aanvang Activiteit / act 

12.55 uur Opening middag door pastoor Hedebouw 

13.00 uur Kerstverhaal voor de kleinste kinderen  
Groep Kinderwoorddienst van de parochie 

13.20 uur Het Pieck klarinet-ensemble 

13.50 uur Zanggroep Chantemble 

14.20 uur Winter Wonder Brass 

14.50 uur Herderskoor Les Pastoureaux Jolis 

15.15 uur SBO Harmonie Drunen 

16.20 uur Het Pieck-koor 

16.45 uur Sluiting programma 

 
 
Wie pastoor Hedebouw zegt, zegt Medjugorje… 
 
Wie pastoor Hedebouw een beetje 
kent, weet dat hij een grote voorlief-
de heeft voor het Maria-bedevaarts-
oord ‘Medjugorje’. 
Hoog tijd om onze parochieherder 
eens te interviewen over deze, sinds 
kort kerkelijk erkende, bedevaart-
plaats in Bosnië.  
 
Wat is Medjugorje eigenlijk? 
“Het is een bedevaartplaats van Maria in Bosnië-Herzegovina (voor-
malig Joegoslavië). De Moeder Gods is er verschenen in 1981. Het 
gebeurde nog voor de oorlog en dus echt recent, niet zoals Lourdes 
dus. De verschijningen zijn er nog bezig… er zijn zes zieners, jongens 
en meisjes. Het zijn inmiddels vijftigers. In dat gebied zijn er hoofd-
zakelijk drie godsdiensten: de islam, de oosters-orthodoxe kerk en de 
rooms-katholieke kerk. Daardoor is er een soort van kruitvat ontstaan. 
De overleden dictator Tito kon die spanningen tot aan de val van de 
Berlijnse Muur onder controle houden. Bij zijn vertrek, begin jaren ’90, 
veranderde echter alles.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.tektonministries.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2FDoes-Mary-Still-Appear.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.tektonministries.org%2Fthe-story-of-medjugorje%2F&docid=wBEXF4QoFlNEfM&tbnid=GZ-prz8zdlH4UM%3A&vet=10ahUKEwiGy4qht9jlAhX-ysQBHU4cCXAQMwiGASgwMDA..i&w=385&h=255&bih=674&biw=1600&q=medjugorje&ved=0ahUKEwiGy4qht9jlAhX-ysQBHU4cCXAQMwiGASgwMDA&iact=mrc&uact=8
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Medjugorje ligt in het rooms-katholieke deel in een Franciscaanse 
parochie. Pater Slavko (+) en pater Joso waren de kartrekkers in het 
begin van de verschijningen. Zij beschermden ook de zieners tegen 
het communistisch regime.” 
 
Waarom trekt het bedevaartoord u zo? 
“In 1993 was het daar oorlog. De VN was daar aanwezig en creëerde 
er een zogenoemde corridor. Daar viel Medjugorje ook onder. Ik zat in 
die tijd in een soort van crisis en wilde helemaal iets anders gaan doen. 
Ik kwam in contact met jongeren die op bedevaart wilden. Destijds 
vond ik bedevaart maar een beetje stom; een beetje achterhaald. Toch 
werd ik overtuigd. Ik waagde de sprong en ben meegegaan. Het werd 
een busreis van twee dagen. Die viel tegen…. er werd veel gebeden 
en veel verteld over het geloof. Ik dacht: ik zit hier verkeerd… ik wil 
terug naar huis. Maar ik kon niet meer terug want ik zat in de bus. 
Toen, tijdens het bidden van de rozenkrans, zag ik het… licht. Het was 
in de buurt van Straatsburg. Een warm gevoel en een heel duidelijk 
overtuigd gevoel dat Maria mijn Moeder was. Zij wilde en wil nog 
steeds iets met mijn leven. Het was een soort thuiskomen; out of the 
blue.  
Het was geen normale menselijke ontmoeting. Er was eerder 
tegenzin. Het was voor mij een soort bekering, een roeping. Ik zag 
vanaf dan het geloof van de binnenkant. Dat thuiskomen heeft zich 
nog vaak herhaald. Bij de Eucharistie en de aanbidding sprak Jezus 
mij aan. Het gaf mij heel veel vreugde.”    
 
Wat kunt u ermee in uw dagelijks leven? 
“Maria geeft in Medjugorje vijf boodschappen. Ze zegt de mensen iets. 
De vijf boodschappen: 
 
❖ Bidden met het hart 
 
❖ De Eucharistie centraal 

stellen 
 
❖ De Bijbel lezen 
 
❖ Vasten en onthouding 
 
❖ Biechten 
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Ze waren een hulp om mijn nieuw ontdekte geloof gestalte te geven. 
Ik bracht het langzaam stap voor stap ook in de praktijk. Elke dag 
bidden met het hart. Ik vastte op woensdag en vrijdag. Ook las ik de 
Bijbel en ging naar de mis, in eerste instantie alleen op zondag. Ook 
het biechten werd anders. Ik zag het als een instrument om de 
innerlijke bevrijding vast te houden. Thuiskomen is vrij zijn. De biecht 
hielp daarbij. Het zorgt ervoor dat je de ingeslagen weg kunt blijven 
volgen. De jongeren van de busreis hadden een gebedsgroep en zo 
kon ik het vlammetje brandend houden. Langzamerhand ontstond het 
verlangen om dagelijks naar de mis te gaan.”     
 
Hoe ziet u Medjugorje in relatie tot de Wonderbare Moeder en de 
Zoete Moeder? 
“Ik zie het als een voorzienigheid dat ik in een bedevaartparochie te-
recht ben gekomen. Elshout is natuurlijk een ander bedevaartsoord 
dan Medjugorje. Het geloof wordt daar veel dieper ervaren. In Elshout 
behelst de bedevaart ook veel cultuur en traditie. Dat is mooi, maar er 
is meer. Elshout is (met zijn Marialegende, red.) al lang geleden. 
Medjugorje is recent. Het is een plek waar de hemel de aarde raakt, 
een plek van bijzondere genade. Waarom God juist die plekken kiest, 
weet ik ook niet. Een kerk op zich is ook een plek van genade. God is 
overal, maar Hij manifesteert zich op bijzondere plekken. Het zijn plek-
ken van voeding, het zijn bronnen. Maria wijst de bron aan. Natuurlijk 
is naastenliefde belangrijk maar Maria wijst op de benzinestations (of 
elektrische oplaadpunten, red.). Je moet voldoende brandstof hebben 
om je voort te bewegen.”  
 
Hoe zit het met de kerkelijke erkenning van Medjugorje? 
“Toen het begon waren er moeilijkheden. De bisschop van Mostar er-
kende het bedevaartsoord niet. Hij hield het tegen… en Rome dus ook. 
Rome wilde het wel gedogen omdat ze zagen dat er veel vruchten uit 
voortkwamen. Kardinaal Schönborn van Wenen was bijvoorbeeld een 
voorstander. Veel van zijn jonge seminaristen ontvingen hun roeping 
over de grens in Medjugorje. Priesters en diakens mochten echter tot 
voor kort de bedevaart naar Medjugorje niet promoten of organiseren. 
Het mag nu dus wel. Geestelijke ambtsdragers mogen er nu officieel 
naartoe. Medjugorje is officieel tot een gezonde kerkelijke bedevaart 
verklaard. De verschijningen zijn echter nog niet erkend. Dat kan offi-
cieel ook niet. Want zolang zij nog plaatsvinden gaat dat nog niet. 
Vergelijk het maar met een zalig- en heiligverklaring van een persoon.”      
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Tenslotte 
Voorlopig blijft pastoor Hedebouw op bedevaart gaan met het ‘jonge-
ren-groepje’ uit België. Er gaan trouwens ook Nederlanders mee… 
 

 Diaken Albert Soeterboek 
 

 
Geestelijke zorg in onze zorgcentra 
in gesprek met Claar van Roessel 
 
Binnen de zorgcentra van Schakelring, waar Zandley in Drunen en 
Sint Antonius in Heusden deel van uitmaken, is sinds 1 november 
2018 Claar van Roessel actief als Coördinator Geestelijke Zorg. Zij 
stemt de behoeften van de bewoners op het gebied van religie en 
levensvragen af met pastores, diakens, dominees en de vele vrijwil-
ligers. Ook voor niet-gelovigen en aanhangers van andere godsdiens-
ten organiseert zij er de nodige geestelijke- en welzijnsondersteuning. 
 
Claar werkt 28 uur voor Schakelring, woont in Tilburg en heeft een 
gezin met 4 kinderen. Tijdens en na haar studies, onder andere zorg-
ethiek en zorgbeleid, heeft zij 5 jaar patiënten in een tbs-kliniek in 
Eindhoven begeleid en daarna een aantal jaren in het onderwijs 
gewerkt. Zij koos uiteindelijk voor de zorg om haar werk voor haar 
gevoel meer inhoud te geven.  
 
Voldoende aandacht voor levens- en zingevingsvragen, binnen de 
zorg van de Schakelring, is voor haar de uitdaging. Ervoor zorgen dat 
haar Schakelring-collega’s en de vrijwilligers, voor wie in dit proces 
een belangrijke rol is weggelegd, bewoners kunnen ondersteunen in 
vaak moeilijke tijden van ziekte en het naderende levenseinde geeft 
veel voldoening. In dat verband heeft ze overleg met alle voorgangers 
van de verschillende geloofsgemeenschappen, meest katholiek of 
protestant, maar ook van andere gezindten. “Uitgangspunt moet zijn 
dat de geestelijke of godsdienstige overtuiging van een bewoner alle 
mogelijke aandacht krijgt, zodat de bewoner zich op dat gebied als het 
ware ‘thuis’ voelt. Dit in een omgeving waar veelal de medische 
invalshoek, met de nodige wet- en regelgeving, tot voor kort als het 
belangrijkst werd gezien.” 
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Claar is niet zelf de persoon die geestelijke zorg verleent; zij begeleidt 
en schoolt Schakelring-verzorgenden en organiseert de samenwer-
king tussen voorgangers, instanties en welzijnswerkers. Omdat binnen 
de zorgcentra een gemengde bewoning is van verschillende gods-
diensten, is oecumenische samenwerking belangrijk. In onze parochie 
is die samenwerking goed te noemen -er zijn bijvoorbeeld gezamen-
lijke lezingen en presentaties-  maar dit is nog niet overal zo. Voor de 
van oorsprong wat conservatievere geloofsstromingen ligt dit een stuk 
gevoeliger, maar Claar is er nu in geslaagd om ook in Waalwijk tot 
samenwerking te komen. “De bewoners willen wel”, is haar overtui-
ging. In Zandley en Sint Antonius zijn ook al enige tijd oecumenische 
herdenkingsdiensten voor de overleden bewoners. 
 
In de beide zorgcentra binnen onze parochie gaat nu de aandacht dan 
ook meer uit naar bewoners met een ander dan ons christelijk geloof. 
Er komen meer bewoners met een islamitische achtergrond, vaak nog 
de eerste generatie, en vanuit andere godsdiensten met hun eigen 
rituelen. Onder andere de stervensbegeleiding van deze bewoners 
met hun families dient passend te zijn, waarbij ook andere geboden 
en verboden die invloed hebben op de zorgverlening in acht genomen 
moeten worden. Hier ligt voor Claar een coördinerende taak. Een 
andere uitdaging is de visie van Schakelring om de “schakel” te zijn 
tussen haar bewoners en de bewoners van de wijk waarin het zorg-
centrum staat. Niet alleen vrijwilligers, maar ook wijkbewoners zijn 
welkom om gezellig koffie te drinken met de zorgbewoners en zo 
mensen wat afwisseling te bieden.  
Claar geeft aan dat de binding van Schakelring met plaatselijke 
geloofsgemeenschappen heel positief is en een breed netwerk vormt. 
Dit neemt niet weg dat ook voor niet-kerkbetrokken bewoners gezorgd 
moet worden voor zingeving van het leven bij het ouder worden. 
Bewoners tegen het naderende levenseinde passende geestelijke 
ondersteuning bieden ziet Claar als een van haar zorgtaken. 
 
In ditzelfde kader valt ook de uitbreiding van haar werk te omschrijven. 
Sinds april is Claar van Roessel projectleider Langer Thuis Wonen en 
Mantelzorgondersteuning. Vooral nu de drempel om in een zorgcen-
trum geplaatst te worden hoger is, krijgen veel mensen die thuis blijven 
wonen ondersteuning van mantelzorgers. Familieleden, vrienden, 
buren die langzaam maar zeker voor steeds moeilijkere zorgvragen 
komen te staan en die hun ouder of kennis niet in de steek willen laten 
als het moeilijker wordt.  
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Voor deze mantelzorgers worden lezingen, bijeenkomsten en cursus-
sen georganiseerd hoe hiermee om te gaan, en om als mantelzorger 
zelf niet in de problemen te komen. Het zijn ondersteuningsprogram-
ma’s als Dementie: geluk ermee; Sleutel tot genieten voor mensen met 
dementie en hun mantelzorger en Mantelzorger? Wie zorgt er voor u?  
 
Bel voor meer informatie naar Schakelring, 0416-671248. 
 Jan Brok 

 
Flitsen(d) 
- uit de Lambertusflitsen 
 
❖ Op zondag 30 juni 2019 nam Erik Buster, priesterstudent van het 

bisdom van ’s-Hertogenbosch afscheid als stagiair van onze paro-
chie. Hij  deed zijn stage vanaf 4 februari dit jaar. Erik maakte op 
verschillende terreinen kennis met het pastoraat. Het was goed om 
Erik in onze parochie te hebben. We zijn dankbaar voor zijn roeping 
tot het priesterambt in onze kerk en wensen hem veel succes en 
Gods zegen toe voor de toekomst. 

 
❖ Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 ging de Parochie 

Wonderbare Moeder op bedevaart naar Banneux, een bekend 
Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Alle deelnemers 
kijken terug op een geslaagde reis. 

 
❖ Ely Windau, de secretaresse van onze parochie, was op donder-

dag 21 november 25 jaar in dienst van de parochie. Dat was alle 
reden voor een gezellig feestje in de pastoor Vermeulenzaal. Daar 
hadden een kleine 100 parochianen zich verzameld om Ely flink 
toe te zingen. Totaal onverwacht voor haar! Ely genoot ervan en 

was blij en dankbaar met alle 
loftuitingen, bloemen en cadeaus.  
Op de website vindt u een verslag 
van het jubileumgebeuren!  
Kijk op www.wonderbaremoeder.nl. 
 
 Jan van Engelen 
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Groeten uit… Nistelrode 
Elshoutse pastoor-in-ruste Van Osch  
 

Wanneer je in de Parochiewijzer herinne-
ringen ophaalt over voormalige pastores 
of kapelaans, dan mag de Elshoutse 
pastoor Van Osch zeker niet ontbreken.  
Hoewel het alweer 23 jaar geleden is dat 
hij het vanwege gezondheidsredenen 
rustiger aan moest doen, hebben nog 
vele parochianen goede herinneringen 
aan hem. Tijd dus om hem in zijn 
woonplaats Nistelrode, waar hij woont 
met huishoudster Ans Broeksteeg, eens 
een bezoekje te brengen. Met zijn 95 
jaren ziet pastoor Simon Marinus van 
Osch er nog goed uit, maar schijn 
bedriegt een beetje… hij moet het erg rustig aan doen, de gezondheid 
is niet geweldig meer. Ik kon merken dat hij ons gesprek wel op prijs 
stelt. Hij heeft in Elshout, waar hij zo’n 28 jaar pastoor was, een goede 
tijd gekend.  
 
Pastoor Van Osch vertelt graag over zijn leven. Hij werd in 1924 
geboren in Den Dungen. Na het seminarie werd hij op 25 juli 1949 tot 
priester gewijd door monseigneur Dubbeldam, een Norbertijner 
missiebisschop. Daarna mocht hij in Rome kerkelijk recht gaan stude-
ren. Hij had geen aard in Rome en was dus blij, dat hij in 1953 weer 
kon terugkeren naar de abdij in Heeswijk. Daar werd hij docent op het 
seminarie. “In de eerste jaren waren er nog wel 20 priesterstudenten”,  
vertelt hij, “maar het aantal studenten liep in de loop der jaren steeds 
verder terug.” Hij is daarna ook nog verbonden geweest aan de 
Kerkelijke Rechtbank in Rotterdam, als pleiter vooral voor katholieken 
die hun kerkelijk huwelijk wilden laten ontbinden. 
 
In die tijd, de zestiger jaren van de vorig eeuw, had pastoor Van Osch 
ten opzichte van vele andere katholieke geestelijken erg moderne 
standpunten over huwelijk, voorbehoedsmiddelen en homoseksua-
liteit. Zijn contacten met vooral bisschop Bekkers, die dezelfde opvat-
tingen had, leidden ertoe dat hij lezingen mocht organiseren voor de 
pastores en kapelaans in het bisdom.  
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Na enkele lezingen is hij daarmee maar gestopt; er kwam zoveel 
tegenspraak dat het niet zinvol leek ermee door te gaan. Binnen de 
eigen gelederen was er duidelijk maar weinig draagvlak voor deze 
opvattingen.  
 
In 1968 stierf plotseling pastoor Oderkerk die slechts 5 jaar in Elshout 
werkzaam was geweest. “Vanuit de abdij kwam het advies om me 
kandidaat te stellen voor die plaats; liefst snel, want er waren kapers 
op de kust”, vertelt hij. Op 20 december 1968 werd Van Osch ingewijd 
als pastoor in Elshout. Hij wilde zo snel mogelijk al zijn parochianen 
leren kennen, dus heeft hij ze allemaal binnen enkele maanden na zijn 
benoeming bezocht. Velen zien nog het beeld van de pastoor voor 
zich, op de fiets, met altijd een hoed op, onderweg naar zijn 
parochianen.  
 
Als voorbereiding op dit gesprek heeft de pastoor een verzameling 
krantenknipsels op tafel gelegd over zijn leven in Elshout en vertelt 
hoe tevreden hij terugkijkt op die tijd. Het waren de roerige jaren ’60 
en ’70 van de vorige eeuw, met heel veel veranderingen in opvattingen 
over kerk en huwelijk. “Samenwonen heette toen nog hokken bijvoor-
beeld en studenten waren langharig werkschuw tuig.” Als pastoor 
bleef hij graag zijn parochianen bezoeken, vertelt hij, om de inwoners 
van Elshout met raad en daad bij te staan. Daarbij was er altijd tijd 
voor een praatje onderweg. Hij richtte zich ook op de jeugd, bezocht 
altijd de ‘limonadesoos’, zoals Soos Alderwood werd genoemd door 
de oudere jeugd, in het toenmalige Parochiehuis. Hier kwamen de 
middelbare scholieren van 12 tot 16 jaar bij elkaar om naar muziek te 
luisteren en te dansen. Maar ook op de dansavonden voor de oudere 
jeugd kwam hij langs, een beetje bijkletsen en contact houden. Dat de 
Heilige Mis in Elshout wel eens werd betiteld als ‘Elshouts Miske’ deed 
hem niet zoveel. Het kerkbezoek was erg hoog die jaren; na ongeveer 
drie kwartier was de dienst afgelopen, compleet met een altijd actuele 
preek. Die preken gingen die jaren vooral over de manier waarop je 
als katholiek kon omgaan met de heftige maatschappelijke verande-
ringen in die jaren. Vaak voor katholieke begrippen vanuit moderne 
opvattingen, waar pastoor Van Osch eigenlijk nog steeds trots op is.  
 
In 1996 toen hij 72 jaar was ging het niet meer. “Na een hartoperatie 
bleef ik vermoeid; ik was óp”, verzucht hij. Uit het gesprek over de 
periode na zijn afscheid kun je merken dat hij daar niet gelukkig mee 
is geweest.  
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De nieuwe jonge pastoor Van Dierendonck was erg conservatief en 
de kerkbezoekers uit Elshout en uit andere plaatsen, die graag naar 
Elshout kwamen, waren dat niet gewend. Dit leidde tot zoveel 
ongenoegen in het kerkbestuur en onder vrijwilligers dat een aantal 
van hen ermee gestopt is en zelfs de Elshoutse kerk verlaten hebben. 
Pastoor Van Osch heeft daar op afstand best veel moeite mee gehad, 
vertelt hij. 
 
Samen met Ans Broeksteeg leeft hij nu, zichtbaar gelukkig en tevre-
den, in Nistelrode. De familie Broeksteeg uit Heesch waren trouwe 
bezoekers van de Elshoutse kerk in de jaren dat pastoor Van Osch er 
actief was. Ans heeft altijd in de bejaardenzorg gewerkt op verschil-
lende plaatsen in de omgeving van Heesch. Toen Xaverius van der 
Spank werd benoemd tot pastoor in Bokhoven en met huishoudster 
Mien vertrok, kwam pastoor van Osch alleen te zitten in de Elshoutse 
pastorie.  
Ans vertelt dat zij toen al met het idee speelde om in te trekken in de 
pastorie in Elshout, maar het was destijds niet te combineren met de 
afstand naar haar werk. Op het moment dat zij van zijn afscheid en 
vertrek hoorde, heeft zij aangeboden om met hem in Nistelrode te 
gaan wonen om voor hem te zorgen. Al die jaren wonen zij dus al in 
hetzelfde appartementengebouw, waar ze een mooi uitzicht hebben 
over een deel van Nistelrode. Ans, die zelf geruime tijd ziek is geweest, 
noemt haar pastoor ‘de beste mantelzorger die er is’.  
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Ze gaan samen heel regelmatig op bezoek naar de abdij in Heeswijk 
en hoewel pastoor Van Osch de oudste Norbertijn is, heeft hij het toch 
over ‘de oude mensen’ daar. Hij drinkt enkele keren per week nog 
koffie met zijn vrienden en praat dan over de politiek en over voetbal, 
waar hij ook een liefhebber van blijkt te zijn, al beleeft hij nu als PSV-
fan zware tijden.  
 
Aan het eind van het gesprek informeert hij, zichtbaar vermoeid, nog 
naar een aantal bekenden van hem uit Elshout. Hoe het bijvoorbeeld 
met koster Jan Snijders gaat en diens vrouw Nel. Na een hartelijke 
ontvangst en een fijn gesprek, waarin we herinneringen hebben 
opgehaald, ga ik huiswaarts met de groeten op zak van onze oude 
Elshoutse pastoor aan alle bekenden. 
 Jan Brok 
 

Kerstgedicht: Voor jou 
- namens de Werkgroep Maria Bedevaart  
    
 Als jij het even niet meer ziet 
 en bewust of ondoordacht 
 bij vreugde of bij groot verdriet 
 Mijn Naam roept in de nacht… 
 Vrees niet dat Ik je niet zal horen:    
 Mijn kind, Ik ben voor jou geboren. 
 
 Als jij niet steeds het goede kiest 
 of van de weg afraakt 
 en zo steeds meer je doel verliest 
 wat jou onzeker maakt… 
 Aan Mijn hand loop je nooit verloren: 
 Mijn kind, Ik ben voor jou geboren. 
 
 Ik wil een licht zijn op je pad 
 de lamp zijn voor je voeten 
 dus roep Me, en weet zeker dat 
 je Mij dan zult ontmoeten… 
 Jij bent speciaal, en uitverkoren: 
 Mijn kind, Ik ben voor jou geboren. 
  
                                  Esther Romeijn 
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Stille Omgang 2020 

Lustrum-editie: 675 jaar “Het Mirakel van Amsterdam” 
 
Op de avond van 21 maart 2020 komen naar 
verwachting 4.000 bedevaartgangers uit het 
hele land naar Amsterdam, per touringcar, per 
fiets, tram of zelfs te voet, om daar de Stille 
Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht 
door het centrum van Amsterdam. Voor of na 
de Omgang wonen zij een van de twintig 
feestelijke eucharistievieringen bij, in een van 
de zeven binnenstadskerken. De deelnemers 
zullen vanaf ongeveer 23 uur de Stille Omgang 
lopen. De intentie van dit jaar is: ‘De luiste-
rende mens is aanwezig bij de Ander’.  
 
In 1345 geschiedde een hostiewonder aan een 
zieke in de Kalverstraat: het Mirakel van 
Amsterdam. De plaats van het wonder wordt 
nu gemarkeerd door de Mirakelkolom aan het Rokin. In de middel-
eeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke Mirakel-
processie. Vanaf 1881 met een nachtelijke omgang in stilte; het werd 
hiermee de inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland.  
Uniek aan de Stille Omgang zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk 
vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de 
duizenden gelovigen; katholieken én protestanten. 
Er is een speciale jongerenviering in de Moses & Aaronkerk aan het 
Waterlooplein waar circa 275 jongeren aan deel zullen nemen. Dit 
programma start om 19 uur en de mis begint om 22 uur.  
 
Ga mee naar Amsterdam! 

Ook deze keer vertrekt er vanuit onze parochie een bus naar de Stille 
Omgang. In de Flitsen van januari 2020 vindt u alle informatie over de 
kosten, opstaptijden en -plaatsen. Wilt u graag mee? Meld u dan aan 
bij Eugenie van Rinsum-Wolfs: 
Telefoon: 06 - 81 98 12 97  
E-mail:    wolfs.jem@outlook.com 

 
Meer weten over de Stille Omgang? Kijk op www.stille-omgang.nl.  
  

mailto:wolfs.jem@outlook.com
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Overweging  
- bij de foto op de achterzijde van deze Parochiewijzer 
 
Het verhaal gaat dat ergens in de wereld zeven arme families bij elkaar 
zitten om te praten over het naderend kerstfeest. Het wordt al donker 
en drie kaarsen worden aangestoken. 
Een van de kinderen zegt bij het eerste kaarsje: ‘Kerst is het feest van 
de vreugde.’ Maar een van de oudere familieleden snauwt: ‘Waar vind 
je vreugde nu we honger hebben en werkloos zijn? Doof snel die 
kaars.’ 
Een tweede kind staat bij het tweede kaarsje en probeert aarzelend: 
‘Kerstmis brengt het licht van de vrede’. Maar uit meerdere monden 
klinkt het: ‘Vrede? Waar vind je vandaag nog vrede? We hebben niet 
eens vrede met onszelf en nog minder met onze naasten. Weg met 
dat licht. Er is geen vrede op aarde.’ 
Een klein meisje houdt haar hand als een schild om het licht van de 
laatste kaars heen. De aanwezigen durven nauwelijks nog te ademen. 
In deze stilte klinkt de stem van het meisje, zacht maar zeker: ‘Ik draag 
het licht van de hoop!’ 
Niemand spreekt haar tegen. Niemand vraagt haar het licht te doven. 
Allen staren naar dat ene vlammetje, dat de duisternis doorbreekt. Het 
is duidelijk dat, als dit licht ook nog uitgaat, alles donker wordt. 
Iedereen heeft slechts één gedachte: ‘Het licht van de hoop mag niet 
doven.’ 

 
 

Een dag niet gelachen... 
 
Adam, alleen in het paradijs, verveelt zich 
te pletter en besluit God om een metgezel 
te vragen. “Heer, mijn God, geef mij een 
partner! Iemand die me helemaal begrijpt, 
die al mijn tekortkomingen met een 
glimlach accepteert en die er altijd voor 
me is!” 
"Geen punt, dat kan", zegt God, "maar dat kost je wel een arm en een 
been." "Hmmm", antwoordt Adam en zegt na even nadenken:  
"Tja…. wat krijg ik voor een rib?" 
 Esther Romeijn 
 


