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VROUWEN NU OFFICIEEL TOEGANG TOT HET PRIESTERKOOR  
Soms vallen bepaalde zaken op zoals het recente 
artikel over vrouwen in de kerk, gelezen in het 
Katholiek Nieuwsblad. Daarin staat onder meer te 
lezen: ‘Met het maandag 11 januari jl. 
gepubliceerde Spiritus Domini (een apostolische 
brief van de paus), verandert de paus het kerkelijk 
recht en kunnen ook vrouwelijke leken formeel 
lector en acoliet worden. Vrouwen zullen dus, met 
een mandaat van de bisschop, de lezingen tijdens 
de vieringen kunnen voorlezen en de Mis kunnen dienen en de communie uit kunnen reiken’. In 
veel parochies wereldwijd gebeurde dit overigens al, zo ook in de Parochie Wonderbare 
Moeder. Tot nu toe werden deze taken echter zonder een officieel mandaat uitgevoerd, in 
navolging van wat paus Paulus VI in 1972 bepaalde. Hij schafte toen de ‘lagere wijdingen’, 
waaronder de functies van acoliet en lector, af en besloot om de toegang ertoe te beperken tot 
mannen. Hij beschouwde deze dienstwerken als een voorbereiding op een eventuele toelating 
tot de diaken- of priesterwijding. 
 
Aanpassing kerkelijk wetboek 
‘Het nieuwe motu proprio van paus Franciscus wijzigt Canon 230 van het kerkelijk wetboek. In 
de nieuwe formulering staat: “Leken die over de door een decreet van de 
bisschoppenconferentie bepaalde leeftijd en gaven beschikken, kunnen door de voorgeschreven 
liturgische ritus vast aangesteld worden tot de bediening van lector en van acoliet.” In de 
nieuwe formulering vervalt de specificatie “van mannelijk geslacht”, die tot nu toe vermeld 
stond. De paus legt ook uit dat “de kans bieden aan leken van beide geslachten om toegang te 
krijgen tot de bediening van acolitaat en lectoraat, krachtens hun deelname aan het 
priesterschap van de gedoopten, de erkenning door een liturgische daad zal doen toenemen van 
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de kostbare bijdrage die vele leken, ook vrouwen, sinds lange tijd bieden aan het leven en de 
missie van de Kerk”. Het besluit van de paus is de vrucht van “de onderscheiding die is ontstaan 
tijdens de laatste bisschoppensynodes”, met name die van oktober 2019 over de Amazone. 
Daarbij werden felle discussies gevoerd over de mogelijkheid om vrouwen te wijden. Na die 
synode besloot Franciscus om een nieuwe commissie in het leven te roepen over vrouwelijke 
diakens, nadat een eerdere commissie in 2016 niet tot een conclusie was gekomen’. 
 
Geen stap richting priesterwijding voor vrouwen 
Maar noch de commissie over de zogenaamde ‘diaconessen’, noch het nieuwe motu 
proprio betekent een stap richting het openstellen van de priesterwijding voor vrouwen, zoals 
sommige bisschoppenconferenties vragen, om te beginnen de Duitse. Voorzitter van de Duitse 
bisschoppenconferentie Georg Bätzing pleitte onlangs nog voor gelijke rechten voor vrouwen in 
de Kerk. Met betrekking tot dit punt heeft Franciscus altijd verwezen naar de kerkelijke leer van 
zijn voorgangers. Ook in Spiritus Domini verduidelijkt hij dat deze lekenbedieningen “essentieel 
anders zijn dan het gewijde ambt dat men ontvangt door het sacrament van de wijding”. In een 
brief aan de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, kardinaal Luis Ladaria, citeert de 
paus expliciet de woorden van Johannes Paulus II. Die bepaalde dat “ten opzichte van de 
gewijde ambten, de Kerk op geen enkele wijze bevoegd is om vrouwen toe te laten tot de 
priesterwijding”. Voor ambten of bedieningen waarvoor geen wijding nodig is, zoals lectoraat en 
acolitaat, is het volgens Franciscus “vandaag mogelijk en opportuun om dergelijke 
terughoudendheid te overbruggen”.  
 
Het is dus eigenlijk overbodig te vermelden dat in onze parochie ook vrouwen van harte welkom 
zijn om de mooie taak van lector en acoliet te vervullen, mits en zolang de Corona-maatregelen 
het uiteraard toelaten...   
 
Diaken Albert Soeterboek (gelezen in het Katholiek Nieuwsblad) 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 

BESTUURSWISSELING PAROCHIEBESTUUR 
Vanwege het aflopen van het maximum van 2 termijnen (4 jaar per termijn) moet ik het ontslag 
mededelen van Dhr. Piet Jonkers uit Elshout. Hij was lid van het parochiebestuur met als 
portefeuille grondbeheer. Hij was benoemd in januari 2013 bij de fusie van de parochie.  
 
We zijn hem als bestuurslid heel dankbaar voor zijn trouwe inzet voor onze parochie en 
bijzonder als het gaat om het beheer van de gronden, tuinen en kerkhoven. Maar ook voor zijn 
inzet bij het afscheid van de kerk in Heusden en Herpt. We zullen hem echt missen maar hij 
heeft gelukkig aangegeven het parochiebestuur te willen blijven ondersteunen met zijn advies.  
 
Piet, hartelijk dank voor alles!! 
 
Vanwege het aflopen van het maximum van 2 termijnen moet ik tevens het ontslag mededelen 
van Dhr. Bert Kops uit Oud-Heusden. Hij was secretaris van het parochiebestuur en benoemd in 
2013 bij fusie van de parochie.  
 
We zijn hem heel dankbaar voor zijn trouwe bijdrage aan onze parochie. Ook danken we hem 
voor zijn advies en wijze raad, voor zijn belangrijke bijdrage aan het begeleiden van het proces 
rond het afscheid van het kerkgebouw in Heusden, maar ook in Herpt. We zullen hem echt 
missen in het bestuur maar gelukkig heeft hij aangegeven lid te willen worden van de 
pastoraatsgroep. Daar zijn we blij mee.  
 
Bert, hartelijk dank voor alles!! 
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Bert Kops is als secretaris van het kerkbestuur opgevolgd door Dhr. Jan Timmermans uit Oud-
Heusden. Het bisdom heeft hem benoemd per 1 januari 2021. Hij is de man van Reg 
Timmermans, een lid van onze pastoraatsgroep. Jan werkte vroeger bij de douane en is onlangs 
met pensioen gegaan.  
 

We zijn heel blij dat hij zich op deze manier wil inzetten voor onze parochiegemeenschap. We 
verwelkomen hem van harte in ons bestuur en wensen hem veel succes en zegen met deze 
belangrijke taak.  

Pastoor Hedebouw 
Terug naar boven↑ 

_______________________________________________________________________ 

BRIEF VAN BISSCHOP DE KORTE 
 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
 
Broeders en zusters,  
 
Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen 
zijn groot. Niet alleen medisch maar ook sociaal en economisch. 
Vanzelfsprekend hebben ook de parochies binnen ons bisdom te 
maken met de gevolgen van het virus. De liturgie kan maar in 
beperkte kring worden gevierd en veel ontmoetingen en 
vergaderingen zijn uitgesteld. Veel parochianen lijden door de 
pandemie. Natuurlijk vooral als dierbaren ziek worden of aan het 
virus sterven. Maar er is ook  
sprake van een toename van eenzaamheid. Veel ondernemers en werknemers vrezen voor de 
toekomst van hun bedrijf of baan.  
 
Ondanks alle beperkingen hebben veel parochies creatief op de crisis ingespeeld. Ik ben daar de 
pastorale teams en besturen uitermate dankbaar voor. Gelukkig kan de moderne techniek de 
pastores helpen om met hun mensen in contact te blijven. Door een mail of telefoontje kan de 
eenzaamheid van een zieke of alleenstaande worden doorbroken. Maar ook door het aanleggen 
van een livestream zodat de gelovigen de liturgische vieringen vanuit de kerk thuis kunnen  
volgen. Ik denk dan niet alleen aan de zondagse vieringen maar ook aan uitvaarten en 
huwelijken. Veel parochies merken hoe blij en dankbaar parochianen daarvoor zijn.  
 
U zult begrijpen dat sinds maart de financiën van onze parochies erg onder druk staan. De 
collectes hebben veel minder opgebracht. En vaak zijn er extra kosten gemaakt. Het aanleggen 
en onderhouden van een goede livestream betekent voor een parochie een flinke kostenpost.   
 
Als bisschop wil ik alle katholieken van het bisdom dan ook vragen de komende Kerkbalans 2021 
extra te ondersteunen. Juist in deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard 
nodig hebben. Onze parochies bieden mensen geestelijke en diaconale ondersteuning.  
Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen als 
kerkelijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament. Alleen als 
katholieken het geloof van hun doopsel leven en de parochie geldelijk gezond houden, hebben 
onze geloofsgemeenschappen een goede toekomst.  
 
Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de parochie te helpen en uw 
geloofsgemeenschap ook financieel royaal te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank!  
 
In Christus verbonden,  
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+ Gerard De Korte  
Bisschop van ’s-Hertogenbosch.  
 
Wilt U meedoen? Graag. Maak vandaag nog uw bijdrage over op rekeningnummer NL17 RABO 
0112 6053 03 o.v.v. Actie Kerkbalans 2021  
Dank u wel!   

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 

NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD  
WEER RESERVEREN   
Helaas mogen we nog maar steeds maximaal 30 kerkgangers toelaten.  
Zowel voor Drunen als voor Elshout moet u voor de weekendvieringen reserveren. Dit kan 's 
morgens van 09.00-12.30 uur telefonisch (0416-372215) of persoonlijk op de pastorie, via de 
mail (parochie@wonderbaremoeder.nl) maar kan ook via de homepage van onze website 
www.wonderbaremoeder.nl. 
Bij de doordeweekse vieringen bent u zonder aanmelding welkom.  

Gastheren en gastvrouwen zijn in het weekend bij de ingang van de kerk aanwezig om u wegwijs 
te maken. Volg hun aanwijzingen op.  
 
MONDKAPJE 
Een van de nieuwe maatregelen is ook dat u in de kerk een mondkapje moet dragen dat alleen 
afgedaan mag worden bij het ontvangen van de H. Communie.  
 
VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM 
Het is mogelijk om een viering vanuit onze parochie bij te wonen via de livestream. Elke week 
wordt op zondag de viering van 11.00 uur in de Lambertuskerk in Drunen live uitgezonden via 
internet. U vindt hiervoor een knop op de homepage van onze website 
(www.wonderbaremoeder.nl) 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 

BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD  
Instandhouding Erediensten en pastoraat 
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we 
wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere 
collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05RABO 0112 6040 64 t.n.v. 
Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.  
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 

Terug naar boven↑ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

CARITAS  
WONDERBARE MOEDER  
Centrum voor Aandacht en Hulp 
E-mail adres: caritas@wonderbaremoeder.nl 
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Actie Voedselbank 
Gelukkig hebben we, in deze coronatijd ook oog voor onze 
plaatsgenoten die het minder goed hebben. Bij onze kerken 
kwamen rondom de kerstperiode wekelijks 4 kratten houdbare 
levensmiddelen binnen die direct weer afgegeven zijn bij de 
Voedselbank. Onze welgemeende dank daarvoor!  
 
Ook de leerlingen van het d'Oultremontcollege lieten zich niet 
onbetuigd: zij zamelden onder aanvoering van docent Bill 
Banning via hun school liefst 20 kratten in voor de 
Voedselbank. 

Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst 
Net als andere jaren organiseert Vastenactie 
ook dit jaar de Vastenactie-campagne. De 
campagne staat in het teken van 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te 
verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Dat geldt des te meer voor de bijzondere tijd 
waarin we nu leven. 
 
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp 
van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. 
Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug 
geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun 
familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.  
 
Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen 
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Overigens biedt 
een baan niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven miljoenen mannen en 
vrouwen mét een baan toch in armoede. Ze doen veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak 
in onveilige en mensonwaardige arbeidsomstandigheden.  
Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan 
vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over maaltijden 
of een dak boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na te denken over de toekomst en actief deel 
te nemen aan de samenleving. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk sterker.  
 
Wat doet Vastenactie? 
In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot 
onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten 
bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en 
het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen 
die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd)baan.  
Op www.vastenactie.nl leest u meer over de projecten die we steunen.  
 
Wat kunt u bijdragen? 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden waar Vastenactie aan bijdraagt: 
€ 24: technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen 
€ 40: een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas 
€ 160: een beroepsopleiding (elektricien, kleermaker, monteur) van drie maanden. 
Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.  
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 
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PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JAN SNIJDERS 
Pro Ecclesia et Pontifice (Latijn, Voor Kerk en Paus) is 
een pauselijke onderscheiding voor bewezen diensten aan 
de Rooms-Katholieke Kerk of het rooms-katholieke geloof. Jan 
Snijders is al 26 jaar als vrijwilliger de koster in de kerk van Elshout.  
Een taak die hij vanuit zijn bloed heeft meegekregen gezien de 
verdiensten van zijn vader.  
 
Inmiddels heeft Jan al wat taken aan zijn goede vriend en collega-koster Gerard Vermeer 
overgedragen en aan Jan Mackay. Maar tot enkele jaren geleden nam hij veelvuldige 
kosterstaken op zich. Alles wat een koster kon doen, deed hij. Daarnaast zorgde hij ook voor het 
dagelijks openen en sluiten van de kerk en het kerkhof naast de kerk. Hij was tevens acoliet en 
verzorgde de coördinatie van de acolieten. Tevens maakte hij de uitvaartkruisjes en verzorgt nu 
nog altijd het gedachtenisboek in de gedachteniskapel. Hij was tevens klusjesman in de kerk. 

Aangezien Jan vroeger aannemer was, is hij 
vertrouwd met bouwzaken. In dat kader 
ontving hij en ontvangt hij nog steeds de 
aannemers die nodig zijn voor het onderhoud 
van het kerkgebouw en de installaties. Maar 
ook vele andere personen, groepen of 
werkgroepen die in de kerk moeten zijn heeft 
hij ontvangen. In de meimaand zorgde Jan 
voor de ontvangst van de bedevaartgroepen 
en droeg hij bij aan de organisatie. Tevens 
verzorgt hij nog altijd rondleidingen in de kerk 
voor geïnteresseerden. Het Mariahuys heeft 
hij ook bijgehouden als conciërge en 

klusjesman. En als de bisschop langs kwam voor een Vormsel of iets anders, kon hij altijd terecht 
bij Jan en echtgenote Nellie voor een kop koffie.  
 
Jan deed het uit liefde voor de kerk en de mensen, met het hart op de tong maar wel op de 
juiste plaats, met zijn typische humor en pretoogjes, met een bereidwilligheid en trouwe inzet. 
Jan heeft aangegeven om te stoppen in 2021…maar het is moeilijk om ‘van het kribke te 
scheiden’.  Jan zal dan ook nog wat kleine taken blijven verrichten. Maar de grote zaken zijn voor 
Gerard Vermeer en Jan Mackay. Het is mooi dat we de onderscheiding dan ook juist voor zijn 
afscheid konden geven. Op Tweede Kerstdag werd Jan in de eucharistieviering van 9.30 uur 
verrast toen pastoor Hedebouw hem op het einde vroeg naar voren te komen en hem de 
onderscheiding (Corona-proof) opspeldde. Ook echtgenote Nellie werd niet vergeten en kreeg 
uit handen van bestuurslid Piet Jonkers een prachtige bos bloemen. Nogmaals proficiat Jan met 
deze pauselijke waardering voor al het werk in onze mooie parochie en ons bedevaartsoord 
Elshout in het bijzonder. 
 
Pastoor Hedebouw, diaken Soeterboek, 
Pastoraatsgroep en parochiebestuur Parochie Wonderbare Moeder 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 

STILLE OMGANG 
 
Stille Omgang - 675 jaar Mirakel van Amsterdam  
 
In maart 2020 was het pijnlijk om de Stille Omgang landelijk af te gelasten, maar verstandig. Wat 
in 2021 mogelijk zal zijn, laat nog op zich wachten. Het thema blijft: "de luisterende mens", 
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omdat dit zo toepasselijk is voor deze tijd. Er is een boekje uitgegeven: Pater Frans van der Lugt 
5 jaar later, omdat hij toch doorging in moeilijke omstandigheden. Hij kan ons inspireren. Dit 
boekje wordt aangeboden bij komende gelegenheden. 
 
Tot 1 april 2021 is er een tentoonstelling ingericht in de kelder van de st. Bavo kathedraal te 
Haarlem door de stichting Nederlands erfgoed over 675 jaar Mirakel van Amsterdam. Zie 
website voor alle informatie: www.stille-omgang.nl. Op deze website kunt u ook de 7 
oorspronkelijke pelgrimsroutes zien en uitprinten om zelf in kleine groepjes de aanlooproute 
naar Amsterdam te lopen, voor wie dat wenst.  
 
Het boek Mirakel van Amsterdam kunt u bestellen via Bol.com en bij het bestuur Gezelschap van 
de Stille Omgang te Amsterdam a € 15,00 plus verzendkosten. Bank: NL61INGB0000212031 
 
Als er meer duidelijk is in het nieuwe jaar, wordt u geïnformeerd over de Stille Omgang 2021. 
 
Contactpersonen: 
Stephan en Eugenie van Rinsum  
Telefoon Eugenie 06 81 981 297  
Emailadres Stephan sjmvanrinsum@gmail.com  

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 

MARIAGEDACHTE 
 
DE STILTE    
 
Als ik in de stilte terug staar 
en bedenk bevreesd 
wat voor een jaar het is geweest. 
Want zoveel is anders geworden  
we geven geen handen 
en zoveel doden in alle landen 
we houden afstand 
waar omhelzingen nodig zijn 
we voelen de pijn van het gemis 
van zoveel dat anders is. 
We horen van eenzaamheid 
verdeeldheid en gebrokenheid. 
We komen biddend tot U Heer 
en leggen onze zorgen 
ons verlangen en hoop 
op voorspraak van Maria 
bij U neer. 
 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER 
Digitaal lesgeven schept nieuwe Bijbel-mogelijkheden! 
Sinds drie weken mogen ondergetekende en al mijn onderwijscollega’s weer digitaal lesgeven 
via TEAMS. In mijn zes derde klassen havo-vwo stond het Bijbelverhaal van de Barmhartige 
Samaritaan op de planning en wie me een beetje kent, weet dat ik ervan houd om die te 
vertellen. Maar het leek me niet wijs om de leerlingen 30 minuten lang via de camera naar mijn 
vertelsels te laten luisteren. Dus besloot ik het verhaal – met mijn uitleg – naar de leerlingen te 
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mailen met het verzoek er twee zinnen uit te kiezen en daarover een uitgebreide mening te 
geven via een chat naar mij.  
 
Strijdgesprek met val-strik: strop om de nek 
Even kort iets vooraf over dit vrij bekende verhaal dat lijkt op te roepen om ook iemand die je 
niet mag (Samaritanen werden gehaat door de Joden en vice versa) te helpen. Het verhaal gaat 
echter veel dieper, het is een strijdgesprek op leven en dood. Een Schriftgeleerde vraagt Jezus 
wat het hoogste gebod is. Jezus speelt die vraag terug en vraagt het aan de wetgeleerde. De 
reden ligt in de haat van de Schriftgeleerde naar Jezus toe. Als Jezus had geantwoord (beiden 
kenden het antwoord) “Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, heel uw ziel, heel 
uw verstand en al uw krachten”, dan was de Schriftgeleerde linea recta naar de Romeinen 
gestapt om Jezus te betichten van opstandigheid (want de Romeinen vinden dat hun keizer God 
op aarde is). Maar nu Jezus die bal terugkaatste, stond de Schriftgeleerde in zijn hemd. 
Bovendien had hij door (en alle omstanders met hem) dat Jezus hem te slim af was geweest. Om 
zich te rechtvaardigen zei hij toen: “Maar wie is dan mijn naaste?”. En toen vertelde Jezus het 
bekende verhaal van de Barmharige Samaritaan. Op het einde vraagt Jezus aan de 
Schriftgeleerde wie een echte naaste was en dan zegt de wetgeleerde: “De Samaritaan”. 
Daarom zei Jezus op het einde tegen hem: “Doet gij evenzo” oftewel: “Haat me niet, stel me 
geen strop-vragen, maar heb lief”. Over dit verhaal gaven de leerlingen dus hun mening. 
Leerlingen inspireren… 
 
Tot mijn grote verbazing én vreugde bleek dit veel meer kansen te bieden dan ik had durven 
dromen. De ene na de andere chat ‘floepte’ binnen met vaak de prachtigste meningen. 
Hieronder geef ik een aantal reacties.  
(anoniem): “Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’” 
Het is verschrikkelijk! Dat je zo op deze manier iemand op de proeft stelt is gewoon absurd. Het 
lijk dan wel een onschuldige vraag, maar dat is het zeker niet. De wetgeleerde wil namelijk op 
deze manier Jezus doden. Het is dus een grote strikvraag.  
 
(anoniem): “Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.” Ik vind dit een heel mooi 
gebaar. Jezus heeft namelijk door dat de wetgeleerde hem op de proef wou stellen. Ik vind dat 
Jezus dit op een perfecte manier afhandelt. Deze zin is ook heel liefdevol, maar het heeft ook 
een harde ondertoon. Het zegt namelijk ook, dat Jezus tegen de wetgeleerde zegt dat hij niet 
meer moet proberen om zulke strikvragen te zeggen. Eigenlijk zet Jezus de wetgeleerde door 
deze zin en dit verhaal even op z’n plek.  
 
(FK): “Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?“ Ik vind het een 
behoorlijk slimme opmerking van Jezus. De bedoeling van de wetgeleerde was namelijk dat wat 
Jezus ook zou antwoorden, hij altijd zou falen. Hij zou altijd opgepakt worden. Maar door de 
bovenstaande vraag terug te stellen, kon Jezus er toch onderuit komen en draaide hij de rollen 
om. Nu zou namelijk alles wat de wetgeleerde zou zeggen, hem naar de Romeinen sturen, i.p.v. 
Jezus. Ik vind het een uiterst bijzondere, enorm slimme uitspraak.  
 
(anoniem): Als zin heb ik gekozen “Wat staat er in de wet geschreven?”. Dit vind ik een mooie 
zin. Jezus wist, dat als hij de vraag zou beantwoorden, hij zou worden ‘opgehangen’, daarom 
heeft hij diegene zelf de vraag laten beantwoorden. Het antwoord van de wetgeleerde was het 
volgende: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ Jezus vond dat God het belangrijkste 
was, maar in die tijd vonden de mensen dat de keizer dat was, daarom liet Jezus de wetgeleerde 
de vraag zelf beantwoorden zodat Jezus niet als opstandeling gezien kon worden. Ik vind dit heel 
slim, zo heeft Jezus zijn standpunt gemaakt, maar komt hij niet verder in de problemen. Jezus 
reageerde op het antwoord van de schriftgeleerde dat hij goed had geantwoord. Als ik deze 
zinnen lees voel ik erbij dat Jezus heel puur is, toegewijd is aan zijn geloof, mensen niet de les 
wil lezen, maar ze juist de dingen in te laten zien. Jezus heeft eigenlijk het perfecte antwoord 
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gegeven op de vraag: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen van het eeuwige leven?’ Ik 
vind dit een hele onbeschofte vraag, ik vind dat het leven, en dus ook het eeuwige leven, geen 
voorrecht is maar een gegeven recht waar iedereen die het verdient recht op heeft. Het is de 
drang van mensen om altijd meer te willen en beter te zijn dan anderen, het is eigenlijk iets 
mens eigen. Sommige mensen hebben dit onder controle, maar uiteindelijk wil iedereen toch 
meer, zo luidt het spreekwoord ‘het gras is altijd groener aan de overkant’. Sommige mensen 
kunnen deze drang niet bedwingen en willen alles verwoesten dat mooi en puur is, omdat ze dit 
zelf niet kunnen hebben. Ik vind dit niet goed, iedereen verdient iets moois en je moet blij zijn 
met wat je hebt en niet altijd maar meer willen, zo wordt niemand er gelukkiger door. 
 
(anoniem): De zin die ik heb gekozen is: “Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg 
medelijden toen hij hem zag liggen.” Ik heb deze zin gekozen, omdat ik hieruit opmaak dat 
goedheid wel groter en beter is dan woede en haat. Ik heb heel de tekst een paar keer gelezen 
en bij iedere keer dat ik het stukje tekst las dacht en voelde ik hetzelfde. Ik voelde en dacht gelijk 
aan aardigheid, respect en dankbaarheid, maar ik dacht ook aan disrespect en jezelf beter 
vinden, dit dacht ik bij de eerste twee mensen die zomaar doorliepen. Ik vind het altijd heel 
mooi en prettig om te lezen en om te zien dat er nog steeds mensen zijn met respect, goedheid 
en aardigheid. Zelf vind ik dat de Joodse priester en de Joodse leviet het niet goed gedaan 
hebben. In het geloof wordt verteld dat je moet lief hebben en helpen en nog veel meer goede 
dingen, dit hebben de priester en de leviet niet gedaan. Het lijkt wel of ze alleen geloven voor 
zichzelf en om te laten zien hoe goed ze zijn enz. en niet omdat het goed is om te geloven en 
elkaar te helpen. Ook al konden Joden en Samaritanen het niet goed met elkaar vinden, ze 
bleven in dit geval elkaar helpen en dankbaar zijn. Heel veel mensen kunnen hier iets van leren. 
Ik vind zelf dat het belangrijkste in het leven is dat je hart en ziel puur zijn, dus dat je elkaar helpt 
in nood, elkaar in hun waarden laat en dat je elkaar respecteert. Je kan iedere dag bidden en de 
bijbel lezen, maar dat maakt het niet goed als je andere mensen slecht behandelt. Zo werkt het 
leven niet. Niemand is perfect, maar ik vind dat als je elkaar goed behandelt en respecteert je 
aardig dicht bij komt.” 
 
BvD: “Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven”. Ik vind het een 
ongelofelijk zielige daad van de Schriftgeleerde. Hij probeert Jezus gewoon te chanteren. Ik vind 
het erg om te lezen hoeveel haat er in het spel is en dat de Schriftgeleerde alleen maar aan 
zichzelf denkt. Hoe Jezus de bal vervolgens terugkaatst vind ik persoonlijk legendarisch. Zulke 
acties maakt Jezus wie hij is en hoe hij alles vredig kan oplossen. 
 
BvD: “De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.” Na afloop vroeg 
Jezus aan de Schriftgeleerde wie de gewonde man het best had geholpen. Ik vind het geniaal 
hoe Jezus de Schriftgeleerde laat vertellen dat de Samaritaan de man heeft geholpen. En niet de 
mensen van de joodse gemeenschap. Ik vind het een erg mooi moraal hebben want de 
Samaritaan weet niks van de afkomst van de gewonde man en toch helpt hij hem. Daar word ik 
blij van en ik vind het een super goede gedachte dat je iedereen moet liefhebben. Zelfs je 
vijanden. 
 
(anoniem, giga antwoord): Ik vind dat de Barmhartige Samaritaan een echte wereldburger is. 
Ook vind ik het erg bijzonder dat hij zich niet laat leiden door de afkomst van de Joodse persoon. 
Als hij wel rekening had gehouden met de afkomst van de man, had hij hem waarschijnlijk 
overgelaten aan zijn lot. De Barmhartige Samaritaan is een voorbeeld van een persoon die de 
wereld van tegenwoordig erg nodig heeft. Deze man houdt namelijk geen rekening met de 
afkomst van iemand, dus discrimineert hij ook niet. Tegenwoordig worden heel veel mensen 
niet geholpen door hun afkomst, wat natuurlijk nergens op slaat. Ook worden veel mensen over 
een kam gescheerd en als een geheel beschouwd. De Barmhartige Samaritaan hield daar 
helemaal geen rekening mee, hij hielp de man gewoon. Het maakte hem dus niks uit dat de man 
Joods was, ook al zijn Joden volgens de Samaritanen slecht. Hij keek naar de persoon zelf, en zag 
dat hij hulp nodig had.  
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Ook laat de Barmhartige Samaritaan mij aan mijn verleden denken, omdat ik niet iedereen 
geholpen heb die ik had kunnen helpen. Als ik dan dit verhaal hoor, voel ik me schuldig. Want ik 
hielp sommige mensen niet die niet eens gehaat worden, terwijl hij mensen helpt die wel gehaat 
worden. Voor zulke mensen kun je alleen maar respect hebben en er een voorbeeld aan nemen. 
Als iedereen op de wereld vaker aan deze man dacht, zou racisme en discriminatie een stuk 
verminderd worden.  
 
Ook vind ik dat de joodse priester en de joodse Leviet een ergere daad hebben verricht dan dat 
de rovers hebben. Natuurlijk zijn de rovers schuldig, maar degene die de man genegeerd hebben 
en hem aan zijn lot overgelaten hebben, zijn misschien nog wel minstens zo schuldig.   
 
Als je terugblikt op dit soort situaties, merk je dat je jezelf eigenlijk een spiegel voor moet 
houden. Dan zou je jezelf vragen kunnen stellen als: “Waar had ik op gehoopt als ik de gewonde 
man was?” of “Wat had de Jood gedaan als ik gewond was?”. Als je op deze vragen beantwoord, 
merk je dat je een grote fout bent begaan. 
 
(FK): “Een Samaritaan (joden en Samaritanen haten elkaar) echter, die op reis was, kreeg 
medelijden toen hij hem zag liggen.” Deze zin laat echt zien hoe de mens in elkaar zit en hoe de 
mensheid hoort te zijn. Dit is precies waarom we van elkaar houden, waarom we er voor elkaar 
zijn. Ook al ben je niet van de zelfde afkomst, ben je niet zo rijk als anderen of zie je er anders 
uit, het gaat om je innerlijk. Om wie je van binnen bent, niet om hoe je eruit ziet. Om wie je echt 
bent, niet om wie de anderen willen dat je zou zijn. Het gaat om je hart, niet om je lichaam. 
Deze zin is in mijn ogen prachtig. De medelijden van de Samaritaan die de jood eigenlijk zou 
haten, raakte me, puur omdat dit in mijn ogen gewoon is waarom wij op deze wereld zijn.  
 
(anoniem): Ik vind het heel slecht van de andere mensen dat ze de gewonde niet helpen, want je 
moet iedereen helpen die hulp nodig heeft. Ook al mag je diegene misschien niet. Want stel het 
zou jou overkomen, dan zou jij het ook waarderen als iemand je helpt, zelfs al is het je 
allergrootste vijand. Stel dat de man dood was gegaan omdat niemand hem geholpen had, dan 
hadden zijn kinderen misschien wel op moeten groeien zonder een vader, terwijl jij daar 
makkelijk iets aan had kunnen veranderen. Ik vind het heel goed en heel dapper dat de 
Samaritaan (de vijand dus eigenlijk ) hem hielp. De gewonde man had de Samaritaan ook in de 
rug kunnen steken toen die hem hielp, dus daar was heel veel moed voor nodig.  

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 
 

VOOR DE KINDEREN 
 
Beste jongens en meisjes, 
Jezus liep eens langs het meer. Daar waren een paar vissers aan het 
werken in hun boot. Jezus bleef staan en keek naar hen. Toen zei Hij: 
“Kom, volg Mij”. Meteen stapten zij uit het bootje en gingen naar 
Jezus toe. Ze waren zo graag bij Jezus, dat ze met hem mee gingen. 
Zo riep Jezus zijn eerste leerlingen. Ze zouden bij Hem blijven en later 
aan anderen heel veel vertellen over Jezus.  
Ook ieder van ons moet Jezus volgen. Iedere zondag staat Hij weer 
naar ons uit te zien. Hij zegt: “Kom je ook naar Mij?” wij laten ons 
werk dan met rust en gaan naar Jezus toe. 
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Vandaag zijn wij in de kerk bij Jezus. Elke zondag is de dag van Jezus. Wat fijn, als we met heel 
veel mensen bij Jezus zijn. 
 

 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 

OPROEP VLUCHTELINGENWERK 
Beste leden van deze parochie, 
 
In 2021 zullen er meer statushouders gevestigd gaan worden in 
de gemeente Heusden. VluchtelingenWerk Heusden vervult 
een belangrijke rol bij de integratie bij deze 'nieuwe bewoners'. 
Het is een belangrijke fase in het leven van de statushouders 
waarin veel geregeld moet worden en waarbij hulp en een 
vriendelijk woord zeer welkom is. Wij werken nu met 60 
vrijwilligers. Zeer waardevol! Maar we hebben meer hulp 
nodig. Vandaar ik deze oproep bij u doe.  
 
Wij zoeken vrijwilligers voor de begeleiding van statushouders in de gemeente Heusden. Het 
liefst voor minimaal een dagdeel per week. Wij zoeken vooral taalcoaches, begeleiders, 
startcoaches (op kantoor) en tolken (Arabisch en Tigrinya). 
 
Wij organiseren woensdagavond 27 januari een online-inspiratiebijeenkomst voor 
geïnteresseerden. Aanmelden hiervoor kan via heusden@vluchtelingenwerk.nl.  
 
Heel graag tot dan! 
 
Vriendelijke groeten, 
Wendy Verhagen, Teamleider locatie Heusden 
 
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 
Burg. van de Heijdenstraat 17, 5151 HK  Drunen 
T 0416 376 736 
E heusden@vluchtelingenwerk.nl 
Werkdagen: maandag / woensdag (ochtend) / donderdag 
www.vluchtelingenwerk.nl 
facebook.com/vluchtelingenwerknederland  
twitter.com/vluchtelingwerk 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 
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LIEF EN LEED 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
24 november - Huub Jehoel (77), Egelantierlaan 40 
  5 december - Eugenie Smolders-van Meerendonk-Roeling 9 (101),  
  Rooijackerserf 49 
  7 december - Frans Verhoeven (79), Braziliëlaan 8 
  8 december - Kees Spierings (87), Donauring 218 
  6 januari - Ricky de Leest (63), Tilburg 
18 januari - Mart Smits (88), Lipsstraat 10 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
23 november - Ria van Biljouw-Lommers (82), Zorgcentrum St. Antonius 
  7 december - Gerard van Mosselveld (85), Schoolstraat 24 
17 december - Lia Koonings-Steentjes (81), Zorgcentrum St. Antonius 
21 december - To van Laarhoven-Boelen (92), Zorgcentrum Waalwijk 
 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________ 
 

 
De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood. 

U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058 
Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl 
De  Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen 

Openingstijden en verdere informatie vindt u op  
www.vincentiusheusden.nl 

 

 
Terug naar boven↑ 

_______________________________________________________________________ 

MISTIJDEN  
Aanmelden vieringen: 
Voor alle weekendvieringen moet men zich aanmelden. Dit kan via de website, de mail of op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch of persoonlijk op de pastorie. 
Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden. 
Het maximum aantal is 30 personen per viering. Bij overschrijding van dit aantal kunnen wij u 
helaas geen toegang meer geven tot de viering. 
En bij verkoudheid, koorts of griep blijft u thuis. 
 
 
 Drunen Elshout 
zaterdag 19.00 uur eucharistieviering   
zondag   09.30 uur eucharistieviering 
  11.00 uur eucharistieviering 
maandag  18.30 uur Uur van stilte en gebed 
       met aanbidding (event. 
     eucharistieviering)  
dinsdag  08.15 uur        eucharistieviering            
donderdag    18.00 uur rozenkransgebed 
    18.30 uur eucharistieviering 
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   19.00 uitstelling Allerheiligste  
   met aanbidding  

vrijdag 18.30 uur eucharistieviering 
 
Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de  
St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel. 
 
Bereikbaarheid 
Op werkdagen is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar. 

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen 
Telefoon: 0416 - 372215 
E-mail:  parochie@wonderbaremoeder.nl      
Website: www.wonderbaremoeder.nl 
 
Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage 
Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op 
rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder. 
 
Volgende uitgave:  
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 20-21 februari. 


