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AFSCHEID
Beste parochianen,
Afscheid nemen. Welke woorden kies je daarvoor. Het is een mix van gevoelens: verlies,
een beetje melancholie, onwennigheid. Alsof je maar op één been staat: één been nog
vast in het oude en het andere been nog onstabiel in de lucht richting het nieuwe. Maar ik
kan toch al deze gevoelens samenvatten in het gevoel dat overheerst: DANKBAARHEID.
Ik ben ten eerste God dankbaar op voorspraak van de Wonderbare Moeder voor deze
parochie die Hij mij gegeven heeft met al zijn dorpen, stad, gehuchten en al die mooie
mensen die er wonen. Ik dank Hem voor al het werk dat ik mocht verrichten, de taken
die ik kreeg in samenwerking met zovelen die Hij mij schonk. Ik dank Hem voor alle mooie
zaken die we mochten meemaken, voor de kracht, troost en wijsheid tijdens de
moeilijkere zaken.
Ik vraag ook voor vergeving aan God en aan u allen voor de fouten die ik heb gemaakt en
de momenten waar ik mijn zelfzucht (zoals Paulus het zegt in de tweede lezing (brief aan
de Galaten hfst 5)) teveel de overhand gaf.
Ten tweede wil ik mijn collega Albert Soeterboek bedanken. We kenden elkaar al van het
eerste jaar seminarie. We hebben veel samen gewerkt, lief en leed gedeeld, onze
schouders eronder gezet. En inderdaad, we zijn heel verschillend van aard. En dat is juist
goed, aanvullend en verijkend. Maar soms ook spannend. We hebben goed kunnen
samenwerken en veel zaken mogen beleven. We konden bij elkaar terecht en we gaven
elkaar te ruimte.
Vervolgens dank ik het personeel van de pastorie: de secretaresses en de gastvrouw en
vroegere gastvrouw. Mensen waarmee ik zo nauw heb kunnen samenwerken, mensen
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die zoveel voor mij hebben gedaan, vooral ook in praktische zorg. Het is werkelijk teveel
om op te noemen wat jullie hebben gedaan.
Vervolgens wil ik alle vrijwilligers bedanken, bijzonder de leden en oud-leden van het
parochiebestuur en de pastoraatgroep. Er was een fijne sfeer, we konden het goed met
elkaar vinden. Zij hebben echt hard gewerkt en hun talenten ingezet, hun specialisaties
gebruikt want een parochie besturen anno 2022 is best complex. Wat hebben we veel
opgebouwd maar …soms moesten we afbreken. Ik denk maar aan het afscheid van de
kerkgebouwen in Hedikhuizen, Heusden en Herpt. Wat was dat pittig, praktisch maar ook
geestelijk. Dat blijft pijn doen. Dat wil je niet vaak moeten doen.
Vervolgens dank ik de vrijwilligers van alle werkgroepen, werkgroepen waarmee ik soms
heel intensief heb samengewerkt: in de liturgie, de catechese, de diaconie en het beheer.
Ik zeg het en blijf het zeggen: wat is een parochie zonder haar vrijwilligers. Zij zijn één van
de fundamenten. Toen ik hier pas kwam in 2009 was het ook een vreugde te merken
hoeveel vrijwilligers er waren. Niet alleen handig en praktisch maar ook leuk en gezellig,
gemoedelijk. (Ik wilde zeggen Brabants gemoedelijk maar dan zou ik tekort doen aan al
die (van afkomst) niet Brabanders waarmee ik zo fijn heb gewerkt)
Vervolgens dank ik alle parochianen: heel jong, jong, oud en zeer oud. Mensen die ik
mocht zien, af en toe of regelmatig. Mensen die ik mocht bezoeken, begeleiden, lief en
leed delen. Met mooie hoogtepunten in het leven zoals een bekering, een doopsel,
communie, vormsel, biecht, huwelijk of jubileum, een bedevaart, een WJD … Of met
droevige momenten zoals ruzies, scheiding, tegenslag, werkloosheid, ziekte, sterven en
afscheid… Ik ben dankbaar voor jullie allen omdat ik iets mocht betekenen op de plaats
waar jullie stonden.
Ook wil ik mijn dank uitspreken naar de andere christenen en godsdiensten. Bijzonder
denk ik aan de dominees die ik heb mogen meemaken en alle protestantse broeders en
zusters. Het was fijn om te mogen samenwerken. En Ik heb veel mogen leren. Ook dank ik
de moslimgemeenschappen voor de momenten samen, al waren er dat niet veel. We
koesteren alle momenten en we bidden om meer samenhorigheid. Ook dank ik de Joodse
vriend die ik heb voor het fijne contact en mooie gesprekken.
Ik dank ook de vele leden van verenigingen. Bijzonder natuurlijk de OLV Schuts en het
Hubertusgilde en de beide Catharinagildes uit Herpt en Heusden. Het was fijn om
gildeheer te mogen zijn. Dank voor de fijne en gemoedelijke contacten en samenwerking.
Ik dank ook alle andere verenigingen, of het nu om muziekverenigingen gaat,
festiviteitenorganisaties, carnavalsverenigingen. ouderenverenigingen of diaconale
verenigingen en zovele anderen. Af en toe, hier of daar mochten we samenwerken of
waren er goede contacten. Heel fijn.
Ik dank ook de burgemeesters en wethouders die ik heb gekend, de gemeente en andere
instanties en overheden voor de samenwerking en prettige contacten. Ik denk natuurlijk
aan de zorgcentra in onze parochie en de fijne samenwerking. Dit heb ik bijzonder
gewaardeerd. Ik dank ook de verschillende bouw- en technische bedrijven die we in de
parochie natuurlijk af en toe zien met al die gebouwen.
Tenslotte dank ik mijn buren en alle bewoners van Heusden. Alle mensen waarmee ik
contact heb gehad voor wat dan ook, of ze nu met kerk te maken hadden of niet. Mensen
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ook die mij een dienst bewezen: Al was het maar de winkeliers, mensen van de horeca,
de huisarts en de tandarts, de kapper en de postbode. Zovelen. We moeten er zuinig op
zijn.
En u begrijpt het wel, ik kan zo door gaan. Een mens heeft heel veel om dankbaar voor te
zijn. Dus, voor als u het misschien nog niet door hebt: DANK JE WEL.
Het is pittig om los te laten maar ik ben zo bezig nu met praktische dingen dat ik niet veel
tijd hebt daarvoor. Dat moet zakken en landen. Ik geef het de tijd. Ik ben nu aan het
verhuizen en dat loopt goed. Komende dagen zal het vooral kennismaken zijn met vele
mensen.
Kom vooral een keer naar Deurne! Je mag Deur-ne nu zo zien: nen Deur die open staat.
Ik ga jullie missen. Het ga jullie goed.
(Tenzij de laatste alinea is dit de tekst van mijn dankwoord op het einde van de
afscheidsviering zondag 26 juni)
(oud) pastoor Hedebouw
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

PASTOORSWISSEL VOOR PAROCHIE WONDERBARE MOEDER
Pastoor van Overbeek zal binnenkort aan de slag gaan in onze parochie. Vanwege familie
omstandigheden is het tijdstip van starten echter iets verschoven. Hij zal pas per 1
september a.s. zijn pastorale taken ter hand nemen. Daarom wordt tot die tijd het pastoraat
waargenomen door de diaken en vervangers. Dit houdt in dat er op zaterdagavond in St.
Antonius te Heusden en zondag om 11.00 uur in de St. Lambertus te Drunen soms woord- en
communievieringen zullen zijn. De vieringen op zaterdagavond 19.00 uur in Drunen en
zondagmorgen 09.30 uur in Elshout zijn in ieder geval eucharistievieringen.
Let wel: diaken Soeterboek is de hele maand augustus vanwege vakantie afwezig. Het
pastoraat voor die maand is geregeld.
Kijk voor de zekerheid steeds naar de kerkberichten in het Weekblad van Heusden en op
onze website www.wonderbaremoeder.nl
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

BETAALMOGELIJKHEDEN
Instandhouding Erediensten en pastoraat
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat
collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar
tellen en dat bedrag overmaken naar
NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding
‘collectebijdrage’.
QR-code scannen
Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt deze QR-code die u kunt
scannen.
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Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de
regel: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ
Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest van zelf.
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

VERHUIZING STILTECENTRUM (MARIAKAPEL) HEUSDEN
In verband met de realisering van 11 appartementen in de Catharinakerk in Heusden
verhuist het Stiltecentrum (de Mariakapel) naar de rechterzijde van de kerk. De huidige
kapel, onder de toren, is al geruime tijd gesloten door de verbouwingswerkzaamheden.
Momenteel wordt in de vroegere doopkapel gewerkt aan de inrichting van de nieuwe kapel.
Hopelijk is deze vanaf november weer te bezoeken voor een gebedje en het opsteken van
een kaarsje bij Maria van Heusden.
Parochiebestuur Wonderbare Moeder
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

MARIAGEDACHTE
AIS WE AAN OORLOG DENKEN
Als we aan oorlog denken,
dan is het van lang geleden, een vreselijke strijd.
Maar nu gebeurt het ook heel dichtbij, in deze tijd.
Waarom heeft men niet geleerd van het verleden
en is er weer zoveel pijn en verdriet.
Het is echt ongelooflijk, we begrijpen het niet.
Wij hebben geluk dat we hier opgroeien in vrede,
zonder angst voor verdriet of pijn.
Wat zou een wereld zonder oorlog en geweld, toch mooi zijn.
Een wereld waar geluk en vrede heerst,
waar niemand een ander zijn leven beheerst.
Vandaag denken we aan mensen die in het heden en
verleden,
voor vrijheid hun leven hebben gelaten.
Liefde voor mensen die hun familie, bezittingen en land,
zo abrupt moesten verlaten.
Laten we hen nooit vergeten
En laat ze in ons hart voortleven.
Een wereld zonder haat, vol liefde dat is ons streven.
Moeder Maria , Help ons daarbij.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________
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SYNODALE KERK
Bisschop De Korte heeft het synode-rapport “Hoopvol
luisterend naar Gods Geest” voor het Bossche bisdom
gepubliceerd.
De bisschop is blij dat een groot aantal gelovigen met
elkaar heeft gesproken over de toekomst van onze
geloofsgemeenschap. Het is een geestelijk proces met
als centrale vraag wat Gods Geest tot de Kerk van ’sHertogenbosch zegt. Dit rapport wil niet alleen een
bijdrage leveren aan het werkdocument voor de
bisschoppensynode van 2023. Het rapport kan ook de gelovigen in het eigen bisdom
stimuleren om het kerkelijk leven te vitaliseren. In die zin spreek ik graag van een win winsituatie”, aldus Mgr. De Korte.
Het rapport kunt u downloaden via de bisdomwebsite: Hoopvol luisterend naar Gods
Geest - Bisdom van 's-Hertogenbosch (bisdomdenbosch.nl)
In onze parochie hebben we diverse groepsgesprekken gehad met betrekking tot de
synode. Graag willen we nog vervolggesprekken organiseren.
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich hiervoor telefonisch (0416 372215) of via de
mail: parochie@wonderbaremoeder.nl bij de parochie aanmelden.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

CARITAS
WONDERBARE MOEDER
Centrum voor Aandacht en Hulp

Bericht 1 van Caritas Wonderbare Moeder (CWM)
Ontmoeten de wijk in!
Wij gaan weer met onze mobiele koffie-partytent de wijk in. Op dinsdagochtend 26 juli staan
wij tussen 10.00 en 12.00 uur in de buurt van de Bromsluis in Heusden. U bent van harte
welkom voor koffie of thee en een gezellig praatje.
Bericht 2 van Caritas Wonderbare Moeder
Sinds enige tijd verzorgt Caritas Wonderbare Moeder op zondag in de mis van 11.00 uur in
Drunen een bloemetje voor een parochiaan die wat extra aandacht verdient. Dit kan zijn
vanwege gezondheidsredenen, verdriet maar ook vrolijke gebeurtenissen zoals een
geboorte of jubileum.
Kent u een parochiaan die een bloemetje verdient dan kunt u dit doorgeven aan
caritas@wonderbaremoeder.nl of via het parochiesecretariaat.
Bericht 3 van Caritas Wonderbare Moeder
Wanneer u een dringende hulpvraag heeft voor materiële of geestelijke ondersteuning kunt
u een beroep doen op Caritas Wonderbare Moeder. U kunt hiervoor contact opnemen met
het parochiesecretariaat. De parochiesecretaresse zal u doorverwijzen naar het
pastoresteam of een contactpersoon van de werkgroep Caritas Wonderbare Moeder. Zij
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maken een afspraak met u voor een bezoek. Uiteraard wordt u vraag zeer vertrouwelijk
behandeld.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

GESLAAGD UITSTAPJE MET DE PASTOOR NAAR DE H. ODA OP 28 MEI
Om 08.45 uur stonden we klaar om te vertrekken vanaf de
St. Lambertuskerk in Drunen. Een
bedevaart naar St. Oedenrode. Voor mij persoonlijk een
hele fijne en mooie dag. Rond 09.30 uur zijn we
aangekomen bij de Martinuskerk in St. Oedenrode. In
totaal een groep van 32 mensen. In een soort stoet reden
we met 10 auto’s. Nadat de “chauffeurs” de auto’s
geparkeerd hadden werden we ontvangen door pastoor
Ryan van de Mortel. Zelf ben ik nooit eerder in deze kerk
geweest, maar toch begon mijn genieten al bij
binnenkomst.
Nadat de ochtendviering was geëindigd gingen we met de
groep in het café ‘De Kardinaal’, wat tegenover de
Martinuskerk is gelegen, koffie/thee drinken met gebak.
Vervolgens zijn we overgestoken om een lezing bij te
wonen, die werd voorgedragen door dhr. Richard de
Visser. Na de lezing werd een noveenkaars van de
Lambertuskerk uit Drunen aangestoken. Na deze lezing zijn
we voor een gezamenlijke lunch in het koetshuis gaan
eten.
Nadat we gegeten hadden gingen we gezamenlijk bidden en na het gebed zijn we met de
groep over de begraafplaats naar de stenen rots gelopen, waar prachtige beelden van Jezus
en andere heiligen en martelaren op en in stonden. Vervolgens zijn we naar de Odakapel
gelopen en heb ik een noveenkaars aangestoken. Als afsluiting zijn we nog even op het
terras gaan zitten en hebben nog wat gegeten en gedronken.
Voor mij persoonlijk was dit een hele mooie dag. Gezellig, goed weer en fijne contacten
gemaakt. Zeer geslaagd! Wil een ieder danken voor deze fijne dag. Iedereen die erbij was,
maar ook iedereen die deze dag heeft georganiseerd en heeft gerealiseerd. Top!
Zit, terwijl ik het schrijf, nog na te genieten.
Dank jullie!
Groet,
Dennis
Gebed tot de H. Oda
Liefdevolle God,
wij danken U voor de gave van de heilige Oda.
U hebt haar als blinde prinses uit Schotland geleid naar het graf van de heilige Lambertus.
U hebt haar ziende gemaakt
en omgevormd tot een eenvoudige vrouw
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die in levensovergave voor U wilde leven.
U hebt haar begeleid
tijdens vermoeiende pelgrimstochten
en haar uiteindelijk een woonplaats doen vinden
nabij de burcht van Rode.
Daar heeft zij U gediend in het leven van alledag
vol gebed en werken van naastenliefde.
Wij bidden U op haar voorspraak:
Moge de heilige Oda ons hulp en bescherming schenken
tijdens ons leven.
Moge zij de geestelijke blindheid van ons wegnemen
en ons richten op het ware Licht dat U ons gegeven hebt:
Christus, uw Zoon, onze Heer.
Amen
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

VOOR DE KINDEREN
Beste jongens en meisjes,
Ieder jaar op 29 juni vieren we het hoogfeest van de Heilige Petrus
en Paulus. Het waren twee apostelen, die werden doodgemarteld.
Ze schaamden zich niet voor Jezus, toen ze overal rondtrokken en
het evangelie vertelden aan alle mensen. Ze werden zwaar vervolgd,
omdat ze niet zwegen over wat Jezus gedaan had.
Petrus stierf in Rome, vermoedelijk in het jaar 64; ook Paulus werd
gedood in Rome, waarschijnlijk in het jaar 67.
De graven van Petrus en Paulus zijn bewaard in Rome. Boven het
graf van Petrus staat nu de grote kerk van de paus: de Sint Pieter. En op het graf van Paulus
werd de kerk Sint Paulus buiten de Muren gebouwd.
Petrus en Paulus hebben in hun leven een sterke band met elkaar gehad. Daarom vieren wij
hun feest samen op een dag.

Data kliederkerk:
Na de zomervakantie zullen er weer bijeenkomsten van
de kliederkerk zijn. De volgende data zijn daarvoor
gepland:
2 oktober, 27 november
en in 2023:
29 januari, 26 maart en 4 juni
Aanvang steeds om 13.00 uur.
Voor meer informatie kijk op facebook of op
Drunen4you.
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LIEF EN LEED
In Drunen is de uitvaart geweest voor:
25 mei
Jo van Delft-Kouwenberg (87), Kleinestraat 27
In Drunen is gedoopt:
6 maart
Koen van Son, Zuid Australië 4
In Elshout is gedoopt:
12 juni
Janne Kimenai, Scheidingstraat 9

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

MISTIJDEN JULI
Drunen

Elshout
09.30 uur eucharistieviering

zondag
11.00 uur
maandag

18.30 uur

woensdag

14.30 uur

eucharistieviering of
woord- en communieviering
Uur van stilte en gebed
met aanbidding (event.
eucharistieviering)
woorddienst Zandley
(allleen voor bewoners)

donderdag

18.00 uur rozenkransgebed
18.30 uur woord- en
communieviering

19.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding
zaterdag
18.30 uur eucharistieviering

Heusden
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zaterdag

17.00 uur

woorddienst in de kapel van zorgcentrum
St. Antonius
Op de 3e zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te
Heusden.
.
Bereikbaarheid
Op werkdagen is het secretariaat ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.
Pastorie:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
0416 - 372215
parochie@wonderbaremoeder.nl
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 weer in het weekeinde van 23-24 juli.
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