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GODS EERSTE WOORD…
‘Transgender’ noem je iemand
die zich niet thuis voelt in zijn
lichaam. Hij of zij herkent zichzelf
niet in de rol die hij of zij vanaf
de geboorte kreeg. Sommigen
van hen laten hun lichaam door
middel van medische ingrepen
en kuren omvormen. Om
hoeveel mensen het gaat, is
moeilijk te zeggen. Het aantal ligt
ver onder de één procent.
Getallen zijn zo moeilijk te geven omdat het gaat om een groep die tamelijk verborgen is
gebleven.
In het verleden was er weinig begrip voor hen. ‘Dwarse’ gevoelens werden door de ouders al
heel jong in de kiem gesmoord. Getallen zijn ook daarom moeilijk te vinden omdat de
predicaten ‘man’ en ‘vrouw’ kennelijk een heel scala van mogelijkheden beschrijven. Of, zoals
ik een Duitse cabaretier eens hoorde zeggen: ‘Goede avond u allen, van dames tot en met
heren!’ Tijdens het ‘Festival van de Liefde’, zoals het tv-programma heette, zag ik een aantal
moedige jonge mensen. Ze bedankten er hun familieleden en vrienden voor de steun die ze
hadden gehad. Een toekomstige vader riep het publiek nog toe: ‘willen jullie weten of het een
meisje of een jongetje wordt?’ ‘Ja!’, juichten de omstanders. ‘Dachten jullie echt, dat ik het
geslacht belangrijk vind?’, las hij de aanwezigen de les!
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Ik herinner me het eerste woord dat de Schepper spreekt in het boek Genesis: ‘Het is niet goed
dat de mens alleen blijft. Ik maak voor hem een hulp die bij hem past!’ God schept de mens
man en vrouw, maar we weten nu dat dit geen tweedeling is. Het begrippenpaar vormt eerder
twee polen waartussen de werkelijkheid zich in veel schakeringen ontvouwt en dat is de
realiteit als ik om me heen kijk.
Mazen van de wet
In het evangelie vragen de mensen aan Jezus of een man zijn vrouw mag verstoten. Ze trekken
Jezus mee op glad ijs. Johannes de Doper was immers onthoofd omdat hij kritiek had gehad op
het huwelijk van Koning Herodes. De wet stond toe dat mannen met niet-joodse vrouwen
mochten verkeren. Een vrouw liep het gevaar gestenigd te worden als zij met welke man dan
ook een affaire had. Jezus gaat niet in op de mazen van de wet. Het is hem te doen om de
waarden die daaronder liggen. De wetten willen een ideaal veilig stellen, en om dat ideaal gaat
het. Liefde en de vriendschap zijn er opdat mensen elkaar tot steun zijn. Trouw aan elkaar is
waarnaar beiden streven, want daarin zijn we een beeld van Gods trouw aan ons. Dit ideaal
mag natuurlijk niet worden misbruikt om anderen ongelukkig te maken en buiten te
sluiten. Ooit vroeg iemand mij wat ik van een gouden bruiloft vond. Ik heb er toen, behalve dat
ik het een teken van trouw vind, ook maar op gewezen, dat niet alleen de duur van een relatie
belangrijk is, maar vooral of ze gelukkig is. In een dorp is meer sociale controle; dat kan een
verbintenis door een crisis helpen. Als deze echter vechtende echtelieden bijeenhoudt, is er
weinig gewonnen.
Hart van de wet
Wij, de kerk van Jezus, willen het ideaal hooghouden van trouw. Maar met Jezus moeten we
ook begrip hebben voor allen die het wel geprobeerd hebben, maar er niet in zijn geslaagd. En
ook voor mensen die hun liefde gevonden hebben met iemand van het gelijke geslacht, of voor
mensen die zichzelf niet herkennen in hun eigen lichaam is begrip nodig. Jezus nam het altijd
op voor de slachtoffers. Ook voor de slachtoffers van de wetten. Niet alleen de vrouw die een
buitenechtelijke relatie heeft, pleegt overspel, maar ook de man die zijn vrouw verstoot omdat
hij een ander heeft ontdekt. Jezus neemt de vrouw in bescherming. En direct daarop ook de
kinderen. Zeker bij echtelijke ruzies zijn zij het slachtoffer, en worden vaak een wapen in de
strijd van de volwassenen. Jezus zegende hen...
Diaken Albert Soeterboek
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

AFWEZIGHEID PASTOOR VAN OVERBEEK
U zult waarschijnlijk al wel gehoord hebben, dat pastoor Harold van Overbeek, om
gezondheidsredenen, voorlopig nog niet in onze parochie werkzaam zal zijn. Zijn installatie is
daarom tot nader bericht uitgesteld.
De bisschop heeft om deze reden deken Jos Verbraeken bereid gevonden om voorlopig
waarnemend pastoor te zijn. Hij heeft natuurlijk zijn eigen parochie in Waalwijk en Waspik.
Daarom zal hij pastoor op afstand zijn en is hij alleen bereikbaar voor bestuurlijke zaken. Als
het gaat om pastoraat en liturgie zal diaken Albert Soeterboek voorlopig de
eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt zijn. U kunt hem bereiken via de pastorie via het
secretariaat (tel. 372215).
In de komende periode zullen we zoveel mogelijk proberen, de Eucharistievieringen in de
weekenden door te laten gaan. Wij kunnen hiervoor een beroep doen op priesters uit de regio.
Mocht dit niet lukken, dan is er een woord- en communieviering. Tijdens de weekenden blijven
er dus vieringen op de reguliere tijden.
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De doordeweekse vieringen: dinsdag 18.30 uur en vrijdag 08.30 uur in Drunen komen
voorlopig te vervallen. Het uur van stilte en gebed, op maandag om 18.30 uur, gaat wel door.
De vieringen in de zorgcentra Zandley en St. Antonius gaan op de gebruikelijke tijden door. De
viering op donderdag om 18.00 uur in Elshout blijft ook doorgaan.
Het bestuur, de pastoraatsgroep en het personeel wensen pastoor Van Overbeek van harte
een goed herstel toe.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

ENERGIECRISIS OOK IN DE KERKEN
Verwarming van onze kerkgebouwen
Vanwege de hoge gasprijzen zijn wij genoodzaakt om nog spaarzamer met de verwarming om
te gaan. Dat betekent dat we een basistemperatuur van 12°c in onze kerken aanhouden zodat
er geen schade ontstaat aan de kerkorgels.
Dit betekent dat ook de temperatuur tijdens de weekendvieringen, uitvaarten, huwelijken,
repetities en overige activiteiten niet verhoogd wordt.
Op zaterdagavond zal in Drunen gedurende de winterperiode (zoveel als mogelijk) de mis
gevierd worden in de Pastoor Vermeulenzaal.
We rekenen op uw begrip en raden u aan om uw kleding daar op aan te passen. Dus muts op
en sjaal om
Bestuur en pastoraatsgroep
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.
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↑

_______________________________________________________________________

3

CARITAS
WONDERBARE MOEDER
Centrum voor Aandacht en Hulp

“HELP ONS KWETSBARE PLAATSGENOTEN TE HELPEN, ZEKER IN DEZE CRISISTIJD”
Inzamelingsactie Voedselbank van 15 t/m 23 oktober 2022
CWM organiseert ook dit jaar met medewerking van de Parochie Wonderbare Moeder en de
Protestantse Gemeente Drunen een inzamelingsactie ten behoeve van de Voedselbank Den
Bosch en omstreken.
Deze actie onder het motto “HELP ONS KWETSBARE PLAATSGENOTEN TE HELPEN” zal
plaatsvinden van zaterdag 15 oktober tot en met zondag 23 oktober. Er is gekozen voor de
Voedselbank Den Bosch e.o., omdat vanuit deze organisatie ook personen en gezinnen in de
gemeente Heusden worden ondersteund.
Met name door de energiearmoede en de sterk gestegen voedselprijzen is uw steun hard
nodig!!
Iedereen kan in de aangegeven periode levensmiddelen voor de Voedselbank aanleveren. Er is
vooral behoefte aan houdbare levensmiddelen zoals rijst, broodbeleg, koffie, thee,
ontbijtkoek, macaroni, maaltijdsoep, spaghetti en aardappelpuree. Ook vlees, groenten en
fruit in pot of blik zijn welkom. Dat geldt evenzeer voor wasmiddelen, tandpasta en/of
shampoo.
Deze artikelen kunnen van 15 oktober t/m 23 oktober een half uur voor de die dagen te
houden vieringen in de Lambertuskerk, Sint Jan Evangelist en bij Zorglocatie Antonius Heusden
(en de Open Hof) worden ingeleverd bij de ingang van de betreffende kerk (U kunt overigens
het hele jaar door ook overdag bij de kerken in Drunen en Elshout en het Stiltecentrum in
Heusden terecht om uw gaven in de daar opgestelde kratten te deponeren).
Op zondag 23 oktober 2022 wordt de inzamelperiode afgesloten. In het weekend van 15 en 16
oktober zal in de kerkvieringen aandacht worden besteed aan de actie. Een mooi moment om
te laten zien dat u zich betrokken voelt bij onze plaatsgenoten die noodgedwongen de hulp
van de Voedselbank moeten inroepen! Mocht u de actie een warm hart toedragen, maar niet
in staat zijn zelf levensmiddelen aan te reiken dan kunt u voor de Voedselbank een donatie
doen via NL81RABO0334515513 t.n.v. Caritas Wonderbare Moeder.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website: www.wonderbaremoeder.nl en
www.kerkdrunen.nl
BLOEMENGROET
Zondag 2 oktober starten wij weer met onze bloemengroet. Na de mis van 11.00 uur op
zondag in Drunen brengen wij een bloemetje naar een parochiaan die het moeilijk heeft na
ziekte of overlijden van een naaste. Maar ook bij mooie gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een
geboorte of huwelijksjubileum past een bloemengroet. Of wanneer iemand onze steun of een
oppepper verdient.
Het zal fijn zijn wanneer een mede-parochiaan dit bloemetje na de mis bezorgt. De voorganger
zal de bloemengroet bij de mededelingen vermelden met een oproep het bloemetje bij het
altaar op te halen en te bezorgen.
Bestuursleden van Caritas Wonderbare Moeder zullen aanwezig zijn om details zoals naam en
adres toe te lichten.
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Kent u een parochiaan die een bloemetje verdient dan kunt u dit doorgeven aan
caritas@wonderbaremoeder.nl of via het parochiesecretariaat.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

MARIAGEDACHTE
LIED VAN EEN VLUCHTELING
De weg is lang waarlangs mijn voeten gaan.
Ik ben gevlucht en weet niet waar ik aan zal
komen.
Mijn hoop en moed heb ik verloren.
Van huis en haard kan ik alleen nog dromen.
Dan ben ik naamloos, één van de velen,
Want ik ben maar vluchteling uit eigen land
Waar oorlog heerst en wordt geschoten
En heel veel huizen zijn verbrand.
Wie zal mij helpen om mijn dorst te lessen?
Wie heeft een plek waar ik naar toe kan gaan?
Kun je me veiligheid en vrede bieden…
Een basis voor een nieuw bestaan.

Jij bent mijn hoop, mijn overlevingskans
Waar ik op bouw om door te gaan:
Want wat men doet voor iedere naaste,
Zegt Jezus “dat heb je voor mij gedaan”.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER
Hoe kon Zacheus in één middag tot bekering komen? Interpretaties van leerlingen
Zacheus, als jood een tollenaar in dienst van de Romeinse bezetter. Veracht door zijn eigen
volk. Een hard man die zelfs ‘onderaannemers’ in dienst had die voor hem werkten. Hoe kan
deze man, die een soort NSB’er was, in één middag ‘genezen’? Dat vraag ik me al een leven
lang af. Jezus had uiteraard geen toverstokje; alles was Hij deed, deed Jezus als mens, de
eeuwige Zoon van God: de Vader is immers MENS geworden. Het is dus terecht om naar de
psychologie van dit verhaal te vragen.
Deze kwestie heb ik begin dit schooljaar aan mijn vwo-5 leerlingen voorgelegd. Daarbij gaf ik
een paar hulpvragen en tips. Hieronder twee – wat mij betreft – prachtige bijdragen.
Bill Banning
(Leerling 1) Zacheus voelde zich voor het eerst echt geliefd
Tip 1: Vraag je af hoe deze man zo'n hard en gemeen mens geworden is dat ‘ie ervoor koos om
zijn volks- en geloofsgenoten af te zetten en een soort 'verrader' te worden?
De tollenaar was heel klein. Misschien voelde hij zich ook wel figuurlijk kleiner dan zijn
medemensen. De Romeinen hadden de joden en hun steden verwoest. Hij pakte de mensen
die hem gepest hadden als het ware terug door hen te verraden en af te persen. De tollenaar
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werd altijd buitengesloten en voelde zich klein, maar nu werd hij als het ware groter door zijn
macht.
Tip 2: In het verhaal staat dat hij KLEIN VAN GESTALTE was, probeer hier op door te borduren.
Hij was als kind al een 'kleintje'.....
Hij was klein van bouw, dus hij voelde zich minder dan de rest. Ze kunnen hem hiermee zijn
hele leven al geplaagd of zelfs gepest hebben. Hij kreeg een klein gevoel over zichzelf en
voelde zich minder. Door die tol te heffen kon hij zich groter en belangrijker over zichzelf
voelen, want belangrijk voelde hij zich niet. Hij voelt nu macht over hen, omdat hij mensen
geld kon laten betalen voor tol.
Tip 3: Wat gaat er allemaal in Zacheus om, van vroeger en in zijn huidige functie én in zijn
ontmoeting met Jezus?
Vroeger voelde Zacheus zich waarschijnlijk minderwaardig ten opzichte van de mensen om
hem heen. Dit zorgde er natuurlijk voor dat hij wanhopig werd voor aandacht en vooral
erkenning van zijn medemens-zijn. Zoals wij hebben geleerd is volgens de piramide van
Maslow erkenning erg belangrijk voor een persoon.
Die wanhopigheid heeft er voor kunnen zorgen dat hij zijn functie als tollenaar nam en de
macht die daarbij kwam misbruikte. Hij wilde waarschijnlijk simpelweg erbij horen, maar hij
deed dat op een manier waarbij hij boven zijn medemens wilde komen te staan en anderen
oplichtte.
Bij zijn ontmoeting met Jezus realiseerde hij zich misschien pas hoe erg iedereen hem haatte.
Om in het goede rijtje te komen te staan bij Jezus en de mensenmassa die erbij stond, ging hij
ineens heel aardig en gul doen. Hij gaf de helft van zijn geld weg en wilde zijn fouten goed
maken. De vraag is natuurlijk of hij echt goed wilde doen om mensen te helpen of dat hij ze
voor de gek probeerde te houden.
Tip 4: De mensen verafschuwen hem en raden Jezus af om bij Zacheus op bezoek te gaan, toch
doet Jezus dat met dit bijzondere effect: wat maakte die ontmoeting los bij Zacheus?
Zacheus voelde zich voor het eerst echt geliefd en belangrijk. Hij voelde hiervoor toch nog
eenzaam ook al had hij zoveel macht. Jezus gaf aandacht aan hem. Zacheus voelde zich
hierdoor belangrijk, als tollenaar voelde hij zich ook belangrijk maar was hij wel eenzaam. De
eenzaamheid was over door Jezus. Hij had het licht in de duisternis gevonden door Jezus.
(Leerling 2) Je weet maar nooit wat voor licht in iemands hart zit
Zacheüs voelde zich waarschijnlijk heel zijn leven al beledigd omdat hij best wel klein was voor
de gemiddelde man. Ik denk dat hij daarom ook zijn macht misbruikte, omdat mensen heel zijn
leven lang hem minachtten. Dat hij in de vijgenboom schuilde was ook een teken dat hij bang
was, hij was bang voor de mensen en wat ze van hem vinden, dit is een heel menselijk gevoel
en schuilen is daarbij ook normaal. Waarschijnlijk voelde hij ook deels schaamte, omdat hij zich
schuldig voelde over wat hij had gedaan terwijl hij Jezus wel wilde ontmoeten. Toch had Jezus
hem hoop gegeven door hem in de vijgenboom te zien en bij zijn huis te willen verblijven. Ik
denk ook dat dat een van de redenen is waarom Zacheus de helft van zijn bezittingen aan de
armen gaf, en alles wat hij had afgeperst viervoudig vergoedde: omdat Jezus zijn angsten
losmaakte. Dit is ook een soort les voor iedereen, dat we niet alles moeten geloven en mensen
moeten oordelen over wat ze hebben gedaan. Je weet maar nooit wat voor licht in iemands
hart zit, het moet alleen geactiveerd worden.
(Leerling 3 en 4) Dit heeft hem iets laten voelen wat hij allang niet meer gevoeld had
Het is mogelijk dat Zacheüs de laatste tijd begon te beseffen hoe hij zich tegenover anderen
gedragen heeft en hoe verkeerd hij hen behandelde. De manier waarop hij dit deed was
namelijk niet uit liefde voor de ander en alleen uit eigenbelang om bijvoorbeeld alleen maar
rijker te worden.
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Als jij lang genoeg en steeds weer opnieuw je medemens slecht behandelt, is het zeer
waarschijnlijk dat zij dit op een gegeven moment gaan overnemen en hetzelfde terug doen bij
jou.
Dit kan hem een slecht, verbitterd en hard mens gemaakt hebben.
Het zou kunnen dat Zacheüs door het gedrag van anderen tegenover hem inzag dat dit niet de
juiste manier was om om te gaan met anderen en hierdoor een stukje zelfreflectie had.
Misschien dat hij juist naar Jezus kwam kijken in de hoop op verandering.
Jezus zegt zelf dat Hij is gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden.
Zacheüs was afgedwaald van al het goede en leefde een slecht leven, dit bijvoorbeeld alleen al
vanwege de tien geboden. Dat Jezus bij hem thuis wou komen heeft aanzet gegeven tot het
willen beteren van zijn leven en hem zo redding gebracht van zijn 'oude' leven. Jezus ging toch
bij hem naar binnen ondanks de menigte die Hem waarschuwde.
Jezus oordeelde Zacheüs niet op basis van zijn verleden, deze houding zou respect en liefde
naar hem uit zou kunnen hebben gestraald en hem iets heeft laten doen voelen wat hij al lang
niet gevoeld had.
Deze ervaring heeft hem veranderd en een ander beeld laten zien over zichzelf, wat maakte
dat hij nu ook een stukje inlevingsvermogen heeft gekregen en het verkeerde recht wil zetten.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED
Maandagavond 3 oktober 2022 vieren we in onze parochie Wonderbare Moeder 29 jaar ‘Uur
van stilte en gebed’ in vereniging met de Clarissen.
Programma:
18.30 uur:
19.30 uur:
20.00 uur:

21.45 uur:

Vespers, aanbidding en rozenkransgebed, zoals gewoonlijk
in de kapel, rechterzijbeuk, Lambertuskerk te Drunen.
Koffie, thee, traktatie.
Film “Father Stu”, een waargebeurd verhaal over een
bandiet die priester is geworden. Een aanrader! Bekijk de
trailer van deze film op YouTube.
Afsluiting.

Voor wie?
Iedereen binnen en buiten de parochie is van harte welkom, zoals altijd.
Graag even aanmelden!
Aanmelden kan tot 1 oktober 2022 via Ely en Esther van het parochie-secretariaat:
• via een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl, of
• telefonisch via 0416372215
• of stop een briefje met uw naam/ namen/ aantal personen en uw telefoonnummer in
de brievenbus van de pastorie.
Terug naar boven↑

___________________________________________________________________________

BEDEVAART NAAR WITTEM
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Na twee jaar niet te hebben kunnen gaan, willen we
dit jaar, bij voldoende deelname, weer op bedevaart
gaan naar Gerardus Majella in Wittem.
Deze bedevaart zal plaatsvinden op zondag 16
oktober, de feestdag van St. Gerardus.
U kunt zich hiervoor tot 29 september opgeven bij:
Mevr. van Drunen
Rooijackererf 32
Drunen
Telefoon: 06 3462707
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

VOOR DE KINDEREN
Beste jongens en meisjes,
In de bijbel is er een verhaal over Lazarus, een arme en hongerige
man met allemaal zweren op zijn lichaam en over een rijke, die volop
te eten en te drinken had. Toch gaf de rijke niets aan Lazarus.
Maar toen ging de rijke man dood en werd hij door zijn hebzucht en
voor zijn gebrek aan medelijden gestraft.
Jezus vertelt dit verhaal om ons duidelijk te maken, dat wij moeten
delen van onze rijkdom. Laat anderen ook maar eens kiezen welk
spel er gespeeld wordt. Trakteer de anderen en snoep niet alleen.
Plaag anderen niet, maar heb een goed woord voor hen over. En als
je je soms uitgestoten en eenzaam voelt, geloof maar: eens zal God je alles geven wat je nodig
hebt.
God zegt: Wat je voor de minsten van mijn mensenkinderen doet, doe je voor Mij.

Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________
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KLIEDERKERK!
De zomervakantie zit er weer op, dus gaan we weer door
met de Kliederkerk! De volgende keer dat we bij elkaar
komen is op zondag 2 oktober, van 13.00 – 15.00 uur, in
de Pastoor Vermeulenzaal (naast de St. Lambertuskerk in
Drunen). Deze keer is het thema: ‘Jonas in de walvis’.
Leuk als je komt!
Zet ook even de volgende Kliederkerk-data alvast in je
agenda:
27 november
en in 2023:
29 januari, 26 maart en 4 juni.
We beginnen steeds om 13.00 uur.
Voor meer informatie: kijk op Facebook of op Drunen4you.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

LIEF EN LEED
In Elshout is de uitvaart geweest voor:
27 augustus
Jan Hesselmans (92), Burg. v.d. Heijdenstraat 7A in Drunen.

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

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT
Mistijden
Vanaf 1 september zullen de mistijden als volgt zijn:
Drunen

Elshout

zondag
maandag

09.30 uur eucharistieviering
11.00 uur
18.30 uur

eucharistieviering
Uur van stilte en gebed
met aanbidding
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woensdag

14.30 uur

woord- en communieviering Zandley
(allleen voor bewoners)

donderdag
rozenkransgebed

zaterdag

18.00 uur

19.00 uur

18.30 uur woord- en communieviering
19.00 uur uitstelling Allerheiligste
met aanbidding
eucharistieviering of woord- en communieviering

Heusden
zaterdag

17.00 uur

woord- en communieviering 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:
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 weer in het weekeinde van 22-23 oktober.
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