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EEN NIEUW BEGIN 

Het einde van de zomervakantie komt in zicht..! Dat merk je vooral aan de jeugd: de voorbereidingen 
voor het komende schooljaar zijn in volle gang. Boeken kaften (gebeurt dat nog...?), nieuwe stiften, 
nieuwe schriften, een verse gum en, het allerbelangrijkst: een mooie, nog lege agenda. Voor velen 
best spannend, zo’n begin van een schooljaar. 
 
Ook in onze parochie beleven we nu zo’n nieuw begin. In de afgelopen periode is de pastorie in 
gereedheid gebracht voor de nieuwe bewoner: pastoor Harold van Overbeek. Na een flinke 
opfrisbeurt van de woonvertrekken zijn deze nu ingericht met de persoonlijke spullen van onze 
pastoor. Wij wensen hem toe dat hij zich snel thuis voelt hier, en er ‘goeien aard’ krijgt. In september 
gaat hij als parochieherder aan de slag en zullen de parochianen van de Wonderbare Moeder hem 
beter kunnen leren kennen.  
 
Noteer alvast de datum van 18 september in uw agenda. Dan wordt pastoor Van Overbeek officieel 
geïnstalleerd tijdens een plechtige eucharistieviering, voorgegaan door monseigneur G. de Korte. 
Verderop in deze Flitsen leest u daar meer over. 
 
In de afgelopen twee maanden, juli en augustus, moesten we als parochie even improviseren. Tussen 
het vertrek van pastoor Hedebouw en de komst van pastoor Van Overbeek zaten we immers in een 
soort vacuüm. Gelukkig konden we rekenen op de hulp van een aantal priesters  uit de regio, 
waardoor het vieren van de eucharistie toch in veel gevallen door kon gaan; zelfs bij uitvaarten. Wij 
willen hen daarvoor hartelijk danken. Ook een speciaal ‘dank je wel’ aan diaken Anton van Diessen, 
die in onze zorgcentra en bij uitvaarten voorging in woord- en communiediensten. 
 
Een aantal (doordeweekse) vieringen kwam echter, bij gebrek aan vervanging, te vervallen. Vanaf 
september hopen we deze weer in ere te kunnen herstellen. Hou daarom de kerkberichten in het 
Weekblad Heusden, én onze website (www.wonderbaremoeder.nl) goed in de gaten, dan bent u 
weer helemaal op de hoogte. 

http://www.wonderbaremoeder.nl/
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We hopen dat u in de zomerperiode uw accu wat heeft kunnen opladen. Wij als ‘team pastorie’ gaan 
in elk geval weer met fris elan aan de slag! 
 
Ely, Els en Esther 

Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________

FEESTELIJKE INSTALLATIE PASTOOR HAROLD VAN OVERBEEK EN 
VRIJWILLIGERSMIDDAG 
Zondag 18 september wordt Harold van Overbeek, priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, 
geïnstalleerd als pastoor van de R.K. Parochie Wonderbare Moeder. 
De installatie van onze nieuwe parochieherder vindt plaats om 10.30 
uur in de H. Lambertuskerk van Drunen.  
De 45-jarige Brabander (Best) was al eerder als kapelaan benoemd 
in Drunen en Elshout. Nu krijgt hij als pastoor de 
eindverantwoordelijkheid en leiding over het pastorale team (6 
leden). Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch, zal 
voorgaan in de plechtige installatie tijdens de eucharistieviering.  
 
Receptie 
Aansluitend is er van 12.15 uur tot 14.00 uur een receptie in de ‘Pastoor Vermeulenzaal’ en de tent in de 
naastgelegen pastorietuin, Raadhuisplein 2 te Drunen. Alle parochianen en belangstellenden zijn van 
harte welkom en krijgen de gelegenheid om de nieuwe pastoor persoonlijk te feliciteren met zijn 
benoeming.      
 
Vrijwilligersmiddag 
Pastoor van Overbeek vindt het een mooi idee om op deze dag ook de vrijwilligers in het zonnetje te 
zetten en om met deze groep wat nader kennis te maken. Vanaf 14.00 uur zijn daarom alle vrijwilligers 
van de parochie uitgenodigd voor een feestelijk samenzijn op dezelfde locatie. De vrijwilligers krijgen 
dan ook de gelegenheid om de pastoor te feliciteren. Voor de inwendige mens wordt naar Brabantse 
gewoonte gezorgd. Zo rond 18.00 uur sluiten we de feestdag af.  
 
Marie-Bernadette Stevens en diaken Albert Soeterboek  
Namens 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  
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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↑ 

__________________________________________________________________________________ 
 

MUZIEKAVOND IN DE OPEN HOF: MENDELSSOHN, ELIAS  
 
Op 22 september willen Matthijs van Zanten en Kees Janson u in de kerk kennis laten maken met een 
schitterend muziekstuk: Elias van Mendelssohn. 
Kent u dit oratorium van Mendelssohn? Zo ja dan heeft verdere toelichting misschien weinig zin; maar 
wanneer u dit muziekstuk niet kent kan het volgende u misschien overhalen om op deze avond een 
bijzondere ervaring te beleven. 
 
Mendelssohn heeft een aantal fragmenten uit het leven van de profeet Eliah vertolkt met prachtige 
muziek. 
Je kunt ook wel van hem verwachten dat hij zoiets kan. Al jong was hij zeer getalenteerd en heeft met 
dit oratorium een meesterwerk geschapen. 
In vergelijking met de Mattheus Passion van Bach heeft de Elias veel meer vaart, het gaat meer richting 
opera. Dus saai is het beslist niet. 
Wanneer u van zang houdt geniet u van prachtige stemmen en mooie koralen. 
En als extra verrassing: Matthijs zorgt ervoor dat u naast het beluisteren ook nog het orkest ziet spelen 
en de solisten ziet zingen!!!!  
En dat is zeer bijzonder… het Radio Filharmonisch orkest met het Groot Omroepkoor. 
Natuurlijk ontvangt U een tekstboek waarmee U de tekst en het verhaal kunt volgen. 
De Bijbelteksten zijn ontleend aan 1 Koningen17,18 en 19. 
 
Wanneer u deze avond wilt meemaken KUNT U natuurlijk dit vooraf lezen. 
Maar het is misschien ook leuk om dat NIET te doen. Want zeker is dat u deze verhalen daarna totaal 
anders zult lezen en ervaren. Na deze muziek gehoord te hebben spreekt Eliah tot u op een manier die u 
nooit voor mogelijk gehouden zou hebben. Van vage verhalen, half vergeten, tot onvergetelijke en 
ontroerende belevenissen van de mens Eliah en het volk Israël. 
 
Aanvang 19.30 uur, donderdag 22 september. 
 
Graag opgeven via mail: 
slagerijjanson@planet.nl 

Terug naar boven↑ 

__________________________________________________________________________________ 

mailto:slagerijjanson@planet.nl
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MARIAGEDACHTE 
 
MARIA ZO KLEIN 
 
Maria, zo klein als een vlam 
van de kaars die ik aansteek, 
kom ik tot U in mijn nood. 
Gij wilt mij troosten, 
mij bergen in de mantel van Uw liefde. 
Hoor mijn roepen en klagen 
en breng het voor mij ter ore 
bij Uw geliefde Zoon. 
Dat Hij mijn zorgen ziet 
en mijn tranen troost. 
Dan zal ik zingen, lachen en spelen, 
omdat Gij, Maria, 
mij vreugde hebt gebracht. 

Terug naar boven↑ 

__________________________________________________________________________________ 
 

CARITAS  
WONDERBARE MOEDER  
Centrum voor Aandacht en Hulp 
 
 
 

 
VREDESWEEK 2022 
Van 17 tot en met 25 september vindt in het hele land de Vredesweek plaats. Deze week staat volledig 
in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor 
vrede: over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De vredesbeweging 
anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de 
generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een 
nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. 
 
Door de oorlog in Oekraïne beseffen we des te meer dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een 
gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Tijdens de Vredesweek van 2022 brengt 
PAX Generatie Vrede samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop. 
We leren over conflict en vrede in heden en verleden, gaan de dialoog aan met verschillende generaties 
en zoeken antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd. Het is nu belangrijker dan ooit dat de 
Generatie Vrede van zich laat horen! 
Caritas Wonderbare Moeder organiseert samen met de diaconie van de Open Hof een vredeswandeling 
op zaterdag 24 september om 10.00 uur. Vertrek bij de Hubertuskapel aan de Steegerf. De wandeling 
duurt ongeveer anderhalf uur. 
Wij verwelkomen u graag! 
 
 
INZAMELING VOEDSELBANK 
Iedere dag is er bij de kerken in Elshout en Drunen de mogelijkheid om houdbare voedingsmiddelen en 
verzorgingsproducten voor de voedselbank in te zamelen. Caritas WM zorgt ervoor dat deze artikelen bij 
het uitgiftepunt voor de voedselbank in de gemeente Heusden terecht komen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAj67L9aPVAhXKhRoKHZ7JDDEQjRwIBw&url=http://www.caritas-kitzingen.de/&psig=AFQjCNGw1VO8uPIRX2KoTodbKmBxqq8vvg&ust=1501054399827210
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In deze tijd van hoge energiekosten en inflatie, waarin wij dagelijks in het nieuws kunnen lezen en horen 
dat veel mensen niet meer kunnen rondkomen, is de voedselbank een onmisbare tegemoetkoming voor 
veel gezinnen. 
 
Van 14 – 23 oktober 2022 besteden wij extra aandacht aan deze inzameling. In deze actieweek worden 
er ook voedingsmiddelen en verzorgingsproducten ingezameld bij de Open Hof en op de basisscholen in 
onze parochie. In de weekendvieringen wordt aandacht besteed aan deze actie. 
Wij vragen u in deze week extra artikelen te geven voor gezinnen die iedere dag opnieuw de moeilijke 
uitdaging hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Uw hulp is hard nodig! 

Terug naar boven↑ 

__________________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 
Beste jongens en meisjes, 

Gebeurt het jou ook wel eens, dat je iets kwijt bent? Je moet soms heel 
lang zoeken voordat je het terug vindt. En als je iets heel kostbaars kwijt 
raakt, dan ben je heel verdrietig; maar als je het terugvindt, wat bent je 
dan blij. 

Jezus vertelt enkele verhalen over iets kwijtraken, over zoeken en 
terugvinden. Het eerste verhaal gaat over een herder op zoek naar een 
verdwaald schaap; het tweede over een vrouw die een zilverstuk verloren 
had en tenslotte het mooie verhaal over de verloren zoon. Erger dan dingen of dieren kwijtraken is het 
verloren lopen van mensen. Wat is de vader blij als zijn zoon terugkomt. Die van thuis was weggelopen. 

Zo is ook God heel verdrietig als wij van Hem weglopen. Hij gaat op zoek naar ons.  

Als je iets doet, wat niet goed is: ga terug naar God en maak het weer in orde. Dan is er heel veel 
vreugde. 

 

Terug naar boven↑ 

__________________________________________________________________________________ 
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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. 

Terug naar boven↑ 

__________________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
20 juli Ruud Rooijmans (82), Admiraalsweg 10 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
12 augustus Sjaan Pulles-van Bokhoven (92), d’Oultremontweg 24 

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↑ 

__________________________________________________________________________________  

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 
Mistijden 
Vanaf 1 september zullen de mistijden als volgt zijn: 
 
 Drunen Elshout 
zondag   09.30 uur eucharistieviering 
  11.00 uur eucharistieviering  
maandag 18.30 uur  Uur van stilte en gebed  
     met aanbidding (event. 
     eucharistieviering) 
dinsdag  18.30 uur eucharistieviering 
woensdag  14.30 uur eucharistieviering Zandley  
     (allleen voor bewoners)  
donderdag       18.00 uur  rozenkransgebed 
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       18.30 uur   eucharistieviering  
       19.00 uur  uitstelling Allerheiligste 
          met aanbidding 
vrijdag  08.30 uur eucharistieviering 
zaterdag 19.00 uur eucharistieviering 
 
 Heusden      
zaterdag 17.00 uur eucharistieviering 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 24-25 september.  
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