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WERELDGEBEDSDAG VOOR DE SCHEPPING ZONDAG 2 SEPTEMBER 
‘Een mooie binnenkant maakt de aarde schoner’ 
 
Groen geloven 
Zonnepanelen in de vorm van een kruis, een Madonna van plastic afval 
of sensors bij kranen voor rituele wassingen: het aantal milieubewuste 
kerken en ook moskeeën groeit. Afgelopen maand kreeg de 
tweehonderdste religieuze gemeenschap het label 'groen'. Vorig jaar 
waren er nog maar 130 kerken of moskeeën met dat label. Inmiddels 
meldt zich iedere week een nieuwe geloofsgemeenschap aan bij de 
‘GroeneKerkenactie’, een landelijk platform voor religieuze instellingen. De 
groene kerken en moskeeën proberen niet alleen minder en groenere energie te gebruiken, 
ze willen hun achterban ook informeren over duurzaam leven. Ook de Parochie Wonderbare 
Moeder is van plan een Groene Kerk te worden. Op zondag 2 september a.s. wordt daar in 
de gezinsviering van 11.00 uur speciaal aandacht aan besteed. Het thema van die viering is: 
‘Een mooie binnenkant maakt de aarde schoner’.  
 
Groene paus 
Paus Franciscus besloot in de zomer van 2015 elke eerste dag van de maand september 
voortaan voor de gehele katholieke Kerk te bestempelen tot speciale gebedsdag voor het 
milieu ofwel ‘Wereldgebedsdag voor de schepping’. Met deze gebedsdag sluit de Kerk aan 
bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ die de Orthodoxe Kerk viert op 1 september en de 
‘scheppingsperiode’ (1 september tot 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken in 1997 
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opriep. De Wereldgebedsdag voor de schepping is een moment waarop de kerk ons vraagt 
het wonder te overwegen van de schepping en na te denken over hoe wij de schepping zo 
goed mogelijk kunnen ‘beheren en bewaren’.   

 
Groene Wonderbare Moeder 
Ook in onze parochie zijn we bezig om de impuls die paus Franciscus 
heeft gegeven concreet vorm te geven. Onder leiding van de heer John 
Nederhof is een werkgroep in onze parochie bezig om gebouwen, met 
name pastorieën meer duurzaam te maken. De werkgroep is medio 
2016 begonnen met onderzoek en heeft nauw contact met het Bisdom 
van ’s-Hertogenbosch en Energiek Heusden over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Op dit moment wordt onderzocht hoe we de 
pastorie van Drunen en die van Elshout kunnen renoveren en tevens zo 

energieneutraal mogelijk kunnen maken. Dat is goed voor het milieu en op termijn ook goed 
voor de portemonnee van onze parochiegemeenschap.  
 
Groener leven    
Hoe kan ik nou eigenlijk zelf beginnen met duurzamer te leven? Qua milieubelasting zijn 
energieverbruik, voeding en transport de gebieden waar de grootste winst te halen is. Het is 
raadzaam niet zozeer te kijken naar wat andere mensen doen, maar naar binnen te kijken. 
Wat wil en wat kan ik nu? Wat voor aarde wil ik? Laat ik me daarbij inspireren door Jezus en 
zijn leerlingen? Welke rode of ‘groene’ draad vind ik daarover in het evangelie? Hoe wil ik 
dat de aarde zich ontwikkelt en wat is mijn bijdrage hierin? En zo te kijken naar de keuzes die 
je maakt, en niet te denken: ‘Wat ik doe, maakt toch niet uit.’ Inmiddels is voor alles een 
duurzaam alternatief te vinden. Het argument: ‘Het is er niet of het is niet toegankelijk’, daar 
kun je eigenlijk niet meer mee aankomen. En ook het financiële argument geldt niet meer. 
Groene energie hoeft niet méér te kosten en als je zonnepanelen neemt, ben je over een 
paar jaar goedkoper uit. Waar een groene wil is, is een groene weg en voor ons als gelovigen 
uiteindelijk ook een Groene Kerk….   
 
Diaken Albert Soeterboek 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

IMMATERIEEL ERFGOED 
Sedert juli van dit jaar is “Onzen Dag 31 mei” aangemeld en geaccepteerd in het netwerk van 
Immaterieel Erfgoed. 
 
Als Immaterieel Erfgoed worden o.a. beschouwd gewoontes en tradities die 
gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed (dit is een 
afgeleide van de omschrijving in het Unesco-verdrag met Nederland). 
Het is een schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is een cultuur van nu, geeft een 
gevoel van verbondenheid met de vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht, 
omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties. 
 
Omdat Onzen Dag aan al deze voorwaarden voldoet is deze mooie traditie opgenomen in het 
netwerk van Immaterieel Erfgoed. Hopelijk draagt dit er toe bij dat deze bijzondere dag nog 
in lengte der jaren gevierd wordt in Elshout. 
 
Een mooie daarbij behorende film van Liesbeth Grooff is te zien onder 
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https://www.katholiekleven.nl/onzen-dag-in-elshout 
Het verhaal in het netwerk is te lezen via Google “Onzen Dag 31 mei Elshout “. 
 
J. Verhoeven 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

MARIAGEDACHTE 
De maagd op het middaguur,    
 
Het is midden op de dag, 
de kerk staat open, zie ik. 
Ik moet naar binnen,  
naar de Moeder van onze Heer Jezus Christus. 
Ik kom niet om te bidden, 
ik heb U niets te geven 
en ik kom niet met vragen aan. 
Ik kom alleen maar even, Moeder, 
om naar U te kijken, bij U te staan. 
Naar U kijken en huilen van geluk, 
in het zekere weten dat U er bent 
en dat ik Uw kind mag heten. 
Even maar, nu alles verstild is 
in een kort moment. 
 
Midden op de dag, 
even bij U Maria,  
in de kapel waar U bent. 
Niets zeggen, 
alleen maar even kijken naar Uw gezicht. 
Met het lied dat mijn hart, 
in zijn eigen taal tot U richt. 
Omdat U de vrouw bent,  
die doordringt in heel ons hart 
gewoon, omdat U Maria bent. 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

WOESTIJNDAGEN 
Binnengaan in stilte  

• Even de woestijn ingaan, je afzonderen, dat is 
wat ieder mens van tijd tot tijd nodig heeft. 

• Even los van de dagelijkse sleur, van alles wat 
moet, van het drukke leven. 

• Een woestijndag om vrij te zijn voor God, om 
ruimte te maken voor ontmoeting met God. 

• Pastoor Juan van Eijk zal over dit thema 2 
inleidingen geven. 

• Wij zullen samen Eucharistie vieren en er is ruimte voor aanbidding en uitwisseling 
met elkaar.  

• Een dag die je helpen zal om Gods aanwezigheid dieper te beleven in je leven. 
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Wanneer:   20 september 2018 
Thema:   Binnengaan in de stilte 
Wie:    Iedereen is welkom 
Waar:    Bezinningscentrum Emmaus 
   Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt 
   www.emmausbezinningscentrum.nl 
   0411 643 725 
Kosten:   €17,50 contant betalen. incl. koffie, thee en lunch. 
Aanvang:   09.30 uur 
Einde dag:  Rond 16.00 uur 
 
 
Aanmelden voor 18 september via mail: info@emmausbezinningscentrum.nl onder 
vermelding van: 
 
Opgave woestijndag 20 september 2018 
Naam: ……………………….     Geboortedatum: ……………….  
Adres: ……………………….    Telefoon: ……………………….. 
Email:  ………………………    Dieet: …………………………… 
Bijzonderheden: …………………………………………………………………….. 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

LEZING DEKEN FELIE SPOOREN MAANDAG 1 OKTOBER 2018 
Op zondag 17 juni is onze oud- pastoor, Deken Felie Spooren, 65 jaar geworden. Hij heeft dit 
gevierd in de H. Willibrordkerk te Valkenswaard met een volle kerk van betrokken mensen, 
ook ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstwerk, zoals hij zelf schrijft in zijn vijfde uitgave 
van Spoortjes naar God: in augustus 2017 was het 40-jaar geleden dat ik als godsdienstleraar 
begon op de eerste R.K L.T.S. van Tilburg.  
 
Deken F. Spooren was onze pastoor toen de Clarissen vanuit Elshout naar Eindhoven 
verhuisden en pastoor H. Schilder was priesterstudent, die stage liep in onze toenmalige 
Lambertusparochie. Hij heeft de spullen van de Clarissen mee naar Eindhoven verhuisd, 
samen met andere priesterstudenten en parochianen.  
 
Het was pastoor Spooren die bij het ”afscheid” van de Clarissen 
het Uur van stilte en gebed van naam heeft voorzien en 
toestemming gaf om iedere vrijdagavond in de Lambertuskerk 
samen te komen voor dit Uur van stilte en gebed, te weten: 
Eucharistische aanbidding, vespers en rozenkransgebed in 
vereniging met de Clarissen in Eindhoven, die dit cadeau kregen 
aangeboden vanuit onze parochie als zijnde een voortbestaan van 
de vriendschapsband die in de jaren vanaf 17 maart 1990 was 
opgebouwd, de dag dat zij in Elshout arriveerden vanuit Amerika. 
Inmiddels zijn zij terug naar Amerika, na precies 25 jaar in 
Nederland te zijn geweest (1990-2015). 
 
In onze parochie vieren we dit jaar 25 jaar Uur van stilte en gebed in vereniging met de 
Clarissen. We onderhouden nog steeds contact via briefwisseling en blijven bidden voor 
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elkaar en alle intenties. Het uur van stilte en gebed is begonnen op vrijdag 1 oktober 1993 en 
op donderdag 7 oktober daaropvolgend - feestdag van de H. Rozenkrans - hebben we dit 
cadeau officieel aangeboden aan Moeder Bernard Marie en medezusters. Nu zijn we 25 jaar 
verder en valt 7 oktober op een zondag. U leest hierover elders in de flitsen hoe we dit gaan 
vieren. 
 
De lezing van pastoor Spooren zal gehouden worden ter ere van Maria Moeder van de Kerk. 
Dit is sinds 2018 een nieuw feest in de kerk en wordt voortaan ieder jaar gevierd op tweede 
pinksterdag, zoals onze heilige vader Paus Franciscus officieel heeft afgekondigd dit jaar. Het 
klooster in Elshout en ook in Eindhoven, waar de Clarissen woonden, zijn allebei vernoemd 
naar Maria Moeder van de kerk. Inhoudelijk zal de lezing gaan over Maria van Fatima, waar 
pastoor Spooren in 2017 op bedevaart is geweest. 1917 – 2017 : 100 jaar Fatima. Dit is in ons 
land gevierd op zaterdag 13 mei 2017 in Maastricht in de basiliek van Maria Sterre der Zee, 
met alle bisschoppen van Nederland, samen met kardinaal Eijk en Kardinaal Simonis (op de 
eerste verschijningsdag van Maria Van de Rozenkrans te Fatima in 1917 ). Alle bisschoppen 
hebben op deze dag al hun bisdommen plechtig toegewijd aan het Onbevlekt Hart van 
Maria, zoals zij zelf gevraagd heeft aan de herder kindertjes te Fatima. De boodschap van 
Maria te Fatima is nog steeds actueel, misschien zelfs actueler dan ooit. Tevens zal aandacht 
worden besteed aan de heiligverklaring van H. Jacinta Marto en H. Francesco Marto (de 
zienertjes van Fatima) door onze heilige vader Paus Franciscus op 13 mei 2017 in Fatima. 
(Lucia dos Santos is 95 jaar oud geworden en overleden in 2005). 
 
Aanmelden voor deze avond kan tot en met MAANDAG 24 SEPTEMBER, via de pastorie van 
Drunen, door u telefonisch of per mailbericht aan te melden. Telefoon ( voor de middag tot 
12.00 uur ) 0416-372215 of parochie@wonderbaremoeder.nl  
 
Maandagavond 1 oktober 18.30 uur H.Mis Lambertuskerk Drunen. Om 19.30 uur koffie/thee 
met traktatie. 20.00 uur lezing pastoor F. Spooren. In de pauze en na afloop gelegenheid tot 
bezichtigen / kopen / bestellen van verschillende aangeboden boeken en artikelen zoals een 
gevelmadonna. Alle belangstellenden zijn van harte WELKOM! 
 
Informatie: Eugenie van Rinsum Wolfs 06 – 81 981 297 of wolfs.jem@outlook.com 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

25 JAAR UUR VAN STILTE EN GEBED 
Zondag 7 oktober 2018: H. Mis uit dankbaarheid ter gelegenheid van 25 jaar Uur van stilte 
en gebed. Hoofdcelebrant Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout 
Op zondag 7 oktober zal er in onze parochie een feestelijke H. Mis uit dankbaarheid worden 
gevierd ter gelegenheid van 25 jaar Uur van stilte en gebed, in de Lambertuskerk te Drunen 
om 11.00 uur. Dit alles in vereniging met de Clarissen, die vanuit Amerika naar Elshout zijn 
gekomen, op 17 maart 1990 en sinds 2015 weer in Amerika wonen. Het Hubertusgilde zal 
ook present zijn en na afloop buiten een vendelgroet brengen op het plein naast de kerk. 
 
In 1993 verhuisden de Clarissen naar Eindhoven en als ondersteuning van de 
vriendschapsband hebben we toen op donderdag 7 oktober, feestdag van de rozenkrans, 
het Uur van stilte en gebed officieel aangeboden aan Moeder Bernard Marie en 
medezusters. We konden toen nog niet vermoeden dat deze feestdag in 2018 op een zondag 
zou vallen.  
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Het is deze zondag tevens Wereldmissiedag voor de kinderen. Er zal ook aandacht besteed 
worden aan H.H. Jacinta en Francesco Marto, de zienertjes van Fatima, die in 2017 op 13 mei 
zijn heilig verklaard door paus Franciscus in Fatima. Aan hen heeft Maria in 1917 te Fatima 
gevraagd om dagelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld. Daarom zal er 
voor de H. Mis voor degenen die daaraan willen deelnemen een tientje van de rozenkrans 
worden gebeden. Hiervoor hebben we uitgenodigd mevrouw Marjolein Heijs van de 
stichting Kinderen bidden voor Kinderen. Zie de prachtige website 
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl  Zij zal ook met een stand aanwezig zijn op 
maandagavond 1 oktober i.v.m. de lezing van pastoor F. Spooren over Fatima, in de pastoor 
Vermeulenzaal. A.U.B. aanmelden voor deze avond, zie elders in de flitsen. 
Op 7 oktober zal er koffie /thee met traktatie worden gepresenteerd in de pastoor 
Vermeulenzaal en daarna is er ook een lunch bij Plein 13 vanaf 13.15 uur. Alle mensen die 
hiervoor belangstelling hebben en die zich daarvoor aanmelden, kunnen hieraan deelnemen. 
Kosten voor deze lunch zijn 12,50 euro per persoon, inclusief 2x koffie en thee. A.U.B. na de 
lunch gepast contant betalen bij Plein 13 of via pinautomaat aldaar. 
 
AANMELDEN LUNCH Plein 13: op de pastorie van Drunen. Telefoon: 0416-372215 of 
parochie@wonderbaremoeder.nl uiterlijk tot maandag 1 oktober a.s. 
 
Monseigneur R. van den Hout heeft aangegeven de gehele dag aanwezig te zullen zijn. Na de 
lunch om 15.00 uur: Heilig Lof in de Lambertuskerk met Eucharistische aanbidding en 
rozenkransgebed. Er zal tevens gelegenheid zijn voor de verering van de relikwieën van H.H. 
Jacinta en Francesco, twee nieuwe voorsprekers in de Katholieke kerk. 
Informatie: Eugenie van Rinsum Wolfs. Telefoon 06 – 81 981 297 of  wolfs.jem@outlook.com 
 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

BRIEF CLARISSEN AAN GEBEDSGROEP 
augustus 2018 

Onze dierbare Gebedsgroep, 

Als we de gezegende dagen van de noveen ter voorbereiding op het hoogfeest van onze 
Heilige Moeder Clara tegemoet gaan, vertrouwen we dat onze Lieve Heer gehoor zal geven 
aan al de gebeden, door haar bemiddeling opgedragen. Wij vertrouwen ook dat Hij u zal 
beschermen in al uw noden en u zal vertroosten in al uw verlangens. Wij bidden voor u en al 
uw intenties, met grote dankbaarheid voor uw vriendschap. Wat zijn we dankbaar voor 
nieuw uit de Parochie Wonderbare Moeder en het nieuwe over uw geplande Bedevaart naar 
Brielle om het 25-jarig jubileum van het Uur van stilte en gebed te vieren. Deo gratias! 
 
Verschillende aannemers zijn hier de laatste maanden geweest om plannen te maken voor 
bouwwerk! Met een steeds groeiend noviciaat voelen we ons noodgedwongen meerdere 
cellen te laten bouwen. De noviciaatskamer, waar ze samen komen voor werk of recreatie, 
moet ook groter worden. Eén van de aannemers, een vrouw die Antonetta heet, komt uit 
Rusland. Kleine wereld! 
 
Op 29 juni, het hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, vierden we de Inkleding van onze 
Postulante Casey. Een seminarist uit ons bisdom die we heel goed kennen en die pas tot 
diaken is gewijd kwam de Heilige Mis assisteren. Hij was zo trots dat hij op zo’n grote 
feestdag gevraagd werd de homilie te gaan preken. Na de Mis, in ons privé kapittelzaal, vond 
de Inkleding plaats. Postulante Casey werd getransformeerd, en ze kreeg de naam: Zuster 
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Mary Francesco van het Bloed van Christus. Ze werd genoemd naar de Heilige Padre Pio 
wiens doopnaam Francesco was. Natuurlijk zij we allen zo blij en dankbaar voor de roeping 
van onze dierbare nieuwe novice. 
 
Tijdens de recreatie gaven de communiteitszusters een eenvoudig programma. Het heette: 
De Roeping. Heeft u zich ooit de Heer Jezus voorgesteld als een 80-jarige? Onze dierbare 
tachtigjarige Zuster Joseph ging, als Jezus, de zaal door, de eerste apostelen met een stevige 
stem roepend: Volg Mij! Twee na twee volgden ze haar na. Er bleef maar één zuster over die, 
zo te zien, in een veld aan het ploegen was. Toen ging Jezus naar haar toe en riep, Casey, 
volg Mij! We begonnen allemaal te klappen en te lachen, beginnend met onze voormalige 
Csey, nu Zuster Mary Francesca. 
 
We zouden uw gebed ook nog willen vragen voor onze gemeente Barhamsville. Denk niet 
aan een stad zoals Tilburg, maar eerder aan het dorp Elshout. Barhamsville telt ongeveer 
1,000 mensen verspreid over een groot terrein. Zelf wonen we niet zo dichtbij anderen, maar 
wel in de provincie New Kent. Het gevaar is dat er een militair gevechtsterrein in onze 
omgeving gepland is door een bedrijf dat ons een gunst denkt te doen door zoiets in de 
provincie te beginnen. Dit terrein zal gebruikt worden voor schietoefeningen met zeer zwaar 
geschiet, 12 tot 16 uur per dag, zes dagen per week. De hele bevolking staat in rept en roer, 
komt samen om te bespreken hoe ze (we) dat gedoe kunnen voorkomen. Bid, a.u.b., dat het 
niet doorgaat, want het zal voor mensen en dieren echt gevolgen hebben. 
 
Tijdens het noveen zulle we voor u allen bidden. Moge onze heilige Moeder Clara u allen 
bijstaan in al uw noden. 
 
Hartelijk en diep genegen, 
uw (Eindhovense) Zusers Clarissen te Barhamsville 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

MISSIECENTRUM (MCD) 
Vredesweek 2018 
Van 15 - 23 september organiseert PAX weer de jaarlijkse vredesweek.  

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer 
mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook 
”Generaties voor vrede”. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op 
weg naar een vreedzame wereld. 
 
Vrede kun je leren 
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun 
ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere 
rolmodellen, binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. Vrede kun je 
leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen 
verdergaan. 

Impact van oorlog 
Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. 
Oorlogsherinneringen en -trauma’s worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister 
naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek, en daarna. Ook de verhalen van mensen 
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die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om 
hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het 
verleden met het heden en ook mensen onderling. 

In de gemeente Heusden worden door de Ambassade van Vrede in Heusden diverse 
activiteiten georganiseerd. 
Op donderdagmiddag 20 september is er een vredeswandeling in Vlijmen georganiseerd 
door de oecumenische vredeswerkgroep Vlijmen. Tijdens deze wandeling wordt er op 
verschillende plekken gestopt voor een korte overdenking of een gedicht. De wandeling van 
± 1 ½ uur, vertrekt om 13.30 uur vanaf het kerkplein van de Protestantse kerk in Vlijmen. Na 
afloop wordt er in de Protestantse kerk koffie gedronken. 
 
Op vrijdagavond 21 september is er een oecumenische vredesviering zowel in de 
protestantse kerk van Vlijmen als in de Open Hof in Drunen. De aanvang van beide vieringen 
is om 19.00 uur. In de Open Hof gaan Pastoor Hedebouw en Dominee Jansen gezamenlijk 
voor. De liturgie staat geheel in het teken van de vredesweek. De muziek wordt verzorgd 
door de jeugdcantorij. Na afloop wordt er koffie gedronken. 
Het missiecentrum (MCD) organiseert op zaterdag 22 september, samen met de Werkgroep 
Werelddiaconaat (WWD) van de Open Hof, een vredeswandeling. We starten met een kopje 
koffie of thee om 10.00 uur bij de Hubertuskapel aan de Steegerf. Tijdens deze wandeling 
staat het thema van de vredeswandeling centraal en is er ruimte voor bezinning en discussie. 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK  
Van vrijdag 26 oktober t/m zondag 4 november is er in onze 
Parochie een inzamelactie voor de Voedselbank ‘s-
Hertogenbosch e.o. waaronder Heusden valt. U kunt in deze 
week dagelijks in het kerkportaal houdbare voedingsmiddelen, 
toiletartikelen, wasmiddel etc. brengen Meer informatie over deze actie in de Flitsen van 
september en oktober. 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 
Hoeveel katholieken gaan ’s zondags naar de mis? Het cijfer is de 
laatste 25 jaar voortdurend gedaald. En er zijn ook mensen die 
breken met het geloof. 
Waarom gebeurt dat? Jezus vraagt om het geloof. Dat valt niet altijd 
mee. En vooral wordt het gevaarlijk als mensen beginnen te morren 
en te klagen. Wat wordt er veel gekankerd over het geloof en over 
de kerk van Jezus. En als je maar blijft morren, dan zie je alles 
negatief en vroeg of laat loop je weg. 
Jezus vraagt dat wij in Hem geloven; dat wij onze oren niet sluiten 
voor zijn woorden. Dat we durven te geloven in het geheim van de 

eucharistie als het belangrijkste hier op aarde. 
Wees trouw. De woorden van Jezus zijn woorden van eeuwig leven. Blijf bij Jezus. 
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Kinderwoorddienst 
Elke zondag tijdens de viering van 11.00 uur is er voor alle kinderen kinderwoorddienst. Met 
de kinderen worden dan verschillende activiteiten gedaan die betrekking hebben op ons 
geloof. Kom jij ook gezellig meedoen? 
 
Vanaf 26 augustus is er weer elke week kinderwoorddienst, behalve wanneer het 
kinderkoor zingt en tijdens de schoolvakanties. 

Groetjes Sandra, werkgroep Kinderwoorddienst 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

KLIEDERKERK 
De data voor de kliederkerk in het nieuwe schooljaar zijn 
ook weer bekend. Jullie zijn weer allemaal van harte 
welkom bij de kliederkerk op de volgende zondagen: 
  
16 september 
18 november 
27 januari  
31 maart 
26 mei 
 
Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool De Bolster. 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

BEDEVAART NAAR WITTEM 
 

 
 
Op zondag 14 oktober vindt weer de jaarlijkse bedevaart naar Gerardus Majella in Wittem 
plaats. 
We zullen samen de eucharistieviering bijwonen en de middagdienst met bidtocht door de 
tuin. Ook is er gelegenheid voor een bezoek aan de kloosterboekwinkel en een 
tentoonstelling in de bibliotheek. 
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We vertrekken om 09.00 uur vanaf de hoek Anton Pieckplein/Joost v.d. Vondelstraat in 
Drunen. 
 
De kosten hiervoor bedragen € 25,- per 
persoon. 
U kunt zich tot uiterlijk 28 september 
opgeven bij: 
Mevr. van Drunen 
Vermeerplantsoen 14 
Drunen 
Telefoon: 378279 
 
 

         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

VOLGENDE ACTIVITEITEN  ONTMOETEN                           
 
 

NIET VERGETEN: 
KOFFIELEUTE   
                                           
Iedere 1e vrijdag, 7 september en 5 oktober, in de maand KOFFIELEUTE in 
de bibliotheek van Drunen tussen 10 en 12 uur. 

Iedere 2e vrijdagmiddag, 14 september en 12 oktober, van de maand is er  
KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.  
Iedere 2e zaterdagochtend, 8 september en 13 oktober, van de maand bent u tussen half 11 
en 12 uur van harte welkom voor een kopje koffie in de bieb van Vlijmen. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen! 
Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom. 
 
SAAMPIES ETEN                                                            30 september 2018 
Op de laatste zondag van iedere maand is er SAAMPIES ETEN in de Zandley in Drunen. 
Samen aan tafel voor een 3-gangenmenuutje. Het begint om 16.45 uur tot ongeveer 19.00 
uur. Het is gezellig (na)praten tijdens SAAMPIES ETEN in de Zandley.  
De prijs voor een 3-gangen menuutje met aansluitend (u aangeboden door Zandley) een 
kopje koffie of thee bedraagt € 9,07  p.p. exclusief consumpties en kan NIET contant worden 
voldaan.  
Betaling kan op 3 manieren:  
* met zgn. "Schakelring"-pas.  U ontvangt dan korting op de menuprijs 
   (gereduceerd tarief van € 8,16) 
* middels pinnen met eigen bankpas 
* als u gebruik wenst te maken van een Heusden Pas rekent u contant  
€ 4,55 af met de gastvrouw van ONTMOETEN, die vervolgens zal zorg 
dragen voor de financiële  afwikkeling. 

Inschrijving is noodzakelijk.    
 
Ontmoetingscafé                                                                                 30 september 
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Voor gezellige meezingers kom gezellig met z’n allen naar De Mand in Vlijmen op 30 
september, waar het koor Brabants Bont ons muzikaal komt 
vermaken. Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 
uur /16.30 uur. Vanaf 13.30 uur staat de deur open. 
De entree bedraagt 3 euro p.p. inclusief een kopje koffie/thee en 
een versnapering tijdens de pauze dan houden we tevens een 
kleine loterij.  

Inschrijving is noodzakelijk.    
 
 
 
 

Kom erbij & schuif aan! 
 
Samen eten verbindt. Samen eten is een leuke en gemakkelijke manier om nieuwe mensen 
te ontmoeten, of elkaar beter te leren kennen. Daarom doen de woonzorgcentra Sint 
Antonius, Sint Janshof en Zandley ook dit jaar weer mee aan De Langste Eettafel van 
Nederland, onder het motto: Kom erbij en schuif aan! Het is een initiatief in het kader van de 
Week tegen de Eenzaamheid. Het biedt een mooie gelegenheid om met mensen te eten die 
je nog niet zo goed kent en graag beter wilt leren kennen. Ook willen we deze kans benutten 
om oudere mensen uit de wijk uit te nodigen, die een gezellige middag kunnen gebruiken.  
 
Ook dit jaar organiseren we het Heusdense deel van De Langste Eettafel van Nederland. 
Het is een samenwerking van stichting Ontmoeten, Schakelring, en Woonveste.  
 
Graag nodigen wij u uit om aan te schuiven aan de eettafel in één van de zorgcentra van 
Schakelring; Sint Antonius, Sint Janshof of Zandley. Het zal weer een heel gezellige middag 
worden. We ontvangen u met een drankje, daarna volgt een drie gangen menu, inclusief een 
glaasje wijn of fris.  
 
U kunt zich aanmelden voor de volgende eettafels: 

• donderdag 27 september  – Zandley Drunen:  inloop 15.30 uur, start 16.00 uur 
• maandag 1 oktober – Sint Antonius Heusden:  inloop 12.00 uur, start 12.30 uur 
• maandag 1 oktober – Sint Janshof Vlijmen: inloop 12.00 uur, start 12.30 uur 

 
De kosten voor deelname aan De Langste Eettafel zijn voor 
senioren uit de wijk, aan- en inleunbewoners én huurders van 
Schakelring € 13,15 per persoon, te voldoen bij inschrijving in 
de restaurants (deelnemers met een Heusdenpas krijgen 
korting). Let op! U kunt alleen betalen met pinpas of 
Schakelringpas.  
 
U kunt zich aanmelden t/m zondag 16 september bij het restaurant  in het zorgcentrum 
van uw keuze. Dus kom erbij & schuif gezellig aan! 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens stichting Ontmoeten, Schakelring en Woonveste,  
Marion van Beurden, locatiemanager woonzorgcentra Sint Antonius - Sint Janshof – Zandley 
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         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________                 
LIEF EN LEED 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
  3 augustus - Ton Romeijn (79), Brahmspark 16 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
18 juli - André van Hulten (76), Mariëndonkstraat 7 
  5 augustus - Jo Brok-van Son (93), Veilingstraat 20 
         Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

MISTIJDEN 
 Drunen Elshout 
zaterdag 19.00 uur eucharistieviering  
zondag   09.30 uur eucharistieviering 
 10.15 uur zondagmorgengebed 
 11.00 uur eucharistieviering 
maandag 18.30 uur Uur van stilte en gebed 
       met aanbidding (event. 
     eucharistieviering)  
dinsdag  08.15 uur   eucharistieviering            
woensdag 18.30 uur eucharistieviering in  
    Zandley 
donderdag    18.00 uur uitstelling Allerheiligste 
                    met aanbidding 
    18.30 uur rozenkransgebed 
    19.00 uur eucharistieviering 
vrijdag 18.30 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. 

 
  
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 
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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 uitgaven 
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 22-23 september.  


