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JA, HIER BEN IK 
Elk jaar ga ik in mijn vakantie o.a. met een groep op bedevaart naar Medugorje, 
Bosnië-Herzegovina. Dit jaar was er ook een Vlaamse diaken mee die zeer 
binnenkort op 8 september in het bisdom Brugge tot priester zal worden gewijd. 
Dit overwegende moest ik denken aan mijn eigen wijding in 2003.  
 
Ik weet niet of u ooit zo een plechtigheid hebt meegemaakt maar het is echt 
bijzonder. Eén van die bijzonderheden is het feit dat de priester kandidaat 
geroepen wordt bij zijn naam en wordt uitgenodigd op te staan en een stap 
vooruit te doen met de woorden: “Ja, hier ben ik.” Een teken van zijn 
beschikbaarheid aan Christus en aan de kerk. Je mag zo als priester kandidaat echt 
ervaren dat de wijding een roeping is en je leven een antwoord op die roeping. 
Daarom sta je ook op en doe je een stap naar voren uit de massa om zo apart te 
gaan staan. Je wordt als het ware door de Heer apart genomen, niet omdat je 
beter of slechter zou zijn, maar om zo aan te geven dat je bij Hem hoort en 
vandaar uit naar de mensen wordt gezonden.  
 
Een preister ontvangt maar éénmaal de wijding, het ritueel is eenmalig. Maar 
eigenlijk word je als priester uitgenodigd het elke dag te herhalen: op te staan, 
naar voren te stappen en te zeggen: “Ja, hier ben ik.” Dat zit vaak in kleine dingen. 
Soms word je meegetrokken door negatieve sentimenten, door smoesjes die je 
van het gebed af willen brengen, door een teveel aan indrukken of impulsen en 
meningen van wat je hebt gehoord van mensen of via media, wat het ook moge 
zijn. En dan heb je telkens weer de keuze om op te staan uit die warrige wolk, een 
stap naar voren te doen om er een gezonde afstand van te nemen en aan de Heer 
te zeggen dat je er bent voor Hem.  
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Een proces met vallen en opstaan. Het is elke dag opnieuw leren instrument te zijn 
van de Heer in de goede zin van het woord. En het is een weldaad instrument te 
mogen zijn en ‘van Hem’ te zijn. Te mogen weten dat de allerhoogste God zich 
bedient van een simpele mens om mee te werken aan zijn Rijk en zijn genade door 
te geven. Instrument zijn ontslaat je niet van zelf denken en eigen initiatief nemen, 
het neemt je eigen vrijheid niet weg, integendeel. Maar je wezen en je leven 
begint en eindigt niet bij jezelf. Het is geworteld in een groter Goddelijk plan 
waarvan we niet zelf het overzicht hebben, maar waar we wel geloven en 
vertrouwen dat het goed is. En het is een zegen hiernaar te leven en de zeilen van 
het levensbootje zo te richten dat het wind vangt. 
 
Niet iedereen is gelukkig groepen om priester te worden, het zou nogal wat zijn. 
Maar we zijn krachtens ons doopsel wel door God geroepen om Hem en onze 
naaste lief te hebben en zijn Rijk mee op te bouwen. Niet door dit zelf te doen en 
God te beschouwen als een toeschouwer die zijn oordeel geeft en ons af en toe 
helpt wanneer het niet gaat. Neen. Vooreerst mogen we weten dat God ons 
telkens opnieuw liefdevol roept bij onze naam: zachtjes, soms hard, soms in de 
stilte, soms in omstandigheden of door personen. En dit roepen vraagt om ons 
antwoord. Elke gelovige mag op geheel unieke wijze antwoorden en gestalte 
geven aan de woorden: Ja, hier ben ik.  
 
Waar wachten we op? 
 
Pastoor Hedebouw 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

PAROCHIEBEDEVAART ST. JAN DEN BOSCH 
 

De Sint Jan is 
binnenkort voor 
één dag van ons. 
We zijn als parochie 
uitgenodigd door 
de plebaan van de 
St. Janskathedraal 
om op bedevaart te 
gaan en de mis te vieren bij de 
Zoete Moeder van ’s-
Hertogenbosch.  

We zijn als bestuur en pastoraatsgroep op deze uitnodiging ingegaan en willen nu 
op zondag 27 oktober a.s. met een zo groot mogelijke delegatie naar Den Bosch 
afreizen. U kunt op eigen gelegenheid naar Den Bosch reizen of gebruik maken van 
de bus waarmee we gezamenlijk naar Den Bosch reizen. De kosten voor het reizen 
per bus zijn € 5,00 per persoon. 
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We zullen op die dag om 11.45 uur zelf de mis verzorgen, inclusief pastores, 
acolieten, misdienaars, lectoren en een groot eigen gelegenheidskoor o.l.v. Frans 
van den Hoven. Ook alle gildes uit onze parochie zijn uitgenodigd. 
 
Na de mis is er een gezellig samenzijn met koffie, thee en een echte Bossche bol.  

Aanmelden 
U kunt zich tot 1 oktober a.s. aanmelden via het parochiesecretariaat, tel: 0416-
372215 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) of via een e-mail naar 
parochie@wonderbaremoeder.nl onder vermelding van het aantal personen en of 
u gebruik maakt van de bus.  

Projectgroep bedevaart St. Jan – Den Bosch 
Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________ 

VAN BIJBEL TOT LEVEN 
Komende donderdag 29 augustus is er weer een avond rond de bijbel.  
We lezen dan een stukje uit de bijbel en na een inleiding gaan we er ons in verdiepen 
en kijken waar we linken kunnen leggen met ons leven. De avond begint om 20.00 
uur in de pastoor Vermeulenzaal naast de kerk in Drunen.  
 
Je hoeft je niet op voorhand op te geven. Iedereen is van harte welkom. 
 
Pastoor Hedebouw 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

 

CARITAS  
WONDERBARE MOEDER  
Centrum voor Aandacht en Hulp 
E-mail adres: caritas@wonderbaremoeder.nl 
 

Van 21 - 29 september organiseert PAX weer de jaarlijkse 
vredesweek.  
 
Vredesweek 2019 
Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar de landelijke Vredesweek in de week  
rondom de Internationale Dag van de Vrede op 21 september. 
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Met de Vredesweek laten we zien dat er ondanks alle 
berichten over oorlogen, vluchtelingen en groeiende 
polarisatie ook veel bijzondere en mooie dingen 
gebeuren. Niet groot en onmogelijk, maar klein en 
dichtbij. 

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over 
het bouwen van een grensmuur en Europa de 
buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest 
PAX als thema van de Vredesweek 2019: “Vrede verbindt 
over grenzen”. 

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te 
onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens 
wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en 
mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken 
steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. 
 
In de gemeente Heusden worden door de Ambassade van Vrede Heusden diverse 
activiteiten georganiseerd. 
Caritas Wonderbare Moeder participeert samen met de diaconie van de Open Hof 
in de Ambassade van Vrede met 2 activiteiten: 
op dinsdagavond 24 september is er om 19.00 uur een oecumenische viering in 
de St. Lambertuskerk in Drunen. 
 
Op zaterdag 28 september wandelen we in het teken van vrede. 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↑ 
_________________________________________________________________________ 

 MARIAGEDACHTE 
 
Het kost niet zoveel, Maria 
   
Het kost niet zoveel Maria, 
om iemand een glimlach te schenken. 
Of je hand op te steken, voor een vriendelijke groet. 
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen. 
In het hart van de mens,  die je zomaar ontmoet. 
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Het kost niet zoveel Maria,  
een hand uit te steken. 
Om een ander een beetje behulpzaam te zijn. 
Een dankbare blik is vaak de beloning. 
Al is de moeite voor U slechts zo klein. 
 
Het kost niet zoveel Maria,  
om je hart wat te openen. 
Voor de mens om je heen in vreugde en verdriet. 
Wees blij dat je zo wat kan doen voor die ander. 
Of is die ander je medemens niet? 
 
Het kost maar zo weinig Maria,   
een arm om een schouder te slaan. 
Iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt. 
Vriendschap, alleen door dat weg te schenken.  
Geef je iets waar ieder mens naar verlangt. 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

WOESTIJNDAG 3 OKTOBER   
 
                                          Woestijndag 
 
Op donderdag 3 oktober 2019 vindt er op bezinningscentrum Emmaus een 
woestijndag plaats.  

o De woestijn is een eenzame plaats, waar het stil is   
o In de woestijn zijn ook oases, met bomen en water 
o De oase is een plaats waar je God kunt ontmoeten, in stilte bij Hem 
kunt zijn 
o Om hier te komen bieden wij een woestijndag aan voor iedereen, 
ongeacht of je vertrouwd bent met het gebed of niet.  We helpen iedereen 
op weg. 

 
Vanwege het begin van de oktobermaand- rozenkransmaand willen we op deze 
dag ons laten inspireren door Maria. 
 
Thema van de dag is: “De heilige Geest en Maria” 
 
Programma: 
 
09.30 aankomst met koffie en thee. 
10.00 inleiding door Tiny Pouwels: “Maria, als voorbeeld van geloof en liefde, 
                                                           van eenvoud en overgave” 
11.30 Eucharistieviering                                             
12.15 lunch 
13.30 inleiding door kapelaan Karel Loodts: “Maria, bruid van de heilige Geest, 
                                                                       moeder van Jezus, vol van genade” 
14.45 uitwisseling met elkaar / stille tijd / wandeling / gebed.  



6 
 

15.30 koffie/thee  
16.00 einde  
 
De Kosten voor deze dag zijn € 17.50 pp incl. een broodmaaltijd met soep en 
koffie/thee. 
Het bezinningscentrum vindt u op de Udenhoutseweg 15, 5268 CG te Helvoirt. 
Svp aanmelden vóór 27 september 2019, dit kunt u doen via de mail: 
info@emmausbezinningscentrum.nl  of  telefonisch 0411-643725. 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

26 JAAR UUR VAN STILTE EN GEBED   
 
Op maandag 7 oktober a.s., de 26e jaarlijkse avond van het Uur van stilte en 
gebed, komt dit jaar als gastspreker Z.E.H.-priester J. Grubben, 
Pastoor te Nijmegen. Hij zal een lezing verzorgen over zijn priesterroeping en hoe 
Maria daar een grote rol in heeft gespeeld.  
 
Ook zullen we te gast in ons midden hebben iconenschilder Geert Husstege en zijn 
echtgenote Angelique. In de pauze is er gelegenheid om een en ander te 
bezichtigen en aan te schaffen. 
 
7 oktober is de feestdag van de rozenkrans. Op donderdag 7 oktober 1993 hebben 
we met pastoor F. Spooren dit Uur van stilte en gebed aangeboden aan de 
Clarissen, die in dat jaar naar Eindhoven verhuisden en in 2015 naar Amerika zijn 
teruggegaan. Wij hebben nog steeds contact met elkaar en bidden voor elkaars 
intenties en die van de hele Kerk en wereld. 
 
Programma van die avond: 
18.30 uur: H. Mis uit dankbaarheid in de Lambertuskerk te Drunen 
19.30 uur: koffie, thee met traktatie in de Pastoor Vermeulenzaal 
20.00 uur: aanvang lezing door pastoor J. Grubben 
21.30 uur: afronding 
 
Aanmelden: telefonisch of via mail op de pastorie bij secretariaat mevrouw 
E. Windau, tel: 0416-372215 of e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl 
 
Informatie bij Eugenie van Rinsum – Wolfs, tel: 06 - 81 981 297  

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 
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BEDEVAART NAAR WITTEM 
 

 
 
Op zondag 13 oktober vindt weer de jaarlijkse 
bedevaart naar Wittem plaats. 
De kosten hiervoor bedragen € 25,00. 
 
U kunt zich tot uiterlijk 28 september opgeven 
bij: 
Mevr. van Drunen 
Rooijackerserf 32 
Drunen 
Telefoon: 378279 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 
Er zijn soms dingen waaraan je een hekel hebt, maar die 
toch moeten gebeuren. Het kost heel wat moeite om het 
te doen, maar is het eenmaal gedaan, dan ben je heel 
tevreden en gelukkig. Dat kan zijn: thuis bij iets helpen of 
je extra inzetten op school, of nog iets anders.  
Soms weiger je misschien om iets goeds te doen. “Ik heb 
geen zin; ik doe het niet”. En dan? Misschien worden de 
anderen dan boos op je. Of ze willen niets meer met je te 
maken hebben.  

Zo is het ook in het geloof. Als je van God wilt zijn, moet je wel iets voor Hem over 
hebben, ook al heb je niet altijd zin erin. Maar het wordt wel beloond. 
Je bent thuis bij God omdat je ook iets voor God over hebt gehad. Zorg ervoor dat 
je bij de gelukkigen bent. Heb iets over voor de anderen en voor God. 
 
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? 

 
Data kliederkerk: 

Jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de kliederkerk op de 
volgende zondagen  

- 23 september 
- 24 november 
- 26 januari 2020 
- 29 maart  
- 17 mei 
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Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool Wereldwijs (voorheen de Bolster).  
Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________ 

VOLGENDE ACTIVITEITEN  ONTMOETEN                           
 
KOFFIELEUTE                                              
Iedere 1e vrijdag in de maand 6 september, KOFFIELEUTE in de 

bibliotheek van Drunen tussen 10 en 12 uur. 
Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand 13 
september, is er KOFFIELEUTE in de bibliotheek van 
Oudheusden tussen 2 uur en half 4.  
Iedere 2e zaterdagochtend van de maand 14 september, 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                                25 augustus en 29 september 
2019                                             
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 € 
9,50 p.p. exclusief consumpties en kan deels contant worden 
voldaan. 
Betaling kan op 3 manieren: zie inschrijfformulier 

Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.    
 
 
ONTMOETERS GEVRAAGD                             3 
september 2019 

Komt u op dinsdag 3 september een 3 gangen 
menu eten? 
Het is gezelliger als u er ook bij bent. 
 
We verzamelen om 12.30 uur bij de ingang van het  
d'Oultremontcollege, 
Dillenburgstraat 46 in Drunen. 
Ongeveer 14.30 uur is het diner afgelopen.  
( Max. 30 personen, wees er snel bij) 
Dillenburgstraat 46 in Drunen. 

Bij dit menu kan GEEN rekening worden gehouden met dieet wensen! 

Inschrijving per mail/website  is noodzakelijk              
 
  
ONTMOETEN de WIJK-IN           
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Om zo buurt-/wijkgenoten beter te leren kennen trekt Stichting Ontmoeten 
Heusden door de gemeente. Naar de mensen toe! De wijk 
in! Daar waar vooral veel (alleenstaande) 45plussers 
wonen.  
Het draait die middag om: elkaar ontmoeten, koffie/thee 
en (gezellige) klets. 
Vrijdagochtend 20 september staat de tent tijdens de wekelijkse markt van 10.00 
uur tot 11.30 uur op het Raadhuisplein in Drunen en zijn ALLE Ontmoet’ers van 
harte welkom want daarna gaat de Ontmoeten-tent aan een lange winterslaap 
beginnen. 
                                                                                                                                       
GEZOCHT! 
Stichting Ontmoeten is op zoek naar Ontmoet'ers, die het leuk vinden met OF 
voor elkaar actief bezig te zijn. 
Samen klessebessen, leesclub, wandelen, nordic walking, 
tuinieren, naar een concert toe, schilderen, shoppen, fietsen, 
tennissen, museum bezoeken, midgetgolf, een potje jeu de 
boules enz.  
Verzin het maar! Enkele voorbeelden:  

U kunt héél goed dikke dames schilderen en 
zou dit anderen willen leren.... 
U zou héél graag met anderen een strandwandeling maken.... 
U wilt graag bij u thuis of bij anderen thuis een uurtje of wat 
rummikuppen en dan ook een hapje eten waarbij iedereen 

voor iets zorgt. 
WIE DOET ER MEE? 
Ontmoeten zorgt natuurlijk in eerste instantie voor de organisatie. 
  
Inschrijving of per mail/website is noodzakelijk    

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 
In crematorium Maaslanden is de crematie geweest voor: 
27 juli - Rie van Logten-Koks (90), Anton Pieckplein 3 
29 juli - Corry Michels-Gabriëls (76), Hollandlaan 43 
 
In Elshout is gedoopt: 
11 augustus - Fenna Kimenai, Scheidingsstraat 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 
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De  Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen 
Openingstijden en verdere informatie vindt u op  

www.vincentiusheusden.nl 
 

 
 

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 
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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 uitgaven 
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 21-22 september 


