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WIL JE ECHT FEESTEN? 

Zo even en het is carnaval. Lekker feesten vooraleer de grote vastentijd begint. Carnaval en de 
vastentijd lijken elkaars tegenpolen maar dat hoeft zo niet te zijn. Zeker niet als je vasten wat breder 
beschouwt: het gaat niet alleen om wat soberder leven en wat meer geld geven aan goede doelen. 
Vasten is ook je geest oefenen in de naastenliefde en één van de belangrijke aspecten is daarbij 
vergeving. Wil je echt feesten, dan moet je kunnen vergeven en vergeving kunnen vragen.  

Stel dat je een onenigheid hebt met iemand. Hoe ga je dan reageren als je die persoon op een feest 
ziet? Dan kun je niet echt feesten. Misschien ga je die persoon negeren of een masker opzetten 
waarbij het lijkt alsof er niets aan de hand is. Diep van binnen is het dan geen feest. Wil je echt 
carnaval vieren, dan kan dat pas als het binnenin ook goed zit. Dat geldt natuurlijk voor elk feest, dat 
geldt voor al onze menselijk relaties en zeker voor bijv. een huwelijksrelatie. Wil dat in zekere zin een 
feest blijven, dan is vergeving vragen en schenken wezenlijk.  

Ik moet daarbij denken aan een passage die ik las uit de encycliek van de paus ‘Amoris Laetitia.’ 
(nrs.105-108) Over de vreugde van de liefde. Het is een lange brief van de paus als slotdocument 
uitgegeven na een grote wereldkerk-vergadering (synode) over het huwelijk (okt 2014 en okt 2015). 
De paus schrijft dat vergeven alles te maken heeft met “een positieve houding die de zwakheid van de 
ander probeert te begrijpen en die probeert excuses voor de ander te vinden, zoals Jezus het uitdrukte 
wanneer Hij zijn beulen vergaf: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Een mens is 
soms geneigd om de fouten te zoeken, om zich meer boosaardigheid voor te stellen dan er is, om 
allerlei kwaadaardige intenties te veronderstellen. Zo kan er een boosheid groeien en wortelschieten. 
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“Zo kan elke vergissing of val van de partner schade berokkenen aan de liefdesband en stabiliteit van 
het gezin. Het probleem is dat als men alles even belangrijk vindt, men het risico neemt meedogenloos 
te reageren op elke fout van de ander. Het gegrond opeisen van zijn eigen rechten wordt een dorst 
naar aanhoudende en blijvende wraak in plaats van een gezonde verdediging van de persoonlijke 
waardigheid.” Vergeven is niet makkelijk en het vraagt een grote offerbereidheid. Zonder dat gaat het 
niet. 

De paus zegt verder dat het kunnen vergeven in verband staat met onszelf kennen en onszelf 
vergeven. “Dikwijls hebben onze fouten of de kritische blik van de mensen die ons beminnen, ons 
ertoe gebracht dat we de liefde voor onszelf verloren. Uiteindelijk leidt dit tot wantrouwen tegenover 
anderen, vluchten van genegenheid en vervuld zijn vrees in inter-persoonlijke relaties.  Dan biedt het 
beschuldigen van anderen een misleidende verlichting. Men moet met zijn eigen geschiedenis in het 
reine komen, zichzelf aanvaarden, leren leven met zijn eigen beperkingen, ze eveneens vergeven, om 
diezelfde houding tegenover anderen te kunnen hebben.”  

Vervolgens zegt de paus dat deze houding weer iets anders veronderstelt: namelijk de ervaring van 
door God vergeven te zijn, belangeloos. Dus niet vanwege onze verdiensten. Hoe mooi is het te 
worden “geraakt door de liefde die voorafgaat aan ons eigen handelen, die altijd opnieuw een kans 
geeft, bemoedigt en vooruit helpt. Als we aanvaarden dat de liefde van God onvoorwaardelijk is, dat 
de tederheid van de Vader noch te kopen noch te betalen is, dan kunnen we doorheen alles 
liefhebben, anderen vergeven, zelfs als men onrecht bedreven heeft tegenover ons.”  

Natuurlijk komt er nog veel meer bij kijken maar ik ga niet langer uitweiden. Misschien kan deze 
passage uit de encycliek ons ertoe aanzetten echt te feesten vanuit een liefdevolle houding.  

Ik wens jullie allen een mooie carnavalstijd toe en een deugddoende vastentijd! 

Pastoor Hedebouw 
           Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________ 

EVEN KENNISMAKEN 

Nieuw vertrouwen 

Anno 2019 gebeurt het niet zo vaak dat jonge mensen hun leven aan 
God willen toevertrouwen. Toch zijn ze er, nu ook in onze parochie. 
Komende vijf maanden zal ik namelijk stage lopen in de parochie 
Wonderbare Moeder. Mijn naam is Erik Buster en ik ben 
priesterstudent van het bisdom Den Bosch. Ik studeerde theologie in 
Nijmegen en nu in Tilburg en Utrecht. In het kader van mijn master 
katholieke theologie liep ik afgelopen half jaar stage als geestelijk 
verzorger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Nu zal ik ervaring opdoen in 
het parochiepastoraat, onder begeleiding van diaken Soeterboek. Ik 
heb al met velen van u kunnen kennismaken en zal dat komende tijd 
voortzetten. Veel zal nieuw zijn: structuren, mensen, gebruiken, 
ontmoetingen. In die nieuwheid mogen we ons met God verbinden. 
In het boek Openbaring lezen we de belofte: ‘Zie, Ik maak alles nieuw’. Als christenen mogen we erop 
vertrouwen dat God altijd het nieuwe schept in het leven van de mens, in de geschiedenis en in onze 
parochie. We mogen ons door God laten verrassen en ons daarvoor openstellen.  

Binnenkort vieren we Carnaval. Het is een moment van gezelligheid en verbroedering. Carnaval nodigt 
ons uit met nieuwe ogen te kijken naar elkaar, naar ons leven en naar het Evangelie. In onverwachtse 
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ontmoetingen mogen we een glimp van Gods mysterie ontdekken. Na carnaval begint met 
Aswoensdag de vastentijd, tijd van boete, bezinning en voorbereiding op Pasen. Dan zal het askruisje 
worden uitgereikt, net als de vastenkalender van de parochie. Die kalender biedt een zinvolle leidraad 
om de vasten inhoud te geven. We mogen ons afvragen: Hoe kan ik het Evangelie op nieuwe wijze 
gestalte geven in mijn leven? Dat vraagt vertrouwen. Daarvoor mogen we altijd terugvallen op ons 
doopsel. Daarin zijn we opnieuw geboren als kinderen van God. We zijn lid van de Kerk van Jezus 
Christus. We hebben de verantwoordelijkheid om ons doopsel steeds opnieuw gestalte te geven. Dat 
is gave en opgave. Moge de vastentijd u hierin nieuw vertrouwen schenken. 

Erik Buster 
Stagiair Parochie Wonderbare Moeder 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

BOOTTOCHT NAAR DE PASSION IN DORDRECHT 

De parochie van de Bommelerwaard heeft een mooi initiatief bedacht. Op Witte Donderdag 18 april 
willen ze met een boot varen naar Dordrecht om daar het geweldige spektakel van de Passion mee te 
maken. De Passion is, zoals u waarschijnlijk weet, een muzikale paasvertelling in een modern jasje. Elk 
jaar wordt het in een andere stad gehouden.  

Danny Hakvoort, pastoraal werker in de Bommelerwaard nodigt mensen van verschillende parochies 
in de buurt uit om mee te gaan. Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom.  

De boot vertrekt om 15.30 uur in Kerkdriel. Op de boot zal de liturgische viering van Witte Donderdag 
gehouden worden. Er is ook een avondmaaltijd. Om 20.30 uur begint de Passion in Dordrecht. Rond 
11.00 uur bent u terug in Kerkdriel. 

Verdere details volgen nog in de Flitsen van maart maar dan bent u alvast op de hoogte. 

Pastoor Hedebouw 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

VAN BIJBEL NAAR LEVEN 

In de komende vastentijd wil ik graag twee avonden aanbieden om met elkaar in gesprek te gaan over 
het geloof en de toepassing daarvan in ons eigen leven aan de hand van een Bijbelverhaal.   
De avond verloopt volgens een simpele opzet. Eerst lezen we een Bijbelpassage, dan volgt een korte 
inleiding en vervolgens gaan we aan de slag met het verhaal om vandaar uit na te denken over ons 
geloof en onze ervaringen met elkaar te delen. Tenslotte is er een gebedsmoment om af te sluiten. 

Ik wil de avonden houden op donderdag 21 maart en donderdag 11 april van 20.00 uur tot 21.30 uur.  

Iedereen is welkom. Graag even een seintje geven aan het secretariaat als je wil komen.  
Per mail: parochie@wonderbaremoeder.nl of 0416 372215 

Pastoor Hedebouw 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 
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CARITAS  

WONDERBARE MOEDER  

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

Start 40-dagentijd 

Op 6 maart begint de 40-dagentijd voor Pasen. Zoals gebruikelijk ook de aftrap voor een aantal 
activiteiten in onze parochie. Op Aswoensdag na de viering van 19.00 uur in Drunen delen leden van 
Caritas Wonderbare Moeder de vastenflits uit. Hierin staan de activiteiten in de vasten vermeld 
evenals een aantal suggesties voor in Uw vastentijd. 

Vastenactie 2019 
Schoon water verandert alles!  

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in 
Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, 
veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat 
veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische 
ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen 
ondervinden namelijk de gevolgen van de watercrisis. Vastenactie steunt diverse projecten die 
schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! 

Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen urenlang naar het dichtstbijzijnde 
moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks 
leven. Zo wordt in ontwikkelingslanden naar schatting 80% van de ziektes veroorzaakt door 
verontreinigd water. Er gaan daardoor jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen ziek 
thuis blijven. En wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die 
door vies water ziek zijn geworden. Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water… 

De watercrisis veroorzaakt ook andere problemen. De tijd die vrouwen en kinderen besteden aan het 
halen van water, kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en 
schrijven, geld verdienen of zorgen voor hun gezin. De cijfers zijn nauwelijks te bevatten. Zo besteden 
vrouwen en kinderen in sub-Sahara Afrika naar schatting 40 miljard dagen aan water halen. Dat is net 
zoveel als het totaal aantal werkdagen van de beroepsbevolking van een land als Frankrijk. Bovendien 
is de dagelijkse tocht om water te halen voor vrouwen en kinderen onveilig: ze lopen vaak alleen en 
zijn dan kwetsbaar, zeker als ze de zware jerrycans meezeulen.  

Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis. We steunen onder andere waterprojecten 
in Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of 
opslagtanks. Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben. Als een 
waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met 
name van jonge meisjes. Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want 
water verandert alles! 
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Hoe werken we aan oplossingen? 

De beschikbaarheid van schoon water heeft grote invloed op het leven van mensen en dan vooral op 
dat van vrouwen en kinderen. Zij zijn immers meestal degenen die verantwoordelijk zijn voor het 
water en zij zijn dan ook degenen die veel tijd besteden aan water halen. Omdat water ook grote 
invloed heeft op de sociale structuren in een gemeenschap, investeren we niet alleen in voorzieningen 
en materialen, maar ook in de oprichting en begeleiding van zogenoemde ‘watercomités’. Die moeten 
toezien op eerlijke verdeling en toegankelijkheid van de watervoorziening. Hoe die concreet wordt 
gebouwd, is afhankelijk van de lokale situatie. Soms is een grote opslagtank voor regenwater een 
goede oplossing, ergens anders kan een waterput worden geslagen. Wilt u meer weten over de 
verschillende oplossingen of het belang van watercomités? Kijk dan op onze website: 
www.vastenactie.nl  

Wat heeft Vastenactie al bereikt?  

Jaarlijks steunt Vastenactie over de hele wereld projecten die zorgen voor schoon water in 
gemeenschappen, voor sanitaire voorzieningen en voor begeleiding bij het gebruik en onderhoud van 
de nieuwe voorzieningen. Zo konden de afgelopen drie jaar ruim 4.000 mensen een training volgen op 
het gebied van hygiëne en voorzagen we ruim 17.000 mensen van een waterpunt, waaronder directe 
aansluitingen per huishouden, maar ook gemeenschappelijke waterpunten in dorpen en bij scholen.  

Waarom watercomités zo belangrijk zijn. 

Het aanleggen van watervoorzieningen kost natuurlijk geld, maar ook daarna zullen er kosten zijn: 
voor het onderhoud en voor reparaties. Omdat Vastenactie niet iedere watervoorziening jarenlang 
financieel kan steunen, is het voor ons een voorwaarde dat de lokale gemeenschap deze kosten in de 
toekomst zelf kan opbrengen.  

Om te waarborgen dat het waterproject dat we steunen, zo lang mogelijk goed functioneert, kan een 
watercomité opgezet worden. Een watercomité kan bijvoorbeeld regelen dat iedereen die gebruik 
maakt van de watervoorzieningen een kleine maandelijkse bijdrage levert voor onderhoudskosten en 
kan ook actie ondernemen als er reparaties of onderhoud nodig is. Ook bij meningsverschillen over het 
gebruik van de voorziening kan het watercomité een rol spelen. 

Watercomités krijgen een basistraining in water, sanitatie en hygiëne en worden getraind in het 
onderhoud en eventuele reparatie van de watervoorzieningen. Daarnaast leren ze de basisbeginselen 
van boekhouden, zodat de gemeenschap zelf de toekomstige kosten kan dragen. Watercomités leren 
ook over de oorzaken van het dalen en stijgen van het grondwaterpeil en zijn verantwoordelijk voor 
maatregelen om het grondwaterpeil in stand te houden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ze het gebied 
moeten beschermen tegen ontbossing. 

Watercomités worden al gevormd voordat de watervoorziening is aangelegd, zodat de lokale 
bevolking een stem heeft in het bepalen van de locatie van de watervoorziening.Waarom is het zo 
belangrijk dat mannen én vrouwen in een watercomité zitten? 
Mannen en vrouwen kunnen verschillende behoeftes hebben als het gaat om het gebruik van water. 
Het kan bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid zijn van mannen om het vee te voorzien van water, 
terwijl het water voor huishoudelijk gebruik de verantwoordelijkheid is van vrouwen. Daarom is het 
belangrijk dat beide groepen geraadpleegd worden voordat een nieuwe waterput wordt geslagen en 
dat beide groepen betrokken zijn bij het onderhoud. 

Vieringen in het teken van de vastenactie 

In het weekend van 16 + 17 maart staan de vieringen in het teken van bovenstaand project. In Elshout 
(9.30 uur) en in Drunen (11.00 uur) zal Mevrouw Petra Jansen van de Bisschoppelijke Vastenactie een 
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korte inleiding verzorgen. De collecte is bestemd voor het vastenproject.  
Na de H. Mis van 11.00 uur in Drunen wordt er in de Pastoor Vermeulenzaal koffie en thee geschonken 
en zal Mevrouw Petra Jansen met beeldmateriaal meer informatie gegeven over het project. U bent 
van harte welkom! 

Sponsorwandel- en fietstocht 

Op zaterdag 6 april kunt U op een sportieve manier het vastenproject ondersteunen. De dekenale 
vastenactie organiseert een sponsor wandel- en fietstocht. Er zijn verschillende startplaatsen en 
afstanden. Meer informatie over deze tocht in de flitsen van maart en in de lokale media.  

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

 MARIAGEDACHTE 

 

JIJ , DIE  MIJ ZOEKT MARIA            

Jij die mij zoekt Maria 
Jij die mij vindt Maria 
Jij die iets nieuws met mij begint, 
en die mij om doet keren, 
naar waar het leven wordt geleefd, 
en ieder die om toekomst geeft, 
het leven nieuw kan leren. 
 
Jij die mij ziet Maria 
en noemt bij naam, 
die mij ontdoet van hoon en blaam, 
mij ziet met andere ogen. 
Bij jou mag ik een iemand zijn, 
gezien, bekend, gevestigd zijn 
en volop leven mogen. 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

MAART - ST. JOZEFMAAND 

Patroon van het huisgezin 
Sint Jozef, hoofd van het heilig Huisgezin en daarom patroon van alle christelijke gezinnen. 

Patroon van de kerk 
Sint Jozef, voedstervader van het goddelijk Kind en daarom 
beschermheilige ook van de mystieke Christus, de Kerk. 

Patroon van lekenbroeders en arbeiders  
Sint Jozef, verborgen, nederige werker in het huis van de Heer en 
daarom patroon van de lekenbroeders in onze kloosters en van de 
arbeiders. 
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Patroon van de maagden 
Sint Jozef, beschermer van de onbevlekte Maagd en daarom tevens van alle Godgewijde maagden. 

Patroon van religieuze communiteiten 
Sint Jozef, overste van de eerste en heiligste gemeenschap die ooit bestond en bestaan zal, de heilige 
Familie, en daarom ook de sinds lang beproefde beschermer van de religieuze communiteiten. 

Patroon van de stervenden 
Sint Jozef, die alleen het voorrecht heeft genoten te sterven in de omhelzing van Jezus en Maria, en 
die daarom eveneens wordt aangeroepen als patroon van de stervenden: wij bidden u, sta allen bij die 
heden moeten sterven en sta ook ons bij in het uur van onze dood. 

Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________ 

STILLE OMGANG MIRAKEL VAN AMSTERDAM 16-17 MAART 

Dit jaar in de avond van zaterdag 16 op 17 maart 2019. Met als thema: Vreugde is het onfeilbare 
bewijs van God.  

Aanmelden en betalen tot 8 maart a.s. bij Eugenie van Rinsum Wolfs 
Telefoon 06 - 81 981 297 of email: wolfs.jem@outlook.com 
Kosten: € 20,- euro per persoon. a.u.b. gepast geld in gesloten envelop, met naam en telefoonnummer 
op 
  de buitenkant van de envelop, afgeven in brievenbus van Govert Flinckstraat 15, 5151 WK 
Drunen. 
Vertrek: Rabobank Drunen: Grotestraat 149 om 18.10 uur 
                Kerk te Elshout: Kerkstraat 37 om 18.15 uur 

Plechtig Lof in Edith Stein parochie te Vught, H. Hartkerk, Loefplein 1 om 19.00 uur.  
H. Mis in Amsterdam: 21.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Keizersgracht 220.  
Aansluitend Stille omgang en om 0.00 terug naar huis. 

Let op: geen koffie/thee in Lutherse kerk. Zelf versnapering meenemen voor in de bus. 

Overweging 
Het geloof van Sint Jozef overtreft dat van Abraham. Deze laatste immers wordt in de 
Schrift genoemd, omdat hij voor mogelijk hield dat een onvruchtbare vrouw een kind 
zou krijgen. Sint Jozef geloofde dat een Maagd Moeder zou worden. 
 

Barmhartigheid 
Uw barmhartigheid geeft licht en leven, waardoor uw mildheid bij alle schepselen 
bekend is, zowel bij de rechtvaardigen als bij de onrechtvaardigen. 
In de hoogte van de hemel schijnt uw barmhartigheid in uw heiligen. 
Als ik me naar de aarde wend, zie ik uw barmhartigheid in overvloed. 
In de duisternis van de hel schijnt uw barmhartigheid, want de verdoemde krijgen niet 
de pijnen, die ze eigenlijk verdienen. 
Met Uw barmhartigheid tempert U uw rechtvaardigheid. 
U hebt ons uit barmhartigheid in het Bloed gewassen en U wenst barmhartig met uw 
schepselen om te gaan. 
O waanzinnig verliefde.  

                                                                Catharina van Siena (1347-1380)      
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Vanuit het bestuur in Amsterdam wordt zo de gelegenheid gegeven dat de mensen die van ver komen 
makkelijker kunnen aansluiten i.v.m. gunstige aanvangs- en vertrektijden.  

Zustergezelschap Waalwijk en omstreken - waar Parochie Wonderbare Moeder ook onder valt - gaat 
voortaan samen met Zustergezelschap Tilburg op bedevaart naar Het Mirakel van Amsterdam. Wij 
wensen u van harte welkom en een devote stille omgang. 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 

Het is natuurlijk niet moeilijk om goede vriend te zijn van iemand die jou ook 
vriendelijk vindt. Misschien zitten er bij je in de klas wel jongens of meisjes, die 
je helemaal niet aardig vindt. Maar om vriendelijk te zijn voor mensen die je 
plagen of die je uitlachen: dat is soms wel erg moeilijk. 

Toch vraagt Jezus ons ook goed te zijn voor onze vijanden. “Heb je vijanden lief 
en doe goed aan de mensen die jullie haten.” En hoe kun je goed doen? Jezus 
vraagt ons de anderen hun schuld niet te verwijten, maar te vergeven. Dat 
zegen we ook iedere keer in het gebed van het “Onze Vader”. 

Denk er eens over na wie het je moeilijk maken en voor wie je nog te weinig gebeden hebt. En met wie 
moet je nog vrede sluiten. 

 

Puzzel: 

Een geheimschrift. Je vindt de betekenis als je elke letter vervangt door de voorafgaande uit het 
alfabet. De “A” moet je vervangen door “Z”. 

Dus wat staat hier? 

              IFC KF WJKBOEFO BMUJKE MJFG APBMT KFAVT 

Oplossing van de puzzel: 

 

Kinderwoorddienst 

Elke zondag tijdens de viering van 11.00 uur in de Lambertuskerk in Drunen 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: 

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  
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31 maart 
26 mei 

Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool Wereldwijs (voorheen de Bolster) 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

WZC EIKENDONK ZOEKT VRIJWILLIGERS 

Op Eikendonk worden wekelijks diensten aan de bewoners aangeboden. Zowel katholieke als 
protestantse vieringen. Er worden nu vrijwilligers gezocht die samen de vrijwilligers van Eikendonk 
willen ondersteunen bij het halen en brengen van de bewoners voor de katholieke diensten. Met twee 
uurtjes per week zijn ze al heel erg geholpen.  

Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Kees Machielsen Vrijwilligers coördinator WZC 
Eikendonk te Waalwijk 06-34882672, email: kees.machielsen@schakelring.nl 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

VOLGENDE ACTIVITEITEN  ONTMOETEN                           

 

KOFFIELEUTE                                              

Iedere 1e vrijdag, in de maand KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Drunen tussen 
10 en 12 uur. 

Iedere 2e vrijdagmiddag, 8 februari en 8 maart, van de maand is er KOFFIELEUTE 
in de bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.  

Iedere 2e zaterdagochtend, 9 februari en 9 maart, 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. 

Nieuw bij KOFFIELEUTE!                                                    

Door de reacties op de korte verhalen van Ontmoet'ers tijdens de boekenweek lijkt het ons een goed 
idee om het voorlezen/praten door te trekken. Om de beurt! Niet te lang. Gewoon leuk! Het lijkt 
moeilijker dan het is. De gastvrouwen tijdens het KoffieLeute leggen het verder uit. Zij doen 
ook de aftrap. Ook komt er een spaarpot op tafel te staan voor een - op vrijwillige basis – 
kleine bijdrage in de kosten.        

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 

In Drunen zijn getrouwd: 
25 januari - Handaijani Schiks en Barry Hannink 
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In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
12 januari - Henk Palte (97), Julianastraat 30 
14 januari - Quirina Ammerlaan-van Velzen (92), Zorgcentrum Zandley 
20 januari - Henny Kuijpers (68), Oranjestraat 15 
25 januari - Cees van Helvert (84), Van Malsenstraat 10 
27 januari - Mien van Delft-de Kroon (79), Magnoliastraat 31 
29 januari - An Klerx-Vrijhoeven (93), Grotestraat 11 
  7 februari - Betsie Heijmans-van der Krabben (85), Lapper 7 

 

In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
16 januari - Thip Markx-Vachadi (93), Kerkstraat 67 

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 

 

 

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      
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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 

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 23-24 maart. 


