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IS GOD SCRUPULEUS…?
Het is carnavalstijd en dan zijn
sommige mensen wat losser in de
omgang dan anders. Hoe was dat
vroeger eigenlijk? Als het ging om
seksualiteit, hebben onze opa’s en
oma’s het niet gemakkelijk gehad.
Toen in Europa zo omstreeks 1300 na
Christus de steden begonnen te
groeien trad er een enorme toename op van allerlei besmettelijke ziektes.
Geslachtsziektes eisten een zware tol, vooral blindheid en onvruchtbaarheid. Dat maakte
geslachtsverkeer vaak tot een last. Het werd een gevecht tegen de lust. Seksualiteit werd
steeds meer iets dat thuishoorde in de intieme privésfeer van de persoon. Aan de
beleving ervan kleefde een groeiende angst. Mensen konden zich er pas van bevrijden,
toen er antibiotica kwamen en een beter inzicht in de verspreiding van de ziektes. Om de
oude moraal uit de late Middeleeuwen over seksualiteit te begrijpen moeten we dit
vooral niet uit het oog verliezen. Onthouding leek dikwijls een aantrekkelijk alternatief.
Jezus en de wet
Zo schreef de evangelist Mattheüs zijn verhaal voor christenen die een Joodse
achtergrond hadden om een moreel kader te scheppen. Het belang van Jezus’ boodschap
draagt hij uit, door zijn verhaal in vijf hoofdstukken te verdelen. De Thora was voor zijn
lezers immers heilig; in het Grieks werd de Wet ‘Pentateuch’ genoemd - ‘pente’ betekent
5. Deze vijf boeken bevatten het verbond van God met zijn volk. Mattheüs groepeert
daarom de uitspraken van Jezus in vijf hoofdstukken. Ieder deel heeft zijn eigen
onderwerp. Het belangrijkste deel wellicht bestaat uit een verzameling van commentaren
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die Jezus op de Wet gegeven heeft. Hier vind je dus de nieuwe wet, netjes samengevat.
En zoals Mozes de Wet vanaf de berg Sinaï naar het volk bracht, zo verkondigde Jezus hier
de Nieuwe Wet, vanaf een Berg aan het meer van Galilea. Daarom wordt dit hoofdstuk
gewoonlijk ‘de Bergrede’ genoemd. Ook voor Jezus is de wet van de voorouders een heilig
boek, maar hij heeft er een heel bijzondere kijk op. In het kader van het komende
carnavalsfeest is de volgende passage wellicht interessant: ‘Jullie kennen wel het gebod:
Je moet geen overspel plegen. En ik zeg jullie bovendien: overspel pleegt degene al die
naar een vrouw kijkt om haar te begeren.’ Mattheus richtte zich kennelijk vooral tot
mannen, anders had er wel bij gestaan: ‘wie naar een man kijkt om hem te begeren
pleegt al overspel.’ Dit is zeker een uitspraak waar onze oma’s en opa’s het moeilijk mee
hebben gehad. Kon je alleen met kijken een zonde doen? Zeker heeft dit veel
scrupulositeit gevoed.
Angst
Wat jaren geleden stond ik in hal van het ziekenhuis in Den Bosch. Ik was getuige van een
grappige maar ook aandoenlijke scene. Uit een lift kwam een oudere man. Een vrouw
schoot vanuit de hal op hem af en vroeg bezorgd: ‘En, wat zei de dokter?’ De man haalde
zijn schouders op. ‘Niks bijzonders.’ Daar was zijn echtgenote niet tevreden mee. ‘Wie
was de dokter dan?’, fluisterde ze haastig en luid. ‘Dat weet ik niet’, bromde de man. ‘Het
was een dame.’ Je zag moeder-de-vrouw denken: ‘was ik maar mee naar binnen gegaan;
hij kan zoiets ook niet alleen.’ En ze vroeg: ‘Hoe heette ze dan? Had ze geen
naamkaartje?’ Daarop zei de man: ‘Jawel, maar dat had ze op haar borst gespeld en daar
durfde ik niet naar te kijken!’
Ik vond het een bijna ontroerend voorbeeld van de problemen waar ouderen voor komen
te staan in een wereld van jongeren, die zo heel anders met hun gevoelens omgaan. Ik zal
er ook nooit achter komen of deze man geremd werd door de catechismus of door zijn
echtgenote! Maar het idee, dat kijken alleen al tot zonde kon leiden - namelijk als je er
genot aan beleefde -, dat zat heel diep.
Boze plannen
Toch bedoelde Jezus iets heel anders met die woorden uit de Bergrede. Hij zegt niet: ‘wie
naar een vrouw kijkt pleegt echtbreuk, maar: ‘wie kijkt en het plan opvat om haar te
begeren...’ Het kwaad - wil Jezus beklemtonen, is niet gelegen in uiterlijk gedrag, maar in
de bedoelingen van het hart. Niet een scheldwoord is de zonde maar de haat. Jezus zegt
dat goed en kwaad voortkomen uit de gezindheid van ons hart. Niet het offer dat je naar
het altaar brengt is van belang, maar de vrede die je met je zusters en broeders hebt
gesloten. Een dochter keek terug op het leven van haar vader. ‘Weet u wat ik zo mooi aan
hem vond?’ Ze keek me een beetje onderzoekend aan. ‘Hij heeft nooit een ander mens
veroordeeld. Als wij al eens iets zeiden over iemand, een tante of zo, of iemand van de
voetbalclub of uit de politiek, dan zei hij altijd: we kunnen niet in zijn hart kijken. Daar in
het hart ligt de kiem van goed en kwaad. Niet in een blik of in de fantasie, niet in een
oogopslag of in een scheldwoord dat je eruit flapt. Goed en kwaad schuilen in de keuzes
van ons hart. Om ons dat toe te roepen, was Jezus de berg opgeklommen…
Diaken Albert Soeterboek
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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OUD PASTOOR VAN OSCH OVERLEDEN
Op 9 februari 2020 is te Nistelrode overleden de zeereerwaarde heer Marinus Hendrikus
Johannes Cornelis Maria van Osch o.praem, emeritus pastoor van de parochie H.
Johannes Evangelist te Elshout.
Pastor Van Osch is geboren in Den Dungen op 18 juli 1924 en tot priester van de
Norbertijner Abdij van Berne gewijd op 25 juli 1949. Na zijn functie als docent aan de
theologie- en filosofieopleiding van jonge Norbertijnen werd hij per 20 december 1968
benoemd tot pastoor van de parochie H. Johannes Evangelist te Elshout uit welke functie
hem per 9 april 1996 wegens emeritaat eervol ontslag is verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

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

VASTENTIJD
Van 26 februari tot 11 april 2020 is het 40-dagen vastentijd voor Pasen.
Tegelijk met de parochiewijzer ontvangt u van de Vastenactie een folder met informatie
en foto’s over het landelijk campagneproject, dit jaar in Zambia. En informatie met foto’s
van een project van Caritas Wonderbare Moeder.
De Vastenactie heeft onze parochie uitgenodigd deel te nemen aan een pilot om het
landelijke project van de Vastenactie te koppelen aan een lokaal project. Wij zijn
verheugd over deze nieuwe samenwerking met de Vastenactie en willen naast het
landelijk campagneproject ons project “Koken met buitenlandse buurtgenoten” hiervoor
centraal stellen.
Het thema van de vastenactie 2020 is: “Werken aan je toekomst”
“Koken met buitenlandse buurtgenoten”:
Afgelopen zomer heeft Caritas Wonderbare Moeder i.s.m. vluchtelingenwerk een
kookavond georganiseerd voor vluchtelingen woonachtig in onze parochie/gemeente. Dit
was een zeer geslaagde avond en wij willen hier graag een vervolg aan geven. Door
samen te eten en te koken maak je makkelijk contact, je kunt leren van elkaars
eetgewoonten en gerechten. Voor de vluchtelingen is het een laagdrempelige manier om
te oefenen met de Nederlandse taal, noodzakelijk om goed te kunnen integreren.
I.s.m. Focolare-centrum Mariënkroon willen wij in ieder seizoen een kookavond
organiseren.
“Een beter inkomen met vakopleiding en training in Zambia”:
De landelijke campagne van Vastenactie 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk
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beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te
zetten
In de Zambiaanse districten Senga En Mpulungu levert landbouw te weinig op om het
hele jaar van te leven. Vooral alleenstaande ouders en jongeren hebben het zwaar. Via dit
project krijgen zij een beroepsopleiding en hulp bij het starten van een bedrijfje om hun
inkomen te verbeteren. Gedurende 6 maanden krijgen 24 jongeren een vakopleiding en
les in bedrijfskunde en handel. Een groep van vijftig vrouwen en mannen krijgen training
in ondernemerschap, financieel management en zakelijke vaardigheden. Dat kunnen ze
gebruiken bij het vinden van beter en meer gevarieerd werk, zodat ze ook inkomsten
hebben buiten het oogstseizoen.
Alle deelnemers krijgen een startpakket om ze te ondersteunen bij het opzetten van
nieuwe activiteiten die meer inkomen opleveren.
Ondersteunt u Caritas wonderbare Moeder om buitenlandse buurtgenoten te helpen
beter te integreren in onze samenleving?
Gunt u jongeren en alleenstaande ouders in Zambia de kans om een vak te leren?
Uw donatie aan Vastenactie helpt ons dat mogelijk te maken. Met uw gift aan de
vastenactie ondersteunt u 2 projecten: ver weg in Zambia en dichtbij in Heusden.
In het weekend van 14 / 15 maart staan de vieringen in het teken van de Vastenactie. Na
de mis schenken wij koffie met iets lekkers erbij en is er de mogelijkheid meer informatie
over het landelijke campagneproject in Zambia project te krijgen.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

OECUMENISCHE VASTENMEDITATIE 2020
Net als voorgaande jaren organiseren Parochie Wonderbare Moeder
en PKN Open Hof (Drunen) weer een zestal maandagavond-meditaties
in de veertigdagentijd met gebruik van de Bijbelapp ‘Bidden
Onderweg’. ‘Bidden Onderweg’ biedt elke dag een nieuwe
gebedspodcast aan. Een combinatie van muziek, enkele verzen uit de
Bijbelteksten van de dag en vraagjes om de link te maken met je gewone leven. Het
geheel is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit.
Locatie is de pastorie van de Parochie Wonderbare Moeder, Raadhuisplein 2 te Drunen.
We beginnen tussen 19.30 en 19.35 uur. (Vooraf vindt in de Pastoor Vermeulenzaal het
uur van stilte en gebed plaats). U bent van harte uitgenodigd voor dit oecumenisch
bezinningsmoment.
De data zijn: 2 maart; 9 maart; 16 maart; 23 maart; 30 maart; 6 april
Namens de Werkgroep Oecumene Drunen
Ds. Bram Wassenaar en diaken Albert Soeterboek
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

PASTORALE ZORG BIJ LEVENSEINDE
‘Pastorale zorg bij het levenseinde’
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Mogelijk herinnert u zich nog hoe we in de afgelopen jaren aan de hand van lezingen
aandacht hebben besteed aan verschillende aspecten die een rol spelen bij afscheid en
rouw. Deze keer willen we ons richten op een onderdeel dat nog niet zo duidelijk aan de
orde is geweest, namelijk de pastorale zorg bij het levenseinde. Je kunt je afvragen wat nu
het specifieke van die zorg is in de laatste fase van het leven. Wat komt daarbij speciaal
om de hoek kijken zowel voor de hulp-biedende als de vragende mens in nood?
Wij hebben als Parochie Wonderbare Moeder pastor Piet de Jong bereid gevonden om
een thema-avond te verzorgen rondom het thema ”Pastorale zorg bij het levenseinde”.
Pastor dr. Piet de Jong werd in mei 2015 op 73-jarige leeftijd tot priester gewijd. Daaraan
vooraf ging een loopbaan in het onderwijs aan de pedagogische academie en
lerarenopleiding. Maar daarnaast is zijn actieve betrokkenheid bij de kerk en het geloof
altijd groot geweest. Een studie theologie mondde uit in een promotie. In 2011 bleek zijn
vrouw ongeneeslijk ziek te zijn. Na haar dood voelde hij zich geroepen tot het
priesterschap.
Wij nodigen geïnteresseerden uit om deze avond te komen luisteren en mee te praten
over dit onderwerp. Zo willen wij als parochiële werkgroep Rondom afscheid en rouw
bijdragen aan het verlichten van de laatste levensfase van de zieke medemens. Ook
menen wij dat samen erover pratend en naar elkaar luisterend een verrijking kan zijn.
De avondlezing van pastor dr. Piet de Jong vindt plaats op donderdag 12 maart 2020 in
de Pastoor Vermeulenzaal te Drunen. Iedereen is van harte welkom om de lezing bij te
wonen. De toegang bedraagt € 2,00 (inclusief koffie/thee).
Locatie: Raadhuisplein 2 - Drunen
Tijdstip: donderdag 12 maart 2020 om 20.00 uur
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons parochiesecretariaat,
e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl of tel: 0416-372215 (ma. t/m vrij. 9.00 – 12.30
uur).
Met hartelijke groet,
Frits Rommers en Diaken Albert Soeterboek
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

STILLE OMGANG 21 MAART 2020
Lustrum editie: 675 jaar “Het Mirakel van Amsterdam”
Op de avond van 21 maart 2020 komen naar verwachting 4.000 bedevaartgangers uit het
hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets, tram of zelfs te voet, om daar de
Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam.
Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in
een van de zeven binnenstadskerken. De deelnemers zullen vanaf ongeveer 23 uur de
Stille Omgang lopen.
In 1345 geschiedde een hostiewonder aan een zieke in de Kalverstraat: het Mirakel van
Amsterdam. De plaats van het wonder wordt nu gemarkeerd door de Mirakelkolom aan
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het Rokin. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke
Mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, het werd hiermee de
inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland.
Uniek aan de Stille Omgang zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk
vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden
gelovigen, katholieken én protestanten. De Omgangers weten zich al
biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle
mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. De intentie van dit
jaar is:
“De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander….”
Ontleend aan: Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren.
In de Stille Omgang geven vele christenen uiting aan hun geloof, op een bescheiden wijze
die ieder tot nadenken stemt en daarmee een bijdrage levert aan het tolerante klimaat
van ons land.
Er is een speciale jongerenviering in de Moses & Aaronkerk aan het Waterlooplein
waar circa 275 jongeren aan deel zullen nemen. Dit programma start om 19 uur en de
mis begint om 22 uur.
Voor verdere informatie: zie www.stille-omgang.nl; vragen kunt u stellen door het zenden
van een e-mail aan: info@stille-omgang.nl.
Ook vanuit onze parochie gaan we naar Amsterdam.
AANMELDEN EN BETALEN: bij de contactpersoon van onze parochie, Eugenie van Rinsum
– Wolfs tot uiterlijk vrijdag 6 maart aanstaande. Telefonisch: 06-81981297, per mail:
wolfs.jem@outlook.com, of schriftelijk, dan a.u.b. 20,- per persoon in een gesloten
envelop in brievenbus Govert Flinckstraat 15, 5151 WK Drunen, met op de buitenkant uw
naam, adres, uw telefoonnummer (graag 06 als dat kan) en opstapplaats. Of het geld
overmaken naar het rekeningnummer van de Broederheer van Waalwijk en omstreken:
NL 74 INGB 0795425848 t.n.v. de heer S. van Rinsum onder vermelding van: de Stille
Omgang 2020, naam en aantal personen. Als u het geld overmaakt, a.u.b. Eugenie even
bellen, mailen of appen i.v.m. uw opstapplaats.
OPSTAPPLAATSEN EN TIJDEN: Rabobank Grotestraat 149 Drunen. Vertrek om: 18.11 uur.
En in Elshout bij de kerk, Kerkstraat 37 Vertrek om: 18.19 uur. De mensen uit Herpt
kunnen ook opstappen in Vlijmen, Bruna Oliemaat 10. Vertrek om: 18.35 uur. Laat a.u.b.
weten waar u opstapt.
Op internet op de site www.stille-omgang.nl kunt u alles lezen over de Stille Omgang en
de route. Als u Youtube Stille Omgang aanklikt via Google ziet u verschillende mooie
filmpjes over de Stille Omgang in Amsterdam van de afgelopen jaren.
Plechtig Lof om 19.00 uur in de H.Hartkerk, Edith Stein Parochie te Vught. Dit jaar gaat
onze deken mee, pastoor J. Verbraeken uit Waalwijk. Hij zal voorgaan in het Lof. En om
9.30 uur is de H. Mis aan de Keizersgracht in de Onze Lievevrouwekerk. Na de Stille
Omgang is er in de Lutherse kerk op het Begijnhof een gezellig samenzijn met koffie, thee
en broodjes, alles te koop voor een schappelijke prijs. Tevens is er aldaar gelegenheid om
van het toilet gebruik te maken en ook in de bus.
Van harte een mooie bedevaart gewenst! Het is ieder jaar weer een bijzondere belevenis
met lange traditie.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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MARIAGEDACHTE
DE VLUCHTELING
Ik hoop dat je nooit hoeft te vluchten
als het oorlog zou zijn
Ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen,
van angst of honger of pijn.
Ik hoop dat je nooit wordt getreiterd,
omdat jij iets anders gelooft.
Ik hoop dat je nooit hoeft te huilen,
als alles is weg geroofd.
Ik hoop dat je nooit hoeft te merken
dat je kind brutaal wordt verkracht.
Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen,
omdat je eens zei wat je dacht.
Ik hoop dat je nooit hoeft te zien,
dat het land voor je ogen verbrandt.
Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken,
om asiel in een veilig land.
Maar stel dat het ooit zou gebeuren,
dan hoop ik voor jou en voor mij
op een land dat ons zal omarmen
en zegt : kom maar hier, je bent vrij
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

PAROCHIEBEDEVAART NAAR KEVELAER
Jaarlijkse bedevaart vanuit onze parochie: Kevelaer
Parochie Wonderbare Moeder is de afgelopen
jaren op bedevaart geweest naar Lourdes, Den
Briel en Banneux. Ook in 2020 wil de parochie met
een groep parochianen op bedevaart naar een
aansprekend bedevaartsoord.
Wilt u mee met ons op bedevaart? Meld u dan
voor 15 april aan via een aanmeldingsformulier
dat verkrijgbaar is bij de pastorie in Drunen. Meer informatie kunt u op vragen bij
Clasien de Leeuw, tel: 06-14638582.
KEVELAER
Sinds 1642 wordt er een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria
vereerd. Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in Latijn
bekendstaat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de "Troosteres der Bedroefden".
De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de Maagd tot driemaal toe de
opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op
1 juni 1642 toen hij op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaerer Heide bij
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het hagelkruis stond, waar hij bij herhaling de opdracht kreeg. Algauw kwamen er
pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze
genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster ter
Weide.
In 1645-1647 werd een bedevaartkerk gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd
om de bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de genadekapel. De grote Mariabasiliek
verrees in de 19e eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven.
Kevelaer speelde een bijzondere rol voor de Nederlandse katholieken in het protestantse
noorden waar alle katholieke geloofsuitingen verboden waren. Zij konden in Kevelaer in
het openbaar hun geloof uitoefenen, want in het koninkrijk Pruisen bestond wel
godsdienstvrijheid. Naast Heiloo, Maastricht en ’s-Hertogenbosch behoort Kevelaer tot de
belangrijkste pelgrimsoorden voor Nederlandse katholieken.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER
Een stroom van troost…
Als ik verdrietig ben,
Hoor ik van binnen een stem
Die mij troost biedt.
Het helpt tegen mijn verdriet.
leerling - Gymnasium 4
Bij dit gedicht moest ik onwillekeurig denken aan de beroemde dichtregels van de Duitse
dichter Rainer Maria Rilke ( ). Dat gedicht vertaalt naar mijn idee een diepe godsdienstige
ervaring die ik ieder uit het diepst van mijn hart toewens, namelijk de ervaring door God
gedragen / opgevangen te worden:
Und doch ist Einer
Welcher dieses Fallen
Unendlich sanft
In seinen Händen hält.
Maar er is Eén,
Eén, die dit vallen
oneindig teder
in zijn handen houdt. (vertaling BB)
Vindt u het ook niet prachtig dat een puber met eigen woorden deze ervaring uitdrukt:
Als ik verdrietig ben, hoor ik van binnen een stem, die mij troost biedt. Het helpt tegen
mijn verdriet. Naar mijn idee heeft ieder mens verdriet, aan de oppervlakte of diep
verborgen, klein en groot. Wanneer wij troost ontvangen, of dat nou is ‘diep van binnen’
of via een medemens of een lief (huis-)dier of een mooie tekst, dan doet dat intens goed.
Dan zijn we ook in staat om anderen te troosten. Zo kan een goddelijke stroom van troost
door deze wereld gaan. Stroomt u mee?
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Dr. Bill Banning – identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA en docent
levensbeschouwing-godsdienst d’Oultremontcollege Drunen.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VOOR DE KINDEREN
Als Jantje thuis komt met een blauw oog, omdat hij met zijn
vriendje ruzie heeft gemaakt, dan komt zijn vriendje vermoedelijk
ook met een blauw ook thuis. Let maar eens op; als de een begint
met schelden, dan scheldt de ander meestal terug.
Jezus houdt ons een heel andere boodschap voor. Niet: “Oog om
oog, tand om tand”, maar: “Houd van je vijanden. Dan kunnen
jullie echt kinderen worden van de Vader in de hemel”!
Als je geduld hebt met anderen en je niet boos maakt, dan houdt
God heel veel van je. Doe meer dan de mensen je vragen. Wat
goed van je, als je thuis niet wacht met te helpen, totdat je vader
of moeder je vraagt. Biedt ook eens spontaan aan om te helpen bij het afwassen of om
een boodschap te doen. Dan maak je de anderen en God blij. Dan word je ook zelf veel
blijer. Succes ermee!
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
- 29 maart
- 17 mei
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 maart,
KOFFIELEUTE in de bibliotheek van
Drunen tussen 10 en 12 uur.
Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand 13 maart, is er KOFFIELEUTE in de
bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.
Iedere 2e zaterdagochtend van de maand 14 maart, 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!
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Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom.

SAAMPIES ETEN
29 maart 2020
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 middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is
noodzakelijk.
ONTMOETINGS-BIOS Film The Two Popes
zondag 22 Maart 2020
Een intiem verhaal van een van de meeste
dramatische machtsovergangen in de afgelopen
2000 jaar. De kardinaal vraagt toestemming om
in 2012 met pensioen te gaan van paus
Benedictus. In plaats daarvan roept paus
Benedictus zijn strengste criticus en
toekomstige opvolger van Rome op om een geheim te onthullen dat de
fundamenten van de katholieke kerk zou doen schudden. Achter de
Vaticaanse muren begint een strijd tussen traditie en vooruitgang,
schuld en vergeving.
Ontmoetingsbios is op zondag 22 maart en begint om 13.30 uur in gebouw Het Water
aan de Hollandlaan in Drunen.
De entree is € 4,00 p.p. inclusief 2 consumpties en hapjes.
Let op! Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de activiteit niet door! Komt u ook?
Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.
LENTEKRIEBELS

5 APRIL 2020
UITNODIGING
Het programma verklappen we
niet..........Dat blijft geheim.
MAAR één ding is zeker: LEUKER KUNNEN
WE HET NIET MAKEN!
Het begint om half 11 en zal duren tot ca.
16.00 uur.
De kosten bedragen € 8,50 p.p.
gebruik Heusden Pas is mogelijk

Inschrijving per mail/website is noodzakelijk
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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LIEF EN LEED
In Drunen is de uitvaart geweest voor:
25 januari
- Harrie Beaart (78), Doctor Beelstraat 14
16 februari
- André van Bladel (96), Hudsonring 66
In Elshout is de uitvaart geweest voor:
9 februari
- Trudy Rigters (97), Zorgcentrum St. Antonius
In Elshout is gedoopt:
9 februari
- Jayce en Quinn Kivits, Grotestraat 13, Heesbeen

Mistijden
zaterdag
zondag

Drunen
19.00 uur

Elshout
eucharistieviering
09.30 uur eucharistieviering

maandag

10.15 uur
11.00 uur
18.30 uur

dinsdag
woensdag

08.15 uur
18.30 uur

zondagmorgengebed
eucharistieviering
Uur van stilte en gebed
met aanbidding (event.
eucharistieviering)
eucharistieviering
eucharistieviering in
Zandley

donderdag

18.00 uur uitstelling Allerheiligste
met aanbidding
18.30 uur rozenkransgebed
19.00 uur eucharistieviering

vrijdag

18.30 uur

zaterdag

Heusden
17.00 uur

eucharistieviering

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:
Telefoon:
E-mail:
Website:

Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
0416 - 372215
parochie@wonderbaremoeder.nl
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
Eind maart/begin april wordt de Parochiewijzer met de diensten van de Goede Week en
Pasen aan huis bezorgd.
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 25-26 april.
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