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IN EEN VLOEK EN EEN ZUCHT……
Kleine Karel stond op de badkamer gefascineerd toe te kijken, toen zijn moeder crème op
haar gezicht smeerde. ‘Waarom doe je dat, mammie?’, vroeg hij. ‘Daar word ik mooi van’, zei
moeder. Even later begon ze met een doekje wat van de crème weg te vegen. Zei kleine Karel
met een bezorgd gezicht: ‘Het helpt niet, hè!?’
Misschien hebt u wel eens uit het boek Job gelezen. Het staat in het Oude Testament en is in
zijn oorspronkelijke vorm zeer oud. Misschien wel 3000 jaar! De mens beklaagt zich erover dat
het leven zo snel voorbijgaat. ‘Mijn dagen gaan sneller dan een weverspoel’, klaagt Job; ‘het
leven is in een zucht voorbij.’ Deze klacht uit de oudheid is herkenbaar. Hoe kunnen we het
leven langer maken?
Snelle tijd
Als je oud wordt, ervaar je hoe de tijd steeds sneller voorbijgaat. Daar zijn verschillende
verklaringen voor. Jonge mensen hebben een snellere stofwisseling en ook hun ademhaling
en hartslag zijn sneller. Er gaat bij hen meer leven in een uur! Verder zou het zo kunnen zijn,
dat wij de tijd relateren aan het geheel van onze levensduur, en dan is een half uur op 80 jaar
een stuk minder dan een half uur op 20. En vindt u ook niet, dat die zes jaar lagere school wel
een eeuwigheid hebben geduurd? Voor onze ouders niet! De tijd zou bovendien ook gemeten
worden aan de hoeveelheid herinneringen en jonge mensen maken meer nieuwe dingen mee
en proppen meer indrukken in een uur. Vraag een ouder iemand maar eens: ‘Nog iets
nieuws?’ Dan luidt het antwoord vaak: ‘Nee, alles zijn gewone gangetje!’ Maar een kind kan je
over het afgelopen uur honderduit vertellen. Ik denk ook, dat tijd lang duurt als je vurig
verlangt naar iets. Het woord verlangen komt daar ook vandaan. Een meisje dat wacht op een
nieuw poppenhuis, vindt dat drie dagen niet voorbij te branden zijn. Maar ouderen verlangen
steeds minder, ze weten op hun verjaardag niets beters te vragen dan een boekenbon, en dan
gaat de tijd ongemerkt voorbij. Alweer wordt het dinsdagavond en moet de groencontainer
naar buiten of was het de grijze, en zo is het zaterdag een maand later en gaat de papiercontainer weer voor de deur. Zo zijn drie maanden voorbij en moet er een herhaalrecept voor
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moeder worden gevraagd, om maar te zwijgen over het kindje dat je - naar je gevoel - onlangs
gedoopt had, of gevoed, en dat nu al gaat trouwen. Het is u zeker al eens opgevallen dat de
heenweg, waarbij je vol verlangen uitziet naar een ontmoeting, altijd veel langer duurt dan de
terugweg, waarbij je veel herinneringen te verwerken hebt.
Depressie
In het Oude Testament is de aanvankelijk fortuinlijke Job op een bepaald moment ziek. Hij
filosofeert met zijn vrienden over de zin van het leven. In die context wordt opgemerkt dat
het leven zwoegen is; het is afzien, en... het is zo voorbij. Hij kan weinig zin ontdekken. Job zit
in een depressie. Het leven voelt aan als een grote leegte. Bij het opstaan denkt hij: was het
maar al avond en als hij naar bed gaat zucht hij: was het maar ochtend. En de nacht is een
grote ellende. Hij kan de slaap niet vatten. En terwijl hij zich zo voortsleept door zijn bestaan,
lijkt de tijd hem toch nog te ontgaan; ze gaat als een te snelle film aan hem voorbij. Hij leeft
niet echt, hij is toeschouwer van zichzelf geworden. Het is alsof hij verbannen is. De hoop en
de glans ontbreken.
Nabijheid
Wij kennen allemaal wel mensen die voor kortere of langere tijd door een depressie zijn
getroffen. Misschien hebt u er zelf al eens een meegemaakt. Het schijnt dat een op de twintig
Nederlanders er mee te maken krijgt. Soms denken we een oorzaak te zien. Vaak blijft het
gissen. We zien hoe iemand worstelt met het leven. Er ontbreekt een natuurlijke
verbondenheid met het bestaan. De grondtoon klopt niet. Een verschrikkelijke aandoening is
het, en de omgeving staat tamelijk machteloos. Tamelijk, want in het verhaal van Job heeft de
laatstgenoemde vrienden nodig! Zij gaan naast hem zitten. Ze veroordelen hem niet. Zij
houden zijn neerslachtigheid uit. Met hun aanwezigheid drukken zij uit dat hun vriend of hun
vriendin, ondanks alles, de moeite waard is.
Gelukkig zijn er mensen die doen zoals de vrienden van Job en zoals Jezus. Die getuigen van
de nabijheid van Gods Koninkrijk. Met geduld en warmte laten zij voelen dat het leven wel
degelijk zin heeft, en dat ook deze ‘Job’ door God bemind is. ‘Ik hou van jou’, dat is de kracht
waarmee Jezus de kwade geesten verjaagt.
Laat de snelheid van de tijd ons niet zenuwachtig maken. En vooral, laten we het bij elkaar
uithouden als trouwe reisgenoten, ook wanneer we het allemaal niet meer zo zien zitten.
En trouwens… met Job kwam het uiteindelijk goed...
Diaken Albert Soeterboek
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

WOESTIJNDAG
In Helvoirt even buiten het dorp aan de grens met de Drunense Duinen ligt het
bezinningsoord Emmaus. Het is vroeger een klooster geweest maar wordt nu beheert en
gebruikt door de Katholieke Charismatische vernieuwing die er retraites en bezinningen
organiseert. Ook is de ruimte te verhuren voor Christelijke activiteiten. Wij als parochie maken
er graag gebruik van voor de voorbereiding van het vormsel. Het huis wil graag haar aanbod
vergroten door ook bezinningsdagen te organiseren voor parochies.
Waarom een bezinningsdag of je zou het anders kunnen noemen in het kader van de
naderende vastentijd: woestijndag?
- 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.
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- In de 40dagentijd gedenken we dat Jezus zelf de woestijn ingaat. Deze tijd is ook voor ons
een uitnodiging om met Jezus de woestijn in te gaan. Het doel is om God te ontmoeten en dat
gaat niet vanzelf.
Er wordt een woestijndag georganiseerd op donderdag 21 februari van 9.30 uur tot 16.00 uur
met als programma:
9.30 uur: aankomst met koffie en thee
10.00 uur: inleiding
11.30 uur: Eucharistieviering
12.15 uur: Lunch
13.30 uur: Inleiding
14.45 uur: deelgroepen
15.30 uur: koffie en thee
16.00 uur slot
De kosten zijn 17,50 euro pp inclusief broodmaaltijd en soep en koffie/thee.
Opgeven via emailadres: info@emmausbezinningscentrum.nl
of telefonisch: 0411 643725
Adres: Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt.
Pastoor Hedebouw
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

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

Inzamelingsactie Voedselbank Den Bosch
Zoals bekend organiseert Caritas Wonderbare Moeder jaarlijks een inzamelingsactie voor de
Voedselbank Den Bosch e.o.
De Voedselbank wil voor parochianen op 13 en 18 februari 2019 een rondleiding verzorgen bij
haar vestiging aan de Jagersheuvelstraat 26, 5222 BJ in ’s-Hertogenbosch.
Om 20.00 uur wordt u verwelkomd met koffie/thee en na een korte presentatie
volgt de rondleiding door het gebouw. De avond wordt met een drankje om
21.30 uur afgesloten.
Als u belangstelling heeft kunt u zich tot 6 februari aanmelden bij het secretariaat van Caritas
Wonderbare Moeder: caritas@wonderbaremoeder.nl of telefonisch via het secretariaat van
de parochie 0416-372215 (tussen 9.00 en 12.00 uur). Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar: wie het eerst komt die het eerst maalt!

Vastenactie 2019
Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of theezetten: 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.
3

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 thuisblijven. 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!
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.
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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.
De werkgroep vastenactie van Caritas Wonderbare Moeder besteedt komende vastentijd (6
maart – 20 april) in de vieringen en met speciale activiteiten aandacht aan dit vastenproject.
Meer informatie hierover in de flitsen van februari.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

MARIAGEDACHTE
NIEUWJAARSGEBED TOT MARIA.
Moeder Maria, wij vragen :
Een nieuw beginpunt, elk jaar.
Een nieuwe kans,
een nieuwe toekomst met elkaar.
Met wensen en voornemens.
Maak vrienden, geef vriendschap
in plaats van dure geschenken.
Houdt van mensen.
Zorg dat men niet in gisteren leeft,
maar leef naar morgen toe.
Weet dat menselijk geluk kwetsbaar is
en dat wie geeft,
-meer krijgtdan men durft verwachten.
Maak tijd om samen gelukkig te zijn.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

LEZING STILLE OMGANG 28 JANUARI
5

Op maandagavond 28 januari verzorgt de heer Maurice Essers in de pastoor Vermeulenzaal
van de Lambertuskerk, Raadhuisplein 2 te Drunen een lezing over het Mirakel van Amsterdam
en de Stille Omgang.
18.30 uur: Eucharistische aanbidding met vespers en rozenkrans.
19.30 uur: koffie en thee
20.00 uur: aanvang lezing.
Aanmelden lezing a.u.b.: secretariaat parochie Wonderbare Moeder te Drunen
telefoon: 0416 - 372215
mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

STILLE OMGANG MIRAKEL VAN AMSTERDAM 16-17 MAART
Stille Omgang Mirakel van Amsterdam:
Dit jaar in de avond van zaterdag 16 op 17 maart 2019.
Met als thema: Vreugde is het onfeilbare bewijs van God.
Sinds dit jaar is de vertrektijd met de bus vervroegd, zodat er
meer mensen in de gelegenheid worden gesteld om aan te
sluiten. Het plechtig lof zal al zijn om 19.00 uur in Vught, de H.
Mis in Amsterdam zal zijn om 21.30 uur met aansluitend Stille Omgang. Geen koffiestop in de
Lutherse kerk, vertrek om 24.15 uur naar huis.
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,- 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
Prgramma:
19.00 uur Plechtig Lof in Edith Stein parochie te Vught, H. Hartkerk, Loefplein 1
21.30 uur H. Mis in Amsterdam, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Keizersgracht 220.
Aansluitend Stille omgang
00.00 uur Terugreis naar Drunen
Let op: geen koffie/thee in Lutherse kerk. Neem zelf versnapering mee voor in de bus.
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.
Informatie bij Eugenie van Rinsum-Wolfs 06 - 81 981 297 of wolfs.jem@outlook.com
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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VOOR DE KINDEREN
Eens kwam Jezus in Nazaret. Hij ging naar de synagoge. Dat is de
plaats waar de Joden samen komen om te luisteren naar de heilige
Schrift. Jezus las zelf een stuk eruit voor. En toen begon Hij te preken.
Hij zei, dat wat in het Oude Testament staat, in Hem zelf in vervulling
is gegaan.
In elke eucharistieviering wordt gelezen uit de bijbel. Dat is niet
zomaar een geschiedenisboek. Nee: het is het woord van God.
Zo spreekt God tot ons. Misschien denk je soms: ik heb Jezus nooit
horen spreken. Maar je hoort Hem wel, als in de kerk gelezen wordt
uit de heilige Schrift. Daarom zijn we God dankbaar. Na elke lezing zeggen wij ook: ‘Wij
danken 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:
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
27 januari
31 maart
26 mei
Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool Wereldwijs
(voorheen de Bolster)
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN
KOFFIELEUTE
Iedere 1e vrijdag, 1 februari en 1 maart, 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.
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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.
SAAMPIES ETEN

27 januari en 24 februari 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 € 9,07 p.p.
exclusief consumpties.
LET OP: Betaling uitsluitend mogelijk met “Schakelringpas” – gewoon pinnen –
of met Heusden Pas contant €4,55 bij de gastvrouw ONTMOETEN.
Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.
ONTMOETINGSCAFÉ

zondag 24 februari 2019
Om 14.00 uur wordt iedereen verwacht in ‘De Mand’ in Nieuwkuijk en
het duurt ongeveer tot 16.00 / 16.30 uur. De entreekosten zijn € 3,00
(inclusief een kopje koffie/thee met iets lekkers).
Deze middag worden we muzikaal vermaakt door het koor DE
MELODIVA’S uit Den Bosch en meezingen wordt erg op prijs gesteld.
Tijdens de pauze houden we weer een loterij en we hebben weer
prachtige prijzen. Graag aangeven of u van plan bent om te komen.
TOT 24 februari !

Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.
Burgemeester WILLEMIJN van HEES te gast
bij Radio ONTMOETEN

woensdag 20 februari 2019

Sinds half november vorig jaar is zij burgemeester van Heusden!
Graag maakt zij tijd vrij voor ONTMOET'ers en de zaken die ons
bezig houden.
Als redactie zijn we heel blij dat ze te gast is in de studio.
Natuurlijk vertellen we haar dan over Ontmoeten.
Het KOFFIELeute bijvoorbeeld of de kerst-/oudejaarsvieringen bij
Heusdenaren/Ontmoet'ers thuis. Ontmoeten de Wijk-In.
Levensboek enz. enz.
Maar we zijn ook benieuwd naar de voor háár belangrijke punten in een Heusdens
Ouderenbeleid.
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U bent die middag tussen 16.00 en 17.00 uur van harte welkom in de HTR studio in
Vlijmen (Julianastraat - ingang achterzijde).
WAT zou u graag willen weten van burgemeester Willemijn van Hees?
WAT vindt u dat zeker moet gebeuren? WAT mist u?
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen,
zet uw vraag/opmerking dan op papier (zie inschrijfformulier).
Wij zullen zoveel mogelijk doorsluizen.
OPSCHRIJVEN per mail/website is noodzakelijk.
Ontmoetings - bios

zondag 24 Maart 2019

Lezing en Film over Bert Haanstra
Na de Tweede Wereldoorlog moest de Nederlandse samenleving weer
worden opgebouwd. Filmer Bert Haanstra (1916-1997) legde de jaren '50 en
'60 op bijzondere wijze vast. Zijn films over de IJsselmeerpolders en de
Deltawerken geven dit artistiek weer. De films zijn herkenbaar, mensen
spelen altijd een belangrijke rol. Door de prachtige montage zijn ze nog steeds een lust voor
het oog. Met zijn films won Haanstra een Oscar voor beste korte documentaire en een
Gouden Beer in Berlijn.
Zondag 24 maart kunt u o.a. kijken naar de korte films: ‘En de zee was niet meer’, ‘Glas’ en
‘Zoo’. Tussen door vertelt Jan Mackenbach over de films en over Bert Haanstra.
Komt u ook kijken?
Ontmoetingsbios is op zondag 24 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!
Inschrijving of per mail/website is noodzakelijk.
Voeg de daad bij het woord tijdens KUNSTLUNCH

vrijdag 5 april 2019

Een speciaal voor ONTMOETEN samengestelde activiteit.
Genieten van een lekkere lunch, gecombineerd met korte, leuke, creatieve activiteiten.
Mét een blijvende herinnering gaat u naar huis! Meer vertellen we niet,
maar.....het is ECHT bijzonder én leuk.
Voor hem én voor haar. Voor jong én voor oud!
Aanvang:
12.00 uur
Locatie:
gastvrouw is Monique Stieger
Kunstwinkel op Dreef
Kasteeldreef 33 in Drunen
Kosten:
€ 9,50 p.p. all-in. Bijzondere (design) materialen uitgesloten.
Deelnemers: minimaal 10 en maximaal 25 personen
Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website is noodzakelijk.
ONTMOET'ers gevraagd!!
In april gaan we weer met de ONTMOETEN-tent de Wijk-IN.
Wij zijn op zoek naar Ontmoet'ers die willen helpen. Met het zetten van koffie. Afwassen.
Het vervoer van de tent!
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Veel handen maken licht werk: WIE OH WIE???
LATEN WETEN per mail/website is noodzakelijk.
NOG MEER VRAGEN.....
In dit Ontmoet-je vindt u de activiteiten voor februari/maart.
Graag zouden we weten wat u fijn/leuk zou vinden of waar ÚW
voorkeur naar uit gaat.
Vertellers gezocht voor LEVENSBOEK bijvoorbeeld.
Veel mensen lopen met het plan rond ooit nog eens hun eigen belevenissen of familieverhaal
op papier te zetten. Vindt u dit leuk of is het voor u belangrijk geef dit dan op als verteller.
De tijd tikt door. U heeft al een heel leven achter
de rug. Er is veel gebeurd waarover u zou kunnen
vertellen. Misschien wilt u uw kinderen en/of uw
kleinkinderen laten delen in wat uw leven de
moeite waard maakt.
Of wilt u voor u zelf in kaart brengen hoe u bent
geworden tot wie u nu bent. Natuurlijk kunt u zelf
gaan schrijven maar het is niet zo eenvoudig om
een leesbaar verhaal te maken.
Al 2 keer heeft Ontmoeten Levensboeken gemaakt waarbij vrijwillige schrijvers 45 plussers
helpen hun levensverhaal op papier te zetten.
Tijdens zo'n 10 ontmoetingen kijkt de schrijver samen met U (als verteller) terug op uw leven,
op gebeurtenissen die voor u van betekenis waren.
Natuurlijk bepaalt Uzelf wat er in Uw levensboek komt. Het is immers UW boek!
Wilt u meer informatie? Laat het ons weten middels bijgaand inschrijfformulier.
Wij nemen dan contact met u op.
LATEN WETEN per mail/website is noodzakelijk.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

LIEF EN LEED
In Elshout is gedoopt:
9 december
- Daniek van Herpt
13 januari
- Thijs van Hulten
In Drunen is de uitvaart geweest voor:
21 november
- Henk van Bokhoven (81), Aalbersestraat 4
1 december
- Mien van Delft-van Gemert (92), Schoolstraat 2A-58
3 december
- Jan La Fors (78), De Leyhoeve, Tilburg
4 december
- Frans Rekers (87), Abraham Kampstraat 51
In Elshout is de uitvaart geweest voor:
2 december
- Jeanne van de Wiel-de Louw (85), Zorgcentrum St. Antonius
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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
zaterdag
zondag

Drunen
19.00 uur

maandag

10.15 uur
11.00 uur
18.30 uur

dinsdag
woensdag

08.15 uur
18.30 uur

donderdag

vrijdag

18.30 uur

zaterdag

Heusden
17.00 uur

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

eucharistieviering

Elshout
09.30 uur eucharistieviering

18.00 uur uitstelling Allerheiligste
met aanbidding
18.30 uur rozenkransgebed
19.00 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

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.
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Volgende uitgaven
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 23-24 februari.
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