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ZONDER KIND…
Parochianen vertellen mij vaak ontroerende verhalen, vooral als zij terugblikken op het leven
van een dierbare. Die verhalen verzoenen mij vaak met zoveel onverschilligheid in de wereld.
Eén ervan wil ik met u delen; het geeft extra diepte aan het verhaal over Sara en Abraham. U
kent het wel uit het boek Genesis in het Oude Testament.
Een man en een vrouw konden geen kinderen krijgen. Dat had hun huwelijk met verdriet
overschaduwd. Ze hadden steeds het gevoel door de omgeving niet helemaal voor vol te
worden aangezien, al begrepen ze ook wel, dat dit alleen maar inbeelding was. Praten over
seksualiteit deed men vroeger niet gemakkelijk, ook niet met een dokter. Zo liepen ze vele
jaren rond met een knagende pijn, zeker als het Sinterklaas was, of wanneer een troep
uitgelaten kindertjes lachend door de straat renden. Tegelijk waren ze de liefste oom en tante
van de familie. Op zekere dag kwam de vrouw een aardige dokter tegen. Die begon het
gesprek over kinderen krijgen, en drong erop aan dat zij zich toch nader zouden laten
onderzoeken. ‘Er waren tegenwoordig veel mogelijkheden’, had hij gezegd. Man en vrouw
kregen allerlei onderzoeken en tenslotte gingen ze samen naar het spreekuur voor de uitslag.
‘Dokter’, begon de vrouw het onderhoud, ‘als de uitslag ons kansen geeft op een kind, dan
hoor ik graag alle resultaten, maar als de conclusie is, dat we ons neer moeten leggen bij een
leven zonder kinderen, dan wil ik de uitkomsten niet weten. Dan hoeft de een de ander nooit
iets te verwijten!’
Hun liefde was groter dan het bezit van een kind.
Van alle samenwonenden in Nederland blijft ongeveer twintig procent kinderloos. De helft
daarvan onvrijwillig. Dat aantal neemt toe, omdat men op latere leeftijd kinderen krijgt. In
1970 kreeg een vrouw gemiddeld op haar 24ste het eerste kind, nu is ze er dertig geweest.
Dat komt natuurlijk door het gestegen opleidingsniveau van de vrouw, en daarmee haar
maatschappelijke ambities, en tenslotte ook door ons welstandsniveau dat vaak een
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dubbelinkomen vergt. Maar dat laat onverlet dat de wens om moeder en vader te worden
diep zit. Het gevoel tekort te schieten in de ogen van de ouders en anderen, ligt op de loer.
Hun verdriet blijft vaak ongezien en onbesproken. Vaak volgen nog behandelingen die hoop
doen oplaaien. Daarop volgen nog dure mogelijkheden, en dan maar hopen dat de relatie
goed blijft!
Lachebekje
Dan het verhaal van Abraham en Sara: Sara was kinderloos. Abraham had wel een kind van
het Egyptisch dienstmeisje van Sara, en ook nog een paar van zijn tweede bijvrouw, maar bij
háár, zijn echte liefde, zijn eerste vrouw, niet één. En hij had er zo naar verlangd. Hij had God
erom gesmeekt. Sara voelde zich door haar slavin diep vernederd. Ze wist dat ze zonder
kinderen ook geen voorziening had voor wanneer Abraham er niet meer zou zijn. Ze ervoer
het als een straf van God. Kinderloosheid was een schande en vervulde de mensen vroeger
met schaamte. Maar dan geeft de overlevering een onverwachte wending aan de
geschiedenis. Er komen drie mysterieuze gasten op bezoek. Wie zijn het? Later vermoedde
men dat het engelen konden zijn, boden van God, of misschien wel God zelf. Voor Abraham
zijn het reizigers in de woestijn. Hij ontvangt hen gastvrij en vriendelijk; biedt alles aan wat hij
heeft, eten, drinken en een slaapplek. De gasten zijn tevreden. Zeer tevreden. Ze voorspellen,
dat Abraham volgend jaar een zoon zal hebben. In haar tent stond Sara het gesprek af te
luisteren. Ze wilde weten of haar maaltijd van bloem, boter, melk en zelfs een geslacht kalfje
gesmaakt had. Ze hoort de belofte die de dankbare gasten doen, en Sara lacht. Voor het eerst
in de Bijbel wordt er gelachen. Sara vindt het een dwaze lichtzinnige belofte. Zien de
vreemdelingen dan niet dat ze veel te oud is? Ze kàn helemaal geen kinderen krijgen!
Schatten ze haar zo jong in? Ziet ze er nog zo mooi uit? Ze moet zich gestreeld gevoeld
hebben. Ze lacht. De verteller heeft er plezier in. Want het kind dat ze zal krijgen zal Isaak
heten, ‘sahaq’; dat betekent zoiets als lachertje of lachebekje. Hij heeft het van zijn moeder!
Misschien is het goed om eens stil te staan in onze gebeden bij de mensen die niet kunnen
lachen met een gelukkige afloop, maar die op andere manieren hun leven en liefde vruchtbaar
moeten maken...
Diaken Albert Soeterboek
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

CARITAS
WONDERBARE MOEDER
Centrum voor Aandacht en Hulp
E-mail adres: caritas@wonderbaremoeder.nl
INZAMELPUNT VOOR VOEDSELBANK GOED VAN START
Vanaf 29 juni fungeren de kerken in Drunen en Elshout samen met het Stiltecentrum in
Heusden als verzamelpunt voor de Voedselbank Den Bosch e.o. De eerste resultaten zijn
bemoedigend: in ruim 2 weken tijd zijn er 10 kratten ingezameld voor de Voedselbank. Vanuit
Caritas Wonderbare Moeder willen wij alle gulle gevers bedanken. De inzameling heeft een
doorlopend karakter. Dus u kunt altijd tussen 09.00 en 16.00 uur en rondom de missen
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houdbare levensmiddelen deponeren in de kratten die achterin de kerken staan opgesteld.
Wat zou het mooi zijn als we als kerkgangers bij iedere viering wat mee zouden nemen voor
plaatsgenoten die het minder goed getroffen hebben. Maar ook op een ander tijdstip is uw
gave meer dan welkom!

SAMEN KOKEN SAMEN ETEN
Op 5 juli heeft Caritas Wonderbare Moeder i.s.m.
Vluchtelingenwerk Heusden een kookavond voor
vluchtelingen georganiseerd. Deze avond is
gehouden in het Stuurhuis in Nieuwkuijk en was
bedoeld om vluchtelingen in contact te brengen met
inwoners van de gemeente Heusden.
Samen koken en samen eten is een goede manier
om elkaar beter te leren kennen en met elkaar in
gesprek te raken. Naast enkele Syrische gerechten
waaronder een heerlijke salade met gefrituurd
brood en tuinbonen met kip in yoghurtsaus zijn er
ook Nederlandse gerechten gekookt en geproefd. Het was voor iedereen een leerzame en
lekkere avond en is zoals iemand na afloop verzuchtte: “konden we zo maar iedere
vrijdagavond eten”, voor herhaling vatbaar.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

GAAT U OOK MEE MET DE PAROCHIEBEDEVAART NAAR BANNEUX?
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 gaat Parochie Wonderbare Moeder op
bedevaart naar Banneux, een bekend Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen.
Het ontstond nadat de twaalfjarige Mariette Beco (25 maart 1921 - 2 december 2011)
verklaarde dat Maria haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht keer was verschenen en dat
Maria zich toen de Vierge des Pauvres(‘Maagd van de Armen’) had genoemd. Ook zou zij om
de bouw van een kapel gevraagd hebben; deze werd nog in hetzelfde jaar op de plaats van de
Mariaverschijningen, de voortuin van het huis van de familie Beco, gebouwd en ingezegend.
Programma
Vanuit Drunen vertrekken we naar Banneux. Na de lunch verzamelen we bij het beeld van
Maria ter opening van de bedevaart. In de middag vieren we de eucharistie en is er een
rondleiding over het Heiligdom.
Wij dineren en overnachten in hotel Chaityfontaine op loopafstand van het Heiligdom.
De tweede dag starten we met een eucharistieviering en krijgen we nadere uitleg over het
Heiligdom. Na de lunch bidden we de Kruisweg en hebben we een Marialof. Na het afscheid
van Banneux rijden we naar het restaurant voor een afscheidsdiner.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deelname tot 1 augustus 2019. De kosten voor deelname aan
deze tweedaagse bedevaart bedragen € 149,00 per persoon. Voor wie zich dit bedrag niet kan
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veroorloven, is er een mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief mee te gaan. Neem
hiervoor contact op met pastoor Hedebouw.
In deze prijs is inbegrepen:
• Reis per luxe touringcar
• Verblijf op basis van tweepersoonskamer en volpension
• Nederlandstalig programma
Aanmelden voor deelname kan door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier
is verkrijgbaar bij de pastorie in Drunen, Raadhuisplein 2. Aanmelden kan ook via de website
van VNB, www.vnb.nl, reisnummer BA1901.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: e-mail:
parochie@wonderbaremoeder.nlof telefonisch: 0416-372215 (tussen 9.00 en 12.00)
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

MARIAGEDACHTE
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

Als het Ave Maria weerklinkt
de stem van de sopraan
met het achtergrondkoor zingt
dringt dit tot diep in mijn innerlijk
door.
En bid tot haar,
terwijl ik nederig mijn handen vouw.
Dank voor al het goede
vergeef mij al mijn zonden
hier toon ik mijn berouw.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VERSLAG JUBILEUMREIS CHANTEMBLE NAAR ROME
De jubileumreis naar Rome van Chantemble werd een reis om nooit meer te vergeten!
Zanggroep Chantemble maakte in
het lang weekend van donderdag 23
mei tot en met zondag 26 mei 2019
een onvergetelijke jubileumreis naar
het Italiaanse Rome. De reis was tot
in de puntjes verzorgd en leidde
naar bezienswaardigheden als
Vaticaanstad, de Friezenkerk, het
Colosseum, het Forum Romanum,
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het Pantheon, de Spaanse Trappen, de Trevifontein, de Vaticaanse musea met de Sixtijnse
kapel en het Monument van Victor Emanuel II. Wat een pracht en praal en wat een drukte!
Tijdens het avondeten en ook op het vliegveld van de wereldstad werd het jubileumlied
aangeheven. Op een bekende wijs van ‘Als het golft’ van De Dijk. Een dijk van een lied in
tweeërlei opzicht.
Vier jaar geleden werden de organisatie en het ‘spaarplan’ ingezet. Het mocht niemand aan
iets ontbreken en Rome moest weten dat Chantemble er was geweest.
Op 23 mei stond de bus in alle vroegte klaar op het Anton Pieckplein in Drunen om het
gezelschap van 33 Chantemblers naar vliegveld Zestienhoven in Rotterdam te brengen. Met
Transavia ging het naar Rome. Alles liep op rolletjes. Ook de twee treinreizigers kenden
dezelfde ervaring. Even tot rust komen in het hotel en daarna Rome in. Het stond iedereen vrij
de eigen tijd in te delen. De rondleiding en het zingen in de Sint Pieter op 24 mei waren
gezamenlijk. Wat een ervaring! De priester die de dienst in de Sacramentskapel leidde
feliciteerde het koor op Romeinse wijze. Er was jammer genoeg geen touw aan vast te
knopen. Het stuntteam van de Italiaanse luchtmacht passeerde ná de dienst Vaticaanstad op
topsnelheid met in zijn kielzog de tricolores groen, wit en rood. Niemand had dit voorzien.
Toch een jubileumcadeautje? De komst naar de kerk van Drunenaar Frank Durant en zijn
vrouw Lia was dit zeker wel!
De fietstocht op 25 mei was wel heel bijzonder. Heuvels van de eerste categorie werden met
het allergrootste gemak geslecht en de gidsen wisten enthousiast te vertellen over de
bezienswaardigheden. Een conclusie is snel te trekken: Rome is één openluchtmuseum met
een slecht onderhouden wegennet.
26 mei stond in het teken van een viering in de Friezenkerk. Oud-bisschop van Den Bosch
Anton Hurkmans leidde er de dienst. Hij was jaren geleden pastoor van de Antoniuskerk te
Waalwijk. Oud-bisschop Tiny Muskens uit Elshout schreef over de kerk een lijvig boekwerk.
Het kreeg de titel ‘De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus, de geschiedenis van de kerk,
de kerk in de geschiedenis’ mee. Hurkmans is nu rector van de kerk. In zijn preek stond hij stil
bij de Europese verkiezingen en het feit dat Chantemble zijn gouden feest onder andere
vierde in Rome op een echte Nederlandse plaats! “Om te kunnen functioneren moet
iedereen, van klein tot groot, in welke functie ook bevestigd worden. Wij geloven in één God,
een God van mensen. Iedere mens heeft een eigen geschiedenis wat kan leiden tot botsingen.
Hij wil ons een opdracht meegeven: je moet altijd proberen in liefde te leven en niet af te
breken maar op te bouwen. Je moet licht geven om te zien wat je moet zien en doen wat je
moet doen. Er is altijd een toekomst van licht. Wat is er mooier dan vrede en liefde in een
koor én eenheid in allerlei verschillende culturen. Wat is er mooier dan op de laatste zondag
van de meimaand, de zesde zondag ná het Hoogfeest van Pasen jullie gouden feest hier in
Rome te mogen vieren. Rome is de stad die vele steden omvat. Dit doet zij net als de steden
Athene en Jeruzalem. Met elkaar vormen zij één grote familie van God. Zie ons leven als een
pelgrimstocht van mensen. Chantemble, van harte proficiat met jullie gouden jubileum!” In
de regen was het wachten op paus Franciscus die vanuit zijn werkruimte de gelovigen op
zondag om 12 uur toesprak. Twee pogingen ons vernoemd te krijgen bleken vruchteloos
wereldgeschiedenis te schrijven… Helaas, maar de Romereis was het wel. Je moet dingen niet
groter maken als ze zijn. Wel was er een ’wondertje’. Een van de koorleden ging met een kruk
naar Rome en kwam er zonder van terug. Er is veel tussen hemel en aarde…
De lunch op zondag werd overschaduwd door het bericht van het plotseling overlijden van de
moeder van een van de leden van Chantemble. Ze bereikte een mooie leeftijd maar toch. Het
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verdriet is er niet minder om. Een ‘Chantembler’ drukte het krachtig uit: “Ons gezang in de
kerk heeft haar naar boven begeleid!”
Zanggroep Chantemble heeft een onvergetelijke reis naar Rome gehad. Je kunt je niet beter
wensen!
Jan van Engelen
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. We zullen op die dag om 11.45
uur zelf de mis verzorgen, inclusief pastores, acolieten,
misdienaars, lectoren en een groot eigen gelegenheidskoor o.b.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.
In de komende maanden ontvangt u meer gedetailleerde informatie over hoe u zich kunt
aanmelden en over het vervoer naar Den Bosch.
Projectgroep bedevaart St. Jan – Den Bosch
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VOOR DE KINDEREN
Misschien denk je soms: “Ik vind bidden toch wel moeilijk”. De
apostelen zate met dezelfde vraag. Dus vroegen ze aan Jezus: “Leer
ons bidden”. En toen leerde Jezus hun het “Onze Vader”.
Ken jij het “Onze Vader” al van buiten? Het is het mooiste gebed dat
bestaat. Daarom bidden we het in elke mis, vlak voor de communie.
In het Onze Vader bidden wij ook voor het dagelijks brood. God
geeft het ons; dat gebeurt door de goede zorgen van onze ouders.
En in de mis geeft God ons het Brood van het eeuwige leven.
Als je God vurig smeekt, geeft Hij je altijd, wat je echt nodig hebt.
Daarom vertelt Jezus een verhaal. Iemand kreeg ’s nachts
onverwacht bezoek. Ze hadden honger, maar er was te weinig brood. Daarom klopte hij bij
een vriend aan. Die gaf het hem, ook al was het midden in de nacht.
Bij God mag je dag en nacht aankloppen, want Hij is je beste vriend. Ook als je ’s nachts
wakker wordt, mag je gerust iets aan Jezus vragen.
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Kinderwoorddienst
Na de vakantie beginnen we op zondag 25 augustus weer met de Kinderwoorddiensten. 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
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, 2 augustus en 6
september, KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Drunen
tussen 10 en 12 uur.
Iedere 2e vrijdagmiddag van de
maand, 9 augustus en 13 september, is er KOFFIELEUTE in de bibliotheek
van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.
Iedere 2e zaterdagochtend van de maand, 10 augustus en 14 september,
bent u tussen half 11 en 12 uur van harte welkom voor een kopje koffie in
de bieb van Vlijmen.
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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
ongeveer 19.00 uur. Het is gezellig (na)praten tijdens SAAMPIES ETEN in
Zandley. De prijs voor een 3-gangen menuutje met aansluitend
(u aangeboden door Zandley) een kopje koffie of thee bedraagt € 9,50
exclusief consumpties en kan deels contant worden voldaan.

tot
de
p.p.

Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.
Fiets-/Scootmobiel tocht
23 augustus 2019 Ook dit jaar
kunt u weer inschrijven voor een onvergetelijke, ontspannende en geweldige tocht.
Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 uur verzamelen op het plein voor de kerk in ELSHOUT, waar we gaan beginnen met een
kopje koffie.
10:30 uur vertrek van de groep die de langste afstand gaat afleggen (22 km)
10:45 uur vertrek van de groep die de kortste afstand gaat afleggen (10 km)
12:00 uur aankomst op de locatie voor een drinkpauze
12:30 uur vertrek naar de lunchgelegenheid
13:00 uur aankomst lunchgelegenheid in Drunen
U moet zelf voor de lunch zorgen (broodtrommeltje weer mee) voor drinken wordt gezorgd.
Als de weersvoorspellingen ECHT slecht zijn, gaat de activiteit niet door.
Wilt u zekerheid? Kom dan die dag om 10.00 uur toch naar het plein voor de kerk in ELSHOUT
De koffie staat sowieso klaar.
De kosten voor deze onvergetelijke activiteit zijn € 5,00 per deelnemer.
Minimaal aantal deelnemers is 15.
Geef bij u inschrijving aan of u meedoet met de fiets of met uw scootmobiel of direct naar
picknickplaats komt.
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!
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Inschrijving per mail/website is noodzakelijk
ONTMOETEN de WIJK-IN
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.
Woensdagmiddag 21 augustus staat de tent van 14.00 uur tot 15.30 u op het grasveld
Kuyperlaan/van Leeuwenhoek in Vlijmen. Omwonenden en plaatsgenoten zijn van harte
welkom.
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 per mail/website is noodzakelijk

Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

LIEF EN LEED
In Drunen zijn gedoopt:
7 juli
Gigi Leijtens, Schoolstraat 44
Novai Nonnekes, Burg. v.d. Heijdenstraat 38
In Drunen is de uitvaart geweest voor:
13 juni
- An van der Sanden-van Son (79), Churchillstraat 16
25 juni
- Ien Klijn-de Munnik (77), Kastanjelaan West 172
27 juni
- Ton de Munnik (76), Schoolstraat 34E
30 juni
- Harrie de Leest (92), Grotestraat 263
12 juli
- Luus van Spijk-van Drunen (80), Hogeweg 7
In Elshout is de uitvaart geweest voor:
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18 juni
22 juni
24 juni

- Wout Klijn (88), Stationsstraat 21B
- Nel van Logten-Pulles (88), Mariëndonkstraat 24
- An Robben-Jehoel (88), Zorgcentrum Zandley

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
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

MISTIJDEN
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
Allerheiligste

Drunen
19.00 uur

eucharistieviering

10.15 uur
11.00 uur
18.30 uur

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

vrijdag

18.30 uur

zaterdag

Heusden
17.00 uur

eucharistieviering

Elshout
09.30 uur eucharistieviering

18.00 uur uitstelling
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
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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.
Volgende uitgaven
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 24-25 augustus.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VAKANTIEROOSTER VIERINGEN
maandag 22 juli
18.30 uur:

uur van stilte en gebed; na afloop koffiedrinken

dinsdag 23 juli
geen viering
vrijdag 26 juli
18.30 uur:

eucharistieviering

maandag 29 juli
18.30 uur:

eucharistieviering

dinsdag 30 juli:
08.15 uur:

eucharistieviering

GEEN VIERINGEN OP: vrijdag 2 augustus, maandag 5 augustus, dinsdag 6 augustus, vrijdag 9
augustus, maandag 12 augustus en dinsdag 13 augustus.
In Elshout vervallen de vieringen van donderdag 1 en 8 augustus.
De vieringen op de zaterdagen en zondagen gaan gewoon door.
Vanaf 14 augustus gaat alles weer normaal door.

11

