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SCHOONMAAK…. 
De tempelreiniging heb ik altijd een intrigerend 
verhaal gevonden. Jezus die met een zweep de 
kooplieden uit de tempel ranselt. En toch heb ik 
het altijd verkeerd begrepen! Boeiend was vooral, 
dat Jezus hier eens niet die lieve, zachtmoedige 
figuur was die mij vanaf de kleuterschool was 
voorgehouden. Altijd met schapen aan de gang, 
het liefst met lammetjes; en altijd te vinden bij de 
zieken om te troosten en te genezen; altijd bereid 
om te vergeven. Zelfs na een klap in zijn gezicht 
zou Hij zich liever een tweede keer laten slaan, dan 
een robbertje te vechten.  
 
Zo’n beeld is natuurlijk wel mooi, maar wat een opluchting om dan ook te ontdekken dat hij boos kan 
worden, grimmig, zelfs gewelddadig. En dat precies gebeurde er in de tempel. Maar dit had ik dus 
verkeerd begrepen! De fout begon al bij de voorstelling van de tempel. We dachten te veel aan onze 
eigen kerk. Daar kom je binnen in het schemerdonker met resten wierookgeur. Er hangt een gewijde 
stilte. Ergens fonkelt kaarslicht. Er staat een tafel. Daarachter staan kooplieden die hun artikelen 
hinderlijk luid aanbevelen: heiligenbeeldjes, Lourdeswater, rozenkransen, iconen..., met van alles 
willen ze geld verdienen en proberen hinderlijk klanten te lokken. Jezus voelt zich gestoord in zijn 
meditatie. Hij wil zich hier verdiepen in zijn eigen bestaan; hij zoekt hier contact met de Eeuwige van 
Israël; Hij is beland op een cruciaal punt in zijn leven. Maar de verkooppraatjes en de reclameleuzen 
weerhouden hem hiervan. De irritatie loopt hoog op en ineens begint hij al het koopvolk weg te 
jagen: ‘jullie hebben hier niets te zoeken. Weg!’  
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Uit de kerk in Elshout herinner ik me een huwelijksmis op zaterdag. Terwijl ik aan de bruid het 
jawoord vroeg, klonken de vallende munten in het offerblok door tot aan het priesterkoor: ‘én nòg 
een, en nòg een, en nòg een..!’ Inderdaad ook bij ons kun je achter in de kerk voor geld een kaarsje 
branden. 
 
Handeltje 
Maar de tempel van Jezus was vooral een plein. Het was een openlucht heiligdom, bestaande uit een 
aantal concentrische pleinen. Het buitenste plein was voor iedereen, mannen en vrouwen, joden en 
niet-joden. Het was een ontmoetingsruimte. Als je niks te doen had overdag, dan was dit een plek 
waar je altijd wel een bekende kon tegenkomen. De tempel werd bezocht door gelovigen uit het hele 
land, en iedereen die naar Jeruzalem kwam, kon je hier vinden. In dit deel stonden ook de kraampjes. 
Er werd geld gewisseld om de tempelbelasting te betalen. Er werd vlees verkocht. Dat vlees was niet 
om je honger te stillen. Het waren geen restaurantjes, nee, dat vlees was bedoeld om te offeren. De 
God van Israël verlangde offers van geiten, schapen, runderen en duiven. Maar ook graan werd 
geofferd, olijfolie, wierook en zout. Als je een offer had aangeschaft dan ging je daarmee naar het 
tweede plein, dat iets hoger gelegen was. Daar waren afzonderlijke delen voor vrouwen, mannen en 
tenslotte voor de gewijde mannen. De priesters namen het offer mee naar het altaar. Nog iets hoger 
stond het heilige der heilige, een hoog gebouw waar de onzichtbare God woonde en waar alleen de 
hogepriester één keer per jaar mocht komen.  
Het was dus niet zo dat Jezus zich stierlijk had zitten ergeren aan hebberige kooplieden. Nee, het is 
veel ingrijpender. Jezus doet een aanval op het godsdienstig systeem zelf in Jeruzalem. Het 
onderhouden van het verbond met God, het brengen van offers en het daarvoor vragen van gunsten, 
dat sabelt hij neer. ‘Jullie hebben van godsdienst een handeltje gemaakt. God hoeft dat vlees 
niet, God wil alleen dat jij recht doet, dat je hongerigen voedt, dat je zwervers onderdak biedt en dat 
je zieken bezoekt. 
 
Gerechtigheid doen  
Dus als wij ons iets van Jezus willen aantrekken, dan moeten we niet de offerblokken verwijderen bij 
het Maria-altaar, maar we moeten proberen om God niet als een handelaar-in-geluk te benaderen. 
Wat God vraagt is dat we hem vertrouwen. Hij weet als een goede Vader precies wat we nodig 
hebben, lang voor we ergens om hebben gevraagd. We hoeven hem er ook niets voor te beloven, 
alsof hij zit te wachten op onze pijn, onze euro, of onze vastendag. Doe gerechtigheid. Doe 
bijvoorbeeld mee aan de Vastenactie. Geef iets voor de mensen die schoon water nodig hebben. We 
helpen er de mensen van Vastenactie mee die programma’s hebben ontwikkeld voor de meest 
kwetsbare groepen in landen als Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië. U ontvangt een zakje 
voor de vastenactie. Jezus heeft de tempel schoongemaakt. Hij vraagt ook aan ons om telkens weer 
de tempel van ons hart schoon te maken. Doen wat Hij deed, dat is de opdracht die wij als christenen 
hebben. Vertrouw er maar op dat God weet wat goed is voor ons en daar mogen wij ons met een 
gerust hart aan overgeven… 
 
Diaken Albert Soeterboek 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

BOOTTOCHT NAAR DE PASSION IN DORDRECHT 
Vaar mee naar The Passion 
 
Aankomende Witte Donderdag vindt de tiende editie van het televisie spektakel The Passion in 
Dordrecht plaats. The Passion is het verhaal van de laatste uren uit het leven van Jezus, waarbij 
bekende Nederlandse artiesten scènes uit het lijdensverhaal van Jezus uitbeelden en zingen. De 
Coördinator familiepastoraat van de Danny Hakvoort kwam op het verassende idee om naar The 
Passion te varen. 
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Tijdens deze boottocht, vaart men als het ware Jezus’ laatste uren tegemoet. Het verhaal wordt 
verteld, er zal een eucharistieviering zijn, en er is voldoende ruimte voor ontmoeten. Ook wordt er 
een eenvoudige maaltijd op de boot geserveerd. Aangekomen in Dordrecht is er de mogelijkheid te 
komen op het evenemententerrein, of voor wie niet zo mobiel is om op de boot te blijven. Na het 
verhaal van The Passion is er tijd om na praten in de boot of in de bus. 
 
Iedereen is welkom! 
De boottocht is bedoeld voor iedereen: jong en oud, gelovig of juist niet.  
 
Boottocht en programma 
De mooie boottocht van tweeënhalf uur over de Waal start in de vestingstad Zaltbommel. Om 16:30 
zullen we verzamelen bij Slurink in Zaltbommel. Dit is ongeveer 20 minuten lopen van het station en 
bij Slurink kunt u gratis parkeren.   
 
De boottocht brengt ons niet alleen dichterbij de laatste uren van Jezus. We genieten ook van het 
prachtige rivierengebied in het land van Maas en Waal. We varen vanuit de versassende vestingstad 
Zaltbommel, langs prachtige vergezichten over de polders, slot Loevenstein en Gorinchem. 
. 
In Dordrecht wandelen we naar de locatie van The Passion, waar we het verhaal van Jezus zien en 
horen. Na The Passion is het mogelijk om met de boot (aankomst uiterlijk 01:30) of met de bus 
(aankomst uiterlijk 23:30) terug te gaan naar Zaltbommel. Wanneer er meer dan 20 aanmelding 
binnen uw parochie zijn kan er een verzoek worden ingediend om uw in uw eigen parochie af te 
zetten na afloop. 
 
Alles op een rijtje 
Datum: Witte Donderdag 18 april 2019 
16:30  verzamelen bij Slurink, Waalkade 47, 5301 CK Zaltbommel 
22:30  Boottocht of Busreis terug naar Zaltbommel 
 
 
Kosten* 
Volwassenen (18+) Met de boot heen en terug:   € 20,- 
Volwassenen (18+) Met de boot heen en met de bus terug € 26,- 
Minderjarigen (-18)** Met de boot heen en met de bus terug € 15 - 
 
*Kosten zijn inclusief eten, exclusief drinken 
**Minderjarigen (-18) kunnen alleen mee, wanneer zij onder begeleiding staan van een volwassene, 
dit mag ook de jeugdleider van je tienergroep zijn (18+) 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

CARITAS WONDERBARE MOEDER  
Centrum voor Aandacht en Hulp 

               E-mail adres: caritas@wonderbaremoeder.nl 
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Vastenactie	
De inzet voor het Vastenactie project 2019 is gericht op de 
aanleg van schone drinkwatervoorzieningen  in een vijftal 
landen. De volgende projecten zijn hiertoe geselecteerd 
onder het thema  

 
WATER VERANDERT ALLES 

 
Een waterput voor Baboursaye, Niger, Afrika 
Goed waterbeheer in Kivu, Congo, Afrika 
Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië, Azië 
Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua, Centraal-Amerika 
Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone, Afrika 
 

Wandel-	en	fietssponsortocht	
Weet u nog hoe bar het weer was op 17 maart 2018? Slechts weinigen hebben toen onze geheel 
vernieuwde wandel- en fietstocht aangedurfd. Maar er komt een herkansing, hopelijk bij 
aangenamer weer. Voor dit goede doel kan dus ook nu weer gewandeld en gefietst worden. Alle 
informatie daarover staat hieronder vermeld. Doet u ook mee? 
 

Vastentocht 2019 
 

Zaterdag 6 april 2019 
Vertrek vanaf het Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106,  

vanaf 07.30 uur 
 

Keuze uit de volgende afstanden: 
                         Wandelaars: 25 en 40 km 
                         Fietsers:        40 km 
 
  

             
 
 Starten is ook mogelijk in de plaatsen: 
- Vlijmen, parochiezaal de Lantaarn 
- Haarsteeg, parochiezaal bij de kerk 
- Hedikhuizen, de Leerfabriek 
- Elshout, ’t Rad (alleen voor 40 km) 

 
Maak kennis met de schitterende omgeving en mooie  
route door de dorpen, het polderlandschap en de natuur  
van onder andere de Haarsteegse Wiel en de Loonse  
en Drunense Duinen!!! 
 

                       Inschrijfgeld € 5,-- t.g.v. Dekenale Vastenactie: 
                       5 projecten met als thema: WATER VERANDERT ALLES 

 
 
Bericht 2 van Caritas Wonderbare Moeder  
 

Bedevaart	taxi	naar	Elshout	op	19	mei	H.	Mis	van	11.30	uur	
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Om zoveel mogelijk parochianen in de gelegenheid te stellen in de meimaand de H. Mis in Elshout te 
bezoeken wil Caritas Wonderbare Moeder een “van parochianen voor parochianen-taxidienst” 
opzetten.  
Heeft u zelf geen vervoer en wilt u als passagier van de taxidienst gebruik maken dan kunt u zich 
aanmelden via het secretariaat ( 0416 – 372215) of via het emailadres: 
caritas@wonderbaremoeder.nl.  
 
Natuurlijk hebben wij hiervoor chauffeurs nodig dus als u op zondag 19 mei met uw eigen auto 1 of 2 
personen en evt. 1 rollator wil meenemen naar de kerk in Elshout kunt u zich aanmelden via 
bovenstaand telefoonnummer of emailadres. 
 
 
Bericht 3 van Caritas Wonderbare Moeder 
 

Begroting	Caritas	Wonderbare	Moeder	te	Drunen	voor	2019		
 

Activiteit Baten in € Lasten in € 
Vastenactie         0          50 
Vredesweek i.s.m. PAX        0          50 
Wereldmissiedag        0           0 
Bisschoppelijke Adventsactie        0           0 
Mariamaand  Elshout         0         25 
Ontmoeten        0           0 
Ziekenbezoekgroep        0           0 
Actie voedselbank         0           0 
Zondag van de armen (Collecte)    400         25 
Kosten bank        150   
Bureaukosten        100 
Promotiekosten        200 
Donaties/collectes  1000     
Totaal  1400       600 
Batig saldo        800 

 
Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________ 

VAN BIJBEL NAAR LEVEN 
 
Op donderdag 11 april is de 2e avond 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. 

Om 20.00 uur willen we beginnen en rond 21.30 uur afsluiten. 
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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MARIAGEDACHTE 
 
IN SOBERHEID VASTEN   
           
Vasten is een kuur in soberheid 
Soberheid wil zeggen : 
Gelukkig kunnen  zijn met je deel 
en glimlachen om de beperkingen 
om datgene wat je mist. 
Vasten is veertig dagen groeien, 
naar de vreugde van het leven 
zoals het is. 
Gelukkig zijn  
met het strikt noodzakelijke, 
met het natuurlijke, 
het is een aparte vreugde. 
Zo is vasten een weg naar Pasen : 
Verwijzen naar dat gevoel 
van leegte en zinloosheid, 
dat overvloed  
altijd met zich meebrengt. 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

ALS KANKER JE RAAKT 
30 maart 2019: Landelijke dag Als kanker je raakt met Manu Keirse 
Op zaterdag 30 maart organiseert de stichting Als kanker je raakt de landelijke ontmoetingsdag 
‘Geraakt door Kanker’ in Doorn. Deze dag is voor iedereen die direct of indirect geraakt is door 
kanker. Spreker is Manu Keirse.  
 
Wanneer je geraakt wordt door kanker staat je wereld op zijn kop. Je leven en agenda worden gevuld 
met behandelingen (operaties, bestralingen, chemotherapie, medicijnen). De behandelingen laten 
hun sporen achter, maar de sporen gaan dieper. Horen dat je geraakt bent door kanker heeft diepe 
impact op je lichamelijke, psychische, sociale en geestelijke welzijn. Er is een diep besef van 
kwetsbaarheid en eindigheid. Vragen komen boven over het leven, het leven na dit leven, de God 
van het leven. Er is onzekerheid over hoe het verder zal gaan. Hoe ga je om met je vragen, je 
angsten? Waar put je hoop uit? En moed? Hoe houd je vol? 
 
Spreker Manu Keirse is klinisch psycholoog en doctor in de geneeskunde. Hij is auteur van talrijke 
boeken, waaronder ‘Helpen bij verlies en verdriet’. In 2007 werd hij zelf geraakt door kanker. 
 
Praktische informatie 
De ontmoetingsdag is van 10.00 – 14.00 uur in Het Brandpunt, Postweg 18, Doorn. De lunch wordt 
verzorgd. Er zijn kamers beschikbaar om te rusten. De dag wordt geleid door Rita Renema-Mentink, 
geestelijk verzorger en directeur van Als kanker je raakt. Alle begeleiders zijn zelf door kanker 
geraakt. Iedereen is welkom. Je kunt je aanmelden op: www.alskankerjeraakt.nl of mail naar 
ontmoeten@alskankerjeraakt.nl  
 
Over de stichting 
De stichting Als kanker je raakt is in 2011 opgericht op initiatief van ds. Arie van der Veer en 
geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt 
worden door kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek en bemoediging. 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 
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VOOR DE KINDEREN 
 
Als iemand een ongeluk overkomt, zeggen de mensen soms: “Hij had 
maar beter uit zijn ogen moeten kijken” of “Het is zijn eigen schuld”. 
Maar Jezus zegt vandaag: Kijk ook eens naar je zelf! Als jij je niet bekert en 
verbetert, zullen je ook erge dingen overkomen. 
Misschien denk je: “Ik weet niet of het mij wel lukt om beter te leven”. 
Ook als je niet direct erin slaagt om zonder fouten te leven: Jezus heeft 
geduld met je. 
De veertigdagentijd is een tijd om meer goede dingen te doen dan anders. 
Probeer het maar. Jezus heeft geduld met je en zal je helpen. 
 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

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? 
           Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________ 

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  
31 maart 
26 mei 
Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool Wereldwijs 
(voorheen de Bolster).  

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 
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VOLGENDE ACTIVITEITEN  ONTMOETEN                           
 
ONTMOET-je            

 
KOFFIELEUTE                                              
Iedere 1e vrijdag in de maand, 5 april, 
KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Drunen tussen 10 en 12 uur. 
Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand 12 april, is er KOFFIELEUTE in de bibliotheek 
van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.  
Iedere 2e zaterdagochtend van de maand 13 april, bent u tussen half 11 en 12 uur 

van harte welkom voor een kopje koffie in de bieb van Vlijmen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen! 
Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom. 
 
 
SAAMPIES ETEN                              31 maart en 28 april  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 en kan deels contant worden voldaan. 
Betaling kan op 3 manieren: zie inschrijfformulier 

Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.    
 
 
OPBOUWEN VRIENDENKRING            29 maart 2019 

 
Er is in Azie (Japans eiland 
Okinawa) door een wijze man dhr 
Jajosru een methode ontwikkeld 
die zeer helpend is om een- 
zaamheid te bestrijden en te 
voorkomen. 
Wij van de projectgroep 
ONTMOETEN zijn hier zeer 
geïnteresseerd in geraakt en 
hebben ons hier over laten 
informeren. We willen leden van 
OMTMOETEN graag kennis laten 
maken met deze manier van het 
opbouwen van je vriendenkring 

ontwikkeld door dhr. Jajosru.  
Het komt er op neer dat er kleine groepjes gevormd worden van mensen met dezelfde 
interesses die als doel hebben elkaar voor een flinke periode te blijven zien en helpen. Leden 
van een groep spreken regelmatig af, wisselen tips uit en staan elkaar bij waar nodig; ze 
kunnen op elkaar terugvallen! Uit onderzoek van dhr. Jajosru is gebleken dat mensen die lid 
zijn van een groepje als deze langer en gezonder leven; zij ervaren minder stress, hun 
bloeddruk is gezonder. Wij van ONTMOETEN willen graag helpen bij het opzetten van deze 
groepjes; heb je interesse kom dan vrijdag 29 maart om 10u30 naar het gemeentehuis van 
Drunen dan gaan we met elkaar verder over deze groepjes in gesprek.  
Tot dan, Josje en Ruud  
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Inschrijving is noodzakelijk.    
 
MARIA en WORSTENBROOD                                                                19 mei 2019                                                                              
 
Ook dit jaar gaan we, op 19 mei, weer op bezoek bij de kerk St. Jan Evangelist in Elshout.  Dit bezoek  
staat in het teken van de meimaand in Elshout, waarbij ontmoeting, gezelligheid en zingeving 
centraal staat met gereserveerde plaatsen tijdens de mis in de kerk te Elshout. Van alle deelnemers 
word verwacht dat zij een bloem meebrengen naar deze viering. Voorafgaand aan de mis kunnen we 
dan van gedachte wisselen over deze bloemen. Binnen Ontmoeten is deze activiteit inmiddels een 
zeer geliefde traditie geworden. Snel inschrijven dus want vol = vol.  De kosten bedragen ca. € 5,00 
p.p. incl. kopje koffie of thee met een Brabants worstenbroodje.  Aanvang: 10.00 uur in het 
Mariahuis naast de kerk in Elshout. 

Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.   
 
 
KUNSTLUNCH     vrijdag 12 april 2019 

Inschrijving middels per mail/website is noodzakelijk.   
                    

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 
In Elshout zijn gedoopt: 
10 maart - Scott Kuijpers, Th. Rijkenstraat 17B 
 
In Elshout zijn getrouwd: 
22 maart - Ilona Twente en Menno de Boer  
 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
23 februari - Jo Jansen-van der Krabben (83), Zorgcentrum Zandley 
24 februari - Gaby Mathijsen-Cappendijk (72), Koningshof 8 
28 februari - Piet de Wit (83), Stationsstraat 19c 
  9 maart - Karin Atteveld-van Dijk (55), Churchillstraat 7 
 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
13 maart - Nelly Wolfs-van Lier, Stadshaven 8 
 
 

 
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 
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Mistijden  
 Drunen Elshout 
zaterdag 19.00 uur eucharistieviering  
zondag   09.30 uur eucharistieviering 
 10.15 uur zondagmorgengebed 
 11.00 uur eucharistieviering 
maandag 18.30 uur Uur van stilte en gebed 
       met aanbidding (event. 
     eucharistieviering)  
dinsdag  08.15 uur  eucharistieviering            
woensdag 18.30 uur eucharistieviering in  
    Zandley 
donderdag    18.00 uur uitstelling Allerheiligste 
                    met aanbidding 
    18.30 uur rozenkransgebed 
    19.00 uur eucharistieviering 
vrijdag 18.30 uur eucharistieviering 
 
 Heusden      
zaterdag 17.00 uur eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius 

Op de 3e zaterdag van de maand is deze viering in de 
Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden. 

 
  
Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de  
St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel. 
 
 
Bereikbaarheid 
Op werkdagen is het secretariaat  ’s morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar. 

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen 
Telefoon: 0416 - 372215 
E-mail:  parochie@wonderbaremoeder.nl      
Website: www.wonderbaremoeder.nl 
 
 
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 Parochiewijzer voor Pasen met daarin de vieringen van de Goede Week en Pasen krijgt u in de 2e 
week van april thuisbezorgd.     
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 25-26 mei. 


