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MET MARIA DE WERELD IN 
Deze maand komen vele pelgrims uit de regio naar Elshout om de Wonderbare 
Moeder te vereren. Volgens de legende gaf Maria een boer bijzonder smakelijk water 
uit de sloot. Ook de verschijning van Maria in Lourdes had te maken met water. 
Bernadette werd opgeroepen om te drinken en te baden. Water heeft in onze Kerk 
een belangrijke plaats. Het verwijst naar meer. We dopen onze kinderen met water. 
Bij het betreden van een kerkgebouw herinnert het wijwater ons aan ons doopsel. 
We besprenkelen onze overledenen ermee. Water is iets kostbaars en tegelijk iets 
alledaags dat in de wereld aanwezig is. Het is een belangrijk onderdeel van onze 
schepping en daarmee beschermwaardig. In de oosters-orthodoxe kerken bestaat 
het diepe geloof dat door de doop van Jezus in de Jordaan alle water geheiligd is. Zo 
bezien verwijst water naar Christus zelf.  
 
Water is iets vloeibaars. In zekere zin is onze maatschappij dat ook. Socioloog 
Zygmunt Bauman introduceerde de term liquid modernity. Hiermee bedoelt hij dat in 
onze maatschappij zekerheden hun betekenis hebben verloren en de bekende 
referentiekaders zijn verdwenen. Zo is het ook met religie. Het beleven van 
religiositeit is een individuele keuze te midden van vele opties. Institutionele religie is 
weinig populair. Als Kerk merken we de gevolgen daarvan. Er is secularisatie alom. 
Geloven vraagt in onze tijd om een bewust keuze, om persoonlijk engagement. Veelal 
wordt dat gevoed door de ontmoeting met getuigen: een familielid, een vriend, een 
interessante theoloog of een inspirerende heilige. Hier in Brabant is voor veel 
mensen Maria een belangrijke sleutel om toegang te verkrijgen tot het geloof. Van de 
Bijbelse Maria is weinig bekend. Toch vinden velen gehoor bij haar. Zij is als moeder 
toegankelijk door haar zachtheid en moederlijke zorg. Als Moeder van God is zij 
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voorspreekster bij uitstek. Zo vormt zij een verwijzing naar haar Zoon: per Mariam ad 
Jesum.  
 
Op 31 mei zal in het kader van Onzen Dag de jaarlijkse processie plaatsvinden. We 
gaan met ons geloof de straat op. Mystiek op straatniveau. Door onze presentie 
ontstaat nieuwe betekenis. Dit geloofsgetuigenis laat zien dat geloof en wereld 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. God is in Christus mens geworden. Christus 
heeft de menselijke natuur gedeeld. Zo is de wereld geheiligd en vindplaats van Gods 
aanwezigheid. De wereld is ook het thuis van de Kerk. De Kerk zou je kunnen 
verstaan als sacrament van de wereld, sacramentum mundi. Dat is een teken van hoe 
God de wereld aan het genezen en verzoenen is. De wereld is het toneel van de 
geschiedenis van de mensheid. De wereld is geschapen door de Schepper en wordt 
erdoor in stand gehouden. De hoop, vreugde en de angst die mensen van onze tijd 
ervaren, zijn ook die van Christus’ leerlingen. Samen vormen wij door de geschiedenis 
heen de Kerk die op pelgrimstocht is. De boodschap van het Evangelie is universeel 
geadresseerd. De processie is daarom bij uitstek een manier om het geloof dichter bij 
alle mensen te brengen. Met al onze verlangens, maar ook twijfels en vragen mogen 
we onderweg zijn.  
 
Tijdens de processie kunnen we onze intenties meedragen en onze dankbaarheid 
uiten. Het gebed zorgt ervoor dat we onze diepste verlangens en vragen aan God 
kunnen toevertrouwen en loslaten. Dat maakt ons tot vrije mensen. Zo kunnen we 
erop uit om het Evangelie in het leven van alledag gestalte te geven. Wij allen zijn 
immers geroepen tot de verkondiging van de Blijde Boodschap. Dat kan door 
woorden, maar zeker ook door daden. Van Maria zijn weinig woorden overgeleverd. 
Toch is zij een voorbeeld van tederheid en zorg. Franciscus van Assisi zei niet voor 
niets: Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden. In dat voetspoor mogen we 
met Maria op weg gaan. 
 
Erik Buster, stagiair/priesterstudent 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

‘ONZEN DAG’ 31 MEI AFSLUITING MEIMAAND ELSHOUT 
 
Vrijdag 31 mei “Onzen Dag” wordt in Elshout de meimaand weer op traditionele 
wijze afgesloten. 
Avonds begint om 19.00 uur de 
sacramentsprocessie vanaf de kerk St. Jan 
Evangelist naar de Mariakapel en weer 
terug naar de kerk.  
Daarna volgt de afsluitende 
eucharistieviering in de kerk met dit jaar als 
hoofdcelebrant pastor Harold van 
Overbeek.  
 
Veel pastores van het dekenaat Heusden-
Waalwijk nemen deel aan deze processie en 
lopen biddend tussen de mensen. Aan 
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processiegangers wordt gevraagd om hun rozenkrans mee te nemen en mee te 
bidden.  
Om 19.00 uur start de processie vanaf de kerk. Om ca. 19.30 uur is er bij de 
Mariakapel een moment van aanbidding en bezinning.  
Bij terugkomst in de kerk wordt om ± 20.00 uur de eucharistieviering gehouden met 
hoofdcelebrant pastor Harold van Overbeek als voorganger in de heilige mis. 
 
Omdat het verblijf in het Mariapark dit jaar van korte duur zal zijn, heeft de 
werkgroep Mariabedevaart slechts ‘natuurlijke’ zitplaatsen gecreëerd.  
Mensen die slecht ter been zijn, worden verzocht dit aan te geven bij de aanwezige 
gastheren/-vrouwen. Als traditie staan langs de route vlaggen en versierde 
bloembakken. De werkgroep roept elk jaar de bewoners van de Kapelstraat en 
Kerkstraat op om vanaf 18.00 uur de Nederlandse vlag uit te hangen en een 
Mariabeeld voor hun raam te zetten. 
 
Na afloop van de eucharistieviering wordt er koffie en thee geschonken in 
gemeenschapshuis ‘t Rad.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Parochie Wonderbare Moeder, 
tel. 0416-372215  
of kijk op www.wonderbaremoeder.nl  
 
Werkgroep Mariabedevaart Elshout 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

MARIAGEDACHTE 
 
LITANIE VAN DE WONDERBARE MOEDER Mei 2019 
 
Gij die durfde zeggen ;  
Mij geschiede naar uw woord. 
Allen : Wonderbare Moeder, wees ons nabij. 
 
Gij die uw kind onder erbarmelijke omstandigheden ter 
wereld bracht. 
Allen : Wonderbare Moeder, wees ons nabij. 
 
Gij die uw kind vol vreugde aan God opdroeg in de tempel. 
Allen : Wonderbare Moeder, wees ons nabij. 
 
Gij die al het wonderbaarlijke bewaarde in uw hart. 
Allen : Wonderbare Moeder, wees ons nabij. 
 
Gij die al onze vragen en verlangens hoort en ziet. 
Allen : Wonderbare Moeder, wees ons nabij. 
 
Gij die ons een toonbeeld zijt van geloof en vertrouwen. 
Allen : Wonderbare Moeder, wees ons nabij. 
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Gij die ons een voorbeeld zijt van moed en strijdbaarheid. 
Allen : Wonderbare Moeder, wees ons nabij 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

EDELVROUWE RIDDERORDE VAN HET HEILIG GRAF  
 
De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem  
 
Afgelopen weekend ben ik, Marie-Bernadette Stevens-Ligtenberg, lid van het 
parochiebestuur, toegetreden tot bovengenoemde orde.  
De investituur vond plaats in Den Bosch tijdens een pontificale eucharistieviering in 
de Sint Jans kathedraal. 
Het was een bijzondere viering die op mij en mijn  
gezin grote indruk heeft gemaakt. 
 
De Ridderorde is een kerkelijke werkorde en heeft als 
opdracht het ondersteunen en helpen van geestelijke, 
charitatieve, culturele en sociale werken en 
instellingen van de Katholieke Kerk in het Heilig Land. 
De drie pijlers van de orde zijn: spiritualiteit, 
broederschap en caritas. 
Over de hele wereld zetten ruim 350.000 
edelvrouwen en ridders zich in voor dit werk van 
christelijk hulpbetoon, waarbij zij hun inspiratie putten 
uit de symboliek rond het lege graf in Jeruzalem.  
De orde in Nederland telt ruim 350 leden. Zij zetten 
zich in voor de belangen van onze medechristenen in het Heilig Land en treden op als 
beschermers van de christelijke waarden in dat land waar Christus zijn verlossend 
werk begon. 
 
In het verleden heeft onze parochie al 2x een goed doel in het Heilig Land gesteund. 
Annelies Bruinsma, lid van de orde heeft hierover gesproken. Het betrof het project 
de “healthy homes” voor de allerarmsten op de Westelijke Jordaanoever. 
 
Marie-Bernadette Stevens-Ligtenberg 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

PINKSTERNOVEEN 
 
Kom heilige Geest, 
Vervul de harten van Uw gelovigen 
en ontsteek in hen het vuur van Uw Liefde. 
Zendt Uw Geest uit en alles zal herschapen worden; 
en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen. 
 
Laat ons bidden. 
God, Gij hebt de harten van de gelovigen 
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door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. 
geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten 
en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden, 
door Christus onze Heer. Amen. 
 
Geest van wijsheid en verstand, kom in mijn hart 
Geest van inzicht en sterkte, kom in mijn hart 
Geest van kennis en ontzag, kom in mijn hart 
Geest van liefde voor Gods naam, kom in mijn hart. Amen 
 
Kom, Heilige Geest, kom door de machtige voorspraak van het Onbevlekt 
Hart van Maria, Uw zeer beminde Bruid 3x. Amen 

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↑ 
_________________________________________________________________________ 

WERKGROEP KAARTEN MAKEN 
 
NIEUWE MENSEN WELKOM 
 
In onze parochie hebben we al een jaar of 8 een werkgroep die prachtige kaarten 
maakt. Op dit moment is er weer plaats voor nieuwe mensen in deze groep. 
Ze komen 1x per maand op de eerste woensdag van de maand om 13.30 uur bij 
elkaar in de Past. Vermeulenzaal. 
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Vind u het leuk om eens te komen kijken en mee te doen, u bent van harte welkom. 
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 5 juni. 

Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 
 
Stel je voor, dat je samen met andere kinderen 
verstoppertje speelt. Maar niemand zoekt je. Wat kun je 
dan verdrietig worden. Of als je van anderen niet mee mag 
spelen. Zo ook kan iemand zich heel eenzaam voelen, als hij 
niemand heeft die van hem houdt. Wij hebben allemaal 
graag familie en vrienden. We zijn graag samen. 
Dat weet Jezus. En het is ook zijn vurige wens, dat we samen zijn: één grote familie. 
Samen kerk zijn. Jezus brengt mensen bij elkaar en brengt ons zo samen naar God. 
Daarom komen wij ook elke zondag samen in de kerk bij Jezus. Wat jammer als 
mensen wegblijven. Of Jezus of de Kerk buitensluiten. 
Jezus bidt tot de Vader in de hemel: “Vader, Ik wil dat de mensen samen met Mij 
mogen zijn”. Samen kerk zijn kan daarom alleen maar, als je met Christus naar de 
Vader gaat. Speel geen verstoppertje voor God. Laat Jezus niet in de kou staan. In de 
kerk zijn wij één grote familie, waar iedereen thuis is: thuis bij 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: 
Jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de 
kliederkerk op de volgende zondagen  

- 26 mei 
Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool 
Wereldwijs (voorheen de Bolster).  
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Terug naar boven↑ 
_________________________________________________________________________ 

VOLGENDE ACTIVITEITEN  ONTMOETEN                           
 

 
KOFFIELEUTE                                              
Iedere 1e vrijdag in de maand, 7 juni en 5 
juli, KOFFIELEUTE in de bibliotheek van 
Drunen tussen 10 en 12 uur. Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand, 
14 juni en 12 juli, is er KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Oudheusden 
tussen 2 uur en half 4.  

Iedere 2e zaterdagochtend van de maand, 8 juni en 13 juli, 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                    26 mei, 30 juni en 28 juli 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 € 9,50 p.p. exclusief 
consumpties en kan deels contant worden voldaan. 

Inschrijving per mail/website  is noodzakelijk.    
 
Herhaling- OPBOUWEN VRIENDENKRINGEN  
In het voorgaande Ontmoet-je berichtten we al over het opbouwen van 
vriendenkringen.  
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 zo nodig te helpen. Leden van een groep spreken regelmatig af, wisselen tips uit 
en staan elkaar bij waar nodig; ze kunnen op elkaar terugvallen! Uit onderzoek is 
gebleken dat mensen die lid zijn van een groepje langer en gezonder leven; zij 
ervaren minder stress, hun bloeddruk is gezonder. Wij van ONTMOETEN willen graag 
helpen bij het opzetten van deze groepjes/kringen. 
Heeft u interesse geef uw naam en contactgegevens dan door middels via het 
aanmeldingsformulier. Na aanmelding zal er door ons (Ruud Jansen of Josje van Hal 
van ONTMOETEN) contact opgenomen worden om wensen en interesse te 
bespreken. Bij voldoende deelname zullen de kringen gevormd worden.  

Inschrijving per mail/website  is noodzakelijk.    
 
UITNODIGING EINDMUSICAL groep 8 obs jongLeren      donderdag 27 juni 2019 
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Op Donderdag 27 juni speelt groep 8 van Openbare 
Basisschool jongLeren de eindmusical. 
Deze musical wordt speciaal voor vrijwilligers en "vrienden 
van jongLeren" gespeeld 
op donderdag 27 juni 2019. 
Ook Ontmoet'ers zijn van harte welkom.  
De voorstelling begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 
11.30 uur. Daarna is er een lekker bakkie koffie met iets 
lekkers. 

Inschrijving per mail/website  is noodzakelijk.    

 
ONTMOETEN FIETS-/SCOOTMOBIEL tocht                  23 augustus 2019 

 
                NU ALVAST NOTEREN IN UW AGENDA!!!! 
         
               ONTMOETEN Fiets-/Scootmobiel tocht 
               23 augustus 2019 vanaf ca. 10.15 uur 
                Meer info volgt nog! 
                                                                                                                                         
                PRIJSVERHOGING         

Door de verhoging van de BTW zijn ook de 
prijzen van het 3-gangen menuutje alsmede 
de consumpties in de Zandleij verhoogd. Het 
3-gangenmenuutje kost met onmiddellijke 
ingang € 9,50. Frisdrank € 1,20 en een glaasje 
wijn € 2,60        

                                                                        gebruik Heusden Pas blijft mogelijk   
Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________        

LIEF EN LEED 
In Drunen zijn gedoopt: 
21 april - Sofie Govers, Binnenhof 8 
 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
26 maart - Annie Musters-Bergmans (76), Jacq. V.d. Meijdenstraat 1E 
16 april - Piet van den Hout (89), Zorgcentrum Zandley 
21 april - Henk Windau (64), Valeriusstraat 1 
13 mei - Marie van Delft-van Drunen (96), Bachstraat 4 
13 mei - Jet Boelaars -van den Brandt (80), Achterstraat 12a 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
22 maart - Lena van Gelder-van der Heijden (90), Azaleastraat 26, Wijk  
  en Aalburg 
28 maart - Kees van Breugel (75), Kerkstraat 42 
22 april - Zus Pulles-van Gorp (97), 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  
(vanaf 1 juni weer normaal) 
 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 
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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 22-23 juni. 


