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GOD IS LIEFDE
De tijden van afstand houden lijken weer
een beetje voorbij te zijn. Leken een
hand, een schouderklopje, een knuffel of
een zoen een zeldzaamheid te worden,
steeds vaker zie je mensen elkaar weer
spontaan begroeten. Mensen zijn sociale
wezens en hebben behoefte aan liefde en
aan nabijheid.
Ergens in vijftienhonderd schreef een
Vlaamse dichter, Jan Van der Noot, een klaagzang over de liefde. ‘Als het de liefde niet is, wat is
het dan wél wat me kwelt?’ vroeg hij zich af. ‘En wat is de liefde? Is ze zoet of is ze zuur? Is ze
zacht of hard? Maakt ze blij of maakt ze droef?’ En zo gaat dat maar door, veertien verzen lang.
Een smartlap van het zuiverste gehalte. Van der Noot was niet de eerste en ook niet de laatste
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die zo dichtte. Voor en na hem heeft een hele schare dichters liederen en verzen van dat soort
geschreven. Je kent het wel: zo van ‘Je ogen zijn zo blauw en ik sta hier in de kou’, en ‘Je hebt
een heel mooi snoetje en ook een heel leuk voetje’ en meer van die rijmpjes of wat ervoor moet
doorgaan. Allemaal over de liefde.
De apostel Paulus, toch zeker geen romanticus te noemen, schrijft in zijn brieven over de liefde.
In zijn brief aan de Korintiërs zingt hij over de liefde, maar hij is niet te vergelijken met die
dichters van die smartlappen. Zij dichten en zingen over iets wat op verliefdheid zou kunnen
lijken, over een gevoel dat even vlug voorbijgaat als het opkomt. Paulus daarentegen schrijft
over de Liefde met een grote L, over het wezen zelf van de liefde. ‘Wat is liefde’ vraagt ook hij
zich af, en uit zijn antwoord blijkt dat hij ze boven alles stelt. Hij mag zijn wie hij wil en hebben
wat hij wil, als hij de liefde niet heeft, dan is hij niets, kan hij niets en heeft hij niets. Hij somt ook
de kwaliteiten van de liefde op: ze is verdraagzaam, barmhartig en verduldig, ze is niet afgunstig,
niet praalziek, niet wraakzuchtig enz. Alles zal verdwijnen, maar de liefde is eeuwig. Dit zijn niet
zomaar wat oppervlakkige woorden over een vluchtig gevoel, nee, dit is een wegwijzer voor het
leven waarvan de Liefde met een grote L de basis, de bestaansreden zelf is.
Bij het lezen en herlezen van die prachtige Paulustekst dacht ik ineens aan wat Johannes in zijn
eerste brief schrijft en wat ook voortdurend uit de woorden en daden van Jezus blijkt: God is
liefde. Drie woordjes: God is liefde. God is dus synoniem van liefde, en liefde is een ander woord
voor God. We kunnen dus in die tekst van Paulus het woord liefde vervangen door God, en dan
lezen we: ‘Ik mag zijn wat ik wil en hebben wat ik wil, als ik God niet heb, ben ik niets, kan ik
niets en heb ik niets. God is verdraagzaam, barmhartig en verduldig. God is niet afgunstig, Hij
geeft niet om schone schijn, Hij zoekt zichzelf niet, Hij laat zich niet kwaad maken en rekent het
kwade niet aan. Hij verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Hij
verdraagt alles, Hij duldt alles. Alles zal verdwijnen, maar God is eeuwig.’ Misschien zonder het
zelf te beseffen, schrijft de apostel Paulus hier een heel mooie ode aan God, vertaalt Hij als het
ware God in heel begrijpelijke en heel bevattelijke woorden. Daaruit blijkt dat God niet veraf is,
niet onbereikbaar, niet uit op pracht en praal en schone schijn. Nee, God is gewoon liefde, met
al het mooie en al het goede wat dat woord inhoudt. En liefde is niet zomaar een woord, nee,
het is een werkwoord. God zit dus niet zomaar een beetje onbewogen, als een onbewogen
beweger, op zijn wereld en op zijn mensen neer te kijken. Nee, Hij is actief met hen, met ons
bezig. In, met, door liefde. Want God is liefde.
En God, die liefde is, is niet opdringerig. Hij dwingt mensen niet zijn liefde aan te nemen, Hij
respecteert de vrijheid van de mens die Hijzelf geschapen heeft. Dat doet ook Jezus. Hij dringt
zichzelf en zijn Blijde boodschap niet op. Wanneer Hij later zijn leerlingen uitzendt om zijn
woord te verkondigen, geeft Hij hun dat ook als richtlijn mee: als je ergens niet welkom bent,
schud dan het stof van je voeten en ga verder. Je mag de mensen niet dwingen, want liefde is
niet opdringerig, God is niet opdringerig.
Liefde is verdraagzaam, barmhartig en verduldig. Ze is niet afgunstig, geeft niet om de schone
schijn, en rekent het kwade niet aan. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles
duldt zij. Alles zal verdwijnen, maar de liefde is voor eeuwig. Wie we ook zijn en wat we ook
hebben, als we die liefde niet hebben, zijn we niets, hebben we niets, kunnen we niets. Want
zonder die liefde verwijderen we ons van God, God die liefde is. En zonder God, die is voor
eeuwig, zijn we niets, hebben we niets, kunnen we niets…
Diaken Albert Soeterboek
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________
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PASTOORSWISSEL VOOR PAROCHIE WONDERBARE MOEDER
Na ruim 12,5 jaar actief te zijn geweest als pastoor van de parochie Wonderbare Moeder,
aanvaardt Dieter Hedebouw een nieuwe aanstelling. Bisschop De Korte benoemt hem per 1
juli 2022 als pastoor van de parochie Heilige Willibrord in Deurne. Hedebouw wordt daarmee
de opvolger van pastoor Paul Janssen, die op zijn beurt naar ’s-Hertogenbosch vertrekt.
Rouleren
Het is gebruikelijk binnen de Katholieke Kerk om pastoors te laten rouleren. Over het algemeen
blijven zij zo’n tien jaar in een parochie. Pastoor Hedebouw heeft er, wanneer hij afscheid
neemt, ruim 12,5 jaar opzitten in de fusieparochie Wonderbare Moeder, die de kernen Drunen,
Elshout, Heusden, Herpt en Hedikhuizen omvat. De uit Leuven afkomstige pastoor was eerder
actief in de parochies van Best en Son en Breugel.
Veelbelovend
In Deurne is positief gereageerd op de komst van de nieuwe pastoor. ‘De eerste kennismaking
was veelbelovend’, aldus het bestuur in een boodschap aan de parochianen. ‘Het zal anders
worden, dat staat vast. Maar we gaan er samen met u en met onze nieuwe pastoor gewoon
weer iets goeds van maken.’
Oude bekende
De opvolger van pastoor Hedebouw in de parochie Wonderbare Moeder is een oude bekende:
Harold van Overbeek, die van 2002 tot 2011 kapelaan was in Drunen en Elshout. De in Best
geboren priester was de afgelopen tien jaar kapelaan in de Franciscusparochie in de Brabantse
Peel. Zijn woonplaats Ommel is een bekend Mariabedevaartsoord. De parochie Wonderbare
Moeder, inmiddels uitgebreid met Hedikhuizen, Herpt en Heusden, is blij met de komst van
Harold van Overbeek, die zich in de rijke traditie van de Elshoutse Mariabedevaart zeker thuis
zal voelen.
Afscheid en welkom
In het laatste weekend van juni, 26 juni om 10.30 uur te Drunen neemt de Parochie
Wonderbare Moeder afscheid van pastoor Hedebouw. De week erop, in het eerst weekend van
juli, wordt Harold van Overbeek hartelijk ontvangen. Zijn plechtige installatie als pastoor staat
gepland op 18 september.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

BETAALMOGELIJKHEDEN
Instandhouding Erediensten en pastoraat
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we
wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag
overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie
Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.
QR-code scannen
Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt deze QR-code die u kunt
scannen. Met de camera-app op uw mobiele telefoon kunt een foto
maken en dan krijgt u meteen de regel:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ
Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest van zelf.
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De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

31 MEI INZEGENING VERNIEUWDE MARIAKAPEL ELSHOUT
Dinsdag 31 mei “Onzen Dag” wordt in Elshout de
meimaand weer op traditionele wijze afgesloten.
Dit jaar is het echter extra bijzonder. ‘s Avonds
begint om 19.00 uur de sacramentsprocessie vanaf
de kerk St. Jan Evangelist naar de Mariakapel en
weer terug naar de kerk. Aangekomen bij het
Mariapark zal bisschop Mgr. Gerard de Korte de
vernieuwde Mariakapel inzegenen.
Ongeveer vijftien pastores van het dekenaat
Heusden-Waalwijk-Zaltbommel nemen deel aan
deze processie en lopen biddend tussen de
mensen. Aan 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 vervolgens de zegening door de bisschop. Bij terugkomst in de
kerk wordt om ± 20.00 uur de afsluitende eucharistieviering gehouden met slotlied ‘Elshouts
Wonderbare Moeder’.
Omdat het verblijf in het Mariapark dit jaar van relatief korte duur zal zijn, heeft de werkgroep
Mariabedevaart slechts beperkte 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 Mariavlag 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 naast de kerk (Kerkstraat 39).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Parochie Wonderbare Moeder, tel. 0416372215 of kijk op www.wonderbaremoeder.nl
Diaken Albert Soeterboek
Namens Werkgroep Mariabedevaart Elshout
vrienden@wonderbaremoeder.nl
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________
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MARIAGEDACHTE
Gebed “Wonderbare Moeder” uit 1942.
Heilige Maagd Maria,
die onder den schoonen titel van
“Wonderbare Moeder”
in het genade-oord van Elshout
op bijzondere wijze vereerd wordt,
wij smeeken om uwe hulp en voorspraak
in al onze noden.
Help ons verkrijgen,
wat wij zo dringend vragen :
gezondheid naar ziel en lichaam,
voor ons zelven en voor degenen
voor wie wij bidden.
Sta ons bij in moeilijkheden en gevaren,
Opdat wij steeds ijverig
onze plichten mogen vervullen.
Wij zullen U steeds dankbaar blijven.
Amen.
“Wonderbare Moeder van den Elshout”,
Bid voor ons.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

VERHUIZING STILTECENTRUM (MARIAKAPEL) HEUSDEN
In verband met de realisering van 11 appartementen in de Catharinakerk in Heusden verhuist
het Stiltecentrum (de Mariakapel) naar de rechterzijde van de kerk. De huidige kapel, onder de
toren, is al geruime tijd gesloten door de verbouwingswerkzaamheden. Momenteel wordt in de
vroegere doopkapel gewerkt aan de inrichting van de nieuwe kapel.
Hopelijk is deze vanaf november weer te bezoeken voor een gebedje en het opsteken van een
kaarsje bij Maria van Heusden.
Parochiebestuur Wonderbare Moeder
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

SYNODALE KERK
In februari en maart heeft de parochie Wonderbare
Moeder 8 bijeenkomsten gehad over de Synodale weg.
Parochianen die geïnteresseerd waren, konden zich
hiervoor opgeven. De bijeenkomsten mochten niet
groter zijn dan 5 personen. In eerste instantie werd dat
ingegeven door de corona, maar uiteindelijk bleek dat
ook een goede formule. Doordat de groepen zo klein
waren, voelden de mensen zich ook gehoord.
De thema’s, die aan de orde kwamen, waren:
1. samen op weg
2. vieren
3. missie
4. dialoog tussen kerk en samenleving.
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Over het algemeen werd er gesproken aan de hand van een thema en vervolgens waaierde het
gesprek uit en kwamen de meeste thema’s wel aan bod. En zo niet, dan waren de gesprekken
toch heel boeiend en zinvol.
Uiteindelijk hebben we een lijst naar het bisdom gestuurd en deze zal verwerkt worden en via
de bisschop gaan de suggesties en opmerkingen naar Rome.
Een belangrijk item waren de jongeren. Het is moeilijk om de jeugd te motiveren om naar de
kerk te komen. Ze hebben veel afleiding en de kerk is voor hen te abstract.
Men vindt dat er meer zou moeten gebeuren op de scholen en dat het begint bij de ouders.
De missen zouden voor de jeugd aantrekkelijker gemaakt moeten worden en vooral
toegankelijker met o.a. mooie zang.
Men denkt dat we ook op andere manieren het geloof kunnen belijden. Bijv. door samen te
wandelen.
Men vindt dat de vieringen wat beter kunnen, korte krachtige preken die een boodschap met
zich mee dragen en die de actualiteit raken.
Men zou ook meer oecumene willen. We zullen toch samen op weg moeten gaan en dat
betekent ook met andersgelovigen.
Ook belangrijk is het samen vieren, maar ook samen koffiedrinken en samen op bedevaart gaan.
SAMEN OP WEG.
Wat ook ter sprake kwam, is dat men vindt dat de kerk zich beter moet laten zien in de
samenleving. Bij lokale activiteiten moet de kerk zich laten zien en er voor de mensen zijn.
Ook kwam naar voren dat we misschien wel meer moeten gaan samenwerken met andere
kerken op dekenaal niveau.
Uiteraard kwam ook het celibaat, vrouwen in het ambt, andersgeaarden aan bod. Dat werd
aangestipt maar daar werden geen grote discussies over gevoerd.
Een belangrijke conclusie is, dat men deze bijeenkomsten als zeer waardevol en open heeft
ervaren en dat men graag in de toekomst verder praat.
Projectgroep Synode Wonderbare Moeder
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

CARITAS
WONDERBARE MOEDER
Centrum voor Aandacht en Hulp

Ontmoeten de wijk in!
Wij gaan weer met onze mobiele koffie-partytent de wijk in. Op woensdagochtend 25 mei staan
wij tussen 10.00 en 12.00 uur in de buurt van d’n Elshof in Elshout. U bent van harte welkom
voor koffie of thee en een gezellig praatje.
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Bezoek Oekraïense vluchtelingen
Op zondag 15 mei waren ongeveer 20
vluchtelingen uit Oekraïne te gast in de H
Mis van 9.30 uur in Elshout. Deze
vluchtelingen zijn gevestigd in de gemeente
Heusden. Het was een mooie viering waar
de Oekraïners van hebben genoten.
Het heeft hen allen goed gedaan. Uiteraard
blijven we bidden voor vrede in Oekraïne.

Zeg het met bloemen
Sinds enkele weken verzorgt Caritas
Wonderbare Moeder op zondag in de mis van 11.00 uur in Drunen een bloemetje voor een
parochiaan die wat extra aandacht verdient. Dit kan zijn vanwege gezondheidsredenen, verdriet
maar ook vrolijke gebeurtenissen zoals een geboorte of jubileum.
Kent u een parochiaan die een bloemetje verdient dan kunt u dit doorgeven aan
caritas@wonderbaremoeder.nl of via het parochiesecretariaat.

Hulpvraag?
Wanneer u een dringende hulpvraag heeft voor materiële of geestelijke ondersteuning kunt u
een beroep doen op Caritas Wonderbare Moeder. U kunt hiervoor contact opnemen met het
parochiesecretariaat. De parochiesecretaresse zal u doorverwijzen naar het pastoresteam of een
contactpersoon van de werkgroep Caritas Wonderbare Moeder. Zij maken een afspraak met u
voor een bezoek. Uiteraard wordt u vraag zeer vertrouwelijk behandeld.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

BEDEVAART NAAR KEVELAER
Eindelijk kunnen we vanuit Parochie Wonderbare Moeder weer op bedevaart met een groep
parochianen naar een aansprekend bedevaartsoord. Dit keer willen we op bedevaart naar
Kevelaer (Duitsland). Het wordt een tweedaagse reis op 7 en 8 oktober 2022.
In de komende maanden gaan we het programma voor de bedevaart verder uitwerken in
overleg met pastoor Harold van Overbeek. In juli/augustus wordt nog een
informatiebijeenkomst voor belangstellenden gepland. Via de flitsen en de website houden wij u
op de hoogte.
Sinds 1642 wordt er een als wonderbaarlijk beschouwde
afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken
pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in Latijn
bekendstaat als de Consolatrix Afflictorum, ofwel de
"Troosteres der Bedroefden".
De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de
Maagd tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen een
kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op
1 juni 1642 toen hij op het kruispunt van de weg
Geldern/Kleef in de Kevelaerer Heide bij het hagelkruis
stond, waar hij bij herhaling de opdracht kreeg. Algauw kwamen er pelgrims en werden er
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genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk,
tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster ter Weide.
In 1645-1647 werd een bedevaartkerk gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om de
bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de genadekapel. De grote Mariabasiliek verrees in de
19e eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven.
Kevelaer speelde een bijzondere rol voor de Nederlandse katholieken in het protestantse
noorden waar alle katholieke geloofsuitingen verboden waren. Zij konden in Kevelaer in het
openbaar hun geloof uitoefenen, want in het koninkrijk Pruisen bestond wel godsdienstvrijheid.
Naast Heiloo, Maastricht en ’s-Hertogenbosch behoort Kevelaer tot de belangrijkste
pelgrimsoorden voor Nederlandse katholieken.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER
De diepere betekenissen van de doopsymboliek spreken leerlingen heel erg aan
Doop als geboorte- en crisisritueel
Bill Banning – identiteitsbegeleider SCALA en docent d’Oultremontcollege
Met mijn leerlingen havo-4 en vwo-5 bespreek ik ieder jaar de doopsymboliek zoals die in de
Paaswake tot uitdrukking komt. Hierbij mogen we bijv. denken aan de wijding van het
(doods)water tot leven-gevend en heiligend water via het indompelen van de brandende
Paaskaars in de doopvont (hebt u dat ooit bewust gezien?). Ook mogen we denken aan het
ondergedompeld en vastgehouden worden om uiteindelijk weer uit het (doop)water gehaald te
worden.
Over deze symbolieken heb ik een artikel geschreven dat de leerlingen zelfstandig lezen. Ze
verwerken de stof door citaten te kiezen en daar hun mening over te geven. De meeste
leerlingen geven aan nog nooit zo tegen de doop aangekeken te hebben en dat ze hier
interessante betekenissen ontdekken.
Hieronder volgt een aantal citaten (cursief) met de meningen van leerlingen eronder. Wie het
hele artikel wil lezen, kan dat bij de pastorie opvragen.
Water symboliseert de zuivering.
Ik ben van mening dat water een van de zuiverste dingen op de aarde is omdat het uit weinig
bestaat en als het vies wordt dat je het altijd weer kan zuiveren. Daarom is het een mooi gebaar
dat je met water wordt gedoopt. Je kan dan denken als je iets fout hebt gedaan dat je jezelf ook
weer kan zuiveren.
De diepste betekenis van het wijden van het (doods-)water door de Paaskaars is dat het
eigenlijke verwekken van mensen bestaat in het navolgen van Christus: LICHT BIEDEN AAN
MENSEN – klein en groot.
Licht bieden aan mensen. Dat is het diepste maar in mijn ogen ook het mooiste van het
navolgen van Christus, ook al ben ik zelf geen christen (maar moslima).
De Paaskaars als licht in de duisternis.
Ik vind het mooi dat de paaskaars symbool staat voor het licht in de duisternis. Ik denk dat de
mensen daardoor hoop krijgen in het leven omdat ze weten dat je er altijd boven op kunnen
komen. En dat na duisternis ook altijd weer licht komt.
Uit water halen = Gered worden van de ondergang, opnieuw geboren worden, je als herboren
voelen, als vis in het water. Geboren worden als kind van God.
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Dit vind ik een heel mooi citaat. Hierbij kunnen mensen veel hoop krijgen en realiseren dat er
altijd licht aan het eind van de tunnel is. Je kan altijd herboren worden en een beter versie van
jezelf worden. Dat kan uit jezelf komen maar een ander kan jou er ook bij helpen.
De Verrezen Christus, die zelf door het doodswater is heengegaan, gaat een huwelijk aan met
zijn volk, dat in nood en duisternis verkeert.
Nou geloof ik niet alles wat er in de bijbel staat, maar het gebaar dat iemand pijn en duisternis
over heeft voor onze zondes is een hartverwarmend gebaar zoals iemand zegt: “ik zou mijn hand
voor je in het vuur steken”.
Enerzijds krijgt de gemeenschap van man en vrouw een sacramentele diepte: man en vrouw
mogen samen de liefde van God voor zijn volk uitbeelden en zo deelhebben aan Gods liefde.
Ik kreeg altijd een beetje het idee dat dit niet mag van God en vind het daarom erg bijzonder dat
dit wel het geval is en dat er dus nog een diepere laag onder zit.
Dopen wil in dit verband zeggen: het ritueel om de geboorte na te bootsen met als betekenis:
een mens is niet alleen kind van zijn vader en moeder, maar ook en vooral van God zelf (uit een
geheim geboren).
Ik vond het dopen altijd al een mooi ritueel, ook al ben ik geen christen, maar nadat ik de
betekenis weet achter het dopen vind ik het nog mooier. Bijvoorbeeld de reden voor
verantwoordelijkheid vind ik een nog mooier ritueel en gebaar. Want het kind wordt dan dus
voorbereid op de verder levenssituaties die het kind nog zal mee gaan maken, prachtig ritueel.
En tegelijkertijd stelt de kerk gerust en geeft ze een opdracht mee: het kind wordt uit het water
gehaald, als teken van de blijvende opdracht aan mensen om elkaar door dode momenten heen
te trekken.
Ik vind het mooi dat het laat zien dat mensen er voor elkaar moeten zijn. Het maakt niet uit wat
er aan de hand is of hoe erg de crisis is. Mensen zullen jou er doorheen trekken. Net zoals je
weer uit het doopwater gehaald werd. Het water staat symbool voor het leven: er komen zeker
crisissen aan maar er zijn altijd mensen om je eruit te halen.
Met veel dank aan meer dan honderdvijftig leerlingen die heel welwillend hun meningen
gaven.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________
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ZEILKAMP
Zeilkamp Noventus is een initiatief van het
bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Het zeilkamp
wordt georganiseerd op en in de buurt van
het Holtus eiland. Dit eiland ligt midden in de
Loosdrechtse plassen te Utrecht, omringd
door alleen maar water en natuur. Ideale
omstandigheden voor een zeilkamp dus!
Tijdens het kamp zijn er 3 verschillende
niveaus waarin gezeild wordt: De
fokkematen, de stuurmannen en de
schippers. Als je voor het eerst meegaat leer
je wat je moet kennen om een echte
fokkemaat te worden. Zodra je dat diploma
gekregen hebt, kan je door naar de
stuurmannen en daarna door naar de
schippers. Daar zullen je zeilvaardigheden de
ultieme test tegemoet gaan. De niveaus zijn
ongeveer gelijk aan de gecertificeerde CWO
diploma’s CWO 1, CWO 2 en CWO 3.
Overigens is de inhoud van het kamp voor
jongens en meiden hetzelfde.
Ook staat in het kamp het geloof centraal.
Onder de begeleiding van de kamppriester gaan we samen in gesprek over het katholieke geloof
en vieren we ’s ochtends een korte H. Mis. Het maakt niet uit of je vaak of zelden in de kerk
komt, iedereen is welkom.
Mocht je met ons mee op kamp willen gaan, ga dan naar de website van het zeilkamp, of stuur
een mailtje. We eten allen samen in een grote eettent en verblijven op een woonboot op het
eiland zelf. De doelgroep van het kamp is tieners die na de zomer op de middelbare school
zitten (12-18jr). Op deze website staat extra informatie over het kamp en kan je jouw vragen
stellen.
Namens het hele team van zeilkamp Noventus, hopelijk tot snel!
Praktische informatie
Datum: 27 augustus 2022 tot en met 3 september 2022
Locatie: Holtuseiland in de Loosdrechtse plassen
Kosten: € 250,00
Meer informatie: Neem contact op metjongeren@bisdomdenbosch.nl Voor meer
contactgegevens kijk op: https://www.bisdomdenbosch.nl/zeilkamp-voor-12-tot-18-jarigen.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

VORMSEL VOLWASSENEN
Hoi allemaal,
Mijn naam is Maartje en ik ben 27 jaar oud. Ik woon in Drunen samen met
Rick en ons zoontje Raf van 7 maanden. Toen ik zwanger was, waren we er al snel over uit dat
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we Raf graag wilden laten dopen. Afgelopen januari is dat dan ook gebeurd, waardoor Raf niet
alleen fysiek geboren is, maar ook geestelijk.
Mede door de doop van mijn zoontje werd ik voor mezelf weer met mijn neus op de feiten
gedrukt dat ik destijds mijn Vormsel niet heb gedaan. Door omstandigheden was dit, als iemand
van 12 jaar, een bewuste keuze op dat moment. Echter kreeg ik de afgelopen jaren steeds meer
het gevoel van spijt als ik terugdacht aan die beslissing. Hierdoor ben ik in gesprek gegaan met
de pastoor en heb ik besloten om op een leeftijd van 27 jaar alsnog mijn Vormsel te gaan doen.
De afgelopen maanden ben ik als het ware het geloof in gedoken en ben ik mede door pastoor
Hedebouw tot inzichten gekomen in het geloof en in de Bijbel. Op zondag 5 juni (eerste
Pinksterdag) zal ik mijn Vormsel mogen ontvangen in de Sint-Janskathedraal in 's
Hertogenbosch. Een bijzonder moment waar ik naar uit kijk. Door het delen van dit verhaal hoop
ik andere jonge mensen ook te overtuigen om hun eigen gevoel te volgen m.b.t. het geloof.
Maartje Smits
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

KERKTAXI: OOK IN DRUNEN?
Al geruime tijd maken enkele ouderen uit Herpt, die niet meer zo mobiel zijn, gebruik van het
busje van COVH (Collectief OuderenVervoer Heusden) om de missen in Heusden te bezoeken.
Wellicht zijn er ook parochianen in Drunen en Elshout die van deze service gebruik willen maken.
Per retour betaal je een eigen bijdrage van € 2 per persoon. Het restant wordt door de parochie
bijgepast.
Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit laten weten bij het parochiesecretariaat
0416 372215, of per e-mail:
parochie@wonderbaremoeder.nl
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

VOOR DE KINDEREN
Pinksteren
Beste kinderen,
Er brak eens ’s nachts een brand uit in een huis. Ieder rende snel naar buiten. Door de paniek
merkten de ouders niet dat een van hun kinderen was achtergebleven. Het stond boven in een
raam te huilen. Vader riep: “spring naar beneden”. Het jongetje antwoordde: “ik durf niet; ik zie
niets!” Maar vader riep opnieuw: “spring maar, ik vang je wel op”.
Zo vangt God, onze hemelse Vader, ons op, als wij in gevaar verkeren. Zo is Jezus er voor ons.
Wat waren de leerlingen bang, toen Jezus hen verlaten had. Ze
hadden de deuren zelfs op slot gedaan. Maar Jezus kan ook
door gesloten deuren binnenkomen. Met Pinksteren vieren we
dat Jezus komt om zijn Geest van vrede en vreugde te geven.
Vertrouw je maar aan Jezus toe. Dan geeft Hij ook jou de Geest,
de Helper.
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KLIEDERKERK
Op 22 mei 2022 is de laatste kliederkerk voor de vakantie.
Voor na de vakantie zijn de volgende bijeenkomsten
gepland: 2 oktober, 27 november en in 2023:
29 januari, 26 maart en 4 juni
Aanvang steeds om 13.00 uur.
Voor meer informatie kijk op facebook of op Drunen4you.
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

LIEF EN LEED
In Drunen is de uitvaart geweest voor:
19 februari
An Smit-Manders (95), Zorgcentrum Wijk en Aalburg
25 februari
Riek van der Putten-Spee (93), Zorgcentrum St. Antonius Heusden
4 maart
Greet van de Wiel-Didden (93) Schoolstraat 2A-38
29 maart
Nellie van Hulten-Brok (100), Zorgcentrum Zandley
16 april
Antoinette Jansen-van der Krabben (91), Zorgcentrum St. Antonius
Heusden
28 april
Mientje Brok-van der Aa (84), Zorgcentrum Zandley
In Elshout is de uitvaart geweest voor:
27 maart
Beb Merkx-Cales (87), Zorgcentrum Zandley
In Drunen is gedoopt:
6 maart

Koen van Son, Zuid Australië 4

In Elshout is gedoopt:
13 maart
15 mei

Liselot Ritzerfeld, Scheidingstraat 29
Sophie van Sambeek, Eindstraat 23

In Drunen zijn getrouwd:
20 mei
Dina Costa en Peter de Both
Terug naar boven↑

_______________________________________________________________________

MISTIJDEN VANAF 1 JUNI
Drunen

Elshout
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zondag

09.30 uur eucharistieviering

maandag

11.00 uur
18.30 uur

dinsdag
woensdag

08.15 uur
14.30 uur

eucharistieviering
Uur van stilte en gebed
met aanbidding (event.
eucharistieviering)
eucharistieviering
eucharistieviering in
Zandley (allleen voor bewoners)

donderdag

18.00 uur rozenkransgebed
18.30 uur eucharistieviering
19.00 uitstelling Allerheiligste
met aanbidding

vrijdag

08.15 uur

zaterdag

Heusden
17.00 uur

eucharistieviering

eucharistieviering in de kapel
van zorgcentrum St. Antonius
Op de 3e zaterdag van de maand is
deze viering in de Seniorensociëteit
Demerhof (Soos) te Heusden.

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

Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
0416 - 372215
parochie@wonderbaremoeder.nl
www.wonderbaremoeder.nl

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 uitgave:
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt weer in het weekeinde van 25-26 juni.
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