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HET IS ZOVER
Het is zover. Ik zal het nu moeten meemaken voor de eerste keer in mijn leven. Op het
seminarie heb ik toch nooit zo bewust gedacht dat dit ook tot mijn takenpakket moet
behoren: het sluiten van kerkgebouwen. Het voelt heel vreemd en onwezenlijk aan.
Vroeger had je de missionarissen die overal in verre streken kwamen en kerken en
gemeenschappen opbouwden. Ik voel me ook als een missionaris in deze steeds meer
geseculariseerde wereld. Ik ben samen met mijn dierbare geloofsgenoten een roepende
in de woestijn. Maar ik ben eerder een omgekeerde missionaris want ik sluit kerken in
plaats van ze te bouwen. Het is een pijn. Maar tegelijkertijd weet ik in geloof dat God
uiteindelijk alles in handen heeft. De crisis zal op een of andere manier nodig zijn en
vruchtbaar worden, al zal dat misschien met veel moeilijkheden en zorgen gepaard gaan.
Binnenkort sluiten we het kerkelijke jaar op Christus Koning om daarna de Advent in te
gaan. Advent is de tijd van verwachting op Kerstmis, de tijd waar we leren uitkijken naar
datgene wat nog niet is maar eens komen zal. Christus is al gekomen maar tegelijkertijd
ook weer niet. Met kerstmis vieren we de geboorte van onze Verlosser twee millennia
geleden. We kijken dus terug. Maar tevens is het uitkijken naar zijn komst want Christus is
aanwezig in ons midden maar tegelijkertijd heeft Hij nog niet de ruimte die Hij zou
moeten hebben. Zijn Rijk is nog niet ten volle aanwezig. We kennen Hem nog niet
voldoende. Er is nog zoveel meer te ontdekken van Gods liefde. Er is nog zoveel te
verlossen en te redden in deze wereld. We kijken uit en we bidden dat Gods genade ten
volle in onze wereld mag doorbreken. Dat we als mensheid de ware en pure liefde voor
God en elkaar mogen ontdekken en beoefenen. Samengevat: we bidden steeds opnieuw:
“Uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.”
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En dat is ook zo in Heusden-vesting. Een kerk sluiten is pijnlijk maar het kan niet anders.
We merken de woestijn die er is als het gaat om kerkbezoek. In zo een woestijn denken
we aan de adventsfiguur bij uitstek: Johannes de Doper. Hij - staat er in de Schrift - is een
roepende in de woestijn. Al is er een woestijn, we blijven roepen, we blijven uitnodigen.
En al zal het niet meer kunnen in onze mooie St-Catharinakerk. De H. Antonius neemt het
over. De heilige die we aanroepen voor verloren voorwerpen. Maar je kunt het breder
zien. We zijn als kerk wat verloren, we raken elkaar kwijt, een gemeenschap kwijt. Het is
steeds zoeken om elkaar telkens opnieuw te vinden en telkens opnieuw God te vinden. Er
zijn zovele andere stemmen in onze wereld, andere zaken die zich opdringen als prioritair,
zovele geluiden van goed maar ook van slecht welke ons hart doet twijfelen aan God, aan
elkaar en ook aan onszelf. In die woestijn is het soms moeilijk de stem van God te horen.
Maar Hij blijft onafgebroken roepen. Niet ver weg, ook in de woestijn van je eigen hart.
Neem tijd en heb aandacht om daarnaar te luisteren. En dat zeg ik ook tegen mezelf.
Ik sprak over de H. Antonius met verwijzing natuurlijk naar het zorgcentrum in Heusden
waar we elke zaterdag bij elkaar komen om de Mis te vieren. Maar Maria van Heusden
mogen we niet vergeten. Zij gaat tegen de stroom van kerksluiting in en blijft staan in
Heusden! Zij blijft staan als een vuurtoren! Misschien niet meer onder de toren maar wel
in de doopkapel welke wordt omgebouwd tot Mariakapel. Dus we kunnen met ons hart
nog steeds bij Maria terecht om te vragen om licht voor anderen en voor onszelf en dat
uitdrukken met het aansteken van een kaarsje.
Maria van Heusden, bidt voor Heusden, bidt voor ons, wees ons tot voorspraak bij Uw
Zoon opdat Hij ons als verloren mensen bij de Vader mag brengen en bij elkaar.
Pastoor Hedebouw
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

Afscheidsviering St. Catharinakerk Heusden
Op zondag 9 december nemen we afscheid van het kerkgebouw. Om 11.30 uur zal de
laatste Eucharistie worden gevierd waarbij aan het einde van de viering verschillende
liturgische attributen en als laatste Onze Heer in het Sacrament in processie de kerk
wordt uitgedragen. Het Sacrament wordt dan gebracht naar de kapel van St-Antonius. Na
de Mis is er gelegenheid om een “bakske koffie te vatten” en elkaar achterin de kerk te
ontmoeten.
De Eucharistie op die zondag in Elshout om 9.30 uur gaat door maar de Mis in Drunen om
11.00 uur zal voor deze gelegenheid komen te vervallen. Iedereen is natuurlijk van harte
uitgenodigd om naar Heusden te komen.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

CARITAS
WONDERBARE MOEDER
Centrum voor Aandacht en Hulp
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Actie Voedselbank
Op 4 november 2018 heeft Caritas Wonderbare
Moeder de actie voor de Voedselbank
Den Bosch e.o. afgesloten. Dankzij de gulle gaven
van de parochianen van Wonderbare Moeder en
de Protestantse Gemeente Drunen werden liefst
23 volle kratten houdbare levensmiddelen
ingezameld. Een woord van dank is op zijn plaats
aan allen die hieraan hebben bijgedragen. Zo
helpen wij ook onze medemensen die het
minder breed hebben.

Advent
Van zondag 2 december t/m maandag 24 december is het advent en besteden we in onze
parochie aandacht aan het adventsproject:
In het 3e weekend van de advent, 15 + 16 december, staan de vieringen in het teken van
deze actie en is er een collecte voor onderstaand project:
In Malawi wordt een systeem voor geboorteregistratie opgezet
Malawi behoort tot de armste landen van Zuidelijk Afrika; ruim 65 procent van de
negentien miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Het land heeft nauwelijks
natuurlijke rijkdommen en de bevolking is laagopgeleid.
Bijna niemand heeft een geboortewijs
Hoewel er geen officiële statistieken bestaan, wordt naar schatting maar vijf procent van
de inwoners van Malawi bij hun geboorte geregistreerd. Tot 2010 was registratie niet
verplicht. Alleen wie een paspoort of rijbewijs nodig had vroeg een geboortebewijs aan.
In 2010 werd registratie van geboorte, huwelijk en overlijden wettelijk verplicht gesteld.
Pas in 2015 werd de wet bekrachtigd en lanceerde de regering een programma om alle
kinderen tot zestien jaar te registreren.
Zonder geboortebewijs ‘besta je niet’
Waarom is registratie zo belangrijk? Omdat ongeregistreerde kinderen officieel niet
bestaan. Ze mogen niet naar school, krijgen geen gezondheidszorg en kunnen geen
diploma’s halen. Ook krijgen ze geen wettelijke, sociale of economische bescherming.
Dat maakt ze een gemakkelijk slachtoffer van misbruik, uitbuiting, slavernij en
mensenhandel.
BRAVO!
De Gemeenschap Sant’Egidio heeft in Malawi het programma ‘BRAVO!’ opgezet om
geboorteregistratie te bevorderen. Sant’Egidio en de regering van Malawi hebben een
intentieverklaring getekend om het programma van BRAVO! in het hele land door te
voeren.
Hulp, training en voorlichting
Families krijgen hulp bij het aanvragen van een geboortebewijs. Die registraties komen in
een elektronisch nationaal geboorteregister. Dankzij BRAVO! worden
geboortecertificaten nu verstuurd naar een adres in de buurt van de ouders. Om die op te
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halen moest je voorheen een dure reis maken. Voor medisch personeel en
registratiemedewerkers organiseert BRAVO! trainingen, want zij moeten families en
dorpshoofden voorlichten over het belang van geboorteregistratie. Ook zijn er
bewustwording- en informatiecampagnes voor ouders, lokale NGO’s en
overheidsinstellingen. Adventsactie steunt Sant’Egidio BRAVO! dit jaar bij deze
activiteiten.
De eerste negenduizend geboortebewijzen
De eersten die een geboortebewijs ontvangen zijn tweeduizend HIV-positieve kinderen
van 0-16 jaar. Veel van hen zijn wees en dus extra kwetsbaar, het geboortebewijs biedt
hen belangrijke bescherming. De tweede doelgroep bestaat uit zevenduizend patiënten
van de gezondheidscentra in het Balaka en Mangochi district. Onder hen zijn veel
kindmoeders en slachtoffers van kindhuwelijken. In Malawi trouwt de helft van de
meisjes voor hun achttiende of zelfs voor hun vijftiende jaar. Zij missen daardoor niet
alleen de kans op onderwijs en werk, maar zijn ook vaak slachtoffer van misbruik, huiselijk
geweld en gezondheidsproblemen als gevolg van zwangerschap en bevalling.
Over Sant’Egidio
Sant’Egidio is een wereldwijde christelijke lekengemeenschap die zich inzet voor de
meest kwetsbare mensen: zieken, ouderen, vrouwen en kinderen en gevangenen. In
Malawi werkt Sant’Egidio al meer dan tien jaar aan de bestrijding van hiv/aids.
In 2013 zetten zij het project BRAVO! op.
Bericht 3 van Caritas Wonderbare Moeder
Op zondag 16 december, tijdens het Dickensfestijn, staat Caritas Wonderbare Moeder
met een stand achter in de kerk. U kunt hier met ons kennis maken en informatie krijgen
over Caritas Wonderbare Moeder en onze projecten.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

ADVENTSMEDITATIE
Op de maandagavonden in de adventstijd wordt er in Open Hof in Drunen gemediteerd
van 19.45 - 20.15 uur. Dit is een gezamenlijk initiatief van Parochie Wonderbare Moeder
en Protestantse gemeente Drunen.
U wordt van harte uitgenodigd om aan deze meditatievieringen mee te doen.
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MARIAGEDACHTE
ADVENTSTIJD
Advent is een tijd van hoop en verlangen
Uitziend naar het komend licht
Heel omsloten en gevangen
Horende bij het blijde bericht.
Heil en vrede zal er komen
In die tijd die zacht vervloeit
In het licht waarvan we dromen
Door het kaarsje dat ons boeit.
Viermaal worden ze aangestoken
Als voorboden van ’t komend feest
En als de dag is aangebroken
Het kleine kind ons hart geneest.
Een dag waar vrede wordt geboren
Langzaam groeiend wereldwijd
Vrede die voor ’t oog zal gloren
Door de advent reeds voorbereid
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER
Bezoek aan dienst in de kerk te Berkel-Enschot door SANNE (havo 4-D)
Als Levensbeschouwelijke Activiteit voor het vak Godsdienst mogen leerlingen kiezen uit
vele mogelijkheden, van het bezoeken van een kerk- of moskeedienst tot en met het
meelopen met een vredeswandeling. Sanne koos ervoor de kerk te bezoeken waar haar
overleden familieleden werden herdacht. Wat vindt u van dit verslag van zo’n
jongedame? (Bill)
Op 16 september 2018 bezocht ik de Sint Caeciliakerk in Enschot. Ik bezocht een drukke
dienst met een volle kerk. Het was namelijk geen gewone viering. In deze mis werden alle
vrijwilligers die helpen in en om de kerk en het kerkhof in het zonnetje gezet. Ook werden
in deze mis de overleden familieleden van mijn oma en haar familie herdacht. In het
speciaal mijn overgroot opa, Toon van Alphen. Hij is namelijk geboren op 12 september
1918. Hij zou dus 100 jaar worden. Uiteindelijk is hij 90 jaar geworden.
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We begonnen de mis met een openingslied door het koor. Daarna begon pastoor van Eijk
met een kruisteken en de begroeting. Toen we de kerk binnenkwamen werden we ook
allemaal welkom geheten door de vicevoorzitter van de kerk. Er is een openingswoord en
er worden veel liedjes gezongen. Er wordt ook veel gebeden.
De vicevoorzitter houdt na de dienst een praatje voor alle vrijwilligers. De vrijwilligers
doen van alles in en om de kerk, ze maken de kerk en het kerkhof schoon, ze doen de
collecte, ze zorgen voor bloemen, ze maken de misboekjes en ze helpen met het
organiseren van onder andere dopen, huwelijken, communies, vormsels en uitvaarten.
Daarna hebben we nog één keer gebeden en toen was de mis afgelopen. Omdat dit een
mis was speciaal voor de vrijwilligers is er een lunch georganiseerd in de pastorietuin bij
de kerk voor alle vrijwilligers.
Mening
Ik vond het een heel bijzondere mis. Vooral omdat de kerk zo vol zat met vrijwilligers die
nu eens een keer in het zonnetje werden gezet. Ik ken zelf
ook een aantal vrijwilligers, mijn oma maakt schoon in de
kerk en mijn opa houdt het kerkhof bij met onder andere
buurman Jan en kennis Frans. Ik vind het heel bijzonder wat
zij doen omdat zij ervoor zorgen dat de kerk en het kerkhof
er altijd netjes uit zien en dat alles goed geregeld is in de
kerk. Want zonder al deze vrijwilligers zou de mis heel
anders zijn verlopen. Dan zouden we geen misboekjes
hebben en zou het er niet schoon en mooi uitzien. De mis
duurde ook niet te lang, maar iets meer als een uur. Dat is
ook fijn voor de jongere kinderen die in de kerk waren. Dat
hebben ze goed geregeld in de kerk.
Foto
Dit is een kapelletje waar links de kruisjes hangen van overleden personen en rechts de
schelpjes van kinderen die gedoopt zijn in dit kalenderjaar. Hier kun je een kaarsje
opsteken.
Hartelijke groet, Bill Banning – identiteitsbegeleider en docent godsdienstlevensbeschouwing.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

ONTDEKKINGSREIS NAAR PALESTINA
Van 12 oktober tot 22 oktober ben ik op ontdekkingsreis geweest in Palestina.
Aangestoken door het verhaal van onze zoon heb ik daar een aantal dagen gekeken,
geluisterd en olijven geplukt.
Ook naar de bevolking heb ik geluisterd. Gedurende die tijd heb ik onderdak genoten bij
een Palestijns gezin. Het hele verhaal – als dat al mogelijk is – vertel ik u graag op
maandag 26 november na het uur van stilte en gebed om 19.30 uur.
Luc van der Schoot
Drunen

Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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FOTO’S BEKIJKEN
De foto's van de bedevaart naar Brielle 22 september 2018 en de foto's van Zondag 7
oktober in de Lambertuskerk zijn te zien op:
www.heusdeninbeeld.nl
. Drunen
. Kerk/begraafplaatsen:
. Mis okt. 2018 deel 1 met Hoofdcelebrant Mgr. R. van den Hout en Hubertusgilde
. Mis okt. 2018 deel 2 in pastoor Vermeulenzaal met feestelijke koffie
. Bedevaart Brielle 2018 vertrek vanuit Drunen
Zie ook: Zeer de moeite waard
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl
. Activitieten: (naar beneden scrollen)
. eerdere activiteiten 2018
. 7 oktober 2018 Drunen: Fatimakinderen centraal in feestelijke gezinsviering
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VOOR DE KINDEREN
Feest van Christus Koning
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt dit feest
gevierd. Het is een grote feestdag. We denken aan Jezus, die de
koning, de vorst is over de hele wereld.
Maar Jezus is een heel andere vorst dan de koningen op de
aarde. Jezus was de dienaar van allen. Zijn koningschap is niet
van deze wereld. Dat kunnen mensen zich maar moeilijk
voorstellen. De koning Jezus werd zelfs ter dood veroordeeld
door Pontius Pilatus. Hij werd gekruisigd. Dat zeggen we elke
keer als we de geloofsbelijdenis bidden. Wij zijn dienaren van een gekruisigde Koning, de
Heerser van het heelal. Alles is van Hem ook ikzelf. Daarom bid ik Jezus, dat Hij meer mag
hersen in mijn hart. Ik moet de Vader in de hemel en de mensen hier op aarde dienen,
juist zoals Jezus. Dan is Hij ook ten volle mijn koning.
Kinderwoorddienst
Elke zondag tijdens de viering van 11.00 uur is er voor alle kinderen kinderwoorddienst.
Met de kinderen worden dan verschillende activiteiten gedaan die betrekking hebben op
ons geloof. Kom jij ook gezellig meedoen?
Data kliederkerk:
De data voor de kliederkerk in het nieuwe schooljaar zijn ook weer
bekend. Jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de kliederkerk
op de volgende zondagen
27 januari
31 maart
26 mei
Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool De Bolster.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN
KOFFIELEUTE
Iedere 1e vrijdag, 7 december, in de maand KOFFIELEUTE in de
bibliotheek van Drunen tussen 10 en 12 uur.
Iedere 2e vrijdagmiddag, 14 december, van de maand is er
KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.
Iedere 2e zaterdagochtend, 8 december, van de maand bent u tussen half 11 en 12 uur
van harte welkom voor een kopje koffie in de bieb van Vlijmen. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen!
Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom.
SAAMPIES ETEN

30 december 2018

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 NIET contant
worden voldaan.
Betaling kan op 3 manieren:
Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.
GAST AAN TAFEL
Genieten van gastvrijheid!

Er zijn Heusdenaren die tijdens de
feestdagen hun huis open stellen voor
anderen. Voor een brunch of voor een
muzikaal opgeluisterd dinertje.
Maar....er zijn ook Ontmoet'ers die op
Sinterklaasavond, op 1e of 2e Kerstdag,
op oudejaarsdag/-avond graag met
anderen spelletjes doen en dan
gezamenlijk zorgen voor hapjes en/of drankjes. Welkom! Van harte
welkom! ALLE ONTMOET'ers.
Mocht u hiervoor voelen, laat u dit dan weten middels het inschrijfformulier. Wij nemen
contact met u op.
Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.
DOE EEN WENS!!!
Het startsein voor de ONTMOETEN WENSBOOM ONT-oer 2018/2019 valt samen met het
begin van het Dickensfestijn in Drunen op zaterdag 15 december
8

Wensboom ONToer is een initiatief van Stichting Ontmoeten Heusden. De Stichting gaat
vanaf half december tot en met de eerste week januari binnen de gemeente op toernee
met deze wensboom. Bewust is gekozen voor deze WENSBOOM ONToer om het zo
gemakkelijk mogelijk te maken voor alle Heusdenaren. Om iedereen de hand te reiken.
Een van de basisprincipes van ONTMOETEN.
De wensboom komt naar de mensen toe. Biedt een moment van bezinning of
ontmoeting.
Een gevoel van saamhorigheid, samenzijn en eenheid.
Iedereen kan zijn of haar wens voor 2019 erin hangen. (Bijzondere) wensen voor uzelf OF
wensen voor een ANDER. Voor hen die een beetje kleur in hun leven kunnen gebruiken of
een duwtje in de rug. Een oppepper. Bij de boom liggen pennen en kaartjes klaar.
Als U graag uw wens vervult ziet, dan is het vermelden van naam, adres en
telefoonnummer bij de wens (aan de achterzijde) noodzakelijk.
Stichting Ontmoeten Heusden zal bekijken wat mogelijk is.
Materialistische wensen zijn uitgesloten.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:
19 oktober
Peter van Hulten (92), Grotestraat 12
22 oktober
Riek Slegers-van de Pol (84), Burg. v.d. Heijdenstraat 89
27 oktober
Agnes de Kruijf-van den Bosch (87), Ter Hunen 33
28 oktober
Rietje Hertroijs-van Kuijk (101), Zorgcentrum Zandley
31 oktober
Mari IJpelaar (91), Hugo de Grootstraat 66
In Elshout is de uitvaart geweest voor:
13 november
Zus Vermeulen (97), Zorgcentrum St. Antonius

De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.
U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058
Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl
De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen
Openingstijden en verdere informatie vindt u op
www.vincentiusheusden.nl

MISTIJDEN
zaterdag
zondag

Drunen
19.00 uur

maandag

10.15 uur
11.00 uur
18.30 uur

dinsdag

08.15 uur

eucharistieviering
zondagmorgengebed
eucharistieviering
Uur van stilte en gebed
met aanbidding (event.
eucharistieviering)
eucharistieviering
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Elshout
09.30 uur eucharistieviering

woensdag

18.30 uur

donderdag
Allerheiligste

vrijdag

18.30 uur

zaterdag

Heusden
17.00 uur

eucharistieviering in
Zandley

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
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
In december wordt de Parochiewijzer aan huis bezorgd met daarin de vieringen van
Kerstmis en oud- en nieuwjaar.
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 26-27 januari 2019.
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