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DISCRIMINERENDE SUPERHELD….? 
Ik weet niet of u dat vroeger ook had……zo in de Sinterklaastijd…. 
Maar ik wilde in december niets liever dan zwarte Piet worden. Ik 
was eigenlijk jaloers op hem. Hij mocht rondspringen in het 
klaslokaal. Hij mocht slaan met zijn roe. Hij zat zelfs achter de 
juffrouw van onze klas aan. Maar ook zijn andere klussen, zoals 
iemand in de zak stoppen of door een schoorsteen kruipen, waren 
zoveel aantrekkelijker dan wat Sinterklaas deed. Die kreeg alleen 
maar kindjes op schoot. Het enige leuke van Sint was, dat hij op 
een paard kon zitten. Op een kwade dag kreeg ik van een oom te 
horen dat ik geen Piet kon worden want ik was niet zwart. Een 
desillusie, want ik zou dus nooit met de hele club van Sinterklaas op de nachtelijke daken 
van Den Bosch en Tilburg en andere steden toeren uithalen in de maneschijn. Ik zou dus 
nooit als deze zwarte superheld worden…Ik bedoel maar te zeggen: ik heb altijd van zwarte 
Piet gehouden. Die liefde mag niemand ‘discriminatie’ noemen. Discriminatie is een ernstig 
verwijt, het is dom en strafbaar. Het gaat tegen mijn geloof in God in, het is een misdrijf. 
Daarvan moet je mij niet lichtvaardig betichten…! Nu begrijp ik dat er mensen zijn die zich 
aan de figuur van Piet storen. Misschien hebben zij geen goede ervaringen gehad met de 
Sint en zijn assistent. Misschien zijn ze voor ‘zwarte piet’ uitgescholden op het schoolplein of 
op het voetbalveld. Misschien hebben zij enkel een domme Piet voorgeschoteld gekregen... 
Er kunnen veel redenen zijn om je beledigd te voelen. Maar discriminatie is dat niet. 
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Piet 
Ik doe even een duik in de geschiedenis. Piet herinnert ons aan de hulpjes van de Germaanse 
god Wodan die begin december op zijn paard door het luchtruim reed om vruchtbaarheid te 
schenken. Zijn gezellen waren gekleed als de nacht in een donkere mantel met sterren. Ze 
probeerden met een zak de maan te vangen. Piet herinnert aan de duivel die aan een ketting 
in optochten door Sinterklaas werd mee gesleurd. Sint werd als ‘tweede verlosser’ 
beschouwd en later vereerd als ketterbestrijder omdat hij Arianus tijdens het concilie van 
Nicea een oorvijg had gegeven. Piet herinnert aan de knechten van Spaanse edellieden. Piet 
herinnert aan de tijd van de slavernij, maar dat is geen discriminatie. Het is op zichzelf ook 
geen vooroordeel en geen belediging. Allerminst! Uit de discussies die inmiddels al jarenlang 
voortduren, begrijp ik dat sommige mensen zich toch nog steeds beledigd voelen door Piet. 
En al begrijp ik dat niet helemaal, ik wil daar wel graag rekening mee houden. Ik wil niemand 
beledigen ook de profeet Mohammed niet. Ook de Belgen en ook de Brabanders niet. Ze zijn 
niet dommer, corrupter of bijgeloviger dan Hollanders. Ik erger me aan een cultuur waarin 
onder het mom van een spotprent of column iedereen beledigd moet worden. Het moet 
natuurlijk allemaal mogen in een land waar de vrijheid van meningsuiting voorop staat, maar 
het schept een sfeer die niet deugt en kwaad oproept. Dus daar wil ik graag rekening mee 
houden. Als ook blanke kinderen Piet mogen worden, gaat een kinderdroom in vervulling, 
die van mij tenminste. 
 
Klaas 
Sint-Nicolaas is de heilige geworden van de vruchtbaarheid, van de ongehuwde meisjes die 
een vrijer zochten en van de kinderzegen. Die functies had hij van Wodan overgenomen. 
Langs de Middellandse Zee werden de legendes van Neptunus op zijn naam gezet. Zo werd 
hij de patroon van de zeevaarders, de handel, de banken en het geld. Nicolaas was de eerste 
grote heilige die vereerd werd nadat het christendom staatsgodsdienst was geworden. 
Daardoor verspreidde zijn roem zich snel. Toen de Islamitische sultans hun gebied 
uitbreidden werd zijn gebeente van Myra naar het Griekse Patras in veiligheid gebracht. 
Zeerovers kaapten de reliek en zo kwam de heilige in het Italiaanse Bari terecht. U hoort het 
goed, in deze opsomming ontbreekt Spanje. Daar is hij alleen in de verhalen voor kinderen 
geweest. Sint-Nicolaas had ook een boek. Daar stonden, als in Gods eigen boek aan het 
einde der tijden, de goede en slechte daden in van alle kinderen. In zijn gedichten komt nog 
steeds een vermanende vinger naar voren. Degene die een cadeau krijgt wordt geprezen en 
bekritiseerd. Sint beloont het goede en Piet straft het kwade. Zo hebben wij christenen ook 
altijd geloofd….als we er genadig van af willen komen, wanneer God zijn boeken opent, dan 
moeten wij rechte wegen gaan. Jezus zelf roept ons daartoe op….. net als de Sint. Laten we 
dat vooral doen de komende weken, op weg naar een mooi traditineel kinderfeest, op weg 
naar het feest van Sinterklaas. Laten we niemand kwetsen, vooral niemand discrimeneren, 
ook niet op de sportvelden….en laten we de mooie tradities die we hebben zoals Sinterklaas 
en zwarte Piet in ere houden... 
 
Diaken Albert Soeterboek 

Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

ONTTREKKING AAN DE EREDIENST H. CATHARINAKERK HERPT 
Beste parochianen, 

U ontvangt deze mededeling in verband met de aanstaande sluiting van onze kerk: de 
Heilige Catharina van Alexandrië kerk in Herpt. Sinds 18 juni 2016 is onze kerk al gesloten 
voor de reguliere diensten. De bouwkundige staat verslechtert echter zodanig dat we 
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genoodzaakt zijn om daarom op korte termijn voorgoed afscheid te nemen van onze kerk. 
 
Bijna een eeuw lang hebben veel mensen hun geloof beleefd in onze kerk en hebben er 
bijzondere herinneringen aan. Deze kerk heeft al die jaren een bijzondere plaats in onze 
dorpsgemeenschap gehad. 

Het parochiebestuur Wonderbare Moeder heeft moeten besluiten dat onze kerk op 8 
december 2019 tijdens de laatste Eucharistieviering van 11:30 uur officieel aan de Eredienst 
onttrokken zal worden. 

U bent van harte welkom tijdens deze laatste Eucharistieviering. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Parochiebestuur 
Werkgroep sluiting kerk Herpt 
Pastoor Dieter Hedebouw 

Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

CARITAS  
WONDERBARE MOEDER  
Centrum voor Aandacht en Hulp 
E-mail adres: caritas@wonderbaremoeder.nl 
 

Begroting Caritas Wonderbare Moeder te Drunen voor 2020  

 
Toelichting begroting Caritas Wonderbare Moeder 2020: 
Caritas Wonderbare Moeder is een Publiekrechtelijke Kerkelijke Instelling en heeft tot doel 
om binnen de Parochie Wonderbare Moeder te Drunen de minder bedeelden in de 

Periode Activiteit Baten in € Lasten in € 
Januari  Vastenactie  900 950 
September  Vredesweek i.s.m. PAX 50 100 
Oktober  Wereldmissiedag 2000 2000 
December  Bisschoppelijke Adventsactie 400 400 
Mei  Mariamaand  Elshout met 

werkgroep.  Maria-bedevaart 
0 25 

Mei  Ontmoeten 0 0 
Juni  Ziekenbezoek-groep 0 0 
Oktober en November  Actie voedselbank  0 0 
November Zondag van de armen (Collecte) 400 25 
Bankkosten   150   
Bureaukosten   100 
Promotiekosten   200 
Donaties/Collectes  800     
Hulpaanvragen   1000 
Totaal  4550 4950 
Nadelig saldo  400  
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samenleving materieel ondersteuning te bieden en de sociale rechtvaardigheid te 
bevorderen.   
Caritas Wonderbare Moeder (CWM) is per 1 oktober 2018 door de bisschop van  ’s-
Hertogenbosch opgericht.   
Deze begroting is een inschatting, ook al omdat de beleidsuitgangspunten door het bestuur 
nog verder aangescherpt worden en daardoor financiële consequenties kunnen hebben. Het 
aantal hulpvragen dat kan worden gehonoreerd is ook afhankelijk van de baten die Caritas 
Wonderbare Moeder weet te genereren.  
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Van 
sommige activiteiten (zoals de Vastenactie, Vredesweek, Wereldmissiedag en de 
Bisschoppelijke Adventsactie) worden de baten één op één doorgeleid naar de betreffende 
organisatie.  
Het bestuur van Caritas Wonderbare Moeder heeft deze begroting vastgesteld in zijn 
vergadering van 11 november 2019.  
Drunen, 11 november 2019  
H.J.W. de Poot  
Penningmeester Caritas Wonderbare Moeder  
bericht 2 van Caritas wonderbare Moeder: 
Van zondag 2 december t/m dinsdag 24 december is het advent en besteden we in onze 
parochie aandacht aan het adventsproject: 
 
In het 3e weekend van de advent, 14 + 15 december, staan de vieringen in het teken van 
deze actie en is er een extra collecte voor onderstaand project: 

Adventsactie 2019  
 
“Kinderen brengen Hoop” 
 
Hulp aan Venezolaanse 
vluchtelingenkinderen in Peru 
 
De katholieke organisatie Warmi 
Huasi (‘Huis voor vrouwen’ in het Quechua) 
zet zich in voor jonge kinderen die vanuit Venezuela zijn gevlucht naar Lima, 
de hoofdstad van Peru. Warmi Huasi ondersteunt en begeleidt hun ouders en 
verzorgers en zet twee kindercentra op voor kinderen van 0-5 jaar. 
Wat is er aan de hand? 
Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en 
humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel 
gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de 
hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs 
vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een 
tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en 
zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen 
kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van 
straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie. 
 
Wat willen we bereiken? 
In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi 
een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze 
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kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan 
gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun 
emotionele en motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in 
samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze 
manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere 
integratie van de Venezolanen. 
 
Hoe doen we dat? 
Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training, 
begeleiding en ondersteuning. Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de 
migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel te 
leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 
vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen die 
UNICEF hiervoor heeft opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, 
maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. 
De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe 
ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal Warmi Huasi 
met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het 
einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden. Warmi Huasi is een kleinschalige 
hulporganisatie in Peru, die zich richt op het beschermen van kinderen. De organisatie 
creëert veilige speelomgevingen, biedt toegang tot onderwijsmaterialen en werkt met 
ouders en lokale leiders aan het tegengaan van kindermisbruik en -mishandeling. 
 

Opbrengst collecte Wereldmissiedag 
Opbrengst missiezakjes Wereldmissiedag van de Kinderen door de kinderen van basisschool 
de Duinsprong was maar liefst: € 389,61. Heel erg bedankt!!     

Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

ADVENTSPROJECT SCHOLEN: KINDEREN BRENGEN HOOP 
 
Katholieke scholen maken adventskrans bij project ‘Kinderen brengen hoop’  
 
Zondag 1 december gaat de Advent alweer beginnen, de 
verwachtingsvolle aanloop naar Kerstmis. Zoals ieder jaar 
hebben we in onze parochie Wonderbare Moeder een 
Adventsthema, dit jaar: ‘Kinderen brengen hoop’. Het 
thema sluit aan bij de landelijke Adventsactie waaraan 
onze parochie deelneemt. Het project van de Adventsactie richt zich via de katholieke 
organisatie Warmi op de hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru (Zuid-
Amerika). Vooral jonge kinderen (0-5 jaar) van gevluchte gezinnen hebben het moeilijk. Ze 
zijn soms ondervoed, hebben een ontwikkelingsachterstand en last van traumatische 
ervaringen. Het thema kan ons aanspreken omdat Jezus zelf, samen met Jozef en Maria, 
moest vluchten naar Egypte.     
 
De katholieke scholen maken al vele jaren mooie collages om het Adventsthema onder de 
aandacht te brengen. Als symbool voor dit thema hebben we gekozen voor een 
‘Adventskrans met 4 kaarsen’. De krans met kaarsen staat symbool voor de verwachting van 
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vrede, vertrouwen, liefde en hoop. De vierde kaars is die van de hoop. De hoop die telkens 
de anderen weer aansteekt. Zo blijft er altijd hoop.  
 
Ook dit jaar hopen wij dat de scholen weer mooie ‘kunstwerken’ aanleveren, die weer 
prominent in de kerk komen te hangen (tussen de pilaren, al heel veel jaren in Drunen en 
tegenwoordig ook in Elshout). Alle Kerst-kerkgangers, groot en klein, weten deze inzet te 
waarderen. Het maken van deze ‘Adventskransen’ sluit mooi aan bij de Bijbelverhalen die dit 
jaar in elke groep verteld worden (zie andere artikel in deze Flitsen).  
 
Albert Soeterboek namens de tekst- en werkgroepen kindercatechese en Bill Banning 
(identiteitsbegeleider) 

Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER  
 
Bijbelverhalen gaan er in als ‘Gods woord in een ouderling’ 
Bovenstaande smeuïge uitdrukking symboliseert prima hoe onvoorstelbaar veel kinderen 
van onze katholieke basisscholen smullen van de vertelde Bijbelverhalen. Eerder mocht ik al 
eens schrijven dat De Duinsprong, de Olof Palme en de Th.J. Rijkenschool zelfs een 
Bijbelrooster hebben met een zes tot acht Bijbelverhalen per schooljaar (en dat op eigen 
verzoek!). Maar ook op andere scholen in onze parochie komen Bijbelverhalen aan bod, 
zoals op de JPS en de Dromenvanger in (Oud-)Heusden. En ook op de school voor 
hoogbegaafden, ATHENA, is onlangs het verhaal van Jozef de dromer uitvoerig verteld en 
besproken! 
 
Linken tussen Bijbel en Koran 
Van heel jong tot behoorlijk groot vinden de kinderen / jongelui het mooi en fijn om die 
verhalen te beluisteren en te bespreken. Regelmatig komen ook verwijzingen naar de Koran 
ter sprake. Niet zo gek want wie kent Nuh, Ibrahim en Sara, Yakub, Ishaq en Ismaël, Yusuf de 
dromer, Musa, Davut, Suleyman, Yunus, Zakary, Djibriel, Miriem en Isa, Yahya (Johannes) 
niet?! Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zegt niet voor niets over onze 
moslimbroeders en – zusters: “Hoewel zij Jezus niet als God erkennen, vereren zij Hem toch 
als profeet, en zij eren zijn maagdelijke Moeder Maria, die zij soms zelfs met godsvrucht 
aanroepen.” Van dat laatste ben ik in Lourdes ooit getuige geweest: moslims die daar Maria 
vereerden! Zo leren kinderen op onze scholen elkaar beter kennen en meer respecteren. Is 
dat niet burgerschapsvorming in optima forma? 
 
Meningen van leerlingen over de Bijbelverhalen 
Het is onmogelijk om de honderden reacties van leerlingen te geven.  Hier een willekeurige 
greep.  
Over het verhaal van het offer van Isaac in groep 5: “Het verhaal over Isaac vind ik erg leuk 
en leerzaam. De manier van vertellen vond ik fantastisch. Leuk en ook een beetje grappig. Ik 
vond het verhaal spannend, fijn dat het goed afliep. Mooi op de manier waarop het verteld 
werd, zo mysterieus.... Het uitbeelden van het verhaal was leuk.” 
N.a.v. Zacheüs in groep 7: “Als eerste wil ik meegeven dat de klas enorm geïnspireerd was 
door jouw verhaal. Na de les zijn we nog lang doorgegaan met de vragen. Ik heb wat lessen 
moeten aflassen, maar het was het waard. Ik kreeg vragen over; kan ieder mens slecht 
worden, is opvoeding of wat je meemaakt belangrijker? Geweldig dat ik met de kinderen 
hierover kon praten. We zijn met een project bezig ' altijd onderweg. Dat gaat over de oorlog 
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en wat zou jij doen? De gesprekken die daaruit voortvloeien zijn waardevol en 
betekenisvol.ik ga dit filmpje zeker laten zien en koppelen aan de volgende kanjerles!”   
N.a.v. de ark van Noach (groep 1-2): “Fijn dat jij vandaag weer in de klas was. De leerlingen 
hebben genoten. Ik vond het goed dat je d.m.v. een prentenboek (plaatjes op het digibord) 
het verhaal hebt verteld. Dit maakte het heel duidelijk voor de leerlingen. De leerlingen 
deden actief mee en waren dus betrokken. Dit is een compliment voor jou. Op het einde was 
jij jouw tas kwijt en een leerling gaf aan dat mensen die stom doen ook alles kwijt raken, 
zoals in het verhaal van Noach ook. Hieruit blijkt dat de leerlingen het moraal van het 
verhaal hebben begrepen en daar gaat het uiteindelijk om. Bedankt en tot de volgende keer 
weer!” 
Groep 6 n.a.v. Jozef de dromer: “Hierbij de evaluatie: de kinderen hadden er erg veel zin in 
en waren reuze enthousiast. Tijdens je les hingen de kinderen aan je lippen, dit komt mede 
door je interactie met de kinderen. Door je manier van vertellen snappen de kinderen de 
moraal van het verhaal. Kinderen kunnen niet wachten totdat je het verhaal komt afmaken. 
Reacties van kinderen: heel erg leuk, hij is erg grappig, dat hij rond loopt tijdens de les, hij 
maakt er een toneelstuk van, heel positief vertelde, hij maakte er een logisch verhaal van, 
maakt contact met kinderen, het verhaal leek maar één minuut, verschillende stemmetjes, 
maakt het spannend en eng, maar toch grappig.” 
 

Dr. B.W.J.M. Banning - onderwijspedagoog & theoloog 
Leraar godsdienst-levensbeschouwing OMO & 
Levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA 

Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

MARIAGEDACHTE 
 
WIJ ZIJN OP ZOEK MARIA 
      
Wij zijn op zoek Maria, 
naar wegen om te leven, 
om lief te hebben 
en elkaar te zien. 
 
Wij zijn op zoek Maria, 
naar God, die ons wil horen, 
ons niet vergeet 
ons niet verlaten wil. 
 
Wij zijn op zoek Maria, 
naar de rechtvaardigheid, 
naar recht en krom 
en naar wat goed is. 
 
Zo zoeken wij in deze Adventtijd  
naar het licht in onze duisternis. 
Terwijl ons duister 
licht wordt in Zijn licht. 

Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 
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NAAR LOURDES MET HET BISDOM 
Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes! 
 
Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes. Elke dag gaan vele 
mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. 
Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om 
stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, 
om bezinning. 
 
Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U 
kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, 
wandelingen door Lourdes en excursie naar de Pyreneeën.  
De Lourdesgroep Bisdom ’s Hertogenbosch (Lourdes-groep) verzorgt al 25 jaar bedevaarten 
naar Lourdes in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim De groep bestaat uit 
vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis 
en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond.  
Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het Zorghotel Accueil Notre Dame 
verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim. 
 
U kunt mee met de volgende reizen: 
 
18 t/m 26 mei 2020 busreis naar Lourdes 
Een prachtige reis door het mooie Frankrijk. Op de heenweg bezoeken we de 1e dag de 
kathedraal de Notre Dame in Reims. Op de 2e dag gaan we naar het klooster in Nevers, waar 
Bernadette opgebaard ligt in haar schrijn. En op de terugweg gaan we naar het mooie 
plaatsje Rocamadour. 
 
Indien U liever vliegt is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de vliegreis van 20 t/m 25 
mei 2020.  
De pelgrims die met het vliegtuig gaan sluiten zich dan in Lourdes bij de buspelgrims aan. 
U gaat op eigen gelegenheid naar Den Bosch of Eindhoven. Daar staat de transferbus die u 
(tegen betaling) naar het vliegveld van Maastricht brengt. 
 
Vliegreis van 8 t/m 13 september 2020 
Vertrek vanaf vliegveld Maastricht. Bij voldoende deelname gaan we met een bus vanuit 
Brabant naar het vliegveld. Deze vliegreis wordt ook geheel verzorgd door onze vrijwilligers 
van de Lourdes-groep. Pelgrims die veel zorg nodig hebben kunnen logeren en verzorgd 
worden in zorghotel Accueil Notre Dame. 
 
Informatiebijeenkomst 
Als U, uw familie, kennissen en vrienden belangstelling hebben voor een reis naar Lourdes, 
dan bent U allen van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst komt 
U – onder het genot van een kopje koffie/thee - alles te weten over de 2 bedevaart reizen. Er 
wordt een presentatie en informatie gegeven over de reis, de bedevaart zelf, het leven van 
Bernadette en het heiligdom van Lourdes. 
 
De informatiebijeenkomst wordt gehouden op: 
Zondag     19 januari 2020 
Locatie:     Parochiezaal van de Willibrorduskerk 
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Adres:        St.Willibrordusstraat 3 in Berkel-Enschot.  
Aanvang:  14.00  uur. 
De duur van de bijeenkomst is ongeveer 90 minuten.  
 
Voor verdere inlichtingen kunt U terecht bij: 
Joke Hoekman          T. 013-5216701         M. 06-42347729 
Wilma Caiffa  M. 06-12157507 (na 18.00 uur) 
 
Tip: Bent u client bij Zorgverzekeraar CZ! Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij 
Joke Hoekman.  
 
Veel informatie kunt U vinden op onze website: www.lourdes-groep.nl en Facebook: 
Lourdesgroep 

Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

VAN BIJBEL NAAR LEVEN 
 
Er zijn weer data gepland om bij elkaar komen 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 eerstvolgende avond is op woensdag 11 december en de daaropvolgende bijeenkomst is 
op woensdag 12 februari.  
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↑ 

__________________________________________________________________________________________ 

ALS KANKER JE RAAKT 
 
30 november 2019 Landelijke ontmoeting ‘Geraakt door verlies’ met Manu Keirse 
Op zaterdag 30 november organiseert de stichting Als kanker je raakt de landelijke 
ontmoetingsdag ‘Geraakt door verlies’ 
in Doorn. Deze dag is voor iedereen die 
een familielid, vriend(in), naaste heeft 
verloren aan kanker of aan een andere 
ziekte. Spreker is Manu Keirse.  
 
Wanneer iemand van wie je houdt, is overleden, is dit één van de meest ingrijpende 
gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart, de wereld om je heen lijkt stil te staan. Deze 
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dag is voor iedereen die een weg zoekt in het leven met het verlies, maar ook in het leven 
dat weer verder gaat. 
 
Gastspreker is Manu Keirse, Manu Keirse is hoogleraar, klinisch psycholoog en schrijver van 
een tiental boeken over rouw, waaronder “Helpen bij verlies en verdriet”. Arie van der Veer, 
predikant, presentator van EO programma’s en oprichter van Als kanker je raakt houdt een 
korte overdenking. 
  

Praktische informatie 
De ontmoetingsdag is van 10.30 – 14.00 uur in Het Brandpunt, Postweg 18, Doorn. De 
toegang is gratis. De lunch wordt verzorgd. De dag wordt geleid door Annette Westerhuis.  
Alle begeleiders hebben zelf een naaste verloren. 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 (geloofs)bemoediging 

Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 
 

Christus, de Koning van het heelal 
Al bij zijn geboorte kwamen koningen uit het Oosten om het kleine 
kind Jezus als koning hulde te brengen met geschenken. En nu, op het 
eind van het jaar, brengen wij allemaal eer aan Jezus, omdat Hij de 
koning is van alwat bestaat, van heel het heelal. 
Toch zijn er helaas nog veel mensen die Jezus niet erkennen, juist 
zoals de mensen bij het kruis, die Jezus bespotten. Maar de goede 
moordenaar wist waarom het ging: “Jezus, denk aan mijn, als U in uw 
koninkrijk gekomen bent”. 
Wij sluiten ons aan bij zijn woorden. “Jezus, denk aan ons, nu U als  

koning over allen heerst”! 
Met 
het 
feest 
van 

Christus Koning wordt de laatste week van het kerkelijk jaar ingezet. Daarna begint een 
nieuw jaar in de kerk. Het is dan weer Advent. 
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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  

- 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, 6 december, 
KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Drunen 
tussen 10 en 12 uur.  

Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand 13 december, is er KOFFIELEUTE in de bibliotheek 
van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.  
Iedere 2e zaterdagochtend van de maand 14 december, 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.  
 
UITNODIGING     ONTMOETEN 2020      24-1-2020  
Zoals het inmiddels een goede traditie is geworden, organiseert de Rotaryclub in het kader 
van ons thema “Ontmoeten” een gratis gezellig dag voor de groep Piep-oud.  
U bent van harte welkom in het Gouverneurshuis, Putterstraat 14 in Heusden voor een  
gezellig samenzijn.  
Op vrijdag 24 januari 2020 om 11.00 uur wordt u verwelkomd met een lekker kopje koffie of 
thee, waarna een gezellige dag zal volgen. In dit mooie pand zal u tevens een heerlijke lunch 
worden aangeboden.  
De middag zal worden afgesloten rond de klok van 15.30 uur.  
Heel graag tot dan!  
Rotaryclub Heusden  
Inschrijving per mail/website is noodzakelijk 

  
 
In 2018 heeft de Luisterlijn ruim 500.000 oproepen 
ontvangen. Niet eerder hebben Nederlanders zo vaak 

telefonisch, per mail of per chat anoniem aan de bel getrokken. Een groot deel van de 
hulpvragers wilde of kon niet met zijn of haar verhaal terecht in de eigen omgeving. Bijna een 
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derde van de bellers was of is cliënt in de GGZ. Veel bellers voelen zich alleen of zijn eenzaam. 
Dit blijkt ook uit de onderwerpen die mensen aan de orde stellen. Tweederde van de bellers is 
jonger dan 65 jaar.  
In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en 
nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een 
vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en telefonisch 24 uur per 
dag  
Bellen met de telefonische hulpdienst kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, 
het hele jaar door. Al meer dan 60 jaar weten mensen de Luisterlijn te vinden. Want praten 
lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt 
of juist blij. Even dat steuntje in de rug is fijn.  

0900 0767 of lokaal: 073 6140048  
soms kan het even duren voordat u iemand aan de lijn heeft MAAR uw  
geduld wordt ALTIJD beloond. 
 

 
SAMENWERKING STICHTING ONTMOETEN HEUSDEN & ENGELENTAFEL 
 
In 2013 werd Ontmoeten middels mail benaderd door een Drunens echtpaar:  
  
"Hallo, 
In het weekblad Waalwijk las ik over Ontmoeten Heusden. Een mooi initiatief. Omdat ik op 
eerste kerstdag met mijn gezin thuis ben en geen afspraken heb, dacht ik dat het leuk zou zijn 
om een aantal mensen uit te nodigen om te komen eten. Mijn vraag aan jullie is of jullie 
mensen kennen die op eerste kerstdag alleen zijn en het leuk zouden vinden om bij ons te 
komen eten. Ik denk aan 2 tot 4 personen. We kunnen ze eventueel ophalen en thuis 
brengen. 
Ik hoor het graag." 
 
hetgeen met enig ongeloof werd gelezen. Wat een geweldig en genereus aanbod! 
Wat een voorbeeld voor de maatschappij maar in het bijzonder voor de Heusdense 
samenleving  van een gezin bestaande uit pa/ma en 2 middelbare scholieren. 
Het betekende de start van "Gast aan Tafel" waarbij Heusdenaren mede inwoners 
uitnodigen voor een lunch of diner tijdens de feestdagen met vooral gezellig samen zijn hoog 
in het vaandel.  Een etentje gelardeerd met praten en luisteren naar elkaar over vreugde en 
verdriet, kerstliedjes luisteren of (soms met begeleiding op piano ,viool of fluit) zingen enz. 
Samen Kerst vieren. 
ALTIJD vanuit een enorm groot hart en veel wederzijds respect. 
 
De afgelopen jaren zijn een aantal Ontmoet'ers te gast geweest.  
Zonder uitzondering was iedereen enthousiast: De gastheren/-vrouwen EN de gasten! 
 
Als Onmoet'er of Ontmoetster kunt u zich ook nu weer opgeven als GAST aan Tafel voor de 
komende 1e Kerstdag. U BENT VAN HARTE WELKOM bij mede Heusdenaren. Er zijn geen 
kosten aan verbonden . 
En na aanmelding ontvangt u altijd een bevestiging. 

Inschrijving is noodzakelijk.   
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Dit jaar doet Ontmoeten deze activiteit  voor het eerst in samenwerking met de 
Engelentafel. 
Het gedachtegoed van de EngelenTafel sluit 
prachtig aan bij dat van Ontmoetenen gaat in de 
kern over het openen van harten en creëren van 
nieuwe verbindingen tussen mensen. Het gaat om 
bewustzijn van de omgeving en mensen voor wie samenzijn niet vanzelfsprekend is. Omzien 
naar elkaar en de kracht van de verbinding staan centraal.  
Ook de EngelenTafel is een gezellige kersttafel. Iemand nodigt thuis een aantal gasten uit om 
samen kerst te vieren. Op zijn of haar eigen manier. Samen geniet je van een avond vol 
mooie verhalen, lekker eten, nieuwe ontmoetingen. 
Het gedachtegoed van beide stichtingen sluit naadloos op elkaar aan.  Er is dan ook geen 
enkele aarzeling om de stap van samenwerking te nemen. Stapje voor stapje.  
Nu eerst met het vizier gericht op de feestdagen, uitgroeiend in de loop van 2020 naar het 
creëeren van ontmoetingen, leggen van nieuwe contacten en verbindingen tussen diverse 
verschillende mensen binnen de Heusdense samenleving. 

 
 
SAAMPIES ETEN                                                                       29 december 2019 
Gaat op de laatste zondag van december gewoon door. 

Inschrijving is noodzakelijk.  
 

Ook de WENSBOOM gaat weer ONToer! 
Heeft u of heb jij een droom of een wens? 

voor jezelf of voor  een ANDER? 
Voor een beetje kleur in het leven, 

als een duwtje in de rug of als oppepper? 
Laat het daar niet bij 

pak pen en papieren een kaartje, 
schrijf de wens op 

en hang de wens in de wensboom 
Route Wensboom ONToer: 

13 t/m 16 december Parochie Wonderbare Moeder Drunen 
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St. Lambertuskerk 
16 t/m 18 december Bibliotheek Heusden 
18 t/m 24 december Bibliotheek Vlijmen 
24 t/m 28  december Open Hof Drunen 
28 dec t/m 2 januari Kerk Heusden Vesting 

2 t/m 6 januari Bibliotheek Drunen 
 
            + voor het eerst dit keer: 

9 dec t/m 19 december D'Oultremontcollege Drunen 
9 dec t/m 6 januari Gemeentehuis Drunen 
9 dec t/m 6 januari Gemeentehuis Vlijmen 
19 dec t/m 12 januari Voorste Venne (entree) 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
23 oktober - Schasie Bierkens-Meeuwisse (90), Schoolstraat 2a-66 
29 oktober - Grada van Wolferen (91), Zorgcentrum Zandley 
  1 november - Riet Jansen (86), Zorgcentrum Zandley 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
17 oktober -  Annie Muskens-Akkermans (92), Th.J. Rijkenstraat 6 
11 november - Sjaan Brok-van Halder (86), Rooijackerserf 54 
 
In Drunen is gedoopt: 
  3 november - Skyler van Uden, Zonnebloemlaan 142 
 
 

 
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 
 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 
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       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 
Rond de 2e week van december wordt de Parochiewijzer met de diensten rondom Kerstmis 
en oud- en nieuwjaar weer aan huis bezorgd. 
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 25-26 januari 2020. 


