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HEILIGE STRIJD….
Kwaad
‘Meneer de diaken’, begon iemand op hoge toon, ‘ik zal nooit kwaadspreken..., maar
die tante van mij in Den Bosch, die heeft me toch weer zitten roddelen....’ Het is
moeilijk om niet zelf het kwaad te doen dat je zo fel bestrijdt! Deze levenswijsheid
werd in de derde eeuw na Christus ontdekt door Antonius. Antonius Abt wordt hij
genoemd, om hem van de latere Franciscaan te onderscheiden. Dus niet de Antonius
van Padua, van verloren zaken maar die van het varken. Het varken was de
vermomming van de onreine geesten die hem bekoorden. Het maakte hem tot
patroon van veefokkers en schilders - vanwege de penselen! Als jongeman ging hij in
een grafkelder wonen. Hij wilde ascetisch leven maar werd geplaagd door bandeloze
erotische dromen en visioenen van zwelgpartijen. Zo ontdekte Antonius ruim 16
eeuwen voor Freud, dat de demonen uit zijn eigen driften voortkwamen en dat hij ze
zelf opriep door ze genadeloos te onderdrukken. Als je met de duivel gaat worstelen
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word je zelf des duivels. Het kwaad bestrijd je beter door je te keren naar het licht! Dit
is de kern van heiligheid. Heiligen strijden tegen het kwaad in de wereld. Dat is hard
nodig. Hebzucht en machtsdrift verstoren elke generatie weer opnieuw de eerlijke
verhouding tussen mensen. Daarom moeten wij blijven strijden tegen het kwaad.
Steeds opnieuw moeten we opkomen voor de rechten van dieren, voor het behoud
van zeeën en wouden, voor de armen in Afrika en de slachtoffers van oorlog. We
moeten zorg hebben voor het behoud van ons ‘gemeenschappelijk huis’, zoals paus
Franciscus het aangeeft. Dat bestrijden van het kwaad draagt echter een gevaar in
zich: degene die een vijand bevecht loopt een goede kans om de trekken, de tactiek en
gedachtegang van de vijand over te nemen. Om het in traditionele termen te zeggen:
wie met de Satan gaat vechten, heeft de stap naar hem al gezet en de Satan verheugt
zich.
Licht
Henri Nouwen, een Nederlandse priester die in Amerika veel gepubliceerd heeft over
spiritualiteit, heeft erover geschreven in zijn boek ‘De weg naar vrede’ (Tielt 2004). De
Egyptische monniken die in de eerste eeuwen de woestijn opzochten om de strijd met
het kwaad aan te gaan, moesten niet met de Satan vechten, want dan zouden ze zelf
satanische trekken overnemen. Ze moesten, integendeel, de blik de andere kant op
richten naar het licht. Alleen met het Rijk van God in het hart was de strijd te winnen.
Daarom moet je de vrede niet bevèchten, maar erom bidden. Je moet Gods rijk van
vrede toelaten in je hart.
Terrorisme
Een voorbeeld: kijk eens naar wat er met de Joden in Europa is gebeurd sinds - pakweg
- 1800. Je begrijpt dan maar al te goed, hoezeer Joden uit de hele wereld kost wat kost
een eigen staat wilden stichten. Ze zochten een plek waar ze in vrijheid mochten leven.
Voor die plek hebben ze immense offers gebracht. Met geweld werden Palestijnse
dorpen vernietigd en tallozen van hun grond verjaagd. In kampen en afgelegen dorpen
groeiden jongeren op in troosteloze omstandigheden, zonder enige hoop en tenslotte
bereid tot het plegen van zelfmoordaanslagen. Er ontstonden fanatieke groepen
opstandelingen en het geweld mondde tenslotte uit in de grote rampen in New York,
Madrid en Parijs, met als voorlopig hoogtepunt de oprichting van het kalifaat IS in Syrië
en Irak. Het antwoord daarop was een oorlog tegen het terrorisme. De hele
geschiedenis is een gevecht om recht en tegelijk een keten van geweld. Iedereen die
het onrecht wil keren komt in de verleiding om dezelfde fouten te maken als degenen
die hij bestrijdt. Het kwaad groeit.
Kind van God
Als ik een kwaad woord zeg over iemand die kwaadgesproken heeft, dan schaar ik mij
onder de kwaadsprekers. Als ik geweld gebruik tegen geweldplegers, dan schaar ik mij
onder de gewelddadigen. Wie het kwaad in de wereld echt te lijf wil gaan, die moet
zijn blik wenden naar het licht. Die moet in zijn hart het Rijk van God koesteren. Hij zal
proberen zelf zonder wrok te leven, als een kind van vrede. Barmhartigheid straalt uit
zijn ogen. Zachtmoedigheid draagt hij in zijn handen. Hij en zij lijken op God, die het
laat regenen over goede en slechte mensen…
Diaken Albert Soeterboek
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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CARITAS WONDERBARE MOEDER i.o.
CARITAS
WONDERBARE MOEDER i.o.
Centrum voor Aandacht en Hulp
VREDESWEEK
Op vrijdagavond 21 september was er in de Open Hof een
oecumenische viering georganiseerd door de Ambassade
van Vrede in Heusden. Voorgangers waren Pastoor
Hedebouw en Dominee Jansen. De liturgie stond geheel in
het teken van de vredesweek. De jeugdcantores van de
Parochie Wonderbare Moeder heeft met toepasselijke
liederen deze viering opgeluisterd. De collecte, bestemd
voor vredesorganisatie PAX, heeft € 95,45 opgebracht.
Deze zal PAX besteden aan Sara Sebrenica, een organisatie
die jongeren in Sebrenica jongeren helpt hun
oorlogstrauma’s te verwerken en verschillende etnische
groepen helpt samen een toekomst op te bouwen.
Zaterdagochtend 22 september heeft een groep van ± 40
personen, waaronder 15 jongeren van het d’Oultremontcollege, samen gewandeld
voor de vrede. De wandeling startte bij de Hubertuskapel met koffie en
accordeonmuziek. Na een korte inleiding gingen we in stilte achter elkaar over een
smal pad aan de wandel. De tweede helft van de wandeling hebben we aan de hand
van stellingen pratend teruggelopen naar de kapel voor een korte afsluiting.

“HELP ONS HELPEN”
Inzamelingsactie Voedselbank van 26 oktober tot en met 4 november 2018
Caritas Wonderbare Moeder organiseert met medewerking van de Parochie
Wonderbare Moeder en de Protestantse Gemeente Drunen een inzamelingsactie ten
behoeve van de Voedselbank Den Bosch en omstreken. De actie zal plaatsvinden van
vrijdag 26 oktober tot en met zondag 4 november. Er is gekozen voor de Voedselbank
Den Bosch e.o., omdat vanuit deze organisatie ook gezinnen in de gemeente Heusden
worden ondersteund.
Daartoe kan iedereen in die periode levensmiddelen voor de Voedselbank aanleveren.
Er is vooral behoefte aan houdbare levensmiddelen zoals rijst, broodbeleg, koffie,
thee, ontbijtkoek, macaroni, maaltijdsoep, spaghetti en aardappelpuree. Ook vlees,
groenten en fruit in pot of blik zijn welkom. Dat geldt ook voor wasmiddel, tandpasta
en/of shampoo.
Deze artikelen kunnen op de volgende dagen ingeleverd worden bij de ingang van de
betreffende kerk of het Zorgcentrum:
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
26 oktober 2018
18.00 uur tot 18.30 uur
Drunen, St. Lambertuskerk
27 oktober 2018
16.30 uur tot 17.00 uur
Zorgcentrum St. Antonius Heusden
27 oktober 2018
18.30 uur tot 19.00 uur
Drunen, St. Lambertuskerk
28 oktober 2018
09.00 uur tot 09.30 uur
Elshout, St. Jan Evangelist
28 oktober 2018
10.30 uur tot 11.00 uur
Drunen, St. Lambertuskerk
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28 oktober 2018
29 oktober 2018
30 oktober 2018
31 oktober 2018
1 november 2018
2 november 2018
3 november 2018
3 november 2018
4 november 2018
4 november 2018
4 november 2018

09.15 uur tot 09.45 uur
18.00 uur tot 18.30 uur
18.00 uur tot 08.15 uur
10.00 uur tot 11.00 uur
18.30 uur tot 19.00 uur
18.30 uur tot 19.00 uur
16.30 uur tot 17.00 uur
18.30 uur tot 19.00 uur
09.00 uur tot 09.30 uur
10.30 uur tot 11.00 uur
09.15 uur tot 09.45 uur

Drunen. Open Hof kerk
Drunen, St. Lambertuskerk
Drunen, St. Lambertuskerk
Drunen, Open Hof kerk
Elshout, St. Jan Evangelist
Drunen, St. Lambertuskerk
Zorgcentrum St. Antonius Heusden
Drunen, St. Lambertuskerk
Elshout, St. Jan Evangelist
Drunen, St. Lambertuskerk
Drunen, Open Hof kerk

Op zondag 4 november wordt de inzamelperiode afgesloten. In het weekend van 3 en
4 november zal in alle vieringen aandacht worden besteed aan de actie. Er zal dan in
de kerken ook een extra collecte worden gehouden voor de Voedselbank Den Bosch
e.o.
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website:
www.wonderbaremoeder.nl

ADVENTSPROJECT
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 extra 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
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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 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 kind moeders en slachtoffers van kind huwelijken. 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.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

NABESTAANDENBIJEENKOMST
Nabestaandenbijeenkomst te Drunen op woensdag 14 november 2018
Als de dagen beginnen te korten en het blad gaat vallen, weten we dat Allerzielen voor
de deur staat. Het is de dag waarop we in de wereldkerk de mensen gedenken die zijn
overleden. Tijdens de viering van Allerzielen, in Elshout op zondag 28 oktober om
14.00 uur, in Drunen op 2 november om 19.00 uur en in Heusden op 3 november om
17.00 uur in de Soos wordt dat in het bijzonder gedaan: de namen van de overledenen
van het afgelopen jaar worden gelezen, en we bidden voor alle overledenen.
Allerzielen is voor velen een moeilijke dag. Het is zo’n dag dat je wordt geconfronteerd
met een lege plek in je leven. Iemand die er zou moeten zijn, maar er niet (meer) is. Zo
zijn er veel van die dagen in het jaar: de feestdagen, de verjaardag, de trouwdag, de
dag van overlijden. Allemaal dagen die sterk in herinnering brengen dat we een groot
en belangrijk deel van ons leven met een ander hebben gedeeld. Een echtgenoot of
echtgenote, een ouder, een kind….
Vanuit onze parochie organiseren pastores samen met de avondwakegroep ieder jaar,
rond Allerzielen, een nabestaandenbijeenkomst. Op deze bijeenkomst willen wij de
mensen, die tussen 1 augustus 2017 en 1 augustus 2018 een dierbare hebben
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verloren, de gelegenheid geven om iets van hun verlies met elkaar te delen. Op deze
bijeenkomst staan vooral samenzijn en warmte voorop. We vinden het belangrijk dat
mensen hun ervaringen kunnen delen, over de kleine en de grote dingen, en zo elkaar
tot steun en zegen kunnen zijn. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagochtend 14
november a.s. van 10.00 tot 12.00 uur in het Mariahuys te Elshout, Kerkstraat 37a.
Mensen hebben een persoonlijke uitnodiging toegestuurd gekregen en velen hebben
zich al aangemeld. Het is echter goed dat we als parochiegemeenschap op de hoogte
zijn van deze speciale bijeenkomst en weten dat er nazorg is voor de rouwenden.
Namens de werkgroep Afscheid en rouw
Frits Rommers en diaken Albert Soeterboek
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

MARIAGEDACHTE
MOEDER GODS MARIA.
Moeder Gods Maria,
Hier neergeknield voor uw wonderbeeld,
waarvoor wij U graag vereren,
vragen wij om uw bijstand vele keren.
Moeder Gods Maria,
Hier neergeknield voor uw wonderbeeld,
Vinden we hier in al ons verdriet,
Veel hulp en troost die u ons biedt.
Moeder Gods Maria,
Hier neergeknield voor uw wonderbeeld,
Willen wij u steeds weer vragen,
Zegen ons hier en nu en alle dagen.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VOOR ALLE VRIJWILLIGERS
DANKZONDAG voor alle vrijwilligers van de parochie
Ook dit jaar organiseren we weer een dank-je-wel middag voor alle vrijwilligers in de
parochie Wonderbare Moeder. Ditmaal wordt de middag gehouden in Elshout in het
Rad en wel op zondag 25 november van 12.00 uur tot 16.00 uur. Noteer dit alvast in de
agenda, de uitnodiging volgt.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

UUR VAN STILTE EN GEBED
Waar Gods goede Geest werkzaam is….
Op maandag 1 oktober was het groot feest in de parochiekerk van de Heilige
Lambertus en nadien in de pastoor Vermeulenzaal. De reden: 25 jaar ‘uur van stilte en
gebed’. Vijfentwintig jaar geleden was ik koster in de H. Lambertuskerk en pastoor
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Spooren de herder van de Drunense geloofsgemeenschap. Na het vertrek van de
zusters Clarissen in Elshout is er op initiatief van enkele parochianen het ‘Uur van Stilte
en gebed’ ontstaan op de vrijdagavond. De eerste opzet was een samenkomst onder
uitstelling van het Allerheiligst Sacrament met een verzameling van gebeden die
parochianen aandroegen. Met de tijd is het uur ingevuld met de vesperdienst van de
vrijdagavond (kerkelijk avondgebed) en in de mei- en oktobermaand het rozenhoedje
gebed. Weer wat later een heilige mis op de eerste vrijdag van de maand. Na vijf jaar
pastoraat is pastoor Spooren naar Geldrop verhuisd. Ook ik heb de parochie verlaten
om te gaan werken in Geldrop. Wat het allemaal zo bijzonder maakt is, dat het ‘Uur
van Stilte en gebed’ vijfentwintig jaar later nog steeds doorgaat. Niet meer op de
vrijdag, maar op de maandag. Daar is Gods goede Geest toch aan het werk?
Vijfentwintig jaar ‘Uur van Stilte en gebed’, een reden voor een feest. Op uitnodiging
zijn pastoor-deken Spooren, samen met zijn confraters uit India Pater Ramesh en Pater
John en ik als diaken van de Willibrordparochie (Aalst, Valkenswaard, Waalre ) naar
Drunen getogen om aanwezig te zijn. Een heilige Mis in de dagkapel van de
Lambertuskerk mocht voorafgaan aan de lezing van pastoor-deken Spooren. Toen ik in
de dagkapel van de kerk assisteerde als diaken kwamen bij mij de beelden naar boven
van die tijd dat ik in Drunen werkzaam was. En eigenlijk is er buiten de gebruikelijk
avond – en dat we allemaal wat ouder worden - niets veranderd. Jeugdherinneringen
van meer dan vijfentwintig jaar gelden als jonge misdienaar, koster en acoliet, en nu
als diaken. Wat bijzonder! Na de heilige Mis in de Lambertuskerk volgde een lezing
rond de genadeplaats van Maria in Fatima (Portugal). Pastoor Spooren gaf in het begin
algemene beschouwingen rond de Moeder Gods en later in de lezing over de plaats
Fatima. Ook dit was zo herkenbaar, omdat ik in 2017 in Fatima ben geweest als
pelgrim. Het is voor iedere parochie een genade als er een biddende gemeenschap
aanwezig is. In Drunen al vele jaren, met name in het ‘Uur van stilte en gebed’, in
vereniging met de Clarissen die later naar Eindhoen zijn verhuisd. Ook in de kapel van
de Clarissen liggen voor mij verschillende herinneringen. Ik heb daar als acoliet
menigmaal de zondagse eucharistie geassisteerd. Vanaf mijn zetel op het priesterkoor
had ik een goed zicht op de zusters die in het slot verbleven. Zonder woorden waren
wij met elkaar verbonden in gebed. Vanaf 2012, na mijn diakenwijding heb ik bij de
zusters verschillende keren het lof mogen houden in het feestoctaaf rond heer
stichteres St. Clara. Persoonlijk ervaar ik het als een gemis dat de zusters Clarissen de
stad Eindhoven hebben verlaten, want biddende gemeenschappen blijven noodzakelijk
in onze Nederlandse Kerkprovincie. Daarom is het zo genaderijk dat we in Drunen al
vijfentwintig jaar een biddende gemeenschap van mensen hebben die zich toeleggen
op het bidden voor de noden van Kerk en wereld. Gods goede Geest is werkzaam in
Drunen. Dat dit nog vele jaren zo mag zijn! Via mijn ouders in Drunen en via Facebook
blijf ik op de hoogte en zag mooie foto’s voorbij komen van het bezoek van onze
Brabantse bisschop - Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, op
zondag 7 oktober in de Drunense parochiekerk waarmee het jubileumfeest nog extra
luister werd bijgezet! Van harte proficiat met dit mooie jubileum! – In gebed met
elkaar verbonden! –
Diaken Bas Leijtens
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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ZONDAG 7 OKTOBER: FEEST IN KATHOLIEK DRUNEN
Het was feest, groot feest, een veelvoudig feest, op deze mooie zondag van oktober
2018. De aanleiding was een profetische gebeurtenis in Drunen, 25 jaar geleden. Want
toen werd een “Uur van Stilte en Rozenkransgebed” ingesteld. Vijfentwintig jaar lang is
op elke maandagavond stilte gehouden en is de rozenkrans gebeden. Dat is een
zilveren jubileum met een hemelse gouden rand. Dat mag gevierd worden.
Voor dat feest was ook ik uitgenodigd vanwege mijn betrokkenheid bij de Missie, bij
Maria, bij de Rozenkrans en speciaal bij de stichting “Kinderen bidden voor kinderen”.
Maar ook als oud-pastoor en rector van de St. Lambertusbasiliek te Hengelo, voelde ik
mij helemaal thuis in de Drunense Lambertus. Ik vind namelijk bisschop-martelaar
Lambertus (rond 700+) een voorbeeld voor onze tijd: een man die zich helemaal
toelegde op de verkondiging van het Evangelie, en wel in de wijde omtrek van
Maastricht en Luik. De vele Lambertuskerken aldaar getuigen van zijn intense missiearbeid. En hij werd nog martelaar ook. Zulke mensen die met heel hun leven getuigen
van de Boodschap van Jezus, die hebben we weer heel hard nodig, in Brabant, in heel
Nederland, en wel in heel Europa.
Lambertus paste dus prachtig op deze 1e zondag van oktober, die in de wereldkerk is
bestemd als “Wereldmissiedag voor kinderen”. Daarbij past natuurlijk weer de
aanwezigheid van kinderen. En daar waren ze: de kinderen van het blij zingende
kinderkoor en de kinderen die waren opgeroepen mede door de stichting “Kinderen
bidden voor kinderen”. Behalve geld collecteren voor de missie is ook bidden voor de
missie van het grootste belang. Drie kinderen (waarvan intussen Francesco en Jacintha
intussen zijn heilig verklaard) kregen in 1917 van Maria te Fatima de missie: “Bidt voor
de bekering van de zondaars en bidt voor de vrede in de wereld.” En wat ik ontzettend
mooi vond: ik mocht bij de liturgische intocht de afbeelding dragen van die twee
kleine, maar reeds heilig verklaarde kinderen, van wie elk een kleine relikwie was
verwerkt in de lijst.
De bijzondere opdracht van Maria te Fatima was: “Bidt de rozenkrans.” Laat deze
zondag nu net vallen op 7 oktober, dat al een eeuw het Feest van de Rozenkrans is!
Vanzelfsprekend, dat die dag rozenkrans gebeden moest worden. En dat gebeurde
ook. Allereerst ’s morgens onder de plechtige en heilige mis. De kinderen hadden
tijdens de kinderwoorddienst met kraaltjes en een kruisje een tientje van de
rozenkrans gemaakt. Bij de voorbeden kwamen zij weer in de kerk. En daar mocht ik
als priester en leraar weer zo heerlijk doen: de kinderen even aanspreken, vertellen
over Maria en de rozenkrans, en 10 kinderen een Weesgegroet laten bidden. Toen
moet het even stil geweest zijn in de hemel, en hebben alle engelen en heiligen
meegebeden. En ’s middags tijdens het sacramentslof hebben de volwassen mensen
een rozenkrans gebeden voor de missie van de Kerk in onze wereld.
Kortom, een schitterede dag. En ik bid, dat deze dag op voorspraak van Lambertus
vrucht mag dragen voor kerk en dorp van Drunen. En ik hoop, dat de kinderen de
rozenkrans blijven bidden, en dat grote mensen het voorbeeld geven. Want
rozenkrans is een machtig wapen. Maria heeft het zelf gezegd. Dat mag Drunen niet
vergeten.
Koos Smits
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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25 JAAR UUR VAN STILTE EN GEBED
25 Jaar samen komen om te bidden.
Dat hebben we samen gevierd op 1 en 7 oktober.
We zijn samengekomen op 1 oktober om samen de Heilige Mis te vieren met pastoor
Spooren, pastoor Hedebouw, 2 priesters uit India en diaken Bas Leijtens. Radio Maria
was ook aanwezig. Daarna was het de aanbidding van het Allerheiligste. Na de
aanbidding was er koffiedrinken in het zaaltje. Daar gaf pastoor Spooren een lezing
over Fatima. Wat zeer interessant was en het over denken waard. We sloten de avond
af, zoals we begonnen waren met gebed. Het was een zeer geslaagde avond.
Op zondag 7 oktober was Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen, aanwezig in
Drunen en deed samen de Heilige Mis met pastoor Hedebouw en diaken Soeterboek.
De Heilige Mis werd door de schuts en het kinderkoor opgeluisterd en stond in het
teken van Wereldmissiedag van de kinderen, Onze lieve Vrouw van de Heilige
Rozenkrans en 25 jaar uur van stilte en gebed. Radio Maria was aanwezig.
Na de Heilige Mis was er koffiedrinken in het zaaltje, waar na genodigden, de pastoor
en de bisschop samen zijn gaan lunchen. Tijdens de lunch werden bisschop Van den
Hout en pastoor Hedebouw geïnterviewd door Radio Maria. Tot slot was er om 15 uur
het Heilig Lof.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken die aan deze twee dagen heeft meegewerkt.
Getrud Szatan
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VERSLAG BEDEVAART DEN BRIEL 22 SEPTEMBER
Bedevaart naar de H.H. martelaren van Gorcum in Brielle: een fantastische dag
Op zaterdag 22 september vertrokken we vanuit Drunen met de bus met 42 pelgrims
naar Brielle op bedevaart. Samen met onze Pastoor D. Hedebouw die ons voorging in
de H. Mis, de Kruisweg en het Lof.
Na de H.Mis was er koffie en thee met een lekker stuk vlaai. Met slagroom! Na de
koffie kregen we een rondleiding met een gids, die vertelde over de martelaren.
In de nacht van 8 op 9 juli 1572 werden in Den Briel negentien geestelijken
opgehangen het was een groep priesters en kloosterlingen die hun geloof trouw
bleven. Onmiddellijk na hun dood ontstond er onder degenen die trouw wilden blijven
aan de katholieke Kerk verering voor deze nieuwe bloedgetuigen. Dit leidde ertoe dat
zij in 1675 zalig en in 1867 heilig werden verklaard. Nog in hetzelfde jaar 1572 konden
de mensen kennis maken met wat er eind juni en begin juli in Gorcum en Den Briel was
voorgevallen.
Na de rondleiding was er een koffietafel, koffie en thee, een lekker kop soep, belegde
broodjes en een krentenbol. We lieten het ons goed smaken! Na de koffietafel zijn we
de kruisweg rond het martellarenveld gaan lopen en de mensen die niet zo goed ter
been waren konden het binnen toch goed volgen. Na de kruisweg was meteen het Lof
met Aanbidding van het Allerheiligste en de rozenkrans van de Goddelijke
Barmhartigheid met de gewone rozenkrans.
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Hierna was er weer tijd voor koffie of thee met een lekkere plak cake. Nu was het
wachten op de bus die iedereen om half 5 weer naar Drunen bracht, waar de pelgrims
afscheid van elkaar namen. Ik wachtte nog op mijn eigen vervoer en was ook mooi op
tijd thuis.
Ik denk dat iedereen een waarde- en zinvolle dag heeft gehad en dat we weer wat
sterker in ons geloof zijn geworden. Ik tenminste wel.
Pia Venninckx.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

KOOR- EN SAMENZANGAVOND 17 NOVEMBER
Koor- en samenzangavond – Grote Kerk Heusden
Op zaterdag 17 november is er een avondvullend
programma met naast prachtige koormuziek en samenzang
een indringend levensverhaal van één van de oud-gasten
van De Hoop.
Het thema van de avond is: God verandert mensen!
We zullen stilstaan bij hoe God mensenlevens kan veranderen en welke rol De Hoop
daarin mag spelen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de steun die er nodig is van
donateurs en zal er een collecte zijn. Jong en oud zijn van harte welkom!
De muzikale invulling zal worden verzorgd door: Wim Magré (orgel), Wilbert Magré
(piano en dirigent), Het Noorder Jongerenkoor uit Drachten (30 koorleden) en
Vocalgroup Undique (28 koorleden)
Komt u ook? De toegang is gratis (collecte). Aanmelden is niet nodig.
Grote Kerk Heusden, Burchtstraat 2, Heusden. De kerk is open om 19.00 uur en
aanvang van het programma is 19.30 uur. Er is geen pauze. De toegang is vrij.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER
Een jongedame uit havo 3 over het overlijden van haar opa en oma
Ieder jaar behandel ik met mijn leerlingen in de derde klassen het onderwerp
‘Overlijden, rouwrituelen en visies op de dood’. Soms vertrouwen leerlingen hun
ervaringen aan het papier en soms mag dat gepubliceerd worden. Onderstaand
verhaal is van een jongedame uit havo 3 vorig jaar (nu havo 4); ze schrijft over haar
ervaringen bij het overlijden van haar opa en over het overlijden van haar oma vijf jaar
later. Graag wil ik haar bedanken voor de toestemming om dit bijzondere verhaal hier
te mogen publiceren.
“De eerste keer dat ik de dood meemaakte was toen mijn opa overleed… Hij was
katholiek en geloofde sterk in God. Toen hij stervende was, bezochten wij (de hele
familie) hem om afscheid te nemen. Dit was tijdens de ziekenzalving. Het enige wat ik
me kan herinneren ervan is dat er een priester aanwezig was die opa insmeerde met
de speciale olie en dat hij voorlas uit de Bijbel. Toen hij was overleden en wij (de
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kleinkinderen) de kist naar voren droegen, werd de kist met heilig water besprenkeld
en met wierook omringd. Ik heb hiervan geleerd hoe de katholieken afscheid nemen
met behulp van ziekenzalving en hoe een katholieke uitvaart eruit ziet.
De tweede keer was het mijn oma die op bed lag als stervende. Zij werd bezocht door
de priester en had geen ziekenzalving. Ze had er vrede mee en had daar geen behoefte
aan. Met mijn oma beleefde ik het anders dan met mijn opa. Ik was 7/8 toen mijn opa
overleed en 12 toen mijn oma overleed. Ik beleefde alles veel bewuster. Oma’s dood
was meer ‘bijzonder’. Oma had een klok en die klok stond stil om half 12 in de avond.
Een week later ongeveer overleed ze precies om half 12. Dit was heel apart vond ik zelf
en ik ging meer geloven dat er IETS was, niet per se een God, maar wel dat er IETS was.
De volgende dag toen wij ’s avonds thuiskwamen brandde er ineens een hele felle ster
die er nooit eerder was. Zo typisch dat dit gebeurde, misschien was het toeval,
misschien niet. Maar ik geloof sindsdien dat het zeker mogelijk is dat er MEER is dan
dit. Maar de enige vraag is: wat?“
Vindt u het ook niet bijzonder dat zo’n jonge dame zulke bijzondere ervaringen heeft?
Zouden we misschien in gemeenschapszin en vertrouwen groeien wanneer we meer
van dit soort verhalen met elkaar zouden delen (vrij naar Kardinaal John Henry
Newman)? Graag nodig ik u uit om in eigen kring en daarbuiten uw ervaringen rondom
overlijden en dood met elkaar te delen. Tevens wens ik u sterkte toe bij het gemis van
uw dierbaren, zeker met het oog op Allerzielen binnenkort.
Hartelijke groet, Bill Banning – identiteitsbegeleider en docent godsdienstlevensbeschouwing.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

LEZING MARTELAREN VAN GORCUM 5 NOVEMBER
Op maandag 5 november a.s. wordt door heemkundekring Onsenoort een lezing
gehouden over de ‘Martelaren van Gorcum’. In de nacht van 8 op 9 juli 1572 werd in
Brielle een groep geestelijken, die trouw aan het katholieke geloof en de paus bleven,
door watergeuzen gemarteld en opgehangen.
Door Roy Tepe, gastconservator van het museum ‘De Martelaren van Gorcum’ in
Gorinchem zal op die avond verteld worden over hetgeen met de groep destijds in
Gorcum en Brielle gebeurd is, de samenstelling van de groep, over de zaligverklaring in
1675, de heiligverklaring in 1867 en over de latere verering in Brielle.
In de groep martelaren waren twee Norbertijner priesters waardoor in de vroegere
Norbertijner parochies in onze omgeving (Bokhoven. Elshout, Engelen, Haarsteeg,
Hedikhuizen en Vlijmen) in onze omgeving nog veel hieraan herinnert. Ook in Drunen,
geen Norbertijner parochie, zijn er zulke herinneringen en dat heeft te maken met de
groep Drunense zouaven die bij de heiligverklaring in 1867 in Rome aanwezig was. Bart
Beaard maakte een inventarisatie van alle herinneringen en vereringen in ons
heemgebied en zal aansluitend aan de lezing van Tepe hierover vertellen.
De lezing wordt gehouden in ’t Rad te Elshout, Kerkstraat 39, begint om 19.30 uur en
de toegang is €4,- incl. een kop koffie/thee bij binnekomst. Aanmelden is gewenst via
bestuur@hkkonsenoort.nl of 0416-320995.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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VOOR DE KINDEREN
Misschien maak je met je verjaardag of met sinterklaas of met kerstmis een
verlanglijstje. Daar staat op wat je graag wilt hebben.
Ook als wij bidden lijkt het vaak erop, dat wij een lang
verlanglijstje voorleggen aan God. Jezus wil on heel veel
geven. Maar Hij vraagt ook iets aan ons. Als we echt bij Hem
willen zijn en alles van Hem willen krijgen, moeten we meer
erop uit zijn te geven dan te ontvangen. Niet de baas spelen
over anderen, niet mensen opzetten tegen elkaar of ruzie
maken.
Jezus zegt: “Doe als ik: dien de anderen. Geef jezelf over om
goed te doen”.
Vandaag zeggen wij boven aan op ons verlanglijstje: “Jezus,
geef dat wij U en de mensen meer leren dienen”. Dat is pas een heel goede wens.
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
18 november
27 januari
31 maart
26 mei
Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool De Bolster.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

BOEKENBEURS VINCENTIUSVERENIGING
In het laatste weekend van oktober vindt de 32e Boekenbeurs van de
Vincentiusvereniging plaats op het terrein van Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk.
De Boekenbeurs gaat op vrijdagavond 26 oktober van start, en wel van 19.00u-21.30u.
Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober is de Boekenbeurs geopend van 11.00u-17.00u.
De entree bedraagt €1.- Pinnen is mogelijk. Naast een zeer groot aanbod van boeken,
gesorteerd naar categorie, is er ook een ruim aanbod van curiosa, lp’s en cd’s.
De Vincentiusvereniging zet zich in voor mensen in onze samenleving die in acute
financiële of materiële nood geraakt zijn, door wat voor oorzaak ook, en die niet
geholpen kunnen worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke
organisaties. De opbrengst van de boekenbeurs wordt aangewend voor deze directe
hulp van mens tot mens.
Voor meer informatie over de Vincentiusvereniging en de Vincentiuswinkel:
www.vincentiusheusden.nl Zie ook facebook.com/boekenbeursvincentiusheusden.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________
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KIJKEN NAAR ICONEN 28 oktober en 4 november
Zondag 28 oktober en 4 november van 11.00 tot 17.00 uur in de Leerfabriek,
Lambertusstraat 5, Hedikhuizen
Op twee zondagen kunt u een twintigtal iconen beijken en kennismaken met deze
rustgevende, meditatieve manier van schilderen.
Iconen komen voort uit een langdurige oosters-christelijke
traditie. Een icoon wordt geschilder met eiptempera op houten
paneel volgens een overgeleverde werkwijze. De afbeeldingen
zijn gebaseerd op aanwijsbaar christelijk bronmateriaal.
Ondanks dat er geshcilder wordt naar vaste voorbeelden is er
genoeg vrijheid voor een eigen weergave van het oerbeeld.
Marijke van der Linden zal zelf aanwezig zijn en uitleg geven
over het proces.
Emailleren op goud is een ander
ambacht waar vakmanschap en traditie samen komen.
Naast de iconen, zal een collectie kruizen aanwezig zijn;
de moderne vormgeving, oude symboliek en de
schoonheid van transparante kleuren vormen een
meesterlijke combinatie.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN
Gratis naar concert ODE AAN JACOB VAN EYCK
zaterdag 27 oktober 2018
Veel Heusdenaren kennen hem
niet, maar de in Heusden geboren beiaardier, fluitist en
componist Jacob van Eyck (1590-1657) is over de hele wereld
bekend! En omdat de gemeente dit jaar 700 jaar geschiedenis
viert, wordt hij eindelijk geëerd met een groot concert in de
prachtige Catharijnekerk in Heusden. Met in de hoofdrol de
beroemde blokfluitist Eric Bosgraaf, het ensemble Cordevento,
geluidskunstenaar Jorrit Tamminga en onze eigen
stadsbeiaardier Peter Bremer. Het concert vindt plaats op
zaterdag 27 oktober vanaf 20:00 uur en is gratis toegankelijk.
Wilt u dit unieke concert graag meemaken maar komt u niet zo makkelijk buiten de
deur? De organisatie- Stichting Jan van Eyck – biedt u de mogelijkheid om gratis in uw
eigen woonplaats (binnen de gemeente Heusden) opgehaald en teruggebracht te
worden! Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u dat aangeven bij uw inschrijving op
de bekende wijze, dus op bijgaan inschrijfformulier.
Een fantastische manier om kennis te maken met de muziek van Jacob van Eyck. In een
sfeervolle omgeving én met geweldige muzikanten. Een geweldige kans!
Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.
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SAAMPIES ETEN

28 OKTOBER EN 25 NOVEMBER 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.
De wens van Janet van Heesbeen is uitgekomen!
De wens van Janet van Heesbeen uit de ONTMOETEN wensboom 2017/2018 was: "Dat
ik voor 2 bewoners uit Heusden mijn huis open mag stellen voor een gezellige avond
eten en drinken"
En op vrijdag 3 augustus was het zover.
Hans van Drunen (uit Heusden), Lucy de Wilt (Herpt) en Rita Broos (Heusden) waren
die avond te gast bij Janet van Heesbeen (zie foto van links naar rechts).
Het was gezellig en lekker. Heel bijzonder.
Hans vatte het als volgt samen: "Het duurde tot ongeveer 8 uur en het was gewoon
gezellig. Ik ben blij dat een jonge vrouw haar deuren openstelt voor senioren om elkaar
zo te ontmoeten".
De gastvrouw op haar beurt vond het zeker voor herhaling vatbaar maar dan in Drunen
want er staat een verhuizing op stapel.
Terug naar boven↑
_________________________________________________________________________

LIEF EN LEED
In Drunen is de uitvaart geweest voor:
6 oktober
- Geert van Loon (94), Zorgcentrum Zandley
8 oktober
- Henk Kouwenberg (69), Pr. Hendrikstraat 19
14 oktober
- Antoon van Sluisveld (88), Zwikker 11
Mistijden
Drunen
Elshout
zaterdag
19.00 uur eucharistieviering
zondag
09.30 uur
eucharistieviering
10.15 uur
zondagmorgengebed
11.00 uur
eucharistieviering
maandag
18.30 uur
Uur van stilte en gebed
met aanbidding (event.
eucharistieviering)
dinsdag
08.15 uur eucharistieviering
woensdag
18.30 uur eucharistieviering in
Zandley
donderdag
18.00 uur uitstelling Allerheiligste
14

vrijdag
zaterdag
Antonius

met aanbidding
18.30 uur rozenkransgebed
19.00 uur eucharistieviering

18.30 uur

eucharistieviering

Heusden
17.00 uur

eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St.
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 uitgaven
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 24-25 november.
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