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ONMACHT EN HOOP 
Onmacht. Een gevoel waar we allemaal wel eens tegenaan lopen. Onlangs hoorde ik over een 
ouder die geen contact meer had met een kind. Vreselijk moet dat zijn. Ik ga nu niet in op de 
reden waarom en de schuldvraag maar laat het duidelijk zijn dat er altijd twee kanten zijn aan 
een verhaal. Maar hoe het ook gekomen is, het feit blijft dat er geen contact meer is. Wat die 
ouder ook doet, het is ijzig stil aan de overkant. Mensen kunnen onbereikbaar zijn of zich  
onbereikbaar maken om welke reden dan ook.  
In deze oktobermaand Mariamaand moet ik denken aan Maria bij de 4de statie van de 
kruisweg: ‘Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.’ Zij voelde zich ook onmachtig. Jezus was in 
zekere zin onbereikbaar. Letterlijk 
omdat de Romeinse soldaten 
verhinderden dat mensen langs de 
weg bij Jezus konden komen. Ze 
mochten de veroordeelden niet 
benaderen. Maar ook figuurlijk 
omdat Jezus die weg moest gaan 
van lijden en er was niets aan te 
doen. Hoe graag zou Maria Jezus 
lijden willen verlichten, verzachten, 
maar het kon niet. ‘Ik stond erbij en 
ik keek ernaar’ was geheel van 
toepassing. Het enigste wat Maria 
nog kon geven was haar blik. Een 
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blik kan veel zeggen, soms meer dan woorden en daden. Een blik kan iets laten zien van een 
innerlijke houding, een diepere laag van een mens. En die blik van Maria zal veel droefheid in 
zich hebben gehad, veel pijn, het gevoel van onmacht, het gevoel van zo graag willen en niet 
kunnen. Maar zou het ook een blik zijn geweest van bij de pakken neerzitten, klagen, 
kankeren, wanhopen, wegzinken in depressie? Neen. Zelfs in die omstandigheden bleef de 
hoop binnen haar bereik.  

Bij deze overweging kwam ik op een mooie tekst van een zekere Jacques Philippe die van 
toepassing is op de ervaring van de onbereikbaarheid van mensen: “In zo’n toestand moeten 
wij onszelf zeggen dat we naar het schijnt weliswaar geen enkel concrete mogelijkheid meer 
hebben om in te grijpen, maar dat het ondanks alles mogelijk blijft te geloven, te hopen en lief 
te hebben. Geloven dat God deze mens niet verlaat en dat het gebed voor hem ter zijner tijd 
vrucht zal dragen; alles blijven hopen van de trouw en de macht van de Heer; van deze mens 
blijven houden, hem blijven dragen in je hart en in je gebed, hem wanneer dat van toepassing 
is het aangedane kwaad vergeven, of welke andere manier ook zoeken om uitdrukking te 
geven aan je liefde, zoals het zich voordoet, een liefde die zich dan wel niet in zichtbare daden 
kan tonen, maar die zich uitdrukt in vertrouwen, toewijding, vergeving. Een liefde die des te 
zuiverder en groter is, naarmate ze armer is. Zelfs als wij absoluut niets meer aan concrete 
hulp kunnen bieden, bewaren we toch deze innerlijke vrijheid om door te gaan met 
liefhebben, een vrijheid die ons nooit door welke omstandigheden dan ook, hoe tragisch ook, 
kan worden ontnomen. “ 

Het is ondanks de moeilijk ervaring van onmacht een zegen dat we als Christenen nooit de 
hoop hoeven te verliezen. Maria kan ons altijd daarbij helpen. 
           Terug naar boven↑ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CARITAS  

WONDERBARE MOEDER  

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

 
OPBRENGST ACTIE VOEDSELBANK 

Op 13 oktober 2019 heeft Caritas Wonderbare Moeder de jaarlijkse 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 19 volle 
kratten houdbare levensmiddelen ingezameld. Dit jaar heeft het D’Oultremontcollege zich 
aangesloten bij onze actie. De leerlingen hebben 8 kratten ingezameld. Een woord van dank is 
op zijn plaats aan iedereen die heeft bijgedragen. Zo helpen wij ook onze medemensen die 
het minder breed hebben. 
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WERELDDAG VOOR DE ARMEN 16 EN 17 NOVEMBER 

In de weekendvieringen stelt Caritas Wonderbare Moeder één van hun projecten centraal. Dit 
jaar hebben wij gekozen voor Stichting Leergeld Heusden. Steeds meer kinderen kunnen om 
financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel 
normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen laten meedoen! 
De Stichting is voor hun werk afhankelijk van donaties  
 
ADVENTSPROJECT 2019 
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: 
 
“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 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 
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 
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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. 
          Terug naar boven↑ 
____________________________________________________________________________ 

NABESTAANDENBIJEENKOMST 13 NOVEMBER 2019 
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 Drunen op zaterdag 2 november om 19.00 uur, in 
Heusden op 2 november om 17.00 uur in de Soos en in Elshout op zondag 3 november om 
14.00 uur 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 2018 en 1 augustus 2019 een dierbare hebben 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 13 november a.s. van 10.00 tot 12.00 uur in 
het Mariahuys te Elshout, Kerkstraat 37a. 
Mensen krijgen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd en kunnen zich aanmelden. 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↑ 
____________________________________________________________________________ 
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MARIAGEDACHTE 
 
TOEVLUCHT TOT MARIA                             
 
 
Maria, gij zijt de voorspreekster van hen, 
die van alle bijstand zijn verstoken. 
Gij zijt de veilige haven der schipbreukelingen, 
de troost van deze wereld. 
Gij neemt de wezen op ; en bevrijdt en red de 
gevangenen. 
Gij zijt de vreugde der zieken, 
de troost der bedroefden en alle lijdende. 
Gij zijt de steun van monniken en kluizenaars, 
en de hoop van hen, die op deze wereld leven. 
Gij zijt ook de vreugde der wereld. 
Een meest verheven en gezegende koningin. 
Onder uw bescherming, nemen wij onze toevlucht, 
Heilige Moeder van God. 
Onder de vleugels van uw goedheid en ontferming, 
verdedig en bescherm ons. 
Onder uw beschutting zijn wij veilig. 
Daarom nemen wij tot U onze toevlucht. 
Amen. 
          Terug naar boven↑ 
____________________________________________________________________________ 

VERTREKTIJDEN PAROCHIEBEDEVAART ST. JAN DEN BOSCH 
 
We zijn blij dat er veel pelgrims meegaan naar Den 
Bosch. 
Voor allen die zich hebben opgegeven voor het 
busvervoer zijn de vertrektijden: 

Heusden en Herpt: rijdt een apart busje. De pelgrims 
die met dit busje reizen worden persoonlijk benaderd. 

10.15 uur: Elshout vanaf de kerk, Kerkstraat 37. Deze 
bus naar Drunen om nog meer pelgrims op te halen. 
10.30 uur: Drunen, Anton Pieckplein (Voorste Venne), 
Op het Anton Pieckplein is er voldoende parkeergelegenheid. 

De bus vertrekt om 14.45 uur weer terug naar Drunen en Elshout.  De kosten voor de bus 
bedragen € 5,00 per persoon te betalen in de bus met gepast geld. 

Gaat u met eigen vervoer naar Den Bosch dan wijzen wij u er op dat de Zuidwal is afgesloten. 
De St. Jansparkeergarage is bereikbaar, maar niet via de Zuidwal. Mocht u gebruik willen 
maken van deze garage dan moet u via een andere kant Den Bosch binnen komen. De 
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parkeergarage Wolvenhoek is wel bereikbaar via de Zuidwal en u kunt ook gebruik maken van 
het Transferium bij het JBZ-ziekenhuis. Als u dan in de 

In de bus of bij binnenkomst in de St. Jan ontvangt u een ticket voor de koffie met Bossche 
bol. Door het grote aantal pelgrims hebben wij in Den Bosch verschillende locaties geregeld 
voor de koffie met Bossche Bol. U ontvangt een ticket met daarop de naam van de locatie 
waar u na de mis een kopje koffie kunt drinken met een Bossche bol. Alleen op vertoon van 
het ticket kunt u deze consumptie krijgen. Gelieve u hieraan te houden want we hebben met 
veel moeite deze locaties kunnen regelen. 

Wij wensen u allen een mooie bedevaart namens de werkgroep Parochiebedevaart  

          Terug naar boven↑ 
____________________________________________________________________________ 

VERSLAG BEDEVAART NAAR BANNEUX 13-14 SEPTEMBER 2019 
 
Een leuke bedevaart uit onze Parochie Wonderbare Moeder naar Banneux. 
Toen we met de bus ’s morgens vroeg uit Elshout vertrokken 
was het nog donker, maar daarna hadden we twee dagen zon 
en lekker weer. In de bus op weg naar België werd iedereen 
langzaam wakker, mede door de goede verzorging met koffie 
en thee.  
Aangekomen in Banneux lag ons kasteelachtige hotel mooi in 
de zon. We konden toen allerlei wandelingen met uitleg doen 
inclusief de kruisweg. Ook was er voldoende tijd voor ons zelf. 
En waar nodig werden we geholpen. Er zijn vele 
noveenkaarsjes gebrand. We hebben veel gebeden en 
gezongen met elkaar.  
In onze groep was ook een echtpaar dat elkaar in Banneux heeft leren kennen. Zij keren nog 
elk jaar terug naar Banneux, al meer dan 60 jaar.   
 

Na twee mooie dagen keerden we met een voldaan 
gevoel weer terug naar huis. Op de terugweg hebben 
we nog genoten van een heerlijk diner.  
 
Een mooie afsluiting van een prachtige en geweldige 
bedevaart. 
  
Een parochiebedevaartganger 
 
 
 

          Terug naar boven↑ 
____________________________________________________________________________ 
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VOOR DE KINDEREN 
 
Wereldmissiedag 
Overal in de wereld wordt op wereldmissiedag gebeden voor de 
verkondiging van het geloof. Er zijn nog steeds heel veel mensen die 
Jezus nog niet of nog niet goed kennen. Daarom zijn er 
missionarissen in de hele wereld om de mensen de blijde boodschap 
van het evangelie te brengen. 
Jezus zelf heeft de taak gegeven om het evangelie te verkondigen en 
te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Op wereldmissiedag bidden we om kracht en sterkte voor de 
missionarissen. Dat zij heel veel mensen de weg naar Jezus mogen 
wijzen. 
 
 

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↑  

____________________________________________________________________________ 
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VOLGENDE ACTIVITEITEN  ONTMOETEN                           
 
 
KOFFIELEUTE  
Iedere 1e vrijdag in de maand, 1 november en 6 
december, KOFFIELEUTE in de bibliotheek van 
Drunen tussen 10 en 12 uur.  

Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand, 8 november en 13 december, is er KOFFIELEUTE in de 
bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.  
Iedere 2e zaterdagochtend van de maand, 9 november en 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.  
 
 
REIZEN MET OPENBAAR VERVOER 7 -14 of 22 november 2019  
65 plus? Bezoek het Reisloket voor informatie, advies en gratis OV-chipkaart  

Met welke bus kan ik naar mijn familie? En hoe zit dat 
nou met de OV-chipkaart? Bij het Reisloket kunt u 
terecht met al uw vragen over het openbaar vervoer. De 
deskundige OV-ambassadeurs nemen alle tijd voor u en 
weten welke vragen senioren hebben. Kom langs voor 
antwoord op uw praktische vragen of een persoonlijk 
reisadvies. In het Reisloket kunnen 65-plussers ook 
gratis een persoonlijke OV-chipkaart aanvragen  

(u bespaart € 7,50).  
Het Reisloket is meerdere keren in Heusden:  
- 7 november van 08.00 uur – 12.00 uur op de weekmarkt in Vlijmen  
- 14 november van 12.00 uur – 16.00 uur in de Bibliotheek te Vlijmen  
- 22 november van 08.00 uur – 12.00 uur op de weekmarkt in Drunen  
Neem voor het aanvragen van de OV-chipkaart uw legitimatiebewijs en een pasfoto mee.  
N.B. In dit kader hebben alle 65-plussers van de gemeente Heusden een uitnodiging 
ontvangen  
voor de zogenaamde OV Opstapdagen op 25 en 28 oktober.  
GEMIST? kom dan naar het Reisloket.  
 
 
ONTMOETINGSCAFÉ                                                              24 NOVEMBER 2019  

Op zondagmiddag 24 november om 14.00u is er weer een 
Ontmoetingscafé in buurthuis “De Schakel” in Oudheusden. Dit keer in 
samenwerking met de Zomerschool.  
Tijdens deze middag zijn we vereerd om de goedheiligman, Sint-Nikolaas, 
en zijn gevolg te mogen ontvangen.  
Dit is uiteraard niet het enige, zoals u van ons gewend bent zal er ook voor 
een muzikale invulling gezorgd worden.  
De entreekosten zijn 3,50 euro inclusief een kopje koffie/thee, iets lekkers 
én een klein presentje. Locatie: De Schakel, Vermeerstraat 58a te 
Oudheusden.  

LET OP: In verband met de organisatie horen wij graag vòòr 11november of u aanwezig bent.  
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Inschrijving per mail is noodzakelijk.  
  
SLIPPERS 15 of 16 november 2019  
een komedie waarbij verwarring tussen de personages de nodige humor oplevert.  
"Jenny, een levenslustige dame, heeft een relatie met Tim. Ze heeft hem verteld dat ze een 
verhouding heeft gehad met haar baas.  
Jenny wil deze verhouding koste wat het kost verbreken. Wanneer Tim onder  
Jenny's bed een paar slippers vindt en geconfronteerd wordt met  
een voor hem al even onbekend adres, verteltJenny dat de slippers haar onbekend  
zijn en dat het adres van haar ouders is. Omdat Tim serieuze trouwplannen heeft met Jenny, 
besluit hij stiekem haar ouders te bezoeken om de hand van hun dochter te vragen. Fred, 
woonachtig op het platteland met zijn vrouw Lisa, verdenkt zijn vrouw van een verhouding 
maar tast tot nog toe in het duister naar een mogelijke minnaar.  

Als deze personen in elkaars leven komen...…"  
Op 15 en 16 november a.s. speelt Watch OUt theaTER 
deze komedie in de theaterzaal  
van De Voorste Venne. Aanvang 20.15 uur  
Ontmoet'ers kunnen hier met KORTING naar toe!  
Vrijdag of zaterdag? U kunt zelf kiezen ÉN U mag 
maximaal 2 kaartjes p.p. bestellen!  
De prijs van het entreebewijs is VOOR U € 8,00 p.p. 
inclusief pauzedrankje.  

(in plaats van € 12,00!). Inschrijving is bindend! u ontvangt altijd een bevestiging.  
Een avondvullende toneelverstelling in De Voorste Venne in Drunen.  
Het begint om 20.15 uur  
Inschrijving per mail is noodzakelijk.  
  
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 
  
SAAMPIES ETEN 24 november en 29 december 2019  
Op de laatste zondag van iedere maand is er SAAMPIES ETEN in de Zandley in Drunen.  
Samen aan tafel voor een 3-gangenmenuutje. Het begint om 16.45 uur tot ongeveer 19.00 
uur. Het is gezellig (na)praten tijdens SAAMPIES ETEN in de Zandley. De prijs voor een 3-
gangen menuutje met aansluitend  
(u aangeboden door Zandley) een kopje koffie of thee bedraagt € 9,50 p.p. exclusief 
consumpties en kan deels contant worden voldaan.  
Betaling kan op 3 manieren: zie inschrijfformulier  
Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.  
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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 
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. 
 

          Terug naar boven↑ 
____________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
30 september - Martha de Kruijf-van Riel (84), Eikendonk 
30 september - Cor van Loon-Sprangers (88), Julianastraat 23 
14 oktober - Dina van Delft (96), Zorgcentrum Kerkdriel 
 
In Elshout is gedoopt: 
29 september - Felisa Lantman, Lambertusstraat 12, Hedikhuizen 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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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 
                    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 
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 23-24 november 2019. 


