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Woord ter bemoediging van de bisschop 
De Kerk en de tweede golf 

Beste broeders en zusters, 

Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich 
razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer 
patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. 
Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven. 

Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het 
aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse 
bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met 
de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds 
gepleit voor maatwerk. Maar helaas hebben wij dat in het overleg met de minister tot nu toe niet 
kunnen bereiken. 

Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons 
sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de 
liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. 
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Overigens vergaderen de kerken deze week opnieuw met de minister om hopelijk ruimte te krijgen 
voor meer maatwerk, zeker voor onze grote kerken. 

Beste broeders en zusters, 
ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere gelovigen uitermate teleurstellend is en 
een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag 
heb ik, samen met de andere bisschoppen, met moeite genomen. 

Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen 
moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in onze kerkgebouwen 
substantieel afschalen. Ik verwacht van mijn pastoors voldoende discipline om de regelingen van het 
episcopaat in de eigen parochie door te voeren. In de huidige omstandigheden moeten eigen 
meningen even worden opgeschort. Dat geldt ook voor mijzelf, nu wij in de bisschoppenconferentie 
gemeenschappelijk pijnlijke keuzes hebben moeten maken. 

Ik maak mij uitermate veel zorgen over de toenemende polarisering, juist als het gaat om de 
bestrijding van het coronavirus, De eerste golf in maart werd gekenmerkt door grote saamhorigheid. 
Door de onderlinge eenheid  hebben wij het virus tijdelijk kunnen indammen. Helaas is die 
verbondenheid nu veel minder aanwezig, zowel in de samenleving als binnen de Kerk. Ik constateer 
helaas dat -niet zelden- de emotie het wint van het verstand. Dat zou onder ons christenen niet het 
geval mogen zijn. Ik vraag daarom van mijn priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en 
andere gelovigen juist in deze moeilijke tijd de ingrijpende beslissingen van het episcopaat, zij het 
misschien met pijn in het hart, in verbondenheid en solidariteit te aanvaarden. 

Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht 
te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van 
zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger 
doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare 
mensen, kunnen dienen. 

Ik ben intens dankbaar voor allen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en vele andere 
gelovigen, die in onze parochies het kerkelijk leven zo goed mogelijk draaiende houden. 

De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te 
vieren, in plaats van de deuren te sluiten. Probeer daarnaast buiten de liturgie de kerken zoveel 
mogelijk open te houden. Zo hebben gelovigen individueel de mogelijkheid in onze Godshuizen rust 
te vinden en een plek voor gebed en troost. 

Soms voelt ieder van ons zich moe of moedeloos. Laten wij echter de Heer vragen om vertrouwen. 
God is ons in Christus zorgend nabij. Gods Geest wil ons veerkracht en creativiteit geven, juist ook in 
deze tijd die helaas steeds dreigender lijkt te worden. 

Mgr. dr. Gerard de Korte 
Bisschop van ’s-Hertogenbosch 

                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

Fratelli Tutti, encycliek voor een absurde wereld en ‘een oproep tot 
verschilligheid’ 
 
Op 3 oktober jl. is een belangrijk document van paus Franciscus verschenen. Het draagt de naam 
‘Fratelli Tutti, dat vertaald betekent: allen broeders. De Nederlandse vertaling is nog niet voorhanden 
maar Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en referent voor Kerk en samenleving  
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namens de Nederlandse bisschoppen, had een streepje voor. Hij kreeg de zondag gepubliceerde 
tekst van de nieuwe rondzendbrief van de paus al op vrijdag vanuit Rome te lezen. Hem valt op 
dat Fratelli Tutti een samenvatting lijkt te zijn van thema’s die de paus al sinds het begin van zijn 
pontificaat aansnijdt. Hieronder enkele citaten van 
de reactie van onze bisschop op de nieuwe encycliek.  

Onverschilligheid aan de kant en kritisch op rijke 
landen 
“Belangrijk vindt de paus dat je de onverschilligheid 
achter je laat, net als de Barmhartige Samaritaan. De 
wereld lijkt op deze parabel, er zijn groepen die 
gewond aan de kant van de weg liggen, zoals 
migranten en armen. De paus benadrukt dat wij zijn 
geroepen om Jezus te volgen en naasten te worden 
van deze mensen, broeders en zusters te worden als één mensenfamilie”, reflecteert bisschop De 
Korte. “De paus”, vervolgt hij, “is geen politicus, maar een moreel leider. Politici ervaren heel wat 
moeite met het toepassen van de idealen van de paus, er bestaat bijvoorbeeld populisme, 
nationalisme. De paus gaat uit van het katholiek sociaal denken, dat al begon met de encycliek Rerum 
Novarum uit 1891. Franciscus wil dit denken actualiseren naar thema’s die nu spelen, zoals migratie, 
Covid-19, de ecologische crisis en de interreligieuze dialoog.” “Hierbij houdt hij een spiegel voor aan 
de rijke landen, hij is kritisch. Deze landen worden aangesproken om hun gedrag en politieke keuzes 
te verantwoorden ten opzichte van hun medebroeders en -zusters in de wereld.” 

Interreligieuze benadering 
Ook Franciscus’ houding ten opzichte van de oecumene en interreligieuze dialoog valt op. Hij sluit af 
met twee gebeden, waarvan het een ook door moslims, en het ander ook door niet-katholieke 
christenen kan worden gebeden. “Franciscus wil de spirituele krachten die er in de wereld zijn 
bundelen om de grote uitdagingen waarvoor wij staan gezamenlijk te tackelen”, aldus bisschop De 
Korte. “De islam is een grote wereldspeler. Door die erbij te betrekken, ontkrachten wij onze missie 
om Christus als Redder te verkondigen niet, maar spreken wij alle mensen van goede wil aan. Dit zijn 
twee lijnen die de Kerk al volgt sinds Nostra Aetate van het Tweede Vaticaanse Concilie.”  

Spiritualiteit 
De spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi is de inspiratiebron van deze encycliek. De titel 
komt uit een geschrift van de grote heilige, aangeduid als ‘Vermaningen’, waarin hij al zijn broeders 
en zusters wijst op het kruisoffer van Jezus de Goede Herder. “Hij voerde geen woordenstrijd die 
erop gericht was leerstellingen op te leggen; hij verspreidde slechts de liefde van God”, schrijft de 
paus in de inleiding van Fratelli tutti over de heilige wiens naam de huidige paus (Jorge Bergoglio) 
aannam toen hij in 2013 tot bisschop van Rome werd gekozen. “Hij, Sint Franciscus, werd een vader 
voor allen en inspireerde tot de visie van een broederlijke samenleving”. Naast Franciscus van Assisi 
werd de paus bij het schrijven van deze encycliek ook geïnspireerd door “andere broeders die niet 
katholiek zijn”. Aan het einde van het laatste hoofdstuk zegt hij wie dat zijn: “Martin Luther King, 
Desmond Tutu, Mahatma Gandhi en vele anderen”.  
 
Zeker een document wat voor veel parochianen de moeite waard is om kennis van te nemen. 
Sterker: als parochie deel uitmakend van de Wereldkerk zullen we trachten de woorden van de paus 
in praktijk te brengen. Binnenkort is de Nederlandse vertaling verkrijgbaar via de boekhandel.  

Diaken Albert Soeterboek 
                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Paus Franciscus ondertekent de encycliek 
'Fratelli Tutti' in de basiliek van Sint-
Franciscus in Assisi, 3 okt. 2020 
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Allerzielengedachte 
Samenkomen met Allerheiligen en Allerzielen in Coronatijd is anders dan 
anders. Minder mensen in de kerk, velen thuis, soms achter de computer 
of TV. Maar zeker met niet minder verdriet. Rondom de kaarsjes en de 
kruisjes van onze overledenen komt ook ons verdriet bij elkaar. De kleine 
lichtjes van de kaarsjes van onze overledenen gaan op naar het grote licht 
van de paaskaars. Al onze onmachtige liefde voor onze dierbaren spreken 
wij met Allerzielen uit. Zo houden wij samen de namen van onze 
overledenen levend. De eer die zij in de kerk vinden, is voor ons gelovigen 
een heilig teken van de eeuwige liefde die hen omringt. Door onze tranen 
heen belijden wij dat God alle scheiding kan overwinnen. 

Allerzielen is begonnen als een gedachtenis van de 'zielen in het vagevuur'. Uit de tijd van mijn vader 
en moeder hoor ik verhalen dat in de namiddag van Allerheiligen het feestelijk wit plaats maakte 
voor het diepe zwart van de rouw.  Het overwinningsgezang rondom de heiligen die Gods glorie zijn 
binnengegaan, veranderde plots dramatisch in meeleven met de overledenen die weliswaar in Gods 
hand zijn, maar nog niet geheel en al met Hem verenigd. 

Nu, anno 2020, ligt de nadruk meer op onze verbondenheid met onze gestorven dierbaren én op de 
scheiding die zo veel pijn kan doen.  Allerzielen is een viering geworden van hoop en vertrouwen - 
omdat de dood is overwonnen; tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de scheiding. Wat wij doen, is 
onze dierbaren herinneren en hen aanbevelen in de liefde die alle ontbinding en alle scheiding teniet 
kan doen. En wij spreken uit dat de dood niet bet laatste woord heeft, maar dat God alle tranen zal 
afwissen uit hun ogen en uit de onze. Onze arm is te kort om tot aan onze dierbaren te reiken. Maar 
God houdt ons allen, levenden en doden, bijeen. En zo vieren wij samen met hen - door 
gebrokenheid heen - gemeenschap: de gemeenschap van 'alle heiligen Gods'… 

Diaken Albert Soeterboek 
                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD  
 
WEER RESERVEREN   
Helaas zijn er vanaf maandag 5 oktober weer nieuwe regels voor het kerkbezoek. We mogen maar 
weer maximaal 30 kerkgangers toelaten. Zowel voor Drunen als voor Elshout moet u nu weer voor 
de weekendvieringen reserveren. Dit kan 's morgens van 09.00-12.30 uur telefonisch (0416-372215) 
of persoonlijk op de pastorie, via de mail (parochie@wonderbaremoeder.nl) maar kan ook via de 
homepage van onze website www.wonderbaremoeder.nl. 
Bij de doordeweekse vieringen bent u zonder aanmelding welkom.  

Gastheren en gastvrouwen zijn in het weekend bij de ingang van de kerk aanwezig om u wegwijs te 
maken. Volg hun aanwijzingen op.  
 
MONDKAPJE 
Een van de nieuwe maatregelen is ook dat u in de kerk een mondkapje moet dragen dat alleen 
afgedaan mag worden bij het ontvangen van de H. Communie.  
 
VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM 
Vanaf zondag 11 oktober a.s. is het weer mogelijk om een viering vanuit onze parochie bij te wonen 
via de livestream. Elke week wordt op zondag de viering van 11.00 uur in de Lambertuskerk in 
Drunen live uitgezonden via internet. U vindt hiervoor een knop op de homepage van onze website 
(www.wonderbaremoeder.nl). 

                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

http://www.wonderbaremoeder.nl/
http://www.wonderbaremoeder.nl/
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BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD  
 
Instandhouding Erediensten en pastoraat 
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we 
wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere 
collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie 
Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.  
De normale weekendcollectes in november en december zijn: 31 oktober/1 november, 7/8 
november, 14/15 november, 21/22 november, 28/29 november,  
5/6 december, 12/13 december, 19/20 december, Kerstmis 25/26 december en zondag 27 
december. 
De eerste weekenden (31 okt./1 nov. en 5/6 dec.) hebben we altijd een extra collecte met het rode 
mandje speciaal voor het onderhoud van de kerken. Op 1e Kerstdag is er ook altijd een extra rood 
mandje. 
In de maanden november en december zijn er ook 4 afdrachtcollecten (collectes bestemd voor een 
ander doel dan onze eigen parochie): 
7-8 november: Zondag voor de oecumene 
14-15 november: Zondag van de armen 
21-22 november: Nationale Jongerencollecte 
28 nov. t/m 20 dec.: Bisschoppelijke adventsactie 
Wij zullen een evenredig deel naar die doelen overmaken. 
 
De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift. 

                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

DIGITALE MOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD  
 
Een kaarsje laten aansteken 
Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de 
Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of 
kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje 
aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via 
een andere website kerkwinkel.nl, waarvan u de link op de homepage van onze website vindt 
(www.wonderbaremoeder.nl). Wij wijzen u er op dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de 
betalingskosten. 
 
Ook kunt u digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinkel.nl. Een link 
hiervoor vindt u ook op de homepage van onze website. Wij wijzen u er op dat bij elke 
collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten. 
Maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar het rekeningnummer van de parochie overmaken. 
Hiervoor is het rekeningnummer: NL05 RABO 0112 6040 64. 

                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 
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CARITAS WONDERBARE MOEDER  
Centrum voor Aandacht en Hulp 

               E-mail adres: caritas@wonderbaremoeder.nl 

 

 
 

 

Voedselbankactie Caritas Wonderbare Moeder en Open Hof groot succes 
dankzij Olof Palme-school 
Caritas Wonderbare Moeder heeft samen met de protestante gemeente van 9 t/m 18 oktober een 
actie gehouden voor de cliënten van de Voedselbank Den Bosch e.o. waar ook Heusden onder valt. 
Inwoners van de gemeente konden in die periode levensmiddelen afgeven bij de katholieke en 
protestante kerken in Drunen en Elshout. In totaal verzamelden Caritas Wonderbare Moeder en de 
Open Hof 46 volle kratten, vooral ook dankzij de leerlingen van de Olof Palme-school die samen 27  
goed gevulde kratten bijeenbrachten. Geweldig om te zien dat deze leerlingen en hun ouders zo 
begaan zijn met het lot van plaatsgenoten die het duidelijk minder getroffen hebben in het leven: zij 
lieten hun hart spreken.  
Zeker in deze coronatijd is alle hulp voor de Voedselbank hard nodig. Caritas Wonderbare Moeder en 
de Open Hof willen alle gulle gevers danken voor hun bijdrage! De 46 kratten zijn inmiddels 
overgedragen aan de Voedselbank Den Bosch e.o. 
U kunt trouwens nog altijd dagelijks (overdag) houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank 
deponeren in de kratten die staan opgesteld in de portalen van de katholieke kerken in  Drunen en 
Elshout en het Stiltecentrum Sint Catharina in Heusden. Op iedere eerste woensdag van de maand 
kunt u bij de protestante kerk de Open Hof ook producten inleveren. 
Alle hulp is welkom, dus van harte aanbevolen. 
 

Zondag voor de Armen  
Zondag 15 november Werelddag voor de 
Armen 

In de weekendvieringen stelt Caritas 
Wonderbare Moeder één van hun 
projecten centraal. Dit jaar hebben wij 
wederom gekozen voor Stichting Leergeld Heusden. In deze coronatijd zijn nog meer kinderen 
verstoten van noodzakelijke leermiddelen. Op zondag 15 november zal mevrouw Hennie Wibbelink 
iets vertellen over hoe Stichting Leergeld de coronatijd ervaart en is er een extra collecte. De 
Stichting is voor hun werk afhankelijk van donaties. 
 

Noveenkaarsen 
Vanaf nu kunt u Caritas Wonderbare Moeder (CWM) Noveenkaarsen kopen. De opbrengst van deze 
kaarsen komt ten goede aan projecten die CWM ondersteunt zoals o.a. de voedselbank, de 
ziekenbezoekgroep van de parochie, Stichting Ontmoeten, de advents- en de vastenactie. 
Na afloop van vieringen waarin aandacht wordt gevraagd voor bovenstaande projecten en 
organisaties staan bestuursleden van CWM achter in de kerk om kaarsen te verkopen. 
Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen dan kunt u ook per noveenkaars € 5,-- 
overmaken op bankrekeningnummer: NL 81 RABO 033 451 55 13 t.n.v. Caritas Wonderbare Moeder. 
Vermeld uw naam en adres en wij bezorgen uw noveenkaarsen thuis. 
 

mailto:caritas@wonderbaremoeder.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAj67L9aPVAhXKhRoKHZ7JDDEQjRwIBw&url=http://www.caritas-kitzingen.de/&psig=AFQjCNGw1VO8uPIRX2KoTodbKmBxqq8vvg&ust=1501054399827210
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Adventsactie 2020: 
Akkers voor ontheemde gezinnen in DR Congo  
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, 
gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. 
Adventsactie wil daar iets aan doen. Zo steunen we dit jaar een project in het Masisi gebied in DR 
Congo waarbij ontheemde gezinnen gezamenlijk gevarieerde groenten verbouwen.  
Help mee de vicieuze cirkel te doorbreken!  
 
Wat is er aan de hand?  
In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de vlucht voor extreem 
politiek geweld. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht gezocht in het Masisi gebied. Hun 
meest dringende probleem is gebrek aan eten. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze 
van de opbrengst van hun land. Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er 
nauwelijks.  

Wat willen we bereiken?  
CAJED is een lokale ngo in de regio Goma en werkt al jarenlang met kwetsbare kinderen en jongeren. 
Zij willen de levensomstandigheden verbeteren van minimaal 250 kinderen en jongeren uit 50 
ontheemde en kwetsbare gezinnen in de gemeenten Butare en Mweso in het Masisi gebied. Daartoe 
is het noodzakelijk de voedselzekerheid te verbeteren. Gebrek aan eten maakt namelijk dat kinderen 
weglopen van huis, verzuimen van school, in de prostitutie terecht komen, diefstallen plegen of zich 
aanmelden bij gewapende groepen. Voedselzekerheid is essentieel voor de stabiliteit van het gezin 
en daarmee voor het leven van kinderen en jongeren.  

Hoe doen we dat?  
In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke akkers. De lokale 
parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. CAJED weet uit ervaring dat een focus op 
vrouwen bij landbouwactiviteiten een positief effect heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de 
moeders van elk gezin een startpakket voor eigen gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, 
knoflook, kool, amarant (een zeer voedzaam pseudo-graan) en een schoffel. De 50 gezinnen werken 
samen in vijf groepen, die elk gieters, harken en een pakket met groenten krijgen om te verbouwen 
op de gemeenschappelijke akkers. De opbrengst is bestemd voor extra voeding voor de kinderen, de 
aankoop van zaden voor het volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te 
betalen in het lokale ziekenhuis. De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van 
elkaars ervaringen. Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale 
markten goed kunnen verkopen. 
In de adventsperiode, van zondag 29 november tot en met donderdag 24 december, vragen wij uw 
aandacht voor bovenstaand adventsproject. In de viering van 13 december zal extra informatie 
gegeven worden over dit project, de collecte zal eveneens bestemd zijn voor het project CAJED in het 
oosten van DR Congo. 

                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

AFSCHEID VAN CORRIE EN WIL ELIAS DE BLOEMVERSIERDERS 
 
Vanwege de coronatijd en alle beperkingen op samenkomsten gaan soms mooie momenten van ons 
parochieleven voorbij zonder dat we er goed publiekelijk aandacht aan kunnen schenken. Dat geldt 
ook voor Corrie en Wim Elias. Zij waren in Drunen de gezichten als het ging om het versieren van de 
kerk met bloemen en alles wat daarbij komt kijken. Want je moet niet alleen bloemen in de kerk 
neerzetten: het is ook nadenken over de compositie (zeker een heuse klus bij de grote feesten), 
bloemen voor een prijsje regelen bij de bloemist of op de markt, regelmatig de kwaliteit van de 
bloemen bijhouden en natuurlijk water geven. Al 45 jaar is Corrie daarmee bezig. Eerst in de St-
Jozefskerk, later in de St-Lambertuskerk. De laatste 13 jaar is ook Wim erbij gekomen en heeft hij een 
mooie bijdrage geleverd. 
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Door omstandigheden hebben ze besloten dit mooie werk te beëindigen. We zijn hen ontzettend 
dankbaar voor al hun werk en creativiteit, voor hun trouw en volharding. Petje af.  
We hadden hen graag aandacht willen geven in een viering maar door corona is dat moeilijk. Dus 
hebben ikzelf en onze diaken hen verrast met een bezoekje aan huis en hen een mooie vaas 
aangeboden als teken van onze dankbaarheid en waardering.  
Nogmaals: Corrie en Wim HARTELIJK DANK!!! Het ga jullie goed. 
 
Pastoor Hedebouw 

                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

MARIAGEDACHTE 
 
Gedicht geschreven door een vwo-scholier genaamd Thirza.   
 
CORONA         
Zes letters, één woord  
een aantal maanden, 
nog nooit van gehoord. 

Eén deeltje, onzichtbaar en klein 
we hebben nooit kunnen denken 
hoe groot de invloed zou kunnen zijn. 

Ongrijpbaar voor ons allemaal 
nog geen vaccin, geen medicijn 
nu maatregelen voor de 2e maal. 

Ieder uur een nieuw bericht 
weer een besluit , met veel verdriet 
weten we nog waar de oorzaak ligt? 

Het gevaar voor corona is groot 
maar belijden we onze schuld 
dat brengt ons al in nood. 

Zes letters maken ons stil 
we leven opeens bij de dag 
dat was niet onze wil. 

Niemand die een uitkomst ziet 
wees maar stil en kijk omhoog 
want God verlaat ons niet. 

                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

DIAKENWIJDING OUD STAGIAIR ERIK BUSTER 
 
Met vreugde laat ik u weten dat bisschop Gerard de Korte mij Deo volente op zaterdag 7 november 
om 10.30u in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch door handoplegging 
en gebed tot transeunt diaken zal wijden. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk 
hierbij aanwezig te zijn. De plechtigheid is via livestream te volgen 
op: www.youtube.com/channel/UCS6PBJOWGdnPDlJ-_zjGazQ 
  
Na mijn wijding zal ik aan de slag gaan in de Lambertusparochie te Helmond. 
Totdat daar woonruimte beschikbaar komt, zal ik nog blijven wonen op: 

http://www.youtube.com/channel/UCS6PBJOWGdnPDlJ-_zjGazQ
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Jacobskerkhof 2 
3511 BL Utrecht 

In deze tijd van voorbereiding wordt uw gebed gewaardeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Erik Buster 

Erik heeft in onze parochie stage gelopen van januari tot juni 2019. Wellicht is het leuk als hij wat 
kaartjes van mensen uit onze parochie krijgt. 

                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED 
 
Doordat broeder Hendrikus van der Wal onverwacht ziek werd kon de lezing over hedendaagse 
Eucharistische wonderen en de devotie tot het Heilig Aanschijn helaas niet doorgaan. Deze wordt 
verplaatst naar een gunstig moment, gezien de coronaperikelen. U wordt daar tijdig over ingelicht in 
de flitsen als het zover is.  
 
In plaats daarvan hebben we naar de film Mary's Land gekeken. Een hedendaagse film met 
getuigenissen over de bovennatuurlijke werkelijkheid en indrukwekkende bekeringen. De film eindigt 
in Medjugorje, waar onze pastoor zijn roeping heeft mogen ervaren.  
 
12 oktober jl. is Carlo Acutis door onze Paus Franciscus zalig verklaard. Hij had als teenager een hele 
verzameling van wereldwijde Eucharistische wonderen vastgelegd. Hij was heel kundig op internet, 
zeer gelovig, sociaal en maatschappelijk bewogen. Er is veel over hem te zien op YouTube, Facebook 
en Internet via Google. Hij hield heel veel van Jezus in de de H. Eucharistie en de Maagd Maria.  
Hij is in 2006 op 15 jarige leeftijd overleden aan leukemie. Zijn lichaam ligt in een glazen schrijn in 
Assisi en hij is nog helemaal in tact, alsof hij slaapt. Hij wordt gezien als een voorname voorspreker 
voor onze tijd en voor alle jongeren wereldwijd.  
 
Eugenie van Rinsum Wolfs  

                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

ZALIGVERKLARING  

De afgelopen tijd is er op sociale media nogal wat aandacht voor een bijzondere zaligverklaring in 
deze oktobermaand. De meeste heiligen en zaligen zijn priesters en religieuzen die een congregatie 
hebben gesticht of mannen en vrouwen die als martelaar zijn gestorven of bijzondere dingen voor 
Kerk en geloof hebben gedaan, dikwijls zijn ze ook al heel lang overleden. De nieuwe zalige voldoet 
niet al aan al die genoemde dingen.... 

Het gaat om Carlo Acutis, geboren in 1991 en overleden aan leukemie in 2006, 15 jaar oud dus. Zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=vK404haEznM&ab_channel=MariaVisionItalia Druk bezig op 
school. Een sportieveling, hij speelde voetbal. Hij had vele vrienden. Een jongen van zijn tijd. Zoals de 
meeste jongeren had hij belangstelling voor het programmeren van computers, het bewerken van 
films en het ontwerpen van websites, strips en dergelijke. Hij was een computerwonder, op zijn 
tiende bouwde hij al websites. Hij zat niet alleen achter zijn computer, hij deed ook vrijwilligerswerk 
bij kansarme kinderen en bejaarden. De bron van zijn inzet was zijn sterke geloof: hij ging dagelijks 
naar de Mis, deed aanbidding van het Heilig Sacrament en had een grote verering voor Moeder 
Maria, hij bad dagelijks de rozenkrans. Hij zei zelf: “Jezus is mijn grote vriend en de eucharistie is mijn 
snelweg naar de Hemel”. 

https://www.youtube.com/watch?v=vK404haEznM&ab_channel=MariaVisionItalia
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Zijn geloof was echt en diep en precies dat werd door zijn vrienden gewaardeerd. Vanuit zijn liefde 
voor het Heilig Sacrament maakte hij kort voor zijn dood nog een website over Eucharistische 
wonderen in de wereld. Dat is nu niet direct een onderwerp waar de meeste jongeren mee bezig zijn 
maar zijn vrienden waardeerden het omdat ze aanvoelden dat wat hij deed, recht uit zijn hart kwam, 
dat hij echt geloofde waar hij het over had. Hij stond voor zijn rooms-katholieke geloof en dat werd 
gewaardeerd. Een voorbeeld daarvan is dat hij in een klasdiscussie de enige was die tegen abortus 
was maar toch trouw bleef aan zijn overtuiging. 

Veel te jong is hij overleden maar zijn Verrijzenisgeloof was sterk. Hij zei: “Ik heb mijn leven geleefd 
zonder maar een minuut te verspillen aan dingen die God niet zouden hebben behaagd”. 

De zaligverklaring komt er nadat er in 2013 een Braziliaans kind op miraculeuze wijze genas van een 
dodelijke alvleesklierziekte, nadat hij de voorspraak had ingeroepen van Carlo. 

In deze oktobermaand geeft de Kerk ons deze jonge zalige als voorspreker bij de Heer maar ook als 
voorbeeld. Paus Franciscus presenteerde Carlo Acutis in zijn brief aan jongeren over de hele wereld 
als een jongen van het internettijdperk en een model van heiligheid van het digitale tijdperk. Elke 
gedoopte heeft van de Heer Jezus de opdracht gekregen de wereld in te gaan en te getuigen van 
Hem en Zijn Blijde Boodschap. Elke tijd vraagt andere manieren om die Blijde Boodschap de wereld 
in te brengen. We kunnen het vandaag niet meer doen zoals we het vijftig jaar geleden deden. De 
verkondiging vraagt constant nieuwe wegen. Zoals de bisschop van Assisi het zegt: “De computer is 
een manier geworden om door de straten van de wereld te gaan, zoals de eerste leerlingen van 
Jezus, om in harten en gezinnen de aankondiging van ware vrede te brengen, datgene wat de dorst 
naar het oneindige dat in het menselijk hart leeft, lest”. 

Het lichaam van Carlo, dat volledig bewaard is, ligt opgebaard in Assisi. Zie: 
https://www.youtube.com/watch?v=hOigt_qiuqE&ab_channel=diocesidiassisi De rector van het 
heiligdom drukte het mooi uit: “Voor het eerst in de geschiedenis zullen we een heilige zien, gekleed 
in een spijkerbroek, gympen en een trui. Dit is een geweldige boodschap voor ons, we kunnen 
heiligheid niet als iets ver weg voelen maar als iets dat binnen iedere bereik ligt, want de Heer is de 
Heer van iedereen”. 

Carlo zei: “Altijd verenigd zijn met Jezus, dat is mijn levensplan”. In deze oktobermaand/missiemaand 
mag het leven van deze nieuwe zalige ons aansporen om zo te leven, in deze tijd en in onze situatie 
van Hem vurig getuigen en zo eens bij Hem in de Eeuwigheid thuis komen. 

Bidden wij voor onze persoonlijke intenties op voorspraak van de zalige Carlo Acutis: 

Hemelse Vader, die ons het vurige getuigenis hebt gegeven van Carlo Acutis, die de eucharistie tot de 
kern van zijn leven en de kracht van zijn dagelijkse verplichtingen heeft gemaakt, zodat iedereen 
boven alles van U kan houden. Bevestig mijn geloof, sterk mijn hoop, versterk mijn naastenliefde 
naar het beeld van de jonge Carlo, die, groeiend in deze deugden, nu bij U woont. Schenk mij de 
genade die ik echt nodig heb ... Ik vertrouw op u, Vader, en uw Geliefde Zoon Jezus, op de Maagd 
Maria, onze Liefste Moeder, en op de tussenkomst van Uw Dienaar, Carlo Acutis. Onze Vader…Wees 
gegroet Maria…Eer aan de Vader… 

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne. 
www.priesterpenne.be 

                      Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

SAM’S KLEDINGACTIE  
 

https://www.youtube.com/watch?v=hOigt_qiuqE&ab_channel=diocesidiassisi
http://www.priesterpenne.be/
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Op zaterdagmorgen 3 oktober jl. werd er bij de St. 
Lambertuskerk weer kleding ingezameld voor Sam’s 
Kledingactie. Er werden in totaal 25 zakken met kleding 
gebracht. 
 
De opbrengst van de kleding gaat dit jaar naar Ethiopië waar 
ze dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel ca. 5.000 
mensen kunnen voorzien van schoon drinkwater en sanitair. 
Hartelijk dank aan de schenkers! 
 

VOOR DE KINDEREN 
 
Beste jongens en meisjes! 

Het gebeurt best soms, dat mensen aan anderen zeggen hoe ze 
moeten leven, maar het zelf niet doen. De mensen verwijten dan 
terecht: “Man, kijk naar jezelf. Verbeter de wereld en begin bij jezelf”. 
Mensen die anderen opmerkingen maken over hun gedrag, maar zelf 
niet goed leven, zijn een slecht voorbeeld voor anderen. 
Jezus is onze meester en leraar. Hij doet ook zelf wat Hij zegt. Van Hem 
kun je alles leren. Luister dan ook naar Hem in de mis en volg zijn 
voorbeeld voor na.  

En als het niet lukt, wil Hij je graag vergeven. Daarvoor is er zelfs een sacrament: het sacrament van 
boete en verzoening. 
 
Op 1 november vieren wij “Allerheiligen”. Dat is het feest van alle mensen die voor altijd bij God 
leven in de hemel – of ze nu door de kerk heilig zijn verklaard of niet. 
 
Op 2 november is het “Allerzielen”. Dan gedenken wij alle mensen die gestorven zijn. Dus ook de 
overleden mensen die nog niet voor altijd bij God zijn. 
 

Puzzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 
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LIEF EN LEED 
In Elshout is de uitvaart geweest voor: 
28 september Tinie van den Boogaard (79), Zorgcentrum Wijk en Aalburg 
04 oktober Bart Brok (99), Wolfshoek 36 

11 oktober Anna van den Brandt-Groenendaal (99), Zorgcentrum St. 
Michielsgestel 

 
In Elshout is gedoopt: 
27 september Maud Jansen, H. v.d. Geldplantsoen 2 

                     Terug naar boven↑ 

_________________________________________________________________________________________ 

MISTIJDEN  
Aanmelden vieringen: 
Voor alle weekendvieringen moet men zich aanmelden. Dit kan via de website, de mail of op 
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch of persoonlijk op de pastorie. 
Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden. 
Het maximum aantal is 30 personen per viering. Bij overschrijding van dit aantal kunnen wij u helaas 
geen toegang meer geven tot de viering. 
En bij verkoudheid, koorts of griep blijft u thuis. 
 
 Drunen Elshout 
zaterdag 19.00 uur eucharistieviering  
zondag   09.30 uur eucharistieviering 
  11.00 uur eucharistieviering 
maandag  18.30 uur Uur van stilte en gebed 
       met aanbidding (event. 
     eucharistieviering)  
dinsdag  08.15 uur  eucharistieviering            
donderdag    18.00 uur rozenkransgebed 
    18.30 uur eucharistieviering 

   19.00 uitstelling Allerheiligste met 
   aanbidding  

vrijdag 18.30 uur eucharistieviering 
 
Heusden      
Op de 3e zaterdag van de maand zal er weer maandelijks op zaterdag om 17.00 uur een 
eucharistieviering zijn in de Soos in 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 uitgave: De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 28-29 november. 

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
http://www.parochiedrunen-elshout.nl/
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