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CRISIS OF HEROVERWEGING…? 
Als ouderen over hun geloof vertellen, hoor je vaak een aangrijpende 
worsteling. Ze vinden dat hun vroeger veel is wijsgemaakt. Ze 
herinneren zich hoe ze moesten biechten en niet goed wisten wat. 
Hoe ze geleerd kregen dat hun seksuele gevoelens wezenlijk niet 
deugden en dat het eerste mensenpaar daar schuld aan had. Ze 
herinneren zich donderpreken waarmee predikanten de 
aanstormende moderne tijd probeerden tegen te houden. De 
meesten te goeder trouw, maar er waren er ook die hun macht 
misbruikten. Veel ouderen hebben het gevoel dat ze met veel angst 
zijn opgezadeld. Ze hebben de komst van paus Johannes XXIII als een 
bevrijding ervaren. Ze hebben begrepen dat God een barmhartige 
Vader is en zich zo verzoend met het geloof van hun vaderen. Dan 
slaat het noodlot toe. Noodlot of is het God? Ze worden ziek. Of erger: een kind wordt ziek. 
Plotseling komt er ook twijfel aan het bestaan die barmhartige God. Ze staan voor de eeuwige 
vraag: hoe kan er nu zo ernstig lijden zijn als God barmhartig is?! 
  
Genadeklap 
De vraag is klassiek. Voltaire heeft hem in het moderne Europa als een van de eersten indringend 
aan de orde gesteld. Dat was bij de grote aardbeving van Lissabon in 1755. Op 1 november beefde 
de aarde met een kracht 9 op de schaap van Richter. Een enorme tsunami en 100.000 doden 
binnen een uur waren het gevolg. 1/3 van de bevolking was dood. De hele stad was een 
puinhoop. Bijna overal in Europa was de klap voelbaar geweest. Voor veel geletterden was dit het 
laatste bewijs ervoor, dat niet Gods voorzienigheid maar stom toeval de wereld beheerste. Het 
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was voor het moderne Westen de genadeklap van het Godsbeeld van een almachtige en 
barmhartige God.   
  
Killerinstinct 
Een ander klassiek geworden voorbeeld stamt van Darwin, dik een eeuw later. Dat God de 
mensen als hoogtepunt van een evolutieproces geschapen had, was voor hem geen probleem, 
maar hij schrok van de wreedheid in die schepping. De sluipwesp bijvoorbeeld is maar enkele 
millimeters klein. Zij legt haar eitjes in een levende rups Voordat deze een koolwitje kunnen 
worden, kruipen de larven uit het stervend dier. Waarom realiseerde de natuur zich met zoveel 
barbaarsheid? Zijn wij, mensen, geboren uit wreedheid? Dat beren koeien verslinden en panters 
zich tegoed doen aan geiten, was Jesaja al opgevallen in de achtste eeuw voor Christus en het kon 
Gods bedoeling niet zijn, vond hij. 
  
Antwoord 
Komende week (21 t/m 29 september) is het ‘Vredesweek’. Een week waarin wordt stil gestaan 
bij vrede. Het thema is ‘Vrede verbindt over grenzen’. Het begin van de bevrijding van de bezetter 
in de Tweede Wereldoorlog is nog maar juist 75 jaar geleden. De genocide op 6 miljoen Joden in 
de wereldoorlog veroorzaakte opnieuw een diepe crisis in het Godsgeloof. Hoe kon een goede en 
almachtige God werkeloos blijven toezien? 
 
Ons christelijk geloof heeft een bijna ongelooflijk aangrijpend antwoord op dit dilemma en het 
verbaast me dat maar zo weinig mensen zich dit realiseren. Het is geen verklarend antwoord. Een 
verklaring voor het lijden, voor oorlog en ellende bestaat niet. Er is ook geen verklaring voor het 
leven en waarom er een wereld bestaat. Maar het is wel een antwoord. Het luidt: God is mens 
geworden. Hij heeft met ons geleden. Hij stierf zelf aan het kruis. 
Dit antwoord lost het raadsel niet op maar het kan ons verzoenen met de vraag waarom er soms 
geen vrede is… 
 
Diaken Albert Soeterboek 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

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

 

 VREDESWEEK 2019 – VREDE VERBINDT OVER GRENZEN 
Van 21 t/m 29 september organiseert PAX de jaarlijkse Vredesweek.  
 
De Ambassade van Vrede – Heusden organiseert : 
 
Vredeswandelingen 
Vlijmen Donderdag 26 september 13:30 uur 

Kerkplein St-Jan Geboorte, Julianastraat 44  
 
Drunen Zaterdag 28 september 10:00 uur 
 Hubertuskapel, Steegerf in Drunen 
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Oecumenische vredesdiensten 
Drunen: Dinsdag 24 september 19:00 uur  

St. Lambertus kerk, Raadshuisplein 2 
 

Vlijmen: Vrijdag 27 september 19:00 uur 
St. Jan geboorte Kerk, Julianastraat 44 

 
Meer informatie: www.avvheusden.wordpress.com  
e-mail  avvheusden@gmail.com 
 
Iedereen is welkom       -     Vrede voor alle mensen  

 “HELP ONS HELPEN” 
Inzamelingsactie Voedselbank van 4 t/m 13 oktober 2019 
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. Deze actie onder het motto “HELP ONS HELPEN” zal plaatsvinden van vrijdag                 
4 oktober tot en met zondag 13 oktober. 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 evenzeer 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:  
4 oktober 2019  18.00 uur tot 18.30 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
5 oktober 2019  16.30 uur tot 17.00 uur  Zorgcentrum St. Antonius Heusden 
5 oktober 2019  18.30 uur tot 19.00 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
6 oktober 2019  09.00 uur tot 09.30 uur  Elshout, St. Jan Evangelist 
6 oktober 2019  10.30 uur tot 11.00 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
6 oktober 2019  09.15 uur tot 09.45 uur  Drunen. Open Hof kerk 
7 oktober 2019  18.00 uur tot 18.30 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
8 oktober 2019  08.00 uur tot 08.15 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
9 oktober 2019  10.00 uur tot 11.00 uur  Drunen, Open Hof kerk 
10 oktober 2019 18.30 uur tot 19.00 uur  Elshout, St. Jan Evangelist 
11 oktober 2019 18.00 uur tot 18.30 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
12 oktober 2019 16.30 uur tot 17.00 uur  Zorgcentrum St. Antonius Heusden 
12 oktober 2019 18.30 uur tot 19.00 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
13 oktober 2019 09.00 uur tot 09.30 uur  Elshout, St. Jan Evangelist 
13 oktober 2019 10.30 uur tot 11.00 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
13 oktober 2019 09.15 uur tot 09.45 uur  Drunen, Open Hof kerk 
 
Op zondag 13 oktober wordt de inzamelperiode afgesloten. In het weekend van 12 en 13 oktober 
zal in de vieringen aandacht worden besteed aan de actie. Een mooi moment om te laten zien dat 
u zich betrokken voelt bij degenen die de hulp van de Voedselbank moeten inroepen! 
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website: www.wonderbaremoeder.nl en 
www.kerkdrunen.nl 

MISSIO Wereldmissiemaand 2019: NOORDOOST-INDIA  
Wat is jouw missie?  
Het noordoosten van India is slechts via een smalle 
doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er 
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leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze 
worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.  
Christenen:  
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en 
religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun 
afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te 
zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de 
bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die 
verandert.  
Touring Sisters: 
Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende 
zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het 
eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en 
een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de 
thee-pluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken 
de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.  
 
Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden  
Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone 
Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap 
te verkondigen. MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-
India.  
Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Wereldmissiedag voor 
kinderen op zondag 6 oktober en op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 
0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag.  
Meer informatie: www.missio.nl 
Speciale vieringen: 

- Wereldmissiedag van de kinderen, zondag 6 oktober om 11.00 uur, gezinsviering m.m.v. 
het Kinderkoor 

- Wereldmissiedag, zondag 20 oktober om 11.00 uur, eucharistieviering m.m.v. Zanggroep 
Chantemble 

Terug naar boven↑ 
______________________________________________________________________________________ 

MARIAGEDACHTE 
WONDERBEELD MARIA 
  
Moeder  Maria, 
Hier neergeknield voor uw wonderbeeld, 
waarin U graag door ons vereerd wilt worden, 
vraag ik om U bijstand, die ons zoveel geven kan.  
Zovelen al, dierbare Moeder,  
vonden bij U hulp en troost in al hun nood. 
Wees dan ook voor mij,  
een voorspreekster bij uw zoon Jezus. 
Sta mij bij op alle momenten van mijn leven 
en zegen mij Moeder Maria, 
en wees bij mij,  
vooral in het uur van mijn dood. 

Terug naar 
boven↑ 

_______________________________________________________________________________________ 
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WOESTIJNDAG 3 OKTOBER   
Op donderdag 3 oktober 2019 vindt er op bezinningscentrum Emmaus een woestijndag plaats.  

o De woestijn is een eenzame plaats, waar het stil is   
o In de woestijn zijn ook oases, met bomen en water 
o De oase is een plaats waar je God kunt ontmoeten, in stilte bij Hem kunt zijn 
o Om hier te komen bieden wij een woestijndag aan voor iedereen, ongeacht of je 

vertrouwd bent met het gebed of niet.  We helpen iedereen op weg. 
Vanwege het begin van de oktobermaand- rozenkransmaand willen we op deze dag  ons laten 
inspireren door Maria. Thema van de dag is:  “De heilige Geest en Maria” 
 
Programma: 
09.30 aankomst met koffie en thee. 
10.00 inleiding door Tiny Pouwels: “Maria, als voorbeeld van geloof  en liefde, 
                                                         van eenvoud en overgave” 
11.30 Eucharistieviering                                             
12.15 lunch 
13.30 inleiding door kapelaan Karel Loodts: “Maria, bruid van de heilige Geest, 
                                                                       moeder van Jezus, vol van genade” 
14.45 uitwisseling met elkaar / stille tijd / wandeling / gebed.  
15.30 koffie/thee  
16.00 einde  
 
De Kosten voor deze dag zijn € 17.50 pp incl. een broodmaaltijd met soep en koffie/thee. 
Het bezinningscentrum  vind u op de Udenhoutseweg 15, 5268 CG te Helvoirt . 
Svp aanmelden vóór 27 september 2019, dit kunt u doen via de mail: 
info@emmausbezinningscentrum.nl  of  telefonisch 0411-643725. 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________________________ 

PAROCHIEBEDEVAART ST. JAN DEN BOSCH 
Wij zijn als parochie uitgenodigd door de plebaan van de Sint-
Janskathedraal om op bedevaart te gaan en de mis te vieren bij de Zoete 
Moeder van ’s-Hertogenbosch. Daarom willen wij op zondag 27 oktober 
a.s. met een zo groot mogelijke delegatie naar Den Bosch afreizen om 

op die dag om 
11.45 uur zelf de 
mis te verzorgen 
inclusief pastores, 
acolieten, 
misdienaars, een 
groot gemengd koor en liefst met alle gildes 
uit onze parochie. Na de mis is er een 
gezellig samenzijn met koffie/thee en een 
echte Bossche Bol.  
 
De heer Frans van den Hoven, bekend 

organist en musicus in de regio, is bereid om het muzikale programma en de liederenkeuze vorm 
te geven. De repetities van het projectkoor en verdere voorbereidingen zijn reeds in volle gang. 
Bij deze bent u samen met uw eventuele partner/kinderen van harte uitgenodigd om mee op 
bedevaart te gaan en de heilige Mis mee te vieren. Alle parochianen zijn dus van harte welkom! 
We kunnen ons zo voorstellen dat er een bonte stoet vanuit de Wonderbare Moeder naar Den 
Bosch trekt.   
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Om het voor iedereen mogelijk te maken om naar Den Bosch te gaan is er busvervoer geregeld, 
en de bus zet u voor de Sint Jan af en haalt u daar ook weer op. Ook rolstoelgebruikers kunnen 
gebruik maken van een bus, gelieve dit aan te geven op onderstaande strook. De kosten voor het 
vervoer bedragen 5 euro per persoon. Uiteraard bent u ook vrij om op eigen gelegenheid naar de 
Sint Jan te gaan. 
 
Als u interesse heeft om mee op bedevaart te gaan en deel te nemen aan het koffiemoment met 
Bossche Bol dan bent u van harte uitgenodigd om u aan te melden. Dit kan bij de pastorie, 
telefonisch of via de website. Deelname is gratis (excl. € 5,00 busvervoer) Graag vóór 1 oktober 
a.s. Wij vinden het belangrijk dat u met velen deelneemt. Gaat u mee?  
 
Projectgroep bedevaart Zoete Moeder van Den Bosch 
Pastoor Dieter Hedebouw en diaken Albert Soeterboek 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________________________ 

JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED 7 OKTOBER 
Maandagavond 7 oktober  26 jaar Uur van stilte en gebed 
 
Op de 26e jaarlijkse avond van het Uur van stilte en gebed komt dit jaar als gastspreker Z.E.H. 
Jaques Grubben, pastoor te Nijmegen.  
Hij zal een lezing verzorgen over zijn priesterroeping en hoe Maria daar een grote rol in heeft 
gespeeld.Ook zullen we te gast in ons midden hebben iconenschilder Geert Hüsstege en zijn 
echtgenote Angelique. In de pauze is er gelegenheid om een en ander te bezichtigen en aan te 
schaffen, waaronder o.a. kerstkaarten van prachtige iconen. 
7 oktober is de feestdag van de rozenkrans. Op donderdag 7 oktober 1993 hebben we met 
pastoor F. Spooren dit Uur van stilte en gebed aangeboden aan de Clarissen, die in dat jaar naar 
Eindhoven verhuisden en in 2015 naar Amerika zijn teruggegaan. Wij hebben nog steeds contact 
met elkaar en bidden voor elkaars intenties en die van de hele Kerk en wereld. 
 
Programma 7 oktober: 
Aanvang 18.30 uur: H. Mis uit dankbaarheid. 
19.30 uur: koffie, thee met traktatie 
20.00 uur: aanvang lezing door pastoor J. Grubben 
20.45 uur: korte pauze. 
21.00 uur: uitleg van Geert Hüsstege over de icoon van Moeder van Altijddurende  Bijstand- 
die hij eerder voor onze kapel heeft gemaakt-                          met aansluitend gelegenheid om 
hun stand te bezoeken en een en  
 ander aan te schaffen. 
21.30 uur: afronding 
Allemaal van harte welkom! 
Aanmelden voor deze jaarlijkse avond, die voor alle belangstellenden uit de hele parochie 
toegankelijk is: 
Telefonisch of via mail -  tot vrijdag 4 oktober -  op de pastorie bij secretariaat mevrouw E. 
Windau. 
0416-372215 of parochie@wonderbaremoeder.nl 
Informatie bij Eugenie van Rinsum - Wolfs 06 - 81 981 297  

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________________________ 

VOOR DE KINDEREN 
Wat zou je doen als je een miljoen had? Je zou grote reizen kunnen maken, 
een hele dure auto kunnen kopen en nog veel meer. Maar na een tijdje is al 
het geld op, en wat dan? 
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Gebruik je geld zo, dat je er vrienden mee maakt. Ben maar gul ermee voor anderen. Ook al heb je 
niet veel geld, deel maar uit. Als iemand een zak snoep krijgt met zijn verjaardag, kan hij alles 
alleen opeten. Maar als je anderen ervan laat delen, groeit de vriendschap. En als je niets meer 
hebt, zullen de anderen jou ook wat geven van hun bezit. 
In de bijbel staat ook: gebruik de dingen van de aarde om ermee vrienden te maken voor de 

hemel. Als je gul, eerlijk en vriendelijk bent voor anderen, zullen die je niet zo vlug uitlachen als je 
ervoor uitkomt dat je gelooft. 
Wat goed, als je je dingen kunt gebruiken om ermee vrienden te maken voor Jezus. 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________________________ 

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? 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________________________ 

KLIEDERKERK 
Al kliederend ontdekken kinderen wat geloven in God en het navolgen 
van Jezus betekent in het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te 
ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap, passend bij de 
context waarbinnen de Kliederkerk plaatsvindt. 
 
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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BEDEVAART NAAR WITTEM 
 
Op zondag 13 oktober vindt weer de jaarlijkse 
bedevaart naar Wittem plaats. 
De kosten hiervoor bedragen € 25,--. 
U kunt zich tot uiterlijk 28 september opgeven 
bij: 
 
 

Mevr. van Drunen 
Rooijackerserf 32 
Drunen 
Telefoon: 378279 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________________________ 

VOLGENDE ACTIVITEITEN  ONTMOETEN                           
 

KOFFIELEUTE                                              
Iedere 1e vrijdagochtend  in de maand is er 
KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Drunen 
tussen 10 en 12 uur. 
Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand, is er 

KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.  
Iedere 2e zaterdagochtend van de maand bent u tussen half 11 en 12 uur van  
harte welkom voor een kopje koffie in de bieb van Vlijmen. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen! 
Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom. 
                             
BIJZONDERE KOFFIELEUTE IN BIBLIOTHEEK DRUNEN      4 oktober 2019 
Tijdens het KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Drunen op 4 oktober  
wordt de ochtend afgesloten met de Nationale Voorleeslunch. 
Het Nationale Voorleeslunchverhaal 2019 is geschreven door  
Maarten Spanjer en wordt massaal in het land voorgelezen aan senioren. Vorig jaar waren we ook 
uitgenodigd door de bieb en was het een groot succes. 
Wie het verhaal voor ons gaat voorlezen is nog een verrassing. Als blijk van waardering voor de 
bieb plaatsen we een potje waar iedereen vrijblijvend een kleine bijdrage in kan doen. Vergeet u 
niet aan te melden, zodat we kunnen inschatten hoeveel broodjes etc.  
gesmeerd moeten worden. Misschien kent u ook nog wel iemand die het leuk vindt om er bij te 
zijn. Tot vrijdag 4 oktober ! 

Inschrijving per mail/website is noodzakelijk    
 
ONTMOETINGS-CAFE                               29 september 2019                                  
Op zondagmiddag 29 september gaan we er weer een gezellige  Des Spulleke 
middag van maken in De Mand (Jan Steenstraat 2 te 
Vlijmen). 
We hebben de Brabantse muziekgroep” Des Spulleke”  
uitgenodigd, een middag vol Brabantse gezelligheid.  
Dus zorg dat de kelen goed gesmeerd zijn.  
Tijdens de pauze houden we weer een loterij. 
We beginnen om 14.00u en duurt tot ongeveer 16.00u.  
De entree bedraagt €3,50 ( inclusief koffie/thee ). 
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Inschrijving middels bijgaand inschrijfformulier of per mail/website  is noodzakelijk.  
 
ONTMOETINGS-BIOS                            6 oktober 2019  
Film De Wilde Stad:  
De Wilde Stad is een meeslepende film over het ongetemde dierenrijk in een urban jungle. Een 
film met verrassende plotwendingen gezien door de ogen van de 
avontuurlijke stadskat, Abatutu. Een stadse film die de dynamiek, 
snelheid, kracht, schoonheid, humor en hilariteit van de rijke natuur in 
een stedelijke omgeving laat zien. Een verhaal vol avontuurlijke 
ontmoetingen tussen mens en dier, waar de mens nu eens niet 
centraal staat. De Wilde Stad is een film van de makers van de 
succesvolle natuurfilms. 
  
De Nieuwe Wildernis (Gouden Kalf 2013) en Holland–Natuur in de 
Delta (Gouden Film 2015). De stijl van de film is dynamisch vanuit het 
oogpunt van de dieren, de mensen en de stad zijn het ‘decor’.  
Komt u ook kijken? Ontmoetingsbios is op zondag 6 oktober en begint om 13.30 uur 
in gebouw Het Water aan de Hollandlaan in Drunen.  
De entree is € 4,00 p.p. inclusief 2 consumpties en hapjes.  
Let op! Bij minder dan 10 aanmeldingen gaat de activiteit niet door!   

Inschrijving per mail/website is noodzakelijk    
 
SAAMPIES ETEN                                         27 oktober en 24 november 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.    
 

SAAMPIES ETEN d.d. 29 september 2019 komt i.v.m.  
Langste Eettafel van Nederland te VERVALLEN! 

 
 
STEM OP ONTMOETEN!                                             27 september t/m 11 oktober 2019 
Ook dit jaar heeft Ontmoeten zich weer in mogen schrijven voor het initiatief van de Rabobank, 
waarbij lokale (Rabo)banken een deel van hun winst terug geven aan de         
lokale samenleving via verenigingen en stichtingen in hun werkgebied. 
Dit initiatief heet: RABOBANK CLUBSUPPORT                 
Iedereen die een rekening heeft bij "Rabobank de Langstraat" kan op Ontmoeten  stemmen.HOE 
MEER STEMMEN HOE MEER VREUGD!!! Want het brengt geld in het Ontmoeten laatje.  Iedere 
stem is geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging  
of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.  
Leden van Rabobank De Langstraat ontvangen een dezer dagen een brief met een unieke 
persoonlijke code waarmee ze kunnen stemmen. Heeft u geen internet, gaat u dan  
met uw brief naar een Rabobank kantoor. Zij helpen u verder.  
De stemperiode loopt van 27 september tot en met 11 oktober 2019 STEM OP ONTMOETEN! 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________________________ 
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LIEF EN LEED 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
20 augustus - Francien Zeeuwe-van Boxtel (94), Zorgcentrum St. Antonius 
23 augustus - Joke Merkx (87), Dillenburgstraat 37 
  7 september - Marie van der Sanden-Pulles (95), Zorgcentrum Zandley 
15 september - Riet Starreveld-Klomp (83), Afrikalaan 19 
 
In Elshout is de uitvaart geweest voor:  
25 augustus - Cor van Hazeldonk-van Ierland (90), Schramstraat 193 
  1 september  - Corry van Delft-van Overdijk (59), Scheidingstraat 24 
 
In Drunen zijn gedoopt: 
15 september - Marlui Kras, Hugo de Grootstraat 15 
 - Moos Peters, Meidoornstraat 11 

In Elshout is gedoopt: 
  8 september - Thomas van Hooft, Van Ruijsdaelstraat 24 

Terug naar boven↑ 
_______________________________________________________________________________________ 

MISTIJDEN 
 Drunen Elshout 
zaterdag 19.00 uur eucharistieviering  
zondag   09.30 uur eucharistieviering 
 10.15 uur zondagmorgengebed 
 11.00 uur eucharistieviering 
maandag 18.30 uur Uur van stilte en gebed 
       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 
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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 26-27 oktober 2019. 


