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VREDESWEEK  
Deze week is het vredesweek met als thema: “De inclusieve samenleving, wat doe jij in 
vredesnaam?” Een inclusieve samenleving gaat over een samenleven waar iedereen zich thuis kan 
voelen. Op de kaft van het PAX tijdschrift voor deze week staat een zeer sprekende cartoon.  
 
Je ziet twee mensen die in het donker staan. Die duisternis staat voor de onbekendheid van de 
ander, de generalisering waarin een persoon vaak 
gevangen wordt, de vervreemding die ontstaat door 
het anders zijn van de ander. Dat kan gaan over 
geloof, cultuur, taal en gewoontes, ideeën en 
principes, geslacht en huidskleur, geaardheid, 
afkomst en sociale ladder, noem maar op.  
 
Maar de duisternis wordt verjaagd door het licht van 
een zaklamp die één persoon hoog vasthoudt. Dat 
licht maakt het mogelijk dat de twee personen 
elkaar echt kunnen zien zoals ze zijn. Dat licht maakt 
het ook mogelijk om elkaars handen te zien zodat die elkaar kunnen vinden om zo elkaar te 
begroeten als broeders of zusters.  
 
Een inclusieve samenleving opbouwen is heel moeilijk. Waarom? Omdat we geen zaklamp hebben. 
We moeten elkaar leren zien met de ogen van God. Jezus geeft ons het licht van de Heilige Geest om 
de ander te zien zoals hij of zij werkelijk is. Iedereen heeft zo een zaklamp gekregen in zijn ziel. Maar 



 

we moeten het wel aan doen en dat licht moeten we niet naar de grond richten maar hoog boven 
ons houden zodat we goed kunnen kijken. Als we heel eerlijk naar onszelf kijken en onze zwakheid 
voelen, veroorzaakt door de vervreemding van de ander, blijven we dan niet in die zwakheid liggen 
of laten we niet proberen uit eigen kracht deze te overwinnen. Ga naar Christus. Vraag Hem je te 
helpen om te kijken in zijn licht. Leer van Hem om door alle buitenkanten van de ander door te 
stoten en te kijken naar het beeld dat God in elke mens heeft gelegd. Zie je het nog niet? Blijven 
oefenen in het goed vasthouden van die zaklamp en misschien ga je ook steeds meer ontdekken wie 
je zelf eigenlijk bent of gaat de ander uitgenodigd worden jou met die zaklamp te beschijnen. Wat 
zou dat mooi zijn. Amen.  
 
Pastoor Hedebouw 

                      Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

STILTECENTRUM HEUSDEN VOORLOPIG DICHT 
Nu de voormalige kerk in Heusden wordt verbouwd tot appartementen, is het Stiltecentrum in 
Heusden voorlopig gesloten. Bij de verbouwing van de kerk wordt het Stiltecentrum verplaatst naar 
de zijkant van het gebouw.  
  
Goederen voor de Voedselbank kunt u afleveren in Heusden, Hertogin Johanna van Brabantstraat 20. 

                      Terug naar boven↑ 

__________________________________________________________________________________________  

PAROCHIEFEEST 
Het bestuur van Parochie Wonderbare Moeder heeft met pijn in het hart besloten om het 
Parochiefeest van 10 oktober a.s. voor onbepaalde tijd uit te stellen. Men vindt de ontwikkelingen 
rondom corona nog van dien aard dat een dergelijke bijeenkomst met veel mensen nog niet mogelijk 
is. Het bestuur wil op een later en geschikter tijdstip zeker het Parochiefeest organiseren.  

                      Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

EINDE MAATREGELEN CORONATIJD  
Vanuit de bisschoppenconferentie hebben we de mededeling gekregen dat ook in de kerken de 
anderhalve meterregel vanaf 25 september losgelaten wordt. U kunt dus op elke willekeurige plaats 
in de kerk gaan zitten. Wel wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen 
van een plaats als bij het lopen door de kerk. 
Ook de volkszang is weer toegestaan. Het hoestscherm bij het uitreiken van de communie zal 
nog wel blijven staan. 
Regel is natuurlijk ook nog steeds dat u bij klachten, hoesten of koorts gewoon thuis blijft.  
We zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er 
dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen 
besmettingshaarden zijn geweest. 

                      Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

BETAALMOGELIJKHEDEN  
Instandhouding Erediensten en pastoraat 
Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we 
wekelijks in de weekendvieringen. Ook 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 kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.        Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 



 

RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL 
 

   

 
Onze vrijwilligers zijn weer helemaal uitgerust. 
Het leiendak is afgemaakt en in de scheidingsmuur achter de Mariakapel zijn de voegen uitgefreesd. 
Alles wordt in zijn geheel opnieuw gevoegd. 
De eerste steen legging van 10 juni is vereeuwigd. En het torentje van de Kapel is verlicht. (zie foto’s) 
In voorbereiding is de toegangsdeur van de Mariakapel, deze wordt gemaakt 
van de kerkbanken van de kerk uit Herpt. 
Een donatie kan worden overgemaakt op rekening nr.:  
NL92 RABO 0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout of via de 
bijgaande QR-code.  
Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via 
ons emailadres: vrienden@wonderbaremoeder.nl  en tel. 0416-372215 
(pastorie).  

Werkgroep Mariabedevaart Elshout 
                      Terug naar boven↑ 

__________________________________________________________________________________________ 

MARIAGEDACHTE 
Bron van alle leven   
  
God, Bron van alle leven 
in Maria hebt U laten zien’ 
hoe U kracht in kleine mensen 
weerklank vindt ; 
voor allen die  
neergebogen zijn, 
kleingehouden, 
tot zwijgen gedwongen, 
bidden wij : 
Houd in hen levend 
de kleine vlam van de hoop 
die leven geeft, 
het licht bewaart 
en het donker kan verdwijnen. 
Amen.                           Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 
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CARITAS  
WONDERBARE MOEDER  

Centrum voor Aandacht en Hulp 
 
 
 

INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK 

 
“HELP ONS HELPEN, ZEKER NA DEZE CORONATIJD” 
Speciale inzamelingsactie Voedselbank van 15 t/m 24 oktober 2021 
Caritas Wonderbare Moeder (CWM) is sinds 2018 actief om hulp te bieden aan personen dichtbij en 
veraf die het moeilijk hebben en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. CWM organiseert nu 
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 15 oktober tot en met 
zondag 24 oktober. Er is gekozen voor de Voedselbank Den Bosch e.o., omdat vanuit deze organisatie 
ook gezinnen in de gemeente Heusden worden ondersteund.   
Met name zo kort na deze coronatijd is uw steun hard nodig!! 
Iedereen kan 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 wasmiddelen, 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:  
15 oktober 202 18.00 uur tot 18.30 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
16 oktober 2021 16.30 uur tot 17.00 uur  Zorgcentrum St. Antonius Heusden 
16 oktober 2021 18.30 uur tot 19.00 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
17 oktober 202 09.00 uur tot 09.30 uur  Elshout, St. Jan Evangelist 
17 oktober 202 10.30 uur tot 11.00 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
17 oktober 202 09.15 uur tot 09.45 uur  Drunen. Open Hof kerk 
18 oktober 202 18.00 uur tot 18.30 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
19 oktober 202 08.00 uur tot 08.15 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
20 oktober 202 10.00 uur tot 11.00 uur  Drunen, Open Hof kerk 
21 oktober 2021 18.30 uur tot 19.00 uur  Elshout, St. Jan Evangelist 
22 oktober 2021 18.00 uur tot 18.30 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
23 oktober 2021 16.30 uur tot 17.00 uur  Sociëteit Demer 2 te Heusden 
23 oktober 2021 18.30 uur tot 19.00 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
24 oktober 2021 09.00 uur tot 09.30 uur  Elshout, St. Jan Evangelist 
24 oktober 2021 10.30 uur tot 11.00 uur  Drunen, St. Lambertuskerk 
24 oktober 2021 09.15 uur tot 09.45 uur  Drunen, Open Hof kerk 
 
Op zondag 24 oktober 2020 wordt de inzamelperiode afgesloten. In het weekend van 16 en 17 
oktober zal in de kerkvieringen aandacht worden besteed aan de actie. Een mooi moment om te 
laten zien dat u zich betrokken voelt bij degenen die noodgedwongen de hulp van de Voedselbank 
moeten inroepen! Mocht u de actie een warm hart toedragen, maar niet in staat zijn zelf 
levensmiddelen aan te reiken dan kunt u voor de Voedselbank een donatie doen: 
NL81RABO0334515513 t.n.v. Caritas Wonderbare Moeder.  
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website: www.wonderbaremoeder.nl   en 
www.kerkdrunen.nl 
 
 

http://www.wonderbaremoeder.nl/
http://www.kerkdrunen.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


 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2021 
‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’  
De kerk in Guinee  
Op 24 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen 4,20 voert Missio dit jaar 
de campagne voor de Wereldmissiemaand. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen 
in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus.  
Missio brengt in de Wereldmissiemaand de kerk van Guinee voor het voetlicht.  
Jonge kerk  
De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het 
zuiden van het land. De eerste bisschop investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van 
catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er 
zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend 
gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor 
de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een caritas opgebouwd en 
is actief in de gezondheidszorg.  
 
Vrouwen en kinderen  
In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes 
de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote 
gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen 
worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van 
vrouwen in de afgelegen dorpen.  
 
Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen. MISSIO ondersteunt het 
pastorale werk in Guinee. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op 
Missiezondag 24 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio 
Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl 
 
GAST AAN TAFEL IETS VOOR JOU?!  

Niet iedereen ervaart rondom de Kerstdagen de warmte en gezelligheid die in die periode zo 
vanzelfsprekend lijken. Caritas Wonderbare Moeder en de Open Hof zijn daarom op zoek naar 
mensen die plaatsgenoten willen uitnodigen voor een lunch of diner rondom of tijdens de 
Kerstdagen.  

Ouderen en mensen die eenzaamheid ervaren vormen daarbij de doelgroep. Hierbij staat het gezellig 
samenzijn natuurlijk hoog in het vaandel!! 
 
Doe mee als gastheer en/of gastvrouw. 
Of als gast wanneer je tot de doelgroep hoort! 
Je kunt je, voor 1 oktober as. Aanmelden bij het secretariaat van de Parochie Wonderbare Moeder, 
tussen 9.00 en 12.00 uur: 0416 – 372215 
Voor meer informatie: caritas@wonderbaremoeder.nl of Ineke van Riel: 06 – 51834229 

 
GEDICHT VREDESWANDELING 
Onderstaand gedicht is voorgelezen tijdens de vredeswandeling op  
18 september jl. 
 
Roepende in de woestijn. 

Als ik roep, maar niemand wil me horen, waar bent U dan? 
Help me God, ik ben nu uw roepende in de woestijn. 

Als ik mijn handen naar mensen uitsteek, maar niemand neemt ze aan, 
Vraag ik me af: Is er dan echt niemand met mijn lot begaan? 

Als de vliegtuigen opstijgen naar een vredig land, 
maar ik kom niet door de poort, is er dan niemand die me helpt of hoort? 

http://www.missio.nl/
mailto:caritas@wonderbaremoeder.nl


 

Ons mooie land met goud, zilver, frisse luchten bergen en dalen, 
onder het puin geschoten door vandalen. 
gewelddadige mensen maken ons mooie land volledig kapot. 
En nog erger ze doen dit ook nog in de naam van U onze goede God? 
 
Jacques Smeets 
27-08-2021 

                      Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

VAN BIJBEL NAAR LEVEN 
Bijeenkomsten van bijbel naar leven 

De bijbel. Het is het belangrijkste boek in ons geloof. Maar eerlijk gezegd is het niet altijd zo 

toegankelijk. De bijeenkomsten ‘van bijbel naar leven’ zijn bedoeld om inzicht te krijgen in 

bijbelteksten en de relevantie voor ons dagelijks leven te duiden. Iedereen is welkom en de 

bijeenkomsten vinden plaats in een open sfeer waar u vragen kunt stellen en opmerkingen met 

anderen kunt delen maar zonder dat dit moet.  

Kennis van de bijbel is geen voorwaarde. U hoeft ook geen bijbel mee te nemen en u hoeft zich ook 

niet op voorhand in te schrijven. De bijeenkomsten vinden plaats in de pastoor Vermeulenzaal in 

Drunen (links naast de kerk) van 19.30 uur tot 21.00 uur.  

De eerste volgende bijeenkomsten: 

Woensdag 13 oktober 

Woensdag 1 december 

Wees welkom! 

Pastoor Hedebouw 

                      Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED 
JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED: maandagavond 4 oktober 2021 

Op maandag 4 oktober, de feestdag van de H. Franciscus, zal er na de eucharistieviering en 

aanbidding van 18.30 uur weer een avond in de Past. Vermeulenzaal zijn met als gastspreker Broeder 

Hendrikus van der Wal van de Carmelgemeenschap in Bierbeek, België. De lezing zal gaan over 

hedendaags waarachtige Eucharistische wonderen en het Heilig Aanschijn van onze Lieve Heer. 

Aanmelding voor deze avond is noodzakelijk en kan via mail naar het parochiesecretariaat: 

parochie@wonderbaremoeder.nl en op werkdagen tussen 9 en 12 uur natuurlijk ook telefonisch 

0416 372215. 

                      Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

EEN TERUGBLIK OP HET JAARLIJKS DAGJE MET DE PASTOOR 
Met een dankbaar en een gelukkig gevoel kijken wij terug op zaterdag 4 september. 

Wat was er nu zo bijzonder aan deze dag? 

Allereerst was er een geweldige organisatie. Alles maar dan ook alles was tot in de puntjes verzorgd. 

Een dik verdiend compliment voor de organisatie en de verzorging. Op het gevaar af dat er mensen 

vergeten worden wil ik heel graag toch Eugenie en Riki en pastoor Hedebouw benoemen. 

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl


 

Geweldig gedaan! 

Wij kijken terug op een dag van gebed, de rozenkrans, de litanie van barmachtigheid, de H. 

Eucharistie en persoonlijk gebed. 

Verder werd de inwendige mens niet vergeten: een prima verzorgde koffietafel en lunch. ‘s Middags 

hield pastoor Hedebouw een boeiende lezing over de H. Lambertus en zijn betekenis voor de H. Oda, 

zijn leven en vooral zijn betekenis voor ons land. Altijd interessant om nieuwe wetenswaardigheden 

over deze voor ons belangrijke heilige te horen 

De sfeer op deze dag was bijzonder goed. Veel interessante contacten gelegd, gesprekken gehad en 

het versterken van de band met elkaar. 

Nogmaals dank voor het organiseren  en het houden van deze dag. 

Zeker voor herhaling vatbaar. 

Met Gods goede zegen, 

Piet-Hein Baudoin, diaken 

                      Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

ROZENKRANSGEBED 
Wereldwijd Rozenkransgebed live vanuit stadswandelpark Eindhoven: 

https://youtu.be/-A4u5Ade0Y8 
 
World Rosaryrally Eindhoven 4 september 2021 

Mgr. Schneider spreekt op deze YouTube live-uitzending in verbondenheid met Eindhoven prachtige 
meditatiewoorden over de Rozenkrans tijdens deze dag van eerherstel aan het Onbevlekt Hart van 
Maria - de  eerste zaterdagdevotie genaamd - waarom Maria gevraagd heeft in Fatima. 
 
Na de rozenkransgebedsbijeenkomst in het stadswandelpark van Eindhoven ging men aldaar 
gezamenlijk naar de H. Lambertuskerk voor de H. Eucharistie en biechtgelegenheid. 
 
Wij waren vanuit Drunen in onze Lambertuskerk de hele dag met hen verbonden in gebed op deze 4e 
september. 
 
4 september 2021 
2 oktober 2021 
6 november 2021 
4 december 2021 
1 januari 2022 Hoogfeest Moeder van God. 
 
Deze dagen van eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria worden ook de nog komende 4 eerste 
zaterdagen live uitgezonden door Radio Maria. Of men kan zelf naar Eindhoven gaan om de 
rozenkrans aldaar mee te bidden. 
Aanvang in stadswandelpark 14.30 uur. 
Bus 17 vanaf het station in Eindhoven stopt voor het park. 

                      Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

https://youtu.be/-A4u5Ade0Y8


 

VOOR DE KINDEREN 

 
Beste jongens en meisjes, 
De leerlingen vonden het last, dat iemand die Jezus niet volgde, toch goede 
dingen deed. Ze wilden het die man beletten. 
Jezus was het daar niet mee eens. Hij is aandachtig voor iedereen. Hij heeft ook 
geduld met mensen die Hem niet volgen. 
Jezus die zelf mensenkind geworden is, komt op voor de kleinen. Hij kijkt niet 
neer op anderen. Hij houd van elke mens. 
Waar houdt Jezus niet van? Van mensen die zondigen of anderen tot zonde 
aanzetten. Het is beter minder vrienden te hebben, dan slechte. Het is beter 
minder te praten dan door verkeerde taal anderen op slechte gedachten te 

brengen. Het is beter minder naar de televisie te kijken dan naar slechte programma’s te kijken. 
Jezus wil ons helpen om altijd geduld met anderen te hebben en om niemand uit te sluiten van het 
goede. Hij helpt ons om goed te leven. 

 
                      Terug naar boven↑ 

__________________________________________________________________________________________ 

LIEF EN LEED 
In Drunen is de uitvaart geweest voor: 
24 augustus Ad Spee (94), Zorgcentrum Vught 
 
In Drunen is gedoopt: 
  5 september Lieke van Zeeland, Mozartlaan 15 
 
In Elshout is gedoopt: 
29 augustus Fieke van Sluisveld, Heudenseweg 11 
 

 
 
 

 
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 

http://www.vincentiusheusden.nl/


 

De  Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen 
Openingstijden en verdere informatie vindt u op  

www.vincentiusheusden.nl 
 

 
 

                      Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

VACATURES 

 
Voor het parochiesecretariaat vragen wij een 

 
SECRETARIEEL MEDEWERKER/STER 

 
gedurende 3 ochtenden per week van 08.30-12.30 uur 

 
Het secretariaat ondersteunt het parochiebestuur en het pastorale team op administratief en 
secretarieel gebied en is het eerste aanspreekpunt voor de diverse geledingen binnen en buiten de 
parochie. 
Het werk omvat verder ook organisatorische werkzaamheden. Je bent de spin in het web van de 
parochie. 
Ook financiële/boekhoudkundige werkzaamheden behoren tot het takenpakket.  
In overleg bent u ook op de andere dagen van de werkweek beschikbaar. U verricht uw 
werkzaamheden in goede samenspraak met de reeds aanwezige secretariaatsmedewerkster. 
 
Wij zouden graag de volgende eigenschappen in de sollicitant zien: 

- servicegericht, flexibel en sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie; 
- empathisch vermogen; 
- ordelijk; 
- bekend met het werken met een PC en Microsoft Office in het bijzonder; 
- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- goede affiniteit met het rooms-katholieke geloof 

 
Vergoeding geschiedt conform de arbeidsvoorwaarden, zoals vastgesteld door het bisdom. 
 
Tevens is er op de pastorie een vacature voor een  
 

HUISHOUDELIJKE HULP (parttime) 
 
gedurende 2 dagdelen  van 08.30 uur tot 13.30 uur, voor de volgende werkzaamheden: 
 

• het schoonhouden van de pastorie en de Pastoor Vermeulenzaal (parochiezaal) 

• het bereiden van de warme maaltijd voor de pastoor en diaken 

• verzorgen van de koffiepauze in de ochtend  
 
Deze taken worden verdeeld over de sollicitant en de andere medewerkster. In overleg bent u ook 
op de andere dagen van de werkweek beschikbaar. 
Vergoeding geschiedt conform de arbeidsvoorwaarden, zoals vastgesteld door het bisdom. 
Affiniteit met het rooms- katholieke geloof wordt gevraagd. 
 
Bent u geïnteresseerd in een van deze functies, schrijf dan vóór 10 oktober een brief voorzien van cv 
naar: 
 

http://www.vincentiusheusden.nl/


 

Parochie Wonderbare Moeder 
T.a.v. pastoor D. Hedebouw 
Raadhuisplein 2 
5151 JH  Drunen 
Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0416 – 372215. 

                      Terug naar boven↑ 
__________________________________________________________________________________________ 

MISTIJDEN  
 
 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 
woensdag  14.45 uur eucharistieviering in 
     Zandley (allleen voor bewoners)           
donderdag    18.00 uur rozenkransgebed 
    18.30 uur eucharistieviering 

   19.00 uitstelling Allerheiligste met 
   aanbidding  

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 uitgave:  
De volgende ‘Flitsen’ verschijnt in het weekeinde van 23-24 oktober 

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