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Fijn dat het weer Kerstmis wordt!  
 
Beste medeparochianen, 
 
We leven in roerige tijden. Corona, nu wat meer op de 
achtergrond geraakt, heeft heel wat teweeg gebracht de 
afgelopen twee jaar. Oekraïne verkeert in staat van 
oorlog met Rusland. Onderdrukking en geweld is er op 
veel plaatsen in de wereld. In ons eigen land volgt de ene crisis op de 
andere. Velen onder ons maken zich terecht zorgen over de toekomst. 
Steeds meer mensen kunnen de boodschappen, de hypotheek of huur 
én de energierekening niet of amper meer betalen. Het verschil tussen 
arm of rijk wordt alsmaar groter… en dat in Nederland. De zeggenschap 
over ons werk, ons pensioen, onze woningen, onze zorg en onze 
energie ligt vooral bij de beleggers en de kapitaalkrachtigen en niet bij 
de mensen zelf. Het wordt hoog tijd voor verandering! Met een vette 
knipoog naar het (leef)milieu. Hier ligt een belangrijke opgave voor ons 
allemaal… 
 
Fijn dat het weer Kerstmis wordt. Ondanks allerlei problemen op onze 
wereldbol hebben we een jaar in alles overleefd. Maar er bestaan 
bedreigingen. Mijn vader riep in mijn jeugd bij regelmaat: “Jan, let op 
‘het gele gevaar’!” Hij bedoelde er China mee. Nu is er sprake van ‘een 
rood gevaar’: Rusland, en de ‘rode knop’ van kernwapens. Laten we 
hopen dat die weg niet wordt bewandeld, want wat blijft er dan nog van 
Moeder Aarde over? Heel weinig, vrees ik. 
 
Jezus is als Vredevorst geboren. Waar Hij ‘heerst’, daar is vrede. Dit 
geldt voor individuele personen -als Hij in jou regeert, dan heb je 
innerlijke vrede- maar ook voor naties en zelfs voor hele samen-
levingen. Die vrede hangt echter onlosmakelijk samen met de manier 
waarop Hij regeert: rechtvaardig. Er kan alleen vrede zijn, als er 
rechtvaardig geregeerd wordt. Het gaat in ons geloof om een leven in 
verbondenheid en vriendschap met Jezus. In de kracht van zijn Geest 
kunnen wij alle verharding en verschil van mening achter ons laten. Zo 
kunnen wij kiezen voor verbondenheid en eensgezindheid.  
Ik wens u, mede namens de redactie van Parochiewijzer, een zalig en 
gezegend Kerstfeest toe, een feest waar u met uw partner, gezin én 
familie werkelijk van kunt genieten. Het is u allen van harte gegund! 
 
Jan van Engelen 
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Geen plaats in de herberg… 
 
Wij vieren Kerstmis. Er is veel aan de 
hand in de wereld. Een oorlog, een 
klimaatcrisis en een energiecrisis. En 
dan de engel die ons verkondigt met de 
woorden: 'Vandaag is u de Heiland 
geboren, Christus de Heer.' 
In opvallend contrast met deze woorden 
staan ook de omstandigheden van de geboorte van Jezus in die tijd. 
Kort en bondig zegt Lucas: 'Zij wikkelde het kind in doeken en legde het 
in een kribbe, omdat er in de herberg geen plaats voor hen was.' 
 
Niet in een paleis, zelfs niet in een herberg, maar in een stal wordt de 
Heiland, de Messias, de Heer geboren. Dit contrast heeft de christe-
nen altijd beziggehouden, en de volksvroomheid en de legenden 
hebben de reden van de weigering om Maria en Jozef op te nemen, wel 
heel treffend gekenmerkt: de een had het huis reeds vol; de ander zag 
dat er geen geld mee te verdienen was, een derde voelde zich lastig 
gevallen, en een vierde dacht dat een vijfde veel beter helpen kon. 
Gemakzucht, hebzucht, vooroordelen en harteloosheid waren wel de 
redenen die naar de kribbe voerden. Hij kwam in het zijne, maar de 
zijnen aanvaardden Hem niet.  
 
Onder de mensen was reeds vanaf zijn geboorte geen plaats voor 
Jezus. In die kleine bijzin: ‘Omdat in de herberg geen plaats voor hen 
was’, wordt een ervaring uitgedrukt die Jezus altijd opnieuw waar heeft 
moeten maken. Zijn leven lang heeft Jezus deze afwijzing moeten 
ervaren. Als klein kind moest Hij reeds vermoord worden, alleen de 
vlucht naar Egypte kon Hem ervan redden. Later preekte Hij in zijn 
geboortestad Nazareth, en zij dreven Hem uit de stad om Hem te 
stenigen. Na de broodvermenigvuldiging morden de Joden tegen Hem, 
omdat Hij gezegd had: 'Ik ben het brood dat uit de hemel is 
neergedaald', en velen van zijn leerlingen zeiden: 'Zijn woorden zijn 
onverdraaglijk, wie kan ernaar luisteren?' Velen verlieten Hem en als 
Hij aan zijn twaalf leerlingen de vraag stelt: 'Willen jullie soms ook 
weggaan?', dan blijven zij. Maar op het einde van zijn leven verlieten zij 
Hem allemaal, en de eerste die zegt 'Ik ken die mens niet', is Petrus. 
Van de kribbe tot aan het kruis heeft Jezus deze ervaring moeten 
meemaken dat Hij uitgestoten werd. 
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Aan deze ervaring herinnert de kribbe. Als wij in de kerk en in onze 
woningen de kerststal plaatsen, dan stellen wij een duidelijk teken en 
zeggen wij: bij ons is het niet het geval; wij weigeren niet om de Heer 
op te nemen. Hij heeft in ons leven, in onze woning een plaats. Voor 
Hem voor wie men toen de deuren gesloten heeft gehouden, willen wij 
de deuren van onze woning openstellen. Zo is de kerststal voor ons een 
teken dat er bij ons wél plaats is voor Jezus, de Heer. Als wij in onze 
kerk en in onze woning de kribbe plaatsen, dan wil dat zeggen dat onze 
woning een open huis moet zijn voor allen die in nood verkeren. Als wij 
eerst gezegd hebben dat gemakzucht, hebzucht, vooroordelen en 
onbarmhartigheid de motieven waren waarom er voor de Heer geen 
plaats was, dan betekent de kribbe, dat wij bereid zijn om juist het 
tegenovergestelde waar te maken; dat wij open willen zijn, barmhartig 
en mededeelzaam.  
 
Zulk een levenshouding is niet vanzelfsprekend, zij moet ingeoefend 
worden. Het is niet voldoende dat er een goedendag over onze lippen 
komt, wij moeten ons werkelijk voor de anderen interesseren: hoe kan 
ik hem helpen, wat heeft hij nodig? Wij mogen die vragen niet stellen 
uit nieuwsgierigheid, maar uit eerbied voor de persoon van de ander, 
om hem te leren kennen en hem lief te hebben. Door zo'n 
levenshouding verandert de wereld. Door zo te handelen wordt het 
duidelijk dat wij mensen willen zijn, die bereid zijn in de ander een 
broeder of zuster van de Heer Jezus te herkennen en hem op te nemen. 
Wie echt zo wil leven, zal weldra merken hoe moeilijk maar hoe mooi 
tegelijkertijd zo'n levenshouding is. 
 
Wordt er zo niet te veel gevraagd van een mens? Kunnen wij dat wel? 
Op deze vraag geeft het evangelie een antwoord. 'Aan allen die Hem 
wel aanvaarden, gaf hij het vermogen kinderen van God te worden.' Wij 
hoeven dat niet uit onszelf te doen. Als wij de boodschap van de kribbe 
aannemen, dan bewerkt het Kerstkind zelf in ons die houding. Ons 
wordt de kracht gegeven om kinderen van God te worden... 
 
Ik wens u een Zalig Kerstfeest!   
 
Diaken Albert Soeterboek 
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Het parochiebestuur zoekt: 

Vrijwilliger beheer en onderhoud 
 
De parochie is actief bezig met een goed beheer en onderhoud van 
haar gebouwen en installaties. Daarvoor heeft het parochiebestuur met 
spoed ondersteuning nodig van een vrijwilliger voor het beheer en 
onderhoud.  
 
Dit doet de vrijwilliger beheer en onderhoud: 
In overleg met de verantwoordelijke parochiebestuurder:  
➢ Het opnemen van gebouwonderdelen of installaties, op basis van 

inspectierapporten en/of geconstateerde gebreken, en het 
gewenste onderhoud bepalen; 

➢ Een beschrijving maken van de uit te voeren werkzaamheden, met 
daarbij foto’s of tekeningen; 

➢ Offertes opvragen, deze beoordelen en vervolgens advies uit-
brengen aan het bestuur; 

➢ Na bestuursbesluit de opdracht bevestigen en de uitvoering en 
oplevering begeleiden (eindverantwoordelijkheid ligt bij de parochie-
bestuurder); 

➢ Controleren van uitgevoerd contractonderhoud door derden; 
➢ Regelmatig overleg met de parochiebestuurder over de (voortgang 

van) projecten. 
 
Wat vragen wij: 
➢ Bouwkundige kennis en enige affiniteit met installaties. 
➢ Kennis en werkervaring met het onderhoud van gebouwen. 
➢ Enige computerkennis (Word en Excel). 
➢ Ongeveer 2 à 3 uur tijd per week. De tijdsbesteding varieert en zal 

in de zomermaanden minder zijn. Overdag inzetbaar, incidenteel  
’s avonds. 

➢ Je woont in de gemeente Heusden en voelt je betrokken bij de 
parochie. 

 
Interesse? Of misschien nog vragen over deze vacature? 
Neem contact op met het secretariaat van de parochie. Dat kan 
telefonisch (werkdagen van 09.00 – 12.30 uur) op 0416 – 37 22 15.  
Of stuur een e-mail naar secretariaat@wonderbaremoeder.nl. 
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Het parochiebestuur zoekt:  
Penningmeester  
 
Omdat de zittingstermijn van onze huidige penningmeester afloopt is 
het parochiebestuur per 1 juli 2023 op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Het betreft een onbezoldigde functie. 
 
Dit doet de penningmeester: 
➢ Verzorgen van de financiële administratie (in Exact Online), samen 

met een medewerkster en vrijwilligers van de parochie; 
➢ Bijwonen van de maandelijkse parochiebestuursvergaderingen; 
➢ Financieel onderbouwen van (investerings-)beslissingen;  
➢ Opstellen van begroting en jaarrekening; 
➢ Aanspreekpunt zijn voor banken, verzekeraars en Belastingdienst; 
➢ Verzorgen van de Actie Kerkbalans, samen met de werkgroep 

Kerkbalans. 
 
Wat vragen wij: 
➢ Ongeveer 4 uur tijd per week. 
➢ Affiniteit met bovenstaande punten is een vereiste, kennis van Exact 

Online is een pre.  
 
Interesse? Of misschien nog vragen over deze vacature? 
Neem contact op met het secretariaat van de parochie. Dat kan 
telefonisch (werkdagen van 09.00 – 12.30 uur) op 0416 – 37 22 15.  
Of stuur een e-mail naar secretariaat@wonderbaremoeder.nl. 
 
 
 

CARITAS  
WONDERBARE MOEDER 

Centrum voor Aandacht en Hulp  

Uw betrokkenheid is hart♥verwarmend en wordt zeer gewaardeerd!  

 
Sinds het afgelopen jaar hebben veel plaatsgenoten moeite om de 
eindjes financieel aan elkaar te knopen. De torenhoge inflatie en de 
exploderende energieprijzen maken dat veel gezinnen en alleenstaan-
den in armoede leven en in toenemende mate een beroep moeten doen 
op de Voedselbank.  

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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En of u nu gelovig bent of niet, het kan niet anders dan dat u daardoor 
emotioneel geraakt wordt. Zorgen voor elkaar is nu eenmaal een 
karaktertrek die bij het menselijk bestaan hoort. Iedereen heeft op zijn 
tijd hulp nodig en dan is het mooi als een ander die hulp kan en wil 
bieden. Wij roepen u graag op daar actief aan bij te dragen, zeker ook 
omdat dat past bij een christelijke levenshouding.    
 
Ook binnen onze gemeenschap hebben we blijkbaar goed oog voor 
elkaar: bij onze jaarlijkse actie voor de Voedselbank hebben we in 
goede samenwerking met de basisscholen liefst 80 volle kratten opge-
haald. Een prachtig resultaat waar we met ons allen trots op mogen 
zijn. 
 
Caritas Wonderbare Moeder (CWM) wil, in het kader van het motto van 

dit jaar: “Wonderbare Moeder: hart♥verwarmend” op 17 en 18 decem-

ber in Drunen bij het Dickensfestijn met de verkoop van warme 
chocolademelk geld inzamelen voor cliënten van de Voedselbank. Wij 
willen er immers voor zorgen dat iedereen er deze winter voldoende 
warmpjes bij zit. Daarom ook onze oproep op zulke dagen uw hart extra 
te laten spreken voor hen die het moeilijk hebben!   
 
Vrijwilliger worden? 
Mail naar caritas@wonderbaremoeder.nl of bel diaken Albert Soeter-
boek (tel : 0416-37 22 15), ook voor meer informatie. 
CWM wil kwetsbare plaatsgenoten waar nodig en mogelijk materieel en 
geestelijk helpen en de sociale rechtvaardigheid bevorderen.  
 
Heeft u zelf hulp nodig? 
Wanneer u specifiek met iemand van de parochie of CWM over uw 
zorgen wilt spreken, bel  dan diaken Albert Soeterboek (tel: 0416-37 22 
15) of mail naar caritas@wonderbaremoeder.nl.  
 
Steun ons! 
Met een financiële bijdrage (NL 81 RABO 0334 5155 13 t.n.v. Caritas 
Wonderbare Moeder) hebben we uiteraard meer armslag om onze 
werkzaamheden op dit vlak ook goed  uit te voeren. Dank voor uw gift! 
 
Wij wensen u een Zalig Kerstmis en een in alle opzichten gelukkig 2023. 
 
Harrie de Poot 
Interim-voorzitter Caritas Wonderbare Moeder     

about:blank
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Afscheid pastoor Dieter Hedebouw 
 
Toen de pastoor enkele maanden geleden met het bericht kwam dat hij 
door de bisschop was overgeplaatst ging er wel een schok door de 
parochie. We wisten dat het wel kon gebeuren, maar als het dan ineens 
werkelijkheid wordt is dat toch even schrikken.  
Toen wij, als bestuur, werden ingelicht over dit besluit vonden we dat 
onze pastoor na 13 jaar een mooi afscheid verdiende. Na zoveel jaren 
in een parochie laat je veel mensen achter met wie je lief en leed hebt 
gedeeld. 
 
Zondag 26 juni was er om 10:30 uur een afscheidsmis in de Drunense 
St. Lambertuskerk voor alle parochianen en gasten. De pastoor had 
zelf alle koren benaderd en die stonden dan ook allemaal op het 
priesterkoor. Op bijzondere wijze werden door de verschillende koren 
de liederen vertolkt en het was een geweldig gezicht om zoveel zangers 
en zangeressen bij elkaar te zien. De pastoor is zelf ook zeer muzikaal 
dus dit was erg aan hem besteed. 

 
Het was een mooie mis met woordjes van de diaken, de pastoor zelf en 
het bestuur. Voor velen was het een lange zit, met name voor de 
kinderen van het kinderkoor. Knap hoe ze het hebben volgehouden. 
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Aan het eind van de mis werd er op ludieke wijze een mooi cadeau aan 
de pastoor overhandigd. Een sobere pastoor heeft ook sobere wensen 
en hij wilde graag een mooie plant voor zijn nieuwe huis. 
Alle parochianen konden een bijdrage doen voor een cadeau, we 
vonden dat hij daar meer aan had dan allerlei bonnen en boekjes. 
Dat resulteerde in een mooi bedrag: we hebben uiteindelijk ruim 1200 
euro opgehaald waarvan de pastoor zélf een fiets mag gaan uitzoeken. 
Om dit uit te drukken werd een symbolische fiets uit de garage gehaald, 
waarmee de diaken van achteruit de kerk kwam aanfietsen. Het was 
een grote verrassing. En er blijft vast nog wel wat cadeaugeld over voor 
een mooie plant..! 
 

Na de mis was er een vendelgroet op het plein en vervolgens een 
receptie in de pastorietuin. De weergoden waren ons gelukkig goed 
gezind. Er volgde een lange receptie; veel mensen wilden hem nog 
even gedag zeggen en hij nam voor iedereen ook ruim de tijd. Ik denk 
dat de laatste mensen om 15.00 uur naar huis gingen. 
 
De koffiedames en de onderhoudsploeg hadden, zoals altijd, goed 
gezorgd voor de inwendige mens. Er was koffie met wat lekkers en 
daarna kon men nog een 
drankje drinken. De gasten en 
parochianen konden zich 
tegoed doen aan frietjes bij de 
naast de tuin geplaatste frietkar. 
 

Onze oud-pastoor en alle 
parochianen kunnen met vol-
doening terugkijken op een zeer 
geslaagd afscheid. Hartelijk 
dank aan alle vrijwilligers, die 
van deze dag zo’n succes 
hebben gemaakt.  

Inmiddels heeft de portretfoto 
van pastoor Hedebouw zijn 
plaatsje gekregen in de Galerij 
van Pastoors. We wensen hem 
veel succes in zijn nieuwe 
parochie: de Willibrordusparo-
chie in Deurne! 
 
Marie-Bernadette Stevens 
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29 jaar ‘Uur van Stilte en Gebed’: 

Bij God is alles mogelijk 
 
Door persoonlijke ervaring en met vallen 
en opstaan is Eugenie Wolfs (63), voor 
velen in de parochie ‘Wonderbare Moeder’ 
een goede bekende, door de jaren heen 
mogen komen tot een diep geworteld 
geloof. Hoe dit tot stand is gekomen licht 
zij vol enthousiasme toe. Al 29 jaar, vanaf 
7 oktober 1993, gaat zij naar het ‘Uur van 
stilte en gebed’ in de Lambertuskerk te Drunen op de maandagavond 
om half zeven.  
In de Pastoor Vermeulenzaal óf in de rechter zijbeuk van de kerk, 
afhankelijk van het seizoen. Diaken Albert Soeterboek gaat voor in de 
vespers en Riki van Drunen bidt de rozenkrans voor.  
Het concept is al vanaf den beginne hetzelfde gebleven: thema; 
avondgebed; vespers; stilte; Rozenkrans; aanbidding van Jezus in de 
monstrans.  
 
De Elshoutse Zusters Clarissen 
Op 17 maart 1990 kwamen de Zusters Clarissen naar Elshout. Eugenie 
raakte met hen in contact omdat ze ten einde raad was over de 
gezondheid van haar zoon. De Clarissen legden een briefje onder een 
noveenkaars met de naam van haar zoontje erop en het verzoek om 
zijn voorspoedig herstel; als dat Gods wil mocht zijn. Eugenie ontving 
van Moeder Bernard-Marie en medezusters een brief met de tekst: 
‘Heer, tot wie zouden wij anders gaan, Uw woorden zijn woorden van 
eeuwig leven’. Op haar vraag aan de specialist, of er nog hoop was 
voor haar zoontje, antwoordde deze: “Als je hoop wilt hebben, moet je 
worstjes bij de Clarissen brengen”. Het wonder geschiedt: haar zoon 
wordt op 18 maart 1992 succesvol geopereerd, op de professiedag van 
de Heilige Clara.  
Dat stemde Eugenie tot grote dankbaarheid en trouw. Ze zegt: “Het is 
wel érg makkelijk om dan tegen de zusters te zeggen: ‘houdoe en 
bedankt’. Toen de Clarissen naar Eindhoven verhuisden is een 
afvaardiging uit onze parochie 22 jaar lang op de eerste zaterdag van 
de maand naar de zusters in de Lichtstad gegaan. Daaruit is een hechte 
band ontstaan.” Inmiddels organiseert Eugenie al 29 jaar de jaarlijkse 
avond van het Uur van stilte en gebed in vereniging met de Clarissen, 
die overigens sinds 2015 weer in Amerika wonen. 
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De kerk betekent erg veel voor Eugenie. De bijbeltekst die haar zeer na 
aan het hart ligt is Joh. 3:27: “Een mens kan geen enkel ding 
ontvangen, tenzij het hem vanuit de hemel gegeven is”.  
En haar persoonlijke motto: ‘Je hoeft het lichtje van de ander niet uit te 
blazen om het jouwe te laten schijnen’. Ze heeft een grote devotie tot 
Jezus, Gods voorzienigheid en Zijn barmhartigheid ontwikkeld.  
 “Ik ben Jezus zo dankbaar! Ik weet van mijzelf dat ik helemaal niets 
ben. Alles is genade en wij worden allemaal uitgenodigd om met de 
genade mee te werken; Maria mag ons alle genaden schenken door 
Haar Zoon”. Jezus lééft en is daadwerkelijk aanwezig in de 
geconsacreerde Hostie. Dat is een groot mysterie, een wonder op zich. 
Ze vindt het erg dat Jezus wordt ‘weggemoffeld’ in de maatschappij. 
Juist daarom vindt Eugenie de eucharistische aanbidding zo waardevol. 
“Hij nodigt ons allen uit om bij de aanbidding stil bij Hem te zijn. De stilte 
schept een band, juist ook met elkaar. De monstrans kun je zien als de 
twee handen van God de Vader, die tot ons zegt: “Dit is mijn Zoon Jezus 
voor jullie”. 
 
Uur van stilte en gebed: voor iedereen 
Pastoor Spooren heeft destijds in zijn actieve jaren voor de parochie 
aangegeven dat het Uur van stilte en gebed niet een afgescheiden 
gebedsgroep is, maar een algemene parochie-aangelegenheid, zoals 
de H. Mis.  Iedereen is vrij om te komen wanneer hij of zij dit wil. De 
eerste keer, alweer 29 jaar geleden, waren er al 40 personen. Later 
zakte dit aantal terug naar tussen de 10 en 20. Mensen vielen af 
vanwege overlijden of andere redenen.  
Eugenie: “Wij blijven trouw komen met een vaste kern; momenteel rond 
10 personen. Jezus zegt:  “Waar twee bijeen zijn in mijn Naam, daar 
ben Ik in hen midden.“ Ik heb zo veel mooie dingen mogen meemaken, 
daar ben ik klein van geworden. Dat is geen toeval, dat valt ons toe, 
want we kunnen niets afdwingen, opeisen of regelen naar eigen 
verlangen. Ik heb geleerd om nergens angst voor te hebben en om God 
te danken in alles, zoals Paulus ook zegt: Ik heb hierdoor volledig leren 
vertrouwen en tot overgave kunnen komen, omdat je dan ervaart dat je 
gedragen wordt, want Jezus leeft. En, waar de Bruid is, daar is de 
Bruidegom; waar Maria is, daar is de Heilige Geest. Maria vraagt in 
Fatima al meer dan 100 jaar om de rozenkrans te bidden voor de vrede. 
Zij geeft ons de goede raad: “Doe maar wat Jezus u zeggen zal.” Mag 
onze goede God barmhartig zijn voor ons allemaal, want zonder Hem 
zijn we nergens; Hij heeft het beste met ons voor! Laten we daar met 
elkaar op vertrouwen,” geeft Eugenie nog aan.  
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Tot slot tipt Eugenie een lezenswaardig boek: ‘Jezus leeft vandaag’, 
geschreven door zr. Margaritha Valappila. Zij runt het grootste Rooms-
Katholieke evangelisatiecentrum van Europa in Bad Soden-Salmunster 
in Duitsland en geeft genezingsretraites wereldwijd. Te bestellen voor 
10 euro via mia.stassen@telenet.be. 
 
Jan van Engelen 

 
Renovatie parochiekerkhof Elshout 
 
Parochie Wonderbare Moeder heeft twee parochiekerkhoven waar nog 
begravingen plaatsvinden: in Elshout en in Hedikhuizen. Het parochie-
kerkhof in Hedikhuizen is klein en omvat 23 graven; in Elshout zijn nu 
in totaal 375 graven. Op deze beide kerkhoven worden nog over-
ledenen begraven, in tegenstelling tot het kerkhoven van Drunen en 
Herpt. Op het kerkhof in Drunen (Schoolstraat)  kan alleen nog as 
uitgestrooid worden, bij de 7 bomen die nu nog niet bestemd zijn. Per 
boom kan er van maximaal 2 personen de as worden uitgestrooid, mits 
die een directe familieband hebben.   
 
Op de begraafplaats achter de kerk in Elshout worden nog regelmatig 
parochianen begraven. Het kerkhof is inmiddels niet meer uitsluitend 
voorbehouden aan inwoners van Elshout, maar staat open voor alle 
parochianen van de Wonderbare Moeder Parochie. 
Het kerkhof is vroeger in twee delen tot stand gekomen: het oude 
gedeelte bij de bouw van de kerk en een uitbreiding meteen na de 
Tweede Wereldoorlog. Dit zogenaamde “nieuwe” deel is destijds meer 
dan een meter opgehoogd met zand wat door de leden van de “Jonge 
Boerenstand” uit die tijd met paard en kar is aangevoerd. Toen is ook 
de huidige calvarieberg met daarop het beeld van Christus aan het kruis 
gebouwd. Ook was ooit het plan om een complete kruisweg op het 
kerkhof aan te leggen; daarvoor is door de pastoors destijds ijverig geld 
ingezameld. De kruisweg is er nooit gekomen, maar wellicht is de 
calvarieberg, met daarin de graven van vele pastores, een eerste aan-
zet geweest. 
 
Omdat zowel de paden op het kerkhof, de indeling van het kerkhof en 
de calvarieberg ernstig toe zijn aan groot onderhoud en renovatie, is er 
een werkgroep opgezet. Vanuit het kerkbestuur is Anne-Marie 
Rombouts betrokken als verantwoordelijke voor de begraafplaatsen en 
gronden, Piet Jonkers als beheerder van het kerkhof, Jan Brok als 

about:blank
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begraafplaats-administrateur en John Nederhof en Toon van Mook voor 
technische ondersteuning voor o.a. de bestrating. 
De indeling van het kerkhof is in 1990 op tekening gezet en daarna op 
enkele plaatsen aangepast met o.a. het urnenveld. Omdat er vanwege 
veiligheid (instortingsgevaar) niet meer met de hand gegraven mag 
worden, is er meer ruimte tussen de graven nodig om dit met een 
minigraver te kunnen doen. De nieuwe indeling is alleen van toepassing 
op het “nieuwe” deel omdat in het oude deel een behoorlijk aantal 
graven tot funerair erfgoed gerekend wordt. Dit betekent dat deze 
historische waarde hebben en dus niet mogen worden geruimd, naast 
nog oude graven met zogeheten eeuwigdurend grafrecht. Natuurlijk 
blijven de bestaande graven gehandhaafd op het nieuwe deel, maar 
nieuwe begravingen vinden voortaan op basis van de nieuwe maat-
voering plaats. 
 
Op basis van bovenstaande en omdat de paden niet meer in goede 
staat verkeren, te smal zijn op sommige plaatsen en/of te laag liggen, 
is het plan om de indeling van het kerkhof weer up to date te maken. 
Dat doen we door de bestrating van de paden te vernieuwen en voor 
een deel breder te maken en/of wat hoger te leggen. Waar nodig 
worden aan de paden noodreparaties uitgevoerd. Een behoorlijke 
investering, die nog voor goedkeuring aan het bisdom moet worden 
voorgelegd. Dat kan pas als er offertes zijn aangevraagd voor de 
nieuwe paden. De voorlopige planning is dat de offertes begin 2023 
aangevraagd worden waarna het onderhoud, na goedkeuring door het 
bisdom, medio 2023 kan starten.  
 
De calvarieberg en de beelden hierop moesten ook nodig worden 
gerenoveerd en hier is al een begin mee gemaakt. De “berg” zelf is 
gereinigd en zal, samen met de omliggende graven, medio 2023 
hersteld worden. Het Mariabeeld kon op locatie gerepareerd worden en 
heeft een eerste verflaag gekregen. Deze kan in 2023 verder worden 
hersteld. De twee overige beelden zijn verwijderd omdat deze ter 
plekke niet hersteld konden worden. Bij het verwijderen van het 
Christusbeeld bleek dat dit ernstig door betonrot is aangetast. Mede 
door gebrekkige reparaties in het verleden zijn de armen in stukken eraf 
gevallen en ook andere delen zijn ernstig gescheurd. Het is de vraag of 
het beeld te repareren is; een nieuw beeld is realistisch gezien 
onbetaalbaar.  
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Of het mogelijk is ergens een bestaand beeld te kopen wordt 
onderzocht, de meeste beelden die eventueel beschikbaar zijn komen 
uit gesloten kerken en zijn ongeschikt voor buitenopstelling.  
Jammer van deze tegenvaller, maar het parochiekerkhof bij de kerk in 
Elshout zal toch toekomstbestendig moeten worden.  
 
Naast het bestaande begraafplaats is de parochie, na goedkeuring van 
het bisdom, in 2021 al gestart met de aanleg van een natuur-
begraafplaats. Deze is voor een groot deel gereed, maar moet nog 
worden afgerond met een hekwerk, inclusief poort, nog wat beplanting 
e.d. Deze begraafplaats kan nog niet in gebruik worden genomen 
omdat er nog overleg gaande is met de gemeente Heusden over een 
aanpassing van het bestemmingsplan. Behalve de bestrating zullen de 
vrijwilligers de groenvoorziening en opknapwerkzaamheden voor hun 
rekening nemen. 
 
Jan Brok 
 
 

Wie weet raad? 
 

Het Christusbeeld van de calvarieberg is in de huidige staat niet terug 
te plaatsen op het kerkhof.  
Bent u, of kent u iemand die het beeld zou kunnen restaureren? 
Weet u misschien ergens een passend Christusbeeld te koop?  
Let wel: het beeld moet bestand zijn tegen alle weersinvloeden. 
Reacties graag naar het parochiesecretariaat: tel. 0416-37 22 15 of per 
e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl. 
 
 
Graag naar de H. Mis in Heusden, maar geen vervoer? 

Maak gebruik van ons busje! 
 
Elke zaterdag is er om 17:00 uur in 
Heusden een eucharistieviering of een 
Woord- en Communiedienst. Deze 
vieringen vinden plaats in de kapel van zorgcentrum Sint Antonius. De 
derde zaterdag van de maand is de viering in de zaal van de 
seniorenvereniging (“De Soos”) die deel uitmaakt van hetzelfde 
gebouw.   
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Voor parochianen uit Heusden die niet in Zorgcentrum Sint Antonius 
wonen en graag de dienst mee willen vieren, maar niet in staat zijn om 
op eigen gelegenheid te komen, wordt een (rolstoel)busje van het 
COVH ingezet dat de mensen van huis ophaalt en na de dienst ook 
weer thuisbrengt. Voor deze service betalen zij een kleine eigen 
bijdrage, slechts € 2,- per keer. 
 
Momenteel maken drie parochianen uit Herpt van deze mogelijkheid 
gebruik. Er is dus nog plaats, zowel in de kapel als in de bus. Zou u 
graag de diensten in Heusden willen bezoeken en wilt u, omdat u niet 
op eigen gelegenheid kunt reizen, gebruik maken van het busje? Neem 
dan contact op met het parochiesecretariaat, telefoon 0416 - 37 22 15. 
 
Jan Timmermans 
 
 
Zaterdag 20 mei 2023: 

Bedevaart met de bus naar Dokkum 
 
Op zaterdag 20 mei 2023 organiseert de parochie een busreis naar 
Dokkum, naar het bedevaartsoord van H. Bonifatius. Onze oud-pastoor 
Ron van den Hout, sinds juni 2017 bisschop van Groningen-Leeuwar-
den, ontvangt ons daar en draagt de mis op ter ere van de heilige Titus 
Brandsma. Na de lunch gaat hij voor in de Kruisweg, die door Titus 
Brandsma is geschreven in de gevangenis te Scheveningen.  
We sluiten samen met de bisschop de bedevaart af met een buffet bij 
restaurant de Posthoorn in Dokkum. Iedereen is van harte welkom om 
mee te gaan! In de Parochiewijzer van Pasen 2023 volgt meer 
(praktische) informatie over de bedevaart.  
 
Het programma ziet er zo uit: 
07.45 uur  Verzamelen bij Lambertuskerk Drunen; vertrek. 
08.00 uur  Reiszegen, vertrek. Ter hoogte van Zwolle korte koffie/  

toiletstop bij La Place-wegrestaurant “de Vrolijkheid”. 
12.00 uur  H. Mis in het Heiligdom van het Bonifatiuspark.  
13.00 uur Lunch in het park (eigen lunchpakket meenemen). 
 Na de lunch volgt de Kruisweg. Daarna lopen we gezamen-

lijk naar de Posthoorn (ca. 650 meter). 
15.30 uur:  Warm keuzebuffet, inclusief 2 consumpties. 
17.00 uur:  Terugreis.  
21.30 uur  (Uiterlijk) terug in Drunen. 
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Dit zijn de kosten: 
De bedevaart kost inclusief busreis en buffet € 50,- per persoon. 
Tussenstop voor eigen rekening. 
 
Aanmelden kan tot 1 maart 2023 bij het parochiesecretariaat 

• Er is plaats voor 48 personen in de bus.  

• Deelname op volgorde van aanmelding en aanbetaling. Gebruik 
hiervoor onderstaande strook. Vul in, knip uit en doe deze in de 
brievenbus van de pastorie, Raadhuisplein 2 in Drunen.  

• Of e-mail uw gegevens naar parochie@wonderbaremoeder.nl.  

• De aanbetaling van € 25,- per persoon kunt u contant bij uw 
antwoordstrook doen, of overmaken op het bankrekeningnummer 
van de parochie: NL 05 RABO 0112 6040 64, onder vermelding van 
‘bedevaart Dokkum’. 

 

 

Ja, ik / wij gaan mee op bedevaart naar Dokkum op zaterdag 20 mei 

2023. Ik betaal hierbij contant / per bankoverschrijving  € 25,- euro per 
persoon. 
 
Naam/namen:   ……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
Adres:  ……………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer (ook mobiel): …………………………………………… 
 
E-mailadres: …………………………………………………………………. 
 
 
Nacht van 18 op 19 maart 2023:  

Stille Omgang Amsterdam  
 
Het thema voor deze editie zal zijn: “Levend Brood 
voor onderweg, in stilte getuigen.” Ook dit jaar willen 
we vanuit onze parochie met een bus naar Amsterdam om deel te 
nemen aan de Stille Omgang. Om 22.15 uur zal de H. Mis plaatsvinden 
in de Krijtberg, waar mgr. Ron van den Hout zal voorgaan in de Eucha-
ristie. Aansluitend lopen we de route. De bus haalt ons na afloop weer 
op bij het Rokin.  

mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
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Hieronder wat praktische informatie: 
 
Aanmelden kan tot 1 maart 2023 

• Schrijf uw naam, adres, telefoonnummer (ook mobiel) en e-mail-
adres op een briefje en doe dit in de brievenbus van de pastorie, 
Raadhuisplein 2 in Drunen.  

• Of e-mail uw gegevens naar parochie@wonderbaremoeder.nl. 

• De opstapplaats en -tijd worden in januari bekendgemaakt. 

• Deelname met busreis kost € 22,50 per persoon. Maak dit bedrag 
voor 1 maart 2023 over op NL 87 TRIO 0379 5677 17 te name van 
Gezelschap van de Stille Omgang, Regio Tilburg, onder vermelding 
van:  Amsterdam 2023. 

• Meer informatie? Bel Eugenie van Rinsum-Wolfs: 06-81 98 12 97 of 
kijk op www.stille-omgang.nl.  

 
 

 
 
17-18 december: 

Na drie jaar weer een Dickensfestijn! 
  
De Sint Lambertuskerk in Drunen biedt, na drie jaar afwezigheid 
vanwege de coronamaatregelen, weer een gastvrij en muzikaal onthaal 
voor de bezoekers van het Dickensfestijn op zaterdag 17 en zondag 18 
december 2022. Het programma ziet er geweldig uit en is uw 
belangstelling meer dan waard! 
De voorbereidingsgroep bestaat uit diaken Albert Soeterboek, Jan 
Govers vanuit de onderhoudsgroep van de kerk, Johan van Arendonk 
vanuit Zanggroep Chantemble én Maurice van der Steen, 
medeorganisator van het Dickensfestijn, buiten de kerk .  
 
Caritas Wonderbare Moeder 
Op zondagmiddag zal de werkgroep Caritas Wonderbare Moeder een 
actie houden onder het motto: Wonderbare Moeder: Hart  
Verwarmend! De groep gaat warme chocomel verkopen en de 
opbrengst gaat naar parochianen die vanwege de huidige economische 
omstandigheden er deze winter niet warmpjes bij zitten. 
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Neem een kijkje bij de kerststal! 
De onderhoudsgroep heeft twee maanden gewerkt om in de St. 
Lambertuskerk de kerststal weer prachtig neer te zetten. De bezoekers 
kunnen bij de kerststal een kaarsje opsteken. U bent van harte welkom! 
 
Namens de organisatie, 
 
Johan van Arendonk 
 

 

MUZIKAAL PROGRAMMA DICKENSFESTIJN 
 

 
Zaterdag 17 december, Sint Lambertuskerk Drunen 

 

 
18.00 uur 

 
Ladies Vocal Group Vocality  

18.30 uur Amicanto 

19.00 uur Blazersklas en samenspelgroep Harmonie Drunen 

19.30 uur Amicanto 

20.00 uur Ladies Vocal Group Vocality 

20.30 uur Amicanto 

21.15 uur Poporkest mixed-up Harmonie Drunen 

22.00 uur Sluiting programma 
 

 
Zondag 18 december, Sint Lambertuskerk Drunen 

 

 
13.00 uur 

 
Opening middag 

13.10 uur Fanfare Elshout 

13.55 uur Zanggroep Chantemble 

14.20 uur Het Pieck klarinetten-ensemble 

14.45 uur Zanggroep Très Jolie 

15.10 uur Symfonisch Blaasorkest Harmonie Drunen 

16.10 uur Zanggroep Très Jolie 

16.30 uur Sluiting programma 
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25 juli t/m 9 augustus 2023: 

Wereldjongerendagen in Portugal 
 
In de zomer van 2023 is het weer zover, de 
Wereldjongerendagen! Deze keer is Portugal het 
gastland. Ik vertel je graag meer over dit grootste 
katholieke jongerenfeest ter wereld. 
 
Wat zijn de Wereldjongerendagen? 
In 1984 nodigde paus Johannes Paulus II alle jongeren ter wereld uit in 
Vaticaanstad om samen het geloof te vieren. Dit groeide uit tot een 
bijzondere traditie: elke drie jaar wordt het ergens ter wereld georgani-
seerd, de laatste jaren steeds afwisselend in Europa en daarbuiten. 
Ik ben in 2016 meegegaan naar Krakau. Daar heb ik een fantastische 
tijd gehad. Samen met andere jongeren hebben we het geloof gevierd 
door vieringen en catechese, maar ook door sightseeing in Krakau, 
culturele uitstapjes in de omgeving en festivalachtige feesten. Ik heb 
vrienden leren kennen met wie ik nog steeds goed contact heb en alles 
kan delen. Doordat je samen twee weken op reis gaat, leer je elkaar 
heel goed kennen, wat de basis legt voor mooie vriendschappen. De 
viering op het veld, de slotviering met de paus, is toch echt een van de 
hoogtepunten van de reis. Het is zo bijzonder om met miljoenen 
anderen op een veld te zijn, daar te overnachten in de open lucht en 
zo´n reis af te sluiten met een eucharistieviering.  
 
Ook het bisdom van ’s-Hertogenbosch gaat naar Lissabon! 
We gaan in de eerste week een soort rondreis maken, als voorpro-
gramma op weg naar Lissabon.  De eerste stop is Taizé, een bijzondere 
plek in Frankrijk waar wekelijks jongeren van over de hele wereld elkaar 
ontmoeten voor bezinning en gebed. Daarna reizen we door naar 
Barcelona en Toledo. In Lissabon vieren we van 1 t/m 6 augustus de 
Wereldjongerendagen mee en op de terugweg gaan we langs Fatima, 
we zijn dan in de buurt..! Ons bisdom werkt voor deze reis samen met 
het Katholiek Dovenpastoraat, waardoor ook dove jongeren met ons 
mee kunnen. 
 
Schrijf je nu al in! 
Op www.wjd.nl vind je alle informatie over hoe je je kunt aanmelden, en 

de reisopties via ons bisdom. Ik ga zeker mee! Jij ook?       

 
Marenthe Romeijn 

http://www.wjd.nl/


-20- 
 

Mariagedachte  
 
Kerstmis vieren, is dat nog wel van deze tijd? 
Van angst, geweld, oorlog en godsdienststrijd 
Van macht, zelfverrijking en andere zaken… 
Heeft dat nog iets met Kerstmis te maken? 
Denken we aan dat gezinnetje in een duistere nacht 
Toen een moeder in een stal haar kindje ter wereld bracht. 
Of zien alleen nog glitter, glans en praal… 
Wie kent eigenlijk nog het échte kerstverhaal? 
Want wat is met Kerstmis de echte ware reden? 
Liefde, geborgenheid, eerbied, warmte en overal vrede. 
 
Toch heeft Kerstmis nog ontzettend veel waarde 
Voor hen die de boodschap uitdragen, hier op aarde. 
Die opstaan voor de medemens, de vluchteling of kinderen in nood. 
Werken hard voor de Voedselbank, brengen mensen hun brood. 
De soldaten die in oorlog hulp bieden in straten vol geweld 
Dapper doorgaand, ook al wordt hun leven niet geteld. 
Vrijwilligers, mantelzorgers, mensen die naar ’t goede streven 
Zovelen die hulp, liefde en aandacht aan anderen geven. 
Vrede en eenheid, voor ieder: groot en klein. 
Dan zal er op deze wereld eindelijk een geweldig, 
Prachtig en vredig kerstfeest zijn. 
 
Namens de werkgroep Maria Bedevaart 

 
Een dag niet gelachen...  
 
Door een bijzondere genade mag een man 
aan God drie vragen stellen. Hij begint:  
“Wat is een miljoen jaar voor U?”  
“Slechts een momentje”, antwoordt God.  
“En wat is een miljoen euro voor u?”  
“Och… dat is slechts een eurocent”, aldus 
God. De man denkt even na en zegt:  
“Mag ik u dan om zo’n eurocent vragen…?” 
“Zeker. Momentje”, glimlacht God. 
 
Esther Romeijn 
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