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Jaargang 29 nummer 7          
2 april 2020 

Redactieadres:  
Torenplein 1a,  4724 BX Wouw   
viertorens@samenkerk.nl 

Dat is wel een vraag dit jaar 2020! Het corona-virus houdt heel de samenleving en 
de kerk bezig. Dit jaar kunnen we als geloofsgemeenschap niet samenkomen om Pa-
sen te vieren. Wel mogen we hoop putten uit de verschillende Paasverhalen. Ze mo-
gen licht geven in de duisternis waarin we ons momenteel bevinden. En ook uitzicht 
op betere tijden. 

 
Behalve de verhalen van het lege 
graf zijn er de verhalen van de ver-
schijningen van de Verrezen Heer 
aan zijn leerlingen, mannen en 
vrouwen, in alle vier de evangeliën. 
Het is opmerkelijk in deze verhalen 
dat ze Hem niet meteen herkennen. 
Maria Magdalena denkt bijvoor-
beeld dat het de tuinman is (Joh.). 
Pas als Hij haar liefdevol aan-
spreekt bij haar naam herkent ze de 
geliefde Meester. De Emmaüsgan-
gers ( Lc.) zien Hem eerst als 
vreemdeling die hen troost en pas 
als Hij het brood breekt voor hen 
herkennen ze Hem. Thomas ziet 
het pas in als hij de littekens van de 
kruiswonden mag zien en voelen. 
Een verheerlijkte Jezus zonder de 
stigmata van zijn lijden en dood 
kan niet Jezus van Nazaret zijn 
(Joh.). 
Omdat de apostelen zich bedreigd 
voelden en bang waren eventueel 
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ook gevangen genomen en gedood te worden, lieten de meesten, toen het erop aan 
kwam, Jezus alleen. Eigenlijk alleen Johannes bleef van de mannen tot op het laatst 
met de Moeder Maria bij Hem. Terecht mochten zij dus bevreesd zijn voor het ver-
wijt dat de Verrezen Heer hen ging maken. 

Maar toen Hij in hun midden kwam, wenste Hij hen: “Vrede”. De leerlingen 
krijgen zelfs niet de tijd om Hem eerst om vergeving te vragen. Jezus maakt geen 
toespeling op hun laffe vluchten. Zijn vrede betekent heel veel en gaat diep De 
Heer heeft veel meegemaakt en is hierdoor getekend. Alleen Hij kan daarom die 
diepe vrede van God toewensen. “Alles is in orde, alles is nu goedgemaakt met God 
en de mensen.” De verrezen Heer biedt zijn volgelingen die wondervolle vrede, 
waarin Hijzelf is binnengetreden, aan. De ervaring van vergeving is een onlosmake-
lijk deel van de verrijzenis-ervaring van zijn leerlingen. 

 
Wanneer is het Pasen en is de verrezen Heer in óns midden? 

 overal waar wij in liefde en vriendschap vindingrijk zijn in zorg en verant-
woordelijkheid voor elkaar, bijzonder in het verband met het corona-virus. 

 overal waar we op een positieve manier een beetje letten op elkaar. 

 overal waar volkeren, groepen en enkelingen zich verzetten tegen onrecht 
van geweld en oorlog en wegen tot elkaar vinden. 

 overal waar vergeving wordt aangereikt, verzoening tot stand gebracht. 

 overal waar mensen opnieuw zich oprichten, opstaan om nieuwe kansen te 
grijpen. 

 
Niet op een uitbundige, maar meer op een ingehouden manier, ervaren wij zo de 

werkzame aanwezigheid van de Heer door mensen. Mag dat ons licht en vrede 
schenken. Daarom toch een zalig Pasen! 
Pastoor Frans Verheije 
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GEBED BIJ DE ZEGENING VAN DE PALMTAKKEN 2020 
 
Eeuwige God, 

Uw Zoon Jezus werd toegejuicht als een koning, een bevrijder, een redder. 

Mantels werden voor Hem uitgespreid en twijgen van bomen voor Hem 

neergelegd. 

Tezamen met de inwoners van Jeruzalem betonen ook mensen die in deze tijd 

willen geloven Jezus alle lof en eer. 

Wij vragen U: laat uw zegen op allen rusten en op het groen van de verse 

palmtakken. 

Laat de palmtakken onze hulde zijn aan uw Zoon Jezus. 

Laat ze voor uw gelovigen een teken van hoop zijn in deze barre tijden. 

Lang geleden immers kwam de duif terug bij de ark van Noach. 

Zij droeg een groen takje in haar bek. 

Toen begreep uw dienaar Noach dat de aarde droog werd 

en dat het leven verder kon gaan. 

Dat deze gewijde takjes mogen aanzetten om trouw te blijven aan de weg 

waarop Jezus is voorgegaan, 

de weg van dienstbaarheid aan U en aan medemensen. 

Dat de takjes voor allen die ze thuis gebruiken, een teken van hoop zijn, 

zoals voor uw dienaar Noach na de ramp, 

zoals bij de blijde intocht van uw Zoon Jezus in Jeruzalem. 

Help ons de moeilijkheden van deze tijd te dragen in verbondenheid met het 

lijden en sterven van uw Zoon. 

Dat wij in zijn kracht mogen komen tot de overwinning, 

dat wij mogen herleven en eens door Hem mogen komen tot 

het hemelse Jeruzalem. 

Door Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest 

leeft in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

 
(Pastoor Frans Verheije bij gelegenheid van 
Palmzondag 2020 ) 
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GEBED BIJ DE BRANDENDE PAASKAARSEN VAN 2020 
 
God van alle eeuwen en tijden, onze Vader, 

in deze tijd van grote zorgen voor de gehele mensheid, 

voor de mensen in Nederland, in onze parochies, bidden wij tot U: 

Mogen deze nieuwe paaskaarsen, telkens als zij branden in de ver-

schillende kerken van onze parochie, 

mensen die willen geloven, die samen komen op hun levensweg, 

in vreugde en verdriet, licht en hoop geven. 

Dat deze paaskaarsen het leven van uw Zoon Jezus in gedachte 

brengen, zijn lijden en sterven aan het kruis,  

de overwinning van zijn verrijzenis. 

De levensweg is niet zonder pijn en verdriet, 

deze tijd van het corona-virus laat dit indringend ervaren aan de 

hele samenleving. 

De vijf wondtekenen in de kaars duiden aan, 

dat het gaan van de weg van Jezus, de levensweg, niet denkbaar is 

zonder pijn. 

Maar toch schijnt het licht van zijn verrijzenis 

en dat geeft ons de moed om door te gaan. 

U, die onze harten ziet en kent, 

blijf bij ons met de kracht van uw Geest. 

Dat wij Jezus volgend, ondanks de afstand, 

mogen omzien naar elkaar, letten op elkaar, zorgen voor elkaar. 

Schenk ons Jezus, uw Zoon, 

als een lichtend voorbeeld en als leidsman 

op onze levensweg naar U toe, 

nu en alle dagen van ons leven, 

tot wij bij U komen. 

Door Jezus Christus, uw Zoon, de gekruisigde en verrezen Heer. 

Amen. 

 

(Pastoor Frans Verheije bij gelegenheid van Pasen 2020) 
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PAASVIERINGEN LIVE VIA 
ZUIDWEST TV 

Deze omroep zendt de vieringen 
van het Paastriduüm live uit.  

De vieringen van Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag en Paaszaterdag worden 
opgenomen in de OLV van Lourdes-
kerk.  

Op Eerste Paasdag is er dan weer 
de Eucharistieviering op NPO2.  

Omdat er vanwege de coronamaat-
regelen geen parochianen vrije toegang 
hebben bij een religieuze bijeenkomst, 
heeft vicaris pastoor Paul Verbeek er-
voor gekozen om de vieringen uit te 
zenden. Parochianen van het hele uit-
zendgebied van ZuidWest TV kunnen 
zo via de televisie verbonden zijn en op 
afstand het feest van Pasen meevieren. 

Paasvieringen vormen één geheel 
Het is belangrijk dat deze vieringen uit-
gezonden worden, omdat deze niet lan-
delijk worden uitgezonden en wij daar-
in dus voorzien in een leemte. In het 

Paastriduüm vieren we de kern van ons 
geloof. Het Paastriduüm hoort wezen-
lijk bij Pasen en sluit aan bij de viering 
van Eerste Paasdag, die op de landelij-
ke televisie wordt uitgezonden. De vie-
ringen in het Paastriduüm vormen sa-
men één viering, verdeeld over drie da-
gen, met het thema: “Denk aan Mij!”  

 

Live uitzendingen  
De vieringen worden live uitgezon-

den vanuit de OLV van Lourdeskerk in 
Bergen op Zoom. Het pastoraal team 
van de Lievevrouweparochie gaat voor. 
De drie uitzendingen beginnen op 9, 10 
en 11 april steeds om 19.00 uur. 

 

Vanaf het weekend 4 en 5 april 
liggen de liturgieboekjes van Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag, de 
Paaswake en 1e Paasdag in de Ma-
riakapel van de Lambertuskerk te 
Wouw. Neem ze mee om thuis de 
vieringen te volgen. 
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BRIEF VAN HET PASTORALE TEAM 
 
AAN DE OUDERS/VERZORGERS  
VAN DE EERSTE COMMUNICANTEN EN DE VORMELINGEN 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Met het oog op de crisis die het coronavirus veroorzaakt en in het licht van de 

maatregelen die door de Nederlandse overheid en de bisschoppen al zijn genomen 
om de verspreiding van het coronavirus in te dammen heeft het bisdombestuur van 
het bisdom Breda overlegd over de vraag hoe om te gaan met de vieringen van de 
Eerste Heilige Communie en het Vormsel die voor de tijd na Pasen zijn gepland en 
de catechetische voorbereidingen hierop. 

Naar het oordeel van het Bisdombestuur is het niet verantwoord om de vierin-
gen van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel in de periode na Pasen te la-

ten doorgaan. Om die reden advi-
seert het bisdom dringend deze vie-
ringen te laten vervallen en de eerste 
communicanten en de vormelingen 
te laten aansluiten bij de voorberei-
ding en de vieringen van de Eerste 
Heilige Communie en het Vormsel 
van het volgende werk/ schooljaar. 
De pastorale teams in de parochies 
wordt gevraagd dit beleid te volgen. 
Het pastoraal team van onze paro-
chies de Bron en Onze Lieve 
Vrouw in het Woud gaat dit doen. 

Eerder hebben wij u al laten weten dat de geplande eerste communievieringen 
van 19 april, 10 mei en 17 mei komen te vervallen. Nu laten wij u weten dat dus ook 
de vormselviering op 29 mei 2019 komt te vervallen. Dit is voor u allen onplezierig 
en ongemakkelijk, zeker als u een en ander heeft vastgelegd, voorbereid en georga-
niseerd. Maar het is niet anders. De hele samenleving wordt getroffen in alle secto-
ren. Ook het kerkelijke leven. Laten we wel bedenken dat de maatregelen worden 
getroffen met de beste bedoelingen om ieder en vooral de kwetsbaren zoveel moge-
lijk te beschermen! 

Het jaar 2020 zal, zoals koning Willem Alexander in zijn toespraak tot het Ne-
derlandse volk zei, een jaar zijn wat we ons heel ons leven zullen blijven herinneren. 
Het ziet er naar uit dat de crisis zich nog over meerdere maanden zal uitstrekken en 
dat we voor nog grotere uitdagingen dan nu het geval is worden gesteld. Het wordt 
daarom geen feestelijk jaar. Na de crisis zal het algehele herstel moeten volgen van 
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het maatschappelijke leven en ook van het kerkelijke leven! 
In 2021 hopen we voor onze kinderen en onze jongeren weer feestelijke en on-

vergetelijke vieringen van de Eerste Heilige Communie en van het Heilig Vormsel 
te houden. Omdat dan zowel kinderen uit de groepen 4 en 5 van dat jaar hun Eerste 
Heilige Communie doen, zullen er wel meer vieringen van de Eerste Heilige Com-
munie gepland worden. Maar dat is wat ons betreft geen probleem. En de Vormsel-
viering krijgt een bijzonder accent als daar brugklassers en basisschoolverlaters ge-
vormd worden. 

De nieuwe data zullen vastgesteld worden nadat de corona-crisis bezworen is. 
Daarna zullen zij zo spoedig mogelijk aan u worden doorgegeven. 

Moge God ons helpen er in de huidige omstandigheden voor de kinderen en 
voor elkaar te zijn. Mogen wij ook aandacht houden voor mensen buiten onze eigen 
kring. Met de woorden van koning Willem Alexander: “Het corona-virus kunnen 
wij niet stoppen, maar het eenzaamheids-virus wel.” 

Kinderen en jongeren beleven de huidige crisis op hun eigen manier. Misschien 
zijn ze op het eerste gezicht vrolijk. Maar ook voor hen kan het bedreigend zijn. Ze 
kunnen zich afvragen: “Wat gebeurt er nu alle-
maal?” De liefde en aandacht van hun ouders en 
verzorgers is onmisbaar. Ook ons geloof kan hel-
pen. 

We kunnen nu niet samen komen voor een 
openbare, publieke viering in onze kerken. Maar 
we kunnen wel blijven bidden! Het maken van het 
kruisteken. Het bidden van het Onze Vader, het 
gebed dat Jezus ons heeft gegeven voor alle om-
standigheden van het leven. Het bidden van het 
Wees Gegroet, het gebed tot Maria, die zelf zoveel 
heeft meegemaakt omwille van het lijden en ster-
ven van haar Zoon Jezus. De Mariakapellen bij de 
ingangen van onze kerken zijn veel open voor gebed en om een kaarsje aan te ste-
ken. Vanaf Palmzondag zullen er gewijde palmtakjes klaarliggen om mee te nemen 
naar huis. En vanaf Pasen liggen er kleine paaskaarsjes, ook om mee te nemen. Klei-
ne tekens van hoop in barre tijden. We bidden om het verrijzenis-leven met Jezus 
voor dierbare overledenen, voor de slachtoffers van het corona-virus. We bidden 
voor de zieken om een voorspoedig herstel. We bidden voor allen die hen verzor-
gen om kracht en doorzettingsvermogen. We bidden voor de overheid en alle be-
stuurders, om wijsheid voor de beslissingen die ze moeten nemen. 

Mag er na deze zware tijd voor allen toch een tijd van Pasen komen, dat wil zeg-
gen: van opnieuw leven, volop leven en ruimte voor feest! 

 
Met hartelijke groeten aan de kinderen en aan u allen, 
Pastoor Frans Verheije, diaken Ryan Keetelaar, teamassistente Mirella Broos 
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HELP PROJECTEN  VASTENACTIE! 

 

Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De ver-
trouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat in 
een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander. 

Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en 
ondernemerschap. He-
laas liggen bijna alle 
campagneactiviteiten stil 
en kan er niet gecollec-
teerd worden tijdens de 
vieringen. Vastenactie 
wil ervoor zorgen dat 
mensen in ontwikke-
lingslanden hiervan niet 
de dupe worden en dat 
projecten doorgaan. Dat 

onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige 
grote en kleine problemen. 

 
Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken 
op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50,  
t.n.v. Vastenactie of online doneren via website www.vastenactie.nl. 
 
Ook is het mogelijk om in een eigen enveloppe uw bijdrage te deponeren 

 In de brievenbus bij parochiecentrum of kerk 

 Moerstraten: Moerstraatseweg 79 (J. Verbogt) 
 
Lees op de website van Vastenactie waarom het steunen van deze projecten zo 

belangrijk is. Bekijk bijvoorbeeld het interview met Patrick uit Zambia. 
 
Namens de VASTENACTIE alvast bedankt voor uw gift! 
De Vastenactiegroep 
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ANNULERING BEDEVAARTEN 
BEAURAING 

Het bestuur van Comité Pro Maria, 
bisdom Breda, heeft helaas de moeilijke 
beslissing moeten nemen om de bede-
vaarten naar Maria met het Gouden 
Hart in Beauraing te annuleren vanwege 
alle ontwikkelingen rondom het corona-
virus. 

Momenteel zit België op slot en het 
is onzeker wanneer de grenzen weer 
open gaan. Het heiligdom in Beauraing 
is nu ook gesloten. Daarom hebben we 
helaas allebei de bedevaarten, zowel in 
juni als in september, moeten annule-
ren. 

Het spijt ons allemaal heel erg dat 
we een jarenlange traditie noodgedwon-
gen moeten onderbreken. 

We hopen dat u begrip heeft voor 
ons besluit en dat we volgend jaar met 
een extra grote groep pelgrims op bede-
vaart mogen gaan naar dat mooie, inge-
togen Mariaoord in de Belgische Arden-
nen. Maria blijft op u wachten! 

Voor verdere vragen of informatie 
Elma Bastianen-Luijks 
0164 – 25 04 20  
Of zie www.bedevaartbeauraing.nl 

MEDEDELINGEN  
 

PALMTAKJES EN  
PAASWAKEKAARSJES 

 

Na Palmzondag liggen de ge-
wijde palmtakjes achterin de ker-
ken van Wouw en Wouwse Planta-
ge bij/in de Mariakapellen.        

Deze kunt u daar ophalen, mo-
gelijk ook voor medeparochia-
nen.         

 
De paaswakekaarsjes, welke we 

normaal gesproken in de dienst 
met Pasen uitreiken, leggen we nu 
achterin de kerken van Wouw en 
Wouwse Plantage bij/in de Maria-
kapellen. Ook deze kunt u van 
daar meenemen naar huis. 

 
GEEN CARITASCOLLECTES 

I.V.M. MAATREGELEN  
CORONAVIRUS 

 

Collectes april, mei en juni 
(Pinstercollecte) vervallen omdat 
vieringen tot 1 juni niet gehouden 
mogen worden. 

Voor collectes daarna is het af-
wachten tot nader order. 
Caritas O.L.V. in het Woud 
 

PAROCHIEKANTOOR 
GESLOTEN 

 

Het parochiekantoor in Hoo-
gerheide is tijdelijk gesloten. U 
kunt ons wel bellen of mailen. 

Tel. 0164 – 61 25 21, 
e-mail:  
locatiehoogerheide@kpnmail.nl 
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VOORJAARSBEDEVAARTEN 
BANNEUX GEANNULEERD 

De Corona-pandemie heeft ook ons 
Banneux-bestuur doen nadenken over 
het wel of niet door laten gaan van on-
ze geplande bedevaart in mei. 

De overheden van Nederland en 
België hebben de afgelopen weken de 
maatregelen om de verspreiding van 
het Corona-virus tegen te gaan verschil-
lende keren aangescherpt met telkens 
een verlenging van de looptijd van deze 
maatregelen. 

Het einde van deze periode is nog 
niet in zicht. 

De verwachting is dat dit virus niet 
over enkele weken weg zal zijn. 

Gezien de actuele situatie en de 
voorzichtige voorspellingen van virolo-
gen en andere specialisten zien wij ons 
genoodzaakt onze bedevaart in mei niet 
door te laten gaan. 

Wij begrijpen dat dit voor de aange-
melde pelgrims een grote teleurstelling 
kan zijn. 

Toch zijn wij van mening dat dit op 
dit moment de beste beslissing is en dat 
uitstel van deze beslissing de organisatie 
van onze bedevaarten ernstig bemoei-
lijkt. 

We willen, ondanks de vreemde tijd 
waarin we vandaag leven, ook positief 
zijn naar de toekomst en hopen dat we 
op het einde van de zomer toch met 
velen naar Banneux kunnen gaan en 
wel van vrijdag 28 augustus t.e.m. dins-
dag 1 september 2020, met de dagbede-
vaart op zondag 30 augustus. 

Van harte hopen wij u tijdens deze 
bedevaart te mogen begroeten! 

Hopende u hiermee voldoende te 

hebben geïnformeerd. 
Met hartelijke groet, 
Bas Van Haeren, voorzitter van ‘Caritas 

Banneux bisdom Breda’ 

Maria heeft aan Mariette gezegd (en 
ze zegt het ook tegen ons vandaag): 

“Geloof in mij, ik zal in u gelo-
ven!” 

 
In dit vertrouwen mogen we ons in 

gebed richten tot Haar: 
 
Maria, Gij die hoop zijt in bange 
dagen, 
blijf bij ons en bij allen die lijden 
onder de dreiging van het corona
-virus. 
Genees de zieken, bescherm de 
gezonden, draag zorg voor de 
overledenen, 
ontferm U over hen die angstig 
zijn. 
Wij vragen om Uw moederlijke 
aanwezigheid. 
Maria, Maagd der Armen, bid 
voor ons. 
 
Website: https://banneux-

breda.jouwweb.nl 
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VERSCHIJNEN 
PAROCHIEBLAD 

Ook tijdens de coronacrisis blijft 
het parochieblad verschijnen, alleen het 
wordt niet gedrukt  en dus ook niet bij 
onze lezers in de brievenbus bezorgd. 

Wij willen onze vrijwilligers uiter-
aard niet aan het gevaar van besmetting 
bloot stellen. 

Maar het parochieblad is wel te le-
zen op de website van de parochie. 

Ga naar: 

 www.samenkerk.nl 

 Kies voor: OLV in het Wouw 

 Wijs aan: Kerkopbouw 

 Klik op: Parochieblad 

 Klik op het nummer dat je wil 
lezen. 

 
MAAR HET KAN OOK ANDERS! 

Het blad wordt gemaild naar bij ons 
bekende e-mailadressen. Deze mensen 
krijgen het blad in hun digitale brieven-
bus. 

Helaas hebben we nog lang niet alle 
e-mailadressen van onze lezers en daar-
om vragen wij iedereen: 

 

Stuur je e-mailadres naar: 
infoolv@samenkerk.nl. 
 
Ook dan krijg je het blad gratis 

thuis bezorgd en lees je het blad op je 
tablet, i-pad of laptop. Dus DOEN!! 

 

TIP 
Ken je iemand die het parochie-
blad ook wil lezen, vraag hem of 
haar of je zijn/haar digitale adres 
door mag geven aan ons. 

VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Op 8 maart is in Halste-
ren op 89-jarige leeftijd 
overleden TOKE AKKER-

MANS-DAMEN.  
Zij trouwde in 1956 met 
Adrie Akkermans en 

heeft de eerste jaren vanwege zijn werk 
in Jutphaas, Hoeven en Bergen op 
Zoom gewoond. Hun zoon Louiske 
werd geboren en na 7 maanden vroeg 
die vanwege zijn ziekte constante ver-
zorging. Helaas is Louiske op 9-jarige 
leeftijd overleden. 

Toke en Adrie adopteerden een ge-
handicapte jongen, die Toke tot haar 
80e heeft bezocht. 

Ze was zorgzaam en zeer gelovig. 
Haar passie was op bedevaart gaan 
naar Beauraing en Banneux. Vorig jaar 
heeft ze dit voor het laatst gedaan. 

Ze was een trouw lid van het koor 
in Heerle en als vrijwilliger heeft ze lan-
ge tijd de kerk gepoetst, onder meer 
het koper.  

Ook bij het vouwen van het paro-
chieblad was haar hulp welkom. We 
konden altijd op haar rekenen en zijn 
haar daarvoor dankbaar. 

Toke woonde in het Ekelhof tot 
2017, toen verhuisde ze naar Huize 
Elisabeth in Halsteren. In juni 2019 
ging ze wonen in de “Bosgaard” op het 
terrein van Vrederust, waar zij ook is 
overleden.  

Op 13 maart was de uitvaart in de 
kerk van Wouwse Plantage met aan-
sluitend crematie in Bergen op Zoom. 
We wensen de nabestaanden sterkte 
met het verlies. Moge zij rusten in vre-
de. 
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Parochie info 

Pastores:  

 pastoor F. Verheije, tel. 06 53887486, e-mail: pastoorverheije@gmail.com 

 diaken R. Keetelaar, tel. 06 13016333, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com  

Spreekuur: 
in Heerle: donderdag van 9.00-10.00 uur in het parochiecentrum in de kerk (ingang aan de 

achterkant), tel. 06-39018461,  e-mailadres: heerle@samenkerk.nl  
in Moerstraten: intenties opgeven bij Anita Bierbooms, Moerstraatseweg 42, tel. 303114,  

e-mailadres: moerstraten@samenkerk.nl 
in Wouw: vrijdag van 9.30-10.00 uur in het parochiecentrum op het Torenplein 1a,  

tel. 06 38092217, e-mailadres: wouw@samenkerk.nl  
in Wouwse Plantage: vrijdag 1 mei van 9.00-10.00 uur in de sacristie van de kerk, ingang 

rechts: e-mail: wouwseplantage@samenkerk.nl 

Regionale doopdagen parochies De Bron – O.L.V in ‘t Woud 
Meer informatie op: www.samenkerk.nl  OLV in het Woud  Catechese  Doopsel 
Opgeven kan via het formulier op de website van de parochie: 
www.samenkerk.nl OLV in het Woud Formulieren OLV Aanvragen doopsel 

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 

NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”.  

Kerkbestuur: vragen, reacties, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-

mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60RABO0372701396 . 

Stipendium: de kosten voor een intentie bedragen € 11.  Te betalen contant of via  

bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 

Opgeven intentie: via het spreekuur of d.m.v. het formulier op de website van de paro-

chie: www.samenkerk.nl OLV in het Woud  Formulieren  Opgeven intentie 

H. Missen voor overledenen 
De nabestaanden van overleden parochianen kunnen op basis van de collecte tijdens 
de uitvaart een aantal intenties opgeven binnen het tijdsbestek van één jaar ná de 6 
weken-periode waarin om gebed gevraagd wordt. Hiervoor wordt per brief of telefoon 
contact opgenomen met de contactpersoon van de overleden dierbare. 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt digitaal op 16 april. Kopij inleveren 

voor maandag 6 april via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contact-
persoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website:  w w w. sam e n ke rk . n l  


