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Een paar mensen genieten van een lekker hapje vleermuis ergens aan de 
andere kant van de wereld en een aantal maanden later kunnen de pastoor en 
ik niet meer voorgaan in openbare vieringen. Het is heel vreemd om zo Pasen 
te moeten vieren. Waar voorgaande jaren koren druk aan het repeteren waren, 
draaiboeken werden gemaakt voor de vieringen, bloemen werden besteld en 
bloemversieringen gemaakt, de kerk schoongemaakt, is dit jaar de kerk, op de 
Mariakapellen na, gesloten. Het coronavirus (een woord wat ik bijna niet meer 
kan horen) heeft niet alleen de maatschappij grotendeels stilgelegd, maar ook 
het kerkelijk leven. Een onwezenlijke tijd. En hoe onwezenlijk het allemaal is, 
merkte ik des te meer na een bezoek aan een stervende in een verzorgingste-
huis. Lege gangen en voor elke deur een leeg bord van het avondeten als stille 
getuigen van de eenzaamheid en onzekerheid die velen ervaren. 

Net zo’n onwerkelijk beeld als 
het lege Sint Pietersplein in Ro-
me met onze paus Franciscus. 
Na een stilte nam hij de mon-
strans met Christus in de ge-
daante van een geconsacreerde 
hostie in zijn handen en liet 
Christus de stad en de gebroken 
wereld daarachter zegenen. Urbi 
et Orbi. De klokken van de Sint-
Pieter begonnen te luiden, terwijl 
de politiesirenes zich lieten ho-

ren. Wat hebben we een TOP Paus, trouwens een geweldige viering. Goed 
voor enkele Oscars, schreef Stijn Fens in zijn column in Trouw! 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

CORONACRISIS TREFT  
OOK DE KERK ZWAAR 
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Zo is de Goede Week en Pasen voorbij. Te gek voor woorden. En nu? 

De bisschoppen en paus 
Franciscus hebben opgeroepen 
om te bidden. Hoezo? Dat God 
deze pandemie teniet doet.?! 
Kan God zoiets doen? Ik las be-
richten die beweren dat COVID
-19/Coronavirus een straf van 
God is. Dat is te lezen in het Re-
formatorisch Dagblad, ook de 
woorden van de Zimbabwaanse 
minister van defensie en een 
Amerikaanse pastor, die transkinderen de schuld geeft van deze zogenaamde 
‘goddelijke ingreep’. Nee, COVID-19/Coronavirus is geenszins een straf van 
God. Laten we ons liever richten op de oproep om te bidden. Bidden! Ja, 
maar bidden dat God in ons persoonlijk leven ingrijpt om te behoeden dat 
wij geïnfecteerd worden; ofwel genezen? Nee. 

Jezus trok zich terug om te bidden in de woestijn, om zich voor te berei-
den op zijn missie. Hij trok de berg op om te bidden na de verkondiging en 
het wonder van de ‘brood vermenigvuldiging’ De avond voor zijn lijden ging 
Hij naar de Olijfberg om te bidden. Niet om te ontkomen aan zijn lijden, 
maar om dit te aanvaarden, een plek te geven in het leven. De leerlingen wa-
ren onder de indruk van zijn bidden, en vroegen hem: ‘Heer leer ons bidden’ 
en Jezus zei: ‘Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden, ‘Onze Vader…..’ 
En toen volgde wat voor ons vertrouwde woorden geworden zijn- ‘Onze 
Vader, in de hemel, laat iedereen U eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat 
op aarde gedaan worden, net zoals in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag 
het eten dat we nodig hebben. En vergeef wat we fout gedaan hebben, want 
wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit te-
gen U te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. Want U 
bent koning, U regeert met grote macht voor altijd. Amen’. Zo staat zijn ge-
bed in het Evangelieverhaal van Matteüs (hf.6. 9-13 inde NGB/KGB uitgave 
van de Bijbel). Niet bij het bidden eindeloos vóórprevelen…. en denken dat 
je overvloed aan woorden verhoord zal worden. (Matteüs 6. 7) maar rustig de 
woorden die Jezus ons gaf tot ons door laten dringen, elke dag opnieuw. El-
ke dag bid ik dit gebed- Onze Vader- aandachtig, langzaam. Elke dag krijgen 
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die woorden betekenissen die net weer anders zijn dan de vorige keer. Die 
mij uitdagen om dieper in te trede in ‘Laat Uw naam geheiligd worden’ in de-
ze gekke pandemie. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig heb-
ben….geef dat ik en anderen onze angst overwinnen en niet tot hamsteren 
overgaan…enz. Laten wij zo blijven bidden. En zo open blijven staan om 
het wonder van God in ons leven te laten blijven gebeuren. Elke dag op-
nieuw. 
Diaken Ryan Keetelaar 

 
Heer, samen met velen richt ik mij tot U  
en ik bid U:  
 
Toon uw nabijheid aan allen  
die zich angstig en onrustig voelen, 
aan wie zich zorgen maken over zichzelf  
en over de mensen die hen dierbaar zijn. 
 
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,  
aan hen die alleen zijn,  
aan mensen zonder vrienden of familie. 
 
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- 
en zorgcentra, 
in scholen en kinderdagverblijven, 
in huizen waar kwetsbare mensen wonen. 
 
Geef wijsheid en moed  
aan alle politieke leiders  
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over 
anderen. 
 
Neem allen die door dit virus gestorven zijn 
en allen die nu sterven in eenzaamheid  
op in uw vrede,  
en troost allen die om hen rouwen. 
 
Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen  
voor de mensen rondom mij, 
maak mij zelf tot een teken  
van uw liefde en menslievendheid. 
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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: 
Tot nader order zijn er in Heerle, Wouw en Wouwse Plantage geen 
spreekuren.  
 

Intenties opgeven kan o.a. via: 
in Heerle: heerle@samenkerk.nl  
in Moerstraten: moerstraten@samenkerk.nl 
in Wouw: wouw@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 30 april. Kopij inleveren 

voor maandag 20 april via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de con-
tactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

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


