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Jaargang 29 nummer 10          
14 mei 2020 

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

De tijd na Pasen is een tijd vol verwachting en zo leven we in deze coronatijd toe 
naar Pinksteren. Een tussenstop is Hemelvaart. 

Kunnen wij ons eigenlijk wel iets voorstellen bij een hemelvaart? Ik moest terug-
denken aan mijn vorige parochie. Ik deed daar de Eerste Communie voorbereiding 
met de kinderen van de English-speaking community. Toen het Hemelvaartsdag 
werd noemden zij dat: “Jesus Christ flying up day” (Jezus Christus omhoogvlieg dag). U 
voelt het al aankomen! Natuurlijk vroegen ze hoe dat dan gegaan was. Zo maar naar 
de hemel gevlogen? Hoe kon dat nou? Ga dat dan maar eens uitleggen aan kinderen 
uit groep 4. 

Als je het mij vandaag zou vragen zou ik opnieuw met de mond vol tanden staan. 
Ik kan niet uitleggen wat er dan toch precies gebeurd is. 

Maar geloven wil ik het wel. Ik wil best geloven, zoals in Handelingen1. 1-11 staat, 
“dat hij voor hun ogen omhoog geheven werd, en opgenomen in een wolk, zodat ze 
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hem niet meer zagen”. Ik geloof dat het mogelijk is dat als iemand er lichamelijk 
niet meer is, hij of zij er geestelijk is en blijft. Hoe dikwijls denken wij niet aan onze 
dierbaren die er niet meer zijn. En voelen we als het ware iemand nog af en toe in 
onze nabijheid. Horen we zijn of haar stem in gedachte, je verwacht dat er iemand 
straks binnenkomt, het is nog zo levend als het ware. 

De kinderen toen, en de kinderen nu kijken ’s avonds naar de hemel en zeggen 
de oma’s en opa’s wel te rusten. Daar ergens zijn de grootouders. 

Is dat een te simpele gedachte? Ik doe het er maar mee, zeker als een klein, of 
soms ook groot kind er naar vraagt. 

Maar bij Jezus is het toch een beetje anders, ik weet het. Bij hem komt er toch 
iets extra’s: hij belooft ons de Heilige Geest. Door de Heilige Geest ontvangen wij 
de kracht om door te leven zoals Jezus heeft gedaan. 

Wij zeggen wel eens, als we naarstig naar iets zoeken: opeens kreeg ik de geest, 
en ja, dat was de oplossing, of: toen kon ik er mee verder”. 

Wij slaan het kruis iedere dag en bidden: In de naam van de Vader, Zoon, en 
Heilige Geest. Dat is ons gegeven en daar moeten we het mee doen. 

Zo kan het ook “Jesus Christ flying up day” blijven. Met de simpele uitleg voor 
klein ... en groot? 

Van harte een mooie Hemelvaartsdag gewenst.  
Ryan Keetelaar, diaken 

 

 
Soms voel ik van binnen iets van God. 
Ik wou dat ik die dingen op kon schrijven, 
maar als ’t naar buiten komt is het kapot. 
Die dingen kunnen beter binnen blijven. 
 
Toon Hermans 
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PINKSTERVIERING OP TV 
Op 30 mei wordt vanaf 19.00 uur 

vanuit de St. Lambertuskerk in Wouw 
een regionale viering via ZuidWest TV 
uitgezonden. 

Wilt u vóór die tijd 
een misboekje hebben 
om deze viering op tv 
of via de website 
www.zuidwesttv.nl be-
ter te kunnen volgen, 
dan kunt u een boekje 

ophalen in één van de Mariakapellen in 
de kerken van Wouwse Plantage of 
Wouw. 
Wim Brooijmans 

 
HET ‘NIEUWE NORMAAL’ 

Op 5 mei hebben we voor de eerste 
keer in deze meimaand het rozenhoed-
je in de Gertrudiskerk van Wouwse 
Plantage gebeden. We waren met 
twaalven! Met Maria in het volle licht 
en de Nederlandse en Canadese vlag 
gehangen aan het altaar! Geheel co-
ronaproof op afstand van elkaar!  

Zou dit het ‘nieuwe normaal’ wor-
den? We baden voor slachtoffers van 
oorlog, geweld en het coronavirus op 
medisch, maar ook op sociaal en eco-

nomisch gebied. Voor onze jeugd, dat 
zij in vrijheid met gelijke rechten mo-
gen leven. Tevens voor de overledenen 
en onze eigen intenties. 

Het was stemmig en het maakte in-
druk om daar even bij elkaar te zijn! 

Op 12,19 en 26 mei zijn de volgen-
de keren. U bent van harte welkom! 

Telkens om 19.00 uur! 
Wim Brooijmans 

 
MARIA OMMEGANG BERGEN 
OP ZOOM GAAT NIET DOOR 

 Deze stond gepland voor 
zondag 28 juni maar gaat 
niet door. Met de rege-
ringsmaatregel om in ver-
band met de coronacrisis 
alle vergunningplichtige 

evenementen tot 1 september te ver-
bieden, moest het bestuur van de Maria 
Ommegang met pijn in het hart accep-
teren dat de geplande dankstoet van 28 
juni 2020 niet door kan gaan. Dat mo-
ment kon niemand nog bedenken dat 
het verschil met 2020 zó gemaakt zou 
moeten worden. Het vormt een schril 
contrast met de stoet van 2019, toen de 
75e editie onder prachtige weersom-
standigheden plaats vond, er meer pu-
bliek was dan ooit tevoren en deelne-
mers en organisatie met nóg meer fo-
cus dan voorheen, de jubileumeditie 
vormgaven aan dat jaarthema: “Een be-
lofte die doorgaat”. Op grond van ‘de 
belofte van kapelaan Ooijens’ hebben 
wij als bestuur gekeken hoe toch recht 
kan worden gedaan aan ‘een uiting van 
de Maria Ommegang’ die verwijst naar 
Maria in haar beschermende rol van 
onze stad.  
Bestuur Stichting Maria Ommegang  
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HERINNERING PAROCHIEBIJDRAGE 2020 
 

Beste medeparochianen, 
 
Gezondheid! 
Gezondheid voorop!!! Dat is altijd al zo, maar nu nog meer dan ooit heel erg 

helder!! Sommigen hebben in eigen kring al meegemaakt wat het coronavirus met 
mensen doet. Heel ziek zijn en/of het verlies van dierbaren! Naar hen gaat uiteraard 
allereerst onze aandacht uit. Sterkte in uw angst, onmacht en verdriet, wanneer u 
dierbaren bent verloren, zowel door het coronavirus als door een andere oorzaak! 
En van harte beterschap voor alle zieken! 

 
Parochiefonds 
Wij willen ook aandacht vragen voor de financiële huishouding van onze paro-

chie! Onze parochie boet dit jaar fors op haar inkomsten in. Het ziet ernaar uit dat 
de belangrijkste inkomstenbron, de parochiebijdrage, in 2020 een behoorlijk lager 
bedrag oplevert dan in 2019. Daarnaast missen we collectes en intentiegeld! 

Het parochiebestuur doet er alles aan om de financiën zo goed mogelijk te bewa-
ken. Maar wij zijn afhankelijk van uw giften om onze jaarlijkse kosten te dekken. 

De vaste kosten zoals verzekeringen, belastingen, onderhoud, salarissen, huur 
e.d. lopen gewoon door, ook al komt er minder binnen! 

 
‘Normaal’ bezorgen wij per brief herinneringen, maar dit jaar vragen wij uiter-

aard onze vrijwilligers niet deze rond te brengen. Dus daarom nu alleen deze herin-
nering in ons parochieblad en op de website!  

 
Wij vragen u om een vrijwillige bijdrage naar vermogen te doen. We begrijpen 

dat dit voor ieder anders ligt, zeker in deze tijd! Het richtbedrag is € 122, maar 
schroom niet een lager of hoger bedrag over te maken. Voor alle giften, groter of 
kleiner, is de parochie u héél dankbaar. We kunnen elk bedrag goed gebruiken! 
Voor gelden, welke al zijn overgemaakt, danken wij de gevers zeer! 

 
Wij vragen niet om het onmogelijke, maar wat voor u mogelijk is! Iets extra’s? 
Dank voor al uw giften! 
Zie voor betaling onderstaand kader! 

Namens parochiebestuur en werkgroep Kerkbalans, Wim Brooijmans 

Overmaking: Stort uw bijdrage op rekeningnummer  

NL72 RABO 0372710492 t.n.v. parochiefonds OLV in het 

Woud o.v.v. “parochiefonds 2020” U kunt ook in termijnen betalen. 
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MARIA OMMEGANG-
TAFERELEN TE ZIEN IN  
ST. GERTRUDISKERK  
De komende weken wordt een aantal 
taferelen uit onze Ommegang statisch 
weergegeven in de St. Gertrudiskerk. 
Vanaf de Mariamaand mei, van 3 mei 
tot en met 28 juni is dat het geval; iede-
re week met uitbeelding van een ander 
thema.  

Het afgelopen weekend was het de Ma-
ria Boodschap die werd uitgebeeld. 

Daarnaast zijn alle Mariabeelden in de 
kerk speciaal met bloemen versierd. 
Daarbij ook het Maria-Ommegang-
beeld. Belangstellenden kunnen op 
zondagmiddagen van 13.30 tot 14.30 
uur in deze kerk terecht. De looproute 
is: ingang via de Kerkstraat en uitgang 
via de Zuivelstraat. 

BELASTINGVOORDEEL 
 

Wanneer u minimaal 5 jaar achter-
een met eenzelfde bedrag per jaar mee-
doet, kunt u uw parochiebijdrage ge-
héél zonder drempel aftrekken voor de 
belasting.  

Dat bespaart u geld en eventueel 
kunt u zo ook iets extra’s geven. Het 
mooie is tevens dat de parochie over 
de gehele gift geen belasting hoeft te 
betalen. Een win-win situatie dus! 

Voor deze periodieke giftenaftrek 
moeten wij met u een contractje afslui-
ten.  

Voor meer informatie, stuur een e-
mail naar infoolv@samenkerk.nl of bel 
0165-308230! 

MARIAGEBED 
 

O Maria, Gij geeft altijd licht op 
onze levensreis,  
als een teken van verlossing en 
hoop.  
We vertrouwen onszelf toe aan U, 
Heil van de zieken,  
gij, die aan de voet van het kruis, 
was verenigd met het lijden van 
Jezus,  
en volhardde in uw geloof. 
 

 "Beschermster van het Romeinse 
volk",  
gij weet wat wij nodig hebben,  
en we weten dat gij (ervoor) zult 
zorgen,  
zodat, zoals te Kana in Galilea,  
vreugde en blijdschap kunnen te-
rugkeren  
na deze tijd van beproeving.  
 

Help ons, Moeder van de Godde-
lijke Liefde,  
de wil van de Vader aan ons te 
laten geschieden  
en te doen wat Jezus ons zeggen 
zal,  
Hij, die ons lijden op zich nam,  
en onze pijn heeft gedragen  
om ons door het kruis te brengen,  
tot vreugde van de Verrijzenis.  
Amen.  
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verdriet. Tegelijkertijd weten wij dat dit 
noodzakelijke besluit kan rekenen op 
begrip en instemming. In 2020 gaan we 
niet. In 2021 hopen we weer wel te 
gaan. We laten u via zoveel mogelijk in-
formatiekanalen weten welke datums er 
voor 2021 in uw agenda mogen worden 
aangekruist. Als bestuur van de Broe-
derschap van Kevelaer wensen wij u 
goede moed toe in deze moeilijke tijd. 
En uithoudingsvermogen. Gezondheid 
voor uzelf en voor wie u lief zijn. Ge-
loof, hoop en vertrouwen. Met de 
voorspraak van Maria, Troosteres van 
de Bedroefden, laat God ons niet al-
leen.      
Vicaris Wiel Wiertz,  
voorzitter van de Broederschap 

 
DE ROL EN BETEKENIS VAN 
KLOKKEN IN DEZE TIJD 

 Lieve mensen!  
Is het u ook opgevallen dat de kerk-

klok weer populair geworden is? Een 
paar jaar geleden kwam iemand boos 
de Gertrudiskerk binnen gerend omdat 
voor de afsluiting van de MariaOmme-
gang de klokken extra hadden geluid. 
Hij vond dat hinderlijk.  

Het begrip klokkenluider is niet po-
sitief te noemen. Klokken die al dan 
niet voor geluidsoverlast zouden zor-
gen. Dit waren discussies voor het co-
ronavirus. Maar nu wordt een beroep 
gedaan op de klokken en hun luiders. 

Al weken beieren ze op woensdag-
avond over onze dorpen en steden als 
dank voor onze helden in de zorg. 

Mensen vullen de klokken aan met 
gebed en dat zorgt voor een extra di-
mensie. Op koningsdag luidden ze een 
kwartier woningsdag in. Hierna volgde 

BEDEVAART NAAR KEVELAER 
GAAT NIET DOOR  

Beste pelgrims,  
met heel velen zijn we in 2019 voor 

de 300ste keer vanuit Breda en omstre-
ken en Oost Zeeuws-Vlaanderen op 
bedevaart geweest naar Kevelaer.  

‘Tot volgend jaar’, zeiden we toen. 
En hoewel we enerzijds genoten heb-
ben van de wat andere onderdelen dan 
we gewoon waren - het was immers 
onze jubileumbede-vaart -, zeiden we 
bij het afscheid toch ook tegen elkaar: 
‘Tot volgend jaar, dan is alles weer ge-
woon als altijd’. Hoe anders is het nu, 
in 2020. Te midden van deze periode 
waarin het coronavirus en de indam-
ming daarvan wereldwijd volop aan-
dacht vraagt, moeten wij besluiten om 
de bedevaart van dit jaar, 2020, af te ge-
lasten. We kunnen dit jaar niet naar Ke-
velaer. Dat doet velen van u en ook 
ons als bestuur van de Broederschap 
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werd zichtbaar in de vele bloemen 
maar ook thuis in de grote hoeveelheid 
kaarten en telefoontjes. 

Jac, geboren 29 november 1942 te 
Bergen op Zoom, was de vijfde telg 
van in totaal 8 kinderen binnen het ge-
zin Elzakkers. Van kind af aan heeft Jac 
altijd in het tuindersbedrijf van zijn va-
der meegeholpen. Na de tuinbouw-
school ontmoette hij op de Wouwse 
kermis zijn Cor, waarmee hij op 9 juni 
1967 trouwde. Zij trokken in een kleine 
woning op een stuk grond aan de Hal-
stersebaan, waar hij 9 jaar later de hui-
dige woning bouwde. In het begin van 
zijn huwelijk werkte Jac bij een loonbe-
drijf en later bij een boomkwekerij. Jac 
en Cor werden papa en mama van twee 
dochters: Corien en Astrid. Ondertus-
sen kreeg Jac een baan als heftruck-
chauffeur bij Van Gend en Loos. Vele 
jaren heeft hij daar gewerkt, later als 
voorman. Helaas dwong zijn gezond-
heid hem om zijn werkzaamheden neer 
te leggen. Zijn twee schoonzonen Jos 
en Marcel sloot hij in zijn hart en hij-
was een fantastische opa voor zijn 
kleinkinderen Stef en Manon. 

Op 23 april is Jac geheel onver-
wacht aan zijn laatste reis begonnen. 
Moge hij voor eeuwig genieten in het 
hemelse, Gods stad van vrede.  

Jac, je zult gemist worden, maar 
jouw humor, liefde en zorg gegeven 
aan Cor, Corien en Jos, Manon, Astrid 
en Marcel, Stef en Anika en al je dier-
baren zal hen hopelijk de kracht geven 
om het gemis een plaats in hun leven te 
geven. Bedankt voor alles wat je hebt 
gedaan en tot weerziens bij God. 
Ryan Keetelaar, diaken 

 

het Wilhelmus en de toespraak van on-
ze jarige koning.  

De klok kondigt op haar wijze een 
boodschap aan en is opnieuw onder-
deel van onze samenleving geworden. 

Vanuit menige toren klinken ze ook 
dagelijks om 8 uur, 12 uur en 18.00 uur. 
Ze luiden dan het angelus. In dit mooie 
gebed wordt de menswording van God 
aangekondigd en gedenken we het ja-
woord van Maria.  

Moge we hier extra bij stil staan, 
wanneer op 1 mei de meimaand geo-
pend wordt.  
Pastoor Paul Verbeek (uit: Nieuwsbrief Vi-
cariaat) 

 

VERDRIET IN EEN FAMILIE 
In Memoriam JACOBUS JO-

HANNES, JAC ELZAKKERS, 
echtgenoot van Cor Raats. 
 
Op woensdag 29 april hebben 
we Jac uitgeleide gedaan. 
Vanwege het coronavirus was 

dit in besloten kring. In de viering die 
via een livestream te volgen was bleek 
dat Jac in zijn leven met vele mensen 
contacten heeft onderhouden, niet al-
leen zakelijk, maar vooral als mens. Dit 
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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  
in Wouwse Plantage: 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 28 mei. Kopij inleveren voor 

maandag 18 mei via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactper-
soon in uw geloofsgemeenschap. 

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


