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Jaargang 29 nummer 11          
28 mei 2020 

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

Als gevolg van de corona-crisis zijn tot en met 1 juni geen openbare, publieke 
vieringen in onze kerken. De liturgie wordt gevierd met enkel de priester en enkele 
medewerkers: de priester, diaken, akoliet of misdienaar, lector, organist en een can-
tor. Om veiligheidsredenen gaat de priester alleen te Communie en is er voor de an-
deren de geestelijke Communie. 

Velen kijken op zondagmorgen naar de televisiemis: De KRO-NCRV zendt 
mooie Eucharistievieringen uit vanuit verschillende kerken in ons land. Meestal om 
10.00 uur, met tevoren het geloofsgesprek. Ook dan zie je dat de Eucharistie niet ge-
vierd wordt door een grotere gemeenschap, maar als het ware in het klein in een ver-
der lege kerk. Zoals alles in de samenleving in deze tijd is het onwezenlijk en apart. 
Toch hebben we de woorden van geloof, de liederen en de muziek, de tekenen van 
ons geloof, de gebeden heel hard nodig. Om geestelijk overeind te blijven en het vol 
te houden. We zijn ook geïnspireerd door onze paus Franciscus bij de zegen Urbi et 
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Orbi ( over de Stad en de Wereld ), eerder op het lege Sint Pietersplein en met Pa-
sen in de bijna lege Sint Pieter. Franciscus voelt aan wat de mensheid nodig heeft in 
deze barre tijden. Hij is op zulke momenten even de pastor, de herder, van de hele 
wereld. 

Ook zijn er regionale uitzendingen op ZuidWest TV. Zo kon-
den we de mooie vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Paaszaterdag vanuit Bergen op Zoom volgen, vanuit de paro-
chiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Bij gelegenheid van 
het hoogfeest van Pinksteren zal op ZuidWest TV de Eucharistie-
viering vanuit de parochiekerk Sint Lambertus vanuit Wouw uitge-
zonden worden. Dit zal zijn op Pinksterzaterdag 30 mei om 19.00 
uur. Op dat moment vindt de besloten viering plaats in de Lambertuskerk, die live 
zal worden uitgezonden. Niet op zondag, omdat we dan al de landelijke televisiemis 
hebben. Mocht u ZuidWest TV niet kunnen ontvangen, dan kunt u ook inloggen 
via hun website.  

Elke week is er het programma ReliVisie, een oecume-
nisch programma op ZuidWest televisie, op de vrijdag-
avond verzorgd door de gezamenlijke kerken. Hierbij no-
dig ik u uit zaterdag 30 mei om 19.00 uur thuis af te stem-
men op Zuid West TV en de H. Mis van Pinksteren van-
uit de Lambertuskerk te volgen. 
Over het opnieuw gefaseerd opstarten van de openbare 
vieringen in onze kerken en de veiligheidsmaatregelen 

komt op korte termijn het protocol wat de Nederlandse Bisschoppen in overleg met 
de Nederlandse regering hebben opgesteld. Op de websites van de parochies zal 
steeds het laatste nieuws te lezen zijn. 

De vieringen van de Eerste Heilige Communie, die in onze parochies steeds 
druk bezochte vieringen zijn, zijn om veiligheidsredenen verplaatst naar 2021. Tot 1 
juli zijn de kerkelijke uitvaarten in Nederland met maximaal 30 mensen, daarna in-
dien de ontwikkeling van de corona-crisis dit mogelijk maakt met maximaal 100. 
Mettertijd zal dit ook wel verruimd worden. Wij verlangen allen dat dit weer nor-
maal zal worden. Maar ook in de kerk zal dat “een nieuw normaal” worden, zolang 
er geen vaccin en medicijn zijn. Wij volgen hierbij de instructies van de Nederlandse 
bisschoppen, die de maatregelen van de Nederlandse regering vertalen naar het ker-
kelijke leven. 

Op zondag 12 juli is het in de parochie de Bron feest van de Heilige Zuster Ma-
rie Adolphine. De traditionele processie komt echter helaas te vervallen vanwege de 
maatregelen rond het coronavirus, met name het evenementenverbod. We zullen 
daarom alleen een feestelijke Eucharistieviering houden om 11.00 uur in de H. Ger-
trudiskerk in Ossendrecht. Hier mogen waarschijnlijk maximaal 100 bezoekers bij 
zijn. Hoe we dit gaan uitwerken, zal nog bekend gemaakt worden. De Stichting Zus-
ter Marie Adolphine maakt het echter mogelijk dat deze viering via ZuidWest TV li-
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COLLECTE OP MOEDERDAG 
10 MEI. 

Het Bisdom Breda heeft de paro-
chies gevraagd om op moederdag 10 
mei 2020 te collecteren voor de slacht-
offers van de coronacrisis en in het bij-
zonder voor de vluchtelingen die vast-
zitten in Griekenland. 

Met de collecte sluit het bisdom 
aan bij een landelijk oecumenisch initia-
tief om geld in te zamelen ter onder-
steuning van projecten in het kader van 
de coronacrisis. 

De crisis veroorzaakt veel materiële 
en psychische nood, in ons land en 
daarbuiten. In sommige landen ont-
staan dramatische situaties. De Neder-
landse bisschoppen hebben een drin-
gende oproep ontvangen van Caritas 
Athene om te helpen bij de verzorging 
van de talloze vluchtelingen. Velen van 
hen zijn kinderen en een groot deel zit 
vast in kampen in Griekenland.  

De coronacrisis heeft de situatie 
van deze mensen nog moeilijker ge-

maakt dan zij al was.  
Namens de Kerk staat Caritas 

Athene hen zo goed mogelijk bij door 
het bieden van onderdak, maaltijden, 
kleding en taalcursussen. Daarmee 
wordt concrete hulp geboden en een 
blijk gegeven van liefdevolle aandacht 
in omstandigheden die voor vele vluch-
telingen uitzichtloos lijken.  

 
Omdat er 10 mei geen vieringen, 

dus geen collecte gehouden kon wor-
den heeft de Caritas O.L.V. in het 
Woud € 250.- overgemaakt om Caritas 
Athene bij dit werk te ondersteunen. 

ve wordt uitgezonden! 
Enerzijds is er dus afstand. Anderzijds is er grote verbondenheid met elkaar en 

voor ons als gelovigen met Jezus. Hierin ligt onze kracht. 
Van harte wens ik: Een goede gezondheid! Bescherming tegen het coronavirus! 

Een voorspoedig herstel van hen die ziek zijn! Vrede en alle goeds! 
Pastoor Frans Verheije 

Vieringen in de parochie 

Zaterdag 
30 mei 

19.00 uur op Zuid-West TV, vanuit de Lambertuskerk in 
Wouw 
Voorgangers: Fr. Verheije, pr. en R. Keetelaar, diaken 
Muzikale begeleiding: cantor Carl Jan Reuver en organist 
Janno den Engelsman. 
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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD 

VIERINGEN VANAF 1 JUNI 

 
Vanaf 1 juni mogen in de kerken weer openbare vieringen gehouden worden. De 

maatregelen van de overheid in verband met de coronacrisis zijn van toepassing. Er 
mogen maximaal 30 personen in een viering aanwezig zijn. De kerkgangers moeten 
zich tevoren opgeven voor de viering.  

 
In onze parochie gebeurt deze reservering telefonisch: 

door op de donderdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur  
contact op te nemen met het parochiecentrum via 06-38092217. 

 
De 1,5 meter afstand-regel is van toepassing. Daarom zullen we geen vieringen 

kunnen houden in de kapel te Heerle en in de Parelmoer te Moerstraten. In plaats 
hiervan zal er elke zaterdagmiddag om 17.00 uur een extra viering zijn in de Sint 
Lambertuskerk te Wouw. 

 
De Nederlandse bisschoppen hebben op vraag van de regering een protocol op-

gesteld voor de vieringen. U leest dit protocol op pagina 6 en verder. 
 
Vanaf zondag 14 juni, Sacramentsdag, is het weer mogelijk voor de gelovigen om 

de H. Communie op aangepaste wijze te ontvangen tijdens de vieringen. Om veilig-
heidsredenen mogen de koren nog niet zingen en is er geen samenzang. Wel kan 
muziek verzorgd worden door het orgel en een cantor. 

 

De vieringen in onze parochie zijn als volgt: 
 

Zaterdag 6 juni om 17.00 uur: Wouw: Eucharistieviering, pastoor 
Frans Verheije. 
 
Zondag 7 juni  
 om 9.15 uur: Wouwse Plantage: Woorddienst, diaken Ryan Kee-

telaar. 
 om 11.00 uur: Wouw: Eucharistieviering, pastoor Frans Verhe-

ije. 
 
Zaterdag 13 juni om 17.00 uur: Wouw: Eucharistieviering, pastoor 
Frans Verheije. 
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Zondag 14 juni, Sacramentsdag: 
 om 9.15 uur: Wouwse Plantage: Eucharistieviering, pastoor 

Frans Verheije. 
 om 11.00 uur: Wouw: Woord- en Communieviering, diaken Ry-

an Keetelaar. 
 

Zaterdag 20 juni om 17.00 uur: Wouw: Woord- en Communievie-
ring, diaken Ryan Keetelaar. 
 

Zondag 21 juni  
 om 9.15 uur: Wouwse Plantage: Woord- en Communieviering, 

diaken Ryan Keetelaar. 
 om 11.00 uur: Wouw: Eucharistieviering, pastoor Frans Verhe-

ije. 
 

Zaterdag 27 juni om 17.00 uur: Wouw: Eucharistieviering, pastoor 
Frans Verheije. 
 
Zondag 28 juni  
 om 9.15 uur: Wouwse Plantage: Eucharistieviering, pastoor 

Frans Verheije. 
 om 11.00 uur: Wouw: Woord- en Communieviering, diaken Ry-

an Keetelaar. 
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INFORMATIE  KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE 
METER 

 
RICHTLIJNEN RIVM 
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkom-
sten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn. Religieuze en ande-
re kerkelijke bijeenkomsten kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer een veilige 
afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat 
hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, gezondheid, kwets-
bare personen e.d. in acht worden genomen. Deze zijn te vinden via: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden 
http://www.cioweb.nl 
 

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER 
De richtlijnen in het protocol geven aan hoe u elkaar kunt ontmoeten in kerke-
lijk verband met inachtneming van de maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus. Het protocol maakt het mogelijk veilig samen te komen in de kerk 
voor gebed en de viering van de sacramenten. 
 

PROTOCOL GELOVIGEN 
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wo-
nen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u 
wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig 
en veilig samen kunnen vieren.  
 

Algemeen 
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij 
binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - 
en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle 
betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen 
doen dat op eigen risico. 
 

Liturgieviering 
RESERVEREN 
• U moet zich vooraf aanmelden. 
 
HYGIËNE 
• U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de 

aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan. 
• Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt. 

http://www.cioweb.nl


7 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 
• Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aange-

raakt. 
 
DIENST VAN HET ALTAAR 
• Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Va-

der. 
• Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand. 
• Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere 

gaven moet vermeden worden. 
 
H. COMMUNIE UITREIKING 
• U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. 
• U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen. 
• Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op an-

derhalve meter afstand. 
• Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ 

meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht 
worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte  zak-
doek. 

 
COLLECTE 
• U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uit-

gang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app. 
 
SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT) 
• U kunt niet biechten in een biechtstoel. 
• U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve 

meter van elkaar kunnen zitten.  
 
DOOPSEL 
• Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld. 
• In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend wor-

den (nooddoop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, vol-
gen de andere riten in de kerk (inclusief de zalving). 

• Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van het doopsel de 
regel van anderhalve meter zoveel 

mogelijk in acht worden genomen. 
 
VORMSEL 
• Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld. 
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EERSTECOMMUNIE 
• Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld. 
 
SACRAMENT VAN DE ZIEKEN 
• Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht geno-

men. 
 
HUWELIJK 
• Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met in-

achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, 
maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand. 

 
UITVAART 
• Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtne-

ming van de anderhalve meter regel.  
Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet 
houdt u anderhalve meter afstand. 

 
KINDERWOORDDIENST 
• Kinderen kunnen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun eigen program-

ma en naar de kinderoppas gaan. 
 
MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING 
• Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de 

viering. 
 
NA AFLOOP 
• Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de gel-

dende maatregelen niet, maar kan wel plaatsvinden in een parochiezaal of in 
een tuin bij de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt bewaren. 

 

Gebed en devotie 
MARIA 
• Het Mariabeeld, schilderij of icoon mag niet worden aangeraakt of gekust. 

o Bij het tappen van wijwater bij Lourdesgrotten en Mariakapellen gebruikt 
men een eigen fles/kan. 

o U dient de kraan/drukknop na gebruik te ontsmetten. 
 

HEILIGEN 
• Het Heiligenbeeld, schilderij, icoon of reliekschrijn mag niet worden aange-

raakt of gekust. 
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den ze het feest van de aardgodin Bona 
Dea, die later met de Griekse godin 
Maia werd geïdentificeerd. De maand 

mei werd naar Maia ver-
noemd. Het Griekse 
woord maia betekende 
oorspronkelijk 'moeder' 
en later 'vroedvrouw'. De 
Romeinen vereerden deze 
Griekse moedergodin om-
dat zij de dingen van de 
natuur zou laten groeien.   
            
De Germanen kenden 
ook een in mei gehouden 
vruchtbaarheidscultus. 
Grootse feesten werden 
gevierd, rond op open 
plekken opgerichte bomen 
of boomstammen, die la-
ter meibomen zijn gaan 
heten. Ook de Germanen 
vierden in mei de zich op-
nieuw manifesterende 
groeikracht van de natuur 
en de overwinning van de 
zomer op de winter. Mei-
feesten rond meibomen 
met meidansen, meikonin-
ginnen en meigraven ble-

ven ook na de kerstening van Europa 
bestaan.     

          

MEIMAAND: MARIAMAAND!  
De katholieke kerk heeft twee 

maanden aan de Moeder Gods toege-
wijd: mei en oktober. De 
meimaand is bij uitstek 
de Mariamaand; oktober 
is de maand van de Ro-
zenkrans.              

Parochies besteden in 
de meimaand extra aan-
dacht aan de devotie tot 
Maria. Dat gebeurt door 
het organiseren van een 
bloemen- en kaarsenhul-
de bij Mariabeelden, het 
houden van Mariaproces-
sies en het organiseren 
van bedevaarten naar 
Mariaoorden. De mei-
maand wordt afgesloten 
op 31 mei, het feest van 
Maria Visitatie.   

            
De toewijding van 

een maand aan Maria 
heeft zoals bij veel katho-
lieke feesten het geval is 
een heidense achter-
grond. De Romeinen 
vierden diverse voor-
jaarsfeesten. Begin mei hadden ze het 
meerdaagse bloemenfeest, de Floralia 
geheten. Op de eerste dag van mei vier-

KAARSEN 
• Bij het kaarsenbranden en gebed dient u de anderhalve meter regel te volgen. 
• De betaling van de kaarsen moet bij voorkeur contactloos plaatsvinden. 

o Als dat niet kan dient u uw handen te ontsmetten alvorens te betalen. 
• De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken. 

o Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer. 
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In de vroege Middeleeuwen werden 
de volkse lofbetuigingen op de moeder- 
en vruchtbaarheidsgodinnen steeds va-
ker geprojecteerd op Maria, die al sinds 
het jaar 431 officieel als de Moeder 
Gods werd vereerd. In de 13de eeuw 
ontstond in Italië het idee om de mei-
maand geheel in het teken te stellen van 
de verering van Maria.   

           
Pius VII (+1823) was de eerste paus 

die deelaflaten verstrekte voor gelovigen 
die zich in de maand mei op bijzondere 

wijze toelegden op de verering van Ma-
ria. Pius IX (+1878) gaf er een volle af-
laat voor. Aflaten zijn door de paus ver-
leende kwijtscheldingen van tijdelijke 
straffen die in het vagevuur nog moeten 
worden uitgeboet. Deze pauselijke gun-
sten betekenden in de 19de eeuw voor 
een groot aantal katholieken nog veel. 
Daardoor kreeg de viering van de Ma-
riamaand een geweldige impuls.  

 
Pius XII (+ 1958) karakteriseerde 

de Mariamaand als volgt: "Het is een 
van de vroomheidsoefeningen die strikt 
genomen niet tot de Heilige Liturgie be-
horen maar niettemin van bijzondere 
waarde zijn. Ze kunnen worden be-

schouwd als een aanvulling op de H. 
Mis."  

 
Paulus VI (+1978 ) die schreef over 

de Mariamaand tegen de achtergrond 
van de Koude Oorlog en de Vietnam-
oorlog, beval het vieren van de Maria-
maand aan als een krachtig middel ter 
verkrijging van vrede en gerechtig-
heid.      

Oktober wordt in de katholieke 
kerk beschouwd als de tweede Maria-
maand. Deze devotie is een uitbreiding 

van het liturgische feest van Maria van 
de Rozenkrans. De heilige paus Pius V 
bepaalde dat deze gedachtenis gevierd 
moest worden op de verjaardag van de 
zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 
7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen 
christelijke troepen de Turkse Ottoma-
nen. Pius I (+1572) schreef deze over-
winning op de Turkse agressie toe aan 
de hulp van de Maagd Maria, verkregen 
door het bidden van de Rozenkrans. 
Dit gebed werd vooral gepropageerd 
door de Orde der Dominicanen. De ok-
tobermaand als Rozenkransmaand werd 
in de 19de eeuw ingesteld.  
Kapelaan S. Kuik,  
uit: parochieblad Wilskracht 
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Intenties 30 mei 19.00 uur: 
Henk van Oorschot, Jos van Oorschot, 
overleden familie Gommers-Joosen, 
Tommy Jansen, Cees en Naantje van 
Meel-Nuiten, Rina van Meel-van Meer, 
Jan van Gastel, Wies Buuron, Arike 
van Gastel, overleden ouders Van Gas-
tel-van de Sanden, Magda Schrooyen-
Peeters, Anna Hereijgers-Uijtde-
willigen, overleden familieleden Hereij-
gers en Uijtdewilligen, Jan Mulders, Ri-
na Mulders-Antens, Jan Doggen, Cor 
Doggen-Wennekers, overleden ouders 
Notenboom-Voorbraak, pater Jan No-
tenboom, Dre Peeters, Wim Heijnen, 
overleden ouders Van der Poel-de 

Jong, Corry en Jo Kock. 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN  
PAROCHIANEN:  

 
 Riet Goorden-Frijters  

Ida Brouwers-Hopmans 

Toke Akkermans-Damen 

Marie Buijs 

Ria Keijzer-Nuchelmans 

Jac Elzakkers 

Sophia Rommens-Mertens 

Paus Franciscus roept op om niet bang te zijn voor verande-

ring en citeert daarbij de in 2012 overleden aartsbisschop van 

Milaan, kardinaal Martini: 

 

“De kerk loopt twee eeuwen achter. Waarom schudt ze zich-

zelf niet op. Zijn we bang? Bang ... in plaats van moedig.” 

 

Juist als we de essentie waarvoor we staan willen bewaren, 

moeten we veranderen. 

De wereld om ons heen is veranderd. Niet de boodschap 

moet veranderd worden, maar de manier waarop de kerk deze 

boodschap communiceert. 

Sommigen zijn star en willen helemaal niet veranderenen 

denken bij traditie aan schatten van het verleden. 

Traditie is echter niet het aanbidden van de as, maar het 

doorgeven van het vuur. 

WIJ BIDDEN VOOR 
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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 op 11 juni. Kopij inleveren voor maan-

dag 1 juni via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in 
uw geloofsgemeenschap. 

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


