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Jaargang 29 nummer 12          
11 juni 2020 

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

Af en toe val ik er wel eens middenin: het tv-programma Ik vertrek. Het gaat over 
mensen die hun hele hebben en houden in Nederland achterlaten om in het buiten-
land een nieuw bestaan op te bouwen. In Italië hebben ze dan voor een appel en een 
ei een tot ruïne vervallen huis gekocht, dat ze willen omtoveren tot een bed & break-
fast. Vol enthousiasme gaan ze aan de slag, maar dan begint de ellende. Allerlei pro-
blemen die ze niet hadden voorzien, doen zich voor. 

Waar ik me geweldig over verbaas is dat de Nederlandse emigranten lang niet al-
tijd de taal van het betreffende land spreken. Terwijl je je in een plattelandsdorpje in 
Italië of Frankrijk toch echt niet redt met een handjevol Engels. Het is toch zonne-
klaar dat als je je elders wilt vestigen, het beheersen van de taal prioriteit nummer één 
is. Niet alleen om de bouw van je nieuwe woonstee tot een goed einde te kunnen 
brengen, maar ook om zo snel mogelijk te aarden in je nieuwe omgeving. Niet voor 
niets is taalonderwijs het belangrijkste onderdeel van een inburgeringscursus voor 
nieuwkomers. 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

IK  VERTREK 
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Die nauwe verbinding van taal en leefwereld vinden we terug in het pinksterver-
haal, dat nog vers in ons geheugen ligt. Daarin wordt de Geest vaardig over de leer-
lingen van Jezus, waardoor ze de mensen op straat kunnen aanspreken in hun eigen 
moedertaal. In het Grieks staat er letterlijk: ‘onze eigen taal, waarin wij zijn gebo-
ren’ (Handelingen 2,8). 

De Geest laat de leerlingen en hun toehoorders dus niet een en dezelfde taal 
spreken. Ze leert hun ook geen nieuwe taal. Nee, de Geest respecteert de eigenheid 
van al die verschillende talen en leefwerelden. Maar te midden daarvan laat ze iets 
nieuws ontstaan: een gemeenschap van mensen die ondanks hun verschillen in taal 
en leefwereld elkaar vinden in een gemeenschappelijke inspiratie, die tegelijk veel-
kleurig is. Kortom, een gemeenschap van mensen die elkaar verstaan en samen iets 
willen opbouwen: een kerk. 

Om elkaar te kunnen verstaan is moed nodig, en doorzettingsvermogen. Een 
nieuwe taal leren spreken en schrijven en je 
daarmee een andere cultuur eigen proberen te 
maken, dat kost soms bloed, zweet en tranen. 
In een vreemd land een nieuw bestaan op-
bouwen, ga er maar aan staan. Wat dat betreft 
vind ik al die ‘ik-vertrekkers’ moedig, om van 
al die migranten die naar ons land komen nog 
maar te zwijgen. 
Maar naast moed is er vooral behoefte aan 
onbevangenheid. De onbevangenheid die de 
Geest de leerlingen van Jezus schonk, waar-
door ze vanachter de muren van hun huis te-
voorschijn kropen: het huis van het ons-kent-
ons, van angst voor het vreemde en voor ver-
lies van het eigene. 
Voor die Geest blijft er volop werk aan de 
winkel. De woorden van de aloude Pinkster-
sequens Veni, Sancte Spiritus (Kom, heilige 

Geest) blijven actueel. 
Met het pinksterfeest hebben we de paastijd afgesloten, maar laten we om die 

Geest van onbevangenheid blijven bidden. Die hebben we in deze coronacrisistijd 
hard nodig, omdat we onze parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud toch min of meer 
opnieuw moeten opbouwen. Ook wij hebben ons tussen vier muren moeten ver-
schansen en al is het noodgedwongen, het heeft diepe voren getrokken in onze ge-
meenschapsbeleving, in het Kerk zijn. Onze wereld is niet meer dezelfde; we zullen 
meer moeite moeten doen om elkaar te blijven vinden. Kom dus, heilige Geest, naar 
Moerstraten, Heerle, Wouwse Plantage en Wouw, en maak ons tot geestrijke, be-
geesterde, begeesterende en ook geestige mensen. 
Ryan Keetelaar, diaken 
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KERKEN CORONAPROOF EN WEER OPEN 
Zoals blijkt uit de foto’s hieronder zijn onze kerken ingericht volgens het lande-

lijke protocol. Duidelijk is dat u wat dat betreft met een gerust hart aan onze vierin-
gen kunt deelnemen. Er zijn banken tussenuit gehaald, zodat we prima kunnen vol-
doen aan anderhalve meter afstand houden van elkaar. 

U kunt elke donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur een plaats reserveren voor het 
daarop volgend weekend. Het telefoonnummer hiervoor is 06 30 52 55 09! Dan 
krijgt u Mirella Broos, onze teamassistente, aan de lijn. 

De vieringen zijn op zaterdag om 17.00 uur in Wouw en op zondag om 9.15 uur 
in Wouwse Plantage en om 11.00 uur in Wouw. 
Wim Brooijmans 

Gertrudiskerk in  
Wouwse Plantage 

Lambertuskerk 
in Wouw 
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HEILIG HART MAAND 
Zoals mei de maand van Maria is, 

zo wordt juni de maand van het Heilig 
Hart genoemd, vanwege het feest van 
het Heilig Hart van Jezus; het Hart dat 
begon te kloppen in de schoot van de 
gezegende Maagd Maria, die het vuur 
van Gods liefde in de wereld bracht. 

Voor sommigen wellicht een devo-
tie uit een vervlogen tijd maar die toch 
nooit veroudert en altijd actueel zal blij-
ven.  

Zeker nu in deze coronatijd. Dit 
Hart van de Gekruisigde en Verrezen 
Christus bevat namelijk een boodschap 
voor ons allen. Het spreekt ook tot de 
hedendaagse wereld. In een maatschap-
pij waar techniek en informatieweten-
schappen zich met grote schreden ont-
wikkelen en waar we ten prooi vallen 
aan duizenden, vaak tegenstrijdige be-
langen, riskeren we onze kern te verlie-
zen, de kern van onszelf.  

Door Zijn Hart aan ons te tonen 
herinnert Jezus ons boven alles dat Hij 
hier is, in het innerlijk van de persoon, 
waar de bestemming van ieder van ons 
ligt besloten, dood of leven in de 
breedste zin. Hijzelf geeft ons leven in 
overvloed, Hij maakt het mogelijk om 
ons hart, dat soms verhard is door on-
verschilligheid en egoïsme, te openen 

voor een verhevener vorm van liefde 
en barmhartigheid. In de kerk van 
Wouwse Plantage heeft het Heilig 
Hartbeeld een speciale plaats op een 
console. Ook dit jaar zal gedurende de 
maand juni bij het beeld een bloemetje 
worden geplaatst en kan er een kaarsje 
bij worden aangestoken. 
Adrie Koolen 
 

COMMUNIEVIERINGEN 
Het was voor iedereen een abrupte 

pauze van het ‘gewone leven’ op vrij-
dag 13 maart, toen de lockdown werd 
ingevoerd. Naast scholen, werk, win-
kels en familiecontacten moesten ook 
de kerk, de kinderen die hun 1e com-
munie zouden ontvangen en onze jon-
geren die het heilig Vormsel zouden 
ontvangen, zich ineens aanpassen. We 
stonden klaar om ons voor te bereiden 
voor deze grote feesten en dat werd in-
eens anders. 

De lockdown veroorzaakt door het 
Covid-19 virus en de maatregelen van-
uit de overheid en de bisschop, had 
consequenties. Hierdoor kon uw zoon/
dochter helaas zijn/haar communie 
niet doen 

Zoals u weet hebben wij als pasto-
res moeten besluiten deze 1e commu-
nie/vormselviering te verzetten naar 
volgend jaar, 2021. Als team hebben 
we besloten de groep bij elkaar te hou-
den en ze ook een aparte communie-
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viering te geven. Dit betekent dat er 
volgend jaar 2 communievieringen per 
plaats zijn, één voor groep 5 en één 
voor de nieuwe aanmeldingen uit groep 
4. 

We gaan ervan uit dat uw zoon/
dochter volgend jaar in groep 5 zal zit-
ten. De communievieringen zijn als 
volgt gepland, hierbij is rekening ge-
houden met de wisselende meivakantie, 
Hemelvaart en Pinksteren. Let op: aan 
deze dataplanning kunnen geen rechten 
worden verleend. Deze zijn onder 
voorbehoud van eventuele dan gelden-
de maatregelen van de overheid. 

 

 Zondag 18 april 2021 om 11.00 
uur: Wouw groep 5 

 Zondag 30 mei 2021 om 11.00 
uur: Wouw groep 4 

 
Parochie O.L. Vrouw in ‘t Woud, Pastoor 
Frans Verheije, Diaken Ryan Keetelaar, 
Teamassistente Mirella Broos 

 
 

HUWELIJK  
Op vrijdag 26 juni gaan 

trouwen in de St.-
Lambertuskerk in Wouw: 

  
Yvanca van den Kieboom  

en  

Richard van Disseldorp  

  
Mogen zij in alle omstandigheden 

hun kracht vinden bij God. Dat hun 
groeiende liefde voor elkaar hen leert 
samen voelen, denken en leven om elke 
dag opnieuw van elkaar te houden. 

GEKLEURD 

Zwart 

Smeulend vuur 

Gevoed door onderdrukking 

Oplaaiend door tergende onmen-

selijkheid 

Bloedrood 

 

Solidariteit 

De wereld in vuur en vlam 

Wit geel zwart samen 

 

Gelijkheid in verscheidenheid 

Verenigd in evenwaardigheid 

Elkaars toeverlaat 

Liefde zonder haat 

Allen ervoor gaan zonder respijt 

 

rdckx 04 06 2020 
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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: D.m.v. het formulier op de website van de parochie: 

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 25 juni. Kopij inleveren voor maan-

dag 15 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  
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IN WOUW 
Zaterdag 13 juni 17.00 uur: Cornelis 

Oomen, Gerard de Regt, Bertus 
Bastiaenen. 

Zondag 14 juni 11.00 uur: Mien Her-
togh, overleden echtpaar de Visser-
Scheepers, Frans Schraauwen, Frans 
van den Berg, overleden familie 
Schillemans.  

Zaterdag 20 juni 17.00 uur: Petrus en 
Barbara Deelen-van Rijsbergen, 
Cornelis van derVelden, Kees Buijs, 
Bertus Bastiaenen, Jac en Cor van 
Aert-van der Sanden, Lia van Aert-
Notenboom. 

Zondag 21 juni 11.00 uur: Piet van 
Tilburg, Lily Govaert-Fonteyne, 
Frans Schraauwen, Cees van Gaans, 
Jan Goorden, Jo en Sjef Goorden, 
Frans van den Berg.  

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 14 juni 9.15 uur: Lee van 

Loenhout, Janus Buysen, Marie 
Buysen van de Sanden, Frans Buy-
sen, Kees de Mooy.  

Zondag 21 juni 9.15 uur:  Lee van 
Loenhout, Kees de Mooy, Cees en 
Naantje van Meel- Nuiten. We ge-
denken de sterfdag van Rina van 
Meel-van Meer, Ko van Meel.  

WIJ BIDDEN VOOR 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  
 

 Ida Brouwers-Hopmans  
 Marie Buijs  
 Ria Keijzer-Nuchelmans  
 Jac Elzakkers  
 Sophia Rommens-Mertens 

Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zaterdag 
13 juni 
 

geen viering 
 

17.00 uur 
F. Verheije, pr. 
organist 

  

Zondag 
14 juni 
  

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor en organist 

9.15 uur 
F. Verheije, pr. 

Zaterdag 
20 juni 
 

geen viering 
 

17.00 uur 
R. Keetelaar, diaken  
organist 

  

Zondag 
21 juni 

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor en organist 

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 


