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Jaargang 29 nummer  13         
25 juni 2020 

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

Sinds 1 juni kunnen we gelukkig weer openbare vieringen houden in onze kerken. 
Volgens het protocol van de Nederlandse bisschoppen mogen hier maximaal 30 
mensen bij zijn, die zich tevoren even aanmelden. Dit protocol is gemaakt op grond 
van de maatregelen van de Nederlandse regering in verband met de coronacrisis. 

Het is weldadig weer samen te kunnen vieren. In kleine groepen doen we dit in 
onze parochie in drie vieringen. Zaterdagmiddag om 17.00 uur is er de extra viering 
in de Lambertuskerk. Deze houden wij speciaal om de kerkgangers uit Heerle en 
Moerstraten op te kunnen vangen. In de kapel te Heerle en in de Parelmoer te Moer-
straten is het houden van de afstand immers niet mogelijk. Bovendien kunnen we zo 
meer mensen uit onze hele parochie van dienst zijn. Op zondagmorgen vieren we 
om 9.15 uur te Wouwse Plantage en om 11.00 uur te Wouw. Er is een bijzondere 
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sfeer van ingehouden vreugde en grote aandacht. We zijn inmiddels wat gewend aan 
het reinigen van de handen, de plaatsen in de kerk en de aangepaste manier van te 
Communie gaan. Het is heerlijk om in onze mooie kerkruimtes samen te zijn. 

Met ingang van 1 juli mogen er, als het zich in ons land goed verder ontwikkelt 
met betrekking tot corona, maximaal 100 mensen in de viering zijn. Dat is een hele 
vooruitgang! En eigenlijk is het in onze parochie wat betreft de vieringen in het 
weekend dan feitelijk mogelijk om iedereen te ontvangen. Men kan dan weer ge-
woon naar de kerk komen, omdat in het gewone weekend het aantal van 100 perso-
nen niet wordt overschreden. Goed nieuws dus! De maatregelen zoals de 1,5 meter 
afstand blijven natuurlijk van kracht. 

We zullen stoppen met de ingelaste extra viering op zaterdagmiddag om 17.00 
uur in Wouw. We hebben het graag gedaan. Maar het is niet gebleken dat deze vie-
ring in de behoefte van een grotere groep kerkgangers uit Heerle/Moerstraten voor-
ziet. En we kunnen iedereen gemakkelijk ontvangen op zondagmorgen om 9.15 uur 
in Wouwse Plantage en om 11.00 uur in de Lambertuskerk te Wouw. 

Het overzicht van de vieringen kunt u, zoals u dat gewend bent, steeds raadple-
gen in ons parochieblad Rond de 4 Torens. 

Graag besluit ik met de wens: Allen hartelijk welkom! 
 

Met vriendelijke groet, 
Pastoor Frans Verheije 

Moge God met u zijn 

Moge God met u zijn.  

Moge u met God zijn. 

Moge uw pad vrij zijn van gevaar. 

Moge u bewaard blijven voor tegenslag.  

Moge God u vrede schenken. 

Moge u goedheid op uw weg vinden. 

Moge God voor u zorgen. 

Moge God met u wandelen. 

Moge God zijn met hen die achterblijven. 

Moge God u door de nacht leiden. 

Moge u met God blijven. 

 

Gebed uit Afrika (Uit: Geef ons heden ons dagelijks brood. Bid-

den met de armen) 
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CARITASCOLLECTE VOOR 
STICHTING  
KINDEREN KANKERVRIJ (KiKa)  

IN WOUW: 5 JULI 
IN WOUWSE PLANTAGE: 12 JULI 
 
 
KIKA? 
Waarom is onderzoek naar kanker 

bij kinderen zo belangrijk? En wat is er 
tot nu toe bereikt? 

Elke 3 dagen sterft er in Nederland 
een kind aan kanker. Dit moet anders! 

 
DOELSTELLINGEN 
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen 

in Nederland kanker. Op dit moment 
geneest 75% van deze kinderen. Dat 
moet en dat kán beter. Het doel is om 
dit percentage te verhogen naar 95%. 
KiKa werft fondsen voor vernieuwend 
onderzoek en andere activiteiten op het 
gebied van kinderkanker, gericht op 
minder pijn tijdens behandelingen, 
meer genezing en een hogere kwaliteit 
van leven op latere leeftijd. Daarnaast 
richt KiKa zich op het geven van voor-
lichting over kinderkanker. 

 
OPRICHTING 
Stichting Kinderen Kankervrij werd 

in 2002 opgericht door Frits 
Hirschstein en Maarten Stoopendaal. 
Wat was de aanleiding? Het verzoek 
van kinderoncologen Rob Pieters en 
Huib Caron voor meer financiering van 
onderzoek naar kinderkanker. 

 
OP ZOEK NAAR DOOR-

BRAAK 
In de eerste gesprekken met deze 

oncologen werd duidelijk dat de be-

hoefte aan meer onderzoek naar kin-
derkanker zeer terecht was. De gene-
zingskans stond al geruime tijd ‘stil’ op 
ongeveer 70%. De overtuiging was dat 
er door de vele beschikbare data van 
genen een doorbraak mogelijk moest 
zijn. De genezingskans moest en kon 
omhoog. Ook op het gebied van kwali-
teit van de behandelingen en de late ef-
fecten viel er veel te verbeteren. 

 
DONATIES 
KiKa is het enige goede doel in Ne-

derland dat onderzoek doet naar álle 
vormen van kinderkanker. KiKa wil dat 
meer kinderen sneller genezen. Wat is 
er o.a. qua donaties nodig om hier voor 
te zorgen? 

Kinderkanker is anders dan kanker 
bij volwassenen. Het is daarom belang-
rijk dat er apart wetenschappelijk on-
derzoek wordt gedaan naar specifieke 
genetische eigenschappen van kinder-
kanker. Hiervoor vraagt KiKa uw 
steun. 

Steun KiKa nú en help mee in de 
strijd tegen kinderkanker! 

Uw donatie wordt gebruikt voor:  
• Wetenschappelijk onderzoek naar 

genezing van kinderkanker  
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• Verbetering van de kwaliteit van 
behandelingen  

• Vermindering van bijwerkingen 
na behandelingen  

• Ondersteuning van het Prinses 
Máxima Centrum in Utrecht  

• Voorlichting over kinderkanker 
 
Er is de komende jaren nog altijd 

veel geld nodig voor de belangrijke on-
derzoeken naar kinderkanker. We wil-
len en moeten van 75% naar 95% ge-
nezing. Draagt u ook uw steentje bij? 

Dat kan via de collecte in de kerk 
of u kunt ook een bedrag overmaken 
op bankrekeningnummer IBAN NL 89 
INGB 000 000 8118 t.n.v. Stichting 
Kinderen Kankervrij o.v.v. actienum-
mer 17914. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
bijdrage! Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.kika.nl 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, 
Deelraad Wouwse Plantage 

 

JOUW STEUN IS 

HARD NODIG! 

ACTIE OPVRAGEN  
TELEFOONNUMMERS EN  
E-MAILADRESSEN  
GROOT SUCCES! 

Velen hebben al gereageerd op on-
ze vraag naar toestemming voor ge-
bruik van het e-mailadres. We vorderen 
gestaag. Het is een groot succes! 

Allemaal hartstikke bedankt hier-
voor! 

 
Wij vragen u vriendelijk ook ande-

ren aan te sporen hetzelfde te doen. 
Vraag hen ook e-mailadres en/of vast 
en/of mobiel telefoonnummer met 
naam en adres te e-mailen. naar in-
foolv@samenkerk.nl of per post te 
zenden naar of in de brievenbus te 
stoppen van ons parochiecentrum, To-
renplein 1A, 4724 BX Wouw. 

Zo kunnen we tijdens de coronacri-
sis en daarna steeds snel en efficiënt 
met elkaar communiceren. 

Ik zou zeggen: zegt het voort!!!!!! 
Veel dank!! 

Wim Brooijmans, parochieadministratie 
 

INTENTIES UIT DE PERIODE 
14 MAART TOT EN MET 31 MEI 

Het ziet ernaar uit dat we vanaf 1 
juli met 100 kerkgangers vieringen kun-
nen houden. 

Daarom laten wij u nu weten dat u 
de intenties, welke nog openstaan in de 
genoemde periode op eigen verzoek 
kunt verzetten naar een latere datum in 
het jaar. 

Hoe? Hiervoor vragen wij u bij 
voorkeur een e-mail te sturen naar in-
foolv@samenkerk.nl. Meldt u daarin 
alstublieft zowel de oude als de nieuwe 
datum. 
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Maar u mag ook bellen met: 

 voor Wouw Henk van der Zan-
de, telefoon 0165-301975; 

 voor Heerle Betsy van Meer, te-
lefoon 0165-303102; 

 voor Moerstraten Anita Bier-
booms, telefoon 0165-303114; 

 voor Wouwse Plantage Jos Voe-
ten, telefoon 0165-379883. 

Mocht u niet meer weten, voor 
welke datum u ook al weer een intentie 
had opgegeven, ook dan kunt u ons ge-
rust benaderen om te informeren. 

In het stukje van onze pastoor 
Frans Verheije leest u waar en wanneer 
vanaf 1 juli de vieringen zijn. 
Wim Brooijmans 

 

Over grenzen heen 
 
God, 
we zijn onzeker en bezorgd 
Dingen lopen uit de hand 
Angst verspreidt zich sneller dan het virus 
Mijn buurman wordt een bedreiging 
Grenzen zijn gesloten 
Mensen raken geïsoleerd 
God, we begrijpen de maatregelen en pogingen om de 
veiligheid te garanderen 
God, toch zijn we onzeker en bezorgd 
U kwam naar de aarde om te genezen, waar angst en 
wantrouwen zich verspreiden 
U kwam naar de aarde om te troosten, waar hopeloos-
heid en eenzaamheid wordt gevoeld 
U kwam naar de aarde tussen de verschoppelingen en 
gemarginaliseerden 
We bidden u: 
Geef ons de moed om ziekte en dood onder ogen te zien, 
en nooit op te geven 
Geef ons de energie om hoop te verspreiden waar angst 
de wereld verduistert 
Geef ons de kracht om mensen aan te moedigen die zich 
eenzaam en uitgesloten voelen 
God, we weten dat we als kerken verbonden zijn door uw 
Geest 
Zelfs over grenzen heen 
 
Ds. Sören Lenz, Conferentie van Europese Kerken 
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IN WOUW  
Zaterdag 27 juni 17.00 uur: overleden 

ouders Willem en Cor de Bruijn - 
Rockx.  

Zondag 28 juni 11.00 uur: Sjaak van 
Heijbeek, Frans Schraauwen,  over-
leden ouders Taks-Verdonck en 
overleden kinderen en kleindochter.  

Zondag 5 juli 11.00 uur: Ton van 
Winden, Mien Romme-Oomen.  

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 28 juni 9.15 uur: Lee van 

Loenhout, Kees de Mooy. We ge-
denken de sterfdag van Christ Koo-
len.  

WIJ BIDDEN VOOR 

Een moeder sterft altijd te vroeg 

al wordt ze nog zo oud. 

Je bidt dat God haar sparen zal, 

omdat je van haar houdt. 

Maar als de jaren tellen gaan, 

zij ziek wordt, moe en oud. 

Bid je dat God haar halen zal, 

omdat je van haar houdt.  

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN: 
Ida Brouwers-Hopmans 

Marie Buijs 

Ria Keijzer-Nuchelmans 

Jac Elzakkers 

Sophia Rommens-Mertens 

George Neelen 
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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 9 juli. Kopij inleveren voor maandag 

29 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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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zaterdag 
27 juni 
 

 17.00 uur 
F. Verheije, pr. 
organist G. Siebelink 

  

Zondag 
28 juni 
  

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor C.J. Reuver 
organist F. Schijven 

9.15 uur 
F. Verheije, pr. 

Zaterdag 
4 juli 
 

 geen viering   

Zondag 
5 juli 
 

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor C.J. Reuver 
organist J. den Engelsman 

geen viering 
 

GEDACHTE  

 

God is liefde voor jou en mij,  

elke dag en elk jaar!  
 

God is liefde in jou en mij.  
 

Liefde die zichtbaar  

en tastbaar wil worden  

vandaag nog in een goede daad,  

in vriendelijkheid,  

in begrip voor een ander,  

in vergiffenis,  

in troost die we brengen!  

 
Phil Bosmans (1922-2012) 


