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Anders dan in de andere evangeliën begint Matteüs in het eerste hoofdstuk met 
een overzicht van de afkomst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abra-
ham, en dan de aankondiging van de geboorte van Jezus. Het veel uitvoeriger verhaal 
bij de evangelist Lucas is ons niet alleen vertrouwd, maar raakt ons diep in het hart. 
Jezus is geboren, opnieuw geboren in ons hart. Wij hebben dat de afgelopen weken 
kunnen horen en vieren. 

Maar zoals het ons opnieuw ter ore is gekomen, zo is het in de dagen van Jezus’ 
geboorte ook gegaan. Anderen kregen te horen dat de Messias was geboren en wer-
den op onderzoek uitgestuurd. 

Die eersten en toen ook de enigen, de “wijzen uit het oosten”, waren gewend om 
uit de sterren heil en onheil af te lezen. Dus volgden zij de ster die zij zagen, en toen 
de ster stilstond, vonden zij daar Jezus. Ze bewezen eer aan de pasgeboren Jezus, en 
gaven hem geschenken: goud, wierook en mirre. Die drie wijzen hadden het kind ge-
zien. Zij hadden ervaren dat de Messias gekomen was. De Zoon van God was aan 
hen geopenbaard. Een echte openbaring.  

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

DRIE KONINGEN 



2 

 

 

Wij vieren de zondag van de Openbaring. Drie Koningen. Vieren we dat ook? 
Hebben wij in ons leven iets mogen ervaren van de Zoon van God, van Jezus? Kan 
dat eigenlijk? Is onze ervaring zo intens geweest, of nog, dat wij van een openbaring 
kunnen spreken? Ieder van ons heeft ongetwijfeld momenten in het leven meege-
maakt, waarvan je achteraf zou kunnen zeggen: dat was nou echt een openbaring. 
Iets wat helder werd, iets wat boven onszelf uitsteeg. Een ervaring die je eigenlijk 
niet kunt beredeneren, maar die je heel diep gelukkig maakt. Die geluksmomenten 
zouden we moeten bewaren. Die mogen we dankbaar in onze herinnering opslaan, 
en naar voren halen op moeilijke momenten. We mogen dankbaar zijn, dat ons 
”openbarende” momenten gegeven worden. De drie wijzen uiten hun dank door 
geschenken van goud, wierook en mirre te geven. Wij uiten onze dank door blijheid 
te tonen, liefde te geven, aandacht te schenken. Dat is ons goud, onze wierook en 
onze mirre. Dat mogen we uitdelen. 

Dankbare mensen zijn gelukkige mensen, mensen die anderen iets van geluk 
mogen “openbaren”. Die zichzelf geven om anderen gelukkig te maken. Dat vieren 
we, ieder jaar opnieuw, gesterkt door het besef dat Jezus opnieuw in ons geboren is. 
Het is dus eigenlijk niet zo gek dat de evangelist Matteüs ons herinnert aan, ook on-
ze, afkomst, en dan meteen doorgaat met te vertellen hoe het verhaal verder gaat. 
Het verhaal is beslist geen successtory, het leven van Jezus gaat van het begin af aan 
niet over rozen. Maar steeds weer volgt hij de opdracht die hij kreeg: Messias zijn, 
de geliefde Zoon van God. God zichtbaar maken voor ons. En wij, wij hebben de-
zelfde opdracht: om het verhaal door te laten gaan, iets van God, iets van zijn Lief-
de, zichtbaar te maken voor alle mensen om ons heen, om “openbarende” mensen 
te zijn. 
Diaken Ryan Keetelaar 

KERSTMIS IN W. PLANTAGE 
Er is een titel van een liedje: “Kon 

het maar alle dagen Kerstmis zijn”. 
Dat is ook weer wat teveel van het 

goede, maar ik weet dat er enkele vrij-
willigers zijn die een heel jaar bezig zijn 
met de gedachte hoe de kerk de ko-
mende Kerstmis te gaan versieren. 

Eindelijk is het dan zover. Na een 
voorbereidende vergadering met de 
vrijwilligers en het verzamelen van de 
benodigde spullen, gaan we aan de slag. 

Op zich is de aankleding van de 
kerk voor de vrijwilligers al een voor-
bereiding op het kerstfeest: gezellig een 
aantal dagen met elkaar in de kerk be-
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zig zijn en het resultaat steeds mooier 
zien worden. Een feestje op zich dat ze 
niet willen missen. Veel vrijwilligers 
voor en achter de schermen. Al een 
compliment waard. 

Als iets niet mooi genoeg is ge-
woon opnieuw beginnen of op een an-
dere manier in elkaar zetten, tot het 
moment dat we zeggen: “We moeten er 
mee stoppen,  goed is goed.” 

De KBO afdeling Wouwse Planta-
ge had met hun kerstviering de pri-
meur. 

Mooi dat voorafgaand aan de kerst-
viering in De Spil een moment van be-
zinning gehouden werd in de kerk. 
Daarna was er de viering van de kerst-
nacht. Van tevoren waren er al extra 
stoelen in de kerk gezet, omdat het 
voorafgaande jaren zo druk was. Ook 
dit jaar zat het bomvol. Een indruk-
wekkende dienst, begeleid door dames-
ensemble “La Lisière”, die met hun 
gouden kelen als engelen de sterren van 
de hemel zongen. 

Ik hoorde de opmerking: “Het 
voelt aan of we samen in een stal vie-
ren”. Geen negatieve opmerking, die 
persoon had het niet mooier kunnen 
omschrijven. 

De kerk was een geborgen, warme 
ruimte. De herders schuifelden de stal 
binnen. Ieder zocht zijn eigen plaats 
om het feest mee te vieren. Sommige 
herders schrokken bij het zien van zo-
veel mensen. Was er voor hen wel 
plaats? Ja hoor pak maar een stoel en 
ga maar zitten waar je wilt. Dat gebeur-
de ook. De neergezette rijen verdwe-
nen. De stoelen werden gezet op de 
plaats waar men zich goed voelde. 
Zelfs de oude houten bidstoeltjes wer-

den als klapstoel gebruikt. Een paar 
mensen zaten zelfs op het zangkoor 
boven. 

De oude liedjes werden door de be-
zoekers heerlijk meegezongen. In plaats 
van de vredeswens kon men elkaar een 
zalig kerstfeest toewensen. De mensen 
maakten hier volop gebruik van, zelfs 
met omhelzen en kussen. 

Muziek kan je droevig stemmen, 
maar hier gebeurde het tegenoverge-
stelde. Bij het liedje “Jingle Bells”, de 
toegift van “La Lisière”, werd er spon-
taan meegeklapt en kwamen de heupen 
los. Fijn dat mensen zich zo thuis voel-
den in de warme “stal”. Hadden ze zich 
ook zo thuis gevoeld in de grote palei-
zen van Washington, Peking of Mos-
kou? 

Na afloop werd er een glühwijntje 
of chocomel gedronken. 

Op tweede kerstdag konden de 
mensen nog een keer op hun gemak de 
mooi versierde kerk bekijken. Weer 
was er het gevoel van “samen zijn”. 
Mensen zochten elkaar op om een be-
schuit met muisjes te eten en een kopje 
koffie te drinken. Het maakte niet uit 
of je elkaar kende of niet. Ieder sprak 
in zijn eigen taal en men verstond el-
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kaar. Verzorgsters die met hun cliënten 
op bezoek kwamen. Vreemdelingen die 
een keer per jaar op tweede kerstdag 
speciaal naar Wouwse Plantage naar de 
kerk kwamen. Oud bewoners en men-
sen uit de omliggende dorpen. Weer 
een moment van ontmoeting. 

Dank aan iedereen die er voor ge-

zorgd heeft dat we op zo een zalige 
manier Kerstmis 2019 in Wouwse 
Plantage hebben kunnen vieren. Speci-
ale dank gaat uit naar de familie Maas 
uit de Westelaarsestraat, boomkwekerij 
Bogers uit de Mariabaan en kerstbo-
menkwekerij Anthonissen uit de Plan-
tagebaan. Al vele jaren maken zij het 
mogelijk dat we de kerk van Wouwse 
Plantage zo weelderig kunnen aankle-
den, doordat zij al het kerstgroen en 
kerstbomen ieder jaar weer gratis ter 
beschikking stellen. In dit verband 
werd de naam van Marijn Anthonissen, 
die afgelopen najaar plotseling uit het 
leven werd weggerukt, regelmatig ge-
noemd. We zijn hem dankbaar. We ho-
pen dat zijn naam in de traditie van de 
kerkversiering in Wouwse Plantage 
mag voortleven. 
Kees van Meel 

GEZINSVIERING KERSTAVOND  
Op 24 december was er in de St. 

Lambertuskerk te Wouw een kerstge-
zinsviering met als voorganger diaken 
Ryan Keetelaar. Aan het begin van de 
viering haalde hij de kinderen achterin 
de kerk op die hadden meegelopen met 
de herdertjestocht. Hij hing samen met 
de kinderen en leden van de werkgroep 
Kind en Geloof  de door de kinderen ver-
sierde sterren in een kerstboom bij de 
kerststal.  

Els Oomen en Nico Mathijssen 
verzorgden met het gelegenheidskoor-
tje de bekende kerstliedjes. Ook waren 
er een paar kinderen die gebedjes voor-
lazen en de kaarsjes van de advents-
krans aanstaken. Nadat het kindje Jezus 
in de kribbe bij de adventskrans was 
gelegd, werd het kerstverhaal gelezen.  

Door uw aanwezigheid en de hulp 
van de kinderen maakten we er een 
mooie gezinskerstviering van. Iedereen 
hartelijk dank voor de medewerking. 

Hopelijk zien we u, de kinderen en 
hun gezinnen weer terug bij de volgen-
de viering. De werkgroep Kind en Geloof 
zal weer zorgen voor het maken van de 
palmpaasstokken. Dit zal zijn op zon-
dag 5 april, waarna ook de palmpaas-
stokken weer worden gezegend in de 
aansluitende viering. Hiervan willen wij 
ook een mooie viering maken, maar dit 
doen we samen. Nadere informatie 
vindt u in een latere editie van dit paro-
chieblad. 
Mirella Broos, teamassistente 

NOG EEN KERSTVERHAAL 
Op samenkerk.nl kunt u het verhaal 
van Wim Brooijmans lezen over de 
kerstviering in Wouwse Plantage. 
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VRIJWILLIGERS  
BEGRAAFPLAATSEN 

Op 13 december jl. tref ik in de ver-
gaderzaal van ons parochiecentrum een 
kamer vol met mannen en één vrouw, 
Joke Goossens-Maas. Het gaat om de 
mannen en de vrouw, die elk jaar weer 
onze begraafplaatsen tiptop in orde 
houden. 

Regelmatig zijn de verschillende 
groepen op de vier plekken te vinden. 
Dit keer zoeken de vrijwilligers van alle 
vier de begraafplaatsen elkaar op om 
aan het eind van het jaar, onder het ge-
not van een hapje en een drankje, in 
een gezellige ambiance nog even op het 
afgelopen jaar terug te kijken, wat te 
keuvelen en wetenswaardigheden uit te 
wisselen. Op deze manier motiveren zij 
elkaar om er ook in 2020 weer volop 
tegenaan te gaan. De parochie mag blij 

zijn met zo’n groep vrijwilligers. Zo 
blijven niet alleen de begraafplaatsen er 
prima bij liggen, maar besparen we ons 
ook een hoop centjes. 

Aanvulling is zeer gewenst en eigen-
lijk nodig! Wellicht zijn er naast Joke 
nog andere dappere vrouwen te vinden 
en uiteraard ook mannen, die het fijn 
vinden af en toe wat licht onderhouds-
werk uit te voeren in de buitenlucht. 
Het verfrist lichaam en geest! Ze zijn 
méér dan welkom! Koffie is er ook al-
tijd! Schitterend, dat zij, net als al die 
andere vrijwilligers, benodigde werk-
zaamheden voor ons willen doen! We 
zijn ze heel dankbaar! 

Onze diaken Ryan Keetelaar zie ik 
tevreden en dankbaar in het rond kij-
ken! En, hoewel ik er niet zolang bij ge-
weest ben, dat doe ik ook! 
Wim Brooijmans 

Wie wil aansluiten bij deze enthousiaste vrijwilligers voor het onderhoud van 
de begraafplaatsen? 
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AAN ONZE PAROCHIANEN 
 
Voor uw bijdrage in 2019 danken wij u allen van harte! 
Met uw jaarlijkse bijdrage en een paar andere inkomstenbronnen 
proberen wij met ondersteuning van veel vrijwilligers de eindjes aan 
elkaar te knopen. 
 

Zo ook in 2020! 
 

Op 18 januari start onze campagne voor Kerkbalans 2020. 
Vanaf deze datum ontvangt u onze brochure! 
Het thema is dit jaar "GEEF VOOR JE PAROCHIE".  
Leest u de brochure eens rustig door. 
Hopelijk stimuleert het opgeroepen beeld u om (ook) in 2020 aan het 
parochiefonds mee te doen! 
 

Uw bijdrage is onder voorwaarden volledig zonder drempel aftrek-
baar voor de belasting.  
Raadpleeg www.belastingdienst.nl/giften en/of bel ons op 0165-
308230 
Wij informeren u graag! 
 

Voor vragen en opmerkingen zijn wij te bereiken via het telefoon-
nummer 0165-308230 of het e-mailadres infoolv@samenkerk.nl.  
 

Namens parochiebestuur en werkgroep Kerkbalans, 
Wim Brooijmans 

Overmaking 
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer                                                                                         

NL72RABO0372710492 t.n.v. parochiefonds OLV in het 
Woud o.v.v. “parochiefonds 2020” 
U kunt ook in termijnen betalen. 

x-apple-data-detectors://embedded-result/23
http://www.belastingdienst.nl/giften
tel:0165-308230
mailto:infoolv@samenkerk.nl
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JUBILARISSEN LAMBERTUS-
KOOR GEHULDIGD 

Zondag 24 november heeft het 
Lambertuskoor uit Wouw het jaarlijkse 
Ceciliafeest gevierd. De dag werd be-
gonnen met een eucharistieviering in 
onze Lambertuskerk. Na het slotlied 
heeft het koor ook nog het lied ter ere 
van hun patroonheilige St. Cecilia ten 
gehore gebracht.  

Een mooie afsluiting van de viering 
en een gezellig begin van het feest dat 
voortgezet werd in de Geerhoek. Het 
was een feest in het teken van ons Bra-
bantse land. Getooid met een rode boe-
renzakdoek om de hals werd er deelge-
nomen aan een goede, lekkere Brabant-
se koffietafel. De muziekgroep Smidje 
Verholen maakte de middag compleet 
met hun volksmuziek uit onze eigen 
streek in het West Brabants dialect. 

Dit jaar waren er 3 jubilarissen. Pas-
toor Verheije heeft hen toegesproken 
en Ton Schepers een gouden speld op-
gestoken en aan Riet van Amersfoort en 
Els Verbraak het certificaat van de Gre-
goriusvereniging uitgereikt. 

  

Els Verbraak 12 ½ jaar lid 
Els, geboren te Nispen, zong even-

als bijna haar hele familie in het koor 
van de Maria Hemelvaartkerk. Tijdens 
haar werkzame leven in de zaak van 
haar man was er vaak geen tijd over om 
te zingen. Maar na de verhuizing naar 
Roosendaal kwam Els via haar zus Jen-
ny bij het Lambertuskoor van Wouw. 
En dat bevalt haar erg goed! 

Els zingt reeds 10 jaar niet alleen in 
de zondagsvieringen, maar is ook een 
trouw lid bij het zingen van een uitvaart. 
Enkele jaren geleden nam Els zitting in 

het koorbestuur en heeft de taak op 
zich genomen van “Lief en Leed”. Mail-
tjes sturen naar de jarige koorleden en 
een woordje of bloemetje voor onze 
zieken. Els, blijf nog lang bij ons koor 
zodat wij nog jaren mogen genieten van 
je fijne altstem. Proficiat met dit jubile-
um! 

  

Riet van Amersfoort 12½ jaar lid 
Rietje, bescheiden, intelligent, oplet-

tend, attent en zeer sociaal voor de 
mensen om haar heen. Zo maar enkele 
bijzondere eigenschappen van een 
vrouw die haar mannetje weet te staan. 
Na het overlijden van haar man Maar-
ten, die ook koorlid was, heeft Rietje in 
2006 de keuze gemaakt om te gaan zin-
gen bij het Lambertuskoor. 

En naar wij denken een goede keu-
ze! Zingen, mediteren en tijdens lange 
wandelingen het geloof uitdragen zijn 
duidelijk aanwezig bij Rietje. Dagenlang 
lopen om met iets anders bezig te zijn 
dan het gehaaste leven van de tegen-
woordige tijd, zijn je op het lijf geschre-
ven. Je bent een echt natuurmens! Soci-
aal bewogen, zieke mensen helpen, 
wandelen met de rolstoelers van de 
zorginstellingen in Wouw. Riet, we dan-
ken je voor je fijne communicatie en je 
trouw zijn aan het koor. Proficiat met 
12½ jaar lidmaatschap! 

  

Ton Schepers 50 jaar lid 
Ton, woonachtig in Roosendaal, is 

sinds 2014 lid van het Lambertuskoor 
in Wouw. Daarvoor was hij al 45 jaar lid 
geweest van o.a. het St. Janskoor in 
Roosendaal. Hij zong daar vele meer-
stemmige missen maar ook het Grego-
riaans werd regelmatig uitgevoerd. De 
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St. Janskerk werd gesloten voor vierin-
gen met als gevolg dat ook het koor 
niet meer doorging. Ton dacht, laat ik 
maar eens mijn licht opsteken in de re-
gio. 

En Wouw, zingen in de Lamber-
tuskerk, dat leek hem wel iets. Hij had 
namelijk gehoord dat ze ook daar wel 
eens zijn lievelingsmuziek, het Gregori-
aans, zingen. 

En in zijn kielzog kwam ook Adrie 
v.d. Maas mee, twee goeie bassen, wat 
wil een koor nog meer.  Ton schuwt er 
ook niet voor om het dirigentenstokje 
over te nemen bij het instuderen van 
het Gregoriaans als de dirigent/
organist Janno nog net niet op tijd is, 
uit Bergen op Zoom. Moet er muziek 
herschreven worden, zodat de koorle-
den het makkelijker kunnen lezen dan 
staat Ton met zijn muzikale hulp klaar. 
Hulde! Ton, het Lambertuskoor wenst 
je met 50 jaar lidmaatschap en Goud 
van harte proficiat en hoopt nog heel 

lang van je mooie basstem te mogen  
genieten! 

 

Jubilarissen, van harte gefeliciteerd. 
We hopen nog lang van jullie zang te 
mogen genieten, jullie dragen zeker bij 
aan de gezelligheid en de warmte onder 
elkaar van ons Lambertuskoor.  
Namens het koorbestuur, Adje van Oorschot 

De Wouwse jubilarissen: v.l.n.r.:Riet, Els en Ton. 

ZING MEE! 
Als u graag zingt en belang-

stelling heeft om zich bij ons koor 
aan te sluiten….u bent van harte 
welkom. 

Kom gerust een keer tijdens een 
repetitie binnenlopen en zie hoe 
gezellig wij aan het werk zijn. 

We repeteren op donderdagmid-
dag van 15.00 tot 17.00 uur met een 
inloop vanaf 14.30u 

De locatie is “de Kapel” tegen-
over de Jumbo, Kloosterstraat in 
Wouw. 
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JUBILARISSEN IN WOUWSE 
PLANTAGE 

Op zaterdagmiddag 7 december 
kwamen de koorleden van Wouwse 
Plantage in d’Ouwe Schuur bijeen om 
samen te lunchen vanwege een verlaat 
Ceciliafeestje.  

Deze keer bleef het niet bij een 
lunch alleen. Jeanne Goossens, Annie 
Bruijns, Anneke Mangelaars en Huub 
Raaymakers hadden ook nog een jubile-
um te vieren. Zij werden door pastoor 
Frans Verheije en voorzitter Ton 
Raaijmakers in het zonnetje gezet. De 
pastoor had voor ieder van hen een 
mooi woordje en speldde de verschil-
lende versierselen op die bij de desbe-
treffende jubilea horen. Ton zorgde 
voor de bijbehorende oorkondes. Jean-
ne Goossen kreeg vanwege haar 25-
jarig jubileum de zilveren medaille na-
mens de Nederlandse Gregorius Ver-
eniging.  

 
Jeanne Goossen is eigenlijk al 26 

jaar lid van het zangkoor, maar….. vo-
rig jaar was niemand op het idee geko-
men dat Jeanne toen al in de bloemetjes 
gezet diende te worden. En, bescheiden 
zoals Jeanne is, heeft ze het er toen 
maar bij gelaten.  

  
Annie Bruijns, oudste lid van het 

koor, heeft ook 25 trouwe jaren dienst 
achter de rug. Sinds een paar jaar woont 
Annie in de Tolberg, maar ze komt 
steevast iedere zondag, als het koor 
zingt, haar steentje bijdragen in de kerk 
van Wouwse Plantage. Dit is zeer te 
waarderen. Annie kreeg voor dit zilve-
ren jubileum dezelfde versierselen als 
Jeanne Goossen opgespeld.  

 Als derde kwam Anneke Mange-
laars aan de beurt. Ze was al een beetje 
zenuwachtig geworden van het wach-
ten. Anneke draait inmiddels 40 jaar als 
sopraan mee en ze merkt ook dat ze 40 
jaar ouder geworden is. Al woont ze nu 
in het dorp in plaats van achteraf zoals 
een aantal jaren geleden: lopen naar de 
kerk lukt niet meer, dan maar met de 
auto. Anneke is de gouden Gregori-
usonderscheiding van harte gegund.  

  
Als laatste van het kwartet kwam 

Huub Raaymakers aan de beurt, ikzelf 
dus. Zilver en goud had ik al binnen. Ik 
ben het jongste koorlid, maar ook ben 
ik het langst lid van allemaal. Het is ge-
woon een kwestie van door blijven zin-
gen. Inmiddels heb ik er 50 zangjaren 
op zitten. Daarom kreeg ik van de pas-
toor een toevoeging op mijn gouden 
speld: een gouden knop met 50 erop.  

Ton sloot het officiële gedeelte af 
met een mooi boeket voor alle jubilaris-
sen, daarna werd er nog een paar uurtjes 
lekker en heel gezellig nagetafeld.  
Huub Raaymakers 

De vier jubilarissen met de  
welverdiende bloemen. 
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JUBILARISSEN IN  HEERLE  
Zaterdagavond 30 nov.j.l. werd de 

jaarlijkse feestavond gehouden van het 
Ceciliakoor in de Afspanning. 

Er waren 2 jubilarissen te weten 
Toos Doggen reeds 40 jaar lid.en 

Diny van Oorschot 25 jaar koorlid. 

Beide dames ontvingen een bloeme-
tje en een cadeaubon. 

Het was weer een gezellige en ge-
slaagde avond. 
Henk Buitendijk 

 
GIFT IN NATURA 

Kerstbomenkwekerij Anthonissen 
aan de Plantagebaan 178 in Wouwse 
Plantage heeft onze parochie ook dit 
jaar weer bedacht met een aantal grote 
en kleinere kerstbomen. Deze krijgen 
wij telkens om niet! Dat scheelt de pa-
rochie een aardige bom duiten. 

De mooie versiering in onze kerken 

is mede aan dit bedrijf te danken. 
Fijn dat deze onderneming dit voor 

ons doet! 
Kerstbomenkwekerij Anthonissen, 

hartelijk dank hiervoor! 
Parochiebestuur parochie Onze Lieve Vrouw 
in het Woud 

 
DANK AAN ALLE VRIJWILLIGERS 

Voor, tijdens en na de kerstdagen 
hebben velen zich ingezet voor de paro-
chie. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er 
iedere dag mensen binnen onze paro-
chie in de weer zijn. Misschien ervaren 
ze het ook voor een gedeelte als een ze-
kere vanzelfsprekendheid. 

Dit laatste zegt echter veel over hun 
bescheiden en geweldige inzet voor de 
kerk. Meer als ooit beseffen wij als pas-
tores dat wij niet zonder hen kunnen. 
Zonder de mensen die werkzaam zijn in 
of rond de kerk op allerlei gebied is er 
geen kerkzijn mogelijk. En met kerk be-
doelen wij niet alleen de gebouwen, 
maar samen vormen wij de kerk. 

Toch merken we dat de vrijwilligers 
ouder worden, stoppen, er komen bijna 
geen nieuwe bij. En dat zijn zorgen, 
worden grote zorgen. 

 

Aan u allen, die in de gemeenschap-
pen, de kerk zichtbaar maken zijn de 
beide pastores veel dank verschuldigd. 
Al hoort u het niet iedere dag en zien 
we sommige vrijwilligers maar af en toe 
bij de diverse werkzaamheden. Aan u 
allen, mede namens het parochiebestuur 
(ook zij zijn gewoon vrijwilliger), veel 
dank dat u zich in wil zetten om samen 
een levende geloofsgemeenschap te 
vormen. 
Pastoor Frans Verheije, diaken Ryan Keetelaar 

De Herelse jubilarissen met links: 
Diny en rechts Toos. 
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BEDANKT 
Langs deze weg wil ik iedereen har-

telijk danken voor alle kerstkaarten en 
goede wensen die wij hebben ontvan-
gen. Het was geweldig te ervaren dat 
nog zoveel mensen wensen met ons de-
len. U allen ook alle goeds voor 2020.      
Mirian & diaken Ryan Keetelaar 

 
LEZING ‘RED MIJ NIET’ 

Een avond gevuld met moed 
Op woensdag 15 januari houdt caba-

retière Fieke Opdam in de protestantse 
kerk in Ossendrecht de lezing ‘Red mij 
niet’. Een avond gevuld met moed. Bin-
nen het thema ‘Wees niet bang’, gaat 
het ook over moed. Anders dan de 
hoop, zet moed aan tot actie. Tijdens 
deze avond vertelt Opdam over de on-
uitputtelijke moed van kinderen die zij 
ontmoette tijdens haar missie in Chica-
go (VS) en wat moed voor haarzelf be-
tekent. 

Fieke (30) was non. Vorig jaar is zij 
afgestudeerd aan de Koningstheateraca-
demie in Den Bosch. Ze zingt, spreekt, 
speelt en onderzoekt. Is vaste gast bij 
het radioprogramma ‘Dit is de zondag’ 
op NPO 1 en schrijft een boek over 
haar dynamische leven. Op 18-jarige 
leeftijd haalde zij de krantenkoppen als 
de ‘jongste non van Nederland’ en wis-
selde haar rode scooter in voor een le-
ven als zuster Luca. Een veelbewogen 
leven, bestaande uit het zingen van psal-
men, het poetsen van lange vloeren en 
het werk in de VS met weeskinderen in 
Chicago en hoogbejaarden in St Louis. 

Het klooster was haar thuis, een plek 
waar ze met veel liefde en humor op te-
rugkijkt. Tijdens haar studie pedagogi-
sche wetenschappen in Amsterdam 

keerde het tij en sloten de dikke kloos-
termuren zich achter haar. Opdam be-
gon een nieuw leven buiten de muren. 
De weg was pittig, maar veranderde in 
één groot avontuur toen zij het podium 
ontdekte. De diepe ‘downs’ en de eufo-
rische ‘ups’ maken haar leven soms 
schrijnend en veelkleurig maar ook hu-
moristisch. Als aanstormend cabaretière 
heeft zij maar een doel: de wereld met 
beide handen vastgrijpen, haar flink 
door elkaar schudden en met de nodige 
humor tot theater maken. 

De lezing is de derde in de reeks van 
vijf lezingen met als thema: ‘Wees niet 
bang ’ van de werkgroep Oecumenische 
Wintercyclus Spiritualiteit. De lezing 
vindt plaats in het de protestantse kerk, 
Dorpsstraat 10 4641 HW Ossendrecht. 
De avond begint om 19.45 uur en ein-
digt om 21.45 uur. Er wordt een vrijwil-
lige bijdrage van € 5,- gevraagd. 

Meer informatie: Wimke Overbeek, 
06 45033592, www.samenkerk.nl 
 
VERDRIET IN EEN FAMILIE 

Op 26 december is over-
leden Mien van den 
Berg, weduwe van Sjef 
van de Kar. 
Mien  werd op 10 mei 
1936 op Vroenhout ge-

boren, als jongste van   het gezin. Haar 
zorgzaamheid heeft ze van thuis uit 
meegekregen. Haar ouders stonden ook 
voor iedereen klaar en hun huis was 
voor meerdere mensen  een    toe-
vluchtsoord in moeilijke tijden.  

  Van een bruiloft komt een brui-
loft, want  op de trouwerij van Riet en 
Fons groeide de liefde tussen Mien en 
Sjef, die in 1960 met een huwelijk beze-
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geld werd. Dit was de start van een 
hechte band tussen beide gezinnen.  

Toen Fons plotseling overleed wer-
den de gezinnen nog verder één geheel. 
In 1978 kwam  oma bij hen inwonen en 
startte ook de grote verbouwing van de 
woning. Samen met Sjef werden  ook 
de huizen van anderen ge- of verbouwd 
of opgeknapt. Samen waren ze een veel 
gevraagd klusteam.  

Toen Sjef  in 1997 plotseling over-
leed, brak  een zware  periode aan. Maar 
Mien is een doorzetter, dus  herpakte ze 
zich al snel en ging maar weer gewoon 
door.  

Elf jaar geleden kreeg ze weer te-
genslag in de vorm van een beroerte.  
Na een dipje vond  ze toch een manier 
om  positief door te gaan. Met hulp en 
zorg van velen kon ze tot bijna het ein-
de thuis blijven wonen en genoot ze 
van de dagbesteding.  

Mien  had het liefst mensen om zich 
heen en vond het altijd gezellig als er 
bezoek kwam. Als je vroeg of er nog 
bezoek  was geweest dan was  steevast 
het antwoord "het kotje zat weer vol".  

Helaas   werd  ze  in oktober getrof-
fen door  een zware ziekte en kon ze 
niet meer thuis blijven. Haar laatste we-
ken  heeft ze met  liefdevolle verzorging 
doorgebracht in hospice Roosdonck. 
Zelfs daar kwam men   nog langs om 
haar te steunen en was het kotje nog ge-
regeld vol. In de nacht van le op 2e 
kerstdag is ze rustig overleden. We zul-
len haar zorgzaamheid en gezelligheid 
missen.  

Wij   wensen de familie veel sterkte 
toe bij het verwerken van dit afscheid. 

 
 

Op tweede kerstdag is daags 
na zijn 93e verjaardag overle-
den Bertus Bastiaenen. 
Bertus werd in 1926 in Wouw 

geboren in een gezin van zes. Na zijn la-
gere schooltijd ging hij naar de am-
bachtsschool, waar hij de basis mee-
kreeg voor zijn vakmanschap als tim-
merman. Bij het volkstoneel in Wouwse 
Plantage leerde hij zijn vrouw Cor ken-
nen met wie hij in 1950 trouwde. Ze 
kregen een gezin met 6 kinderen. In 
1962 bouwden ze in het Kerkpad in 
Heerle hun huis. 

Hij tuinierde in de grote tuin en liet 
zien hoe handig hij met uitvindingen de 
dingen oploste. Een aantal jaren woon-
den ze samen in de Ekelstraat en toen 
dit niet meer lukte verhuisden ze naar 
het “Leonardushof ”. 

Omdat dit gebouw gerenoveerd 
werd moesten ze verhuizen naar “de 
Pastorie” in Nispen, waar ze naar tevre-
denheid werden verzorgd. Hij had vrede 
met het feit dat na zijn overlijden de 
verzorgers goed voor Cor zouden zor-
gen. Zijn zorgzaamheid was een belang-
rijke karaktereigenschap, die soms over-
sloeg in bezorgdheid die hem moeite 
kostte. Bij zijn kinderen en kleinkin-
deren wekte het respect op dat hij de 
kracht vond zich steeds aan te passen 
aan een veranderende wereld. 

In Heerle is hij bekend bij vele men-
sen en zal het gemis voelbaar zijn. 

Op vrijdag 3 januari hebben we met 
een druk bezochte dienst in de kerk van 
Heerle afscheid van hem genomen en is 
hij in Bergen op Zoom gecremeerd. 

We wensen Cor, de kinderen , klein-
kinderen en familie alle sterkte dit ver-
lies te dragen. 



14 

 

 

IN HEERLE  
Zaterdag 11 januari 17.00 uur: We 

gedenken de sterfdag van Riet Krie-
sels-Franken, Co Paesschen, Kees 
Hoetelmans, Janus Goossens 
(Huysmans).  

Zaterdag 18 januari 17.00 uur: Catha-
rina Oomen-Dirven, André Lauwe-
rijssen, Peter Pellis. 

 

IN WOUW 
Zondag 12 januari 11.00 uur: Frans 

Schraauwen, Kees van der Wegen, Ed 
Kemperman, Riet Uijtdewillegen-van 
Meer, overleden ouders Mon en Net 
van Hees-van Gink, overleden echt-
paar de Visser-Scheepers, overleden 
ouders Rombouts-Braspen-ning en 
familie, overleden ouders Hopmans 
en familie, Harrij Hopmans en doch-
ter Annet, Ton van Winden, Aart 
Aarden, overleden ouders Aarden-
Mouwen. We gedenken de sterfdag 

van Anna Bovée-van de Weijgaert., 
Peter Pellis. 

Zondag 19 januari 11.00 uur: Frans 
Schraauwen, Riet Schijven-Pellis, 
Kees van der Wegen, Cees van Gaans 
(namens de KBO).     

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 12 januari 9.15 uur: Frans 

Vanaert, Lee van Loenhout, Kees de 
Mooy, de overleden ouders Piet en 
Adriana de Jong-Uitdewilligen. We 
gedenken de sterfdag van Adrianus 
Raaymakers, Jan van Dorst, Corneli-
us Ooms en Cornelia Ooms-
Dekkers.  

Zondag 19 januari 9.15 uur: Lee van 
Loenhout, Kees de Mooy,  Frans 
Buysen, Janus Buysen,Cees en Naan-
tje van Meel-Nuiten, Rina van Meel-
van Meer. We gedenken de sterfdag 
van Marie Buysen van de Sanden.  

WIJ BIDDEN VOOR 

HUISZEGENKAARTEN 
Net zoals voorgaande jaren zijn er ook dit 
jaar huiszegenkaarten. U ziet hier de symbo-
len staan die zich op deze kaart bevinden. 
Natuurlijk het jaartal 2020 en daartussenin 
de letters C + M + B. Deze letters staan 
voor de namen van de drie koningen: Cas-

par, Melchior en Balthasar. Maar ook verwijst het naar de drie momenten aan het 
einde van de kersttijd waarop Christus geopenbaard werd als gezondene Gods: 
Cana de bruiloft van Kana, Magie, de drie wijzen, Babtisma verwijzend naar de 
doop. Met deze drie letters vormen zij het acrostychon: Christus Mansionem Bene-
dicat: Christus zegene dit huis. De pastoor zal deze huiszegenkaarten met een ge-
bed zegenen. U kunt ze aan de binnenkant van uw huis ophangen of neerzetten. 
Binnenkort kunt u ze meenemen uit de kerken. Mocht dat niet lukken, vraag dan 
aan iemand of ze een huiszegenkaart voor u meenemen.  
Diaken Ryan Keetelaar 
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Parochie info 

Pastores:  

 pastoor F. Verheije, tel. 06 53887486, e-mail: fmverheije@gmail.com 

 diaken R. Keetelaar, tel. 06 13016333, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com  

Spreekuur: 
in Heerle: donderdag van 9.00-10.00 uur in het parochiecentrum in de kerk (ingang aan de 

achterkant), tel. 06-39018461,  e-mailadres: heerle@samenkerk.nl  
in Moerstraten: intenties opgeven bij Anita Bierbooms, Moerstraatseweg 42, tel. 303114,  

e-mailadres: moerstraten@samenkerk.nl 
in Wouw: vrijdag van 9.30-10.00 uur in het parochiecentrum op het Torenplein 1a,  

tel. 06 38092217, e-mailadres: wouw@samenkerk.nl  
in Wouwse Plantage: vrijdag 24 januari van 14.00-15.00 uur in de sacristie van de kerk, in-

gang rechts: e-mail: 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”.  

Stipendium: de kosten voor een intentie bedragen € 10,50.  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 23 januari. Kopij inleveren voor 

maandag 13 januari via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contact-
persoon in uw geloofsgemeenschap. 

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

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN PAROCHIANEN:  
  

Bertus Bastiaenen                          Mien van de Kar-van den Berg 
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zaterdag 
11 januari 

17.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
Gertrudiskoor 

    

Zondag 
12 januari 
  

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor C.J. Reuver 
organist G. Siebelink 

9.30 uur 
Fr. Verheije, pr. 
gemengd koor 

Zaterdag 
18 januari 
 

17.00 uur 
J. Houben, past.w. 
Gertrudiskoor 

    

Zondag 
19 januari 
 

  11.00 uur 
Fr. Verheije, pr. 
Lambertuskoor 

9.30 uur 
J. Houben, past.w. 
gemengd koor 


