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Jaargang 29 nummer 2          
23 januari 2020 

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

Zo luidt de titel van het eerste hoofdstuk van ons project ter voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie van de kinderen. We kijken dan terug naar de doopviering 
door bij het doopvont te vertellen hoe het in zijn werk ging. Ook bekijken de kin-
deren thuis met hun ouders de foto’s en eventueel de dvd van hun eigen doopviering. 
De ouders noemden de namen die zij aan hun kind hebben gegeven en beloofden 
hun best te doen hun kind goed en gelovig op te voeden. Toen goot de pastor drie 
maal water over het hoofdje van de dopeling, noemde de naam en zei: “Ik doop u in 
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. “ Zo kwam je bij de vrienden 
van Jezus, bij de kerkgemeenschap. En God zelf heeft toen gezegd: “Je bent mijn 
kostbare kind, ik ben blij met je.” Daarna werd de dopeling gezalfd met het chrisma, 
de doopzalf, voor zijn/haar belangrijke taak in de kerk en de wereld. En de doop-
kaars werd aangestoken als teken van de opdracht het licht van Jezus Christus te la-
ten stralen en het door te geven. 

Af en toe worden er ook jongeren of volwassenen gedoopt. Dit gebeurt in andere 
delen van de wereld veel meer dan bij ons. Naar verwachting gaat het bij ons ook 
meer gebeuren, dat mensen op latere leeftijd alsnog in contact komen met Jezus en 
zijn Evangelie en er voor willen gaan. Het is goed dat wij als volwassenen net als de 
eerste communicanten beseffen dat we gedoopt zijn. Hierdoor zijn wij vrienden, leer-
lingen van Jezus. We krijgen de kans om te leren van Hem en om te groeien in het 
geloof. Hiervoor zijn er de samenkomsten en de vieringen in onze kerken. Heel erg 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

IK  BEN  GEDOOPT 
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noodzakelijk om je geloof te voeden en levendig te houden. Dit jaar 2020 gaan we 
ons verdiepen in de mogelijkheden van parochievernieuwing. Dit project gaat lopen 
in ons bisdom en landelijk. We proberen het te vertalen naar onze eigen parochie. 
Hoe kunnen we een missionaire parochie worden? 

Als leerlingen van Jezus, als mensen van de kerk proberen we tot ons te laten 
doordringen, dat we de opdracht hebben om andere mensen tot leerlingen te maken 
van Jezus. De eerste vrienden van Jezus werden door Hem uitgezonden om aposte-

len, missionarissen te zijn. Ook wij hebben de taak gekre-
gen bij ons Doopsel en Vormsel ( het sacrament van de 
Geest ) om, aangevuurd en gedreven door de Geest, van 
ons geloof te getuigen, het licht van Christus te laten stra-
len, persoonlijk en gezamenlijk. Zo worden we een kerk, 
die zichzelf niet alleen onderhoudt maar ook missionair is. 
Het is goed om er achter te komen hoe we in het klein en 
in het groot missionair kunnen zijn. De Canadese priester 
James Mallon heeft er een boek over geschreven: “Als 
God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei.” 
Het zal interessant zijn father Mallon te ontmoeten en te 
horen als hij naar Nederland komt. ( Een priester wordt in 

Canada aangesproken als “father”. ) Het contact met de wereldkerk kan ons plaatse-
lijk inspireren. Laat de Geest maar werken!  
Pastoor Frans Verheije 

CARITASCOLLECTE FEBRUARI 
VOOR CORDAID – MEMISA 
Wanneer? 

 Heerle: 1 februari; 

 Moerstraten: 7 februari; 

 Wouw: 2 februari; 

 W. Plantage: 9 februari 
 

Cordaid komt op voor mensen in 
nood. Mensen in diepe armoede, ge-
troffen door onrecht, oorlog, ziekte of 
natuurrampen. Cordaid biedt noodhulp 
en zorgt met slimme, blijvende oplos-
singen voor toekomstperspectief. 

 
WEERBAARHEID Oeganda  
In Oeganda ondersteunt Cordaid 

boerinnen die moeite hebben het 

hoofd boven water te houden. Proble-
men als klimaatverandering, bodemuit-
putting of een gebrek aan hulpmidde-
len en kennis van landbouw brengen 
hun levensonderhoud in gevaar. Cor-
daid levert zaden, gereedschappen, 
technologie en trainingen. 

In totaal ondersteunt Cordaid zo’n 
15.000 boeren in Oeganda. Het hoofd-

https://www.cordaid.org/nl/projecten/boerinnen-verdienen-beter-oeganda/
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doel is drieledig: verhoging van de 
voedselproductie, vermindering van 
verliezen na de oogst en betere toegang 
tot financiering. 

 
GEZONDHEIDSZORG Irak  
Cordaid helpt met traumaverwer-

king in Irak. In 2014 vervolgde IS een 
compleet volk, de Jezidi’s. Nu pas, na 
de terreur, het vluchten en het overle-
ven, komen slachtoffers toe aan de ver-
werking van hun trauma’s.  

Alleen zijn er in Irak amper psychi-
aters en therapeuten. Cordaid heeft de 
eerste – en enige – GGZ dienst geo-
pend in Sinjar, de hoofdstad van de Je-
zidi’s. Hier ging Sonita Khalil een jaar 
geleden aan de slag als maatschappelijk 
werker voor gevluchte Jezidi meisjes en 
vrouwen. Sonita, zelf Jezidi, weet als 
geen ander wat de overlevenden van IS 
hebben meegemaakt. “Ik weet wat Jezi-
di vrouwen en meisjes hebben doorge-
maakt. Als ik hun pijn kan verlichten 
en kan zorgen dat ze durven op te ko-
men voor zichzelf, dan betekent dat al-
les voor me. We zijn als zusjes, als fa-
milie.” 

 
ONDERWIJS DR Congo  
De burgeroorlog in Congo is een 

van de langstlopende conflicten ter we-

reld. Daardoor verkeert het onderwijs-
systeem in erbarmelijke staat. Veel 
scholen zijn verwoest en bieden nau-
welijks meer een veilige omgeving voor 
kinderen. Door gebrek aan geld, vroege 
huwelijken en zwangerschappen gaan 
veel kinderen überhaupt niet naar 
school. 

Cordaid besteedt in haar projecten 
bijzondere aandacht aan meisjes. In 
veel ontwikkelingslanden is het niet ge-
bruikelijk dat meisjes voor zichzelf op-
komen. Onderwijs geeft hen een stem 
en geeft hen zelfvertrouwen. Zij kun-
nen hun toekomst zelf bepalen, werk 
vinden en onafhankelijk zijn. 

In Congo ondersteunt Cordaid 
scholen door middel van een unieke fi-
nancieringsmethode ‘results-based fi-
nancing’, oftewel, resultaatgerichte fi-
nanciering. Hierbij krijgen scholen be-
taald op basis van de resultaten die zij 
behalen.  

Cordaid verbindt acute noodhulp 
aan structurele ontwikkeling op het ge-
bied van gezondheidszorg, onderwijs, 
weerbaarheid en werk en inkomen. 
Wereldwijd voert Cordaid honderden 
projecten uit. 

Daarom beveelt Caritas O. L. 
Vrouw in het Woud deze collecte van 
harte bij U aan. 

https://www.cordaid.org/nl/projecten/traumaverwerking-in-irak/
https://www.cordaid.org/nl/projecten/goed-onderwijs-voor-kinderen-congo/
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TARIEVEN BEGRAAFPLAATSEN  2020 

 
Opmerkingen: 
 Voor een dubbel graf wordt een tarief van 2x grafrecht en 2x onderhoudsbijdrage begraafplaats 

in rekening gebracht; Bij overlijden 2e persoon, wordt tijdslimiet grafrechten van de 1e overledene 
gelijk getrokken naar  20 jaar  en verrekend. b.v. na 11 jaar bij bijzetting wordt dan 9/20 
deel van 1e overledene in rekening gebracht. 

 Jaarlijks worden de prijzen geïndexeerd met het indexcijfer CPI van oktober (afgerond naar he-
le € ) 

 Bij kindergraven, wanneer het kinderen betreft tot en met 12 jaar en in het geval van een dood-
geboren vrucht, wordt van de navolgende tarieven slechts 50% in rekening gebracht, t.w. graf-
recht voor de duur van 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats, kosten graf delven en 
verwijderingskosten grafmonumenten. 

Omschrijving  
 Tarief 
2019 

Tarief 
2020 

  € € 

Grafrecht( voor begraven, nis en urnengraf) voor 20 
jaar  incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats  * 

935 960 

Grafrecht voor 20 jaar Urnenplaats bij bomen incl. on-
derhoudsbijdrage 

  1245 1280 

Grafrecht voor 20 jaar bij een bijzetting met een urn 500 515 

Verstrooiing van as op strooiveld 115 120 

Grafrecht bij verlenging per jaar/per overledene  incl. 
onderhoudsbijdrage begraafplaats 

47 48  

Reservering grafruimte per jaar ( zowel bij enkel als bij 
dubbelgraf)  incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats 

47 48 

Kosten graf delven door de week 365 375 

Kosten graf delven op zaterdag 415 425 

Kosten nissen 343 352 

Kosten afdekplaten nissen 187 192 

Kosten urnengraven 468 481 

Kosten afdekplaten urnengraven 312 320 

Verwijderingskosten grafmonument 208 214 
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KERKELIJKE TARIEVEN 2020 

 OMSCHRIJVING 
TARIEF 

2019 

TARIEF 

2019 

 Huwelijks-, uitvaartdienst (mcl. avondwake)  € 598 € 608 

 Jubileumdienst  € 300 € 305 

Dienst in het crematorium of op de begraafplaats zon- € 398 € 405 

Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inko- € 120 € 122 

Stipendium €  10,50 € 11 

VERSLAG HERDERTJESTOCHT 

Op vrijdag 20 december liep er 
door het dorp een  stoet kleine herder-
tjes met hun ouders en opa's en oma's. 
Een mooie route die dwars door de 
tuin van het grafisch museum liep. 
Harry Schalken liet aan deze herdertjes 
de prachtige uitgebreide kerststal 
zien.  De herdertjes waren onder de in-

druk. De stoet liep verder langs de 
mooi verlichte ramen van het dorp en 
eindigde in de kapel aan de Klooster-
straat. Diaken Ketelaar vertelde daar 
het begin van het kerstverhaal.  

Dit verhaal werd tijdens de gezins-
viering op kerstavond verder verteld. 
Ook daar liepen de herdertjes met hun 
mooie versierde kerststerren een rondje 
door de kerk. Het werd een sfeervolle 
en bijzondere viering. 
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Jeanne Goossens-Ooms, Jo Verdonck-
Elst, To Matthijssen-van Luijk, Ton 
Raaijmakers en Piet Goossens mensen, 
die wat langer of korter geleden hun 
partners hebben verloren. 

Al vouwden zij ook al vóór het 
overlijden van hun echtgenoten, zij kij-
ken nu nog meer dan ooit uit naar hun 
tweewekelijkse bijeenkomst. Zij hebben 
behoefte aan elkaar! Da’s ook de be-
langrijkste reden om deze activiteit vol 
te houden. Ik hoor veel over hun privé-
achtergronden. Over wie zij zijn en wat 
zij beroepsmatig hebben gedaan en 
waar zij hebben gewoond. Dit geeft mij 
een mooi inzicht in hun persoonlijkhe-
den. We keuvelen een behoorlijke tijd 
heel wat af! Ik geloof dat Onze Lieve 
Heer er ook is! 

Ik maak wat foto’s en leg deze ter 
goedkeuring voor. Zij kijken er positief 
kritisch naar en ik besef dat er een be-
tere foto mogelijk moet zijn. Dus ik 
open weer mijn smartphonelens. 

Zij verdienen het oprecht ook eens 
in het zonnetje te worden gezet! 

DE PLANTAGEVOUWERS 
Kom ik regelmatig de vouwers van 

het parochieblad van Wouw, Moerstra-
ten en Heerle tegen, die van Wouwse 
Plantage ken ik niet zo goed. 

Daaraan wil ik iets veranderen. En 
dus kondig ik mijn komst bij Ton 
Raaijmakers aan. Op 8 januari reis ik 
met koffiekoeken naar de Rozenhof in 
Wouwse Plantage. Daar komen om de 
veertien dagen 5 mensen bij elkaar om 
heel efficiënt in een half uur de paro-
chiebladen voor ‘De Pin’ te vouwen. 
En daarna lekker koffie te drinken en 
bij te praten. 

Helaas ontbreekt dit keer gangma-
ker Piet Goossens, omdat hij gevallen 
is in de stal. Da’s nou jammer, opper ik. 
Doch even later komt zijn schoon-
dochter Wilma binnen om de bladen 
op te halen, want Piet verdeelt deze 
steeds onder de bezorgers. 

Ik vraag haar even aan tafel te blij-
ven zitten als vertegenwoordiger van 
Piet. 

Stuk voor stuk zijn de vouwers 

De Plantagevouwers met in de inzet Piet Goossens. 
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OPLOSSING KERSTPUZZEL 
Er waren in totaal 32 reacties op 

onze kerstpuzzel en daar waren we blij 
mee. De oplossing was de naam van de 
beroemde kerk in Barcelona: Sagrada 
Familia. Dat was door alle inzenders 
goed gepuzzeld. 

Uit de inzenders hebben we 3 prijs-
winnaars getrokken, die bij Van der 
Veldt Restpartijen aan de Bergsebaan 
in Heerle iets uit kunnen gaan zoeken 
van hun cadeaubon ter waarde van € 
15. 

De prijswinnaars zijn: 

 Ineke Janssen uit Moerstraten, 

 Jan Verbogt ook uit Moerstra-
ten, 

 Toos van Eekelen uit Heerle. 
 

Deze mensen zullen binnenkort 
hun prijs ontvangen. 

De totale oplossing leest u hieron-
der. 

Later vraag ik bij Wilma een foto 
van Piet op.  

Beste mensen, het is fijn om bij jul-
lie te hebben aangeschoven. De paro-
chie is jullie oprecht dankbaar voor het 
achtergrondwerk, dat jullie doen! 

Chapeau!! 
Wim Brooijmans 

 
HULDIGING VRIJWILLIGER 

Bij de 
werkgroep 
“kerkhof-
onder-
houd” in 
Heerle 
heeft 
Frans Elst 
aangege-
ven van-

wege zijn 
hoge leeftijd te moeten stoppen met 
zijn werkzaamheden. 

Frans heeft meer dan 15 jaren deel 
uitgemaakt van deze groep, die om de 
14 dagen een ochtend bij elkaar kwam 
voor verscheidene klusjes op het kerk-
hof. 

Voor die tijd was hij ook als vrijwil-
liger actief bij verschillende hand en 
spandiensten in de parochie. Hij zorgde 
o.a. dat de vuilcontainers op tijd aan de 
straat stonden en weer terug werden 
gehaald, hielp waar nodig bij de ver-
bouwing van de kerk. 

Namens de parochie is door Leo 
van Akkeren, de coördinator van de 
werkgroep, hem een attentie aangebo-
den. 

Frans, hartelijk dank voor je inzet 
in al die jaren. 
Betsy van Meer 

Frans Elst 

Wie zich gelukkig voelt 
met het geluk van ande-
ren, bezit een rijkdom 

zonder grenzen. Fr. Daels 
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VERSCHIJNINGSDATA 
PAROCHIEBLAD 

Dit jaar verschijnt het parochieblad 
op de volgende dagen: 

 
U kunt het blad ook altijd lezen en 
de foto’s in kleur bekijken op de 
website samenkerk.nl onder: 
Kerkopbouw / Parochieblad.  

 
 

GOUDEN JUBILEUM ZONNE-
BLOEM WOUW/W. PLANTAGE 

Dit jaar bestaat de Zonnebloem 
Wouw/Wouwse Plantage 50 jaar. Onze 
afdeling zet zich in voor dorpsbewoners 
met een lichamelijke beperking door 
hen huisbezoeken te brengen en ont-
spanningsactiviteiten aan te bieden. 

We kunnen terugkijken op 50 jaar 
waarin er veranderingen hebben plaats-
gevonden in de samenleving en hiermee 
in bepaalde aspecten ook in het vrijwilli-
gerswerk van de Zonnebloem. 

Er werden in vroegere jaren bij-
voorbeeld met de actie Zon in de Schoor-
steen cadeaus rondgebracht naar mensen 
met een lichamelijke beperking. Nu 
wordt er naast activiteiten voor de gehe-
le groep ook aandacht besteed aan 
kleinschalige activiteiten zoals bijvoor-
beeld het Samen Eten waarbij gasten in 
een kleine groep worden uitgenodigd 
om bij één van onze vrijwilligers thuis te 
komen eten. 

Naast de ontspanningsactiviteiten in 
eigen dorp wordt er ook elk jaar een 
dagje uit georganiseerd. Van deze gezel-
lige bijeenkomsten zijn foto’s te zien op 
facebook.com/zonnebloemwouw-

Kosten intenties!  
Vanaf 1 januari 2020 be-

dragen de kosten voor maxi-
maal 3 intenties in dezelfde 
viering € 11. Voor meer inten-
ties geldt per 3 stuks weer € 
11.  

Wilt u daarmee alstublieft 
rekening houden bij opgave 
en betaling? 

NR VERSCHIJNEN 

1 10-jan 

2 23-jan 

3 6-feb 

4 20-feb 

5 5-mrt 

6 19-mrt 

7 2-apr 

8 16-apr 

9 30-apr 

10 14-mei 

11 28-mei 

12 11-jun 

13 25-jun 

14 9-jul 

15 1/2 aug 

16 29/30 aug 

17 17-sep 

18 8-okt 

19 22-okt 

20 5-nov 

21 19-nov 

22 3-dec 

23 17-dec 
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wouwseplantage 
Bij onze afdeling staat huisbezoek 

aan onze gasten nog steeds hoog in het 
vaandel. We merken dat de mensen in 
deze doelgroep zo blij en dankbaar zijn 
met een praatje. 

We hebben momenteel een leuke 
enthousiaste groep vrijwilligers maar 
door het toenemend aantal gasten, met 
name doordat mensen steeds langer 
zelfstandig blijven, is er wel behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers .Met name 
voor het huisbezoek komen we mo-
menteel mensen tekort. 

Op vrijdag 7 februari vieren we ons 
gouden jubileum met een feest voor 
gasten en oud-vrijwilligers in de Geer-
hoek. Om 13.00 uur zijn gasten, vrijwil-
ligers en oud- vrijwilligers welkom waar 
ze onder het genot van een hapje en 
een drankje o.a. kunnen kijken naar een 
optreden van theatergroep Mooi Weer.  

Als u interesse heeft om vrijwilliger 
te worden of u weet iemand die als gast 
in aanmerking zou kunnen komen, bel 
dan naar onderstaand nummer of mail. 

Wilt u als oud-vrijwilliger naar ons 
gouden feest komen bel dan voor 30 
januari even naar Mien Govaarts, tel.0165
-303436 of mail naar  
miengovaarts@gmail.com 
Diënne Traets 
 

VERDRIET IN EEN 
FAMILIE 
Op 7 januari is op 62-
jarige leeftijd overleden 
Anton ius  Jacobus 
( Toon ) van Eekelen. 

Toon was een gevoelsmens. Hij had 
groene vingers en kweekte geraniums, 

rozen, fresias. Als ze maar rood waren. 
Hield van muziek. Hij had vijf schapen. 
Die schapen hadden alle vijf een naam. 
Het afscheid nemen, toen hij verhuisde, 
kostte hem moeite. 

Hij was blij met het nieuwe huis in 
de Markiezenstraat, van alle gemakken 
voorzien. Het maakte het leven gemak-
kelijker. Hij kwam door de verhuizing 
ook meer onder de mensen en vond het 
fijn dat men zo vriendelijk was naar 
hem toe. Het verlichtte de eenzaam-
heid. 

Hij werkte graag mee in de kerkhof-
ploeg: de vrijwilligers die het mooie 
kerkhof van onze parochie aan de 
Doeldreef zo goed onderhouden. De 
groep was voor Toon een sociaal net-
werk. Hij trok er zich aan op. En zijn 
werkzaamheid en deelname zullen ge-
mist worden. 

Toon genoot van de bezoekjes die 
mensen aan hem brachten, vooral toen 
hij ernstig ziek werd. Hij was beschei-
den en eenvoudig. En verbaasde zich 
erover dat lieve mensen hem de moeite 
waard vonden en moeite voor hem de-
den. Het deed hem ontzettend goed. 

Hij heeft nog gevochten om verder 
te leven en had graag nog langer willen 
genieten van zijn huis. Dankbaar voor 
alle vriendschap, is hij voorzien van het 
Sacrament van de Ziekenzalving, van 
ons heengegaan. Hij mocht dit in geloof 
doen. 

Hij keert terug naar zijn oorsprong, 
zoals hij dat zelf zag. Heel toepasselijk 
wordt hij daarom ook begraven op ons 
kerkhof naast zijn vader en moeder. 

“Ik verlaat diegenen die ik lief heb, 
om diegenen die ik lief had terug te vin-
den.” 
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IN HEERLE 
Zaterdag 1 februari 17.00 uur: Laura 

van Eekelen-Poppelaars, Kees Hoe-
telmans. 

 
IN WOUW   
Zondag 26 januari 11.00 uur: Andre 

Laauwerijssen, Frans Schraauwen, 
Kees van der Wegen, overleden ou-
ders Willem en Cor de Bruijn-
Rockx, overleden ouders Vos-
Brooijmans.  We gedenken de sterf-
dag van Jo Mathijssen-van Ginne-
ken, Marlies van Hasselt-
Uitdewillegen, Cor Akkermans-van 
Loon.   

Zondag 2 februari 11.00 uur: Mien 

Hertogh, Kees van der Wegen, Ton 
van Winden.  

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 26 januari 9.15 uur: Lee van 

Loenhout, Kees Uitdewillegen, 
Kees de Mooy, Christ Koolen, Janus 
Goossens, de overleden fam. Goos-

sens-Ooms.  

WIJ BIDDEN VOOR 

De bomen 

komen uit de grond 

en uit hun stam 

de twijgen. 

En iedereen vindt het 

heel gewoon 

dat zij weer bladeren krijgen. 

We zien ze vallen 

naar de grond 

en dan opnieuw weer opgroeien 

zo heeft de aarde ons geleerd. 

Dat al wat sterft 

zal bloeien … 

Toon Hermans 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  

 Bertus Bastianen 

 Mien van de Kar-van den Berg 

 Toon van Eekelen  

 Jos van Wesel 
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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 en vrijdag 28 februari van 9.00-

10.00 uur in de sacristie van de kerk, ingang 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”.  

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 6 februari. Kopij inleveren voor 

maandag 27 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  
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zaterdag 
25 januari 
 

geen viering 
 

    

Zondag 
26 januari 
  

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
 

9.15 uur 
Fr. Verheije, pr. 

Zaterdag 
1 februari 
 

17.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
Gertrudiskoor 

    

Zondag 
2 februari 
 

  11.00 uur 
Fr. Verheije, pr. 
R. Keetelaar, diaken 
Krekelkoor 
presentatieviering  
communicanten en  
vormelingen 

geen viering 

MACHIELSE 
DOE ‘T ZELF 

 

Roosendaalsestraat 62, Wouw 

telefoon: 0165 303035 


