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Jaargang 29 nummer 3          
6 februari 2020 

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

Beste medeparochianen, 
 
Mede namens het parochiebestuur en het pastoraal team willen we u enkele be-

langrijke mededelingen doen i.v.m. noodzakelijke aanpassingen, die we vanaf heden 
willen doorvoeren in de kerkvieringen van Heerle. 

Zoals wellicht bekend, is de parochie geen eigenaar meer van de kerk van Heerle 
en hebben we een huurovereenkomst met de woningbouwvereniging Alwel tot 2022. 
. 

In de voorlichtingsbijeenkomst naar de parochianen in de Geerhoek van septem-
ber heeft het parochiebestuur aangegeven, dat het in 2020 een besluit over het ge-
bruik van ruimtes in de kerk van Heerle zal nemen. 

We hebben de afgelopen tijd moeten constateren dat om organisatorische rede-
nen en een te grote en te zware belasting voor onze vrijwilligers het eigenlijk niet 
meer verantwoord is om uitvaarten in de grote zaal van het dorpshuis te houden. 

Ook is al enkele keren voorgekomen, dat het bezoekersaantal veel groter is dan 
door de familie is aangegeven en dat geeft grote stress bij diegene die behulpzaam 
zijn voor de goede organisatie en de voorgangers in een viering. Een uitvaartviering 
hoort op een waardige wijze en in alle rust zonder stresstoestanden, die ook voor de 
gasten voelbaar zijn, plaats te vinden. 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

MEDEDELING VAN HET PAROCHIEBESTUUR EN 

HET PASTORAAL TEAM 
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Daarom heeft het parochiebestuur besloten dat er per direct alleen maar uit-
vaartvieringen kunnen plaatsvinden in Wouwse Plantage en in Wouw. 

We begrijpen dat dit besluit zeer gevoelig ligt voor de dorpsgemeenschap van 
Heerle, maar het parochiebestuur heeft dit besluit na een zorgvuldige en uitgebreide 
afweging genomen. Belangrijkste is dat op een waardige wijze, in het huis van God, 
waar dit ook is, afscheid genomen kan worden van de overledene. Dit besluit heeft 
natuurlijk ook consequenties voor het huurcontract, omdat we minder de grote zaal 
gaan gebruiken. 

 
Ook is er een besluit genomen rondom de weekendvieringen op zaterdag. Wan-

neer we naar deze weekendviering op zaterdag kijken, constateren we dat er nor-
maal ca. 50 à 55 bezoekers zijn. De prachtige gebedsruimte biedt plaats aan ca. 65 
personen, met een uitloop naar maximaal 85 personen en is daarom een uitstekende 
plaats voor de weekendvieringen. 

Het parochiebestuur is voornemens om het huurcontract voor de grote zaal zo 
spoedig mogelijk te beëindigen. Naast huur wordt er dan ook flink bespaard op de 
zeer hoge energierekening. 

Een uitzondering willen we graag maken voor de traditionele viering op 31 de-
cember met harmonie Juliana, waarvoor we wel graag de grote zaal willen huren 
voor het gebruik in deze prachtige dienst. 

Rekening houdend met deze ontwikkeling wil het parochiebestuur en het pasto-
raal team het bestaande huurcontract voor de gebedsruimte (incl. sacristie en verga-
derruimte) na 2022 verlengen, omdat deze gebedsruimte een prima plaats is om als 
geloofsgemeenschap van Heerle de vieringen te houden. Daarmee worden de vie-
ringen in Heerle voor de komende vijf jaren in ieder geval veilig gesteld. 

We hopen dat u begrip heeft voor deze besluiten en toekomstvisie van het paro-
chiebestuur en pastoraal team. Maar heeft u nog vragen of opmerkingen, schroom 
a.u.b. niet en benader ons. Wij willen u graag te woord staan om e.e.a. te verduidelij-
ken en uw vragen te beantwoorden. 
Parochiebestuur en pastoraal team 
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NOGMAALS: KERKELIJKE TARIEVEN 2020 

Let op:  
Op de tarieven voor een kerkelijke uitvaartviering in de kerk of in het cre-

matorium worden de betaalde parochiebijdragen van de 5 jaren voorafgaand 
aan het overlijden in mindering gebracht. 

 OMSCHRIJVING 
TARIEF 

2019 

TARIEF 

2020 

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

 Jubileumdienst  € 300 € 305 

Dienst in het crematorium of op de begraafplaats zon-

der voorafgaande kerkelijke dienst (2/3) 
€ 398 € 405 

Advies parochiebijdrage volgens 1% minimum inko-

men 
€ 120 € 122 

Stipendium €  10,50 € 11 

Aanhef  

 

Het is goed op gezette tijden 

stil te staan bij het leven 

en de beslommeringen van 

alledag even te vergeten 

 

Het is goed regelmatig 

met anderen samen te komen 

om te beseffen dat je niet alleen 

en enkel voor jezelf op de wereld bent. 

 

Het is goed om na zo vaak 

en stevig de handen 

uit de mouwen, deze ook eens 

rustig in eerbied te vouwen.  

 

Peer Verhoeven in De Roerom 
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UITNODIGING LEZING  
WIE A ZEGT: ALPHA ALS AANZET 
TOT PAROCHIEVERNIEUWING EN 
WAT KOMT DAARNA?’  
 

DOOR ARNOUD DROP, DIREC-

TEUR ALPHA NEDERLAND.  
 

OP WOENSDAGAVOND 19 FEBRUA-

RI VAN 19.30 – 21.30 UUR IN DE 
SINT CATHARINAKAPEL TE BER-

GEN OP ZOOM, INGANG KLAVER-

STRAAT, TEGENOVER HUISNUM-

MER 35. 
 
Bisschop Liesen hoopt dat zoveel 

mogelijk mensen via Alpha de bevrij-
dende kracht van Jezus Christus erva-
ren. Daarom nodigt het Sint Francis-
cuscentrum, het vormingscentrum van 
Bisdom Breda, u uit voor deze lezing. 
De lezing is een wegbereider naar de 
conferentie ‘De missionaire parochie’ op 
24 en 25 maart te Oudenbosch.  

 
Van cursus naar cultuur  
De Alphacursus is het vliegwiel van 

de parochievernieuwing. De anglicaan-
se priester Nicky Gumbel ontwikkelde 
deze cursus. Het is een groot succes. 

Wereldwijd volgen 25 miljoen mensen 
een Alpha. Dankzij de Alphacursus 
ontmoeten mensen Jezus Christus en 
maken ze kennis met de kernpunten 
van het christelijk geloof. In de Alpha-
cursus is in het klein de cultuur aanwe-
zig die nodig is om te groeien naar een 
missionaire parochie. De Alphacursus 
verandert levens en kan parochies ver-
anderen.  

 
Spreker Arnoud Drop is sinds 2014 

directeur van het Alpha Nederland. 
Voorheen werkte hij in de financiële 
wereld. Hij vertelt op een inspirerende 
wijze over de rijkdommen en mogelijk-
heden van Alpha.  

 
Inschrijven en kosten  
U kunt u aanmelden voor de lezing 

door het invullen van het inschrijffor-
mulier op de website van het Sint Fran-
ciscuscentrum. Aan de avond zijn geen 
kosten verbonden. Wel is een vrijwilli-
ge bijdrage welkom.  

Graag ontmoeten wij u op woens-
dagavond 19 februari 2020 in Bergen 
op Zoom.  

www.sintfranciscuscentrum.nl  
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BEDEVAARTEN NAAR  
MARIA MET HET GOUDEN 
HART TE BEAURAING 

Vaak leven wij tegenwoordig in een 
wereld die oppervlakkig is en gejaagd. 
Wij, gelovige christenen, vinden maar 
moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig 
zijn voor inkeer in onszelf, voor con-
tact met God, voor gebed en bezin-
ning. Bezinning op het hoe, waarom en 
waarheen met al ons dagelijks doen en 
laten. Goed geleide bedevaarten maken 
stilte, rust, inkeer en bezinning moge-
lijk. 

Omdat we samen zijn, hoeft nie-
mand alleen te zijn. We hebben aan-
spraak aan elkaar, vangen elkaar op als 
dat nodig is en bemoedigen elkaar. 
Door de ervaring van de schoonheid 
van de natuur onderweg, door de steun 
van de medepelgrims en vrijwilligers en 
door de indrukwekkende en vaak ook 
ontroerende kerkelijke plechtigheden in 

het Heiligdom om God te mogen vin-
den samen met Maria, bezorgt de bede-
vaart ons kracht en heerlijke dagen. 

Voor de 73e keer vertrekken dit jaar 
vanuit het bisdom Breda weer de jaar-
lijkse bedevaarten naar Maria met het 
Gouden Hart te Beauraing. Een plaats-
je gelegen vlakbij Dinant in de Belgi-
sche Ardennen waar van 29 november 
1932 tot 3 januari 1933 Maria 33 maal 
is verschenen aan 5 kinderen. 

Maria gaf aan de kinderen een 
boodschap: ”Bouw een kapel en laat de 
mensen hier ter bedevaart komen.” 

Maria, de Moeder met het Gouden 
Hart, geeft er een plaats aan iedereen: 
zieken en gezonden. 

De zorgbedevaart voor West-
Brabant en Zeeland wordt gehouden in 
het weekend van 20-21-22 juni 2020 en 
begeleid door een (niet-praktiserend) 
arts, verpleegkundigen en vrijwilligers 
die borg staan voor een goede verzor-
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zorgde bedevaart sluit op 15 mei 
Voor de dagbedevaart kunt u zich 

tot 1 juni opgeven. 
Belangstellenden kunnen informatie 

inwinnen bij: 

 Bergen op Zoom e.o.: Mevr. E. 
Bastianen-Luijks,  

 tel 0164-25 04 20 

 Roosendaal e.o.: Dhr. J. Goor-
den tel.0165-56 38 41 

 
Bezoekt u ook eens onze website: 

www.bedevaartbeauraing.nl 
 

VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Onlangs, op 10 januari, is 
overleden Jos van Wesel, in 
de leeftijd van 92 jaar. 
Jos was een volbloed boer, ie-
mand die zijn leven in dienst 
gesteld heeft van het bewer-

ken van grond, van het houden van 
dieren en het telen van fruit. Tot op 
hoge leeftijd! 

Jos werd geboren in Roosendaal, op 
een boerderij. Hij was de zesde in een 
gezin dat uiteindelijk 13 kinderen ging 
tellen. Hij volgde de lagere school bij 
de Broeders van Oudenbosch. Ging 
naar de landbouwschool en moest toen 
in militaire dienst. Toen hij naar Ned. 
Indië moest gaan, verzon hij een list 
waardoor hij de dienst voortijdig moest 
verlaten! Hij ging werken vooral in de 
fruitteelt. 

Op een bijzondere manier kwam hij 
in aanraking met zijn liefde Maria. Na 
een drietal jaren verkering trouwden ze 
in 1955. Jos had één grote hobby: hij 
hield van paarden. Het verbaasde dan 
ook niet dat hij zijn toppaard Silva, het 
beste paard van de stal, meenam in zijn 

ging. 
De dagbedevaart is op zondag 21 

juni. 
Indien u met de zorgbedevaart mee 

wilt gaan betekent dit dat u zaterdag-
ochtend vertrekt vanuit Bergen op 
Zoom en maandagavond hier weer te-
rugkeert. Deze dagen worden doorge-
bracht in een gezellig samenzijn op het 
Heiligdom. 

De bedevaart is rondom een thema 
wat terugkomt in de diensten en die als 
hoogtepunten worden ervaren. Als pas-
torale leiding gaan mee vicaris Paul 
Verbeek en pastoor Hans van Geel, die 
voorgaan in de Nederlandstalige kerk-
diensten. 

De dagbedevaart vertrekt zondag-
ochtend 21 juni vroeg. Uw opstaptijd 
krijgt u in de week voor vertrek te ho-
ren. Onderweg in de bus wordt er ge-
beden en worden er verschillende lie-
deren gezongen ter ere van Maria. 

Om 11.00 uur is er een hoogmis en 
’s middags het Lof met ziekenzegening. 
Indien u dit wenst kunt u die zegening 
ontvangen. 

De dagbedevaartgangers vertrekken 
om ongeveer 16.30 uur weer vanuit 
Beauraing en worden daarbij uitge-
zwaaid door de achterblijvers. 

Voor de juni-bedevaart staat voor 
belangstellenden een informatieavond 
gepland. 

Te weten op: 
Donderdag 19 maart om 19.00 
uur Lourdeskerk, Prins Bernard-
laan 66 te Bergen op Zoom. 
 
De avond start met gebed. U wordt 

hierbij van harte uitgenodigd. 
De inschrijvingstermijn voor de ver-

http://www.bedevaartbeauraing.nl
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ber moest Jos weer terug. Hij werd 
weer wat opgeknapt, kwam weer thuis, 
slechts een dag, moest toch naar het 
hospice. Daar is hij, ook weer na een 
dag overleden. 

We hebben afscheid van hem geno-
men op 16 januari in de Lambertuskerk 
in Wouw, waarna hij is begraven op het 
kerkhof in Heerle. 

Wij wensen zijn beide zonen veel 
sterkte bij het verwerken van het verlies 
van hun vader. 

huwelijk.  
Het echtpaar kon intrekken op de 

boerderij van de familie Dekkers op het 
grondgebied van Bergen op Zoom. 
Opa Dekkers maakte dat mogelijk.  

Het huwelijk werd gezegend met de 
geboorte van 2 zonen: Ad en Kees. 

Op de boerderij op Zoomvliet heeft 
Jos gewoond totdat hij naar een aan-
leunwoning ging, goed vijf jaar geleden. 
Jos hield van zijn zelfstandigheid. Een 
tweetal jaar geleden kwam hij voor het 
eerst in het ziekenhuis. Begin novem-

lambertus  roept  
 
de laatste oorlogsdagen ingestort  
leeggebrand maar opnieuw herrezen  
bijeengeraapte stenen mijn nieuwe  
donorhuid die weer de ruimte biedt  
tot bidden aan de wouwse boeren  
 
de jaren gaan de mensen gingen  
zij laten mij steeds meer alleen  
mijn stille schreeuw is hoorbaar tot  
de leuvehaven waar zadkines steen  
rondom het uitgerukte hart  
mijn fantoompijnen mee kan voelen  
in het volk dat mij ontbreekt  
 
als in mij de zon schijnt  
de met licht gevulde leegte  
zich om mijn beelden vouwt  
kom dan binnen en omarm mij  
als heiligheid een kleur heeft  
is het die van vlammend hout  
ik wil niet alleen gebouw zijn  
ik wil dit gebouw met jou zijn  
 
Ivo Weterings, uit: Beekdalwandelingen 
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IN HEERLE 
Zaterdag 8 februari 17.00 uur: Janus 

Goossens(Huysmans), Laura van 
Eekelen-Poppelaars, Jaan van de 
Kasteele-van Eekelen.  

Zaterdag 15 februari 17.00 uur: Laura 
van Eekelen-Poppelaars, overleden 
familie Franken-van Treyen,  overle-
den familie Boshouwers-Smoor, 
overleden familie Bosters-Laane en 
dochters Truus en Anneke, Bertus 
Bastiaenen. We gedenken de sterf-
dag van Lee Franken, Anneke Hoe-
telmans-Bosters. 

 
IN MOERSTRATEN 
Vrijdag 7 februari 19.00 uur: Adrianus 

Raats. We gedenken de sterfdag van 
Maria Daniëls-Dirven, Adrianus 
Verbogt, Antonius Kerstens, Eme-
rentiana Kerstens-Verbaten, Adri-
ana Raats-deWeert. 

 
IN WOUW 
Zondag 9 februari 11.00 uur: overle-

den ouders Mon en Net van Hees-
van Gink, overleden echtpaar De 
Visser-Scheepers, Frans Schraau-
wen, Riet Uitdewillegen-van Meer, 
Johannes de Vet, Paul de Vet, Ber-
tus Goorden, Lianne Rockx-
Hoendervangers. We gedenken de 
sterfdag van pastoor Piet Berende, 
Wilhelmina de Vet-Brummer.  

Zondag 16 februari 11.00 uur: Ad 
Janssen-Buijs, overleden ouders 
Janssen-Luijckx, Gerard Janssen, 
overleden familie van Loenhout-de 
Bruin. We gedenken de sterfdag van 
Frans Dekkers, Dina Koolen, Maar-
ten van Amersfoort, overleden ou-
ders van Amersfoort-van Eyden-
berg, overleden ouders Remmers-
waal-van Winsen, Adri Mens, Kees 
van Loenhout.  

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 9 februari 9.15 uur: Lee van 

Loenhout, Kees de Mooy, Cees en 
Naantje van Meel-Nuiten, Rina van 
Meel-van Meer, de overleden ou-
ders Kees en Nellie van Oevelen-
Godschalk en hun zoon Piet van 
Oevelen. We gedenken de sterfdag 
van Piet Quik, Jan Bals.   

Zondag16 februari 9.15 uur: Lee van 
Loenhout, Kees de Mooy. We ge-
denken de sterfdag van Frans en 
Dina Dekkers-Koolen, de overleden 
ouders Govaarts-Palinck. 

WIJ BIDDEN VOOR 

Alles waar je echt van houdt 

zal warmte blijven geven…  

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  
Bertus Bastiaenen 
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: pastoorverheije@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 28 februari van 9.00-10.00 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”.  

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 20 februari. Kopij inleveren voor 

maandag 10 februari 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 

Vrijdag 
7 februari 

19.00 uur Parelmoer Moerstraten 
R. Keetelaar, diaken 

Zaterdag 
8 februari 

17.00 uur 
Fr. Verheije, pr. 
Gertrudiskoor 

  

Zondag 
9 februari 

 11.00 uur 
Fr. Verheije, pr. 
cantor C.J. Reuver 
organist G. Siebelink 

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
gemengd koor 
  

Zaterdag 
15 februari 
 

17.00 uur 
J. Houben, past.w. 
Gertrudiskoor 

  

Zondag 
16 februari 

 11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
Lambertuskoor 

9.15 uur 
J. Houben, past.w. 


