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Jaargang 29 nummer 4          
20 februari 2020 

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

“Goedendag,” zei de kleine prins. “Goedendag,” zei de koopman. Hij verkocht 
uitstekende dorstlessende pillen. Men slikt eens in de week een pil en voelt nooit 
meer behoefte aan drinken. “Waarom verkoop je die?” vroeg het prinsje. “Het is een 
grote tijdsbesparing,” zei de koopman. “De geleerden hebben het uitgerekend, je 
spaart drieënvijftig minuten in de week.” “En wat doe je dan met die drieënvijftig mi-
nuten?” “Daar doe je mee wat je wilt.” 

“Als ik drieënvijftig minuten over had,” dacht het prinsje bij zichzelf, “dan liep ik 
heel rustig naar een bron.” (uit: De kleine prins van Antoine de Saint-Exupery) 

“Agendabeheer” en “tijdsbesparing” het zijn veel gehoorde kreten. “Ik leef niet 
meer, maar ik word geleefd.” Het leven, de maatschappij jaagt ons voort. Er wordt 
veel van ons verwacht en lang niet alles kunnen wij waarmaken. Soms voelen wij dat 
zelfs de kerk in deze verwachtingspatronen meegaat. Dan kan het gebeuren dat men-
sen zich ineens verontschuldigen omdat ze zondag niet in de kerk zijn geweest. Of ze 
verontschuldigen zich, omdat ze vinden dat ze nog veel meer in de kerk moeten 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

OP NAAR DE BRON! 
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doen. 
Als ik dat soort geluiden hoor, dan geneer ik mij bijna. Is het al zover gekomen 

dat zelfs de kerk geen rustplek meer mag zijn? Doen wij ook al mee in al die eisen 
die de maatschappij aan mensen stelt? Je móet dit en je móet dat. Mag er ook nog 
iets? Verantwoording ben je in eerste instantie toch aan jezelf en je eigen geweten 
schuldig? Alleen jij weet zelf welke motieven je hebt om dingen wel of niet te doen 
en alleen jijzelf kunt bepalen wat belangrijk voor jou is. Maar dan moet je er wel tijd 
voor hebben en tijd voor maken. Het leven is niet altijd ‘moeten’ en ‘doen’. Pas als 
je leven echt stil gaat staan, tot rust komt, kun je dichter bij jezelf, dichter bij God 
komen. Dan pas kom je bij je bron en kun je daadwerkelijk bijtanken. 

Teruggaan naar de bron van jouw bestaan en daar echt de tijd voor nemen, ik 
weet zelf hoe moeilijk dat is. Er zijn altijd wel zaken die belangrijker lijken. Gelukkig 
horen we in ons geloof over de Sabbat, over een rustdag in de week. We lezen dat 
God in zijn scheppingswerk rust nam om zijn werk te bezien. We horen dat ook Je-
zus zich regelmatig terugtrok om te bidden, om alleen te zijn. 

Blijkbaar hoort ook deze kant bij ons geloof. Niet alleen maar doen en bezig 
zijn, maar ook inkeer, stilte, rust in jezelf, bezien waar je mee bezig bent. 

 
 

26 Maart gaan wij op Aswoensdag de 
vastentijd in. De veertigdagentijd zoals 
wij het ook wel noemen. Veertig, een 
getal van zoeken, voorbereiden, van 
worstelen en uitkijken naar een nieuwe 
tijd, uitkijken naar Pasen, het feest van 
de verrijzenis van de Heer. 
We kennen nog wel het befaamde vas-
tentrommeltje. Als je maar niet snoepte, 
dan voldeed je aan je vastenverplichting. 
Het middel werd zo een doel op zich. 

Tegenwoordig zijn er veel mensen die heel bewust luxe en extraatjes laten staan en 
met elkaar op zoek gaan naar wat werkelijk nodig is. 

 
Laten we in deze veertigdagentijd onszelf de tijd gunnen om de balans op te ma-

ken, tijd om stil te staan bij wat gebeurd is en gebeuren gaat. Je zult merken hoe ver-
rijkend dat is. Je zult zien dat je dan weer veel dichter komt bij de Bron van je be-
staan. Bij God in je leven. 
Diaken Ryan Keetelaar 

Op Aswoensdag, 26 februari is er om 19.00 uur een viering in 
de Lambertuskerk in Wouw, waarin aan het einde van de vie-
ring het askruisje kan worden gehaald. Iedereen is welkom! 
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CARITASCOLLECTE VOOR 
VASTENACTIE  

 

Waar en wanneer? 

 Wouw: zondag 1 maart. 

 Moerstraten: vrijdag 6 maart. 

 Heerle: zaterdag 7 maart. 

 Wouwse Plantage: zondag 8 mrt. 
 

THEMA 2020:  
WERKEN AAN JE TOEKOMST 
Een beter leven dankzij goed  onderwijs 

De campagne van Vastenactie in de 
veertigdagentijd – van 26 februari tot en 
met 12 april – staat in het teken van be-
roepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Met een gedegen 
opleiding zijn mensen namelijk beter in 
staat een redelijk inkomen te verdienen 
en eventueel een eigen bedrijf op te 
zetten. 

De afgelopen drie jaar volgden al 
meer dan vierduizend mensen een be-
roepsopleiding met hulp van Vastenac-
tie en kregen meer dan tienduizend 
jongeren basis- of voortgezet onder-
wijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 
2020 willen we nog veel meer mensen 
een steuntje in de rug geven om hen te 
helpen een zelfstandig bestaan op te 
bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun 
familie kunnen zorgen én een rol kun-
nen spelen in hun gemeenschap. 

 

Wat doet Vastenactie? 
In 2020 ondersteunt Vastenactie 

wereldwijd tal van projecten die men-
sen toegang bieden tot onderwijs en 
ondersteuning geven bij het opstarten 
van een eigen onderneming. Deze pro-
jecten bestaan onder meer uit het aan-
bieden van trainingen, het faciliteren 
van onderwijsruimten en het verschaf-
fen van lesmateriaal. Vastenactie zet 
zich in voor jongeren, werklozen en 
mensen die niet rond kunnen komen 
van hun (deeltijd)baan. 

 

Meer informatie over dit project: 
Werken aan je toekomst vindt u op 
de website www.vastenactie.nl 

 

Uw bijdrage kunt u overmaken op 
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50. 

 

Steun dit project. Uw financiële 
bijdrage werkt echt mee aan de toe-
komst van mensen in ontwikke-
lingslanden!  

Bedankt voor uw gift! 
 
Caritas O.L.V. in het Woud, deelraad 
Moerstraten. 
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IN HUIJBERGEN STAAT EEN 
BIJZONDER HUIS:  
“DE HUIJBERG” 

Tegenover het huis van de Broeders 
van Huijbergen staat het voormalig 
huis van het provinciaal bestuur van de 
broeders. Het is een kwestie van even 
oversteken. De broeders hebben veel 
betekend voor scholing en opvang in 
hun internaat in het dorp en daarbui-
ten. Misschien heeft u als oudere lezer 
daar nog herinneringen aan.  

Wat misschien onbekend is, is dat 
hun leefregel is gebaseerd op de leefre-
gel van Franciscus van Assisi. Na Ma-
ria, denk ik, wereldwijd de bekendste 
heilige. Onze paus heeft zich naar hem 
vernoemd.  

Inmiddels is het aantal broeders te-
ruggelopen en er is bij de congregatie 
in Nederland geen aanwas meer (i.t.t. 
Indonesië). Toch hebben zij het aange-
durfd hun franciscaanse spirit een nieu-
we draai te geven door huisvesting te 
bieden aan 3 mensen in hun huis ‘aan 
de overkant’. Marion Gieben, Marjan 
Bosch en Rob Knipping wonen daar 
sinds augustus 2019.  

Deze bewoners van Boomstraat 28 
doopten hun project “De Huijberg” en 
zij noemen zich “de (Drie) Huijber-
giers”. Alle drie hebben zij jaren ge-
woond in het franciscaanse milieu-
klooster ‘De Stoutenburg’ (bij Amers-
foort). Dat klooster moesten zij in 2017 
verlaten Alles wat zij daar deden: hun 
tuinen natuurvriendelijk bewerken; 
producten telen voor hun maaltijden; 
meerdaagse activiteiten organiseren 
voor gasten van buiten; samenkomen 
in gebed en meditatie; leven volgens 
een kloosterritme, mogen zij hier 

voortzetten.  
De broeders hebben daarvoor het 

huis, gastenkamers en een flink deel 
van de tuin beschikbaar gesteld.  

In de tuin is een vijver in aanleg; 
zijn fruitbomen geplant; wordt een 
houtwal aangelegd (goed voor allerlei 
beestjes); ligt een labyrint; staan bijen-
kasten; ligt een moestuin met verschil-
lende groenten en een kruidentuin. 

Smullen voor de natuur- en tuinlief-
hebbers, eigenlijk voor iedereen die 
daar een kijkje wil nemen, of mee wil 
werken. In deze tijd van klimaatcrisis; 
stikstofneerslag; uitstoot van ongezon-
de gassen; verwoestijning; houtkap en 
afvalbergen (enz.), klinkt de roep daar-
aan nu echt iets te doen.  

Waar beleidsmakers en managers 
vaak nog bakkeleien over maatregelen, 
gaan allerlei mensen aan de slag om de 
aarde en al wat daarop leeft te behou-
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den en te bewaren. Er zijn heel wat po-
sitieve initiatieven van allerlei soort. 
“De Huijberg” is daar één van. VN-
baas Antonio Guterierres zei onlangs 
nog: “laten wij niet slaapwandelen…er 
is nu echt haast bij”. Paus Franciscus 
heeft er een encycliek (document) over 
geschreven: “Laudato si”. Hij bena-
drukt ook, dat gelovigen daaraan moe-
ten bijdragen, en dat de katholieke kerk 
niet achter kan blijven. 

Franciscus van Assisi was in die zin 

zijn tijd vooruit. Hij beleefde de aarde, 
de zon, de lucht en het water als door 
God gegeven. Dieren, planten en men-
sen als medeschepselen, als zuster en 
broeder. Niet als gebruiksvoorwerpen 
waar je willekeurig mee kunt doen wat 
je wilt.  

Hij bezong de elementen van de 
schepping in het Zonnelied: “Laudato 
si” – geloofd zij U, God, omwille van 
heel Uw schepping.” In die geest heb-
ben vele franciscaanse zusters en broe-
ders - ook de broeders van Huijbergen 
- voortgeleefd tot op de dag van van-
daag. Maar zij niet alleen….. Mensen 
van allerlei religies of zonder specifieke 
religie doen daaraan mee. Per slot van 
rekening hebben wij maar één planeet: 
Moeder Aarde.  

In navolging van Franciscus begroe-
ten de Huijbergiers in een ochtendme-
ditatie buiten de zon, als krachtbron 
voor alle leven – als broeder Zon. De 
aankomende tijd zal die steeds meer te 
zien zijn. Na de droogte van 2018 en 
2019, staat er weer water in de sloten 
en vijver. Pardon. Zuster Water!  

Bewoners uit de omgeving en ande-
ren zijn welkom om mee te helpen in 
de tuin op woensdagmorgen (9 uur bij 
het hek – Bakkerstraat - Huijbergen). 

Wilt u een paar dagen te gast zijn, dan 
kunt u deelnemen aan hun thematische 
weken – zoals “Van feesten naar vasten”- 
“Lente tuinweek” – “Bewust natuurlijk le-
ven”.  

U vindt daarover informatie op hun 
website www.dehuijberg.nl  

of bel naar 0164-642582.  
 
Voor mij, als hun dorpsgenoot, is 

dit een bijzondere vorm van kerk-zijn, 
anders dan wij gewend zijn, maar zeker 
inspirerend en uitnodigend, ook voor 
mensen die geen of weinig binding met 
de kerk hebben.  

Komt dat zien…!  
Zing mee, tuinier, klus, bid, werk en 

bewonder….. 
Jeroen Houben, ass. pastoraal werker 
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loosde begraafplaats in Wouwse Planta-
ge toonbaar maken voor de bezoekers. 
Vanaf toen heeft Jan daar regelmatig 
een uurtje doorgebracht.  

Nadat de 5e generatie op de boerde-
rij is aangetreden, trekt hij samen met 
zijn Wies naar het dorp. Daardoor 
heeft hij sedert ongeveer 10 jaren nog 
intensiever deel uitgemaakt van de vrij-
willigersploeg en zijn beste beentje 
voorgezet. Nu dit lastiger wordt stopt 
hij er terecht mee.  

Deze trotse opa van 11 kleinkin-
deren, die ooit 10% van het leerling-
aantal in Wouwse Plantage vormden, 
zorgt nu met liefde voor zijn echtgeno-
te. Of eigenlijk zorgen zij voor elkaar, 
denk ik. Ondanks beider handicap 
ogen zij heel gelukkig samen! Jan, zeer 
bedankt voor jouw vele handwerk, me-
de waardoor de begraafplaats er keurig 
bij ligt. Geniet nog veel jaren van jouw 
prachtige kroost samen met Wies. Alle 
goeds.  
Wim Brooijmans 

 
GEDOOPT 

Door het sacrament 
van het doopsel zijn in 
de geloofsgemeenschap 
opgenomen op 9 februa-
ri in de St-Lambertus-
kerk in Wouw: 
  

   NOUD LOOS 

EN 

 LARS DE NIJS 

 

Wij wensen hun doopouders, peetou-
ders en familie proficiat en veel geluk 
en wij bidden dat zij een gezegend le-
ven mogen krijgen.  

JAN STOPT!  

Na een tip en een telefoontje kom 
ik terecht bij Jan Ooms in Wouwse 
Plantage. Nadat ik mijn doel heb uitge-
legd, namelijk als dank een stukje over 
hem schrijven, zegt hij meteen dat dit 
voor de hele vrijwilligersploeg van de 
begraafplaats geldt. Dat is ook zo, maar 
nu gaat het om jou, zeg ik. Over alle 
vrijwilligers heb ik onlangs nog ge-
schreven naar aanleiding van de einde-
jaarsbijeenkomst in Wouw.  

Deze vlakbij de Belgische grens ge-
boren en getogen boerenzoon van nog 
net geen 80 neemt om gezondheidsre-
denen node afscheid van zijn maten 
van de begraafplaats. Al meer dan 50 
jaar geleden, toen hij nog met drie trek-
paarden voor de ploeg de vorens door 
de akker trok, hielp hij met andere ster-
ke boerenjongens de zwaar verwaar-
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KENNISMAKING MET BURGE-
MEESTER HAN VAN MIDDEN  

Op 6 februari jl. heeft de burge-
meester van Roosendaal een kort ken-
nismakingsbezoek gebracht aan onze 
parochie.  

Het was een informele samen-
komst, waarbij we hem hebben bijge-
praat over de ontwikkeling van de pa-
rochie in de vier kerkdorpen. Tevens 
hebben we onze zorgen en mogelijke 
plannen met betrekking tot de toe-
komst naar voren gebracht.  

De burgemeester, zelf zoon van een 
dominee, hield ons voor oog te hebben 
voor de groeiende vereenzaming van 
mensen.  

Hierna hebben we rondgelopen in 
de parochiekerk en met enige trots de 
historische waarde van het gebouw en 
het interieur naar voren gebracht. Het 
was een kort aangenaam gebeuren! 
Wim Brooijmans 

BEELDEN UIT LAMBERTUS-
KERK UITGELEEND 
 

Gerardus en nog 4 beelden op 
pad naar Paderborn in Duitsland  
5 Topstukken uit onze Lambertus-

kerk, voor het merendeel van de 
Vlaamse kunstenaar Lodewijk Willem-
sens, zijn op 4 februari vertrokken naar 
het atelier van Matthias Rüenauver in 
Paderborn. Na reiniging en restauratie 
worden deze in de onderliggende hout-
kleur in het Diocesaan museum van het 
aartsbisdom Paderborn bij de wissel-
tentoonstelling “Peter Paul Rubens en de 
Barok in het Noorden” aan het publiek 
getoond. Ze vormen een belangrijk on-
derdeel hiervan!! Lodewijk Willemsens 
is ook in Paderborn geen onbekende. 
Hij bracht halverwege de 17e eeuw de 
Vlaamse Barokkunst naar de Dom van 
Paderborn. Hij heeft daar een zestal 
maanden in de Dom gewerkt. 

 
Verrast  
Vorig jaar werd het parochiebestuur 

verrast met een verzoek van het aarts-
bisschoppelijk museum in Paderborn, 
zo’n 350 kilometer hier vandaan, om 
een tweetal beelden uit onze Lamber-
tuskerk uit te lenen aan hun diocesaan 
museum. Het bestuur heeft met genoe-
gen daarin toegestemd. Nadat de men-
sen van het museum de beelden in ca-
talogi op het spoor waren gekomen, be-
zochten de directeur van het museum, 
de restaurateur met zijn assistent en de 
conservator ons op 1 oktober vorig jaar 
om deze te inspecteren en hun keuze te 
maken. Zij waren zo verrukt, dat zij er 
niet 2 maar 5 uitkozen om over te 
brengen naar Paderborn.  
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Geschiedenis  
De beelden zijn voor de Tweede 

Wereldoorlog onderdeel geweest van 
het in 1827 naar Wouw gehaalde koor-
gestoelte. Dit koorgestoelte was oor-
spronkelijk bedoeld voor een nog te 
stichten abdij van Hemiksem, maar 
werd ons later geschonken. Bij de be-
vrijding in 1944 zijn de beelden snel 
verwijderd en in stro onder de grond 
verstopt. Dankzij deze snelle redding  
kunnen wij vandaag de dag pronken 
met deze topstukken. Het koorgestoelte 
zelf is bij de verwoesting van de kerk 
verbrand. 

 

4 Februari verhuizing  
Op 4 februari jl. is het zover! De res-

taurateurs Matthias en Andreas hebben 
op deze datum de betreffende beelden 
met veel respect en nauwgezetheid van 
de consoles getild, als een soort mum-
mie verpakt en voorzichtig overge-
bracht naar hun atelier. Wij doen het 
dus een tijdje met een paar lege plekken 
in onze kerk.  

 

5 Februari perspresentatie  
Op 5 februari viel mij de eer te beurt 

om de beelden in Paderborn officieel 
over te dragen en een uitgebreide pers-
presentatie mee te maken. Ik heb daar 
de deelnemers duidelijk gemaakt, dat 
onze parochie verheugd is over deze 
fantastische samenwerking. Het gaat 
hier om een win-win situatie! Zij zijn 
verguld om deze topstukken aan het 
publiek te kunnen tonen en wij krijgen 
de beelden gerestaureerd en wel in een 
betere staat terug. Het is heel boeiend 
en interessant om zo’n perspresentatie 
van kunstvoorwerpen mee te maken. Er 
is een televisieopname gemaakt, die het 

WDR-journaal heeft gehaald. Ook de 
schrijvende regionale pers was ruim ver-
tegenwoordigd met fotografen. 

En zo is weer eens aangetoond wat 
voor kostbaar kunstbezit de Wouwse 
kerk herbergt. Daarop mogen we best 
trots zijn! 

Uitnodiging  
Bij de opening op 29 mei zijn wij 

zeer welkom, zo is mij verzekerd! De 
uitnodiging volgt! Hebt u belang-
stelling? Laat het weten! Samengaan is 
wellicht een optie! 

 

Zowel de Dom in Paderborn als on-
ze Lambertuskerk zijn in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest. Dat de geredde 
beelden ons, Wouw en Paderborn, nu 
75 jaar na het einde van de Tweede We-
reldoorlog samenbrengen wordt ook 
ginds gevoeld. Een gedachte om over 
na te denken! Vrede!! 
Wim Brooijmans 

Bekijk ook de  
fotoreportage op  

samenkerk.nl onder foto’s! 
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Bezinningszondagen 
Veertigdagentijd 2020 

 

 

 

 

 

 

 
Geloof - Hoop - Liefde - Vergeving 
Bezinningsdag 1 maart 2020  
God speelt in op elke fase van ons onderweg zijn naar Hem 
 
Bezinningsdag 8 maart 2020 
Liefde, een helende kracht  
 
Zondag 15 maart 2020  
Bach en de goddelijke deugden 
 
Zondag 22 maart 2020  
Groen is de kleur van… 
 

Broederhuis Ste.-Marie – Huijbergen  
www.broedersvanhuijbergen.nl 
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OPBRENGST COLLECTES 
In december was de caritascollecte 

voor de Bisschoppelijke Adventsactie. 
De opbrengst was: 

 in Heerle: €   26 

 in Moerstraten €   32 

 in Wouw: €   88 

 in Wouwse Plantage: €   33 

 In totaal: € 179 
 

Tijdens de vieringen met Kerstmis 
is er gecollecteerd voor de verwarming 
van de kerk. Wij ontvingen de op-
brengsten van maar 2 kerken. 

 in Heerle: € 174 

 in Wouwse Plantage: € 719 
 
De caritascollecte in januari was 

voor Alzheimer Nederland. De op-
brengst hiervan was: 

 in Heerle: €   68 

 in Moerstraten €   22 

 in Wouw: €  130 

 in Wouwse Plantage: €  140 

 In totaal: €  360 

 
VERDRIET IN EEN FAMILIE 

  Op 2 februari is overleden 
Riet Goorden - Frijters, 
zij is maar 66 jaar oud mo-
gen worden. 
Riet werd geboren in Putte 

als derde dochter van een douanier en 
groeide op in een veilig, geborgen nest. 
Samen met haar broer en haar twee 
zussen bracht ze daar haar eerste le-
vensjaren door. Later verhuisde het ge-
zin naar Roosendaal. 

  In 1974 leerde ze Frans kennen. 
Na afronding van haar middelbare 
school trad ze in dienst bij het zieken-

huis en werd ze medewerkster  bij de 
afdeling Opname.   Dat werk is ze blij-
ven doen totdat ze tijdelijk stopte bij 
de geboorte van de kinderen.  

Op  18 mei 1978 trouwde ze  met 
Frans en gingen ze vanaf dat moment 
samenwonen  in hun nieuwe huis aan 
de Spellestraat te Wouw.  Tot op de 
dag van vandaag is dat haar  thuis ge-
weest, letterlijk en figuurlijk.  

In  1982 werd Rob geboren en in 
1983 Pieter. Ze was er voor de kin-
deren,  voor  de volle 100%.  

Nadat  de kinderen wat groter wer-
den ging ze weer aan het werk. Eerst 
nog in  haar oude werkomgeving, maar 
later voelde zij zich steeds meer  aange-
trokken tot de zorg en volgde zij daar-
voor een opleiding. Riet was en adem-
de zorg en kon zich  ontzettend opwin-
den  als haar bewoners niet goed wer-
den verzorgd of onrecht  werd aange-
daan. Ook in haar naaste omgeving, 
buiten haar werk, maakten  mensen ge-
bruik van die zorgzaamheid.  

De  kinderen trouwden, ze kreeg 
lieve schoondochters en bovenal, 
schatten van kleinkinderen. Deze klein-
kinderen waren haar alles.   

Helaas mocht het niet lang duren. 
In november 2018 sloeg het noodlot 
toe en kreeg ze te horen dat ze onge-
neeslijk ziek was. Ze heeft dapper ge-
streden tot het laatste moment, maar 
het mocht niet baten.  

Wat overblijft, zijn mooie herinne-
ringen aan een bijzonder mens.  

Wij wensen Frans en zijn kinderen 
heel veel kracht toe bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
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IN HEERLE  
Zaterdag 29 februari 17.00 uur: Laura 

van Eekelen-Poppelaars, André 
Lauwerijssen, Bertus Bastiaenen, de 
overleden ouders Van Tilburg-van 
Eekelen en zoon Piet en dochter 
Jacqueline, Wout Hagenaars. We 
gedenken de sterfdag van Jan van 
Tilburg.  

 

IN WOUW 
Zondag 23 februari 11.00 uur: Frans 

Schraauwen. We gedenken de sterf-
dag van Ad van Oers.   

Zondag 1 maart 11.00 uur: Betty van 
Leent, Janus Goossens, overleden 
ouders Backx-Vos. We gedenken de 

sterfdag van Ton van Winden, Jan 
Goorden, Lies Goossens-Deelen.    

 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 23 februari 9.15 uur: Kees 

Uijtdewillegen,  Lee van Loenhout, 
Kees de Mooy,  Martha Sebregts-
Somers en haar zoon Willy Sebregts. 
We gedenken de sterfdag van  Kees 
Sebregts, de overleden ouders Kees 
en Marie Jacobs-Koeijvoets,  de over-
leden ouders Stok-Boden.  

WIJ BIDDEN VOOR 

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 

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 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 5 maart. Kopij inleveren voor maan-

dag 23 februari via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactper-
soon in uw geloofsgemeenschap. 

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

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN  
PAROCHIANEN:  

 Jos van Wesel   
 Riet Goorden-Frijters  
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zaterdag 
22 februari 

geen viering     

Zondag 
23 februari 
  

  11.00 uur 
Fr. Verheije, pr. 
organist F. Schijven 

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
gemengd koor 

Woensdag 
26 februari 
Aswoensdag 

 19.00 uur 
Fr. Verheije, pr. 
Lambertuskoor 

  

Zaterdag 
29 februari 
 

17.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
Gertrudiskoor 

 
 

 

Zondag 
1 maart 
 

 11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
Lambertuskoor 

geen viering 

Garage Rommens 
 

Herelsestraat 136 a 

4726 AJ Heerle 

Tel: 0165-302234 

Email: info@garagerommens.nl 

VELDT RESTPARTIJEN 
 

Bergsebaan 37, 4726 SB Heerle  

Tel: 06-53152189 

www.van-der-veldt.nl 

Email: info@van-der-veldt.nl 


