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Jaargang 29 nummer 5          
5 maart 2020 

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

Er zijn in het eerste bijbelboek Genesis (Schepping) twee verschillende schep-
pingsverhalen, die op dichterlijke wijze verklaren hoe de mens en de wereld om hem 
heen in elkaar zitten. Als je ze niet als geschiedenis maar als literatuur tot je neemt, 
raak je onder de indruk van de schoonheid en de waarheid hiervan. 

Eerst is er in de hoofdstukken 1 en 2 het verhaal van de schepping in zeven da-
gen. We zien er de opbouw en de evolutie van de schepping. Samengevat in een 
week, het bioritme waarin de mens leeft, zich inspant en geniet en rust. Daarna in 
hoofdstuk 2 het verhaal van het paradijs met daarin de mens en hoe die geschapen 
wordt. Dit scheppen van de mens (adam) wordt teder beschreven als boetseren. Dus 
als een kunstwerk van God! Deze adam wordt geboetseerd uit adama, aarde. Zo 
wordt de band tussen de mens en de aarde benadrukt. Dan brengt de kunstenaar zijn 
werk tot leven. Hij blaast hem de levensadem in de neus. Dit inblazen van de levens-
adem maakt de nauwe band duidelijk tussen de kunstenaar en schepper, God, en zijn 
kunstwerk, zijn creatie. 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

VAN DE AARDE EN VAN GOD… 
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We zijn dus van de aarde, aardse mensen, en tegelijk zijn we van God. Daar zit 
een spanningsveld in, wat we ook ervaren. We zijn nu in de veertigdagentijd, de vas-
tentijd. In deze tijd staan we er bij stil dat we dingen van de aarde mogen gebruiken 
en genieten en dat we tegelijkertijd geroepen zijn tot verbondenheid met onze God 
en met onze medemensen. Dat is niet altijd in evenwicht met elkaar. De veertigda-
gentijd is ons gegeven om alles in balans te brengen. Een mens leeft namelijk niet 
van de materie alleen, maar ook van alles wat God hem geeft. Jezus van Nazaret is 
ons voorgegaan in het maken van de keuzes die ons goed doen. 

Ieder kan een eigen invulling geven aan deze vastentijd. Het is belangrijk te ver-
kennen en te ontdekken op welk gebied je je eigen leven moet veranderen, bijstellen 
of een andere maat van iets mag aanbrengen. Het is goed voor een mens met zich-
zelf bepaalde grenzen af te spreken, zich enige beperking op te leggen, om zo tot 
meer kwaliteit van leven te komen. Het materiële genot kan verslavend werken, 
geen ware vreugde meer brengen. Dan is het goed jezelf hiervan wat losser te ma-
ken, zodat er meer plaats komt voor de oorspronkelijke Geest van God. Een leven 
vanuit de weldadige levensadem van God. 

 
De veertigdagentijd is onze voorbereiding op het grootste feest dat wij kennen, 

namelijk Pasen. We volgen Jezus op zijn levensweg, met Zijn lijden en Zijn sterven, 
om zo met Pasen met vreugde de vernieuwing van leven, verrijzenisleven te mogen 
vieren. 
Pastoor Frans Verheije 
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VASTENACTIE 2020: 
WERKEN AAN JE TOEKOMST. 
 

INTERVIEW MET PATRICK SILUYELE 

OVER JONG LEIDERSCHAP 
Hij was nog maar een peuter toen 

zijn moeder hem naar het weeshuis in 
Mbala, Zambia bracht. Patrick Siluyele 
(23) kreeg er onderdak, verzorging en 
een opleiding. Tegenwoordig geeft hij 
naailes aan gehandicapten. Hij vertelt 
over zijn leven en werk. 

Patrick lacht veel tijdens het ge-
sprek en heeft een zachtmoedige, 
vriendelijke uitstraling. Hij ziet er tip-
top verzorgd uit en geeft bescheiden 
antwoord op de vragen die hem wor-
den gesteld. 

 

HOE BEN JE IN HET WEESHUIS 
TERECHT GEKOMEN? 

“Mijn vader was hoofd van een 
school toen hij ziek werd en overleed. 
We kwamen bij mijn grootvader in 

huis. Hij en de andere familieleden slo-
ten ons overdag buiten. ’s Avonds wil-
den ze hun eten niet met ons delen, dus 
leden we honger. Toen het echt niet 
meer ging haalde mijn moeder mijn 
broers en zusjes van school om geld te 
gaan verdienen voor eten. Ik was de 
jongste, mij bracht ze naar de Zusters 
van de Heilige Harten van Jezus en 
Maria. De zusters namen me op in hun 
opvangcentrum voor weeskinderen, ga-
ven me eten en kleding en toen ik ou-
der werd, stuurden ze me naar school. 
Dankzij hen heb een vak geleerd en 
weet ik hoe ik groente moet verbou-
wen. Daar zal ik ze eeuwig dankbaar 
voor blijven.” 

 

WAT WAS VOOR JOU EEN KEER-

PUNT IN JE LEVEN? 
Als ik nu terugkijk, was dat de dag 

dat ik het centrum binnenkwam. Het 
centrum betekent zo veel voor me, de 
zusters hebben me altijd geholpen. 
Soms kreeg ik dingen zomaar, soms 
moest ik er klusjes voor doen. Zonder 
het centrum had ik niet overleefd. 
Daarom vind ik het belangrijk om 
mensen te helpen.” 

 

JE GEEFT TEGENWOORDIG NAAI-

LES. WAAROM DOE JE DAT? 
“Iemand heeft mij zijn kennis en 

vaardigheden bijgebracht, die wil ik op 
mijn beurt doorgeven aan anderen. Zo-
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dat ze straks voor zichzelf kunnen zor-
gen.” 

 

EN WAAROM AAN GEHANDICAP-

TEN? 
“In onze gemeenschap zijn er men-

sen die neerkijken op gehandicapten. 
Maar zij kunnen er niets aan doen, het 
zijn gewoon mensen die, net als ikzelf, 
een vak willen leren. Ook met een han-
dicap kun je je eigen geld te verdienen, 
als je beschikt over een vaardigheid. Ik 
help ze om dingen te maken en op de 
markt te verkopen.” 

 

HOE BELANGRIJK IS HET VOOR 
JE OM EEN JONGE LEIDER TE ZIJN 
VOOR KINDEREN? 

“Het voelt goed dat anderen van 
mij leren, maar daar wil ik niet over op-
scheppen. Een jonge leider moet ge-
hoorzaam zijn en goed kunnen luiste-
ren. Ik vind het belangrijk om belang-
stelling en volledige inzet te tonen bij 
alles wat je leert en doet. En ook dat je 
bereid bent je kennis te delen met an-
deren.” 

 

WAT ZOU JE JE EIGEN KIN-

DEREN LATER WILLEN MEEGEVEN? 
“Een van de dingen die ik ze zou 

willen vertellen, is dat ze goed met an-
deren moeten samenleven, dat ze ge-
hoorzaam zijn, anderen respecteren. 
Luisteren en leren. Je weet tenslotte 
nooit van wie je morgen hulp nodig 
hebt.” 

FEESTDAG HEILIGE GERTRUDIS 
17 Maart is de officiële 

gedenk- en feestdag van de 
H. Gertrudis, patrones van 
o.a. de kerk in Wouwse 
Plantage. Vanwege deze 
bijzondere dag zal voor de 
viering van zondag 15 
maart a.s. in de kerk van 
Wouwse Plantage een 
bloemetje worden ge-
plaatst bij het beeld van 
Gertrudis en kunt u er een 
kaarsje bij aansteken. 

Gertrudis werd geboren in het jaar 
626. Zij wilde alleen Christus dienen en 
ging al op jonge leeftijd in het klooster 
en blonk uit in de naastenliefde. Voor 
Ierse monniken liet zij een rust- en zie-
kenhuis bouwen. Zij is overleden op 17 
maart 659 en ligt begraven in het kloos-
ter van Nijvel (België).  

Gertrudis is patrones van de pel-
grims, reizigers, ziekenhuizen, wedu-
wen en armen. Haar hulp kan worden 
ingeroepen bij de bestrijding van mui-
zen- en rattenplagen. 
Adrie Koolen 

 
DE HELPENDE HAND 

Op deze natte en stormachtige 
zondagochtend kun je bijna niet gelo-
ven dat je binnen nu en niet al te lange 
tijd lekker buiten in het zonnetje kunt 
zitten en dat je voorlopig geen winter-
kleren meer nodig hebt. Ik heb nu nog 
geen zin om door mijn kleerkast te 
struinen, maar toch….er komt een tijd 
dat medewerkers van De Helpende Hand 
de winterkleren die ik niet meer denk te 
gebruiken op komen halen. Ik heb nog 
wel even de tijd, maar op dinsdag 17 
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maart 2020 zijn ze toch echt blij dat ik 
ze, ingepakt en wel, klaar heb staan in 
de Mariakapel van de Gertrudiskerk in 
Wouwse Plantage 

Ook andere kleren dan wintergoed, 
speelgoed en levensmiddelen kunnen 
ze goed gebruiken. De verzamelde 
spullen worden deels rechtstreeks ge-
schonken aan kansarme mensen. Wat 
resteert wordt verkocht in de tweede-
handswinkel van De Helpende Hand te 
Beerst. De opbrengst hiervan komt ten 

goede aan sociale doeleinden. 
U wordt gevraagd de kleding in 

plastic zakken te doen en speelgoed en 
levensmiddelen afzonderlijk en stevig 
te verpakken. Op  

dinsdag 17 maart zal de Mariaka-
pel geopend zijn van  

9.00 uur tot en met 12.00 uur.  
Voor meer informatie over De Hel-

pende Hand kunt u terecht op  
www.vzwdehelpendehand.be 
Hartelijk bedankt! 

Huub Raaymakers 

MAATREGEL NEDERLANDSE BISSCHOPPEN  
VANWEGE HET CORONAVIRUS  

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek 
kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. 
Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus 
tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een per-
soon vastgesteld. De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen 
kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn: - Regel-
matig handen wassen - In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen - Papie-
ren zakdoekjes gebruiken  

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen 
weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is 
in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:  

 Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de com-
munie op de tong niet mogelijk;  

 De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door 
de celebrant uitgereikt te worden;  

 De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;  

 Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;  

 Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten 
van de kerk.  

  
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die we-

reldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en 
deskundigheid begeleiden. Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was 
van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bis-
schoppenconferentie hetzij als bisdom.  

Zie hiervoor rkliturgie.nl  
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JANNO  
Janno, de wat meer gereserveerde 

van de twee, weet al vroeg dat muziek 
zijn passie is! Hij heeft de ‘Havo voor 
muziek en dans’ in Rotterdam gevolgd 
om daarna aan het conservatorium in 
Utrecht te studeren. Het orgel is zijn 
instrument!! Maar ook het klavecimbel 
schuwt hij niet. Deze organist houdt 
erg van liturgische muziek, maar ge-
bruikt het orgel ook als concertinstru-
ment! Hij is enthousiast over het orgel 
in onze Lambertuskerk en bespeelt het 
met veel plezier. Ook geeft hij privé or-
gellessen. Aangemoedigd door Meike 
schuwt hij eveneens de carnavalsmu-
ziek niet. Daarnaast betreedt hij als ac-
tieve stadsbeiaardier van Bergen op 
Zoom nog al eens de trap naar het ca-
rillon van de Gertrudiskerk. Ook in 
Middelburg en Zierikzee laat hij de bei-
aard klinken. Op carnavalsmaandag van 
dit jaar heeft hij als echte krab -schrik 
niet- de stadsbeiaardier van Roosendaal 
vervangen om in de toren van de Sint 
Jan het Tullepetaonelied ten gehore te 
brengen. Hoe heeft dat geklon-
ken….?! . En wat vinden de 
‘tullepetaonen’ en ‘krabben’ hiervan? 

 
MEIKE  
Meike met haar immer olijke ogen 

houdt van kleur. Dat straalt zij niet al-
leen uit tijdens het dirigeren, maar het 
uit zich ook in haar kleding. Dat zij 
zich nog al eens in een fleurige outfit 
steekt, dankt zij met name aan haar 
moeder en broer! Al op de basisschool 
weet zij zeker dat zij dirigent gaat wor-
den. Ze studeert schoolmuziek in Til-
burg. Aanvankelijk leert zij de theorie 

JANNO EN MEIKE 
Janno is al langer organist van het 

Lambertuskoor en Meike vanaf 2017 
dirigent! Reden voor mij om dit muzi-
kaal gedreven echtpaar te bezoeken, 
benieuwd naar hun beider achtergrond. 
Zij wonen al hun leven lang samen met 
de kinderen, Jippe, Pieke en Keeke in 
Bergen op Zoom. Rechtgeaarde krab-
ben, die hier niet zijn weg te slaan! 

Net als hun ouders uiten zich de 
kinderen uit het gezin Den Engelsman-
Warmoeskerken stuk voor stuk ook 
graag op een kunstzinnige manier. Be-
halve de jongste, die haar teken en 
schildertalent najaagt, heeft iedereen 
veel met muziek. Janno vermoedt dat 
hij zijn muzikaal gevoel van moeders 
kant heeft meegekregen. Zijn beide ou-
ders houden van muziek en zijn lid van 
een oratoriumvereniging. Met een va-
der als beeldend kunstenaar en een 
moeder met zeer begaafd handwerkta-
lent heeft Meike haar kunstzinnige ma-
nier van leven met de paplepel ingego-
ten gekregen. En hun eigen kinderen, 
ja…van wie zouden zij het heb-
ben……….!! 

 
ONTVANGST  
Op 19 februari bezoek ik hen in 

hun opknapwoning uit de jaren dertig. 
Van tevoren vermoed ik al veel muzi-
kaal talent, maar dat zij ook nog het lef 
hebben hun woning zelf uit te breken 
en weer ‘in oude stijl’ op te bouwen, 
dat vind ik verrassend! Janno is meer 
van het sloopwerk en Meike hanteert 
met uiterste precisie de verfkwast. Dus 
er zit daar meer muziek in dan muziek 
alleen! 
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de gevorderde gemiddelde leeftijd blij-
ven zij steeds in voor iets nieuws”. Veel 
plezier heeft zij vorig jaar beleefd aan 
de uitvoering van het Requiem van 
Rob Goorhuis tijdens de bevrijdings-
mis in de Wouwse kerk. Een hoogte-
punt! Dit stuk is in 2005 haar afstu-
deerproject geweest. Zij was toen de 
eerste dirigent, die dit werk bracht. 

 
DANK  
Mede aan hun beider inzet danken 

wij de geweldige muzikale ondersteu-
ning bij vieringen. Het werd tijd om 
hen als dank eens naar voren te halen 
in ons parochieblad! Janno en Meike, 
blijf nog jaren in onze parochie door-
gaan! Jullie verrichten hier prima werk! 
Dank jullie wel!  
Wim Brooijmans 

 

voor blaasorkestdirectie, maar tegelij-
kertijd weet zij dat ook koordirectie 
haar volledige interesse heeft. Nog vo-
rig jaar heeft zij een studie in Utrecht 
afgerond. Al op haar 17e dirigeert zij 
met veel passie! Nu is zij zowat elke 
avond bij één van haar 7 verenigingen 
te vinden. Ook in de carnavalsoptocht 
van het Krabbegat is zij met haar zang-
groep present. Voor ons Lambertus-
koor is zij ‘gestrikt’ door Janno, die 
daar op dat moment al organist was. 
En zoals een dirigent betaamt, eist zij 
van zichzelf perfectionisme! Een steek 
laten vallen is niet erg, als je er alles aan 
hebt gedaan om dit te voorkomen. Zij 
roemt de flexibele houding, de onder-
linge saamhorigheid en de betrokken-
heid op elkaars wel en wee van de zan-
gers in het Lambertuskoor. “Ondanks 

Organist Janno en dirigent Meike. 
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‘BIJBELSE ANGST, BIJBELS 
VERTROUWEN’ 

Lezing in Hoogerheide 
Woensdag 18 maart houdt ds. 

Wim Lolkema de lezing ‘Bijbelse angst, 
bijbels vertrouwen’ in de parochiekerk in 
Hoogerheide. Vele malen staan deze 
woorden in de boeken die samen de 
Bijbel vormen. Maar...hoe voel je je als 
je, na jaren van onderdrukking, bent 
vertrokken uit Egypte, de Egyptenaren 
komen achter je aan...en vóór je is al-
leen maar het water van de Schelfzee? 
Wat vertelt de Bijbel ons over angst? 
En hoe kunnen we daarmee omgaan? 

De Israëlieten waren doodsbang, 
vertelt het boek Exodus. Maar toch 
had hun angst niet het laatste woord. 
Op deze avond hebben we het over 
angst en vrees als bijbelse begrippen én 
over het bijbels alternatief daarvoor. 
We verdiepen ons in enkele bijbelver-
halen waarin angst een rol speelt. En 
we staan kort stil bij de bekende theo-
loog en predikant Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945). In de tijd van het natio-
naalsocialisme zette hij moedige stap-
pen! Hij werd ten slotte door de nazi’s 
om het leven gebracht op 9 april 1945, 
bijna 75 jaar geleden. 

Na afloop van deze avond gaat u 
hopelijk zonder angst de (wellicht don-
kere) maartse avond in. 

Drs. Wim Lolkema is sinds 1 no-
vember 2018 predikant in deeltijd bij 
de Protestantse Gemeente Woens-
drecht en sinds enkele weken ook bij 
de Protestantse Gemeente Bergen op 
Zoom. Van 2007 tot 2009 was hij 
(vanuit Roosendaal) al waarnemend 
predikant in Woensdrecht. Daarna 

woonde en werkte hij enkele jaren op 
Curaçao, weer later werd hij dominee 
op Zuid-Beveland. Laagdrempeligheid 
en toegankelijkheid zijn voor hem be-
langrijker dan een hoog-kerkelijke 
ambtsvisie. Hij ziet zich als dominee 
voor al degenen in de gemeente 
Woensdrecht die op hem een beroep 
willen doen, ongeacht hun levensbe-
schouwelijke achtergrond. 

De lezing is de laatste van vijf lezin-
gen met als thema: ‘Wees niet bang ’ 
van de werkgroep Oecumenische Win-
tercyclus Spiritualiteit. De avond vindt 
plaats in de ontmoetingsruimte van de 
RK kerk, Raadhuisstraat 134, Hooger-
heide. Aanvang: 19.45 uur, afsluiting 
21.45 uur. Er wordt een vrijwillige bij-
drage van € 5,- gevraagd. 

 
Oecumenische viering  
Op zondagmorgen 22 maart is er 

een oecumenische liturgische viering 
rondom het thema ‘Wees niet bang’ in 
de Protestantse Kerk in Ossendrecht, 
Dorpsstraat 10, aanvang 9.45 uur. 
Voorgangers zijn pastor Jeroen Houben 
en dominee Wim Lolkema. Het RK 
koor uit Woensdrecht werkt mee. The-
ma: Niet bang voor elkaar?! Voor me-
kaar!! Wees welkom! 

Meer informatie: 
www.samenkerk.nl; www.pkgw.nl 
 

OPBRENGST COLLECTE 
De opbrengst van de collecte met 

Kerstmis 2019 voor de verwarming in 

Wouw bedraagt: € 1.036. 
Een mooi bedrag, dank voor uw bij-

drage! 
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IN HEERLE  
Zaterdag 7 maart 17.00 uur: Andrė 

Lauwerijssen, Laura van Eekelen-
Poppelaars, Frans de Crom, Bertus 
Bastiaenen, Jan en Rina Mulders-
Antens, Jan en Cor Doggen-
Wennekers, Rowdy Mulders. We 
gedenken de sterfdag van Michaël 
Gommers, Piet Doggen.  

Zaterdag 14 maart 17.00 uur: Bertus 
Bastiaenen. We gedenken de sterf-
dag van Rentia Neelen-Rubbens. 

 
IN MOERSTRATEN 
Vrijdag 6 maart 19.00 uur: geen inten-

ties. 
 
IN WOUW 
Zondag 8 maart 11.00 uur: Frans 

Schraauwen, overleden echtpaar de 
Visser-Scheepers, Riet Uijtdewille-
gen-van Meer, overleden ouders 
Janssen-de Weerd, Cees van Gaans, 
Tommy Janssen en Wilbert Mariën, 
overleden familie Van den Berg. We 

gedenken de sterfdag van Frans van 
den Berg, Jan van Loon, Jac van 
Wezel. 

Zondag 15 maart 11.00 uur: Frans 
Schraauwen, Hanny Cales-Vinken-
vleugel en Maarten Cales. We ge-
denken de sterfdag van Johanna 
Bastiaansen-Nooren, Lee Sebregts. 

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 8 maart 9.15 uur: Lee van 

Loenhout, Kees de Mooy, Rina van 
Meel-van Meer, Christ van Meer. 
We gedenken de sterfdag van Cor 
van Meer-Kerstens, Jac Bogers. 

Zondag 15 maart 9.15 uur: Kees de 

Mooy, Lee van Loenhout, Jeanne 

van Hoof (namens de KBO), Karlien 

Wijnen-Doggen. 

WIJ BIDDEN VOOR 

Maar zelfs wanneer je bij ons weggaat, 

zijn wij jou niet kwijt 

want jij laat sporen in ons na.  

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  

 

 Riet Goorden-Frijters  
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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 1 mei 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 19 maart. Kopij inleveren voor 

maandag 9 maart 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  
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Vrijdag 
6 maart 

19.00 uur Parelmoer Moerstraten 
R. Keetelaar, diaken   

Zaterdag 
7 maart 

17.00 uur 
Fr. Verheije, pr. 
Gertrudiskoor 
 

  

Zondag 
8 maart 

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

9.15 uur 
Fr. Verheije, pr. 
gemengd koor 

Zaterdag 
14 maart 
 

17.00 uur 
P. de Rooij, pr. 
Gertrudiskoor 

  

Zondag 
15 maart 

 11.00 uur 
Fr. Verheije, pr. 
Lambertuskoor 

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


