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Redactieadres:  
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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

VOORLOPIG GEEN VIERINGEN  

IN DE KERKEN 
 

De Nederlandse bisschoppen hebben het volgende besluit 

genomen. 
 

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in 

ieder geval tot 31 maart, de volgende maatregelen: 

 Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de 

zondag worden afgelast.  

 Vormselvieringen en presentatievieringen voor commu-

nicanten worden afgelast. 

 Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en 

worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van 

fysieke afstand tussen de gelovigen. 

 De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zo-

als het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en cate-

chetische bijeenkomsten. 
 

Lees verderop in het blad de volledige brief van de bisschop-

pen. 

Actueel nieuws leest u op www.samenkerk.nl. 
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Bij uitvaarten wordt vaak een stuk uit het boek Prediker gelezen. ‘Alles heeft 
zijn tijd’: niets gebeurt zomaar, alles gebeurt op zijn eigen tijd. Als mens word je ge-
boren en gaat eens weer dood en daar tussenin leef je, groei je, ben je steeds aan het 
worden: 

In zonlicht en schaduw, bij dag en bij nacht, word je steeds meer mens. En 
daarbij heeft alles zijn eigen tijd en dan gaat het verder: Er is een tijd dat je lacht 
maar soms moet je ook huilen. Er is een tijd dat je danst en een tijd dat je stamp-
voet. Soms voel je je ziek en dan voel je je beter.  

Prediker is een wijs man die de geschiedenis kent, de grote geschiedenis en de 
kleine geschiedenis. Hij weet dat de geschiedenis zich herhaalt. Die gaat met golfbe-
wegingen, met om beurten eb en vloed. Heen en weer, op en neer. In plaats en in 
tijd. Oorlog en vrede wisselen elkaar af, een wieg met een pasgeborene en een 
doosdkist met een overledene staan vlak bij elkaar. “Na regen komt zonneschijn en 
na zonneschijn weer regen.” Na vette jaren komen er magere jaren en na de magere 
weer vette. “Jantje lacht, Jantje huilt.” Dat gaat zo in ieders persoonlijk leven en in 
de grote wereld. Wie de geschiedenis kent laat zich niet verrassen. 

Ook in het leven van Jezus ging het zo. Hij was een mens als wij. De eerste zon-
dag in de Veertigdagen was hij in de woestijn, een troosteloos gebied, waar hij een-
zaam was. De duivel benaderde hem daar met een poging hem van zijn roeping, zijn 
zending af te brengen. Listig wilde hij hem daar ertoe verleiden zijn gaven voor ei-
gen voordeel te gebruiken en persoonlijke winst te slaan uit zijn bevoorrechte posi-
tie als zoon van God. Hij ging er niet op in, hij viel niet voor de verleiding, hij bleef 
zijn roeping trouw. 

De tweede zondag lezen we: de verheerlijking op de berg is een hoogtepunt, het 

‘ALLES HEEFT ZIJN TIJD’ 
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kruis op de Calvarieberg een dieptepunt. Hij bevindt zich op een hoge berg, in het 
gezelschap van Mozes en Elia, de wetgever en de profeet, en in het gezelschap van 
Petrus, Johannes en Jakobus, dus niet alleen als in de woestijn. Hij verandert van 
gedaante, straalt en staat in het volle licht. En er klinkt een stem uit de hemel. God 
zelf zegt over hem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, de man naar mijn hart.” De 
stem uit de hemel geeft geen bevelen, zegt niet: “Jij moet dit, jij moet dat”, maar 
zegt duidelijk wie hij is, legt een positieve getuigenis over hem af, bevestigt hem in 
zijn roeping en verklaart zo dat deze mens zal doen wat God wil en zal willen wat 
God doet. 

Wat een verschil tussen de eenzame woestijn en de hoge berg. 
Ook wij bevinden ons soms in de woestijn, waar het Corona virus nieuws ons 

niet met rust laat. Dan weer staan we op een hoge berg en wanen we ons in de ze-
vende hemel. Woestijnen en bergen wisselen elkaar af in ons leven. Het is niet óf-
óf, het is én-én. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Ook Jezus heeft dat 
ervaren. Nu eens werd hij voor gek verklaard en voor door de duivel bezeten, dan 
weer de hemel in geprezen. Toen hij op een ezel Jeruzalem binnenging, juichte het 
volk hem toe: “Hosanna, hosanna, de zoon van David.” Enige dagen later 
schreeuwden ze: “Aan het kruis met hem, aan het kruis met hem.” 

Ons leven speelt zich nu eens op een berg af, dan weer in het dal, om en om. 
En dat dal is veelal een dal van tranen. Ik denk aan de christenen in Pakistan, een 
moslimland, waar zij niet veilig zijn en elke dag gevaar lopen. Ik denk aan de slacht-
offers van de bombardementen in Syrië, aan de kinderen vooral. Ik denk aan hen 
die zich zorgen maken over de toekomst van de kerk in ons land. Die angstig zijn: 
‘Krijg ik ook dat Corona virus’? 

Ook met ons heeft God het beste voor en dat beste bewaart hij voor het laatst. 
Af en toe geeft hij er hier al een voorproefje van. Maar dat is voorlopig; wat hij 
voor het laatst bewaart is definitief. Nu geeft hij zo nu en dan een deeltje, maar dan 
het geheel, zoals bij Jezus. Hij leidt ons door dit leven van ups en downs naar de 
eindvoltooiing. Dat kunnen we zien aan Jezus, over enige weken op de dag van de 
verrijzenis met Pasen.                                                                    Ryan Keetelaar 
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Breda, 13 maart 2020 

 

Bisschoppenconferentie scherpt maatregelen aan i.v.m. coronavirus 
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-

19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. 
Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 
maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de 
overheid en het RIVM. 

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kun-
nen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun 
begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de 
week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om 
Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook 
vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de 
gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed. 

 
Viering in beperkte kring 
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of 

een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies 
ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in klei-
ne kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale 
werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ou-
deren en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of 
ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de 
gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het 
RIVM. 

 
De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blij-

ven van kracht: 

 Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvan-
gen van de communie 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. 
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Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 
maart, ook de volgende maatregelen: 

 Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden af-
gelast.  

 Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden af-
gelast. 

 Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehou-
den. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. 

 De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken 
na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten. 

 
Gebed 
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie 

op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt 
Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 
19.00 uur. 

 
Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovi-

gen om onderstaand gebed te bidden: 
 

God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst,  
vertroosting in ziekte en lijden.  
Wees ons, uw volk, nabij en genadig  
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.  
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, 
Wij bidden voor hen om hoop en genezing. 

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,  
dat zij bij U geborgen mogen zijn.  
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, 
 dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk  
ten dienste van heel de samenleving. 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. 
Versterk ons geloof en onze hoop  
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven  
aan uw vaderlijke voorzienigheid. 
Door Christus onze Heer. 

Amen. 
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Eucharistieviering en gebed tijdens het corona-virus 

Beste parochianen, 

Het vieren van de liturgie van de zon- en feestdagen is op dit moment niet mo-
gelijk als openbare viering vanwege het corona-virus. Toch willen wij als pasto-
raal team de liturgie, bijzonder van de H. Eucharistie, gedurende deze periode 
plaatsvervangend blijven vieren. Als priester en diaken zullen wij hierbij bidden 
voor en denken aan alle intenties en alle noden van de parochianen. Wij vieren 
in deze kleine kring de H. Mis voor het welzijn van u allen. 

U kunt zich hierbij geestelijk aansluiten en op zondagmorgen naar de uitzen-
ding van de Eucharistieviering op de televisie kijken. Ook op zuidwest-tv is er 
op zondagmorgen een moment van bezinning. 

Zoals het er nu naar uitziet is het ook op Palmzondag 5 april nog niet mogelijk 
een grotere openbare viering te houden. De palmtakjes die wij op die dag zege-
nen, zullen nadien bij de ingangen van de kerken geplaatst worden, om ze op te 
halen en thuis een plaatsje te geven. Ook zijn de Mariakapellen zoveel mogelijk 
geopend voor persoonlijk gebed en voor het aansteken van een kaarsje. 
 
Deze Veertigdagentijd krijgt onverhoopt een andere invulling. Ons geloof kan 
echter toch gesterkt en gevoed worden door het Woord van God te overwegen 
en door te bidden. Dit kan iedere gelovige voor zichzelf doen. Daarnaast is het 
goed te leven in het besef dat de Heilige Mis voor allen wordt opgedragen en 
dat de pastores in hun getijdengebed bidden voor de intenties van de parochia-
nen. We gaan op naar het hoogfeest van Pasen. We weten nog niet hoe we de 
Goede Week en Pasen zullen kunnen vieren. Van harte hopen wij dat wij allen 
opstandingskracht krijgen, vernieuwing van leven en dat wij het verrijzenisle-
ven van de Heer mogen ontvangen. 

In Christus met u verbonden, met hartelijke groeten, 

Pastoor Frans Verheije 

Diaken Ryan Keetelaar 
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GEEN SPREEKUUR  
In verband met het coronavirus ko-

men de spreekuren in Heerle en Wouw 
tot 6 april te vervallen.  

 
GEDOOPT 

Door het sacrament van 
het doopsel is in de geloofs-
gemeenschap opgenomen op 
8 maart in de St-Lambertuskerk in 
Wouw: 
  

   KIAN VAN GEEL 
 

Wij wensen zijn doopouders, peet-
ouders en familie proficiat en veel ge-
luk en wij bidden dat hij een gezegend 
leven mag krijgen.  

BIDDEN VOOR ELKAAR 
In beide parochies - O.L.V. in het 

Wouw en De Bron - willen wij ook in 
deze tijden met elkaar verbonden blij-
ven, als kerk, in gemeenschap en soli-
dair met elkaar. Een van de manieren 
om met elkaar verbonden te blijven is 
door het gebed voor elkaar. Stuur uw 
gebedsintentie naar het e-mailadres: 

infoolv@samenkerk.nl.  
De beide pastores, pastoor Frans 

Verheije en diaken Ryan Keetelaar, zul-
len dan in het getijdengebed in de och-
tend en in de avond voor deze intenties 
bidden. 

 
MARIAKAPELLEN OP ZATER-
DAG EN ZONDAG OPEN 

In de kerken van Wouw en Wouwse 
Plantage zal vanaf heden tot 6 april de 
Mariakapel op zaterdag en zondag mi-
nimaal van 10.00 tot 17.00 uur open 
zijn. 
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CAMPAGNE 2020 
WERKEN AAN JE TOEKOMST 

De campagne van Vastenactie 2020 
staat in het teken van beroepsonderwijs 
en ondernemerschap in ontwikkelings-
landen. Met een gedegen opleiding zijn 
mensen namelijk beter in staat een rede-
lijk inkomen te verdienen en eventueel 
een eigen bedrijf op te zetten. 

Vastenactie ondersteunt wereldwijd 
tal van projecten die mensen toegang 
bieden tot onderwijs en ondersteuning 
geven bij het opstarten van een eigen 
onderneming. Vastenactie zet zich in 
voor jongeren, werklozen en mensen 
die niet rond kunnen komen van hun 
baan. U vindt op de website: 

www.vastenactie.nl nog meer infor-
matie hierover. 

VASTENZAKJES NIET ROND-
GEBRACHT EN OPGEHAALD 

In onze parochie was het de ge-
woonte dat in Wouwse Plantage en 
Moerstraten de vastenzakjes door de 
vrijwilligers huis aan huis werden rond-
gebracht en opgehaald. In Heerle en 
Wouw werden ze verspreid samen met 
Rond de 4 Torens. 

Vanwege de Coronacrisis heeft het 
bestuur van Caritas O.L. Vrouw in het 
Woud mede gebaseerd op alle preventie-
ve maatregelen besloten de zakjes dit 
jaar niet huis aan huis te bezorgen en op 
te halen. 

Deze keer worden ze samen met 
Rond de 4 Torens in de brievenbus gedaan 
en u kunt de vastenzakjes zelf aan het 
eind van de Vastentijd inleveren in de 
kerk of in het parochiecentrum. 

Hopelijk zal de opbrengst er niet al 
te veel onder lijden en bij voorbaat har-
telijk dank voor Uw bijdrage. 
Caritas Parochie O.L. Vrouw in het Woud. 
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 
In Memoriam IDA BROUWERS-

HOPMANS. 
Ida Hopmans is geboren 16 
maart 1928 in Wouw. Ze was 
de vijfde in de rij van 9 kin-
deren van het gezin Hopmans-
Buijk. Ida groeide op in Wouw, 
lopend naar school, samen met 
kinderen uit de buurt. Ze ver-

telde graag over haar vader. Mocht met 
hem op de buis van de fiets meerijden. 
Met hem het paard naar de smid bren-
gen. 

En graag helpen op het land: peeën 
dunnen, liever dan huishoudelijk werk 
doen. Ida heeft een lang levensverhaal 
geschreven bijna 92 jaar, vele bladzij-
des, verdeeld in hoofdstukken. Verdrie-
tige en gelukkige momenten. 

Er is geschreven over de oorlog, 
over beschutting moeten zoeken in de 
schuilkelder. Over de beschietingen en 
de schade die de Duitsers hadden aan-
gericht in Wouw en omstreken. De 
overvliegende vliegtuigen, de Duitsers 
die op het erf kwamen. 

Schreef over haar buurjongen Janus 
Brouwers waar ze verliefd op werd. Ze 
is met hem getrouwd, op dezelfde dag 
als haar zus Mien. Ze hadden dezelfde 
trouwjurk aan. Het werd een echte 
boerenbruiloft.  

Betrokken een woning in de Bergse-
straat. Later kochten ze een boerderij 
aan de Roosendaalsestraat. Een groot 
huis met een schuur, daar werd klein-
vee gehouden. 

Een varken mesten voor de slacht, 
kippen om eieren te verkopen. Kalfjes 
mesten, konijnen voor eigen gebruik. 

De moestuin: appels, peren en pruimen-
bomen. Haar man werkte als loonarbei-
der en Ida deed het huis en zorgde voor 
de kinderen.  

Breien en naaien, kleren voor de kin-
deren maken deed ze graag en kocht de 
stof op de markt. Een lieve moeder die 
na schooltijd met de kinderen uit de 
buurt balspellen speelde, klokspel en 
pastoortje.  

Haar man werd op jonge leeftijd ziek 
en veel te jong, 63 jaar, stierf hij. Ida 
was een sterke vrouw en probeerde, on-
danks het verlies, alles bij elkaar te hou-
den.  

Zij kreeg kennis aan Bertus Saris 
waar ze veel mee ging fietsen. Na zijn 
pensioen besloten ze samen te wonen 
en werd er van alles ondernomen. Een 
lange tijd konden ze samen genieten, 
maar ook Bertus moest ze na een kort 
ziekbed loslaten.  

Bijna 67 jaar kon Ida blijven wonen 
in haar huis aan de Roosendaalsestraat. 
Gelukkig kon dat door de zorg van haar 
kinderen en hun partners. 

Ze werkte maar wat graag in haar 
tuin, trots op haar aardbeien, de groen-
ten, en het fruit aan de bomen. Onkruid 
plukken was toch wel een van haar da-
gelijkse bezigheden in haar boerentuin! 

Ida was een trotse moeder die kon 
vertellen over haar kinderen. 

Een trotste oma van 8 kleinkinderen 
en oud omaatje van 11 achterkleinkin-
deren.  

27 Februari is Ida overleden en 4 
maart hebben we in het crematorium 
voor haar gebeden en haar toever-
trouwd aan de handen van de Heer. 
Ryan Keetelaar, diaken 



10 

 

 



11 

 

 

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 

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 2 april. Kopij inleveren voor maan-

dag 23 maart via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon 
in uw geloofsgemeenschap. 

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

Coronavirus 
Het Bestuur van de Stichting Matthäus Passion Oudenbosch gaat er vooralsnog 

vanuit dat de uitvoering van de Matthäus Passion op woensdag 8 april a.s. in de 
Lambertuskerk te Wouw doorgaat. Zij houden de richtlijnen van de overheidsinstel-
lingen betreffende het coronavirus nauwlettend in de gaten. Mocht er door de el-
kaar snel opvolgende ontwikkelingen aanleiding zijn om de uitvoering te moeten 
annuleren, dan wordt u daarover geïnformeerd. Houdt u voor nu deze website in de 

gaten: http://www.matthausoudenbosch.nl/ 
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IN PLAATS VAN INTENTIES!! 
 

In verband met het niet doorgaan van de vieringen vanaf heden tot 6 

april as. kunt u de hiervoor opgegeven intenties per e-mail 

(infoolv@samenkerk.nl) of met een briefje in de brievenbus van het pa-

rochiecentrum of via uw contactpersoon verplaatsen naar een andere 

viering in de wat verdere toekomst.  

Indien wij niets vernemen zullen wij de intenties uitspreken in de eerst-

komende viering in de betreffende gebedsruimte/kerk na de ‘gesloten 

periode’. Let op!! wij weten nu nog niet hoe het verder gaat na 6 april!!  

Zie onze berichten op de website www.samenkerk.nl !! 

GEBED 

De lente moet je proeven beetje bij beetje stap voor 

stap 

totdat je duizelig wordt van zo'n mooie frisse en jonge 

natuur. 

Sommige mensen kunnen dat niet verstaan. 

Ze hebben genoeg aan hun kalender. 

De lente? Pasen? Kerstmis? 

Allemaal data waar ze wel rekening mee houden maar 

waar ze nooit naar gaan kijken. 

Ze beleven het niet. 

Ze zijn niet verstomd dat God mens is geworden; 

en zij kunnen ook niet begrijpen dat God in Jezus' ver-

rijzenis 

de lente is van ons christen zijn. 

Bidden wij dat wij de lente ook eens zo mogen ervaren. 


