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Jaargang 29 nummer 14          
9 juli 2020 

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

De zomertijd start weer en dit jaar zal iedereen daar op een andere manier tegen-
aan kijken. Misschien durf je nog niet op vakantie en moet je er thuis wat van maken. 
Misschien heb je de afgelopen tijd juist extra hard moeten werken omdat je in de vi-
tale sector werkt en snak je ernaar om wat langer thuis te kunnen zijn en er misschien 
even op uit te gaan. Misschien is jouw werk net weer van start gegaan en kun je nog 
helemaal niet denken aan vakantie. Misschien gaat voor jou alles gelukkig gewoon 
door en kun je straks heerlijk je gedachten verzetten tijdens een mooie reis. Mis-
schien heb je de afgelopen maanden alleen gezeten en zie je erg op tegen de zomer-
periode waarin het nog stiller wordt om je heen. 

 

 

De coronapandemie heeft de meesten van ons uit ons normale evenwicht ge-
bracht. Wij mensen hebben een zeker evenwicht nodig om verbinding te blijven heb-
ben met onszelf, met de ander en met God. Voor de één kan dit betekenen dat er wel 
wat meer sociaal contact en activiteit mag komen, voor de ander juist wat rust en ont-
spanning. 

Als we in evenwicht zijn, dan zijn we ons vaak meer bewust van de kleine, kostba-
re dingen in ons leven. Als er evenwicht is worden we ons vaak weer meer bewust 
van de mensen om ons heen en misschien ook wel van God. 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

LEVEN IN HET HIER EN NU 
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Wellicht helpt het ons als we deze zomer wat meer in het hier en nu proberen te 
leven. Het kan ons helpen ons evenwicht wat terug te vinden. Het gaat meer om 
hoe we iets doen, dan wat we doen. Het is een houding van rustige aandacht en toe-
wijding voor wat je aan het doen bent. Het is een houding die we eigenlijk altijd 
zouden moeten proberen vast te houden. Aandacht hebben bij wat je doet, en bij 
wat je niet doet. 

 
 

Als je vrij bent, wees 
dan ook vrij. Als je op 
bezoek bent, wees 
dan ook bij die ander. 
Als je bidt, bidt dan 
ook met hart en ziel. 
Als je rust, rust dan 
ook echt. Als je ge-
niet, geniet dan ook 
van alle grote en klei-
ne dingen. 

Pas dan kunnen we ons echt bewust zijn van het leven, de dingen en de mensen 
om ons heen. Pas dan kunnen we ons echt bewust worden van Gods liefdevolle 
aanwezigheid in ons midden. 

Ik wens u en jou, mede namens mijn collega’s: pastoor Frans Verheije en 
teamassistent Mirella Broos, een mooie zomerperiode toe. 
Ryan Keetelaar, diaken. 
 
VIERINGEN VANAF 1 JULI  

Vanaf 1 juli a.s. kan men gewoon weer naar de kerk komen om deel te nemen 
aan de vieringen. De gewone richtlijnen gelden. Bij verkoudheidsklachten en/of 
verhoging, koorts, blijft men thuis. De handen worden gereinigd bij binnenkomst in 
de kerk. In de kerkgebouwen houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Gezinsleden 
mogen wel naast elkaar zitten. Er zijn in de kerken van Wouw en Wouwse Plantage 
voldoende geschikte zitplaatsen, met behoud van de afstand van 1,5 meter, om het 
gewone aantal kerkbezoekers in het weekend te kunnen ontvangen. 

In de kapel van Heerle en in dorpshuis de Parelmoer te Moerstraten zijn er nog 
geen vieringen omdat niet aan de afstand van 1,5 meter voldaan kan worden. De 
vieringen in de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud zijn volgens rooster. In 
het algemeen op de zondag om 9.15 uur in Wouwse Plantage (met uitzondering van 
de eerste zondag van de maand, dus 5 juli niet) en om 11.00 uur in Wouw. De extra 
viering op zaterdag 17.00 in Wouw, die ingelast werd vanwege de maximaal 30 per-
sonen in juni, komt te vervallen met ingang van juli. 
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VERSOEPELEN CORONA-
MAATREGELEN PER 1 JULI  
 

ALGEMEEN  
Alle maatregelen inzake de anderhal-

vemeterregel hygiëne: 
- handen reinigen bij binnenkomst 

van de kerk,  
- hoesten en niezen in ellenboog, 
- gebruik van papieren zakdoekjes; 
en gezondheid: bij verkoudheids-

klachten en/of verhoging thuis blijven; 
dienen door alle betrokkenen strikt na-
geleefd te worden.  

Degenen die deelnemen aan vierin-
gen doen dat op eigen risico.  

 

RUIMTE KERKGEBOUW BEPAALT 
PER 1 JULI AANTAL DEELNEMERS  

Op de persconferentie van het kabi-
net op woensdag 24 juni zijn opnieuw 
versoepelingen afgekondigd inzake de 
coronamaatregelen. Deze versoepelin-
gen hebben ook gevolgen voor het sa-
menkomen in kerken. Aanvankelijk 
zou de veiligheidsgrens bij religieuze 
bijeenkomsten per 1 juli maximaal 100 
personen zijn, maar nu wordt deze 
grens losgelaten. De ruimte in het kerk-
gebouw bepaalt het aantal deelnemers. 

 

UITREIKING COMMUNIE  
De uitreiking van de Heilige Com-

munie verloopt met inachtneming van 
de volgende hygiënemaatregelen.  

Wanneer u naar voren komt om de 
communie te ontvangen, houd dan 1,5 
meter afstand tot andere gelovigen.  

U ontsmet eerst uw handen. De 
communie zal op de hand worden uit-
gereikt.  

Daarbij staat u aan de ene kant van 
het hoestscherm en de pastoor, of 

diens plaatsvervanger, aan de andere 
kant.  U krijgt de communie met een 
pincet op uw hand uitgereikt, onder het 
scherm door. Het pastoraal team is erg 
blij dat de communie op deze veilige 
wijze weer kan worden uitgereikt 

 
KOREN ZINGEN NOG NIET  
Er is alleen voorzang door een can-

tor en er wordt niet meegezongen door 
gelovigen tijdens de viering. Het over-
heidsonderzoek naar de risico’s van sa-
men zingen is nog niet afgerond. Ook 
voor samenzang blijft dus het protocol 
‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ 
van kracht. Het Interkerkelijk Contact 
in Overheidszaken (CIO) houdt bij de 
overheid de vinger aan de pols, ook 
waar het gaat over dit onderwerp. Aan-
gekondigd is ook dat zangkoren bin-
nenkort weer mogen oefenen en optre-
den, maar alleen onder bepaalde voor-
waarden. Deze voorwaarden worden 
door de overheid later nog bekend ge-
maakt.  
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IN WOUW 
Zondag 12 juli 11.00 uur: overleden 

echtpaar De Visser-Scheepers, Riet 
Uijtdewilligen-van Meer, de overle-
den ouders Marinus Boveé en Anna 
van de Weijgaart, Adrie Sips, Jan 
van Loon, Riet Goorden-Frijters, 
Tommy Janssen en Wilbert Mariën, 
een intentie in verband met een 50 
jarig huwelijk, Bertus Bastiaenen. 
We gedenken de sterfdag van: Din-
gena Bastiaanse-Bals, Henk Snep-
vangers.  

Zondag 19 juli 11.00 uur: Wim Ker-
stens, Cor Akkermans-van Loon, 
Wim Bastiaanse, Riet Goorden. We 
gedenken de sterfdag van Hubertus 
Bastiaanssen, Piet Kerstens, Toon 
van Wesel, Karlien Wijnen-Doggen, 
Bertus Bastiaenen. 

Zondag 26 juli 11.00 uur: overleden 
ouders Goorden-Schepers, overle-
den ouders Taks-Verdonck overle-
den kinderen en kleindochter, Riet 
Goorden-Frijters. 

Zondag 2 augustus 11.00 uur: Ton 
van Winden, Jan Goorden, Riet 
Goorden Frijters, Bertus Bastiaenen. 

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 12 juli 9.15 uur: Lee van 

Loenhout, Jan Mangelaars, Kees de 
Mooy, Kees Uijtdewillegen, de over-

leden ouders Ko en Net van Hassel-
Broeren, Nellie van Oevelen-
Godschalk en haar zoon Piet, Marie 
Buysen-van de Sanden, Janus Buy-
sen. We gedenken de sterfdag van 
Naan Uitdewilligen-Balemans, Co 
Antonissen, Kees van Oevelen, 
Cornelia Ooms-Dekkers, Frans 
Buysen.  

Zondag 19 juli 9.15 uur: Jo Uijtdewil-
legen-van Doormaal, de overleden 
ouders Dekkers-Kerstens, Fons 
Brosens, Jacqueline Dekkers-de 
Kroon, Rina van Meel-van Meer, 
Cees van Meel. We gedenken de 
sterfdag van Naantje van Meel- 
Nuiten, Kees de Mooy.  

Zondag 26 juli 9.15 uur: Kees Uijtde-
willegen, Lee van Loenhout, Kees 
de Mooy, de overleden ouders de 
Crom-Nijssen. We gedenken de 
sterfdag van Frans de Crom.  

WIJ BIDDEN VOOR 

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken 

Liefde en herinneringen leven altijd voort  

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  

 Ida Brouwers-Hopmans 

 Marie Buijs 

 Ria Keijzer-Nuçhelmans 

 Jac Elzakkers 

 Sophie Rommens-Mertens 

  George Neelen  
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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: 
Tot nader order zijn er in Heerle, Wouw en Wouwse Plantage geen 
spreekuren.  
 

Intenties opgeven kan o.a. via: 
in Heerle: heerle@samenkerk.nl of 0165-303102 
in Moerstraten: moerstraten@samenkerk.nl of  0165-303114 
in Wouw: wouw@samenkerk.nl of  0165-301975 
in Wouwse Plantage: wouwseplantage@samenkerk.nl of 0165-379883 

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 30 juli. Kopij inleveren voor maan-

dag 20 juli 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  
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 
12 juli 
 

 11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor P. van Steeke-
lenburg 
organist F. Schijven 

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor H. Raaymakers 
organist H. Dogge 

Zondag 
19 juli 

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
organist J. Slock 

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor T. Raaymakers 
organist J. Slock 

Zondag 
26 juli 

 
 

11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
organist F. Schijven 

9.15 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor H. Raaymakers 
organist H. Dogge 

Zondag 
2 augustus 

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor P. van Steekelen-
burg 
organist G. Siebelink 

geen viering 

ROND DE 4 TORENS TIJDENS DE VAKANTIE 

Dit is het laatste nummer voor de vakantie. De komende 2 num-
mers hebben een beperkte inhoud. 

 
De planning voor de zomermaanden is als volgt: 
 nummer 15 verschijnt op 30 juli; 

 nummer 16 verschijnt op27 augustus; 

 nummer 17 verschijnt in de normale opmaak op 17 septem-

ber. 

Er zal nog bekeken worden op welke manier het parochieblad 
dan verspreid zal worden. 

Hierna kunt u elke twee weken weer een parochieblad verwach-
ten. 


