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Jaargang 29 nummer 15          
30 juli 2020 

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

In ons bisdom is op dit moment de 
pinksterestafette aan de gang. Hierbij 
worden naast een ‘pinksterlantaarn’ ge-
loofsbrieven doorgegeven van parochie 
naar parochie. Zo tekent dit de verbon-
denheid met elkaar. Elke geloofsbrief 
wordt dus door een parochiefunctiona-
ris geschreven. 
Op 14 juli kregen wij in de kerk van 
Wouwse Plantage die van de Norber-
tusparochie in Roosendaal aangereikt. 
Deze brief treft u op onze website 
www.samenkerk.nl aan. We waren met 
7 mensen uit onze parochie, 2 uit de 
Norbertusparochie, Franca van Nispen 
en Mieke Stroop, en onze vicaris Paul 
Verbeek. Na de overhandiging ver-
trokken onze Norbertusvriendinnen 
huiswaarts. De rest bleef samen om er-
varingen van de crisis uit te wisselen en 
onze geloofsachtergrond en -beleving 

met elkaar te delen. 
 
Een aantal hebben de contacten met vooral kleinkinderen, familie en anderen ge-

mist. Geen knuffel van en voor de kleintjes… Ook ervaarden sommigen door het 
wegvallen van allerlei activiteiten de rust als welgevallig. Verder voelde iemand de 
hectiek van deze periode aan den lijve, omdat de kinderen en manlief constant thuis 
verbleven met al het georganiseer van dien. Maar ook kwam de trots op de kinderen 
naar boven voor de wijze waarop zij met ongemakken omgingen. Weer anderen had-
den nagedacht over de ontwikkeling van onze groei-economie. En dat echt niet alles 
maakbaar is. Eén virus en de wereld staat stil!!! 

Iemand had zelf corona gehad en was hierdoor behoorlijk ziek geworden met de 
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daarbij behorende quarantaineverplichtingen en gelukkig voorspoedig herstel daar-
na. Bij iemand heeft de waardering voor de directe omgeving een boost gekregen. 
Ook de worsteling met de mogelijkheden en onmogelijkheden van het moment 
werden gevoeld. Een uitvaart niet kunnen bijwonen is de trieste ervaring van een 
deelnemer. Ook het gemis van het koor werd gevoeld. 

 
Maar wat doet het voor onze zingeving en het geloof. Het geloof heeft bij de 

één een opfrisbeurt gekregen en zich verdiept door vaker lezen van getijdengebeden 
en bijbelteksten. De ander bezocht de stille kerk en ervaarde de rust hierbij. 

We wisselden van gedachten over onze geloofsontwikkeling. De meesten kregen 
het geloof van huis uit mee en/of door beïnvloeding van de buurvrouw. U kent dat 
waarschijnlijk. Misdienaar worden, later acoliet en daarna kerk-betrokken blijven. Ie-
mand heeft het geloof van moeder en de inzet van vader meegekregen. Ouders heb-
ben dus een voorbeeldfunctie gehad. Bij sommigen heeft dit vroeger of later gere-
sulteerd in diaken of priester worden. Zij hebben tijdens de crisis zo goed en zo 
kwaad als dit ging gezocht naar contactmogelijkheden met parochianen en anderen. 

Bij weer een ander heeft de coronatijd ook goede diepere gesprekken met kin-
deren opgeleverd. Zoeken naar zingeving is van alle dag! Vieringen op tv werden 
wel gewaardeerd, maar in de eigen kerk samenkomen is toch gemist. 

 
En al pratend verstreek de tijd! We begonnen om 15.00 uur en eindigen om 

17.00 uur! Een dag later, op 15 juli, hebben we de lantaarn en onze eigen geloofs-
brief naar de buurtparochie in Steenbergen gebracht. Onze brief staat eveneens op 
de website www.samenkerk.nl . 

En zo vervolgen we ons pad…. 
Wim Brooijmans 
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NIEUWE WEBSITE  
We hebben er hard aan gewerkt! De boreling is er! We hebben een nieuwe web-

site met dezelfde naam als de vorige: www.samenkerk.nl . De doelstelling was een 
beveiligde gemoderniseerde rustig ogende website te ontwikkelen. De vorige was 
aan vernieuwing toe en is nu uit de lucht. De nieuwe site is voor de twee parochies 
Onze Lieve Vrouw in het Woud en De Bron een belangrijk middel om u het laatste 
actuele nieuws te sturen, te informeren over relevante zaken en met elkaar te com-
municeren. Neemt u eens een kijkje en ontdek het gemak waarmee u vindt wat u wil 
weten. Met bovenaan ‘Actueel’ houden wij u voortdurend op de hoogte van actueel 
nieuws en de laatste ontwikkelingen. Neem gauw een kijkje! We horen graag wat u 
ervan vindt!  
Namens de werkgroep, Wim Brooijmans 
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CARITASCOLLECTE   IN   AUGUSTUS 
DE STILLE GEVOLGEN VAN DE 

CORONACRISIS  
Corona houdt Nederland en de rest 

van de wereld nog in een ijzeren greep. 
In Nederland en in de landen om ons 
heen worden de strenge maatregelen 
versoepeld maar in veel andere landen 
dreigt een onzichtbare ramp. 

De vastenactie steunt diverse nood-
hulpprojecten die mensen helpen de 
crisis het hoofd te bieden. 

Caritas O.L.Vrouw in het Woud wil 
graag zijn steentje bijdrage en wij willen 
de opbrengst van de augustuscollecte 
gaarne bestemmen voor de Vastenactie 
die daarmee de Coronacrisis kan hel-
pen bestrijden. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
bijdrage. 
Caritas O.L. Vrouw in het Woud 

OPBRENGST COLLECTE 
Wat de caritascollectes in de voor-

bije maanden hebben opgebracht leest 
u hieronder. 

 

In februari: 

 Heerle: €   25 

 Moerstraten: €   36 

 Wouw: €   90 

 Wouwse Plantage: €   25 
     In totaal  € 176 
 

In maart: 

 Heerle: €   25 

 Wouw: € 112 

 Wouwse Plantage: €   50 
    In totaal:  € 187 

In april: 
Wouw: € 113 
 
In mei waren er geen diensten. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

INTENTIES NA  EEN  UITVAART 
 
Op gebed 
Na de uitvaart van een dierbare 

wordt hij/zij gedurende 6 weken her-
dacht in alle vieringen binnen onze pa-
rochie. De overledene staat dan zoals 
men zegt ‘op gebed’. 

 
Na deze 6-weken-periode 
Afhankelijk van de collecteop-

brengst tijdens de kerkelijke uitvaart 
kunnen tot nu toe de nabestaanden na 
de genoemde periode extra vieringen 
aanwijzen voor herdenking van hun 
dierbare. 

Deze dienen binnen één jaar na de 
6-weken-periode te zijn opgenomen. 

Echter, door de beperkingen tij-
dens de coronacrisis tot 1 juli hebben 
de collectes tijdens uitvaarten minder 
opgebracht dan in een normale periode 
het geval zou zijn geweest. 

Als gevolg hiervan kunnen de na-
bestaanden een te gering aantal vierin-
gen benoemen. 

Naar aanleiding hiervan hebben we 
onze huidige regeling tegen het licht ge-
houden en herzien. 

 
Nieuwe regeling 
Vanaf heden zullen we de contact-

personen van de nabestaanden ieder 
een gelijk aantal extra vieringen aanbie-
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den van 12, ongeacht de hoogte van 
het collectebedrag. Deze dienen binnen 
één jaar na de 6-weken-periode te zijn 
opgenomen. 

De nieuwe regeling gaat per heden 
in. 

 
Vragen 
Voor vragen kunt u steeds bij mij 

terecht. 
 

Wim Brooijmans 
0165-308230 
infoolv@samenkerk.nl 
 
BEZICHTIGING   LAMBERTUSKERK 

Tot en met 20 september as. is de 
St. Lambertuskerk in Wouw elke zon-
dagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur 
open voor bezichtiging. Momenteel is 
ook weer de Bernardustentoonstelling 
te zien over de band met de Cisterciën-
zers uit Hemiksem in België. Gidsen 
zijn aanwezig. Op afspraak zijn ook op 
andere dagen rondleidingen mogelijk. 
Daartoe kunt u zich vervoegen bij de 
contactpersoon, Marian Slock, via tele-
foonnummer 0165-301886. 

 

GEDOOPT 
Door het sacrament van 

het doopsel zijn in de ge-
loofsgemeenschap opgeno-
men op 12 juli in de St-
Lambertuskerk in Wouw: 

  

 LANCELOT DE SCHIETERE – 

LOPHEM 
 

 CÉLIA FALLON - KUND 

Wij wensen hun doopouders, peet-
ouders en familie proficiat en veel ge-
luk en wij bidden dat zij een gezegend 
leven mogen krijgen.  

VANDAAG IS DE DAG 

 

VANDAAG IS DE DAG 

HIJ KOMT MAAR ÉÉN KEER 

MORGEN DAN IS HET 

VANDAAG AL NIET MEER 

NIET ZEUREN, GENIET 

VAN HET LEVEN, HET MAG, 

MAAR DOE HET VANDAAG, 

WANT VANDAAG IS DE 

DAG. 

 

Toon Hermans 
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leven en ecologie, gezonde voeding en 
Bewust Natuurlijk Leven, thee en krui-
den, bezinningsactiviteiten en gasten-
verblijf. De Huijberg vertelt over haar 
tuin, ingericht volgens het concept van 
de permacultuur. De kapel van de 
broeders is open voor een moment van 
stilte of een kaarsje. En altijd al be-
nieuwd geweest naar de 40 vergroe-
ningsstappen die u zelf kunt zetten? Ui-
teraard is er ook gelegenheid voor een 
hapje en een drankje op ons terras. Om 
17.00 uur wordt de dag afgesloten met 
een speciale vesperviering in de Kapel 
van de Broeders. 

De open dag vindt buiten plaats, 
daarmee is er voldoende ruimte om 1,5 
meter afstand te bewaren. Bij het muse-
um geldt een maximaal aantal mensen 
dat tegelijk naar binnen mag. 

Welkom, dicht bij Huis! 
 
Meer informatie en programma 

vindt u op onze websites en Facebook-
pagina’s: 

www.broedersvanhuijbergen.nl  
ww.dehuijberg.nl  
ww.wilhelmietenmuseum.nl 

OPEN DAG -  
‘WELKOM, DICHT BIJ HUIS’ 

22 AUGUSTUS OP TERREIN 
BROEDERS VAN HUIJBERGEN 
 
Het museum, een nieuwe leefge-

meenschap, de tuinen en een oudere 
maar nog steeds actieve broederge-
meenschap. Voldoende dynamiek voor 
een open dag!  

Op zaterdag 22 augustus bent u 
van 12-17 uur van harte welkom om te 
zien, te horen en te proeven wat de 
broeders, het Wilhelmietenmuseum en 
de Franciscaanse Leefgemeenschap De 
Huijberg te bieden hebben. Loop bin-
nen! Toegang is vrij via oprijlaan 
Staartsestraat 2. 

 
Tijdens deze open dag kunt u een 

kijkje nemen in het museum waar de 
geschiedenis van Wilhelmieten en 
Broeders van Huijbergen te vinden is. 
Er zijn korte workshops/introducties 
(beeldhouwen, Bachmuziek, traditione-
le Japanse Krijgskunst, labyrint lopen). 
In de tuin kunt u rondkijken, wandelen 
en informatie vinden over Franciscaans 
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rijstwafel. Pieter heeft zijn online tenta-
mens gehaald, mede dankzij de geluks-
koekjes van oma. 

Weggaan zonder de nieuwste kaart-
creaties te zien was geen optie. Elke 
kaart die Corry maakte werd bespro-
ken, hoe ze deze had gemaakt en voor 
wie de kaart was. Velen hebben een 
creatieve kaart ontvangen van Corry. 

Al in januari was Corry bezig met 
ideeën voor een uitnodigingskaart voor 
haar 80e verjaardag, in maart waren de 
kaarten al klaar. "Ik zal het toch wel ha-
len?" vroeg ze dan. 

Corry heeft het gehaald, maar al-
leen niet op de manier die zij en haar 
familie zo graag wilden. 

We zullen Corry zeker niet verge-

ten en bidden dat ze nu mag rusten in 

de hemelse vrede. 

VERDRIET IN EEN FAMILIE 
 
 
 
Op 10 juli is kort na haar 
tachtigste verjaardag overle-

den Corry Buijs-Raats, echtgenote 
van Jac Buijs. 

 
Corry is geboren op 6 juli 1940 op 

"Den Heikant" in Nispen. Ze groeide 
daar op met haar 4 broers en 2 zussen. 
Opa Raats gaf aan dat Corry het zonne-
tje in huis" was. Corry heeft Jac leren 
kennen in De Hollandsche Tuyn in 
Bergen op Zoom. Na hun trouwen gin-
gen ze wonen in de Herelsestraat te 
Heerle. Samen hebben ze 2 kinderen 
gekregen. Corry heeft tot haar afscheid 
mooie jaren met Jac gehad. 

Als we Corry herinneren, dan den-
ken we aan koffie, kletsen en kaarten 
maken. De koffie zegt alles over Corry. 
Als er iemand binnenkwam, stond ze 
op om de koffiepot te pakken. Dan had 
je nog geen goedemorgen gezegd. Eerst 
een "bakske", dan volgde de rest. 

Koffie was voor Corry de manier 
om verbinding te maken, om zelf te 
kletsen, maar ook om te luisteren. Ze 
oordeelde en veroordeelde niet, maar 
ze luisterde. Dat is waarom zoveel 
mensen zich zo welkom voelden bij 
haar. 

Elke vrijdagochtend was het koffie 
drinken met de achterkleinkinderen 
Sven, Kim en Levi. Die stonden elke 
vrijdag te springen om naar opa en oma 
te gaan. Eerst heel verantwoord fruit 
eten en dan eindelijk het koekje van 
oma. Niels wilde per se sinaasappelsap 
van oma, terwijl opa zorgde voor de 

Zomeravond 

De mooie dag 
ligt weer 
te sterven. 

Zijn hartslag 
waait zacht 
weg. 

De blozende zon 
kust de aarde 
vaarwel. 

Zwijgend 
gooit de zwarte nacht 
een schepje sterren 
op het graf. 

Als laatste eerbetoon 

Kristin Rogghe 
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IN WOUW  
Zondag 16 augustus 11.00 uur: Anne-

ke Hoetelmans-Bosters, Bertus Bas-
tiaenen, overleden echtpaar De Vis-
ser-Scheepers, Miny Uitdewillegen-
van Tiggelen, Riet Uitdewillegen-
van Meer,  Mien Hertogh, Frans en 
Riet Hertogh, Bertus Goorden, Riet 
Goorden-Frijters, Cor Meeuwis-
Maas, Ad Meeuwis, overleden oud-
ers Maas-Vinck, Dé Raaymakers. 
We gedenken de sterfdag van Jo-
hannes Oonincx, Mina van Aart-van 
Eekelen, Adriana-Koolen, Frans 
Schrauwen, Cees Coppens, Johanna 

Raaymakers -de  Greef, ook 
gedenken we onze onlangs 
overleden mede parochiaan Corry 
Buijs-Raats. 

Zondag 23 augustus 11.00 uur: Ber-
tus Bastiaenen, Jac en Cor van Aert-
van de Sanden, Lia van Aert-
Notenboom, Cornelis Goorden, 
overleden ouders Bastianen-Goderie 
en kinderen, Johanna Taks -
Verdonck, kinderen en kleindochter, 
Riet Goorden-Frijters. We gedenken 
de sterfdag van Johanna Goorden-
Schepers, Frans Hertogh, ook 
gedenken we onze onlangs 
overleden mede parochiaan Corry 
Buijs-Raats.  

Zondag 30 augustus 11.00 uur: Jac 
Elzakkers, Riet Goorden-Frijters. 

We gedenken de sterfdag van Piet 
Franken, ook gedenken we onze 
onlangs overleden mede parochiaan 
Corry Buijs-Raats. 

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 9 augustus 9.15 uur: Lee van 

Loenhout, de overleden familie 
Nuiten-Van Tiggelen, Cees en 
Naantje van Meel- Nuiten, Rina van 
Meel-van Meer, de overleden ou-
ders Van Tilburg-Van Hees en hun 
zoon en schoonzoon, Marie Buysen
- van de Sanden, Frans Buysen. We 
gedenken de sterfdag van Janus 
Buysen, Jo Uijtdewilligen-van Door-
maal. 

Zondag 16 augustus 9.15 uur: Lee 
van Loenhout. 

Zondag 23 augustus 9.15 uur: Lee 
van Loenhout. We gedenken de 
sterfdag van Jan Mangelaars. 

Zondag 30 augustus 9.15 uur: Lee 
van Loenhout, Fons Brosens, Jac-
queline Dekkers-de Kroon, de over-
leden ouders Dekkers-Kerstens, 
Kees Uijtdewillegen, Bertus Bas-
tiaenen . 

WIJ BIDDEN VOOR 

Hij is niet meer waar hij eens was, 

maar altijd waar wij zijn.  

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  
 Corry Buijs-Raats 
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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 via e-mail: infoolv@samenkerk.nl 
of telefonisch via: 

in Heerle: 0165-303102 
in Moerstraten: 0165-303114 
in Wouw: 0165-301975 
in Wouwse Plantage: 0165-379883 

Doopsel 
Meer informatie op:  www.samenkerk.nl -> Onze Lieve Vrouw in het Woud -> 
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 binnen het tijdsbestek van één 

jaar na de 6-weken-periode, waarin om gebed gevraagd wordt, 12 extra intenties opge-
ven. Hiervoor wordt per brief of telefoon contact opgenomen met de contactpersoon 
van de overleden dierbare. 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 27 augustus. Kopij inleveren voor 

maandag 17 augustus 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 
Zondag 
9 augustus 
 

 geen dienst 9.15 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor T. Raaijmakers 
organist H. Dogge 

Zondag 
16 augustus 
  

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

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

Zondag 
23 augustus 
 

 11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor C.J. Reuver 
organist F. Schijven 

9.15 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor T. Raaijmakers 
organist J. Slock 

Zondag 
30 augustus 
 

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor P. van Steekelenburg 
organist J. den Engelsman 

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

Vakantie… 
 
Alleen het woord al doet ons rillen. 
Heerlijk, een oneindig goed gevoel. 
 
Vakantie is, 
een tijd van bloeiende bloemen, 
van zingende vogels, 
een tijd van volmaaktheid. 
 
Vakantie is: 
grootse gele korenvelden, 
verse groenten in de tuin, 
een open blauwe hemel die mensen blij maakt 
en in verwondering doet staan voor de natuur. 
 
Vakantie is: 
de aarde niet vervuilen, 
maar eerbiedigen als woonplaats voor mensen en 
dieren 
voor bomen, planten en bloemen. 
 
Vakantie is: 
zien dat onze aarde goed is, 
omdat zij uit Gods scheppende hand voortkomt. 


