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Jaargang 29 nummer 16          
27 augustus 2020 

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

De Zonnebloem, afdeling Wouw – Wouwse Plantage, heeft laten weten dat van-
wege de coronacrisis de jaarlijkse viering van Ziekendag in Wouwse Plantage komt te 
vervallen. Normaal gesproken zou er op zondag 13 september een speciale viering 
voor en met de zieken plaatsvinden in de Gertrudiskerk in Wouwse Plantage. Het is 
te begrijpen dat het nu beter is dit niet te doen. 

 
Tijdens deze viering zouden de brood-
jes van de Heilige Nicolaas van Tolen-
tijn weer gezegend en uitgereikt wor-
den. Hier moeten we dit jaar, waarin we 
de Heilige Communie in verband met 
het coronavirus al op speciale wijze uit-
reiken, ook van afzien. 
In 2021 hopen we rond dezelfde tijd in 
het jaar de Ziekendag met zegening van 
de broodjes weer te kunnen vieren. 
 

Op zondag 13 september a.s. zal er om 9.15 uur in Wouwse Plantage een gewone 
Eucharistieviering van de zondag zijn. De kerk van Wouwse Plantage, alsmede de 
Lambertuskerk in Wouw, zijn zo ingericht dat de bezoekers veilig kunnen deelnemen 
aan de vieringen. Wij werken als RK Kerk mee met de regering om corona zoveel 
mogelijk te voorkomen en bestrijden. 

Gelukkig kunnen we op deze wijze gewoon vieren. Van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
Pastoor Frans Verheije 

 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

GEEN ZIEKENDAG DIT JAAR IN  

WOUWSE PLANTAGE EN OOK GEEN  

NICOLAAS VAN TOLENTIJN-BROODJES 
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CARITASCOLLECTE VOOR ZONNEBLOEM 
 

Zondag  6  september Wouw 

Zondag  13  september Wouwse Plantage 

 

 
 

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70 jaar. We brengen ze 
bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een handicap 
een onvergetelijke dag te bezorgen. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons be-
treft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan 
genieten.   

Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd in oplossingen. Dat geldt voor 
onze vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de partners waarmee we samenwer-
ken. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om mensen een onvergetelijk moment te 
bezorgen.  

Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, 
gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we 
komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de 
Zonnebloem rolstoelauto te huur aan. En zorgen we er samen met attractieparken 
en musea voor dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden. 

 

De Zonnebloem Heerle-Moerstraten en Wouw-Wouwse Plantage 
De Zonnebloem Heerle-Moerstraten en Wouw-Wouwse Plantage hebben oog 

en aandacht voor dorpsbewoners die als gevolg van een lichamelijke beperking drei-
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gen te vereenzamen. 
Wij willen hen niet alleen bij onze gemeenschap betrokken houden, maar vooral 

ook plezier aanbieden. 
Dat doel hebben onze vrijwilligers die onze gasten regelmatig thuis bezoeken. 

Voor een praatje, een uitje samen, of om uit te nodigen voor de activiteiten en uit-
stapjes die zo’n 10 keer per jaar georganiseerd worden. 

Heeft u interesse om onze afdelingen te komen versterken, dan kunt contact op-
nemen met één van onze bestuursleden. 

 

Vrijwilligerswerk 
Als vrijwilliger bij de Zonnebloem zet je je in voor mensen met een lichamelijke 

beperking. Je kunt hen bijzondere momenten bezorgen. Met het doen van iets heel 
kleins kun je al veel betekenen voor iemand anders. En dat kan op verschillende 
manieren. 

 Helpen in de buurt 

 Helpen tijdens een dagje uit 

 Een bestuursfunctie vervullen 

 Mee als vakantievrijwilliger 

 Mee als verpleegkundige, verzorgende of helpende tijdens een vaarvakantie  

 Mee als arts tijdens een vaarvakantie 

 Mee als fysiotherapeut of kapper tijdens een vaarvakantie 

 Als zorgstagiaire mee met een vakantie 

 Met collega's op pad als vrijwilliger voor een dag 

 Op maatschappelijke stage 

 

U kunt de plaatselijke Zonnebloem ook steunen door uw financiële bijdrage. 
 
Van harte bij u aanbevolen door 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud  

https://www.zonnebloem.nl/~/link.aspx?_id=3B3C3DD5019E465296D69369A2241EF0&_z=z
https://www.zonnebloem.nl/~/link.aspx?_id=DA238DCDC28946168197DD60A80E5DD7&_z=z
https://www.zonnebloem.nl/~/link.aspx?_id=A613447A8EFE45D591B1830635DA583D&_z=z
https://www.zonnebloem.nl/~/link.aspx?_id=F1322083AA8C46A0BA787A7160C4E25E&_z=z
https://www.zonnebloem.nl/~/link.aspx?_id=DA003CE76E22457E8969627B3CDE9819&_z=z
https://www.zonnebloem.nl/~/link.aspx?_id=D563C27760CC4E76B155155951DB84A7&_z=z
https://www.zonnebloem.nl/~/link.aspx?_id=2A4DCB4C3BB949DE9B627D3EFE671680&_z=z
https://www.zonnebloem.nl/~/link.aspx?_id=78C6D16F0E0641819875A134E45FEE4D&_z=z
https://www.zonnebloem.nl/~/link.aspx?_id=DBFCAF0C6E254F4AB33F3BC91059483F&_z=z
https://www.zonnebloem.nl/~/link.aspx?_id=5A3A654FF7834E01A8E2E3D6A1E382F7&_z=z
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Op 28 juli is overleden onze pa-
rochiaan en vrijwilliger voor de 
kerk Jacques Neelen, weduw-
naar van Rentia Neelen - Rub-
bens. 

Jacques is geboren op 2 juni 1938 te 
Wouw als jongste zoon in een gezin 
van 6 kinderen. Al op jonge leeftijd 
verloor hij zijn vader en stond zijn 
moeder er alleen voor. Hij gaf vaak aan 
dat hij zijn vader erg gemist heeft.  

Op 24-jarige leeftijd ontmoette hij 
Rentia Rubbens. Met haar is hij op 19 
augustus 1966 getrouwd. Hij kreeg er 
een hele warme familie bij. Het geluk 
was groot toen in 1967 Dianne werd 
geboren. Een jaar later was het gezin 
compleet door de geboorte van Harrie. 
Eerst woonden ze aan de Westelaarse-
straat in Wouw, maar in 1977 bouwden 
ze een huis in de Wilgenstraat in Heer-
le.  

Jacques was een man van de klok en 
had een vast dagritme. Zijn dagelijkse 
middag- en avonddutje kon dan ook 
nooit ontbreken. Door zijn werk bij 
Duynie kwam hij bij veel boeren. Daar 
hield hij blijvende vrienden aan over. 
Jacques en Rentia werden opa en oma 
van 5 kleinkinderen: Simone, Manon, 
Huub, Wout en Femke. Daar was hij 
heel trots op. Hij was geïnteresseerd in 
alles wat zij deden en stond altijd voor 
ze klaar. Als oppas, bij het naar school 
brengen, naar dansles rijden, als klus-
opa en het rijden naar de voetbal.  

Hij was zorgzaam. Tijdens de ziekte 
van Rentia stond hij altijd voor haar 
klaar. Alleen zijn was niets voor hem 
en na het overlijden van zijn vrouw 

ging hij als vrijwilliger in Harella en de 
kerk aan de gang en stortte hij zich op 
het dansen, een passie uit zijn jeugd. 
Afspraken moesten wijken en vele za-
terdagavonden gingen de voetjes van 
de vloer. Tijdens het dansen ontston-
den vele vriendschappen, waaronder 
met Betsy. Die vriendschap ging wat 
verder dan de rest. Later leidde een toe-
vallige ontmoeting op een parkeerplaats 
tot een hechte vriendschap met Ineke. 
Samen hebben ze nog 6 jaar mogen ge-
nieten van elkaars gezelschap.  

Jacques was in zijn nopjes als hij 
kon sjouwen en dansen. Dit is lang 
goed gegaan. Hij liet zich niet uit het 
veld slaan door de ziektes op zijn pad, 
al werd hij wel beperkt in zijn mogelijk-
heden. 

Begin dit jaar werden de eerste ver-
schijnselen zichtbaar van de ziekte die 
hem nu noodlottig is geworden. Geluk-
kig kon hij zijn laatste dagen doorbren-
gen in zijn eigen vertrouwde omgeving 
in Heerle. In de ochtend van 28 juli is 
hij daar vredig ingeslapen. 

Jacques rust zacht, wij zullen je niet 
snel vergeten. 

 
Na een lang leven is op 30 
juli te Goirle overleden 
Ank Kamp, echtgenoot 
van Willie Kamp-Goedhart. 
Hij is geboren op 5 januari 
1925 te Teteringen. 

Ank was een markant persoon, ei-
genzinnig, creatief, charismatisch, geïn-
teresseerd, extravert, maar vooral ook 
sociaal, betrokken, warm en altijd be-
hulpzaam. 

Hij is geboren in de Baronielaan in 
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Breda, in een familie, met een sterke 
onderlinge band. Ank was de 13e van 
een gezin van uiteindelijk 14 kinderen 
en lievelingetje van zijn moeder en ou-
dere zussen. 

Baronielaan 40 was een plek van sa-
menkomst van de familie, die hij heeft 
voortgezet in zijn zelf ontworpen bun-
galow op Zandstraat 2 in Rijsbergen. 
Hij heeft met Willie een paradijsje ge-
creëerd wat een thuisbasis werd voor 
het gezin en een welkome plek voor fa-
milie en vrienden. 

Als zestienjarige heeft hij zich aan-
gesloten bij het verzet tegen de bezet-
ter. Hij is samen met zijn verzetsgroep 
verraden, werd ter dood veroordeeld 
en heeft ais tiener anderhalf jaar vastge-
zeten in concentratiekampen onder er-
barmelijke omstandigheden. Uiteinde-
lijk is hij bevrijd in 1945. Een belangrij-
ke les die hij in deze moeilijke periode 
heeft geleerd is: "ieder mens dien je te 
beoordelen ais individu en niet op basis 
van afkomst, nationaliteit of andere 
groepskenmerken". 

Niet alleen in de Baronielaan, maar 
ook in de Zandstraat en op alle locaties 
waar een piano was, maakte hij de sfeer 
met zijn geïmproviseerde muziek. Crea-
tief als hij was heeft hij na zijn pensioen 
nog jarenlang getekend en geschilderd. 
Naast deze passies, had hij een voor-
liefde voor snelle auto's. Het liefst koos 
hij voor snelle Alfa's en BMWs. 

Hij heeft een zeer lange tijd mogen 
genieten van zijn vrouw en hun para-
dijs in de Zandstraat na zijn pensioen. 
In die tijd bleef het bruisen in de Zand-
straat met een steeds groter wordende 
familieschare. 

Zijn familie heeft geweldig genoten 

van zijn positieve instelling, humor en 
betrokkenheid en zijn hem daar bijzon-
der dankbaar voor. 

 
Op 31 juli is in Nispen 
overleden Nellie Valken-
burg, weduwe van Jan An-
tonie Jochems. Nellie is 96 
jaar oud geworden. 

Nellie werd geboren in Bergen op 
Zoom. Ze was de tweede dochter in 
het gezin en had verder 4 broertjes on-
der haar. Ze ging in Bergen op Zoom 
naar school en kwam vaak op voor 
haar broertjes. Ze was goed in hand-
werken, borduren, haken en breien,. 

Na de oorlog trouwde ze in 1947. 
Ze kregen eerst vier dochters en als 
laatste een zoon. Ze deed haar huis-
houden heel goed en kon goed koken. 
Ze was heel erg precies en erg proper. 
Ze was later ook handig met de naai-
machine en kon keurig verstellen en 
maakte eigen kleding voor het hele ge-
zin. 

Ze hadden voor het huis een mooie 
tuin vol bloemen en struiken en een 
vijvertje. Ze werkte daar graag in en 
had groene vingers. Ze heeft een keer 
de geraniumprijs gewonnen van de ge-
meente Wouw. Ze hielp ook wel mee 
achter in de groentetuin samen met 
haar man. Ze hadden een goed huwe-
lijk en zijn samen nog 60 jaar getrouwd 
geweest. 

Toen haar man met pensioen ging 
hebben ze samen hun zwemdiploma 
behaald. Daarna gingen ze elke week 
zwemmen en bouwden een leuke 
vriendenkring op. Soms gingen ze daar-
mee naar de Roompot in Zeeland heel 
de dag. Ook volksdansen en veel fiets-
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IN WOUW 
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. 

Zondag 6 september 11.00 uur: Ton 
van Winden, Frans van den Berg, 
overleden familie Schillemans, Riet 
Goorden-Frijters, Frans Schrauwen, 
Bertus Bastiaenen.  

Zondag  13 september 11.00 uur: 

Cees van Gaans, Riet Uijtdewillegen

-van Meer, Ton van Winden, Bertus 

Bastiaenen. We gedenken de sterf-

dag van Willem van Aart. 

 

IN WOUWSE PLANTAGE 
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 . 

Zondag 6 september 9.15 uur: Geen 
dienst in de kerk van Wouwse Plan-
tage  

Zondag 13 september 9.15 uur: Lee 
van Loenhout, Janus Buysen, Marie 
Buysen van de Sanden, Frans Buy-
sen, Rina van Meel-van Meer, Cees 
en Naantje van Meel- Nuiten, Geor-
ge Neelen, Corry Uijtdewillegen-
Elzakkers, de o.o. Elzakkers-de 
Jongh, de o.o. Uijtdewillegen-de 
Krom. We gedenken de sterfdag 
van Kees Uijtdewilligen, Johan de 
Jong. 

WIJ BIDDEN VOOR 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  
 Jacques Neelen     

 Ank Kamp   

  Jan van Dorst 

  Nelly Jochems-Valkenburg  

tochten in de zomer. Ze hebben ook 
veel feestjes meegemaakt bij hun 
zwemvrienden. Dan werden er liedjes 
gemaakt en opgevoerd en veel gela-
chen. 

Ook genoten ze van hun kleinkin-
deren die vaak kwamen logeren en 
smulden van de zelfgemaakte soep van 
opa en de lekkere pudding van oma. 
Ook gingen ze mee naar de zee en bak-
ten pannenkoeken en deden volop mee 
met de kleinkinderen  

Toen vader overleed heeft ze er zich 
goed doorheen geslagen. Ze bleef fiet-

sen met haar kinderen en ging nog 
steeds elke week een keer zwemmen. 
Dit deed ze erg graag tot ze in Leonar-
dushof ging wonen op 85 jarige leef-
tijd. Toen is ze meer gaan wandelen 
met de rollator. Elke dag door Wouw 
met al gauw een vaste vriendin. Ze 
maakte makkelijk contact en maakte 
veel gekheid en grapjes. Ze was bijna 
altijd vrolijk en tevreden en was graag 
onder de mensen. 

Haar kinderen en kleinkinderen zul-
len haar erg gaan missen! 

Dat ze nu moge rusten in vrede. 
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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  telefonisch spreekuur of d.m.v. het formulier op www.samenkerk.nl -> 

Onze Lieve Vrouw in het Woud -> Intenties  

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 17 september. Kopij inleveren voor 

maandag 7 september 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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MIJN TUIN 

Mijn tuin is als een gele zee van welig wuivend gulden roede, 

alsof de vogels bij het broeden vanuit hun nesten in de bomen 

slechts dooiertjes uit zagen komen en ze wegsmeten naar be-

nee.  

Mijn tuin is als een gele zee. Ik zit erbij en kijk tevree.  

Mijn tuin is als de groene hel van onkruid van wel 100 merken. 

Wat zwak is sterft. Hier wint de sterke. Hier telt de wet der 

woeste wouden, hier heerst de kleur van neusverkouden, met 

zo een grote groene bel.  

Mijn tuin is als de groene hel. Ik zit erbij – and all is well.  

En straks wordt alles als oudroest, dan gaat de hele wereld 

bruinen. De herfst komt ook in oerwoudtuinen. De wind jaagt 

er doorheen in vlagen en geeft ons weer opnieuw die vragen 

waarom toch alles sterven moest.  

Mijn tuin wordt straks weer als oudroest. Ik kijk verrukt. En 

kuch en hoest.  

En daarna wordt de wereld wit, hij schuilt onder een dikke de-

ken, die geel en groen en goud doet bleken. Een witheid, die je 

kan verblinden en die je stralend mooi kunt vinden, terwijl je 

warmpjes binnen zit. Het maakt niet uit. In kleur of wit: mijn 

tuin is heel het jaar een hit.  

En dan, dan komt het groen weer fris, het leven is niet meer te 

stoppen, het explodeert uit alle knoppen, een lusthof vol van 

lentegeuren, een paradijs met duizend kleuren, er is geen en-

kel soort gemis.  

Als alles jong is, groen en fris, dan dank ik God voor al wat is. 

J. Snijders pr. 

Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

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. Raaymakers 
organist H. Dogge 

Zondag 
6 september 
  

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
organist  J. den Engelsman 

geen dienst 

Zondag 
13 september 
 

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
organist 

9.15uur 
F. Verheije, pr. 
organist 


