
1 

 

 

Jaargang 29 nummer 17          
17 september 2020 

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

Hoe beleef je de tijd waarin je leeft? Zeker in tijden van crisis zal deze vraag vaak 
gesteld worden. Ook in onze dagen nu merk je dat er veel gaande is, dat het leven 
van vele mensen behoorlijk door elkaar geschud wordt. Het begin van de ‘lockdown’ 
ligt al weer enkele maanden achter ons en het heeft langer geduurd dan menigeen aan 
het begin dacht. Langzaam kwam het gewone leven weer op gang en soms lijkt het er 
wel op alsof er niets gebeurd is en het gevaar voor besmetting voorbij lijkt te zijn. 
Terwijl dat natuurlijk niet zo is.  

Hoe moeten we toch verder? De figuur van ‘Prediker’ kan ons helpen om op een 
bewuste manier na te denken over de tijd waarin wij leven. Prediker 3,1-13 kennen 
velen omdat het nogal in uitvaarten gelezen wordt. Prediker heeft in het Oude Testa-
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ment een eigen boek. Hij stelt zich voor als koning van Israël en schrijft op zijn ei-
gen manier over zijn zoektocht naar de zin van het leven. Ondanks alle levenserva-
ring die hij heeft opgedaan moet hij bekennen dat hij de zin van het leven niet kan 
doorgronden. Hij heeft gezien dat een dwaze een even goed leven kan hebben als 
een wijze, dat rijkdom geen beloning is voor een rechtvaardig leven en dat het vaak 
voorkomt dat juist iemand anders profiteert van de resultaten van je eigen inspan-
ningen.  

 
‘Voor alles is een uur’, ook tot dat inzicht komt Prediker. Het leven heeft mooie, 

maar ook moeilijke kanten. Met een aantal tegenstellingen vat hij alle ups en downs 
van een mensenleven samen. Ik hoor er een oproep in om elke periode van het le-
ven serieus te nemen en er niet overheen te leven. Om, in onze tijd, ook ruimte te 
geven aan moeilijke dingen in het leven en om goed stil te staan bij de consequen-
ties van de crisis, van Covid-19. Zoals bijvoorbeeld wat het betekent dat mensen 
ziek worden, of overlijden, of hun baan verliezen. Wat het met ons doet dat we af-
stand moeten houden van elkaar, maar ook hoe heerlijk de stilte was, door minder 
verkeer en hoe ongeziene beroepen vitaal blijken te zijn voor onze samenleving en 
zo om waardering vragen. 

Alles heeft zijn tijd. Ook al kunnen we niet alles helemaal bevatten, toch roept 
Prediker zijn lezers op goed bij onze tijd stil te staan, wetend dat er ook betere tij-
den kunnen komen. Vanuit die hoop kunnen we onze werkelijkheid serieus nemen. 
Al weten we volgens Prediker eigenlijk ‘dag nog uur’: dat laat hij in zijn wijsheid aan 
God over. 
Diaken Ryan Keetelaar 

 



3 

 

 

Voor alles is een uur, een tijd voor alles onder de hemel: 
Een tijd om geboren te worden – een tijd om te sterven.  
Een tijd om te planten – een tijd om planten te rooien.  
Een tijd om te doden – een tijd om te genezen.  
Een tijd om af te breken – een tijd om op te bouwen.  
Een tijd om te huilen – een tijd om te lachen.  
Een tijd om te treuren – een tijd om te dansen.  
Een tijd om stenen om te gooien – een tijd om stenen te stapelen.  
Een tijd om te omhelzen – een tijd om zich van omhelzen te onthouden.  
Een tijd om te zoeken – een tijd om te verliezen.  
Een tijd om te bewaren – een tijd om weg te gooien. 
Een tijd om te verscheuren – een tijd om te repareren.  
Een tijd om te zwijgen – een tijd om te spreken.  
Een tijd om lief te hebben – een tijd om te haten.  
Een tijd van oorlog – een tijd van vrede. 
 

Wat heeft dan een mens bij al wat hij doet aan al zijn inspanningen? Ik zag wat 
God de mens heeft gegeven om bezig te zijn: hij heeft alles mooi op tijd gedaan en 
hij heeft hun hart besef van duur gegeven. Maar nooit kan een mens bevatten wat 
God allemaal doet, van a tot z.  

Ik heb ingezien: voor hem is niets anders goed dan blij te zijn en zich goed te 
doen in het leven, dat hij eet en drinkt en geniet van al zijn inspanningen. Een gave 
van God is dat. Ik heb ingezien: dat alles wat God doet, blijft duren, daar kan men 
niets aan toevoegen, daar kan men niets aan afdoen. 
Vertaling uit: Gerard Swüste. Uit het leven gegrepen. 
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CARITASCOLLECTE  
OKTOBER 2020 

MISSIO EN WERELDMISSIEDAG 
VAN DE KINDEREN 
 
Waar en wanneer? 

 4 oktober Wouw 

 11 oktober Wouwse Plantage 
 
Missio is het katholieke solidariteits-

fonds van de wereldkerk. Missio Ne-
derland is onderdeel van de internatio-
nale Pauselijke Missiewerken en steunt 
wereldwijd kinderen in nood, het pas-
torale werk van parochies en bisdom-
men en de opleiding van priesters, dia-
kens, pastorale werkers en catechisten.  

Dit jaar schenkt Missio aandacht 
aan de katholieke kerk in West-Afrika. 
Wereldmissiedag van de kinderen heeft 
als motto: kinderen helpen kinderen. 
Het doel is kinderen ervan bewust ma-
ken dat zij zelf iets kunnen 

bijdragen aan een betere wereld. 
Dat is niet alleen iets voor volwassenen 
of rijke mensen. Alle kinderen ter we-
reld in de katholieke kerk zamelen geld 
in, ook de zogenaamd arme kinderen in 
Afrika en Azië.  

Het gaat niet om de hoeveelheid die 
je geeft, maar om de intentie: vanuit je 
hart iets voor anderen over hebben. 
Dat is solidariteit. Iedereen kan mee-
doen. 

De opbrengst gaat dit jaar met na-
me naar kinderen in West-Afrika. Met 
de bijdrage ondersteunt Missio de pa-
rochies daar. Mensen van de parochies 
zorgen dat kinderen naar school kun-
nen gaan, dat ze genoeg te eten heb-
ben. 

Graag uw steun voor dit belangrijke 

werk. 
Uw bijdrage kunt u ook overmaken 

op IBAN: NL93 INGB 0000 0087 25 
t.n.v. Missio PMW Nederland, Den 

Haag. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, 
deelraad Moerstraten. 
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GEDOOPT 
Door het sacrament van 

het doopsel is in de geloofs-
gemeenschap opgenomen op 
6 september in de St. Gertrudiskerk in 
Wouwse Plantage: 

  

   SIEB KOOLEN 

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

 
INTENTIES VERPLAATST  
VAN 27 SEPT. NAAR 4 OKT. 

Zoals u in het schema kunt lezen, is 
er op 27 september geen viering in 
Wouw. De voor 27 september ingele-
verde intenties hebben we verplaatst 
naar 4 oktober. 

Maar u kunt uiteraard alsnog ook 
een andere datum aanwijzen. 
Wim Brooijmans 
0165-308230 
infoolv@samenkerk.nl 

 
HERVATTING SPREEKUUR  
IN WOUW  

Vanaf 2 oktober as. hervatten we 
het spreekuur in Wouw op elke vrijdag 
van 9.30 tot 10.00 uur. 

U bent van harte welkom! 

 
PAROCHIEFONDS  

Onze parochie ontvangt geen subsi-
die voor de jaarlijkse doorlopende kos-
ten. Deze kosten worden grotendeels 
gedekt door uw bijdrage aan het paro-
chiefonds.  

De parochie is vooral afhankelijk 
van uw gift. Op dit moment ziet het er-
naar uit dat de opbrengst voor het 
fonds een aantal duizend euro’s lager 
uitpakt dan in voorgaande jaren.  

Tevens zijn door de coronacrisis de 
inkomsten uit andere bronnen als col-
lectes verminderd. De vaste kosten lo-
pen gewoon door. Daarom is elke euro 
zeer welkom en nodig.  

Wanneer u een (extra) gift over-
weegt, wilt u deze dan storten op het 
b e k e n d e  r e k e n i n g n u m m e r 
NL72RABO0372710492 t.n.v. paro-
chiefonds OLV in het Woud o.v.v. 
‘parochiefonds 2020’.  

Dank u wel!!  
Namens werkgroep en parochiebestuur,  
Wim Brooijmans 
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NIEUWE WEBSITE  
We hebben er hard aan gewerkt! De 

boreling is er! We hebben een nieuwe 
website met dezelfde naam als de vori-
ge: 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 actu-
ele 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 hoog-
te van actueel nieuws en de laatste ont-
wikkelingen. Neem gauw een kijkje! We 
horen graag wat u ervan vindt!  
Namens de werkgroep, Wim Brooijmans 

CONCERT  
MET ORGEL EN HOORN  
IN DE LAMBERTUSKERK  

Op zondag 27 september a.s. zullen 
organist Willem Hörmann en hoornist 
Sep Otten op uitnodiging van Orgel-
fonds Wouw een concert uitvoeren. 

Willem Hörmann (’s-Hertogen-
bosch,1953) studeerde af op kerkorgel 
en piano. Hij is organist in een aantal 
kerken o.a. Vught, Middelrode en Ber-
licum. Hij geeft concerten in en buiten 
Europa. Dit jaar speelt hij in Neder-
land, België en Engeland. Op zijn re-
pertoire staan o.a. werken van Bach, 
Widor, Franck, Liszt, Sweelinck, eigen 
werken en improvisaties. 

Sep Otten (Goes,1986) studeerde 
het hoofdvak hoorn aan het conserva-
torium van Amsterdam bij Herman 
Jeurissen. Sinds 2014 is hij hoornist bij 
het Zeeuws Orkest. Als freelance hoor-
nist en docent is hij werkzaam op ver-
schillende plekken in Nederland en 
geeft hij muzieklessen op verschillende 
scholen in ’s-Hertogenbosch. 

Op 27 september spelen zij samen 
een afwisselend programma: Werken 
voor orgel solo, orgel met hoorn, 
hoorn met piano en hoorn solo. Diver-
se stijlen uit diverse periodes komen 
aan bod. Sep Otten heeft als hoornist al 
veel aantrekkelijke muziek gevonden 
die concerten van deze samenstelling 
tot een aparte muziekbeleving maken. 

Van harte welkom! We nemen de 
coronaregels in acht! 

 

 Lambertuskerk, Torenplein 
Wouw. 

 27 september, 16:00 uur. 

 Entree € 10 incl. programma. 
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VREDESWEEK 
Sinds 1967 organiseert PAX ieder 

jaar de landelijke Vredesweek in de 
week rondom de Internationale Dag 
van de Vrede op 21 september. Dit jaar 
van 19 t/m 27 september met als thema 
‘Vrede verbindt verschil’. 

Het coronavirus brengt niet alleen 
verbinding, maar ook verschillen aan 
het licht. Enerzijds zien we een explosie 
aan solidariteit. Na het uitbreken is van-
uit alle hoeken van de samenleving de 
gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. 
Spandoeken, applaus en simultaan lui-
dende kerkklokken. Invoelende toespra-
ken van de leiders van het land en die 
extra tas met boodschappen voor de 
buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke 
kleine ondernemers door de storm 
moeten helpen. Anderzijds worden de 
al bestaande verschillen nog duidelijker, 
bij de voedselbank en bij het meisje dat 
veel liever naar school gaat dan in haar 
ontwrichtende thuissituatie te moeten 

zijn. Het verschil in toegang tot zorg, 
tussen ons hier en al die vluchtelingen 
daar, ver weg. 

In de Vredesweek kunnen we laten 
zien dat er ondanks alle berichten over 
oorlogen, vluchtelingen en groeiende 
polarisatie ook veel bijzondere en 
mooie dingen gebeuren. Niet groot en 
onmogelijk, maar klein en dichtbij. 

Juist over verschil gaat de Vredes-
week van 2020. 

 
In Bergen op Zoom is er van 

maandag 21 t/m vrijdag 25 septem-
ber iedere middag het Middaggebed 
in de St.-Gertrudiskerk om 12.15 uur 
waarin voor vrede gebeden wordt.  

Op vrijdag 25 september een Vre-
deswandeling om 19.00 uur. Start in 
de St.-Gertrudiskerk. De organisatie 
is in handen van de Raad van Ker-
ken en de werkgroep van de Lieve-
vrouweparochie ‘Zin op Zaterdag’. 

 
Lees meer op www.vredesweek.nl en 

voor de Bergse activiteiten 
www.lievevrouweparochie.nl of 
www.protestantsekerkbergenopzoo

m.nl. 
 

BIJBELCURSUS MET  
BISSCHOP LIESEN  
TE VOLGEN VIA YOUTUBE  

De Bijbelcursus die het Sint Francis-
cuscentrum houdt vanaf 7 september 
2020 in de Michaelkerk in Breda, is te 
volgen via het YouTubekanaal van het 
Bisdom Breda. Bisschop Liesen leidt de 

De voornaamste eigenschap van geluk  

is vrede, innerlijke vrede.                                 Dalai Lama 
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deelnemers rond in de wereld van het 
Marcusevangelie. Na elke cursusavond 
krijgen de deelnemers de gelegenheid 
om vragen in te sturen. Deze vragen 
worden meegenomen in de opvolgende 
avonden. De avonden werden eerder 
gegeven op Opleidingscentrum Boven-
donk. In verband met corona zijn deze 
tijdelijk verplaatst naar de Michaelkerk 
in Breda waar meer mensen in een gro-
tere ruimte aanwezig kunnen zijn. Aan 
het einde van iedere cursusavond bid-
den de deelnemers samen met de bis-
schop de completen, de kerkelijke dag-
sluiting. Waarom Marcus? Marcus is 
het oudste evangelie. Marcus schreef 
zijn evangelie voor de val van Jeruza-
lem in 70 na Christus. Waarschijnlijk 
schreef Marcus zijn evangelie in Rome. 
Volgens de kerkelijke overlevering is de 
evangelist Marcus de tolk van Petrus en 
stelde diens verkondiging te boek. In 
dit korte evangelie krijgen we een hel-
der inzicht in de Blijde Boodschap van 
Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 
1,1). Video Tijdens de cursusavonden 
is er een videocamera aanwezig om de 
inleidingen van de bisschop op te ne-
men. Deze opnamen worden na de 
cursusavond gepubliceerd op het 
YouTubekanaal. Meer informatie en 

aanmelding · Meer informatie en de 
mogelijkheid om aan te melden via de 
website van het Sint Franciscuscentrum. 
· Abonneer je op het YouTubekanaal 
van het Bisdom Breda. Hiermee kun je 
een melding krijgen bij elke nieuwe vi-
deo of livestream; · Deelnemers die te-
kenen van verkoudheid vertonen, zoals 
hoesten of koorts, worden dringend 
verzocht de avonden thuis via het 
YouTubekanaal te volgen. 

 

VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Op 1 augustus is op 87-jarige 
leeftijd overleden Jan van 
Dorst, weduwnaar van  Jo de 
Bont. 
Jan heeft geleefd, gelachen, ge-
zorgd, gefeest en liefgehad. De 
laatste jaren was hij vooral 

dankbaar. 
Jan heeft samen met Jo gefeest. Zo 

hebben ze elkaar ook leren kennen. 
Maar toen Jo verzorging nodig had, 
stond Jan klaar om dat te doen. Opval-
lend was dat haar lippen tot het laatst de 
naam Jan vormden, want van hem 
kreeg zij een uitstekende verzorging. 
Op 4 augustus 1993 kwam zij te overlij-
den. 

Toen was Jan weer alleen. Hij stond 
open voor iedereen en zocht afleiding. 

Het evangelie over Jezus als de Weg, 
de Waarheid en het Leven is van toe-
passing. Hij stond gelovig in het leven. 
De ontmoeting met de Lieve Heer in de 
kerk in de Heilige Mis zocht hij en ook 
ging hij graag naar plekken waar Maria 
op bijzondere wijze vereerd wordt. 

Mag Jan nu voor altijd thuis zijn in 
de liefde en het licht van God. 
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IN WOUW 
Zondag 20 september 11.00 uur: 

Wim Bastiaanse, Wilbert Mariën, 
Tommy Janssen, Riet Goorden- 
Frijters, Jac Maas, Bertus Bas-
tiaenen, Wies Buuron, Arike van Gas-

tel, Jan van Gastel. We gedenken de 
sterfdag van Narda Kerstens-van 
Berlo, Wim Potters,  Joke van Oers-
van den Bosch. 

Zondag 4 oktober 11.00 uur: overle-
den ouders Rinus en Jo Mathijssen, 
Ton van Winden, Riet Goorden-
Frijters, Nellie Jochems-Valkenburg, 
Rentia Neelen-Rubbens, Bertus Bas-
tiaenen,  Jac Elzakkers, Sjaak van 
Heijbeek, Jan Goorden, Riet Goor-
den-Frijters, Nellie Jochems-
Valkenburg, overleden famlie Wille-
me-Hoendervangers, Bertus Bas-

tiaenen. We gedenken de sterfdag 
van Pie Aarden, Lianne Rockx-
Hoendervangers, Annie Maas. 

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 20 september 9.15 uur: Lee 

van Loenhout (namens de broeder-
schap van Hakendover), Marie 
Mangelaars-van Wezel, Kees Uijtde-
willegen, de overleden familie 
Goossens-Ooms. We gedenken de 
sterfdag van Janus Goossens. 

 

WIJ BIDDEN VOOR 

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 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 
 

In Wouw wordt vanaf vrijdag 2 oktober het spreekuur hervat. U kunt tussen 9.30 en 
10.00 uur terecht in het parochiecentrum, Torenplein 1a; tel. 06 38092217. 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  

 Jacques Neelen 
 Ank Kamp 
  Nellie Jochems-Valkenburg  

Petrus Suijkerbuijk  
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 
20 septem-
ber  

 11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantors uit Lambertuskoor 
organist J. den Engelsman 

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantors T. en H. Raay-
makers 
organist H. Dogge 

Zondag 
27 septem-
ber 

  geen dienst 9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 

Zondag 
4 oktober 

 11.00 uur 
Voorganger nog niet be-
kend 
cantors uit Lambertuskoor 
organist J. den Engelsman 

geen dienst 

Parochie info 

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. 

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 8 oktober. Kopij inleveren voor 

maandag 28 september via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de con-
tactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website:  w w w. sam e n ke rk . n l  
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HOVENIERSBEDRIJF JOS VAN AERT 
 

Jagersweg 8, 4726 SL Heerle  

Telefoon: 0165 304 248 

MACHIELSE DOE ‘T ZELF 
Roosendaalsestraat 62, Wouw 

telefoon: 0165 303035 

Alleen nog open op zaterdag van 

9.00 tot 16.00 uur! 


