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Jaargang 29 nummer 18          
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Redactieadres:  
Torenplein 1a,  4724 BX Wouw   
viertorens@samenkerk.nl 

Wie van ons had aan het begin van dit jaar kunnen denken dat de complete sa-
menleving door een virusuitbraak aan banden zou worden gelegd? Dat er door de re-
gering zulke strenge regels moesten worden afgekondigd om besmetting te voorko-
men? Het was tot nu toe ongekend en ondenkbaar. We weten allemaal wat deze ri-
goureuze maatregelen teweegbrachten: angst, verwarring en eenzaamheid. Maar ge-
lukkig was er ook bij velen compassie en creativiteit. Een ding is wel zeker: nu we 
langzamerhand het einde van een veelbewogen jaar naderen, zal deze corona-crisis 
ons nog lang heugen. Het jaar 2020 wordt erdoor gemarkeerd. Niet alleen door de 
ons opgelegde regels, meer nog door het grote aantal slachtoffers dat ons in korte tijd 
ontvallen is. En van wie wij – juist door die beperkende regels – geen of maar ge-
brekkig afscheid konden nemen. 

In crisistijd leren we elkaar anders kennen. Dat is gebleken uit de vele positieve 
berichten in nieuwsrubrieken. Buren die elkaar altijd voorbij liepen, maakten nu vaak 
kennis met elkaar. We leerden weer langza(a)m(er) te leven. Meer tijd hebben voor el-
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kaar werd omgezet in meer aandacht tonen voor een ander. Dat levert veel op! Je 
ontdekt: de ander is als mijzelf. En als ik wil dat mensen hart voor mij hebben, dan 
dien ik hart voor hen te hebben. Zo werden in verenigingen acties bedacht om el-
kaar te steunen en behulpzaam te zijn. Meer tijd leidde tot een grote creativiteit en 
ook meer saamhorigheid. De afgedwongen corona-rust gaf ons gedachten en gevoe-
lens waar wij normaal niet snel opgekomen zouden zijn. Als het raderwerk van de 
samenleving knarsend tot stilstand komt, komen vragen op als: wat is nu echt be-
langrijk? Wat zijn 
mijn prioriteiten? 
Hoe kan ik met deze 
situatie omgaan? Zo 
kan het zijn, dat je je 
kompas moet bijstel-
len. Zoals het tot nu 
toe ging kan het niet 
langer. Misschien 
denk je wel: en dat 
wil ik ook niet meer! 

Ook in de lezin-
gen en het Evangelie 
horen we spreken 
over het belang van 
regels voor het goed 
samenleven. Dat be-
sef is al heel oud, we 
weten immers: leven 
is samen-leven. Reke-
ning houden met een 
ander, juist ook in 
het ik-tijdperk dat we 
tot nu toe beleven in de westerse wereld. Ook in de tijd van Jezus werd over regels 
en wetten nagedacht. Tegenstanders van Jezus probeerden Hem uit de tent te lok-
ken in twistgesprekken, zoals Matteüs optekent. Maar Jezus maakt steeds duidelijk: 
Liefde is de kern van Gods boodschap. En het is aan mensen om die liefde zelf 
handen en voeten te geven. Te zorgen voor elkaar en de zwakste niet uit het oog te 
verliezen. Niet een beetje liefhebben, maar totaal liefhebben, zegt Jezus ons steeds 
weer. Het zijn in de liefde wel de kleine dingen die het doen. Niet eruit pikken wat 
je zelf wel aangenaam vindt of wat je goed uitkomt. Heb totaal lief! Liefde zit in de 
vele details. Wat dat betreft is de corona-tijd een periode die onze ogen opnieuw 
heeft geopend. 
Diaken Ryan Keetelaar 
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IN DE LAMBERTUSKERK  
IN WOUW 

De dagen van Allerheiligen (1 no-
vember) en Allerzielen (2 november) 
gaan we vieren. We waren gewend in 
de Lambertuskerk op zondag van of bij 
1-2 november met velen samen te ko-
men voor de viering waarin bijzonder 
de overledenen van vorig jaar werden 
herdacht. Een sfeervolle viering! Aan-
sluitend gingen we naar het kerkhof om 
de graven te zegenen. Onze grote kerk 
biedt normaal voldoende plaats om ie-
dereen op te vangen. 

Vanwege de corona-maatregelen, 
met name het houden van de afstand, 
is het aantal zitplaatsen in de kerk dit 
jaar beperkt. Daarom zullen we de 
kerkgangers verdelen over twee vierin-
gen. Ieder zal dit kunnen begrijpen. 

 
Op zondag 1 november, hoog-

feest van Allerheiligen, is om 11.00 uur 
de Hoogmis voor de intenties die paro-
chianen opgeven. Deze viering is be-
stemd voor de zondagse kerkgangers 
en hen die intenties hebben opgegeven. 
Aansluitend is de zegening van de gra-
ven op het kerkhof. 

 
Op maandag 2 november, Aller-

zielen, is er om 19.00 uur de Eucharis-
tieviering waarin de overledenen van 
Wouw, Heerle en Moerstraten, sinds 
vorig jaar Allerzielen, herdacht worden 
door het noemen van hun namen, het 
aansteken van kaarsen en het uitreiken 
van de prentjes en de gedachteniskruis-
jes. Voor deze herdenkingsviering zijn 

dit jaar enkel de nabestaanden uitgeno-
digd. Zij kunnen vanzelfsprekend zon-
dagmiddag rond 12.15 uur ook aanwe-
zig zijn op het kerkhof bij de zegening 
van de graven. 

De gedachtenisprentjes zullen wor-
den uitgereikt aan de nabestaanden op 
maandag 2 november, maar wij zullen 
ervoor zorgen dat er ook op zondag 1 
november prentjes zijn voor de paro-
chianen die dan de kerk bezoeken voor 
de feestelijke viering van Allerheiligen. 

 
Op zaterdag 31 oktober om 15.30 

uur zal pastoor Frans Verheije de gra-
ven zegenen op het kerkhof te Heerle 
en om 16.30 uur op het kerkhof te 
Moerstraten. 

 
IN DE GERTRUDISKERK  
TE WOUWSE PLANTAGE 

Op zondag 1 november om 9.15 
uur zal de werkgroep een Dienst van 
Woord en Gebed verzorgen in de kerk 
van Wouwse Plantage waarin de over-
ledenen van Wouwse Plantage herdacht 
worden. Hun namen worden genoemd, 
kaarsen aangestoken en de prentjes en 
kruisjes uitgereikt. De nabestaanden 
zijn hiervoor bijzonder uitgenodigd. 
Op zaterdag 31 oktober om 16.00 uur 
zal diaken Ryan Keetelaar op het kerk-
hof van Wouwse Plantage de graven 
zegenen. 

Wij hopen op mooie vieringen die 
ons op onze levensweg bemoedigen en 
ons geloof in het leven bij God voor 
onze dierbaren versterken. 
Met hartelijke groet, Pastoor Frans Verheije 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 2020 
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ROZENKRANS BIDDEN IN DE 
MAAND OKTOBER 

Elke dinsdag – om 19.00 uur - in 
de maand oktober bent u welkom in de 
Gertrudiskerk te Wouwse Plantage om 

de Rozen-
krans met 
elkaar te 
bidden. 
Vanwege 
de nog 
steeds gel-
dende 1,5 
met regel 
bidden we 
in de kerk. 
Natuurlijk 

kunt u in de Mariakapel en/of in de 
kerk bij Maria een kaarsje aansteken. 

Op de dinsdagen 

 6 okt.,  

 13 okt.,  

 20 okt.,  

 27 oktober  
bent u om 19.00 uur welkom. 
We bidden de Rozenkrans en de li-

tanie van Maria. 

 
Dat de oktobermaand de rozen-

kransmaand is heeft te maken met het 

feit dat jaarlijks op 7 oktober het feest 
van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd 
wordt. Het was de dominicaner paus 
Pius V die dit feest instelde ter nage-
dachtenis aan de overwinning op de 
Turkse vloot bij Lepanto op die datum 
in 1571. 
Ryan Keetelaar 

 
OPBRENGST COLLECTE 

In juli was de caritascollecte voor 
Kika kinderkankervrij. 

De opbrengst hiervan was: 

 in Wouw: € 135; 

 in Wouwse Plantage: €   48; 

 totaal: € 183. 

 
In augustus is gecollecteerd voor  

de Vastenactie.  
Dit bracht op: 

 in Wouw: €   87; 

 in Wouwse Plantage: €   35; 

 totaal: € 122. 
 

 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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HOE WORD JE EEN GOEDE CHRISTEN? 
 

“Wanneer iemand van ons zich de vraag stelt: ‘Hoe word ik een 

goede christen?’, is het antwoord eenvoudig: men dient, ieder op zijn 

manier, te doen wat Jezus zegt in de Bergrede,” zegt paus Franciscus 

(in ‘Gaudete et Exsultate’, nr. 63). 
 

Dit zijn de woorden van Jezus in de Bergrede (Matteüs 5, 1-12; Lucas 6, 
17-23): 

1. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. 
2. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven. 
3. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
4. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 

verzadigd worden. 
5. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
6. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. 
7. Zalig die vrede stichten, want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden. 
8. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het 

Rijk der hemelen. 
 

Deze zaligsprekingen zijn als het ware de identiteitskaart van de christen. 
De woorden van Jezus in de Bergrede kunnen poëtisch lijken, zegt de paus, 
maar ze gaan zeer tegen de stroom in van wat gewoon is. Gelovigen zijn ge-
roepen om er in het dagelijks leven vorm aan te geven. De paus geeft aan 
hoe dat kan. Hij geeft elke zaligspreking een hele concrete vertaling en laat 
zien hoe je daardoor kunt groeien in heiligheid (‘Gaudete et Exsultate’ 67-
94): 

Paus Franciscus: 

1. Arm zijn in het hart, dat is heiligheid. 
2. Reageren met nederige zachtmoedigheid, dat is heiligheid. 
3. Weten te huilen met de ander, dat is heiligheid. 
4. Hongerig en dorstig de gerechtigheid zoeken, dat is heiligheid. 
5. Kijken en handelen met barmhartigheid, dat is heiligheid. 
6. Een hart vrij houden van alles wat de liefde bezoedelt, dat is heiligheid. 
7. Vrede stichten rondom ons, dat is heiligheid. 
8. Iedere dag de weg van het evangelie aanvaarden, ook al levert dat pro-

blemen op, dat is heiligheid. 
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IN WOUW 
Zondag  11 oktober 11.00 uur: overle-

den echtpaar de Visser-Scheepers, 
Riet Uijtdewillegen-van Meer, Riet 
Goorden-Frijters, Nellie Jochems-
Valkenburg, Bertus Bastiaenen.   

Zondag 18 oktober 11.00 uur: Christ 
van Oers, Mien van Oers-Oomen, 
Riet Goorden-Frijters, Bertus Bas-
tiaenen, Willem van Aart. 

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 11 oktober 9.15 uur: de over-

leden ouders Kees en Nellie van 
Oevelen-Godschalk en hun zoon 
Piet van Oevelen, George Neelen, 
Jac Bogers, Arnold Bogers, Stijn 

Brouwer. We gedenken de sterfdag 
van Joke van Koppen, Lee van 
Loenhout, Catharina Goossens-
Huysmans.  

Zondag 18 oktober 9.15 uur: Lee van 
Loenhout, de overleden ouders 
Uijtdewillegen-van Doormaal, Cees 
en Naantje van Meel-Nuiten, Rina 
van Meel-van Meer. We gedenken 
de sterfdag van Tina Raaymakers-
van Dorst.  

 

 

WIJ BIDDEN VOOR 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  

 Pieta Maas-Goorden  
  Piet Suijkerbuijk  

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: 
Wouw: in het parochiecentrum aan het Torenplein 1a,  

elke vrijdag van 9.30 tot 10.00 uur, tel. 06 38092217. 
 

Tot nader order zijn er in Heerle en Wouwse Plantage geen spreek-
uren.  
 

Intenties opgeven kan via e-mail: infoolv@samenkerk.nl 
of telefonisch via: 

in Heerle: 0165-303102 
in Moerstraten: 0165-303114 
in Wouwse Plantage: 0165-379883 
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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 22 oktober. Kopij inleveren voor 

maandag 12 oktober 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  

Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 
11 oktober 
  

  11.00 uur 
H. Lommers 
cantor C.J. Reuver 
organist G. Siebelink 

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

Zondag 
18 oktober 
 

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantors uit Lambertuskoor 
organist J. den Engelsman 

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