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Jaargang 29 nummer 19           
22 oktober 2020 

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

Je hoort het jezelf zeggen… Vaak of altijd denk je aan je geliefde, je dierbare die 
is overleden. Nu zou hij dit gezegd hebben! Nu zou zij dat doen! Mooie herinnerin-
gen, daarom doet het ook pijn. Dankbaarheid en verdriet door elkaar. Soms opstan-
digheid of vragen ook over wat niet af was. Soms richt je je tot je dierbare in gedach-
ten of je zegt hardop: “Ik blijf aan je denken.” 

Er zijn momenten dat we met anderen samen herinneringen kunnen ophalen. 
Bijeenkomsten waarmee we samen herdenken. Verbondenheid met lotgenoten ook. 
Zo hadden wij met Allerzielen (op of rond de eigenlijke dag van 2 november) in onze 
kerkgemeenschap de overleden medegelovigen willen herdenken. 

U hebt het beslist allemaal gezien en gehoord. Het coronavirus blijft ons achter-
volgen. Ook de RK Kerk neemt haar verantwoordelijkheid om de crisis te helpen be-
zweren. Aan de kerken is gevraagd het bezoekersaantal van vieringen te beperken tot 
maximaal 30. De bisschoppen hebben de parochies verzocht hieraan gehoor te ge-
ven. Wij doen dit als parochie O.L.V. in het Woud ook. 

Geen herdenkingsvieringen 
Als gevolg daarvan hebben we besloten de herdenkingsvieringen voor onze over-

ledenen uit de periode 31-10-2019/2020 op zondag 1 november in Wouwse Plantage 
en op maandag 2 november in Wouw te laten vervallen. 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

IK BLIJF AAN JE DENKEN… 
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Geen grafzegeningen 
Ook de grafzegeningen op 31 oktober in Heerle, Moerstraten en Wouwse Plan-

tage en 1 november in Wouw gaan niet door. 
We hebben hierbij één lijn getrokken voor de gehele parochie. 
We betreuren het zeer, maar het is niet anders! 
We wensen iedereen alle goeds en sterkte in deze moeilijke dagen. 

Pastoor Frans Verheije. 
 
Een mooie gedachte vond ik in een heel klein boekje met ook de titel “Ik blijf 

aan je denken” uitgegeven door Halewijn/Adveniat. 
 
 

“Ik schrijf je naam 

overal neer, 

alsof ik er op die manier 

voor zorg 

dat je bij me blijft. 

Ik geef je koosnaampjes 

die wij alleen kennen, 

als een gecodeerde boodschap 

van de grote liefde 

die ik nog voor jou voel. 

Ik kijk naar foto’s 

van ons beiden, 

eindeloos lang, 

alsof ik met de ogen van mijn hart 

jou terug tot leven 

kan brengen. 

Als ik je vergeet 

dan sterf je echt, 

nu leef je verder 

ginds en hier. 

Op beide plaatsen geborgen 

ben jij voor immer.” 
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ALLERZIELENPRENTJE  
Helaas gaan vanwege de huidige 

ontwikkelingen de herdenkingsvierin-
gen voor onze dierbare overledenen uit 
het afgelopen jaar niet door. Maar we 
maken natuurlijk wel een allerzielen-
prentje om aan hen te denken.  

Rond 1 november sturen we de be-

treffende contactpersonen van de na-
bestaanden prentjes toe. Daarnaast 
kunnen alle parochianen en andere be-
langstellenden vanaf 1 november een 
prentje meenemen uit de kerken van 
Wouw en Wouwse Plantage bij de Ma-
riakapellen, welke elke dag open zijn 
van 9.00 tot 17.00 uur. In Heerle leg-
gen we een aantal exemplaren neer bij 
Betsy van Meer (telefoon 0165-303102)
en in Moerstraten bij Jan Verbogt 
(telefoon 0165-302509). Als u één van 
hen van tevoren even belt, kunt u op 
hun woonadres één of meer exempla-
ren ontvangen. Mogelijk dat het voor 
sommigen lastig is om een prentje op 
te halen. In dat geval vinden we het fijn 
als u voor elkaar een herdenkingsprent-
je mee wil nemen.  

Dank voor ieders medewerking. 
Voor informatie kunt u mij altijd bellen 
op nummer 0165-308230 Alle goeds! 
Wim Brooijmans 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
Zondag 30 mei 2021 is de Eerste 

Heilige Communieviering om 11.00 
uur in de Lambertuskerk te Wouw. 
Kinderen uit groep 4 die hun commu-
nie willen doen, zijn van harte welkom 
en kunnen zich hiervoor opgeven. De 
informatieavond is reeds geweest, maar 
u kunt uw zoon/dochter nog opgeven 
voor 1 december 2020 via de website 
www.samenkerk.nl. Kies voor parochie 
O.L. Vrouw in ’t Woud en onder het 
kopje links op de pagina Eerste Commu-
nie vindt u het inschrijfformulier. 
Mocht u eerst meer willen weten over 
de communie bijeenkomsten en/of 
heeft u nog vragen dan mag u mij altijd 
mailen op: mirella@samenkerk.nl. 

De kinderen die vorig jaar waren 
opgegeven voor de communie zullen 
hun communie doen op zondag 18 
april 2021 om 11.00 uur in de kerk van 
Wouw. 

 
HET VORMSEL 

Alle kinderen uit groep 8 die hun 
communie hebben gedaan zijn van har-
te welkom om zijn/haar vormsel te 
doen tijdens de regionale vormselvie-
ring op vrijdag 21 mei 2021 in de 
Lambertuskerk te Wouw. Meer infor-
matie over de vormselvoorbereiding en 
een inschrijfformulier kunt u opvragen 
via mirella@samenkerk.nl. Opgeven 
kan tot 1 december 2020. Bij deze vie-
ring zullen ook de vormelingen van vo-
rig jaar hun Vormsel ontvangen. 

Uiteraard zijn alle data onder voor-
behoud van eventuele dan geldende 
maatregelen. 
Mirella Broos, teamassistente 
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TERUG NAAR  
30 KERKGANGERS 

Helaas worden we weer ingehaald 
door slecht coronanieuws. Ook de Ka-
tholieke Kerk wil uiteraard haar verant-
woordelijkheid om de crisis te helpen 
bezweren niet ontlopen. Heel spijtig 
moeten we bijna terug naar af. 

 
Maximaal 30 kerkgangers 
Vanaf nu mogen er per viering niet 

meer kerkgangers aanwezig zijn dan 30. 
 
Mondkapje 
Tevens wordt dringend geadviseerd 

een mondkapje te dragen overeenkom-
stig de richtlijnen van de overheid. Dit 
betreft geen verplichting, maar is wel 
een dringend advies. In een aantal ge-
vallen is het dragen van een mondkapje 
niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoor-
beeld voor mensen die door een medi-
sche reden of andere beperking het 
mondkapje niet kunnen dragen. 

 
Reserveren 
Het gevolg is ook dat we weer 

plaatsen moeten reserveren Uitsluitend 
elke donderdag vanaf 9.00 uur kunt u 
zich voor de eerstkomende viering op-
geven via telefoonnummer  

 

06 30 52 55 09. 
 

U kunt zich niet opgeven voor een 
reeks van vieringen tegelijk. We willen 
iedereen een gelijke kans geven. Voor 
elke viering dient u dus de donderdag 
voorafgaand te bellen. 

 
We betreuren de stand van zaken 

zeer, maar het is niet anders. Hoelang 

dit gaat duren, weet nog niemand. We 
vragen u onze berichtgeving op de pa-
gina ‘Actueel’ van onze website 
www.samenkerk.nl in de gaten te 
(laten) houden. Ook daar houden wij u 
op de hoogte. 

 
Het parochiebestuur en het pasto-

raal team wenst iedereen sterkte en alle 
goeds! 
Wim Brooijmans 

 
GEDOOPT 
Door het sacrament van 
het doopsel is in de ge-
loofsgemeenschap opgeno-
men op 27 september in de 
St-Gertrudiskerk in Wouwse 
Plantage: 
  

   ELKE GOORDEN 

Wij wensen haar doopouders, peetou-
ders en familie proficiat en veel geluk 
en wij bidden dat zij een gezegend le-
ven mag krijgen.  
 
VERDRIET IN EEN FAMILIE 

Op 19 september is Toon Pa-
lings, echtgenoot van Ria de 
Groot, overleden. 
Toon is geboren in Oud Gas-
tel als zesde kind in een gezin 

van acht kinderen. Na de lagere school 
ging hij werken bij de fabriek de Red-
band. Toon was een echt buitenmens 
dus hij schakelde heel snel over naar 
het rijden met paard en wagen, als 
groenteboer. 

Tijdens een dansavond in Wouw 
leerde hij Ria kennen. Na een lange 
verkeringstijd zijn Toon en Ria in 1964 
getrouwd. Hij begon met het bouwen 
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van hun eigen huis, Toon was inmid-
dels metselaar geworden. Samen met 
Ria heeft hij van dat huis met liefde 
ook een thuis gemaakt.  

Toen werd de tweeling Wilma en 
Anja geboren, Wilma is helaas een paar 
uur na de geboorte gestorven. Toon 
werd ook een zorgzame en lieve vader. 

In zijn vrije tijd voetbalde hij graag, 
wandelde met zijn honden en vierde 
carnaval.. 

Toen hij in de vut ging had hij veel 
tijd voor zijn tuin en hij maakte er een 
prachttuin van. Voor zijn twee klein-
kinderen Lotte en Lisl had hij alle tijd. 
Hij paste er op samen met zijn vrouw 
en ondernam leuke dingen met ze. 

Toon ging ook graag op vakantie 
naar verre landen. Ria en hij gingen ook 
vaak fietsen, kaarten en dansen met 
vrienden. 

In 2018 werd Toon getroffen door 
een hersenbloeding. Hij moest heel 
veel inleveren. In Tante Louise kwam 
hij weer wat op krachten. Hij was heel 
bang dat hij naar een verzorgingstehuis 
moest. Ria zorgde ervoor met hulp van 
familie, vrienden en de thuiszorg dat 
Toon naar huis kon. 

Ze hebben nog ruim twee jaren een 
mooie tijd samen gehad. Iedere dag 
ging Toon in de rolstoel op stap met 
Jan.  

Ze kregen veel visite van familie en 
vrienden en daar genoot hij heel erg 
van. In september 2020 ging het steeds 
minder met Toon en hij overleed in het 
bijzijn van Ria, Anja en Jan.  

Een lieve, zorgzame, rustige man, 
vader, opa en vriend blijft in onze her-
innering. 

“Johannes neem jezelf 

toch niet zo ernstig!”  
 

Deze woorden komen van 

paus Johannes XXIII, wiens feest 

we op 11 oktober in de kerk zul-

len vieren. Het is een rake uit-

spraak van deze geliefde paus, 

waarnaar zelfs in Bergen op 

Zoom een middelbare school 

vernoemd is: het Roncalli. In 

2019 bezochten we tijdens de 

bisdombedevaart zijn geboorte-

plaats Sotto il Monte. Op vele 

pelgrims heeft het bezoek een 

diepe indruk achtergelaten. Hij 

vertelde deze boodschap eens 

aan een bisschop, die slapeloze 

nachten kende vanwege de 

zwaarte van het bisschop zijn. 

De paus zei daar ook last van te 

hebben, maar dat hij op een 

keer in een toestand tussen wa-

ken en dromen de boodschap 

van zijn beschermengel kreeg 

(zijn voornaam was immers An-

gelo: engel) die tegen hem zei: 

“Johannes neem jezelf toch niet 

zo ernstig!” Vanaf dat moment 

kon de paus goed slapen. Wat 

een wijs woord krijgen we van 

Roncalli mee. Immers een beetje 

deemoed zou voor ons geen 

kwaad kunnen. Met een gezonde 

zelfkritiek en het vermogen tot 

relativeren wordt ons leven en 

dat van degene met wie we op 

weg gaan een stuk aangenamer. 

“…. Neem jezelf toch niet zo 

ernstig!”   Vrede en Alle Goeds.  
Vicaris P. Verbeek, uit  Nieuwsbrief 

vicariaat 
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IN WOUW 
Zondag 25 oktober 11.00 uur: Riet 

Goorden-Frijters, Nelly Jochems-
Valkenburg, Jac Elzakkers, Bertus 
Bastiaenen. We gedenken de sterf-
dag van Frans Goorden. 

Zondag 1 november 11.00 uur: Ton 
van Winden, Frans van den Berg, 
overleden familie Van den Berg, 
Riet Goorden-Frijters, Nelly Jo-
chems-Valkenburg, Rian Augustijn, 
Riet van Nispen-Schillemans, Frans 
van Nispen, Jac Schillemans, Johan 
van Tilburg, Dimphna van Tilburg-
Schillemans, Marinus van Tilburg, 
Bertus Bastiaenen, overleden echt-
paar Pieter-Jan  Bastiaanse-
Hellemons, Piet Aarden, overleden 
ouders Aarden-Mouwen. We geden-
ken de sterfdag van Rinus Mathijs-
sen.  

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 25 oktober 9.15 uur: Frans 

Vanaert, de overleden ouders Van-
aert-Oosterbos, Kees Uijtdewille-
gen, Lee van Loenhout, Rina van 
Meel-van Meer, Cor van Meer-
Kerstens, uit dankbaarheid b.g.v. 
80e verjaardag, de overleden familie 
de Crom, de overleden familie 
Gommers . We gedenken de sterf-
dag van Christ van Meer.  

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: 
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 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  
Piet Suijkerbuijk. 
Anna van der Wegen-Van Wesen-
beeck  
Adrie van Loon-Kerstens  
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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 5 november. Kopij inleveren voor 

maandag 26 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 
25 oktober 
 

 11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantors Lambertuskoor  
Organist F. Schijven 

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor 
organist 

Zondag 
1 november 
Allerheiligen 
  

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantors Lambertuskoor 
organist J. den Engelsman 
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Merode Elektrotechniek 
Installatie - Domotica Duurzaamheid  

Beveiliging Agrarische Elektra 
Donkenweg 11 Wouw, tel. 0165 870050 

www.merode-elektrotechniek.nl 

AUTORIJSCHOOL LIAN 

Jasmijnstraat 11  

4725AS Wouwse Plantage 

www.autorijschoollian.nl 

Tel. 06-12038769/06-51536926 

 

 

 

 

KAPELSTRAAT 19 HEERLE, TEL 0165 303665 

e-mail: ramona36@zonnet.nl 


