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Jaargang 29 nummer 20           
5 november 2020 

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

Het is een bewogen tijd die we momenteel meemaken. Begin oktober kwam de 
nieuwe encycliek van paus Franciscus uit, genaamd: ‘Fratelli tutti’ (allen broeders). 

Vijf jaar na zijn laatste encycliek ‘Laudato Si’ over 
duurzaamheid, is er een nieuwe encycliek die in-
zicht geeft in de mens achter de paus. Franciscus 
spreekt opnieuw zijn grote bewogenheid met mens 
en wereld uit. Hij schrijft over de waarde van iedere 
mens, over zijn voorkeur voor de armen, over het 
belang van interreligieuze gesprekken en de ver-
plichting tot solidariteit. Eerlijk gezegd lijkt het nu 
net of ik de encycliek al heb gelezen, maar ik heb 
slechts enkele krantenartikelen gezien. Het boven-
staande zorgt er bij mij in ieder geval voor, dat ik 
het document graag wil lezen. Met zijn vorige ency-
cliek over duurzaamheid ben ik eerlijk gezegd nog 
niet helemaal klaar. Het is een document, waar je 
jaren mee vooruit kunt. 
 

Ja, en dan, hoe gaan we Kerstmis vieren? Er is niemand die het kan zeggen. We 
zijn sneller in de tweede golf gekomen dan verwacht. Verdere beperkingen lijken een 
kwestie van tijd. Toch hoop ik dat we met vertrouwen in het leven blijven staan. Dat 
we naar elkaar om blijven zien en er net als in het voorjaar weer nieuwe initiatieven 
van solidariteit in de parochie ontstaan.  

Tot slot, het virus is een ernstige zaak. Mensen kunnen zeer ziek worden en er-
door overlijden. Daar ben ik mij terdege van bewust. Deze tijd leert mij echter ook 
de kwetsbaarheid van het leven te zien, onze afhankelijkheid van elkaar. Het doet mij 
in zekere zin ook groeien als mens. Het helpt mij te zien hoezeer ik het leven liefheb 
en dat ik mijn leven goed wil besteden. En in het vertrouwen dat het goed komt, kan 
ik genieten van kleine dingen, zoals een afspraak met een vriend of vriendin, mooie 
muziek of een boek. Ik hoop dat ook u iedere dag wat positiefs mag zien! Zorg de 
komende tijd goed voor elkaar en voor jezelf!. 
Ryan Keetelaar diaken 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

Beste parochianen, 
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CARITASCOLLECTE  
VOOR KATHOLIEKE VERENIGING VOOR OECUMENE  

 
Collecte  in Wouw en Wouwse Plantage op zondag 8 november 
 
Op Willibrordzondag (8 november) wordt in onze geloofsgemeenschappen ge-

collecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius 
en Willibrord. De Vereniging heeft tot doel de katholieke deelneming en bijdrage 
aan de oecumenische samenwerking te bevorderen door vorming, publicaties, bij-
eenkomsten en dienstverlening. 

De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 
50 jaar aan toe zal gaan. De bijbelteksten die in het weekend van Willibrordzondag 
van zondag 8 november gelezen worden, bieden houvast in de omgang met de tij-
den. Christenen van alle kerken leven vanuit de hoop en de verwachting dat Jezus 
Christus op-
nieuw zal ko-
men. Jezus ver-
kond ig t  de 
komst van het 
R i jk  Gods . 
Wanneer dat 
precies zal zijn, 
zegt de Schrift 
niet. Wel dat het 
onverwachts zal 
zijn en mensen 
op verschillende 
manieren zal 
treffen. Trouw, 
waakzaamheid 
en wijsheid zijn 
geboden. De gelijkenis over de slimme en dwaze bruidsmeisjes vertelt plastisch hoe 
het er bij de komst van het Koninkrijk Gods zal toegaan. Sommigen zijn voorbereid 
en voorzien, anderen niet en komen te laat. Leven wij vandaag ook in de verwach-
ting van de komst van het Koninkrijk van God? En waarmee houden we onze lam-
pen brandend als we, komende vanuit verschillende kerken, samen de Heer tege-
moet gaan? 

U kunt een gift doen via de collecte in de kerk of u kunt ook een bedrag overma-
ken op bankrekeningnummer IBAN NL 73 INGB 0001.0876.28 t.n.v. Kath. Ver. 
Voor Oecumene, Den Bosch. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, deelraad Wouwse Plantage 
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ALLERZIELEN 2020 
Laten we met elkaar de stilte ingaan 
Om te kunnen bidden tot de Eeuwige 
Die ons in liefde verbonden houdt 

 

In dankbare herinnering 2019 - 2020 
Met de uitvaart in onze kerk of met een kerkelijke dienst in het crematorium 
hebben wij afscheid genomen van: 
 
30-okt Annie de Groot-van Diemen, 89 jaar, W. Plantage 

8-nov Dora Dekkers-Gerritsen, 90 jaar, Wouw 

30-nov Cees van Gaans, 84 jaar, Wouw 

26-dec Bertus Bastiaenen, 93 jaar, Heerle 

26-dec Mien van de Kar-van den Berg, 83 jaar, Wouw 

3-jan Elizabeth Nuijten-Verbiest, 87 jaar, Heerle 

7-jan  Toon van Eekelen, 62 jaar, Wouw 

10-jan  Jos van Wesel, 92 jaar, Heerle 

2-feb  Riet Goorden-Frijters, 65 jaar, Wouw 

27-feb  Ida Brouwers-Hopmans, 91 jaar, Wouw 

8-mrt  Toke Akkermans-Damen, 89 jaar, W. Plantage 

16-apr  Ria Keijzer-Nuchelmans, 96 jaar, Wouw 

23-apr  Jac Elzakkers, 77 jaar, Moerstraten 

27-apr  Sophia Rommens-Mertens, 94 jaar, Wouw 

18-jun  George Neelen, 90 jaar, W. Plantage 

10-jul  Corry Buijs-Raats, 80 jaar, Heerle 

28-jul  Jacques Neelen, 82 jaar, Heerle 

30-jul  Ank Kamp, 95 jaar, Wouw 

1-aug  Jan van Dorst, 87 jaar, Wouw 

3-aug  Nellie Jochems-Valkenburg, 96 jaar, Wouw 

7-sep  Pieta Maas-Goorden, 94 jaar, Wouw 

10-sep  Piet Suijkerbuijk, 80 jaar, W. PLantage 

12-okt  Anna van der Wegen-van Wesenbeeck, 89 jaar, Wouw 

16-okt  Adrie van Loon-Kerstens, 87 jaar, Wouw 

 
Zij gingen ons met het teken van het geloof voor. Dat zij rusten in vrede! 
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ALLERZIELENPRENTJES 
De Allerzielenprentjes kunt u vin-

den in de kerken van Wouwse Plantage 
en Wouw. De Mariakapellen van deze 
kerken zijn elke dag open van 9.00 tot 
17.00 uur. Bij deze kapellen liggen 
exemplaren. 

De parochianen in Moerstraten en 
Heerle kunnen tevens een prentje op-
halen bij Jan Verbogt. (0165-302509) of 
Betsy van Meer (0165-303102). Wel 
even bellen van tevoren! 

Voor vragen ben ik steeds bereik-
baar! 
Wim Brooijmans, 0165-308230 

 
VERNIEUWD MISBOEKJE 

De misboekjes die wij in onze ker-
ken gebruiken komen van de uitgeverij 
Abdij van Berne. Vanaf de advent 
(begin van het kerkelijk jaar) zien we 
een vernieuwd misboekje. Tijdens het 
proces van deze vernieuwing kan de 
abdij – na regelmatig overleg met enke-
le parochies – een geheel vernieuwd 
misboekje presenteren: een ingrijpende 
verandering van de omslag met een 
speciaal gemaakte illustratie van Marjet 
de Jong. 

Een andere vrucht van deze ver-
nieuwing zijn de afmetingen waardoor 
het lettertype aanzienlijk vergroot kan 
worden, en daardoor de teksten gemak-
kelijker leesbaar. Ook de verantwoor-
delijke voor de muziek in de misboek-

jes, kan zijn notenbalken voldoende 
ruimte geven. 

Door de maatregelen vanwege Co-
vid-19  heeft de abdij 35 % misboekjes 
minder kunnen leveren. Nu in de ker-
ken maar weer 30 mensen mogen bij-
eenkomen wordt dit percentage hoger. 
De abdij moet alle zeilen bijzetten om 
door te kunnen gaan. 

Als pastores zijn we blij met de Ab-
dij van Berne en de liturgieboekjes. 

Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een 
kruisje voordat ze het veld opkomen, als het werkt, 

zal het dus altijd een gelijkspel worden.  
 

Johan Cruijff 
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HET PROJECT IN PADERBORN 
LOOPT TEN EINDE 

Op 24 oktober is de expositie ‘Peter 
Paul Rubens en de Barok in het Noor-
den’ in Paderborn beëindigd. De beel-
den, Gerardus, kardinaal Bona, de ver-
beeldingen van de liefde en het geloof 
en Martinus uit de Lambertuskerk ko-
men gerestaureerd en wel terug naar 

Wouw.  
Ze zijn vanaf 5 november weer in 

mooie staat te bewonderen in de Lam-
bertuskerk. Een fotocollage van dit 
project en de expositie treft u aan on-
der 'Foto's / film' op de website 
www.samenkerk.nl .  
Wim Brooijmans 

 
BEZINNINGSZONDAGEN  
ADVENT 2020 

Met lege handen 
29 november – 6 december – 13 
december 
Broederhuis Ste.-Marie Huijber-
gen 
 
Centrale thematiek 
Ter voorbereiding op Kerstmis, zijn 

er drie bezinningsdagen, met als cen-
traal thema: “Met lege handen”. Meer 
dan ooit hebben we in de afgelopen 

maanden ervaren hoe kwetsbaar we 
zijn. De Coronacrisis laat ons tegen de 
grens van de maakbaarheid lopen. We 
blijken met lege handen te staan. Ad-
vent, tijd om met lege handen een nieu-
we geboorte tegemoet te treden. 

 
Zondag 29 november 
Overgave in vertrouwen 
Er is een parallelle wereld tussen die 

van de tekstdichters waaraan cantate-
teksten werden ontleend en die waarin 
wij nu leven. Toen waren er de pestepi-
demieën, de 30-jarige oorlog, de vele 
ziektes nog los van de pest, nu is het de 
Covid-19 pandemie die de wereld in 
haar greep houdt. Wanneer het besef 
doordringt dat de mens niet onaantast-
baar is, valt hij vaak terug op het geloof 
in God en zoekt daar troost en steun. 
Het maakt dan niet uit of je protestant 
of katholiek bent: menselijke existenti-
ële angst overstijgt die scheidslijn. Ook 
vandaag zien we dat. En we kunnen 
troost en inspiratie vinden in het geloof 
van onze voorouders. 

Hiervoor gaan we in de komende 
Advent te rade bij 2 cantates van J. S. 
Bach In allen meinen Taten (BWV 97) 
en Was Gott tut das ist wohlgetan 
(BWV 100). 

Inleider: Broeder Theo Eijkhoudt 
 
Zondag 6 december 
De lege handen van Franciscus 
Zondag 6 december wordt gereflec-

teerd op de lege handen van Francis-
cus. Dergelijke handen zouden sym-
bool staan voor weerloosheid, een 
woord dat, net als kwetsbaarheid, niet 
te vinden is in zijn geschriften. Als we 
aan Franciscus denken dan ligt het al 
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Programma van de dagen 
09.30 uur eucharist ievier ing                

(optioneel) 
10.15 uur koffie met de broeders 
10.45 uur inleiding en gesprek 1 
12.30 uur warme maaltijd en pauze 
13.45 uur inleiding en gesprek 2 
15.00 uur meditatieve afsluiting 
15.15 uur koffie met de broeders 

(optioneel) 
Kapel, ontvangstzaal en eetzaal zijn 

ingericht volgens de COVID richtlij-
nen. 

 
Kosten 
€20,- per bezinningsdag (incl. maal-
tijd en koffie) 
€50,- bij deelname aan alle drie de 
dagen 
Inschrijven: franck@abcfh.nl 
receptie broederhuis: 0164 642 650 
(uiterlijk donderdag voorafgaand 
i.v.m. maaltijd voorbereiding) 
Informatie 
Br.Bram Hommel – bram@abcfh.nl 
Franck Ploum – franck@abcfh.nl / 
06-48713792 
www.broedersvanhuijbergen.nl 
 

HIËRONYMUS (345-420) 
De man aan wie wij ‘onze’ Bijbel 
danken 

Hij is al 1600 jaar dood, maar wat 
hij de Kerk heeft nagelaten is nauwe-
lijks naar waarde te schatten. Vandaar 
dat paus Franciscus bij zijn 1600ste 
sterfdag een apostolische brief heeft 
gewijd aan de man aan wie wij ‘onze’ 
Bijbel te danken hebben: de heilige Hi-
ëronymus (345-420). 

Hieronymus was een bijzonder in-

eeuwen voor de hand om ‘lege handen’ 
zonder meer te verbinden met armoe-
de. Toch zijn dit geen sleutelwoorden 
voor Franciscus’ religieuze identiteit. 

Hét sleutelwoord bij hem is name-
lijk nederigheid en juist dat woord ont-
breekt spijtig genoeg in de regels en 
professieformules van minderbroeders 
en clarissen. Hun sleutelwoorden zijn 
gehoorzaamheid, zonder eigendom en 
kuisheid geworden; terwijl tertiarissen 
“zonder eigendom” vervangen door ar-
moede. Hoe verhouden die drie woor-
den (of geloften, hb) zich tot Francis-
cus’ nederig volgen van zijn Heer? 

Inleider: Hubert Bisschops ofs 
 
Zondag 13 december 
Genade en nieuwe geboorte 
Wanneer wij ons in de advent voor-

bereiden op de geboorte van Christus, 
dan lijkt het toch vooral te gaan om de 
geboorte, of incarnatie van Christus in 
ons eigen persoonlijke leven. Wij wor-
den niet uitgenodigd om in aanbidding 
op te zien naar Christus. We worden 
niet kleingehouden, maar in en door 
Hem worden we uitgenodigd om te 
doen wat hij heeft gedaan: met lege 
handen dienaar worden van de meest 
kwetsbare mensen. Door de geboorte 
van Christus in ons worden we beeld 
van God die zich laat kennen als gena-
dig en vol liefde. 

Inleiders: br. Nico Boere en Franck 
Ploum 

 
Algemene informatie 
Locatie: Broederhuis Ste.-Marie 
Boomstraat 7, 4635 CX Huijbergen 
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kennen. 
Hiëronymus’ jaren in Bethlehem 

zijn de vruchtbaarste van zijn leven. Hij 
vertaalde er onder meer het gehele Ou-
de Testament vanuit het oorspronkelij-
ke Hebreeuws in alledaags Latijn. Tot 
dan was de Bijbel alleen in het Grieks 
in zijn geheel te lezen. Voor lezers van 
het Latijn was er geen volledige versie 
van de Bijbel in hun taal. Hiëronymus’ 
vertaling werd snel het gemeenschap-
pelijke erfgoed van zowel geleerden als 
gewone gelovigen. Middeleeuws Euro-
pa leerde ermee lezen, bidden en den-
ken. De literatuur, de kunst en zelfs po-
pulaire taal zijn er voortdurend door 
gevormd. 

Overigens betrok Hiëronymus ook 
vrouwen bij de studie van het He-
breeuws. Zij werden opgenomen in het 
selecte gezelschap van vertalers en leer-
den, ongehoord in die dagen, de psal-
men in de oorspronkelijke taal lezen en 
zingen. 

De spiritualiteit van Hiëronymus 
onderscheidt zich in diens hartstochte-
lijke liefde voor het Woord van God. 
Hij bestudeerde de heilige Schrift louter 
en alleen om Christus steeds beter te le-
ren kennen. Hiëronymus benadrukt 
daarbij het nederige karakter van Gods 
openbaring, neergelegd in de ruwe en 
bijna primitieve taal in vergelijking met 
het het verfijnde klassieke Latijn. Be-
wust van zijn beperkingen, vroeg hij 
om constant gebed voor zijn inspan-
ningen om de heilige teksten “in de 
zelfde Geest te vertalen door wie zij 
werden geschreven”. Hij leert ons dat 
niet alleen de evangeliën en de apostoli-
sche traditie, maar dat het hele Oude 

telligente man. Na zijn jeugd in Stridon 
op de Balkan, stort hij zich op de reto-
rica en de Latijnse klassieken. In die tijd 
is de Bijbel eigenlijk te min voor zijn 
verfijnde literaire smaak. Maar als de 
Heer hem in een droom duidelijk 
maakt dat er belangrijker dingen in het 
leven zijn dan zijn hartstochtelijke lief-
hebberij van de klassieke literatuur, 
brengt dit Hiëronymus ertoe zich zijn 
verdere leven lang volledig aan Christus 
en zijn Woord te wijden, en de Schrif-
ten zo toegankelijk mogelijk te maken 
voor anderen. 

Na omzwervingen trekt hij zich naar 
het voorbeeld van het oosterse monni-
kendom met enkele vrienden terug in 
de woestijn voor een leven van radicale 
ascese en de studie van de bijbelse ta-
len, eerst Grieks en vervolgens He-
breeuws. De woestijn ervaart hij als een 
plaats van ontmoeting met God, waar 
hij zichzelf en anderen steeds beter zou 
leren begrijpen. 

Ook als priester werpt hij zich met 
tomeloze energie en doorzettingsver-
mogen op zijn vaak moeizame taak. 
Vanwege zijn grote kennis wordt hij 
een van de naaste medewerkers van 
paus Damasus. Tegelijk blijft hij de 
eenvoud zoeken in een gemeenschap 
van streng evangelisch leven en studie 
van de Schrift. Uiteindelijk vestigt hij 
zich in Bethlehem, vlakbij de geboorte-
grot van Jezus, waar hij doorgaat met 
het vertalen en becommentariëren van 
de Schrift, maar waar hij ook pelgrims 
opvangt in zijn verlangen om zoveel 
mogelijk mensen God te laten ontmoe-
ten. 

Hij bestudeerde de Schrift louter en 
alleen om Christus steeds beter te leren 
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Testament onmisbaar is voor het begrij-
pen van Christus. Zonder het Oude 
Testament kunnen we de persoon van 
de Zoon van God, de Messias en Ver-
losser niet volledig begrijpen. 

“Lees voortdurend de goddelijke 
Schrift; laat het nooit uit je handen val-
len.” 

Paus Franciscus wijst erop dat veel 
mensen, waaronder ook praktiserende 
christenen, erkennen dat ze de Bijbel 
niet goed kunnen lezen, omdat de bij-
belse taal, uitdrukkingswijzen en de ou-
de culturele tradities hen vreemd zijn. 
Dit maakt de tussenkomst van een ‘tolk’ 
noodzakelijk, zoals Filippus voor de 
E n e u c h  d e  S c h r i f t  o n t s l o o t 
(Handelingen 8, 26-40). Hiëronymus 
kan onze gids zijn, omdat ook hij de le-
zer naar Jezus leidt. 

Paus Franciscus hoopt dat alle gelo-
vigen steeds beter in staat worden om te 
putten uit de rijkdommen van de Bijbel. 
De paus stelde daarom de Zondag van 
het Woord van God in (derde zondag 
van het kerkelijke jaar), die op 26 janua-
ri 2020 voor het eerst werd gevierd. 

Hiëronymus kan ons tot voorbeeld 
zijn, benadrukt de paus. Door zijn ijve-
rige studie en zijn onophoudelijke be-

mediteren van de Schrift werd zijn hart 
“een bibliotheek van Christus”. Kijkend 
naar de religieuze boekenplanken of 
webpagina’s van vandaag, is het voor 
jonge mensen moeilijk te begrijpen dat 
de zoektocht naar religieuze waarheid 
een hartstochtelijk avontuur kan zijn dat 
hart en geest verenigt. 

De paus wil hen daarom uitdagen 
om zich in het christelijk erfgoed te ver-
diepen. Hij roept hen op om die schat 
in bezit te nemen, de blik te richten op 
de jonge Hiëronymus die, net als de 
koopman in Jezus’ gelijkenis, alles ver-
kocht wat hij had om de “parel van gro-
te waarde” te kopen (Matteüs 13, 45-
46). Want hoe kunnen we in onze tijd 
niet luisteren naar het advies dat Hiëro-
nymus onophoudelijk aan zijn tijdgeno-
ten gaf: “Lees voortdurend de goddelij-
ke Schrift; laat het nooit uit je handen 
vallen.” · Paus Franciscus, apostolische 
brief Scripturae Sacrae Affectus 
(‘Geraakt door de Heilige Schrift’) En-
gelse versie 

De heilige Hiëronymus. Pentekening 
van Jean Jacques de Boissieu (1736–
1810). Metmuseum.org. 
door: Jan Peeters 17 oktober 2020 
bron: Katholiek Leven.nl 

 
VERDRIET IN EEN FAMILIE 

Op 12 oktober is overle-
den onze medeparochi-
aan Annie van Wesen-
beeck. Ze was de echtge-
note van Kees van der 
Wegen, Annie is 89 jaar 
oud mogen worden. 

Ruim 50 jaar was Annie getrouwd 
met Kees en woonde ze met haar man 
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in Wouw waar in 1968 hun zoon Jack 
werd geboren. Ze was een lieve zorgza-
me moeder, die graag andere mensen 
hielp en verwende. Iedereen was wel-
kom en vooral samen lekker eten vond 
ze altijd heel gezellig. 

Daarnaast verzorgde ze ook lange 
tijd de koffie en thee op het gemeente-
huis in Wouw. Kleding was haar passie 
en lange tijd maakte ze alles zelf, maar 
de laatste jaren werd de kleding zorg-
vuldig uitgezocht in catalogus of win-
kel. En ijdel op haar haar bezocht ze ie-
dere week de kapper.  

Annie was altijd tevreden, positief 
en beschikte over een onuitputtelijke 
wilskracht om te leven. De laatste da-
gen van haar leven werd ze liefdevol 
verzorgd in de Roosclonck waar Annie 
volgens haar wens rustig is ingeslapen. 

Haar familie zal haar missen, maar is  
dankbaar voor alles wat zij heeft bete-
kend. Ze blijft voor altijd in hun hart. 

 
 
Op 87-jarige leeftijd is op 
16 oktober overleden 
Adrie Kerstens, weduwe 
van Ad van Loon 
Haar levensreis begon in 
september 1933, als enige 

dochter in een groot gezin. Ze zei al-
tijd, dat je als kind niet onder deed 
voor je broers, zoals bij het klimmen in 
de kersenboom. Meteen na de lagere 
school werd ze geroepen naar het huis-
houden op de boerderij. Ontelbare 
overhemden heeft Adrie gewassen en 
gesteven, ontelbare schoenen gepoetst 
en melkbussen versjouwd. Altijd bezig, 
altijd konden ze op haar rekenen. 

Rond het 22e levensjaar koos ze 
voor een eigen leven, samen met Adrie. 
Ook hier was er haar oneindige en on-
baatzuchtige liefde en zorg, eerst voor 
haar man en later voor een oom en tan-
te, nog later voor het gezin met twee 
kinderen.  

Adrie was de spil waarom het gezin 
draaide. De steunpilaar, degene die al-
tijd klaar stond om te zorgen en te hel-
pen. Steevast kracht puttend uit haar 
sterke geloof in God. 

De eerste jaren van het huwelijk wa-
ren soms heel zwaar, zeker als het met 
het timmerbedrijf wat minder ging. De 
latere jaren waren gelukkig meer ont-
spannen. Zeker vanaf 1985, toen haar 
man met pensioen kon. Vanaf die tijd 
waren ze vaak hele dagen samen op 
pad, liefst over zo veel mogelijk Belgi-
sche binnenwegen en vaak eindigend bij 
de kleinkinderen in Waalre of bij pater 
Adrie in Bornem. 

Het overlijden van Ad in 2000 was 
een harde slag, maar zij vond de kracht 
om het leven door te zetten. Rond 2010 
begon heel geleidelijk het gevecht tegen 
dementie. Hard heeft Adrie gevochten 
tegen het stapsgewijze verlies van haar 
zelfstandigheid, tot het moment dat ze 
werd opgenomen in de warme zorg van 
huize St. Elisabeth, in 2017. 

De afgelopen weken gaf ze steeds 
sterker aan dat ze "naar huis" wilde. Op 
16 oktober, de verjaardag van haar man, 
ging Adrie "naar huis". 

We zijn Adrie dankbaar voor  hoe ze 
is geweest. Dat ze nu moge rusten in 
vrede. 
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IN WOUW  
Zondag 8 november 11.00 uur: Bertus 

Bastiaenen, Johannes en Dingena 
Bastiaanse-Bals en overleden ou-
ders, overleden echtpaar De Visser-
Scheepers, Dora Gerritsen, Riet 
Uijtdewilligen-van Meer, Adrie Bas-
tiaenen, Riet Goorden-Frijters, Nel-
lie Jochems-Valkenburg .  

Zondag 15 november 11.00 uur: Ber-
tus Bastiaenen, overleden ouders 
Brouwers-Mens, overleden ouders 
Gommeren-van Loon, Riet Goor-
den-Frijters, Nellie Jochems-
Valkenburg, overleden ouders Adri-
anus Huijsmans en Leonarda Huijs-
mans-de Wit. We gedenken de sterf-
dag van Sjan Willeme en Lian 
Hoendevangers, Bertus Goorden. 

 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 8 november 9.15 uur: Lee 

van Loenhout, de overleden ouders 
Van Dorst-Groffen, de overleden 
ouders Buermans-Leenaerts, de 
overleden ouders Uijtdewillegen-
van Doormaal, Kees en Annie de 
Groot-van Diemen en kleinzoon 
Roel Huysmans.  

Zondag 15 november 9.15 uur: Lee 
van Loenhout, Cees en Naantje van 
Meel-Nuiten, de overleden familie 
Van Meel-Elsakkers, Rina van Meel-
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:  

     Anna van der Wegen-Wesenbeeck 
     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 19 november. Kopij inleveren voor 

maandag 9 november 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 
8 november 
  

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor C.J. Reuver 
organist G. Siebelink 

9.15 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor 
organist 

Zondag 
15 november 
 

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

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor  
organist 
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Lenaertsstraat 24 

4724 AM Wouw 

telefoon 0165 301280 

info@notariswouw.nl 

www.notariswouw.nl 

Omgang 23 Wouw 

tel.: 0165 301789 

Raadhuisstraat 106  

Hoogerheide 

tel.: 0164 613692 

www.frankgovaertoptiek.nl 

Garage Rommens 
Herelsestraat 136 a 

4726 AJ Heerle 

Tel: 0165-302234 

Email: info@garagerommens.nl 


