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Jaargang 29 nummer 21           
19 november 2020 

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

Er wordt veel gevraagd van politie, militairen, inlichtingendiensten, recherche. Ze 
moeten in Frankrijk, in heel Europa en ook in Nederland alert en attent zijn op het 
gevaar van terrorisme. De potentiële daders tijdig opsporen. Terroristen herkennen. 

Wij allen moeten attent zijn op de afstand in coronatijd. De maatregelen naleven 
uit verantwoordelijkheid 
voor elkaar en voor de 
samenleving. Dat valt 
niet altijd mee. 

Daarnaast nodigt de 
regering ons uit: “Let 
een beetje op elkaar.” 
Zorg voor mensen om je 
heen, in de buurt. Op 
weg naar een attente sa-
menleving. 

Jezus zelf nodigt ons 
uit om de lampen bran-
dend te houden en te 
werken met onze talen-
ten. Dat zijn beelden die 
Hij gebruikt en waarmee 
Hij ons vraagt attent en 
alert te zijn, met aan-
dacht te leven. 

Bidden, bezinnen, 
vieren, je geloof voeden. 
Op dit moment noodgedwongen in kleinere kring toch de lampen brandend houden. 
De godslamp brandend houden. 

We mogen erop vertrouwen dat de Heer bij ons is en Hem herkennen in ons 
midden. We leren in deze aparte tijd de kleine dingen van het leven meer te waarde-
ren. En we doen dingen zoals het kan. Het zijn bijzondere ervaringen. 
Pastoor Frans Verheije 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

ATTENT EN ALERT ZIJN 



2 

 

 

PAROCHIEBIJDRAGE 
Voor uw jaarlijkse parochiebijdrage 

zijn wij u zeer erkentelijk. Deze finan-
ciële middelen zorgen ervoor dat ons 
pastoraal team, werkgroepen en alle 
andere vrijwilligers hun arbeid naar 
behoren kunnen verrichten. 

Als u uw vrijwillige bijdrage voor 
2020 nog niet heeft overgemaakt en 
dit alsnog wil doen, dan is het IBAN-
rek.nr. NL72RABO0372710492 op 
naam van “Parochiefonds OLV in het 
Woud” onder vermelding van 
“parochiebijdrage2020”. 

Elk bedrag, groot of klein, is zeer 
welkom en hard nodig! 

Samen staan we sterk! 
Hartelijk dank!! 

Werkgroep Kerkbalans 
 

OOK WOUWS SPREEKUUR VERVALT 
In Wouw is er geen spreekuur meer, omdat er niet of nauwelijks gebruik van 

wordt gemaakt. Daarom is besloten om met ingang van heden hiermee te stoppen. 
Voor het opgeven van intenties verwijs ik u naar de voorlaatste pagina van dit paro-
chieblad.  

Voor vragen ben ik steeds bereikbaar!  
Wim Brooijmans 0165-308230 infoolv@samenkerk.nl 
 
OPBRENGST COLLECTES 

In september is er gecollecteerd voor de Zonnebloem. De opbrengst hiervan 
was: 

 in Wouw: € 58; 

 in Wouwse Plantage: € 21. 

In oktober was de collecte in het kader van Wereldmissiedag voor de kinderen. 

Dit bracht op: 

 in Wouw: € 162; 

 in Wouwse Plantage: €   34. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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ADVENT 
Eerste adventszondag 
De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2020 is dat op zondag 29 

november. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin 
de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse 
woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 
'Advent' genoemd. 

De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 29 november t/m donderdag 
24 december en duurt 26 dagen. 

Adventus 
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en 
advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. 
De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op 
het kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. 

Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op 
het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn. 

 
Vier zondagen 

De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken 
voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De Advent telt 
altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27 
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In de wereld van 
munten en juwelen 
is goud de blikvanger 
bij uitstek. 
Het is een waardevolle schat. 
Een trapje lager staat zilver. 
Ook kostbaar, 
maar gewoner. 

 

Het leven van alledag 
is als een huis met vele kamers. 
Als je ze tegen een feest oppoetst, 
gaan het zilver en het goud stralen 
en ontdek je soms onvermoede dingen. 

 

De vier weken van de advent 
zijn een tijd om 
je voor te bereiden op Kerstmis, 
de geboorte van Jezus. 
Je blinkt je binnenkant op 
om Hem te verwelkomen. 

 

Als je zijn geboorteverhaal 
– vol beelden en symbolen – 
op je laat afkomen, 
licht er een blijde Boodschap op: 
in Jezus komt een nieuwe wereld 
aan het licht 
waarin vrede, gerechtigheid 
en liefde de boventoon voeren. 

 

Pas als je de werkelijkheid zo bekijkt 
– open, ontvankelijk en flexibel – 
verwelkom je het onverwachte 
met open handen als een 
hoopvolle kans. 

 

De coronacrisis helpt ons een handje 
om zo in het leven te staan 
en vreugde te putten uit 
ogenschijnlijk gewone momenten. 
 
Bron: Leeftocht, Vicariaat Onderwijs Gent 
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OVERWEGING:  

BOUWEN, EEN AMBACHT 

 
Toen ik zo’n vijfenvijftig jaar geleden het klooster inging, 

werd ik na enkele dagen al bij de broeders-metselaars gezet. 
‘Leer het vak maar!’ Ik heb het met liefde gedaan. Het werken 
in de bouw is een echt ambacht. Je leert ook om de stenen één 
voor één te plaatsen, rustig, niet gehaast. In die abdij werd ik 
niet afgerekend op hoeveel meters ik per dag had gemaakt, of 
hoeveel stenen ik had weggezet. 

 
Jezus neemt in het evangelie van deze dag (Lucas 14,25-

33) de bouw van een toren als voorbeeld. Het idee, het bouw-
plan, de begroting, de funde-
ring (heel belangrijk!) en dan 
het optrekken van het ge-
bouw. Verder: tot het einde 
toe doorwerken en iets 
moois neerzetten. Een toren! 
Daar kijk je niet omheen. Ik 
denk dat de bouwers, als ze 
jaren later nog eens in die 
streek komen, met tevreden-
heid kunnen kijken naar die 

toren. Het is mijn ervaring ook geweest. 
 
Jezus vertelt deze parabel om iets uit te zeggen over onze 

medewerking aan de bouw van het Rijk van God. De ‘leerling’ 
blijft leerling en moet gewoon bouwen. Tussen het allereerste 
idee en het uiteindelijk voltooide bouwwerk moet je een hele 
weg afleggen. Het is vaak stug doorbouwen, steen voor steen. 
Ik kon dat omdat er een plan was en ik het resultaat van één 
dag werken plaatste in dat perspectief. Morgen maar weer ver-
der… Van belang was voor mij ook om plezier te houden in dat 
dagelijkse werk. Het kan niet allemaal ‘leuk’ zijn. Het kan wel 
voldoening geven, dat is echt anders. Zo gaat het ook met dat 
Rijk van God. Het is vaak iedere keer maar weer je kleinmen-
selijke dagelijkse inzet plaatsen in dat perspectief dat God ons 
voorhoudt. Zou Jezus het ook zo volgehouden hebben? 

 
Door Joost Jansen oPraem. 4 november 2020 
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IN WOUW 

Zondag 22 november 11.00 uur: over-
leden ouders Adrianus Mouwen en 
Louisa Vos en zonen Anton 
en  Arnold, Riet Goorden-Frijters, 
Nelly Jochems-Valkenburg, de over-
leden familie de Kok-Suijkerbuijk, 
Jo en Martien Kerstens-de Kok, 
Bertus Bastiaenen.  We gedenken de 
sterfdag van: Toine Aarts, Adrianus 
Doggen, Jac Doggen, Cornelia van 
der Velden-Konings, Piet Buijs.   

Zondag 29 november 11.00 uur: Riet 
Goorden-Frijters,  overleden familie 
Raaijmakers,  Nellie Jochems-
Valkenburg, overleden ouders Cor-
nelis Hoetelmans en Johanna 
Kroonen en zonen Kees en 
Toon,  Johanna Mariën -de Bakker, 
Rina Mulders-Antens, Cor Doggen-
Wennekens, overleden familie 
Raaijmakers, Rowdy Mulders, Piet 
Doggen, Bertus Bastiaenen, Jac El-
zakkers. We gedenken de sterfdag 
van Anna Franken-Simons, Annie 

Raaijmakers, Nellie van Tilburg-
Iriks, Cees van Gaans, Willem Mari-
ën, Jan Mulders, Jan Doggen.  

 
IN WOUWSE PLANTAGE 

Zondag 22 november 9.15 uur: Lee 
van Loenhout, de overleden ouders 
Kees en Annie de Groot-van Die-
men en hun kleinzoon Roel Huys-
mans.  

Zondag 29 november 9.15 uur: de 
overleden ouders Christ en Cor van 
Meer-Kerstens, Rina van Meel-van 
Meer, de overleden familie Kerstens
-de Herder, Kees Uijtdewillegen, 
Lee van Loenhout, de overleden 
ouders Kees en Jo van Meer-
Bruijns, de overleden ouders Nelen-
Maas. We gedenken de sterfdag van 
To de Jong-Leijdekkers.  

WIJ BIDDEN VOOR 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN: 

     Anna van der Wegen-Wesenbeeck   
     Adrie van Loon-Kerstens  

Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 
22 november 
  

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

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor 
organist 

Zondag 
29 november 
 

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor C.J. Reuver 
organist F. Schijven 

9.15uur 
F. Verheije, pr. 
cantor 
organist 
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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  

Opgeven intenties  
Intenties kunt u aanvragen:  

 via de website www.samenkerk.nl    Onze Lieve Vrouw in het Woud   Inten-
ties  

 met een briefje in de bus van het parochiecentrum (Torenplein 1A, 4724 BC 
Wouw)  

 via één van onderstaande telefoonnummers  

 Heerle 0165-303102  

 Moerstraten0165-303114  

 Wouw 0165-301975 of 0165-308230  

 Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883 

Stipendium 

De kosten voor een intentie bedragen € 11.  Te betalen contant of via  
bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 

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. Bank-
rek.NL60RABO0372701396 . 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 3 december. Kopij inleveren 
voor maandag 23 november via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of 
bij de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website:  w w w. sam e n ke rk . n l  
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DE PANNEKOEKENBAKKER 
Open van woensdag t/m zondag 
 

Bergsebaan 71 te Heerle, tel: 0165-301166 

www.pannekoekenbakker.nl/Heerle 

heerle@pannekoekenbakker.nl 

mailto:heerle@pannekoekenbakker.nl

