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Jaargang 29 nummer 22           
3 december 2020 

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

Levend naar Kerstmis toe, realiseren wij ons opnieuw hoe God met ons is en 
blijft. Levend naar de geboorte van Jezus toe, dringen de aloude verhalen weer tot 
ons door, en wordt het zoeklicht vanzelf op Maria gericht. Maria, die alles wat in een 
leven kan gebeuren heeft meegemaakt, en die HET LEVEN, Jezus Christus, Gods 
Zoon op aarde, heeft ontvangen. Nieuw Leven. Leven door de dood heen. 

Heel onopvallend, heel eigen, en toch zo bepalend. 

Dat wordt ook aan ons gegeven. Nieuw leven keer op keer. Op alle mogelijke ma-
nieren krijgen wij het wonder van het leven gepresenteerd. Het wonder van heel de 
schepping. 

Het wonder van een mensenkind dat gaat herkennen, woordjes leert zeggen, zich 
opricht, loopt en zo menswording laat zien. Het wonder van liefde ontvangen en lief-
de ervaren. Het wonder van het moment dat je in de ander iets van God ontdekt. ‘Hij 
is het….Zij is het’. Mijn echtgenoot, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn trouwe vriend, 
mijn liefste vriendin. 

Wonder van het leven. Als wij daar JA op zeggen, dan maakt dat ons vrij en ge-
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lukkig. Op het moment dat wij van binnen JA zeggen, ontvangen wij nieuw leven. 
Ook in de kleinste dingen openbaart zich het wonder van God. Hoe attenter wij le-
ven, hoe beter wij het wonder van God mogen zien en ervaren. Dat vraagt om een 
open hart en heel zuivere antennes. 

Hoe kunnen wij ons daarop afstemmen? Hoe prepareren wij ons van binnen om 
zo ontvankelijk mogelijk te zijn? Allereerst is dat een kwestie van geloof. Van heel 
diep vertrouwen in Gods liefde voor ons. Doordrongen van dankbaarheid voor zo-
veel dat Hij ons gaf en geeft, mogen wij in ons zelf keren. Hoe meer en hoe inniger 
wij bij onszelf komen, hoe meer ruimte er komt voor zijn woord, God God laten 
zijn, zonder twijfel, zonder angst. 

Hoe wij het bij-Hem-zijn ook ervaren, we moeten er iets mee doen. 
Alleen door voordeel te trekken uit alles wat ons aan liefde is gegeven, kunnen 

wij ook de moeilijke, verdrietige, en pijnlijke dingen in ons leven een plaats geven. 
Vanuit de liefde weten wij dat God er is en blijft. Dat Hij, die liefde is, ons bij-

staat in de zwarte momenten van ons leven, ons altijd weer nieuw leven geeft, om 
door te kunnen leven. Hoe dan ook. 

Ook Maria heeft zoiets ervaren, zoals de geschiedenis ons vertelt. Maria leefde 
door, al doende, maar ook in stilte. Toen zij eenmaal was bekomen van de bood-
schap van de engel, vertrok zij met spoed naar Elisabeth. Met spoed……zij deed 
iets, en de reis die zij ondernam gaf haar ook de gelegenheid om alleen en in stilte 
het woord tot haar te laten komen. 

Wij hebben die stilte van binnen net zo goed nodig. Dwars door het leven van 
iedere dag heen, kunnen en moeten wij ons oefenen om stil te worden om in onze 
eigen ruimte te verblijven. Alleen zo worden wij attent, alert, en ontvankelijk voor 
alles wat Hij ons te leven geeft. 

Het gaat weer Kerstmis worden. Dat de weken daar naar toe een “nieuwe ge-
boorte” in ons teweeg mogen brengen. God in ons. 
Ryan Keetelaar, diaken. 
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In het eerste weekend van decem-
ber is de Caritascollecte in onze paro-
chie voor de Adventsactie. Het thema 
van de Adventsactie is dit jaar: Ver-
spreid het licht van de wereld. 

Wij bereiden ons gedurende de ad-
ventstijd voor op een belangrijk feest. 
We krijgen de kans om ons geloof te 
verdiepen door een sterke toeleg op het 
gebed en het verrichten van goede wer-
ken. 

Het leidend motto van de Advents-
actie is “groot denken, klein doen”. 

De advent is een tijd van verwachting 
en met de geboorte van het Kerstkind 
breekt er een nieuwe tijd aan. Dat vie-
ren we jaar na jaar. 

Door mee te doen aan de Advents-
actie zetten we kleine stapjes in de rich-
ting van het Rijk van God. Dit kan heel 
concreet zijn. De feestdagen zijn voor 
velen heel feestelijk maar er zijn ook 
mensen die juist dan gebukt gaan onder 
eenzaamheid. Mogelijk kunnen paro-
chies aan hen juist nu warmte en ge-
borgenheid bieden. 

In onze parochie doen we dat o.a. 
met Kerstmis door het bezorgen van 
een kerstpakket bij mensen die dat 
goed kunnen gebruiken. Mocht u nog 

mensen kennen die een kerstpakket 
goed kunnen gebruiken dan kunt u dat 
v i a  de  mai l  melden  b i j  in -
foolv@samenkerk.nl 

De Adventsactie kent 10 projecten. 
Ze zijn heel verschillend maar willen al-
le tien hoop brengen bij mensen in de 
marge van de samenleving. Op de web-
site van de Adventsactie: 

www.adventsactie.nl is meer infor-
matie over de tien projecten te vinden. 

Caritas O.L. Vrouw in het Woud 
beveelt deze Adventscollecte van harte 

aan. Dit jaar worden er niet huis aan 
huis zakjes verspreid wegens corona. 
We hopen dat u uw gaven in de collec-
te deponeert. U kunt uw gift ook over-
maken via de bank. Details vindt u op 
de website: www.adventsactie.nl 
Hartelijk dank namens Caritas O.L. Vrouw 
in het Woud 

CARITASCOLLECTE IN  DECEMBER  

VOOR DE  ADVENTSACTIE 
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VEELGESTELDE VRAGEN UIT DE PAROCHIES  

IN DE VOORBEREIDING OP KERSTMIS 

 
Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbe-

reidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kun-
nen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk le-
ven op anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven. 

 
1. Is er al iets te zeggen over het maximaal toegestane aantal kerkgangers 

met Kerstmis? 
Daar is helaas nog niet met zekerheid iets over te zeggen. Net als de overheid 

maken de bisschoppen zich zorgen over de huidige ontwikkeling in de cijfers van 
Covid-19. Deze geven op dit moment nog geen aanleiding tot hoop dat veel meer 
gelovigen dan het huidige aantal van 30 kunnen deelnemen aan de vieringen met 
Kerstmis. De overheid heeft aangegeven dat rond 8 december bekend zal worden 
gemaakt of de algemene richtlijnen voor samenkomsten met groepen met het oog 
op Kerstmis en Oud en Nieuw wel of niet versoepeld kunnen worden. De bis-
schoppen vragen daarom op dit moment aan de parochies zich voor te bereiden op 
het vieren van Kerstmis met maximaal 30 aanwezigen, exclusief bedienaren, per vie-
ring, maar met de mogelijkheid om op te schalen naar een hoger aantal als de Covid
-19 cijfers daar half december aanleiding toe geven. De R.-K. Kerk blijft hierover in 
gesprek met de overheid en houdt uiteraard de parochies van nieuwe ontwikkelin-
gen op de hoogte. 

 
2. Komt er ruimte voor openluchtvieringen en/of herderstochten en der-

gelijke? 
De huidige overheidsregel is dat men buitenshuis met maximaal 4 personen van 

verschillende huishoudens een groep mag vormen. De lokale overheid (gemeente, 
veiligheidsregio) kan hiervan afwijken en voor religieuze bijeenkomsten plaatselijk 
ontheffing op deze algemene overheidsregel verlenen. Dit betekent dat in beginsel 
openluchtvieringen, herderstochten, processies en dergelijke buiten niet plaats kun-
nen vinden, tenzij de plaatselijke parochie hiervoor van haar lokale overheid uit-
drukkelijk toestemming heeft gekregen. 

 
3. Op 18 november heeft de overheid nieuwe regels gepubliceerd over zin-

gen. Wat betekent dit voor zingen in de R.K. Kerk en voor koren? 
Omdat een verhoogd besmettingsrisico door zingen niet kan worden uitgesloten 

heeft de overheid zingen in een groep (van 2 personen of meer) vanaf 19 
november 2020 verboden. Vanuit het oogpunt van godsdienstvrijheid is zingen 

tijdens vieringen in de kerk niet verboden, maar wordt aangeraden zeer voorzichtig 
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te zijn. De regels in de R.-K. Kerk blijven ongewijzigd, dat betekent dat tijdens vierin-
gen geen samenzang plaatsvindt en zang slechts is toegestaan door één cantor of en-
kele zangers, zoals in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ is vastgelegd. 
Oefenen door amateurkoren valt onder de algemene overheidsregel van zingen in een 
groep. Amateurkoren kunnen daarom niet bij elkaar komen om te oefenen. 

 
4. Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht, maar dit 

geldt niet voor gebedshuizen. Wat betekent dit voor de R.-K. Kerk? 
Het eerder door de bisschoppen gegeven dringend advies, dat aanwezigen een 

mondkapje dragen tijdens de viering, blijft gelden. Bij voorkeur wordt het mondkapje 
alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie. 

 
5. Wat is het advies met betrekking tot verwarming van de kerkgebouwen? 
Verwarming van het kerkgebouw door middel van radiatoren en vloerverwarming 

is mogelijk, ook tijdens de eredienst; heteluchtverwarming mag alleen vóór de viering 
aan, moet tijdens de viering worden uitgezet en aanwezigen dienen altijd op tenminste 
drie meter afstand te blijven van de vloerroosters. 

 
6. Hoeveel mensen mogen een uitvaart bijwonen? 
Uitvaarten mogen vanaf 19 november door maximaal 100 personen worden bijge-

woond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het kerkgebouw waar 
de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden ge-
nomen. Voor alle andere vieringen blijft voorlopig het aantal van maximaal 30 aanwe-
zigen gelden 
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RECHTSTREEKSE  
TV-UITZENDINGEN VANAF 
KERSTMIS VANUIT  
DE ST LAMBERTUSKERK 

Momenteel mogen er bij de vierin-
gen maar maximaal 30 personen aan-
wezig zijn. Uitvaarten vormen hierop 
een uitzondering met een maximum 
aantal van 100 mensen. Deze beperking 
is een vervelend gevolg van de corona-
crisis. 

Het ziet ernaar uit, dat de corona-
problematiek nog een tijdje voortduurt. 
Hierdoor aangewakkerd, heeft het pa-
rochiebestuur besloten in de parochie-
kerk een vaste livestreamverbinding 
aan te leggen. Zo kunnen vieringen via 
internet worden uitgezonden en thuis 
op tv of computer worden gevolgd en 
meebeleefd. Vooral voor zieken en 
mensen, die moeilijk ter been zijn, maar 
uiteraard ook voor anderen is dit in de 
verdere toekomst een echte uitkomst! 

Mede door onze vrijwilligers wor-
den de komende weken de werkzaam-
heden hiervoor uitgevoerd. De plan-
ning is dat de verbinding met Kerstmis 
volledig functioneert. 

Op de website en in het volgend 
nummer van het parochieblad geven 
we exact aan, hoe een en ander functio-
neert. 

Mensen, die moeilijk met een com-
puter of laptop kunnen omgaan, kun-
nen zich melden bij één van onder-
staande personen. Zij kunnen een kast-
je ontvangen/huren tegen een kleine 
vergoeding per jaar, afhankelijk van het 
aantal deelnemers, waarmee zij met één 
druk op de knop de tv rechtstreeks 
aansluiten op de betreffende viering. 

RESERVEREN VOOR EEN  
VIERING IS EEN MUST!! 

We leven in een bijzondere en bi-
zarre tijd! We volgen de richtlijnen van 
onze bisschop. Graag herinneren we er 
u aan dat het maximum aantal aanwezi-
gen bij een viering in onze kerken 30 is. 
En reserveren is een must!! 

 

Hoe?  
Elke donderdag voorafgaand aan de 

daaropvolgende weekendviering kunt u 
vanaf 9.00 uur een plaats reserveren in 
één van onze kerken. Dit is noodzake-
lijk om het maximum van 30 te kunnen 
bewaken. Het telefoonnummer waarop 
u zich kunt opgeven is 06 30 52 55 09!! 
Wanneer u meerdere familieleden aan 
wil melden, dan kan dat tot 4 personen. 
Dit doen we om zoveel mogelijk gelijke 
kansen te scheppen. Mochten na de 
donderdag nog plaatsen resteren, dan 
wordt u gebeld en kunt u wellicht nog 
meer familieleden opgeven. Het is alle-
maal spijtig dat het zo moet, maar in 
ons aller belang!! Het credo blijft: Ge-
zondheid voorop!! Voor vragen ben ik 
steeds bereikbaar op 0165-308230 of 
per e-mail op infoolv@samenkerk.nl  
Wim Brooijmans 
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PROVINCIALE SUBSIDIE  

VAN € 400.000  VERLEEND 

VOOR RESTAURATIE TOREN 
LAMBERTUSKERK 

In 2018 en 2019 heeft er een uitge-
breide inspectie plaatsgevonden van de 
Lambertuskerk om de benodigde res-
tauratiewerkzaamheden in beeld te 
brengen en te begroten. 

De totale restauratiekosten van de 
Lambertuskerk zijn vervolgens ge-
raamd op € 2.400.000 en de restauratie 
zal de komende jaren in fases moeten 
worden uitgevoerd. 

Bij de inspectie bleek heel duidelijk, 
dat de toren van de Lambertuskerk in 
slechte staat is (leien en metselwerk) en 
dat dit prioriteit nummer 1 is i.v.m. de 
veiligheid. 

De kosten voor de restauratie van 
de toren zijn geraamd op ca € 850.000. 

Daarom hebben we in 2020 een 
subsidieaanvraag ingediend bij de pro-
vincie Noord-Brabant in het kader van 
de subsidieregeling cultureel erfgoed 

Wel moet er internet aanwezig zijn. Het 
parochiebestuur vindt het belangrijk 
dat zoveel mogelijk mensen vieringen 
ook thuis kunnen volgen, nu én in de 
toekomst. 

Namens het parochiebestuur,  
Wim Brooijmans tel 06-41717015 
 en  
Piet Backx 0653770958 
 

PROBLEMATIEK  
VERWARMING KERK 

In onze beide kerken hebben we 
een verwarmingsinstallatie, die de lucht 
circuleert, m.a.w. geen frisse lucht van-
af buiten aantrekt. Veel gebouwen in 
Nederland hebben dezelfde soort tech-
nieken. Er wordt nu door het RIVM 
onderzoek gedaan, of dat er geen ge-
vaar bestaat dat door de luchtstromin-
gen het virus gemakkelijker verplaatst. 

Daarom adviseert het RIVM om de 
circulatie van de lucht tot een mini-
mum te beperken. Wij volgen dit advies 
natuurlijk op en zetten de kachel op 
een minimale stand, wanneer de viering 
begint. Dat houdt natuurlijk in, dat de 
temperatuur tijdens de dienst steeds la-
ger wordt, waarvoor wij u begrip vra-
gen. 
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Noord-Brabant. 
Tot ons groot genoegen hebben we 

afgelopen week bericht ontvangen van 
de provincie Noord-Brabant dat ze ons 
een subsidie hebben toegekend van  
€ 400.000. 

Ook de Stichting Behoud Lamber-
tuskerk (het Icoon van Wouw) heeft de 
afgelopen jaren een geweldig bedrag 
van ca € 350.000 ingezameld en zij stel-
len dit bedrag nu beschikbaar. Zij zullen 

de komende tijd nog extra sponsorac-
ties gaan opzetten. 

De verwachting is nu dus, dat we 
met de restauratie van de toren in 2021 
gaan starten. Wanneer de voorbereidin-
gen naar wens verlopen, willen we in de 
zomer met de werkzaamheden starten 
en gaat de toren in de steigers. De om-

gevingsvergunning voor de werkzaam-
heden is aangevraagd en verleend. 

Ook voor de volgende fases van de 
restauratie van de Lambertuskerk gaan 
we in 2021 weer een landelijke subsidie 
aanvragen. Dan kunnen we ook de leien 
van het middenschip van de Lambertus-
kerk gaan vervangen. 

We zijn heel blij dat we, na vele ja-
ren voorbereiding, de restauratiewerk-

zaamheden nu kunnen opstarten. Zo 
wordt zichtbaar voor alle mensen, die 
daaraan hun financiële bijdrage hebben 
gegeven dat hun medewerking resultaat 
heeft. Daarvoor natuurlijk onze grote 
en welgemeende dank. 
Namens Kerkbestuur en de Stichting Behoud 
Lambertuskerk, Piet Backx 

Het metselwerk van de toren is in zeer slechte staat! 
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ADVENT 

LICHTENDE STERREN IN DE WERELD 

 

Jezus is het licht der wereld. Zijn leven op aarde was 

licht. Hij straalde de goedheid, liefde en rechtvaardig-

heid van God uit. Zijn licht was helder als de zon en zo 

krachtig dat het nog steeds even helder straalt. 

Als volgelingen van Jezus zullen ook wij licht uitstralen. 

Naarmate zijn goedheid, liefde en rechtvaardigheid ons 

leven gaan bepalen wordt het licht helderder. Met el-

kaar zullen we als sterren zijn in een donkere nacht. Zo 

worden we door te doen wat Jezus geboden heeft. 

God geeft hulp en kracht om de geboden van Jezus te 

doen zonder tegen te spreken en zonder te morren.  

Dat is een blij en gelukkig leven, tot zegen van onze 

omgeving. 
Bron: bemoedigendebijbelteksten.nl 

Vieringen tijdens de feestdagen 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Donderdag 
24 december 

  17.00 uur 
F. Verheije, pr. 
22.00 uur 
F. Verheije, pr. 

19.00 uur 
F. Verheije, pr. 

1e Kerstdag 
Vrijdag  
25 december 

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 

2e Kerstdag 
Zaterdag 
26 december 

 10.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 

 

Zondag 
27 december 

 11.00 uur 
F. Verheije, pr. 

 

Oudjaar 
Donderdag 
31 december 

  17.00 uur 
F. Verheije, pr. 
R. Keetelaar, diaken 
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IN WOUW 
Zondag 6 december 11.00 uur: Ton 

van Winden, Riet Goorden-Frijters, 
Nellie Jochems-Valkenburg, John 
Rockx, Rian Augustijn, Anna van 
der Weegen-van Wesenbeeck,  Cor-
ry Buijs-Raats, Petrus Deelen, Ber-
tus Bastiaenen. We gedenken de 
sterfdag van Barbara Deelen-van 
Rijsbergen.  

Zondag 13 december 11.00 uur: over-
leden echtpaar de Visser-Scheepers, 
Riet Goorden Frijters, Anna van der 
Wegen-van Wesenbeeck, Bertus 
Bastiaenen. We gedenken de sterf-
dag van Jacoba Raaymakers, Riet 
Hertogh-Somers.   

 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 13 december 9.15 uur: Geor-

ge Neelen, het overleden echtpaar 
Goossens-Uitdehaag, de overleden 
ouders Kees en Annie de Groot-van 
Diemen en hun kleinzoon Roel 
Huysmans, Kees van Oevelen en 
zijn zoon Piet van Oevelen, Lee van 
Loenhout. We gedenken de sterfdag 
van Liza van Loenhout-de Jong, 
Nellie van Oevelen-Godschalk. 

WIJ BIDDEN VOOR 

Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 
6 december 
  

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantors van het Lambertus-
koor 
organist J. den Engelsman 

geen dienst 
 

Zondag 
13 december 
 

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor C.J. Reuver 
organist G. Siebelink 

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor 
organist 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  

 

Ans van Meel-van Winden 

Jan Ooms 

OM EEN PLAATS TE RESERVEREN: BEL OP  

DONDERDAG VOORAFGAAND AAN DE VIERING 

NAAR HET NUMMER: 06 30 52 55 09 
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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 17 decenber. Kopij inleveren 
voor maandag 7 december 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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Machielse 
Het adres voor al uw lekkernijen! 

Kloosterstraat 6 in Wouw 
tel. 0165 308130 

www.machielse.keurslager.nl 

HOVENIERSBEDRIJF JOS VAN AERT 
 

Jagersweg 8, 4726 SL Heerle  

Telefoon: 0165 304 248 


