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KERSTMIS 2020 
 

Niet alles hebben we in de hand. 

Niet alles is maakbaar. 

De coronacrisis heeft ons hiervan extra bewust gemaakt. 

Afstand houden en toch verbonden blijven. 

Aanvaarden. 

De dingen doen zoals het kan. 

Opnieuw oog krijgen voor het kleine. 

Kleine dingen die levensvreugde geven en waarvan je wel kunt 

genieten. 

Ze geven ons hoop en helpen verder. 

We vieren weer Kerstmis, toch anders dan voorheen. 

De boodschap is hetzelfde: “Een kind is ons geboren…” 

Dit kleine kind is het teken van de grote God. 

Herders en wijzen zien het. 

Ze hoeven niet verder te zoeken. 

Wij mogen het ook zien. 

Licht in de nacht, morgenster. 

Het geheim: het Christuskind in de kribbe is dus God. 

Hoopvol begin van een nieuw jaar 2021. 

Vreugde vinden in nabijheid en ontmoeting. 

Laat zijn licht stralen. 

Een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar! 

Pastoor Frans Verheije 
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Papieren kerststal in museum  
In den Groenen Zonck 

ZALIG KERSTFEEST  
EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR 

 
KESTWENS 2020-2021 
Het zijn duistere tijden, niet alleen omdat de dagen kort zijn en het weer 

vaak grijs en grauw is. Het zijn ook duistere tijden nu het einde van de crisis 
rond het COVID19-virus nog niet in zicht is. Ondanks hoopvolle berichten 
over een vaccin zal het pas volgend jaar kunnen worden ingezet. Dus voorlo-
pig worden we nog beperkt in ons doen en laten om verspreiding van het 
virus zoveel mogelijk tegen te gaan. We gaan alleen de deur uit als het nodig 
is en dragen een mondkapje als we naar de kerk komen. Onze contacten zijn 
beperkt en de omgang met familie, buren en vrienden is niet vanzelfsprekend. 
We houden afstand en dat voelt niet goed. 

In het evangelie volgens Lucas kunnen we lezen dat God de engel Gabri-
ël naar Maria stuurde met de boodschap: ‘Je hoeft niet bang te zijn, Maria. 
God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een 
zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal voor altijd koning zijn en 
aan zijn macht komt geen einde.’ Laten we samen de kracht vinden om net 
als Maria te blijven vertrouwen dat alles goed komt en we vol geloof kunnen 
zeggen: 

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is, 
straks bijeen, het verdriet van de baan, 
weer bijeen, zonder afstand te houden, 
opgetogen: de morgen breekt aan! 
Samen zullen we danken en zingen, 
samen breken we brood, delen we wijn. 
We omhelzen elkaar weer met vrede: 
een gebaar dat bijzonder zal zijn 
En we steunen elkaar en beloven, 
na het leed dat we hebben doorstaan, 
dat we zien wat het nieuwe betekent 
en daar zinvol mee om zullen gaan. 
Zalig Kerstfeest, een goede gezondheid  
en alle goeds voor het Nieuwe Jaar 
waarin we elkaar via de 4 Torens mogen ontmoeten! 
 

De redactie: Betsy van Meer, Anita Bierbooms, Coby Tak, Wim Brooijmans, 
Huub Raaijmakers, Henk van de Zande, Johan Pellis, Ryan Keetelaar 
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RESERVEREN VOOR EEN  
VIERING IS VERPLICHT,  
OOK MET KERST! 

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 verplicht! Hoe? Elke 
donderdag kunt u vanaf 9.00 uur een 
plaats reserveren in één van onze ker-
ken. U kunt dit vanaf heden doen voor 
de vieringen in de komende 4 weken!! 
Voor de vieringen op 24 december om 
17.00 uur en 22.00 uur in Wouw en om 
19.00 uur in Wouwse Plantage en op 
25 december om 9.15 uur in Wouwse 
Plantage en om 11.00 uur in Wouw ko-
men toegangskaarten beschikbaar. Aan 
de mensen, die voor één van deze vie-
ringen kunnen reserveren, worden deze 
uitgereikt! Zonder kaart kunt u bij deze 
vieringen in de betreffende kerk niet 
naar binnen. En 30 is 30! Reserveren is 
noodzakelijk om het maximum van 30 
te kunnen bewaken.  

 

Het telefoonnum-
mer waarop u zich 
kunt opgeven is  
06 30 52 55 09!  
 

Wanneer u meerdere familieleden 
aan wil melden, dan kan dat tot 4 per-
sonen. Dit doen we om zoveel moge-
lijk gelijke kansen te scheppen. Moch-
ten na de donderdag nog plaatsen res-
teren, dan wordt u gebeld en kunt u 
wellicht nog meer familieleden opge-
ven. Als er wijzigingen komen, dan 
melden wij dat op de pagina ‘Actueel’ 

van onze website www.samenkerk.nl! 
Houdt u de berichtgeving daar alstu-
blieft in de gaten en geef mogelijke ver-
anderingen aan elkaar door! Dank daar-
voor! Het is heel spijtig dat het zo 
moet, maar in ons aller belang!! Het 
credo blijft: Gezondheid voorop!! Voor 
vragen ben ik steeds bereikbaar op 
0165-308230 of per e-mail op 
infoolv@samenkerk.nl  
Namens het parochiebestuur,  
Wim Brooijmans 

 
VIERINGEN THUIS VOLGEN 
EN MEEBELEVEN  

Vanaf kerstavond kan iedereen de 
vieringen in de Wouwse kerk thuis op 
computer/laptop/tablet/smartphone 
of tv volgen. Hoe?  

1. Ga naar onze website 
www.samenkerk.nl -> Onze Lieve 
Vrouw in het Woud ->Vieringen en 
druk op kerkdienstgemist.nl. Kies daar-
na voor uitzendingen. Zoek Wouw en 
u komt bij onze kerk uit.  

2. U kunt ook rechtsreeks gaan 
naar www.kerkdienstgemist.nl -> uit-
zendingen. Zoek Wouw en u komt bij 
onze kerk uit. 

3. Wanneer u via de tv wil kijken, 
dient deze op het internet te zijn aange-
sloten. 
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4. Als uw tv daarnaast beschikt 
over een zogenaamde nog vrije HDMI-
aansluiting, kunt u hierop een voorge-
programmeerd kastje aansluiten, waar-
mee u op een eenvoudige manier de tv 
direct stuurt naar de uit te zenden vie-
ring. Dit ‘kastje’ kunt u via ons kopen 
voor € 115. 

 
Mogelijkerwijs kunnen wij op 20 

december al proefdraaien. Hiervan 
houden wij u op onze website 
www.samenkerk.nl (pagina ‘Actueel’) 
op de hoogte.  

Uiteraard kunt u altijd op 
www.kerkdienstgemist.nl zien of de 
viering daar al is aangemeld.  

Voor nadere informatie: bel 0165-
308230 of 06 53 77 09 58 of mail naar 
infoolv@samenkerk.nl  
Wim Brooijmans en Piet Backx 
 
GEEN HERDERSUURTJE 
WEL LAMBERTUSKERK OPEN  

Vanwege de coronamaatregelen zal 
dit jaar helaas het herdersuurtje op 1e 
Kerstdag, 25 december, niet doorgaan. 
Wel is de Lambertuskerk open van 
15.00 tot 16.00 uur. U kunt dus wel de 
kerk inlopen voor een bezoek aan de 
kerststal. Tevens kunt u een kaarsje op-
steken in de Mariakapel. Jammer, dat 
we zo moeten besluiten. Maar het is in 
ons aller belang!! Gezondheid voorop!! 
Parochiebestuur en pastoraal team 

GEEN OPENSTELLING KERK 
WOUWSE PLANTAGE  
OP 2E KERSTDAG 

Het is inmiddels een traditie dat u 
op 2e kerstdag van harte welkom bent 
in de kerk van Wouwse Plantage. He-
laas gooit het coronavirus dit jaar roet 
in het eten. De organisatoren van de 
openstelling vinden het niet verant-
woord de kerk open te stellen. Veel 
trouwe bezoekers zien de openstelling 
als een gezellig uitje. De vrees bestaat 
dat ze elkaar opzoeken om lekker te 
buurten met alle mogelijke gevolgen 
van dien. 

De Mariakapel daarentegen zal zo-
wel op 1e als op 2e kerstdag geopend 
zijn. 
Namens de kerstopbouwgroep, 
Huub Raaymakers 
 

OPBRENGST COLLECTE 
In november was de collecte voor  

de Katholieke Vereniging voor Oecu-
mene. De opbrengst was: 

 in Wouw: € 58 

 in Wouwse Plantage: € 19 
Totaal € 77 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Kerst geeft ons de kans om even pauze te nemen en 

stil te staan bij de belangrijke dingen om ons heen. 
David Cameron 
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DE KERSTSTAL VAN PAPIER 

Expositie van meer dan 100 kerststallen van papier (diorama’s en pop-ups) van 
1775 tot heden. Daarbij kan men ook kennismaken met het ontstaan en de geschie-
denis van de kerststal en de gebruiken bij het kerstfeest, alsook met de kerststal-
kunde als vakgebied en de bijbehorende literatuur. 

Tegelijk worden op de antieke persen van het museum historische kerstafbeel-
dingen afgedrukt en van toelichting voorzien. Ook de museumtuin is tijdens de ex-
positiedagen opengesteld, met daarin een oude kerststal. 

Tijdens de expositie kunnen kinderen een nieuwjaarswens zelf tekstzetten m.b.v. 
antieke houten letters op een oude drukpers en afdrukken. Verder ook andere acti-
viteiten voor kinderen, enkel verband houdend met de wezenlijke betekenis van 
Kerstmis. 

Zaterdag 19 en zondag 20 december Woensdag 23 december 
Zaterdag 26 en zondag 27 december Donderdag 31 december 

telkens van 13 – 17 uur. 
 
In het museum coronaprotocol. Vooraf aanmelden wordt aanbevolen. 
Roosendaalsestraat 43, Wouw. 
Zie ook de website: www.grafischmuseumindengroenenzonck.nl 
Grafisch museum ‘’In den groenen Zonck’’, Wouw 
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collecte van harte bij u aan! 
Uw bijdrage kunt u ook overmaken 

op  
IBAN: NL13 INGB0000002502  
of  
NL 25 RABO0395222419 t.n.v. 

Alzheimer Nederland. 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, 
deelraad Moerstraten. 

 
Kijktip: Documentaires over 

Alzheimer bij ZuidWest TV op maan-
dagen 7, 14, 21 en 28 december vanaf 
10.00 uur.(Dit zijn herhalingen) 

 

CARITASCOLLECTE  JANUARI  ‘21 
ALZHEIMER NEDERLAND 

WAAR EN WANNEER? 
· 3 JANUARI WOUW 
· 10 JANUARI WOUWSE PLANTAGE 

Alzheimer Nederland zet zich in 
voor een van de grootste uitdagingen 
van deze tijd: dementie. Samen met 
duizenden vrijwilligers, mensen met de-
mentie, mantelzorgers, onderzoekers, 
donateurs en collectanten, werken zij 
aan een toekomst zonder dementie en 
aan een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met dementie en hun mantel-
zorgers.  

Zij hebben één doel voor ogen: 
vooruitgang! Op alle terreinen. Samen 
het verschil maken. Dat is heel hard 
nodig want het aantal mensen met de-
mentie verdubbelt de komende 20 jaar 
naar een half miljoen. 

Dementie raakt steeds meer men-
sen. Momenteel hebben 280.000 man-
nen en vrouwen in Nederland de ziekte 
van Alzheimer of een andere vorm van 
dementie. In 2040 zal dit aantal opgelo-
pen zijn naar een half miljoen. Iedereen 
krijgt met de ziekte te maken: als pati-
ënt, als mantelzorger of binnen de fa-
milie- of vriendenkring. Alzheimer Ne-
derland wil zich – samen met zo veel 
mogelijk anderen – voor hen inzetten. 

 
Missie Alzheimer Nederland 
Dementie voorkomen of genezen. 

En tot die tijd maken zij zich sterk 
voor het verbeteren van de levenskwa-
liteit van mensen met dementie en hun 
omgeving. 

 
Caritas staat achter deze missie en 

doelstellingen en beveelt dan ook deze 
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Verheije heeft hem met mooie woor-
den toegesproken en Marijke Coumans, 
echtgenote van Felix heeft hem de gou-
den speld opgestoken die hij zeker ver-
diend heeft. 

Peter van Steekelenburg, zijn vaste 
trouwe buurman op het koor, had ook 
een mooi passend woordje voor onze 
jubilaris en zijn echtgenote. 

 
Woordje van pastoor voor de jubi-

laris Felix Coumans. 

Felix Coumans 40 jaar lid van het 
Lambertuskoor. Felix: altijd in voor een 
goed gesprek, een man met humor, opti-
mist en gezegend met een prachtige bas-

HET ST. CECILIAFEEST 2020 
VAN HET LAMBERTUSKOOR 

Bizarre tijd vanwege het coronavi-
rus of niet, het Lambertuskoor was niet 
van plan om dit mooie feest zomaar 
voorbij te laten gaan. Onze voorzitter 
had een prima idee wat coronaproof 
uitgevoerd kon worden, rekening hou-
dend met het aantal koorleden dat wij 
hebben. Er mochten natuurlijk maar 30 
mensen in de eucharistieviering aanwe-
zig zijn. Medewerkers tijdens de viering 
zijn exclusief het aantal van 30 perso-
nen en aangezien ons koor op alle mo-
gelijke manieren ingezet kan worden 
was dit ook zo georganiseerd en kon-
den alle leden die in de gelegenheid wa-
ren het feest mee vieren.  

Er waren een paar koorleden door 
omstandigheden helaas afwezig maar 
wat was het mooi en fijn om te zien dat 
we er bijna allemaal waren en wat wa-
ren we hier weer aan toe want wat mis-
sen wij onze gezellige onderlinge con-
tacten tijdens de repetities en uitvoerin-
gen in de kerk. 

Zondag 22 november, tevens ook 
de officiële gedenkdag van St. Cecilia, 
was er om 14.30 uur een eucharistievie-
ring ter gelegenheid van deze patroon-
heilige met als voorgangers onze beide 
pastores, pastoor Verheije en diaken 
Keetelaar en onze dirigent Meike met 
organist Janno. Ondanks alle beperkin-
gen was het een mooie viering, ver-
zorgd door en voor onze leden, want 
of wij nu een koor zijn of niet… 4 can-
tors mochten zingen en de andere 
mochten… luisteren. 

Dit jaar was er één jubilaris. Felix 
Coumans, hij is 40 jaar lid van ons R.K. 
Gemengd Lambertuskoor. Pastoor 

De jubilaris en zijn vrouw. 
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danks dat ben je niet klein te krijgen en 
wals je met de rollator overal tussendoor. 
Jij weet als geen ander met lief en leed om 
te gaan. Samen met je vrouw Marijke zijn 
jullie “Topdoorzetters”. 

We leven in een rare tijd met het coro-
navirus. Het koor had je liever uitbundig 
willen toezingen. 

Je wordt nu gefeliciteerd met een ge-
dicht van Peter van Steekelenburg, een ge-
liefd orgelwerk gebracht door Janno den 
Engelsman, een “Lang zal Felix leven” 
gezongen door de cantores van het Lam-
bertuskoor en van allen een groot ap-
plaus!!! 

 
Felix bedankte iedereen en vertelde 

nog enkele anekdotes, o.a. hoe hij 40 
jaar geleden gevraagd is om lid te wor-
den van het koor. Na afloop van de 
viering was er helaas geen gezellig sa-
menzijn onder het genot van een kopje 
koffie of thee maar deze eucharistievie-
ring was een mooie samenkomst waar 
we met een goed gevoel op terug kun-
nen kijken. Er was bij het verlaten van 
de kerk voor alle koorleden nog een 
kleine traktatie die mee naar huis geno-
men kon worden in de vorm van o.a. 
een flesje wijn en een versnapering zo-
dat men thuis het glas kon heffen op 
St. Cecilia en ons eigen Lambertuskoor. 
Namens het koorbestuur, Adje van Oorschot 

stem. 
Felix, vanuit Nijmegen ben je lang ge-

leden met Marijke komen wonen in het 
West-Brabantse Wouw. Samen met de 
kinderen bouwden jullie aan het sociale le-
ven in de Wouwse dorpsgemeenschap. En 
zo trok ook de schitterende Lambertus-
kerk je aandacht. 

En zoals je wel eens in een goed ge-
sprek zei: ik ga graag eens naar de kerk, 
maar nog liever als ik binnen die kerk iets 
kan doen. Je grote passie was zingen tij-
dens de vieringen! En zo gebeurde het dat 
je nu al veertig jaar geleden lid werd van 
het Lambertuskoor, toen o.l.v. dirigent en 
goede vriend Jan Walraven. 

Het was de tijd van de “Gouden 
Eeuw” voor het Lambertuskoor, waarbij 
ook jij - Felix - met volle teugen genoot 
van de prachtige muziek die ingestudeerd 
werd en volop kon genieten bij de uitvoe-
ringen. 

In die tijd werd jij de uitvinder van 
een doorzichtige partituur. Dit om de 
koorleden te helpen wat beter naar de diri-
gent te kijken en niet steeds met het hoofd 
op de muziek. Ook het potlood van de fir-
ma Bruynzeel, nu Ikea, werd mede door 
jou tijdens de repetities weggezet, zodat 
geen enkel koorlid kon zeggen: ik heb 
niets bij me om te schrijven! 

Altijd attent met een praatje naar alle 
koorleden, doorsturen van documenten over 
muziek en koorzang voor het blad de Ko-
renmaat, zodat ze er altijd iets leerzaams 
uit konden halen. 

Jammer Felix, dat ook jij enkele jaren 
geleden ziek bent geworden. Maar on-

Geniet van een witte 

kerst, maar laat uw 

medemens niet onder-

sneeuwen! 
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Ook in 2020 willen wij u graag aan het puzzelen hebben, want dat kan 
nu zonder besmettingsgevaar! De corona-epidemie hebben we als thema 
van onze kerstpuzzel gekozen. Alle beschrijvingen die u hieronder vindt 
hebben te maken met corona.  

 
In de dik omrande vakjes verzamelt u 14 letters waarmee een woord ge-

vormd moet worden, dat onderaan ingevuld kan worden. Het woord heeft 
4 klinkers, die inde donkere vakjes moeten staan.  

Het woord is een leuk idee voor de feestdagen! 
 
Stuur uw oplossing voor 3 januari naar viertorens@samenkerk.nl met 

vermelding van je naam en adres.  
Of lever in bij:  

 Parochiecentrum Heerle, Herelsestraat 100;   

 Anita Bierbooms, Moerstraatseweg 42,;   

 Parochiecentrum Wouw, Torenplein 1a;  

 Huub Raaymakers, Plantagebaan 191.  
 
Onder de goede oplossingen verloten wij 3 leuke prijsjes. 
 

OMSCHRIJVINGEN 
Horizontaal 

1 Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 
2 Actie waarmee iemand onvatbaar wordt. 
3 Verplichte afzondering om besmetting te voorkomen. 
4 Algemene beperking van de bewegingsvrijheid. 
5 Minister die geen afstand kon houden. 
 
Verticaal 
6 Niet meer de deur uit gaan om  je boterham te verdienen. 
7 Ab Osterhaus is het wel, maar Maurice de Hond niet. 
8 Hoestschot. 
9 Muildoekje. 
10 Niet gewenste overdracht van iets onzichtbaars. 
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De oplossing 
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BEDANKT SPONSORS VOOR JULLIE STEUN! 
 

 Anita Design 

 Autorijschool Lian 

 Boutique Helene 

 Café Zalen Donkenhof 

 Coppens Uitvaartzorg  

 De Kok Staalbouw 

 De Pannekoekenbakker 

 De Wouwse Drukker 

 Garage Rommens 

 Govaert Optiek 

 Groencultuur 

 Het Kaasmeske 

 Hoveniersbedrijf Jos van Aert 

 Jobse BV 

 Karien Woningstoffering 

 Keurslager Machielse 

 Kloosterstraat Winkelhart van Wouw 

 Kwekerij en Groencentrum De Wit-van Dongen 

 Machielse Doe Het Zelf 

 Merode Elektrotechniek 

 Notariskantoor Wouw 

 Plantenkwekerij Ramona 

 Re/Max Makelaar Kees Buijsen 

 Taxi Jobe 

 Tuincentrum en Hoveniersbedrijf De Bolusberg 

 Van Akkeren Logistics 

 Van Loon Grondwerken 

 Veldt Restpartijen 

 Vleesveebedrijf Fam. Doggen 

 Wibro Isolatie-Renovatie 

 WOW Bruidsmode 
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Op dinsdag 1 december 2020 
namen we, tijdens de plechti-
ge uitvaartdienst in de St. 
Gertrudiskerk te Wouwse 
Plantage, afscheid van Jan 
Ooms, echtgenoot van Wies 

Ooms-Hectors. Jan overleed vrij plot-
seling op 25 november in het Centrum 
voor Wonen & Zorg De Pastorie te 
Nispen. Jan en Wies verhuisden zo’n 
2½ maand geleden vanuit de Kerk-
straat in Wouwse Plantage daar naar 
toe.  

Jan werd op 3 november 1940 in 
Wouwse Plantage, op De Vleet, gebo-
ren. Daar groeide hij op op de boerde-
rij en daar bleef hij wonen totdat hij en 
Wies in de Kerkstraat gingen rentenie-
ren. Een echte burger werd Jan niet 
zomaar. Nog lang fietste hij vrijwel 
dagelijks vanuit de Kerkstraat naar de 
boerderij om een handje toe te steken. 
Regelmatig stond er rond het middag-
uur een tractor in de Kerkstraat gepar-
keerd als Jan thuis kwam voor het mid-
dageten.  

Het leven van Jan bestond groten-
deels uit boeren. Hij vertelde graag ver-
halen, vooral over vroeger: dat hij als 
jong manneke het land bewerkte met 
een door hem opgeleerd paard.  

Vier jaar geleden veranderde zijn 
hele dagelijkse leven. Van 100% boer 

zijn, werd Jan 200% mantelzorger voor 
zijn vrouw Wies. Jan nam haar taken 
volledig over. Hij was dankbaar dat hij 
nog samen met haar verder kon wonen 
in de Kerkstraat.  

In 2018 nog hebben Wies en Jan 
hun 50-jarig huwelijk groots gevierd in 
Non Plus Ultra. Kort daarna werd de 
gezondheid van Jan minder. Hij bleef 
echter doorzetten. Zijn mantelzorgta-
ken werden uiteindelijk te zwaar voor 
hem. Om deze reden verhuisden Jan en 
Wies een paar maanden geleden naar 
De Pastorie. Door alle zorg die Jan en 
Wies daar kregen, had Jan juist minder 
lichamelijke- en geestelijke zorgen. Hij 
kreeg nu de tijd om te genieten.  

Het doet Wies, de kinderen en 
kleinkinderen juist daarom veel verdriet 
Jan te moeten laten gaan. Hij had het zo 
verdiend om samen met Wies in Nispen 
nog een mooi leven te hebben. Maar 
ook zij weten, zoals zij op het bidprent-
je van Jan hebben geschreven: “De 
mens wikt, maar God beschikt.” Na de 
uitvaartdienst begeleidde de familie Jan 
naar het crematorium.  

Naast het verdriet mogen degenen 
die Jan kenden ook met warme gevoe-
lens en dank terugdenken aan de vele 
mooie herinneringen aan hem. Dat Jan 
mag rusten in vrede en….zoals hij bij 
ieder afscheid altijd zei: “Houdoe en 
bedankt héej!” 

Goede God,  
leer ons het lied te zingen  

dat we niet ingeoefend hebben.  
Leer ons zoals Maria zeggen:  

“Mij geschiede naar uw woord.” 
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IN WOUW 
Zondag 20 december 11.00 uur: Dora 
Gerritsen, Wim Bastiaanse, Riet Frij-
ters -Goorden, Anna van der Wegen-
van Wesenbeeck, Wilhelmina de Vet, 
Johannes de Vet, Paul de Vet, Bertus 
Bastiaenen. We gedenken de sterfdag 
van Marie Sebregts-Maatjes.  
Donderdag 24 december 17.00 uur: 
Ad Linders, Frances de Mul, Wilbert 
Mariën, Tommy Janssen, Lian Hoen-
dervangers, Willem Mariën, Johanna 
Mariën-de Bakker.  
Donderdag 24 december 22.00 uur: 
Tommy Janssen, Cor Meeuwis-Maas, 
Ad Meeuwis, overleden ouders Maas-
Vinck, Frans Breugelmans., overleden 
ouders Frans en Naantje van Eekelen-
Konings, Ran en Pietje Heijnen-
Brocatus. 
Vrijdag 25 december 11.00 uur: over-
leden familie Maas-Wezenbeek, overle-
den familie de Kok-de Rijcke, Jo en To 
Schraauwen, Gerard Le Matré, overle-
den ouders Zwijgers, Henk van Oor-
schot, Jos van Oorschot, overleden 
familie Gommers-Joosen, Johannes en 
Dingena Bastiaanse-Bals en overleden 
ouders,  Mien Hertogh, Riet Uiijtdewil-
legen-van Meer,  Jan Goorden, Riet 
Goorden-Frijters, Arnoldes Doggen, 
overleden ouders Riet van Nispen-
Schillemans, Frans van Nispen, Mari-
nus van Tilburg, Dimphna van Tilburg
-Schillemans, Johan van Tilburg, Anna 
van der Wegen-van Wesenbeeck, Ren-
tia Neelen-Rubbens, Jac Elzakkers, 
overleden ouders Aarden- Mou-
wen. We gedenken de sterfdag van: 
Marie Zwijgers-de Rond.  

Zaterdag 26 december 10.00 uur: We 
gedenken de sterfdag van Bertus Bas-
tiaenen. 
Zondag 27 december 11.00 uur: Sjaak 
van Heijbeek, Wim Bastiaanse, Riet 
Goorden-Frijters, Anna van der We-
gen-van Wesenbeeck.   
Zondag 3 januari 11.00 uur: Riet 
Goorden-Frijters, Geert Rocks, Anna 
van der Wegen-van Wesenbeek, Corry 
Buis-Raats, Bertus Bastiaenen, overle-
den ouders Marinus Bovée en Anna 
van de Weijgaart.  
Zondag 10 januari 11.00 uur: Riet 
Goorden-Frijters, overleden echtpaar 
de Visser-Scheepers, Riet Uijtdewille-
gen-van Meer, Anna van der Wegen-
van Wesenbeeck, Bertus Bastiaenen. 
We gedenken de sterfdag van 
Kees  Hoetelmans.    
 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 20 december 9.15 uur: Elisa-
beth Gommers-Timmers, Frans de 
Crom. We gedenken de sterfdag van 
Leonardus de Crom. 
Donderdag 24 december 19.00 uur: 
de overleden ouders Kerstens-van Ber-
lo en hun zoon Wim, de overleden 
ouders Christ en Cor van Meer-
Kerstens, Rina van Meel-van Meer, 
Cees en Naantje van Meel- Nuiten, Co 
Antonissen, de overleden ouders Ko 
en Net van Hassel-Broeren, Bertus 
Goorden, de overleden ouders Jan en 
Marie Mangelaars-van Wezel, de over-
leden ouders Kees en Annie de Groot-
van Diemen en hun kleinzoon Roel 
Huysmans, Christ Koolen. We geden-
ken de sterfdag van Jan Bruijns.  

WIJ BIDDEN VOOR 
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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   Intenties  

 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. 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 14 januari. Kopij inleveren voor 

maandag 4 januari via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactper-
soon in uw geloofsgemeenschap. 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  

 Ans van Meel -van Winden  
  Jan Ooms  

Vrijdag 25 december: 9.15 uur: Kees 
Uijtdewillegen, Lee van Loenhout, de 
overleden ouders Adrianus en Tina 
Raaymakers-van Dorst, de overleden 
ouders Mies-Goorden., de overleden 
ouders Elst-Doggen, Piet, Leon, Cor-
rie Mies.  
Zondag 27 december: geen viering in 
de kerk van Wouwse Plantage  
Donderdag 31 december 17.00 uur: 
Er staan per 6 december voor deze 
dienst nog geen misintenties gepland.  

Zondag 10 januari 9.15 uur: Tina 
Raaymakers-van Dorst. We gedenken 
de sterfdag van  Adrianus Raaymakers, 
Jan van Dorst. 
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