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Jaargang 29 nummer 1           
14 januari 2021 

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

Wat zal ik u wensen bij het begin van het nieuwe jaar?  
Zeg ik ZALIG NIEUWJAAR? 
Dat vinden velen tegenwoordig een beetje bestoft en bedompt klinken. Zalig: wat 

is dat? 
GELUKKIG NIEUWJAAR dan maar? Of VOORSPOEDIG NIEUWJAAR? 
Dan denk ik vooral aan materiële voorspoed en ik wil u meer wensen. 
DE BESTE WENSEN vind ik ook zo wat. Je wenst elkaar niet het slechtste. 

Nee, ik wens u EEN GEZEGEND 2021. 
En dat doe ik op grond van de lezing uit Numeri 6,22-27. 
“De levende zegene en behoede u” en zo verder. Zegenen is de vertaling van het 

Latijnse woord “benedicere” en dat betekent: op een goede wijze tot iemand of over 
iemand spreken”. Het tegenovergestelde is “maledicere”, dat is op een kwade of 
slechte wijze tot iemand of over iemand spreken. Dat doe je als je iemand verwensin-
gen naar het hoofd slingert, bijvoorbeeld “loop naar de maan” of “loop naar de hel” 
of nog ergere vervloekingen. Zegenen is iemand het goede toewensen, bijvoorbeeld: 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

WAT ZAL IK U WENSEN? 
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ik wens je gezondheid of ik wens je wijsheid of ik wens je dat je elke dag van het 
nieuwe jaar iets vrolijks meemaakt. Dan zegen je iemand. 

Bij GEZEGEND NIEUWJAAR wens ik u de zegen van God en van goede 
mensen om u heen. Wat wilt u nog meer? Ja, een goed werkend vaccin dat ons be-
schermt tegen Covid-19. 

Een GEZEGEND NIEUWJAAR, dat houdt in een goede gezondheid, wijsheid 
en elke dag een reden tot vreugde. En verder alles wat u zelf wenst. En als het niet 
zo gaat als u wenst, dat daarmee te leven valt. En als het helemaal niet gaat zoals u 
wenst, dat u de kracht krijgt om het te dragen. En verder dat u van de goede wensen 
aan anderen ook voor die anderen werk maakt. Dat is mijn enige voorwaarde, maar 
wel een belangrijke. 

Heb je nog andere wensen? vraagt u. Jazeker, voor de beide parochies, De Bron 
en Onze Lieve Vrouw in het woud. Voor het bisdom Breda, voor heel de kerk: dat 
er meer priesters komen, dat de strenge wetten die dat beletten worden opgeheven. 
Maar dat wordt een gebed zonder end. 

” Dus zeg ik: Tel uw zegeningen, één voor één, tel ze alle en vergeet er geen. 
Er bestaan meer zegeningen dan vervloekingen en verwensingen. Er is een spe-

ciaal kerkelijk boek met zegeningen. Zo bestaat er een huwelijkszegen, een zegen 
over het huisgezin. een ziekenzegen, een reiszegen. Helaas zijn er in het verleden 
ook wapens gezegend. Op Allerzielen zegenen we de graven van de doden. 

En van een vrouw die in verwachting is wordt soms gezegd dat zij in gezegende 
staat verkeert. Een zegen is altijd positief, nooit negatief. Negatief is iemand uit-
schelden, vervloeken, verwensen. Negatief is ook roddelen, kwaadspreken, lasteren. 
En iemand verklikken ook, vooral anoniem, iemand verlinken. Dat zijn allemaal an-
tizegens. 

Het beste is natuurlijk iemand metterdaad zegenen. Want zegenen is een werk-
woord. 

Je mag het nooit bij mooie woorden alleen laten. 
Ik wens u dus een gezegend Nieuwjaar. En zo gaan we onder de zegen van God 

en de mensen en onder de altijddurende bijstand van onze moeder Maria het nieu-
we jaar in. 
Ryan Keetelaar, diaken 
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HUISZEGEN 
Het is een goede gewoonte om bij 

gelegenheid van het nieuwe jaar het 
huis te laten zegenen door een priester 
of diaken. Dat is dikwijls niet mogelijk. 
Om hierin te voorzien, bieden wij u 
een huiszegen aan, die u in uw huiska-
mer kunt zetten. Deze kaartjes zijn ge-
zegend. We zullen ze in de Mariakapel-
len leggen en dan kunt u deze meene-
men. 

 
Betekenis 
De letters C+M+B worden in ver-

band gebracht met de namen die vanuit 
de traditie aan de wijzen uit het oosten 
zijn gegeven: Caspar, Melchior en Bal-
thasar. 

 
Maar deze letters betekenen nog 

meer. Zij zijn ook de beginletters van 
de zegentekst “Christus Mansionem 
Benedicat”, vertaald “Christus zegene 
dit huis”. 

 
De letters worden ook in verband 

gebracht met de drievoudige openba-
ring van de Heer. Kerstmis is het feest 
van de openbaring aan alle mensen. 
Deze openbaring van God wordt ge-

vierd met Driekoningen, bij het feest 
van de Doop van de Heer en bij het 
eerste wonder van Christus in Kana. 
Zo wijzen de letters ook naar deze 
feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de 
aanbidding van de Wijzen (Magi) en de 
Doop van de Heer in de Jordaan 
(Baptisma). 

 
Diaken Ryan Keetelaar 

HUISZEGEN 

Heer, onze God, 

aan U behoren tijd en eeu-

wigheid. 

Gij zijt de oorsprong 

van al wat geschapen is. 

Wij wijden U dit jaar toe. 

Moge het een jaar van gena-

de zijn. 

Wees steeds bij ons. 

Zegen ons leven en onze wo-

ning. 

Geef ons onderlinge liefde 

en laat ons thuis komen bij U. 

Amen. 
Uit: Gebeden nr. 86 De Benedictionibus 
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AAN ONZE PAROCHIANEN 
 
 

Voor uw bijdrage in 2020 danken wij u van harte! Met uw jaarlijkse bijdrage en 
een paar andere inkomstenbronnen proberen wij met ondersteuning van veel vrij-
willigers de eindjes aan elkaar te knopen. 

Het jaar 2020 was in velerlei opzichten een droevig en moeilijk jaar. 
De coronacrisis hakte er flink in! Veel mensen hebben er in hun eigen kring mee te 
maken gehad. Mogelijk is uw naaste ernstig ziek geworden of zelfs overleden. 

De parochie kreeg te maken met veel beperkende maatregelen. Ook in financi-
eel opzicht was het geen rooskleurig jaar. De jaarrekening zal zeker een fors tekort 
tonen. We schatten de vermindering van onze inkomsten op € 40.000 tot € 50.000.  

Dus zullen we in de toekomst steeds meer de tering naar de nering moeten zet-
ten. 

Het is mede om deze reden dat wij u willen vragen om -indien mogelijk- in 
2021 iets dieper dan eerder in de buidel te tasten voor uw vrijwillige gift aan het pa-
rochiefonds. 

 

2021 
Op 16 januari start onze campagne voor Kerkbalans 2021. 
Het thema is dit jaar: 
 

"GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN".  
 

Uw bijdrage is onder voorwaarden volledig zonder drempel aftrekbaar voor de 
belasting. Raadpleeg www.belastingdienst.nl/giften en/of bel ons op 0165-308230 

Wij informeren u graag! 
Voor vragen en opmerkingen zijn wij ook te bereiken via het e-mailadres 

infoolv@samenkerk.nl.  
Namens parochiebestuur en werkgroep Kerkbalans,  

Wim Brooijmans 

Overmaking 
Maak uw bijdrage over op reke-

ningnummer                                                                                         
NL72RABO0372710492 t.n.v. pa-

rochiefonds OLV in het Woud 
o.v.v. “parochiefonds 2021” 

U kunt ook in termijnen betalen. 

x-apple-data-detectors://embedded-result/23
http://www.belastingdienst.nl/giften
mailto:infoolv@samenkerk.nl
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UITZENDING VIERINGEN VIA 
UW COMPUTER EN/OF TV 

Zoals bekend zendt de parochie 
voortaan de weekendviering vanuit de 
Lambertuskerk in Wouw uit. 

U kunt deze viering op uw computer/

laptop/tablet of smartphone vinden via on-
ze website. 

Ga naar www.samenkerk.nl > On-

ze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzen-
ding vieringen. 

 
Wanneer u via uw tv-scherm de 

vieringen wil volgen, dan 
hebben wij voor u een 
handig hulpmiddel. 

U kunt via ons voor € 
115 een ‘kastje’, een zoge-
naamde settopbox, kopen 
en deze aansluiten op uw 
tv. 

Voorwaarde is wel dat u internet/
wifi in huis hebt en een tv met een nog 
beschikbare HDMI-aansluiting. 

Voor vragen en meer informatie 
kunt u mij altijd bellen op 0165-308230 
of e-mailen via infoolv@samenkerk.nl ! 
Wij helpen u graag! 
Wim Brooijmans 

Mijn kerk houdt de verticale li jn  

tussen hemel en aarde in leven.  

http://www.samenkerk.nl
mailto:infoolv@samenkerk.nl
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De techniek van onderscheiden 
heb ik meerdere malen toegepast op 
belangrijke keuzemomenten in het le-
ven. Om een voorbeeld te noemen: 
na mijn bachelor had ik de keuze om 
ofwel door te studeren voor mijn ma-
ster, ofwel de baan aan te nemen die 
mij werd aangeboden. Als ik zou 
doorstuderen dan kon ik het diploma 
halen waarmee ik geestelijk verzorger 
zou kunnen worden in een verpleeg-
huis. Daar was ik al jaren naar toe aan 
het werken. Ik werd echter sterk aan-
getrokken door de baan die mij werd 
aangeboden in het pastoraat. De keu-
ze gebeurde aan mij. Dit klinkt mis-
schien zweverig maar ik had het ge-
voel dat ik geen keuze had. In mijn 
onderscheiding werd duidelijk dat dit 
mijn plaats moest zijn. In het werk 
wat ik deed ging niet alles vanzelf en 
liep ik ook tegen zaken aan. Toch had 
ik altijd het idee dat de Heilige Geest 
voor mij uit werkte. Op de momen-

HOE WEET JE OF JE 
BENT WAAR JE MOET 
ZIJN? 

 

Onlangs kreeg ik de vraag of ik 
wel op mijn plek was. Deze vraag 
raakte aan mijn essentie, 
mijn zijn. Het volgen van mijn 
hart is voor mij heel belangrijk. 
Tijdens en na mijn studie ben ik 
veel bezig geweest met, zoals de 
J e z u ï e t e n  h e t  n o e m e n 
‘onderscheiding der geesten’. 
Waar wordt je ten diepste toe ge-
roepen? Al gauw kwam ik erachter 
dat het woord roepen aardig de 
plank misslaat. Waar de Geest van 
God je ‘roept’, klinkt namelijk een 
fluisterstem en/of een diep inner-
lijk weten. Daar komt geen roep 
aan te pas. 
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ven: het wezenlijk geroepen zijn tot 
de wij-vorm van het menselijk be-
staan. Op dit moment komt dat tot 
uiting in mijn huwelijk en bonus-gezin. 
Daarbij wil ik die wij-vorm graag uit-
breiden door onderweg te zijn met ie-
der die op mijn pad komt. 

Het antwoord op de vraag of ik 
op mijn plek ben kan ik enkel beant-
woorden met: ‘misschien’. Het past 
nog niet precies en af en toe mis ik 
het pastoraat. Mis ik het om mijzelf 
uit te dagen in het ontdekken en in-
zetten van de pastorale talenten. De 
plaats waar ik nu ben, zonder dit 
werk, is wel waar ik nu mag zijn. Ik 
word op een andere manier uitge-
daagd in de wij-vorm van het bestaan. 
Ik word aangevuld en samengaan we 
ontdekken waar God zichtbaar wordt 
in dit onderdeel van het leven. Uitein-
delijk zien we nooit helemaal hoe het 
pad zal lopen. Toch weet ik één ding 
zeker: God wil met mij meelopen. 

Marieke Drent 
Marieke Drent is redacteur van katholiek.nl en 
werkzaam geweest als pastoraal medewerker 
jeugd en jongeren in Parochie de Twaalf Apos-
telen in Wijchen. De ignatiaanse en claraanse / 
franciscaanse spiritualiteit heeft haar interesse. 
Ze wil het geloof verbinden met het dagelijkse 
leven in relatie met elkaar en met God. 

 

ten van twijfel kreeg ik altijd wel een 
bevestiging dat God met meeliep en 
dat het vruchtbaar was wat ik deed. 

Dit werk deed ik met hart en ziel 
en blijft altijd onderdeel van mijn es-
sentie. Het is een manier van leven in 
plaats van een baan. De roeping die ik 
vond in het pastoraat liep naast 
de roeping tot het gezin. Soms gaat dit 
goed samen en soms heb je geduld 
nodig voordat dit samen kan gaan 
vallen. Dat tweede is bij mij het geval. 

Hoe ouder je wordt, hoe meer er 
mee weegt in de keuze van je pad. Op 
dit moment is mijn leven allesbehalve 
een tweesprong. Ik herinner mij een 
gesprek met een Jezuïet waar hij zei 
dat de tweesprong het makkelijkste is 
om te onderscheiden. Wanneer veel 
dingen in je leven een gegeven zijn en 
je niet overal invloed op hebt, hoe 
begin je dan met onderscheiden? Hoe 
kun je dan weten of je bent waar je 
moet zijn? 

Ik denk dan dat je onderscheid 
moet maken tussen de basis van je le-
ven en de bijkomstigheden. 

De basis van waaruit ik wil leven 
is de onderlinge liefde. Voor mij is le-

Door genegenheid breng je mensen op andere  

gedachten, niet door woede. 

Dalai Lama 

https://www.katholiek.nl/author/mariekedrent/
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Op 30 december is overle-
den Naan Bastiaanse-
Goorden, echtgenote van 
Jan Bastiaanse. 
Naan is geboren op 21 
maart 1928 te Schijf als 

oudste in een gezin van 8 kinderen: 4 
jongens en 4 meiden. Haar vader was 
aannemer en kolenboer. Haar moeder 
had thuis een telefooncentrale die te-
vens dienst deed als postkantoor. Na de 
lagere school heeft ze de huishoud-
school gevolgd in Rucphen. Na haar 
schooltijd is ze gaan werken in de win-
kel tegenover hen. Ook heeft ze haar 
vader en moeder geholpen met het 
grootbrengen van haar broers en zus-
sen. Naan heeft in 1959 bij haar zus 
Koos, die ondertussen verkering had 
met Louis Maas uit Heerle, Jan leren 
kennen. Met z‘n vieren gingen ze naar 
de kermis bij café de Hazelaar in Heer-
le. Jan en Naan kregen toen verkering. 
Na drie jaar verkering kochten ze een 
huis in de Spellestraat te Wouw. Na een 
flinke verbouwing zijn ze getrouwd op 
16 augustus 1962. Naan is huisvrouw 
gebleven en is, totdat ze zwanger was, 
menige keren op en neer naar Schijf ge-
fietst om voor haar ouders te zorgen. 
Tevens sprong ze ook bij om haar zus 
Dien te helpen in het huishouden en in 
de winkel. In 1966 werd Hans geboren 
en in 1968 volgde Eric. 

Ze had voor zichzelf niet veel nodig. 
Als iedereen in het gezin tevreden was, 
was ze gelukkig. Naan ging bij diverse 
families werken als huishoudelijke hulp 
terwijl Jan op route was. Menige vrije 
tijd bracht ze door bij haar zussen in va-

DE DAGEN DE DEUR NIET 
UIT 

 
 

De dagen de deur niet uit 
De dagen van veel alleen 

De nachten van alleen 
 
 

De ochtenden willen nog 
wel 

De middagen die vervelen 
De avonden steeds langer 

 
 

Niets nieuws te vertellen 
Het coronanieuws teveel 
Niet weten hoelang nog 

 
 

De dagen van gaan in je-
zelf 

De dagen naar binnen 
De dagen van voorbij 

 
 

De dagen voor je innerlijke 
deur 

De dagen van gegroet 
worden 

De dagen van thuis bij je-
zelf 

 
 

De dagen van God niet 
voorbij 

De nachten licht genoeg 
Licht aan alle tijd voorbij. 

 
 

Marinus van den Berg 
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kantiehuisjes op Gorishoek of de Hei-
de. 

Op een gegeven moment kwamen 
er kleinkinderen waar ze enorm van 
kon genieten. Ook konden de kleinkin-
deren genieten van haar gehaktballen. 
In de tijd die ze vrij had, genoot ze van 
de bloemen in haar tuin achter het huis 
waar ze vele uurtjes heeft doorge-
bracht. Tevens was ze vrijwilliger in het 
Leonardushof om met de oudjes te 
gaan wandelen en te helpen bij het ke-
gelen. Je moest niet op visite komen 
wanneer de “bold and the beautiful” 
bezig was, want dan had ze geen tijd 
voor je. 

Naan hield van Onze Lieve Vrouw 
Maria en als ze kon, ging ze naar het 
Mariakappelletje aan het einde van de 
Spellestraat. In de laatste jaren dat ze 
thuis en slecht ter been was, volgde ze 
de eucharistieviering op tv terwijl Jan 
naar de mis ging. 

In het voorjaar van 2016 werd ze 
ziek. Ze knapte niet meer op. Ze moest 
worden opgenomen in een zorginstel-
ling. Eerst een aantal maanden in Breda 
en daarna in zorginstelling Kerkakkers 
in Rucphen. Hier heeft ze nog een klei-
ne vier jaar genoten van diverse activi-
teiten, voordat het pijpje leeg was en ze 
rustig haar laatste adem uitblies. 

Op donderdag 7 januari 2021 heb-
ben we in het crematorium met gebed, 
woorden en muziek afscheid genomen 
van Naan. 

Jan, de kinderen en kleinkinderen 
bedanken Naan voor haar liefde. Ze 
zullen haar ontzettend missen. Naan 
krijgt een mooi plekje in hun hart. 

  

In Wouw is op 81-jarige 
leeftijd overleden Piet Bas-
tiaanse, echtgenoot van 
Corrie de Graaf. 
Vanaf zijn schooljaren is 

Piet, na  een  paar omzwervingen,  gaan  
werken in het groen. Zijn leven was: 
bloemen, planten, heesters en bomen. 
Het werk  bij Krinkels/ Interplant in 
België was zijn grote passie, net zoals 
zijn tuin. 

Piet heeft als vrijwilliger veel voor 
de parochie gedaan. 10 jaar lang was hij 
in de Wouwse kerk koster. Hij deed dat 
met volle overgave. 

Maar ook op een ander gebied deed 
Piet belangrijk werk. Om te voorkomen 
dat niets verloren zou gaan van de 
plaatselijke kerken heeft hij werkelijk al-
les van de vier kerken in onze parochie, 
waarvan er inmiddels al 2 gesloten zijn, 
gefotografeerd. Hij heeft er mooie foto-
boeken van samengesteld. Zijn digitale 
fotoarchief heeft hij ter beschikking ge-
steld aan de redactie van het parochie-
blad, die daar nog steeds dankbaar ge-
bruik van maakt. 

Piet was 56 jaar getrouwd  met zijn 
grote liefde Corrie. Samen hebben ze 
lief en leed gedeeld en werden ouders 
van 2 kinderen en grootouders van 3 
kleinkinderen. Wanneer de kleinkin-
deren binnenkwamen ging de zon voor 
hem schijnen.  

Piet had al vele jaren problemen met 
zijn gezondheid, waardoor zijn moge-
lijkheden erg beperkt waren. Hij is thuis 
in zijn eigen vertrouwde omgeving, om-
ringd door de  liefdevolle zorg  van  zijn 
vrouw, op zondag  3 januari overleden.  

Dat hij nu moge rusten in het huis 
van zijn Heer. 
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IN WOUW 
Zondag 17januari 11.00 uur: Riet 

Goorden-Frijters, overleden ouders 
Maas-Goorden, Anna van der We-
gen-Wesenbeeck, Ed Kemperman 
en Klaartje. We gedenken de sterf-
dag van Wim Bastianse.   

Zondag 24 januari 11.00 uur: Riet 
Goorden -Frijters, Anna van der 
Wegen-Wesenbeeck, overleden ou-
ders Willem en Cor de Bruijn-
Rockx. We gedenken de sterfdag 
van Marlies van Hassel-
Uijtdewillegen. 

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 17 januari 9.15 uur: George 

Neelen, Jan Ooms. We gedenken de 

sterfdag van Cornelis Ooms en Cor-
nelia Ooms-Dekkers.  

Zondag 24 januari 9.15 uur: Janus 
Goossens,  de overleden familie 
Goossens-Ooms, Christ Koo-
len, Frans Buysen, Janus Buysen, de 
overleden ouders de Crom-Nijssen 
en overleden kinderen, de overleden 
ouders Gommers-Timmers. We 
gedenken de sterfdag van Marie 
Buysen-van de Sanden.  

WIJ BIDDEN VOOR 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN: 
Naan Bastiaanse-Goorden  

Piet Bastiaanse  

RESERVEREN VOOR EEN VIERING IS VERPLICHT 

We leven in een bijzondere en bizarre tijd! We volgen de richtlijnen van onze 
bisschop. Graag herinneren we er u aan dat het maximum aantal aanwezigen 
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 kerken. 
 
Reserveren is noodzakelijk 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 perso-
nen. 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.  
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Parochie info 

Pastores:  

 pastoor F. Verheije,  e-mail: pastoorverheije@gmail.com 

 diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com  

Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden 
Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van 

de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving? Bel 
dan 0615656260. 

Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de 
kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium? Bel dan 0615656260. 

Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals 
het opgeven van de misintenties. Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via de 
website of een e-mailbericht naar infoolv@samenkerk.nl of de telefoonnummers 
achterin het parochieblad of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum. 

Opgeven intenties  
Intenties kunt u aanvragen:  

 via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > In-
tenties  

 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 28 januari. Kopij inleveren 
voor maandag 18 januari via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij 
de contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 
17 januari 
  

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantors van het Lamber-
tuskoor 
organist J. den Engels-
man 

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor 
organist 

Zondag 
24 januari 
 

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

9.15uur 
F. Verheije, pr. 
cantor 
organist 


