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Jaargang 29 nummer 2           
28 januari 2021 

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

Meteen een vraag naar het hart, de kern. Het zijn de eerste woorden die Jezus in 
het Johannesevangelie zegt. Waar heb je perspectief voor nodig? Wat heb je nodig 
dat je jezelf en je leven kunt aanvaarden met alles wat er is en wat er niet is, op dit 
moment? Jezus kijkt de mensen in de ogen en vraagt wat ze zelf willen, waar ze op 
hopen, wat ze zelf nodig denken te hebben.  

Wat verlang je? Wie wil je eigenlijk zijn, waar liggen je grenzen, waar vraag je te-
veel van jezelf of laat je teveel van jezelf vergen? Waar moet ik misschien een andere 
gedachte krijgen, een ander spoor volgen? Wat heb je nu nodig en wat zijn de diepste 
wensen? 

Jezus helpt om jezelf te vinden, je eigen verhaal te omarmen, te ontdekken wat er 
allemaal nog mogelijk is en welk potentieel nog aangeboord kan worden. De leer-
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lingen vragen waar Jezus zich ophoudt. Waar bent U thuis. Hij is thuis bij zichzelf, 
bij God zijn Vader, bij de ander. Dit verlangen wekt Jezus bij zijn volgelingen op. 

Meer thuis zijn bij jezelf, bij de ander, bij God. Dat je steviger op deze aarde 
staat, wat minder heen en weer geschud door de waan van de dag. 

Wat mooi als je er kunt zijn met alles wat je in huis hebt aan lach en traan, aan 
kracht en zwakte. Dat je kunt zeggen: “Hier ben ik…ik ben er voor jou.” 

Op het eind van het Johannes-evangelie zal Jezus zeggen: “Blijf in mij, zoals ik 
verblijf in jullie. Woon in mij, zoals ik woon in jullie.” 

 
Van de nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika, Joe Biden, is 

bekend dat hij als katholiek zijn inspiratie haalt uit de Blijde Boodschap van Jezus. 
Hij is als het ware thuis bij Jezus. Hij heeft veel politieke ervaring, maar ook veel er-
varing van het leven omdat hij veel heeft meegemaakt. Ik bid en wens hem toe, sa-
men met velen, dat hij in samenwerking met vicepresident Kamalla Harris mensen 
het gevoel kan geven dat zij gehoord en gezien worden. En ook dat er mede door 
hen heling en verzoening mogen komen in de Amerikaanse samenleving en in de 
wereld. 

Het leven en de werkelijkheid zijn soms weerbarstig. Niet alle problemen zijn op 
te lossen. Er zijn maar weinig wereldleiders. Toch kan één mens, president of niet, 
een wereld van verschil maken in de samenleving, in een dorp of stad, in een fami-
lie. 

Ieder kan Jezus volgen en van betekenis zijn op de plek waar hij of zij leeft. Wij 
zijn geroepen bij onze eigen namen. Wij mogen er zijn! Wij doen er toe! 
Pastoor Frans Verheije 

CARITASCOLLECTE  
7 februari in Wouw,  
14 februari in Wouwse Plantage 
 
Cordaid Memisa: moeders ma-

ken het verschil 
Moeders in ontwikkelingslanden 

hebben moeilijk toegang tot medische 
zorg. Zwangerschap en geboorte zijn 
kwetsbare momenten die tot ziekte en 
sterfte van moeder en haar baby kun-
nen leiden. De oorzaken zijn vaak te 
voorkomen met eenvoudige oplossin-
gen. 

Missie van Cordaid Memisa 
Cordaid Memisa wil dat alle moe-

ders in ontwikkelingslanden een veilige 
zwangerschap en bevalling kunnen heb-
ben en dat hun baby’s een gezonde 
start krijgen. 

 
Moeders, gezonde moeders gaan 

het doen.  
Zij zijn het die in ontwikkelingslan-

den de armoedespiraal gaan doorbre-
ken. Zij zijn en hebben de kracht om 
hun leven op de rit te zetten. Er alles 
uit te halen. Voor zichzelf. Voor hun 
kinderen. Voor hun omgeving. Voor 
hun land. Moeders maken het verschil, 
daarom mogen zij niet sterven. 
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Moedersterfte 
Toch vertellen de cijfers nu nog 

een ander verhaal. Een verhaal over 
moedersterfte. Moedersterfte die grote 
gaten slaat in de verdere ontwikkeling 
en groei van landen. Want elke 3 minu-
ten sterft er ergens ter wereld een moe-
der tijdens de zwangerschap of beval-
ling. Vaak onnodig. Goede medische 
zorg kan dit meestal voorkomen. 

99% van alle gevallen van moeder-
sterfte vindt plaats in ontwikkelingslan-
den. 

Medische zorg maakt verschil 
Zwangerschap en geboorte zijn 

kwetsbare momenten die tot ziekte en 
sterfte kunnen leiden. Cordaid Memisa 
werkt er op tal van fronten aan om 
moedersterfte en babysterfte terug te 
dringen. Zodat meer en meer moeders 
in leven blijven. En meer en meer kin-
deren bij hun eigen moeder opgroeien. 

 
Betere en goed bereikbare medi-

sche posten.  
Meer goed opgeleide verloskundi-

gen. Betere en meer medische appara-
tuur en hulpmiddelen. Tijdige verwij-

zing naar goede medische zorg. Meer 
voorlichting en informatie over ge-
zondheid, seksualiteit, familieplanning 
en zwangerschappen. Voorzichtig 
doorbreken van culturele barrières en 
aloude tradities rond zwangerschap en 
bevallingen. Meer zelfstandigheid voor 
vrouwen. 

 
Verschil maken 
Allemaal belangrijke factoren om 

moedersterfte terug te dringen. En stuk 
voor stuk factoren waar Cordaid Me-

misa zich met succes (en met uw steun 
met nog meer succes!) hard voor 
maakt. Zo kunnen we voor moeders 
het verschil maken. 

 

Maak ook het verschil! 
Uw financiële hulp is heel 
hard nodig! 
 

Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud. 
 

Meer info op: www.cordaid.org/nl/
samen-een-cordaid/memisa 
Via deze site kunt u ook doneren. 
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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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GEEN SPREEKUUR  
IN WOUWSE PLANTAGE 

In Wouwse Plantage zal er geen 
spreekuur meer worden gehouden in 
de sacristie van de kerk. In verband 
met de afname van het aantal bezoe-
kers en omdat we nog te maken heb-
ben met het coronavirus is hiertoe be-
sloten. De misintenties kunt u opgeven 
via de website of telefonisch. Informa-
tie hierover kunt u altijd vinden in het 
parochieblad onder het kopje Parochie 
info. 

Wij hopen dat u begrip heeft voor 
deze situatie. 
Het team spreekuur Wouwse Plantage, 
Adrie Koolen en Marleen de Backer. 

VIERING ASWOENSDAG 
Op Aswoensdag, 17 februari, is er 

een eucharistieviering in de kerk van 
Wouw, welke 
begint om 
17.00 uur (en 
niet zoals ge-
bruikelijk om 
19.00 uur). 
Ook voor de-
ze viering is 
het verplicht 

een plaats te reserveren via telefoon-
nummer 06 30 52 55 09.  
Wim Brooijmans 

PRIJSWINNAARS KERSTPUZZEL 
 

In het kerstnummer kon u mee-
doen aan de jaarlijkse kerstpuzzel. De 
oplossing is het woord: kerstwande-
ling. 

Er kwamen 12 goede oplossingen 
binnen bij de redactie. Hieruit hebben 
we 3 winnaars getrokken, die een 
waardebon ontvangen om te besteden 
bij Het Kaasmeske, Kloosterstraat in 
Wouw.  

 
De gelukkige winnaars zijn:  
Toos van Eekelen uit Heerle,  
Dimphie Dekkers uit Moerstraten, 
Frans Zohlandt uit Wouw.  
 
Zij ontvangen binnenkort  hun 

prijs thuis. 
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IN WOUW 
Zondag 31 januari 11.00 uur: Jac El-

zakkers, Catharina Oomen-Dirven, 
Riet Goorden-Frijters, Anna van der 
Wegen-Wesenbeeck. We gedenken 
de sterfdag van Jo Mathijssen-van 
Ginneken. 

Zondag 7 februari 11.00 uur: Mien 
Hertogh, Anna van der Wegen-
Wesenbeeck, Corry Buijs-Raats, 
Ton van Winden. We gedenken de 
sterfdag van Riet Goorden-Frijters. 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 26 januari 9.15 uur: Kees 

Uijtdewillegen, Cees en Naantje van 
Meel- Nuijten, Rina van Meel-van 
Meer. 

WIJ BIDDEN VOOR 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN: 
Naan Bastiaanse-Goorden  

Piet Bastiaanse  

BIDDEN OM EENHEID 
 

Bidweek voor de eenheid van de christenen staat boven 
deze week. Wat is er nodig om hiervoor te bidden? Pijn om 
de verdeeldheid! Die pijn is er echt niet altijd. Als je aan je-
zelf voldoende hebt, als je meent dat je zelf tot het juiste 
kamp behoort en de ander fout zit, dan lijd je geen pijn. Er 
is geen vuiltje aan de lucht. 

Gelukkig zijn er velen die wel pijn hebben aan de verdeeldheid tussen christe-
nen. Die pijn heeft goede papieren omdat Jezus zelf de verdeeldheid al voorzag 
toen hij afscheid nam van zijn vrienden bij het laatste avondmaal. Hij zal zo iets ge-
dacht hebben: deze prima kerels, met hun enthousiasme én hun fanatisme, als dit 
maar goed mag gaan. ‘Mogen allen één zijn, Vader, zoals Wij één zijn…’ 

Wie pijn heeft aan een situatie zal zoeken naar woorden en gebaren om die pijn 
met anderen te delen. Dat houdt bidden in. Dat houdt ook in dat je de dialoog aan-
gaat met het oogmerk om tot elkaar te komen. Je zou kunnen ontdekken dat het 
beeld dat je van die ander hebt, bijgesteld moet worden. Als je niet met elkaar praat 
worden de beelden van die ander alleen maar ingewikkelder. Soms zelfs een karika-
tuur. Praat je evenwel met elkaar dan blijken er genoeg aanknopingspunten te zijn 
om samen te zoeken wat vrede brengt en eenheid. 

Het is onjuist om te denken dat die eenheid bereikt kan worden. Ik bedoel een 
statische eenheid. Zo’n eenheid bestaat niet. Ik meen dat eenheid altijd dynamisch 
is, voor ons uitgaat, ons oproept om gedurig die eenheid te zoeken. Dan trekken we 
binnen in de eenheid van de Drie-ene God die zich wil mededelen aan ons… als we 
ons blijven openen voor die eenheid en daarvoor bidden.  
Joost Jansen oPraem. Hij is norbertijn van de Abdij van Berne; uit: Katholiek.nl 
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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 06 15656260. 

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, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-
mailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396 . 

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 11 februari. Kopij inleveren 
voor maandag 1 februari 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 
31 januari 
  

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

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor 
organist 

Zondag 
7 februari 
 

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
Cantors van Lambertuskoor 
Organist J. den Engelsman 

9.15uur 
geen viering 
 

Reserveren voor de vieringen is noodzakelijk om het maximum 
van 30 te kunnen bewaken. Elke donderdag kunt u telefonisch vanaf 
9.00 uur een plaats reserveren in één van onze kerken, dat kan op 
nummer: 06 30 52 55 09. 

De vieringen in Wouw zijn ook digitaal te volgen of later te bekij-
ken via: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending 

vieringen. 

http://www.samenkerk.nl

