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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW

DE REGENBOOG
In het eerste Bijbelboek van de Schepping ( Genesis ) komt in het verhaal van
Noach het natuurverschijnsel van de regenboog aan bod. De schrijver geeft er een
mooie betekenis aan, die wij herkennen. De regenboog is een universeel en bijzonder
teken van hoop. Het is het teken van het Verbond tussen de Schepper en de levende
wezens, bijzonder de mensen.

In de regenboog zit een mooie symboliek verborgen. Die kan namelijk alleen verschijnen als er twee elementen aanwezig zijn. Het eerste element: regen, symbool
voor verdriet en pijn, beproeving dus. Het tweede element: zonneschijn, symbool
voor vreugde, blijdschap, je ziet het weer zitten. Alleen als die twee elementen elkaar
in het hart raken, zal de regenboog verschijnen.
In een mensenleven zal er ook altijd regen zijn. Het valt niet steeds mee, soms is
het leven ronduit verdrietig. Het lijkt alleen maar te regenen. Je moet echter door de
regen heen. Noach dobbert in de ark op het water. Veertig dagen en nachten regent
het. Angst voor het duister en het alleen zijn. Onmacht omdat het vertrouwde je uit
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handen geslagen wordt. Onzekerheid over de kant die je op wil of kan. Om het leven opnieuw te vinden is dat proces nodig. Daar moet je doorheen. Leren verdragen en ontdekken hoe je een weg eruit vindt.
De zon breekt door. De regenboog verschijnt aan de hemel. Je kunt het nog
niet geloven. Maar het leven gaat door. Er is nieuw leven. De aarde wordt groen. De
regen en de zon maken haar vruchtbaar. Mensen, gerijpt en beproefd, herleven.
Hun leven is veelkleurig.
De Bijbelse periode van veertig dagen (veertigdagentijd of vastentijd) is ons gegeven om op weg te gaan naar Pasen. Een tijd om te werken aan onze relaties met
God, met onze medemensen, met onszelf. Met de natuur ook. Weer in evenwicht
komen, in balans brengen.

Onder het teken van de veelkleurige regenboog. Weten en ervaren dat we door
God geroepen zijn om te leven en eens eeuwig te zijn bij Hem. De weg naar een
nieuwe kwaliteit van leven gaan met als voorganger Jezus. Het is de weg door weer
en wind, maar ook beschenen door de zon, naar Pasen.
Pastoor Frans Verheije

Probeer een regenboog in iemands
wolk te zijn.
Maya Angelou
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NEDERLANDSE BISSCHOPPEN
LANCEREN
CAMPAGNEWEBSITE:
‘VIER PASEN’
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april.
Omdat de kans heel groot is dat er dan
nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren
wanneer er geen plek is in de kerk. Ze
doen dit op de speciale website

www.vierpasen.nl
die op Aswoensdag, 17 februari,
online is gegaan.
De site biedt links en downloads
om de veertigdagentijd én Pasen ook
thuis optimaal te beleven en te vieren.
‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen.
Dit willen we vieren en daar leven we
veertig dagen lang naar toe’, zo opent
de website www.vierpasen.nl.
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CARITASCOLLECTE VOOR DE
VASTENACTIE

én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

VASTENACTIE 2021
WERKEN AAN JE TOEKOMST
Vastenactie is een jaarlijkse campagne van de Katholieke kerk waarbij
geld wordt ingezameld voor mensen in
nood. Dit jaar staat de vastenactiecampagne in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Een beter leven dankzij goed
onderwijs
Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een (beroeps)opleiding kan
daar verandering in brengen en de kans
op een goede baan vergroten. Wie een
redelijk inkomen verdient hoeft zich
geen zorgen te maken over maaltijden
of een dak boven het hoofd. Dat biedt
ruimte om na te denken over de toe-

Wouw: 7 maart
Wouwse Plantage:14 maart

De afgelopen drie jaar volgden al
meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend
jongeren onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog
meer mensen helpen een zelfstandig
bestaan op te bouwen, zodat ze voor
zichzelf en hun familie kunnen zorgen

komst en actief deel te nemen aan de
samenleving. Het maakt mensen dus
economisch en maatschappelijk sterker.
Wat doet Vastenactie?
In 2021 ondersteunt Vastenactie
wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van
4

een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren
van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.
Op www.vastenactie.nl leest u meer
over deze projecten.

LOCKDOWN
“De lockdown wordt verlengd,” roept
een medebroeder in de abdijgang mij
toe. Hij volgt het nieuws, de curves van
de besmettingen, de ziekenhuisbedden
en alle schommelingen van min of
meer beperkende maatregelen. Het
maakt hem er niet rustiger op van binnen. Zo zijn er velen. Ze springen niet
uit de band met manifestaties of vernielingen en plunderingen, maar ze zitten
van binnen wel vol onrust.

Help Vastenactie de projecten te
ondersteunen.
U kunt een gift doen via de collecte
in de kerk of u kunt ook een bedrag
overmaken op bankrekeningnummer
IBAN NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
bijdrage!
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud,
Deelraad Wouwse Plantage

Iedereen voelt de beperkingen. De
meesten van ons zijn geen monnik of
kluizenaar. Misschien zouden we eens
bij hen in de leer moeten gaan…
Ik mocht een keer de prior van de
Grande Chartreuse bezoeken, toen een
Nederlander. Ergens in het lange gesprek vroeg ik hem: “Wat is nu de kern
van jullie leven?” “La durée,” antwoordde
hij: dat het altijd maar doorgaat, die stilte, die afzondering, dat gebed. Dat uithouden én vruchtbaar laten zijn. Zij
zeggen: voor het heil van de mensen
waarvan ze zich teruggetrokken hebben
en die hen toch zo nabij zijn, geloven
zij.
Hoe verschillend kun je omgaan
met beperkingen. Ik merk bij mijzelf
dat er een zekere gewenning optreedt
omdat ik ook pluspunten ervaar. We
kijken samen een goede film, dat is
voor ons tijden terug. Hoeveel meer

OPBRENGST COLLECTE
In januari was er de caritascollecte
voor Alzheimer Nederland. De opbrengst hiervan was:
 in Wouw:
€ 73;
 in Wouwse Plantage: € 18;
 totaal:
€ 91.
In februari is er gecollecteerd voor
Cordaid Memisa. Dit bracht op:
 in Wouw:
€ 37;
 in Wouwse Plantage: € 21;
 totaal:
€ 58.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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wordt er gewandeld en ontdek je je eigen omgeving? Vecht ik tegen de beperkingen of omarm ik ze?
That is the question. Eenmaal de
beperkingen omarmd, ontdek ik dat
terwijl er een deur gesloten is, een andere deur zich opent.
Een spreuk van een woestijnvader
uit de vierde eeuw komt in me op:
‘Wees trouw aan je cel (je woning) en
die cel zal je in alles onderrichten.’ Ik
moet dan wel mijn innerlijk, mijn hart,
bewaken en de rust bewaren. Het stimuleert me om open te staan voor
nieuwe ontdekkingen. Het gemis aan
contacten zorgt voor een andere aanwezigheid aan elkaar.
Joost Jansen, oPraem., Katholiek.nl

Agatha geopend.
Geschiedenis
De geschiedenis van de Brabantse
kloosters loopt terug tot ongeveer 1100
met een ongekende bloei tot rond
1570. Omdat op dat moment in de geschiedenis de katholieke kerk in Nederland door de toenmalige heersers werd
verboden en de protestanten bezit namen van veel gebouwen, begon voor
de katholieke kloostergemeenschappen
een periode van verval. Behalve in een
enclave rond Ravenstein, ontvolkten
veel kloosters en gingen gebouwen
over in andere handen. Totdat in 1820
een kentering intrad en een langzame
opbouw weer mogelijk werd. Aan het
eind van de negentiende eeuw veerde
het kloosterleven flink op. Steeds meer
katholieken voelden een roeping van
boven om in te treden en hun kloostergeloften af te leggen. Het werd de tijd
van het Rijke Roomse Leven. In 1960
kende Nederland 50.000 kloosterlingen. Maar met de ontzuiling en de
secularisering vanaf dat moment twijfelden meer religieuzen aan hun keuze
voor het klooster en traden uit. Dit gaf
uiteraard commotie, niet alleen bij de
uitgetredenen maar ook bij de achterblijvers. Mensen maakten andere keuzes dan die voor de kloostergemeenschappen. Terwijl in Nederland op de
dag van vandaag de kloosters meer en
meer ontvolken, drukken in andere
oorden op de wereld zoals in Indonesië
nog steeds nieuwelingen op de kloosterbeldeur. Ook trokken in het verleden vanuit Nederland missionarissen
naar verre streken om geloofsgemeenschappen, kerken, scholen en zieken-

2021, HET JAAR VAN HET
KLOOSTERLEVEN IN
NOORD-BRABANT
Dit jaar worden de norbertijnen
van Berne 900 jaar en de norbertinessen van Oosterhout tikken 750 jaar
aan. Tevens vieren de kruisheren in St.
Agatha hun 650-jarig en de clarissen in
Megen hun 300-jarig jubileum. Voor de
provincie Noord Brabant in samenwerking met de kloosterordes reden genoeg stil te staan bij de geschiedenis en
de betekenis van heel veel kloosterordes voor de samenleving in onze provincie en soms ver daarbuiten.
Brabant kent zo’n 450 kloostergebouwen, welke voor het overgrote deel
een andere bestemming hebben gekregen. Met een virtuele bijdrage van onze
koning Willem Alexander werd het
kloosterlevenjaar op 10 februari jongstleden in een fraaie uitzending vanuit
het klooster van de kruisheren in St.
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huizen te stichten. Hiervan zijn veel
voorbeelden te noemen. In ons land
sterven veel kloosters uit, maar zullen
er ook overleven…..?? In Roosendaal
aan de kade zijn Indonesische zusters
komen wonen en werken. Worden wij
nu zelf missiegebied……?
Het belang van kloosters en
kloosterlingen voor de samenleving
Hoewel de kloosters niet voorbijgaan aan zwarte bladzijden met kindermisbruik en gedwongen arbeid, staan
we dit jaar vooral stil bij de onnoemelijke betekenis van kloosters en hun bewoners, welke zij onder andere hebben
gehad voor onze gezondheidszorg, onderwijs en landbouw. We noemen een
kloosterling op de dag van vandaag nog
steeds broeder of zuster, zoals de verplegers in ziekenhuizen…
Ze brouwen overigens bij voortduring lekker bier en verkopen talloze spirituele boeken en andere zinnige zaken,
teveel om hier op te noemen. Ik kan u
de kloosterwinkels uit eigen ondervinding aanbevelen. Je verdwaalt met genoegen in geneugten voor lichaam en
geest.
Bij het klooster St. Catharinadal in
Oosterhout is een mooie en te bezoeken wijngaard aangelegd, welke tevens
in het onderhoud van de overgebleven
zusters moet gaan voorzien.
Onze misboekjes komen uit de
drukkerij van de Abdij van Berne. De
betekenis op de dag van vandaag is met
name te zoeken in gebed en bezinning,
ook voor gasten. Verder is duurzaamheid in de brede zin van het woord een
thema dat bij kloosters leeft.

Kruisherenklooster in St. Agatha
Wandelpad
In het kader van dit feestelijk jaar is
een wandelpad van maar liefst 330 kilometer uitgezet in 15 etappes met telkens vertrek en aankomst in een klooster. Het pad is open vanaf 1 mei aanstaande! Het brengt ons langs zo’n 50tal plaatsen met kloostergebouwen. Het
oudste klooster, welk vanaf de stichting
onafgebroken broeders heeft bevolkt,
staat in St. Agatha in het land van
Cuijk. Veel kloosters zijn het bezoeken
meer dan waard.
Vlakbij ons kennen we de broeders
van Huijbergen, de paters van Zundert,
de zusters in Oosterhout, de franciscanessen in Oudenbosch, de zusters van
Mariadal, enz.
Ik adviseer u onder het genot van
een lekker trappistje met een blokje
kloosterkaas de website
www.brabantskloosterleven.nl te
bezoeken. Daar krijg je geen spijt van!
Wellicht wordt u hierdoor geïnspireerd
een etappe te lopen en/of een paar abdijen te bezoeken. Of zelfs een paar dagen te gast te zijn om het kloosterleven
een beetje te proeven en te voelen
waarom mensen hiervoor zouden kunnen hebben gekozen! Veel lees- en kijkplezier!
Wim Brooijmans
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GIFTENAFTREK
Wilt u dit jaar beginnen met goede
voornemens? Vergeet dan de parochiebijdrage niet!
Het begin van een nieuw fiscaal jaar
is ook een goed moment om naar uw
giften te kijken. Een belangrijke eis om
uw parochiebijdrage aan de parochie te
kunnen aftrekken is, dat het goede doel
een ANBI status heeft. Die hebben we!

komsten en aftrekposten van box
1, 2 en 3 zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag maximaal
10% van het zogenaamde drempelinkomen aftrekken. Het minimum bedrag om in aanmerking
te komen voor giftenaftrek is €
60 aan giften.

 Geef giraal

 GEEN drempel en GEEN

Vanaf 2021 is het niet meer mogelijk contante giften af te trekken, ook niet met kwitantie.

maximum bij ‘periodieke gift’
Geeft u ieder jaar aan de parochie? Gebruik dan de aftrek voor
zogenaamde ‘periodieke giften’.
Uw ‘periodieke’ parochiebijdrage
is aftrekbaar voor de belasting,
als u minimaal 5 jaar achtereen
(ongeveer) hetzelfde bedrag
schenkt. Hiervoor sluiten wij met
u een contractje. Dan is de gift
aan de parochie volledig zonder
drempel of maximum aftrekbaar
voor de belasting. Omdat u geen
last meer heeft van de drempel of
het maximum, is dat fiscaal aan-

 WEL drempel en WEL maxi-

mum bij aftrek onder ‘gewone
giften’
Uw parochiebijdrage kunt u aftrekken bij ‘gewone giften’, maar
u heeft dan te maken met een
drempel. Deze drempel is 1%
van het voor giften geldende
drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw in8

trekkelijker. U kunt op deze manier méér schenken dan uw nu
gebruikelijke gift zónder dat dit
u netto meer kost. En de parochie hoeft hierover geen cent belasting te betalen. Dus het gaat
om een echte win-win-situatie.

VERDRIET IN EEN FAMILIE
Dankbaar blijven we ons herinneren Cor Vos - van Wezel,
echtgenote van Jac Vos.
Wouw, 8 februari 2021
Cor werd geboren op 22 september
1935"de Krampenloop". Ze groeide op
als jongste in een gezin van zes kinderen. Bij "Van Aalst" op de Kade in
Roosendaal leerde ze Jac kennen. Ze
trouwden op 22 mei 1965 en gingen
wonen op de boerderij aan de Laagveldsestraat in Roosendaal. Daar werden hun drie kinderen geboren. Negen
jaar hebben ze daar gewoond.
Door de stadsuitbreiding verhuisden ze naar de boerderij aan de Kruislandseweg in Wouw. Door samen hard
te werken hebben ze er iets moois opgebouwd. Het was hun lust en leven. Er
werden 5 kleinkinderen geboren. Tussen de drukke werkzaamheden door
maakten ze daar graag tijd voor. De
kleinkinderen waren altijd welkom.
Daar genoten ze van en andersom ook.
In 2003 verhuisden ze van de boerderij naar hun huis aan de Strijp in
Wouw. Daar hebben ze samen nog heel
wat mooie jaren gekend. Cor was actief
in het verenigingsleven. Het kerkpoetsen heeft ze 27 jaar met veel plezier gedaan. Van de uitjes met de kinderen,
kleinkinderen, kerkpoetsploeg kon ze
enorm genieten evenals de feest- en verjaardagen met z'n allen samen. Ze was
heel zorgzaam en een echte "levensgenieter".
Twee jaar geleden werd ze ziek. Met
heel veel wilskracht heeft ze tegen haar
ziekte gevochten, maar uiteindelijk de
strijd toch verloren. Ze heeft haar welverdiende rust gevonden.

Wijzigingen besparing in 2021
In 2021 is de besparing op uw periodieke gift:
MINIMAAL
AOW-gerechtigden 19,2% (2021)
Niet-AOW-gerechtigden 37,1%
(2021)
MAXIMAAL
AOW-gerechtigden 49,5% (2021)
Niet-AOW-gerechtigden 49,5%
(2021)
Let op! De maximale besparing
daalt elk jaar totdat deze in 2023 en
daarna 37% is.
Voorbeelden
U betaalt nu € 100. Als u dit bedrag
verhoogt tot € 124 bij een belastingtarief van 19,2%, betaalt u netto weer €
100, hetzelfde bedrag als u voorheen
gewend was te geven.
U betaalt nu € 100. Als u dit bedrag
verhoogt tot € 159 bij een belastingtarief van 37,1%, betaalt u netto weer €
100, hetzelfde bedrag als u voorheen
gewend was te geven.
Aangifte doen
In de belastingaangifte komt u de
giftenaftrek vanzelf tegen. Komt u er
niet uit of wilt u meer informatie? Bel
of e-mail me gerust en ik help u!
Wim Brooijmans 0165-308230
infoolv@samenkerk.nl
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Paus Franciscus roept ons op tot broederschap, samenwerking en zorg voor
de mensen die het meest kwetsbaar zijn.
Paus Franciscus roept ons in de nieuwe encycliek Fratelli Tutti herhaaldelijk op om
dingen in een nieuw licht te zien, creatief te zijn en naar nieuwe wegen te zoeken
(FT 128). Hij geeft aan dat echte goede politiek ten dienste staat van het gemeenschappelijke doel van alle mensen, mensen in alle landen en in alle (verschillende)
omstandigheden (FT 154). We zijn immers broeders en zusters van elkaar. Dit
wordt onderstreept door de Corona pandemie: het treft iedereen, man, vrouw,
jong, oud, arm, rijk. Ook in zijn Kerstboodschap refereert de paus aan de pandemie
en de grote verschillen tussen arm en rijk: “Moge de zoon van God een geest van
internationale samenwerking hernieuwen onder politieke leiders, te beginnen met
de gezondheidszorg, zodat iedereen toegang zal krijgen tot vaccins en behandelingen.”
We willen ons aansluiten bij de oproep van de paus en roepen politici in Nederland en Europa op
zich te bekommeren om die broeders en zusters onder ons die het meest kwetsbaar zijn en het
ergst getroffen worden door de gevolgen van deze pandemie. Het grootste deel van hen woont in
Afrika, Azië en Zuid- en Midden-Amerika. Zij verdienen onze steun en onze aandacht. Zij
hebben net zoveel recht op vaccinatie en gezondheid als wij.

WIJ BIDDEN VOOR
IN WOUW
Zondag 28 februari 11.00 uur: Jac
Elzakkers. We gedenken de sterfdag
van Ad van Oers.
Zondag 7 maart 11.00 uur: Frans de
Crom, Corry Buijs-Raats, Ton van
Winden, Piet Bastiaanse, Tommy
Janssen en Wilbert Mariën, Jan Mulders, Rina Mulders-Antens, Jan
Doggen, Cor Doggen-Wennekers en
Rowdy Mulders. . We gedenken de
sterfdag van Michaël Gommers, Jan
Goorden, Jac van Wezel, Piet Doggen.

IN WOUWSE PLANTAGE
Zondag 28 februari 9.15 uur: Kees
Uijtdewillegen, George Neelen, Rina van Meel-van Meer, Christ van
Meer. We gedenken de sterfdag en
Cor van Meer-Kerstens.
WIJ

GEDENKEN DE
PAROCHIANEN:

OVERLEDEN

Naan Bastiaanse
Piet Bastiaanse
To de Backer-Buermans
Cor Vos-van Wezel
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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 > 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.
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 emailadres: kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396 .
Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 11 maart. Kopij inleveren
voor maandag 1 maart 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
28 februari

11.00 uur
F. Verheije, pr.
cantor P. van Stekelenburg
organist F. Schijven

9.15 uur
R. Keetelaar, diaken
cantor
organist

Zondag
7 maart

11.00 uur
R. Keetelaar
cantor
organist J. den Engelsman

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 bekijken via: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending
vieringen.
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