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PAUS FRANCISCUS KONDIGT VOOR
2021 HET JOZEFJAAR AF
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Hij
maakte dit dinsdag 8 december 2020 bekend op het Hoogfeest
van Maria Onbevlekt Ontvangen. Het was op die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’.
Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de
heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook
zijn rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De
paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten
en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.
Waarom de paus rustig slaapt?
Ondanks al zijn zorgen en verantwoordelijkheden, onthulde paus
Franciscus dat hij ’s nachts vredig slaapt. Zijn geheim? Sint Jozef.
’s Avonds aan het einde van de werkdag schrijft de paus zijn zorgen op een briefje, legt ze onder het beeldje van Jozef en gaat naar
bed. En dan slaapt hij goed, ondanks alle zorgen en verantwoordelijkheden.
We kennen de heilige Jozef uit de kerststal. Toch heeft hij drie feestdagen.
(dat is maar voor weinig heiligen weggelegd.)
De eerste zondag na 1e kerstdag, als lid van de heilige familie.
19 maart, het hoogfeest van Sint Jozef.
1 mei, Jozef de arbeider.
Twee vragen ter overdenking:
Wat is de heilige Jozef voor mij?
Roept ik zijn voorspraak wel eens aan bij het bidden?
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CAMPAGNE 2021
WERKEN AAN JE TOEKOMST
De campagne van Vastenactie 2021 staat in het teken van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en
eventueel een eigen bedrijf op
te zetten.
Vastenactie ondersteunt wereldwijd tal van projecten die
mensen toegang bieden tot
onderwijs en ondersteuning
geven bij het opstarten van
een eigen onderneming. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen
die niet rond kunnen komen
van hun baan.
U vindt op de website:
www.vastenactie.nl nog meer

informatie hierover.
In de volgende Viertorens vindt u het vastenzakje en informatie hoe deze eventueel opgehaald en/of ingeleverd kunnen worden. Het hangt van de coronamaatregelen af of zakjes opgehaald worden.
De Vastenactiegroep
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BRIEF VAN DE PASTOOR
Beste mensen,
De Goede Week en Pasen hopen we dit jaar gewoon te kunnen vieren met publieke vieringen (30 personen excl. de bedienaren en medewerk(st)ers). Misschien
zit er nog een versoepeling rond het aantal in. We weten het niet. Wellicht verslechtert de corona--situatie toch nog. Zal er dan nog een avondklok zijn?
Tijdens de Palmzondagvieringen worden de palmtakjes gezegend, die men na
de viering mee kan nemen naar huis. Een processie met de palmpasens van de kinderen is jammer genoeg niet mogelijk. Wel is het mogelijk dat enkele kinderen in de
kerk met hun palmpasen aanwezig zijn en dat hier even aandacht voor is. Hun ouders tellen overigens mee voor het maximum aantal toegelaten personen
Witte Donderdag vieren we voor de twee parochies om 19.00 uur de eucharistie in de St. Lambertuskerk te Wouw; pastoor Frans Verheije en diaken Ryan Keetelaar gaan voor.
Goede Vrijdag om 15.00 uur kruisweg te Hoogerheide met pastoor Frans Verheije. Om 15.00 uur kruisweg te Wouw met diaken Ryan Keetelaar.. Om 19.00 uur
Liturgie van Goede Vrijdag te Wouw voor de twee parochies met pastoor Frans
Verheije en diaken Ryan Keetelaar.
Diaken Ryan Keetelaar en ik kiezen ervoor, onder voorbehoud van de coronamaatregelen en gezien alle onzekerheden, in te zetten op een aanvangstijd van de
paaswakes dit jaar om 19.00 uur. Dus om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk te
Wouw met mij als voorganger en om 19.00 uur in de H. Maria Hemelvaartkerk te
Hoogerheide met pastor Fons Burm en diaken Ryan Keetelaar. Dus daarmee komen de tijden van 20.30 uur te Wouw en 20.00 uur te Hoogerheide te vervallen.
Op Paaszondag om 9.00 uur eucharistieviering met pastoor Frans Verheije in
Hoogerheide en om 11.00 uur eucharistieviering in Wouw met de pastoor. Om 9.15
uur woord- en communieviering in Wouwse Plantage en om 11.00 uur in Ossendrecht met diaken Ryan Keetelaar.
Zo bent u op de hoogte van hoe wij Goede Week en Pasen denken te vieren dit
jaar. Alles onder voorbehoud. Van ons allen wordt gevraagd voortdurend mee te
bewegen met de ontwikkelingen !

Met vriendelijke groet,
Pastoor Frans Verheije
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CHRISMAMIS
De coronapandemie houdt ons inmiddels al een jaar in haar greep. Het is
een moeilijke tijd voor ons allen en ook
voor het kerkelijk leven. We zullen
waarschijnlijk nog even moeten volhouden. Al vele maanden kunnen we
slechts met kleine groepjes samenkomen voor de viering van de eucharistie.
Grote diocesane vieringen zijn op dit
moment niet mogelijk.
Helaas zal dat ook gaan gelden
voor de aanstaande Chrismamis. Afgelopen jaar moest deze in Hulst worden
afgezegd en is toen met slechts enkele
aanwezigen in de kathedraal van Breda
gevierd. Ook voor dit jaar is niet te verwachten dat we eind maart weer met
grote groepen mensen samen kunnen
komen. In overleg met de pastoor van
Hulst, waar de Chrismaviering wederom gehouden zou worden, en met de
bisdomstaf heeft de bisschop daarom
besloten om deze paastraditie ook dit
jaar weer in de kathedraal van Breda te
vieren.

woensdag 31 maart
om 19.00 uur in de
Sint Antoniuskathedraal te Breda.
Evenals het afgelopen jaar zullen
slechts enkele genodigden bij de Chrismamis aanwezig kunnen zijn. De genodigden zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen.
Iedereen in het bisdom kan via een
livestream de Chrismamis meevieren.
Op de website van het bisdom
(wwv.bisdomvanbreda.nl) kunt u later
deze maand meer informatie vinden en
verbinding maken met de livestream.
FEESTDAG H GERTRUDIS
17 maart is de officiële gedenk- en
feestdag van de H. Gertrudis, patrones
van o.a. de kerk in Wouwse Plantage.
Vanwege deze bijzondere dag zal voor
de viering van zondag 21 maart a.s. in
de kerk van Wouwse Plantage een bloemetje worden geplaatst bij het beeld van
Gertrudis en kunt u er een
kaarsje bij aansteken.
Gertrudis werd geboren
in het jaar 626. Zij wilde alleen Christus dienen en ging
al op jonge leeftijd in het
klooster en blonk uit in de
naastenliefde. Voor Ierse
monniken liet zij een rust- en ziekenhuis bouwen. Zij is overleden op 17
maart 659 en ligt begraven in het klooster van Nijvel (België). Gertrudis is patrones van de pelgrims, reizigers, ziekenhuizen, weduwen en armen. Haar
hulp kan worden ingeroepen bij de bestrijding van muizen- en rattenplagen.
Adrie Koolen

In de Goede Week zal de Chrismamis gevierd worden op:
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STILLE OMGANG IN DE
NACHT VAN ZATERDAG
20/21 MAART ONLINE
Evenals vorig jaar zal ook
dit jaar de Stille Omgang
online plaatsvinden. De
huidige corona maatregelen laten een live processie
niet toe.
Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Het Gezelschap van de Stille
Omgang ziet geen kans om, mochten
de corona maatregelen versoepelen, op
korte termijn alsnog de pelgrimage live
te organiseren. Daarom besloot men
definitief om op het zogenaamde ‘rode
scenario’ over te gaan. Dit houdt in dat
de Stille Omgang enkel en alleen online
georganiseerd wordt. Er zullen geen
toiletwagens en leiders langs de route
staan en de Lutherse Kerk blijft gesloten. De organisatie vraagt de zustergezelschappen dringend om thuis te blijven. Mochten de corona maatregelen
versoepelen, dan kunnen deelnemers
op eigen initiatief de route lopen. Als
alternatief zal het gezelschap een speciale Mis in Amsterdam organiseren die
online te volgen zal zijn. Na afloop van
deze Mis zal een gefilmde Stille Omgang te zien zijn.

der ons. Ook zij trekken graag een
‘nieuw ’kloffie aan. Zij zijn vaak blij
met uw kleren, die niet versleten zijn,
maar waarop u bent uitgekeken. De
Helpende Hand kan deze mensen gelukkig maken met uw overtollige kleding.

De medewerkers van De Helpende
Hand komen in Wouwse Plantage ophalen op dinsdag 23 maart 2021.
Naast kleding kan de Helpende
Hand ook speelgoed en levensmiddelen goed gebruiken. De verzamelde
spullen worden deels rechtstreeks geschonken aan kansarme mensen. Wat
resteert wordt verkocht in de tweedehandswinkel van De Helpende Hand te
Beerst. De opbrengst hiervan komt ten
goede aan sociale doeleinden.
U kunt uw kleding en andere zaken
op dinsdag 23 maart tussen 09.00 uur
en 12.00 uur inleveren in de Mariakapel
van de kerk in Wouwse Plantage.
U wordt gevraagd de kleding in
plastic zakken te doen en speelgoed en
levensmiddelen afzonderlijk en stevig
te verpakken. Voor meer informatie
over de Helpende hand kunt u terecht
op www.vzwdehelpendehand.be
Hartelijk bedankt! Huub Raaymakers

DE HELPENDE HAND
U wilt eens iets anders doen in deze
nare coronatijd? Dat kan. Ik kan me
voorstellen dat u binnenkort graag eens
een dagje wilt gaan winkelen en dat u
dan eindelijk de kans krijgt om uw gardererobe eens te vernieuwen en de kast
eens flink uit te mesten. Lekker een
nieuwe frisse start maken! Dat geldt zeker ook voor de minderbedeelden on5

24 UUR VOOR DE HEER:
‘WAAK EN BLIJF BIDDEN’
Met de titel ‘Waak en blijf bidden’,
vindt van vrijdag 12 maart op zaterdag
13 maart het initiatief ‘24 uur voor de
Heer’ plaats in het Bisdom Breda. Hiermee geeft het bisdom gehoor aan de
oproep van paus Franciscus, toen hij
het Heilig Jaar van de Barmhartigheid
afkondigde. De “24 uur voor de Heer”
nodigen ertoe uit het sacrament van
verzoening te vieren in een context van
eucharistische aanbidding.

nachtelijke uren tussen 2:00 en 7:00
uur. In de parochie zelf wordt 24 uur
lang gebeden. Pastoor-vicaris Paul Verbeek benadrukt dat iedereen mee mag
bidden, ook al gelden er beperkingen
wegens de avondklok. Verbeek: “Het
ene gezin kan het gebed doorgeven
naar de volgende familie. Zo wordt het
gebed als een brandend vuur doorgegeven.” Voor het gebedsinitiatief heeft de
vicaris een gebed geschreven, dat via
een gebedskaart wordt verspreid. Het
gebedskaartje is een hulpmiddel. “Ook
stilte, de rozenkrans, een kaarsje opsteken, meditatieve muziek en het getijdengebed kunnen bijdragen tot een intens beleven van een persoonlijk 24 uur
voor de Heer.”

Herdenking coronaslachtoffers
De startviering zal plaatsvinden in
de H. Antoniuskathedraal in Breda. Tijdens deze viering zullen ook de coronaslachtoffers worden herdacht. Daarmee wordt aangesloten op de herdenking die op 12 maart in heel Europa zal
plaatsvinden voor alle slachtoffers van
het coronavirus.
Als een brandend vuur doorgeven
De Lievevrouweparochie in Bergen
op Zoom heeft ingetekend voor de
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Meedoen
Een aantal exemplaren van de gebedskaart vindt u in of bij de mariakapellen in de kerken van Wouw en
Wouwse Plantage. Maar u kunt deze
ook downloaden op onze website
www.samenkerk.nl bij een bericht onder ‘Actueel’

waardeert het, we bespreken onze plannen en problemen nu samen. En ik heb
al een mooi bedrag kunnen sparen
voor de opleiding van mijn zoon.”

INTERVIEW MET ESHITA UIT
BANGLADESH:
ONDERNEMERSCHAP
VERANDERDE HAAR LEVEN

Wat doe je nog meer?
“Ik vaccineer pluimvee voor meerdere huishoudens en verkoop ook vaccins aan anderen. En ik geef gratis advies als mensen uit onze gemeenschap
hulp of advies nodig hebben met hun
dieren, naaiwerk of bij het oplossen
van sociale problemen.”

Eshita (38) is getrouwd en heeft
een zoon (11). Zij en haar man werken hard, maar toch hadden ze altijd moeite om rond te komen. Via
Caritas leerde Eshita eenden en kippen fokken. Daarmee kan ze inmiddels flink bijdragen aan het gezinsinkomen.
Hoe zag je leven eruit voordat je
Caritas leerde kennen?
“In de stad werkte ik als lerares.
Toen we naar dit dorp verhuisden
moest ik erg wennen. Mijn man vindt
het niet prettig als ik buitenshuis werk.
Ik gaf privéles en deed naaiwerk, maar
dat verdiende erg weinig. Mijn man en
ik hadden vaak ruzie over geld, ik voelde me hopeloos.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
“Vroeger had ik één kip, nu heb ik
er acht en 22 kuikens en ook veertien
eenden. Ik heb een geweldig plan! Binnen een jaar hoop ik een minifokkerij
te hebben met honderd kippen en honderd eenden. Die koop ik niet, ik fok ze
zelf. Dan hou ik de kippen en verkoop
ik de haantjes.”

Waardoor is je situatie veranderd?
“Drie dingen hebben mij geholpen:
vis, pluimvee en wormencompost. Ik
ontmoette Didi van Caritas. Zij bracht
me op ideeën om mijn inkomen te vergroten. Zo leerde ik eenden en kippen
te fokken en vis te kweken. Ze liet me
ook zien hoe je wormencompost
maakt. Dat verkoopt goed. Mijn inkomen is door dit alles verdubbeld. Het
maakt me trots dat ik meer kan bijdragen aan het huishouden. Mijn man
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Neem de
tijd
Neem de tijd
ja neem 40 dagen de tijd
Neem de tijd

MEDEDELING VOOR GIFTENAFTREK
Wellicht ten overvloede!
Vanaf de aangifte over 2020 kunt u
met betrekking tot de giftenaftrek niet
meer zelf de naam van de begiftigde invullen.
U moet deze zoeken op een lijst.
Gebleken is dat u onze parochie
niet op deze lijst in de aangifte vindt, als
u ‘parochie Onze Lieve Vrouw in het
Woud’ invult.
Onze parochie komt tevoorschijn
bij ‘parochie O.L.V. in het Woud’ of
‘parochie O.L. Vrouw in het Woud’.
Voor vragen en/of opmerkingen
ben ik uiteraard steeds bereikbaar!
Vriendelijke groeten,
Wim Brooijmans

om met mensen samen te
zijn en te voelen:
'We hebben elkaar nodig'.
Neem de tijd
om een blik op de wereld te
werpen en te voelen:
'We hebben elkaar nodig'.
Neem de tijd
om oog in oog met God
samen te zijn
en te voelen:
'we hebben elkaar nodig'.
Ja neem de tijd,
wel 40 dagen lang
om te voelen:
'Ik leef en Hij leeft in mij'.
Toon Vandeputte
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OVERWEGING: EEN TEKEN
n.a.v. Lucas 11,29-32
Geef mij een teken en ik zal het geloven… Dan is het geen geloof meer, want
wat je dan zoekt is een bewijs. Leven met een bewijs is geen geloven.
Jezus roept op om de tekenen van de tijd te verstaan. Wat is daarvoor nodig?
Sommige mensen leven met een beperkte actieradius, ook in hun interesses. Zij zullen moeilijker de tekenen opmerken waar Jezus op doelt. Er is dus meer nodig? Ik
meen: gevoel voor waar het mensen vandaag en vroeger uiteindelijk om te doen is.
In deze coronatijd worden we hiertoe gedwongen, als je je laat gezeggen door de
omstandigheden. Als je je laat gezeggen door de tekenen? We maken nu een klein
sprongetje. De beperkingen die corona ons oplegt, zijn voor de één een dwangbuis,
maar de ander past zich aan en wordt creatief, ziet nieuwe mogelijkheden. De gemeenschapsspelen zijn niet aan te slepen. En de puzzels. Er wordt meer gewandeld,
veel meer.
Kunnen we de tekenen verstaan in de beperkingen die ons worden opgedrongen? We plaatsen dan de signalen die ons overkomen in een geschiedenis en in een
perspectief. Wat ons nu over komt heeft een voorgeschiedenis en kan een boodschap in zich dragen voor de toekomst. Ik denk dat Jezus ons hiertoe oproept. Natuurlijk wil Hij het ook hebben over dat Rijk van God. Maar alles begint toch bij het
leren kijken naar de dagelijkse werkelijkheid met twee ogen: het ene oog gericht op
de geschiedenis, het andere oog gericht naar voren. Wie zo leert kijken, zal ook de
wezenlijke tekenen van het Rijk Gods kunnen zien. Zal zien waar stappen kunnen
worden gezet richting verbondenheid, verzoening en onderlinge solidariteit. Dat
zijn krachtlijnen uit het verleden en verdienen het toch om ook in de toekomst richtinggevend te zijn?
Joost Jansen oPraem.
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WIJ BIDDEN VOOR
IN WOUW
Zondag 14 maart 11.00 uur: overleden
echtpaar De Visser-Scheepers, Jan
van Gastel, Wies Buuron, Arike van
Gastel, overleden ouders van Gastel
-van de Sanden, Piet Bastiaanse,
Dimpha van Tilburg-Schillemans,
Marinus van Tilburg, Sjaak Schillemans, Riet van Nispen-Schillemans,
Frans van Nispen, Johan van Tilburg. We gedenken de sterfdag van
Johanna Bastiaanssen -Nooren, Jan
van Loon.
Zondag 21 maart 11.00 uur: Piet Bastiaanse, overleden ouders Marinus
Bovée en Anna van de Weijgaert.

We gedenken de sterfdag van Adrie
Bastianen.
IN WOUWSE PLANTAGE
Zondag 14 maart 9.15 uur: George
Neelen, Frans Vanaert, de overleden ouders Vanaert-Oosterbos, de
overleden ouders Vanaert-van den
Berg.
Zondag 21 maart 9.15 uur: Frans en
Anneke Verdult-van Meel en hun
zoon Peter, Rina van Meel-van
Meer, Naantje van Meel-Nuiten. We
gedenken de sterfdag van Cees van
Meel.
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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 emailbericht 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 e-mailadres:
kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396 .
Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 25 maart. Kopij inleveren voor maandag 15 maart via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon
in uw geloofsgemeenschap.

Meer info op de parochiële website:

w w w. s a m e n k e r k . n l
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Vieringen in de parochie
Datum

Heerle

Wouw

Wouwse Plantage

Zondag
14 maart

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

9.15 uur
R. Keetelaar, diaken
cantor
organist

Zondag
21 maart

11.00 uur
R. Keetelaar, diaken
cantor
organist J. den Engelsman

9.15uur
F. Verheije, pr.
Cantor
organist

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.

HOVENIERSBEDRIJF JOS VAN AERT
Jagersweg 8, 4726 SL Heerle
Telefoon: 0165 304 248
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