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Anders leven
Wanneer bekende kaders
dienen te veranderen
En de wereld er plots
een stuk vreemder uitziet
Wanneer links en rechts
plannen in het water vallen
En ik mij relationeel vervreemd voel
Dan keer ik meer dan anders naar binnen
Waar gaat het naartoe met deze wereld?
Waar zijt Gij aan het werk in dit alles?
Zullen al mijn geliefden ongedeerd blijven?
Is mijn leven brozer dan ik denk?
Ik kijk naar buiten
en de heldere kleur van de paasbloemen
stemt me dankbaar.
Anne Vandenhoeck
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HET ZAL IN ALLE VROEGTE ZIJN
ALS TOEN
DE STEEN IS WEGGEROLD…
Wie zal voor ons de steen weg rollen? Dat is wel een reële vraag van de vrouwen
die ’s morgens in alle vroegte naar het graf van Jezus gaan. Want het was een heel
grote steen. Zo’n grafsteen is wel anderhalve meter hoog en weegt honderden kilo’s.
Die schuif je niet zo maar even opzij. Zelf krijgen zij dat in elk geval niet voor elkaar. Wie zal voor ons de steen wegrollen?

Op een dieper niveau staat deze steen symbool voor die dingen die ons mensen
in de weg kunnen zitten. Deze drie vrouwen hebben niet alleen te maken met die
kolossale steen voor het graf van hun Heer. Na alles wat ze hebben meegemaakt,
ligt er ook een zware steen op hun hart. Iets wat hen naar beneden drukt en klein
maakt. Een mengsel van verwarring en verdriet. Van somberheid en hopeloosheid.
Dat is dus ook wat mee klinkt in die vraag: Wie zal voor ons de steen wegrollen?
Wat is de steen in ons leven? De tijd waarin we leven? De ervaring van meer
dan een jaar stress vanwege corona en de noodzakelijke maatregelen? De zorgen en
het ongemak van een ziekte? Zorgen om je huwelijk of je relatie? Zorgen om de
kinderen? Het gemis van en de rouw om je geliefde? In de knoop zitten met jezelf?
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Je afvragen: Is dit nou het leven? Altijd hard gewerkt en nu ineens geblokkeerd door
een burn-out? Financiële stress? Ieder kan het voor zichzelf invullen.
Deze dingen maken ons het leven moeilijk en liggen als een steen op je hart. Zo
hard, zo koud, zo zwaar, zo zonder beweging en zonder perspectief. Zulke stenen
kunnen in de weg liggen. En het wil dan niet zomaar Pasen worden in ons leven. En
wie zal dan voor ons die
steen wegrollen?
Toen de vrouwen opkeken, zagen ze dat de steen al
was weggerold. Toen ze opkeken, zagen ze… Eerder
waren ze te neergeslagen,
keken ze naar beneden.
Maar het verandert als zij
beginnen op te kijken. Er
komt een moment dat je de
dingen in een ander licht
kunt zien. Dan hoeft zo’n
steen waar wij op stuk lopen, waar wij ons aan vertillen, geen obstakel meer te
zijn. Je kunt er langs, je
kunt er door. Je ontdekt
weer een weg om te gaan.
Voor deze vrouwen
gaat deze weg eerst het graf
in. En ook daarin zit een
leermoment. Pasen is geen
toverwoord. Pasen is een
weg die je gaat. En die weg
gaat langs het kruis en tot in
het graf. Geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Wij zouden dat moment liever overslaan. Maar het wordt meer en meer Pasen in je leven als je ook de moed hebt om
de stenen in je leven te zien. Het doet goed in een veilige omgeving je angst te uiten,
je tranen te huilen, je wonden te tonen. Onder ogen zien wat je niet kunt en gaan
zien welke mogelijkheden je wel hebt. Barmhartig zijn voor jezelf. Pasen is een proces. Er is een prachtig lied met betrekking tot Pasen, geschreven door Huub Oosterhuis op bijpassende melodie van Antoine Oomen, waarin ik dit herken:
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“Het zal in alle vroegte zijn
als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet –
wij zijn in bekenden veranderd.
Het zal in alle vroegte zijn
als toen.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren
waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.
Daarachter,
kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.
Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.
Dan zal ik leven.”
In dat proces, op die weg, ben je nooit alleen. In het begin zie je dat niet, kun je
dat ook niet zien Het zal in alle vroegte zijn. Als toen. De steen is weggerold. Jezus
roept je bij je naam en maakt een nieuw begin. Dan zul je leven, dan zullen wij leven.
Van harte wens ik ons allen een zinvolle Goede Week en een Zalig Pasen!
Pastoor Frans Verheije
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN
PALMZONDAG, 28 maart
Wouwse Plantage 9.15 uur en Wouw 11.00 uur
Tijdens deze vieringen worden de palmtakjes gezegend, die men na de viering mee kan nemen naar huis. Enkele kinderen zullen aanwezig zijn met
hun Palmpasen.
WITTE DONDERDAG, 1 april
Wouw 19.00 uur
Met voorgangers pastoor Verheije en diaken Keetelaar en voorzang en orgelmuziek is er een eucharistieviering.
GOEDE VRIJDAG, 2 april
KRUISWEG IN WOUWSE PLANTAGE, 15.00 uur
De liturgiegroep nodigt u uit om dan samen de kruisweg te vieren in de kerk.
Bij de 12e statie – Jezus sterft aan het kruis – kunt u voor, of na de viering
een kaars aansteken om zo verbonden te zijn met het lijden van Christus.
Wees welkom!
BIJZONDERE KRUISWEG IN WOUW, 15.00 uur
Vanuit de Lambertuskerk wordt de kruisweg via livestream uitgezonden, zodat u dan of later thuis de uitzending kan bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Deze kruisweg waarin diaken Ryan Keetelaar voorgaat wordt door Carel Jan
Reuver en Guus Siebelink muzikaal ondersteund met de "Via Crucis" van
Frans Liszt, enigszins aangepast omdat er wegens corona geen koor bij kan
zijn. In de Via Crucis heeft de componist een muzikale schildering gemaakt
van alle kruiswegstaties: de weg naar en uiteindelijk tot de dood van Jezus
aan het kruis. Van harte aanbevolen !
Wouw 19.00 uur
Liturgieviering van Goede Vrijdag
PAASZATERDAG, 3 april
Wouw, 19.00 uur, plechtige Paaswake
PAASZONDAG, 4 APRIL
Wouwse Plantage, 9.15 uur, woord– en communieviering
Wouw, 11.00 uur, eucharistieviering
TWEEDE PAASDAG, 5 APRIL
Wouw, 10.00 uur, eucharistieviering
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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.
Als inleg in dit blad vindt u het
VASTENZAKJE

Achterin de kerk van Wouw en Wouwse Plantage liggen ook vastenzakjes.
6

Door de coronamaatregelen wordt het vastenzakje niet opgehaald, u kunt het
als volgt inleveren:
 In de brievenbus bij het parochiecentrum Wouw en Heerle, pastorie of kerk
 In de brievenbus bij de kerk in Wouwse Plantage
 Wouwse Plantage: in brievenbus Kamperfoeliestraat 11 (A. Koolen)
 Moerstraten: in brievenbus Moerstraatseweg 79 (J. Verbogt)
 In de bus achterin de kerken van Wouw en Wouwse Plantage
 Met Pasen in mandje en/of collectebus in kerk Wouw en Wouwse Plantage

U kunt ook uw gift overmaken op IBAN-nummer:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

U kunt ook deze QRcode scannen en via
de website
www.vastenactie.nl
uw bijdrage overmaken!

Namens de VASTENACTIE
alvast bedankt voor uw gift.
De Vastenactiegroep
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HET WEB VAN GEMARTELDE
GETALLEN
‘Als u er niets aan laat doen dan
hebt u nog ongeveer tien jaar te leven,’
zei een specialist tegen een vriend van
mij, ‘volgens de statistieken.’ ‘Ik denk
dat ik er dan wel wat aan laat doen.
Maar dokter, we gaan wel allemaal ’n
keer dood. Met of zonder statistieken.’
Er is geen bestaan meer mogelijk
zonder statistieken, algoritmes en andere cijfertjes, lijkt het. Algoritmes die in
de aanloop naar de verkiezingen op basis van allerlei gegevens mijn politieke
voorkeur voorspellen. Peilingen en
daaruit voortvloeiende voorspellingen.
Algoritmes die op basis van onder meer
etniciteit voor de Belastingdienst bepalen wie een ‘fraudeur’ is. Algoritmes die
beoordelen of de betalingen met mijn
creditcard passen binnen mijn specifieke uitgavenpatroon.
Wat weten ‘ze’ allemaal niet van
mij?! Of moet ik zeggen ‘hij’ of ‘zij’? De
algoritmes lijken langzaamaan onzichtbare, stille spelers te worden in onze
omgang met elkaar en bepalen wellicht
zelfs mijn toekomst! Hoe vrij ben ik
nog? Ben ik opgesloten in een web van
algoritmes en statistieken?
Ik zal er mee moeten leren leven,
denk ik. Het algoritme-web is te onzichtbaar om het te kunnen aanpakken,
laat staan om het te verslaan. Terwijl ik
dit aan het schrijven ben komt er een
mail binnen van de Franse vriend:
‘Cijfers en getallen zijn kwetsbare wezens. Als ze gemarteld worden, zeggen
ze alles wat je wilt dat ze zeggen.’ Het is
een citaat van de – in Frankrijk – be-

CARITASCOLLECTE IN APRIL
VOOR KIKA
De Caritascollecte in het eerste
weekend van april ( het paasweekend) is
bestemd voor KIKA, de stichting die
opkomt voor kinderen met kanker.
Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen
in Nederland kanker. Op dit moment
geneest 75 % van deze kinderen. Dat
moet en dat kan beter. Het doel is om
dit percentage te verhogen naar 95 %
KIKA werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten
op het gebied van kinderkanker, gericht
op minder pijn tijdens behandelingen,
meer genezing en een hogere kwaliteit
van leven op latere leeftijd. Daarnaast
richt KIKA zich op het geven van
voorlichting over kinderkanker.
Caritas in de parochie O.L. Vrouw
in het Woud wil deze collecte heel graag
bij u aanbevelen.
Informatie over KIKA is verder te
vinden op www.kika.nl
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kende demograaf Alfred Sauvy. Het
woord ‘gemarteld’ (‘torturé’) valt me
op. Er is het web van de algoritmes en
statistieken, er is het netwerk van meningen dat vraagt om gelijk te krijgen.
Ik stel er een derde web tegenover: het
innerlijk web, daar waar het hart het
wint van de rede. Pascal – om maar een

andere Fransman er bij te halen – heeft
het hierover vanuit een gelovige bezieling. Gelukkig dat ook ten overstaan
van de onzichtbare algoritmes mijn hart
mij trouw blijft en mij vrijheid blijft
schenken.
Redactie Katholiek.nl

Het gebeurt in elke lente...
Het gebeurt in elke lente…
Bloemen laten zien dat ze leven,
hun kleur en geur doen ook ons weer leven.
Vogels laten horen dat ze leven,
hun gefluit en gefladder doen ook ons weer leven.
Als God de bloemen en de vogels
zo heeft gemaakt dat ze anderen
tot leven brengen
waarom zou Hij dat niet
met mensen willen?
Mens, jij die in Gods woorden gelooft,
laat – nu het Pasen is horen en zien dat je leeft
dat doet ook anderen weer leven!
Antoon Vandeputte
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WIJ BIDDEN VOOR
IN WOUW
Zondag 28 maart 11.00 uur: Jac Elzakkers, Sjaak van Heijbeek, Piet
Bastiaanse, Frans van den Berg,
overleden familie van den Berg. We
gedenken de sterfdag van Ed Kemperman.
Donderdag 1 april 19.00 uur: Witte
donderdag.
Vrijdag 2 april 15.00 uur: Kruisweg.
Vrijdag 2 april 19.00 uur: Goede Vrijdag.
Zaterdag 3 april 19.00 uur: Cor Meeuwis-Maas, Ad Meeuwis, overleden
ouders Maas-Vinck.
Zondag 4 april 11.00 uur: Kees Elzakkers, (namens processie Hakendover),
Corrie Buijs-Raats (namens processie
Hakendover), Johannes en Dingena
Bastiaanse-Bals en overleden ouders, Mien Hertogh, Ton van Winden, Jan Goorden, Piet Bastiaanse,
overleden ouders van Oers-van Tilburg, Harry Rubbens, overleden
ouders
Notenboom-Voorbraak,
pater Jan Notenboom. We gedenken de sterfdag van Tommy Janssen

en Wilbert Mariën, Wilhelmina
Oomen-Luijsterburg.
Maandag 5 april 10.00 uur: Tweede
paasdag.
IN WOUWSE PLANTAGE
Zondag 28 maart 9.15 uur: Kees
Uijtdewillegen. We gedenken de
sterfdag van Naan UitdewilligenBalemans.
Vrijdag 2 april 15.00 uur: Kruisweg
Zondag 4 april 09.15 uur: George
Neelen, de overleden ouders Dekkers-Kerstens, Fons Brosens, Jacqueline Dekkers-de Kroon, de bedevaart van Hakendover, Corrie
Uytdewillegen-Elzakkers, overleden
ouders Uytdewillegen-de Krom,
overleden ouders Elzakkers-de
Jongh, Christ Koolen.

WIJ

GEDENKEN DE
PAROCHIANEN:

Cor Vos-van Wezel
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OVERLEDEN

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 > 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.
Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr.
NL72RABO0372710492 t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder
vermelding van “Parochiebijdrage”.

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 8 april. Kopij inleveren voor maandag 29 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 maart
Palmzondag

11.00 uur
F. Verheije, pr.
voorzang
organist F. Schijven

Donderdag
1 april
Witte Donderdag

19.00 uur
F. Verheije, pr.
R. Keetelaar, diaken
voorzang
organist J. den Engelsman

Vrijdag
2 april
Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg
R. Keetelaar, diaken
cantor en orgel
19.00 uur
F. Verheije, pr.
R. Keetelaar, diaken
cantor C.J. Reuver
organist G. Siebelink
19.00 uur
F. Verheije, pr.
voorzang
organist J. den Engelsman

15.00 uur Kruisweg
Liturgiegroep

Zondag
4 april
Eerste Paasdag

11.00 uur
F. Verheije, pr.
voorzang
organist J. den Engelsman

9.15 uur
R. Keetelaar, diaken
cantor
organist

Maandag
5 april
Tweede Paasdag

10.00 uur
F. Verheije, pr.
organist F. Schijven

Zaterdag
3 april
Paaswake

9.15 uur
R. Keetelaar, diaken
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.
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