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Parochie De Bron gaat naar ÉÉN banknummer.  

Momenteel heeft de parochie meer dan TIEN banknummers,  zowel 

bij de RABO als bij ING. Bij beide banken worden diverse van die 

rekeningen NIET of nauwelijks gebruikt. Vooral bij ING zijn er 

rekeningen bij die meer kosten dan dat er geld op gestort wordt. 

Besloten is dan ook alle rekeningen van ING op te heffen en,  op 

ÉÉN na, ook alle RABO rekeningen te laten vervallen. Deze laatste 

rekeningen zijn vooral in gebruik bij de geloofsgemeenschappen 

maar alle inkomsten en uitgaven van de parochie worden 

uiteindelijk op EEN centraal banknummer verwerkt. Uiteraard 

wordt er ook maar één jaarrekening gemaakt. Er wordt met deze 

werkwijze veel geld uitgespaard.  Dat is ook de enige reden van 

deze veranderde werkwijze. 

Het centrale banknummer is:  NL 44 RABO 01 22 90 64 11 
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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? 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
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Er is een prachtig lied met betrekking tot Pasen, geschreven door Huub Oosterhuis 

op bijpassende melodie van Antoine Oomen, waarin ik dit herken: 

 

“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 Veertigdagentijd en Goede Week die 

uitmonden op een Zalig Pasen! 

Pastoor Frans Verheije

  



 
 

6 
 

 

VIERINGEN IN DE PAASTIJD 
 

ZATERDAG 27 maart  - VIERING MET PALMZEGENING  

17.00 uur Huijbergen Frans Verheije, pastoor 
  met orgelspel en zang 

 

ZONDAG 28 maart -  PALMZONDAG MET PALMZEGENING  
09.00 uur Hoogerheide Frans Verheije, pastoor 
  met orgelspel en zang 
11.00 uur Ossendrecht Ryan Keetelaar, diaken 
  met orgelspel en zang 
 
DONDERDAG 1 april - WITTE DONDERDAG  
19.00 uur Wouw Frans Verheije, pastoor 
   Ryan Keetelaar, diaken 

Regionale viering 
  
VRIJDAG 2 april  - GOEDE VRIJDAG - KRUISWEGGEBED  
15.00 uur  Hoogerheide Frans Verheije, pastoor 
15 00 uur Ossendrecht Marianne Mattheussens 
15.00 uur Putte Eduarda Helinski 
19.00 uur Wouw Frans Verheije, pastoor 
  Ryan Keetelaar, diaken 
 
ZATERDAG 3 april - PAASWAKE  
19.00 uur Hoogerheide Ryan Keetelaar, diaken 

  Fons Burm, pastor 
 
ZONDAG 4 april - 1E PAASDAG   
09.00 uur Hoogerheide Frans Verheije, pastoor 
11.00 uur Ossendrecht Ryan Keetelaar, diaken 
 
MAANDAG 5 april -  2e PAASDAG   
11.00 uur Putte Ryan Keetelaar, diaken 
  

Voor alle vieringen gelden nog steeds de volgende Corona maatregelen: 

maximaal 30 bezoekers Vooraf reserveren. Mondkapje verplicht bij 

binnenkomst en weggaan. Handen ontsmetten bij binnenkomst. Geen 

samenzang mogelijk. Uw komst vooraf aanmelden via 06 30 33 53 17. 
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verkoop    -   taxaties   -   aankoopbegeleiding 
Beëdigd en Register makelaar / taxateur 

 

Kantoor: Westersingel 53 - 55 te Bergen op Zoom  

Woonadres: Eikelhof 9 te Ossendrecht 

Tel: (0164) 233700 

www.vankaammakelaardij.nl 
 

  

 

LIVESTREAM PAASVIERINGEN WOUW 
 
De paasvieringen in de Sint Lambertuskerk van de parochie O.L. Vrouw in ’t 
Woud kunt u ook volgen via de livestream. Deze kunt u vinden op onze 
website www.samenkerk.nl, kies O.L. Vrouw in ’t Woud en vervolgens 
‘uitzending vieringen’: 
 

Witte donderdag  do 1 april 19.00 uur  pastoor F. Verheije 
   en diaken R. Keetelaar 
Goede Vrijdag vr 2 april 19.00 uur pastoor F. Verheije 
  en diaken R. Keetelaar 
Paaswake za 3 april 19.00 uur  pastoor F. Verheije 

1e Paasdag zo 4 april 11.00 uur pastoor F. Verheije 

2e Paasdag ma 5 april 10.00 uur pastoor F. Verheije 
 

Deze vieringen kunt u live bekijken,  
maar ook achteraf via bovenstaande website. 

http://www.samenkerk.nl/
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Starrenhoflaan 6 -2950 Kapellen  

Tel: 0032  366 44 266 –  fax: 0032 360 058 004  

Tel  privé  na 18.00 uur: 0032 366 51 007  

steenhouwerij.denisse@pandora.be  

www.steenhouwerij -denisse.be  

mailto:steenhouwerij.denisse@pandora.be
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VASTENACTIE 2021 

WERKEN AAN JE TOEKOMST 

 
 

Net als andere jaren organiseert 

Vastenactie ook dit jaar de 

Vastenactie-campagne. Helaas 

kunnen we dit jaar wederom 

geen activiteiten organiseren, 

maar willen we de Vastenactie 

toch zeker bij u aanbevelen. De 

campagne staat in het teken van 

beroepsonderwijs en 

ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden. Met een 

opleiding zijn mensen namelijk 

beter in staat een inkomen te 

verdienen en een eigen bedrijf op 

te zetten. Dat geldt des te meer 

voor de bijzondere tijd waarin we 

nu leven. 

 

De afgelopen drie jaar volgden al 

meer dan vierduizend mensen 

een beroepsopleiding met hulp 

van Vastenactie en kregen meer 

dan tienduizend jongeren basis- 

of voortgezet onderwijs. Tijdens 

de Vastenactie-campagne 2021 

willen we nog veel meer mensen 

een steuntje in de rug geven om 

hen te helpen een zelfstandig 

bestaan op te bouwen, zodat ze 

voor zichzelf en hun familie 

kunnen zorgen én een rol 

kunnen spelen in hun 

gemeenschap.  

 

Goed (beroeps)onderwijs biedt 

kansen 

Gebrek aan scholing is een 

belangrijke oorzaak van 

werkloosheid en armoede. 

Overigens biedt een baan niet 

automatisch een uitweg uit de 

armoede. Wereldwijd leven 

miljoenen mannen en vrouwen 

mét een baan toch in armoede. 

Ze doen veelal ongeschoold, 

slecht betaald werk, vaak in 

onveilige en mensonwaardige 

arbeidsomstandigheden.  

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 toekomst en actief deel 

te nemen aan de samenleving. 

Het maakt mensen dus 
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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 een eigen 

onderneming. Deze projecten 

bestaan onder meer uit het 

aanbieden van trainingen, het 

faciliteren van onderwijsruimten 

en het verschaffen van 

lesmateriaal. Vastenactie zet zich 

in voor jongeren, werklozen en 

mensen die niet rond kunnen 

komen van hun (deeltijd)baan.  

Meer informatie kunt u vinden in 

bijgesloten folder en op de 

website www.vastenactie.nl 

 

Wat kunt u bijdragen? 

Hieronder ziet u enkele 

voorbeelden waar Vastenactie 

aan bijdraagt: 

 € 24    : technische 

leerboeken voor een klas van 

20 leerlingen 

 € 40    : een ‘terug-naar-

school’ pakket met 

schooluniform, boeken en 

schooltas 

 € 160  : een beroepsopleiding 

(elektricien, kleermaker, 

monteur) van drie maanden. 

 

Tijdens de vieringen in het 

weekend van 6 en 7 maart (13 

maart in Huijbergen) zal de 

collecte voor de 

Vastenactieprojecten gehouden 

worden.  

 

 

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Caritas “De Bron” Woensdrecht 

IBAN NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie, Den Haag 

 
 

  

http://www.vastenactie.nl/
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Bij een overlijden wil je maar twee dingen: steun en zorg 

Bij Monuta verzorgen we een uitvaart met alle begrip voor uw verdriet, met gepaste 
aandacht voor uw zorgen en een open oor voor uw wensen. Dat is het Monuta-
onderscheid in uitvaartzorg en verzekering. 
Vertrouw op Monuta. Persoonlijke zorg èn een brede schouder: van mens tot mens 
 

Monuta Zorge.Uitvaartzorg en - verzekering 

Hoogerheide, Putseweg 147, tel:  0164 -61 60 77 
Christ ian Zorge, dag en nacht bereikbaar 

info@monutazorge.nl 

Nuijten 
Loodgietersbedrijf – Installatietechniek 

 

Buitendreef 11 (industrieterrein “de Kooi”) 
4631 SV  HOOGERHEIDE 

Tel  0164-61 43 84  fax 0164-61 63 23 
E-mail:info@nuijten.net  internet: www.nuijten.net 
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Stichting Zr. Marie Adolphine 
 

Lange tijd geleden dat u iets van onze stichting heeft 

kunnen lezen. 

Door het Coronavirus en de bijbehorende 

maatregelen is er nu al bijna een jaar op 

dinsdagavond geen dienst in de Adolphinekapel. 

Het is op dit moment nog niet bekend of en eventueel 

wanneer deze diensten weer kunnen worden voortgezet. 

Om de Adolphinekapel  niet “ongebruikt” te laten hebben wij als stichting 

gebrainstormd hoe we toch de Adolphinekapel open kunnen stellen voor 

publiek. Vooral in het voorjaar en zomer zien we vaak mensen,  vooral veel 

wielertoeristen, nieuwsgierig voor de kapel staan, zich afvragende hoe de 

binnenkant er uit ziet. Omdat de deur van de kapel altijd op slot zat, was het 

niet mogelijk om binnen in de kapel te kijken. 

Hier wilden we eigenlijk verandering in brengen maar hoe? Het is voor de 

stichting niet mogelijk er voor te zorgen dat er altijd iemand in de kapel 

aanwezig is.  

We zijn een keer met zijn allen ter plaatse gaan kijken en kwamen zo op het 

idee om een glazen wand te plaatsen. En wel op een manier dat iedereen, die 

in de kapel komt, vrij zicht heeft op het interieur en het toch 

vandalismebestendig is. 

Toen we dit idee eenmaal hadden is alles vrij vlug gerealiseerd.  

Intussen is er een glazenwand geplaatst door de fa van Veldhoven uit 

Ossendrecht. Wij vinden dat het er mooi uitziet. Nog wat poetsen en de 

ruimte, die toegankelijk is,  inrichten en de kapel is klaar om zoveel mogelijk 

bezoekers te ontvangen. We denken vanaf begin maart te beginnen met de 

dagelijkse openstelling van de kapel.  Iedereen is welkom. We zorgen ervoor 

dat u op uw gemak even  kunt zitten en eventueel een kaars opsteken.   

De familie Kuijs, die tegenover de kapel woont, zal er voor zorgen dat de kapel 

‘s morgens wordt geopend en voor donker  wordt gesloten. Hiervoor zijn wij 

hun zeer erkentelijk. 

Natuurlijk is de openstelling van de kapel niet alleen voor toeristen bedoeld. 

Vaak horen we Ossendrechtenaren zeggen. “De Adolphinekapel heb ik nog 

nooit van binnen gezien.”  Nu kunt u dus de kapel bezoeken zo vaak u wilt.  

Voor inlichtingen: Yvonne Rijk 0164-673304 hetzoeterijk@hotmail.com  
 

mailto:hetzoeterijk@hotmail.com
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BOEKENMARKT OSSENDRECHT 

………… 

Wat zou het toch mooi zijn als we 

binnenkort weer een boekenmarkt 

zouden mogen organiseren in de 

kerk van Ossendrecht. …….. De 

vrijwilligers van de boekenmarkt 

zien er naar uit om de vele trouwe 

bezoekers weer aan nieuwe 

boeken te kunnen helpen. Omdat 

er nog steeds boeken worden 

ingeleverd, groeit de voorraad gestaag. Er zal dus keuze te over zijn wanneer 

we weer open mogen. Tot die tijd kunt u eventueel wel naar believen een boek 

meenemen uit het kastje in de Bidkapel. 

De vrijwilligers van de boekenmarkt wensen u zonnige paasdagen en liefst tot 

ziens. 

Nog vragen? 

Yvonne Rijk:  0164-67 33 04 of  hetzoeterijk@hotmail.com 

 

 

 

 

  

DRINGENDE OPROEP VOOR OSSENDRECHT 
 
Op dinsdagmorgen is er een onderhoudsgroep .Zij zorgen dat de tuin van 

de pastorie en het interieur van de kerk  in orde blijft. 

Maar de groep wordt kleiner van wege de  hoge leeftijd . 

Wie wil mee helpen, met name in  de tuin van de pastorie en de bestrating 

rond de kerk, die is VAN HARTE WELKOM.op dinsdagmorgen 9.00 u. 

 

2 uurtjes per week. 

Gaat dat lukken, wij hopen dit van harte. 

 

Parochie kern commissie (PKC) 0164 67 27 19 
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DE LUIKEN BOVEN HET HOOGALTAAR (KERK HOOGERHEIDE) 

De kerk is gebouwd op het 

‘fundament van apostelen en 

profeten’, schrijft  

Paulus. Van de apostelen weten we 

het: de twaalf en hun opvolgers, de 

basis van de apostolische en 

sacramentele structuur van de kerk. 

Maar de profeten, waar zijn die? 

Alle eeuwen door spreekt God ook 

een profetisch woord om zijn volk te 

leiden, te troosten en te 

waarschuwen. In het Oude 

Testament lezen we voortdurend 

over de grote en kleine profeten die 

namens de Heer optreden voor het 

volk: Elia, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, 

Daniël, Jona en al die anderen. Het 

waren meestal onbekende 

personen die op een dag een woord 

van de Heer ontvingen en dat 

moesten gaan zeggen aan het volk 

en zijn leiders. Soms een woord van 

troost en zegen. Soms een hard 

woord, dat bekering vraagt en 

onheil aankondigt. Ze deden het 

vaak met angst of zelfs tegenzin. 

Jeremia klaagt: “Ach Heer, Ik kan 

niet spreken. Ik ben veel te jong”. 

Maar de Heer is niet onder de 

indruk en antwoordt: “Zeg niet, ik 

ben veel te jong. Naar iedereen tot 

wie Ik u zend moet ge gaan en alles 

wat Ik u opdraag moet ge hun 

zeggen.” 

Half de veertigdagentijd zien we de 

achterkant van de borden van het 

hoogaltaar. Links staat de profeet 

Jeremia, rechts de profeet Ezechiël. 

Ezechiël, die zowel profeet als 

priester was, werd door God 

geroepen toen hij 30 jaar oud was. 

Hij werkte in de jaren 594 tot 571 

voor Christus. 

 

Jeremia (= God zal sterk maken) was 

de zoon van priester Hilkia. Hij werd 

geboren omstreeks 650 in het dorp 

Anatot. Als kind was hij getuige van 

de godsdienstvervolging onder de 

afvallige koningen Manasse en 

Amon. Hij begon met profeteren in 

de tijd van koning Josia van Juda. 

Daarna in de tijd van Josia's 

opvolgers Joahaz, Jojakim, Jojachin 

en Zedekia. Jeremia profeteerde 40 

jaar lang in het koninkrijk Judal. Hij 

leefde ongeveer 100 jaar na de 

profeet Jesaja. 

Beide profeten preekte hoop en 

gerechtigheid. 

 

Zo was het toen, zo is het nog 

steeds. Alle tijden door klinken 

profetische stemmen van mystici en 

heiligen, maar ook van gewone 

mensen, kinderen vaak, die een 

woord ontvangen van de Heer, zijn 
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Moeder, of zijn engelen, en zich 

gezonden weten om dat aan kerk en 

mensheid te verkondigen. De kerk 

moet dit nauwkeurig beproeven -er 

is kaf onder het koren- maar mag 

het niet negeren. Het is een gave 

van God die ons helpt ons geloof te 

verdiepen en de tekenen van de tijd 

beter te verstaan. Het niet luisteren 

naar zijn profeten wekt de toorn op 

van de Heer, lezen we in de Schrift. 

Jezus noemt de Farizeeën zelfs 

“Profetenmoordenaars”. Zij zijn het 

prototype van de zelfgenoegzame 

mens, die alles al denkt te weten, en 

geen woord van de Geest meer tot 

zich toelaat. Het is een gevaar ook 

voor ons. Ook wij kunnen in de val 

lopen dat we tevreden zijn met 

onszelf en onze gemeenschap. Een 

profetisch woord dat radicale 

ommekeer vraagt, meer eerbied 

voor God en voor het leven, meer 

vurigheid en heiligheid, meer delen 

en meer gebed, daar zitten we niet 

op te wachten. Toch vragen de 

meeste authentieke profetische 

stemmen van onze tijd juist dat. 

Luisteren naar de Geest is niet iets 

zweverigs of devotioneels, maar een 

van de pijlers waarop de kerk is 

gebouwd. 

 
Ryan Keetelaar

 
 

  

Links de profeet Jeremia   Rechts de profeet Ezekia 
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COMMUNIEVIERINGEN 2021 
 

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 
wel 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. We 
verwachten dat het ook in de 
tweede helft van april nog niet 
mogelijk zal zijn met een grotere 
groep samen te komen in de kerk 
voor een communieviering. 
Niemand weet dit zeker, maar eind 
april komt echt al dichtbij. Ook de 
voorbereidingsbijeenkomsten zijn 
op dit moment nog niet mogelijk. 
Daarom heeft het pastorale team 
besloten de communieviering te 
verzetten. We gaan er vanuit dat we 
dan met meerdere mensen de 

Eerste Heilige Communie kunnen en 
mogen vieren.  
 
De nieuwe data zijn als volgt: 
Voor de kinderen uit groep 5, dus 
de communicanten van vorig jaar: 
Zondag 4 juli om 9.30 uur in de kerk 
van Hoogerheide  
Zondag 4 juli om 11.30 uur in de 
kerk van Ossendrecht 
 
De communicanten van dit jaar: 
Zondag 26 september om 9.30 uur 
in de kerk van Hoogerheide 
Zondag 26 september om 11.30 uur 
in de kerk van Ossendrecht 
 
Graag tot ziens, blijf gezond en hou 
vol. 
 
Parochie de Bron en  
Pastoor Frans Verheije 
Diaken Ryan Keetelaar 
Teamassistente Mirella Broos 
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VORMSELVIERING 
 
Op vrijdag 29 mei om 19.00 uur zal in de kerk 
van Wouw een regionale Vormselviering zijn. 
Hierbij ontvangen de vormelingen van vorig 
jaar en dit jaar (totaal 22 kinderen) hun Heilig 
Vormsel. 
We gaan er vanuit dat deze viering door kan 
gaan maar uiteraard onder voorbehoud van 
de dan geldende Corona maatregelen. 
De voorbereiding van deze vormelingen loopt helaas anders dan andere jaren 
in verband met de maatregelen rondom het Corona virus. 
Maar we doen ons best om de vormelingen goed voor te bereiden op deze 
volgende stap in hun katholieke leven en zien uit naar  een mooie viering. 
 

 

  

Wil u de nieuwsbrief en/of het parochieblad digitaal ontvangen? 

U kunt zich aanmelden via: 

locatiehoogerheide@kpnmail.nl  

o.v.v. ‘aanmelden nieuwsbrief’ 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiupCzro3bAhXJRhQKHWnjAicQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.aliexpress.com/item/16X14-1CM-Dove-Of-Peace-With-Olive-Branch-Birds-Peace-Vinyl-Art-Car-Stickers-Black-Silver/32809221959.html&psig=AOvVaw1ivLBtRatc1JwM0mox5t4c&ust=1526667665065352
mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
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Kwaliteitsslagerij 
Ron Tak 
Hondseind 17 
4641 HM Ossendrecht 
Tel: 0164 67 39 74 

 
 
 

Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 en van 13.00 tot 17.30 uur 
woensdagmiddag gesloten – zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur 

 

Raadhuisstraat 84  
Hoogerheide 
Tel:  0164 - 61 23 87 
 

Antwerpsestraat 20 
Putte 
Tel:  0164 –  60 60 46 
 

Molenstraat 80  
Ossendrecht 
Tel:  0164 –  67 24 24 

Tarieven diensten 2021  

 

Misintentie     €  11,- 

Uitvaartdienst     €612,- 

Dienst in crematorium    €408,- 

 

Gedetailleerde lijst met tarieven is beschikbaar op het 

parochiekantoor of op www. samenkerk.nl 
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PAROCHIEBERICHTEN 
 

Beste parochianen, 
 

Beginnen met corona is natuurlijk 
vanzelfsprekend maar daarover iets 
nieuws vertellen nog wat anders. 
We weten allemaal wat de 
coronamaatregelen zijn en we zijn 
ook allemaal zo verstandig om ons 
daaraan te houden. We hopen dat 
het vaccin snel voor ons beschikbaar 
is want de meesten onder ons 
willen daar zo snel mogelijk voor in 
aanmerking komen.  

We wensen elkaar toe:  
blijf gezond, hou vol. 

 
Kerstvieringen 2020: 
De afgelopen Kerstdagen was het 
coronavirus in volle hevigheid onder 
ons aanwezig en nadrukkelijk werd 
verzocht de kerstvieringen zonder 
kerkgangers te houden. Hoe kunnen 
we de viering toch bij onze 
parochianen thuisbrengen? De 
hedendaagse techniek staat voor 
niets en al snel dachten we aan 
livestreaming. Maar dat kost geld. 
Bliksemsnel werd een sponsoractie 
op touw gezet en die overtrof al 
snel onze verwachtingen. DANK. 
Voor de vieringen van Kerstavond 
en 1e Kerstdag hadden we ongeveer 
1000 euro nodig en dat bedrag was 
snel beschikbaar. Vele kleintjes en 
enkele groten leverde een bedrag 
van ruim 1000 euro op. We hopen 
dan ook met Pasen een viering met 
livestream in vele huiskamers te 
kunnen brengen maar of dat door 

kan gaan hangt nog van enkele 
factoren af. 
Dan de Kerstvieringen zelf. Op 
Kerstavond verzorgde Eugenie 
Monaco de muzikale omlijsting van 
de mooie, plechtige woord- en 
communieviering, opgedragen door 
diaken Ryan Keetelaar. We kunnen 
niet in de huiskamers kijken en 
weten dus niet met hoeveel mensen 
daar gekeken werd met een 
vermenigvuldigingfactor van 3 
hebben ongeveer 300 mensen de 
viering via deze livestream 
bijgewoond. Ook bleek dat later, de 
volgende dag en de dagen daarna, 
nog naar de uitzending werd 
gekeken. 
Ook de viering van 1e Kerstdag, een 
plechtige eucharistieviering die 
werd opgedragen door pastoor 
Frans Verheije werd via livestream 
in de huiskamers gebracht.  Geheel 
volgens de verwachtingen gezien 
het vroege aanvangsuur maar toch 
hebben ongeveer 250 mensen de 
uitzending thuis gevolgd.    We 
denken aldus zeker in een behoefte 
voorzien te hebben en zijn onze 
sponsors die deze livestreaming 
mogelijk hebben gemaakt, 
nogmaals, veel dank verschuldigd. 
 
Kerkbalans 2021: 
Iets later dan de bedoeling was 
vanwege corona hebben de 
pastores, het bestuur en vele 
vrijwilligers het mogelijk gemaakt 



 
 

21 
 

dat begin februari weer de 
gebruikelijke enveloppen bij U 
werden bezorgd.  Er werd om 
financiële en praktische redenen 
voor gekozen om geen envelop 
meer te bezorgen bij parochianen 
die er de laatste jaren voor hadden 
gekozen niets aan de kerk bij te 
dragen. In vergelijking met vorig 
jaar vielen er daardoor 75 % van de 
enveloppen af.  Dat scheelt veel 
moeite maar, nog belangrijker, veel 
onkosten.  
Mocht U bij nader inzien toch een 
parochiebijdrage willen doen dan 
kunt op in het parochieblad, in de 
weekbladen maar vooral: op de 
website, ons banknummer vinden.  
 
Naar EEN banknummer: 
Zoals U elders in dit parochieblad, 
op bladzijde 3 kunt lezen, heeft de 
parochie er voor gekozen om 
binnenkort over te schakelen op 
maar EEN banknummer. Nogmaals, 
al die banknummers zijn overbodig 
geworden. Al deze rekeningen 
kosten dus geld en worden haast 
niet gebruikt. Bijvoorbeeld, er zijn 
enkele rekeningen bij waarop zo’n 4 
euro wordt gestort en waarvoor de 
bank vervolgens maandelijks 7 euro 
in rekening brengt. Ik bedoel maar. 
Daarom, wilt U uw rekening, vooral 
de ING rekeningen,  opzeggen en 
voortaan uw bijdragen overmaken 
op het centrale rekening voor 
parochie De Bron: 

NL 44 RABO 01 22 90 64 11 
We zijn U bij voorbaal zeer 
erkentelijk. Mocht U over enige tijd 
nog niet aan dit verzoek hebben 

kunnen voldoen dan zullen we het 
persoonlijk aan U vragen. 
 
Corona en de weekendvieringen: 
Op 8 maart 2020 werd in onze 
parochie de laatste “normale” 
viering gehouden en toen 
kwam….corona. Wat de kerk 
betreft, geen vieringen meer ( later 
weer met slechts 30 kerkgangers) 
geen winkeltje, geen boekenmarkt 
etc, de inkomsten van de parochie 
daalden fors. Maar de organisten, 
dirigenten, werksters behoefden 
minder te worden betaald. Er mocht 
immers geen samenzang meer zijn, 
anderhalve meter werd hoofdzaak 
etc. . De gebouwen werden minder 
gebruikt dus was er minder 
schoonmaak nodig. De kosten voor  
brandstoffen, verzekeringen etc 
bleven echter wel. Met andere 
woorden de parochie is desondanks 
in de rode cijfers geraakt. Het laat 
zich aan zien dat het aantal 
vieringen, koorzang tijdens de 
vieringen, repetities etc minder 
worden, noodgedwongen. In de 
folder die bij de actie  kerkbalans 
werd verspreid,  maar ook op onze 
website www.samenkerk.nl  kunt U 
het allemaal zelf zien. 
 
Werkzaamheden in, aan en 
rondom onze gebouwen en 
begraafplaatsen. 
 
Ossendrecht: 
Ondanks de wintertijd en de 
coronamaatregelen waar we mee te 
maken hebben, moet er zo af en toe 
nog wel wat geklust worden.  De 

http://www.samenkerk.nl/
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afgelopen maanden heeft de 
klussengroep op de pastorie in 
Ossendrecht hard gewerkt om de 
voor- en achtertuin te 
onderhouden. Ik ben er vanmorgen, 
23/2, nog geweest. Het ziet er 
allemaal prima uit. Een mooie 
voortuin en een goed verzorgde 
achtertuin.  Complimenten mannen.  
Ook vanmorgen nam Jos 
Bastiaansen afscheid van diezelfde 
klussengroep. Meer dan 20 jaar 
zette Jos zich als tuinman in. Nu, 
ruim 90 jaar oud, vond hij het tijd 
om te stoppen.  Jos, veel dank is de 
parochie jou verschuldigd. Het gaat 
je, samen met je echtgenote, goed 
in de Trambaan. 
De boekenmarkt in Ossendrecht ligt 
uiteraard in deze tijd grotendeels 
stil. Toch slagen Yvonne en Rinus 
Rijk en Peter Stigter erin om boeken 
te verkopen. Ze verzamelen en 
sorteren en via het Internet worden 
vervolgens nog best veel boeken 
verkocht.  Sinds het 
noodgedwongen moeten sluiten 
van de boekenmarkt, sinds de 
coronamaatregelen dus, brachten 
de boeken op deze manier ruim 
1700 euro op. Erg goed!!! 
In Ossendrecht zit men trouwens 
ook wat de kerk betreft niet stil. Op 
initiatief van het Dorpsplatform 
o.l.v. Adrie van der Vliet, en in 
samenwerking met de gemeente 
Woensdrecht, heeft men de 
groenstrook aan de zijde van de 
Kerkstraat duchtig onder handen 
genomen. Karren met afval, oude 
takken en slechte grond werden 
verwijderd en vele bloemen, ( 

magnolia’s natuurlijk want we zijn in 
het “magnoliadorp”) maar ook 
planten en vruchtbare grond 
kwamen ervoor terug. Ik denk dat 
het er daar over enkele weken 
prachtig uit gaat zien, het wordt 
echt de moeite waard.  Rijdt er 
maar eens langs!!!          Peter 
Blommerde en Co de Krom, bedankt 
voor alle vrije uren die jullie daar 
gespendeerd hebben. 
Wat genoemde personen, samen 
met de gemeente, momenteel ook 
nog aan het realiseren zijn is de 
plaatsing van een grote, vaste, 
kerstboom op het kerkplein, zijde 
Dorpsstraat. Er zal een paar 
vierkante meter bestrating 
verwijderd worden en met een 
kraantje een kerstboom met een 
flinke kluit grond in het te graven 
gat worden geplaatst. Er komt ook 
elektriciteit aan te pas zodat de 
boom rondom de kerstdagen 
feestelijk verlicht zal zijn. Nog een 
aanwinst bij de kerk dus. 
 
Begraafplaatsen Woensdrecht, 
Huijbergen en Hoogerheide. 
Ook deze winterdagen liggen onze 
begraafplaatsen in Woensdrecht, 
Huijbergen en Hoogerheide er erg 
netjes bij. De mannen hebben nu 
een winterpauze ingelast maar over 
enkele weken gaan ze weer aan de 
slag. Gelukkig is de overlast van 
bladeren tot een minimum 
teruggebracht. In Woensdrecht 
hebben de achterburen van de 
begraafplaats de hele hoge bomen 
en bossen tussen hun perceel en de 
begraafplaats verwijderd en daar 
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een nieuwe erfafscheiding van gaas 
en klimplanten voor teruggeplaatst.  
In Huijbergen zijn de metershoge 
bomen enkele jaren geleden al 
verwijderd zodat het onderhoud 
van deze begraafplaats ook 
beheersbaar is geworden.  Op de 
RK-begraafplaats worden de hagen 
goed kort gehouden zodat daar 
slechts nu en dan machinaal 
gesnoeid moet worden.  
Er komen veel bezoekers op de 
begraafplaatsen. Niet zelden wordt 
daarbij een compliment 
uitgesproken dat de kerkhoven er 
zo’n mooie, serene rust heerst. Een 
dank je wel voor de mannen die er 
zo vaak aan het werk zijn. 
 
Putte 
Wat vinden de mensen van het 
winkeltje in Putte het jammer dat zij 
niet “open” kunnen.  Zij zouden zo 
graag weer aan de slag gaan met de 
verkoop en ze missen vooral de 
sociale contacten. Allemaal 
begrijpen ze echter dat de 1,5 meter 
maatregel roet in het eten gooit. 
Hopelijk kunnen ze over enkele 
maanden weer aan de slag en 
zodoende nog wat voor de parochie 
verdienen.  We waren het zo goed 
gewend. 
Je hoort het tegenwoordig niet zo 
vaak meer maar laatst was er in de 
scheidingsmuur op het kerkplein in 
Putte een bres in de muur geslagen. 
Niet met een hamer of zo maar 
door roestvorming van een in die 
muur verwerkte betonijzer was 
deze uitgezet en sprongen de 
stukken steen eraf.  Vervolgens een 

bres van ongeveer 2 meter breed en 
1 meter hoog. Geen nood. Onze 
huisbouwvakker werd ingeschakeld 
en heeft in no time deze bres weer 
gedicht, bijna onzichtbaar moet ik 
zeggen.  
Op het bordes voor de kerk heeft hij 
en passant ook nog het uitgesleten 
voegwerk aangepakt zodat alles er 
daar weer netjes uitziet.  
 
Verwarming in de kerken en 
brandstof.  
De afgelopen maanden is gebleken 
dat het een steeds grotere klus 
wordt om de temperatuur in de 
kerk tijdens de vieringen op een 
aanvaardbaar peil te krijgen. In 
Hoogerheide en Ossendrecht gaat 
het nog wel maar in Putte en 
Huijbergen hebben we een 
probleem. De beide (gas)kachels 
daar zijn meer dan 25 jaar oud en 
aan slijtage onderhevig. Vanwege 
de leeftijd van de apparaten zijn 
eventuele nieuwe onderdelen haast 
niet meer verkrijgbaar zodat vooral 
de branders eigenlijk vervangen 
moeten worden. En dat is niet 
relevant. Deze problemen zijn bij 
het kerkbestuur gemeld, dus…..  
wordt vervolgd. 
 
Tenslotte: 
Ik heb nog even teruggekeken naar 
mijn parochieberichten. ( altijd 
mogelijk via de website 
www.samenkerk.nl ). 
Met geen woord werd er toen 
gerept over corona. Hoe anders is 
het nu, een jaar later. Permanent 
worden we op de een of andere 

http://www.samenkerk.nl/
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wijze geconfronteerd met 
coronamaatregelen. Dat valt vaak 
niet mee. Vooral voor mensen voor 
wie het moeilijk, soms onmogelijk, 
is om even naar buiten te gaan. We 
hebben, via de media bijvoorbeeld, 
vaak stilgestaan bij onze 
medemensen die de corona niet 
overleefd hebben. Mogelijk werd U 
er in uw familie of zelfs in uw gezin 
mee geconfronteerd. Veel sterkte.  
Premier Rutte sprak gisteren, 23/2, 
over versoepelingen met risico. 
Natuurlijk, bij sommigen staat het 
water tot aan of zelfs over de 
lippen. Maar we worden de 

komende maanden gevaccineerd. 
Voor sommigen onder U was het al 
zover. Laten we hopen en bidden 
dat het er bij de volgende  ( zomer ) 
editie van dit parochieblad heel 
anders uitziet. Hopelijk is kan dan 
de slogan: 
 ‘Houdt afstand, blijf gezond’ 
vervangen worden door:  
 ‘Fijne zomer’. 
 
Hoogerheide, 24 februari 2021,  
De parochiecoördinator,  
 
Ad Schouw. 

 

  

 

  

 

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 06 15 65 62 60. 

Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de 

uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het 

crematorium? Bel dan 06 15 65 62 60. 

Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone 

aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties. Dat dient 

op de bekende wijze te gebeuren tijdens de spreekuren of 

schriftelijk via het parochiecentrum/parochiekantoor. 
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Zie ook op:  

www.samenkerk.nl 

Of meldt u  aan voor  de 
dig ita le n ieuwsbr ief :  

lo c at ie hoo g e rh e id e@ k pn ma i l .n l   

 

 

 

 

 

BORREMANS 

B’S 
schoenmode 
RAADHUISSTRAAT 121 

4631 ND HOOGERHEIDE 
TEL: 0164-61 28 29 

COLOFON 

Parochieblad ‘De Bron” is gratis  
Verschijnt 4 maal per jaar. 
Oplage: 2000 
 
PAROCHIEBESTUUR  
Pastoor  Frans Verheije voorzitter 
Wim Reijnders  vice-voorzitter 
Jan van den Elsen secretaris 
 vd_elsen@ziggo.nl 
vacant  penningmeester 
Wim Kruf  lid bouwzaken 
 
Ad Schouw Parochiecoordinator 
 Tel:06 30 33 53 17 
 
 
REDACTIE:  
Ad Schouw 06 30 33 53 17 
Joke Rijsdijk 61 32 41 
Marianne Mattheussens 67 27 19 
Sofie van der Helm 61 28 47 
Drukkerij ‘De Bron’  61 25 21 
 
 
REDACTIEADRES 
E-mail: 
rijsdijkbloemendaal@hotmail.com 

of via een van de redactieleden 
of via een van de parochiekantoren 

 
De zomer-editie verschijnt: 
vanaf  15 juni 
 
Kopij inleveren tot 27 mei  

http://www.samenkerk.nl/
mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
tel:06
mailto:rijsdijkbloemendaal@hotmail.com
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PASTORAAL TEAM van parochie DE BRON 

 

 
Frans Verheije, pastoor pastoorverheije@gmail.com 
Ryan Keetelaar, diaken diakenkeetelaar@gmail.com 
Mirella Broos, teamassistente mirella@samenkerk.nl 
Ad Schouw, parochiecoördinator ajbschouw@kpnmail.nl 
 
 

Doorschakeling telefoon: Om een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid te 
verkrijgen is buiten kantooruren het nummer 0164-61 25 21 doorgeschakeld 
naar het nummer 06-30 33 53 17 (Ad Schouw). 
 

PAROCHIEKANTOOR 
Raadhuisstraat 134, 4631  NJ Hoogerheide (in de kerk) 
Vanwege de corona-maatregelen is het parochiekantoor gesloten, 
maar wij zijn wél te bereiken via: 
Tel: 0164-61 25 21, e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl 

 
 

ADRESSEN GELOOFSGEMEENSCHAPPEN: 
 

HOOGERHEIDE EN WOENSDRECHT:  
Zie parochiekantoor, hierboven  
 
HUIJBERGEN: Boomstraat 1, 4635 CX  Huijbergen  (in de kerk) 
Tel: 0164-61 25 21  e-mail: locatiehuijbergen@kpnmail.nl 
 Geopend op vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur 
Intenties kunnen ook worden opgegeven bij:  
Tel:0164-64 26 50  de receptie van Ste Marie, Boomstraat 7, Huijbergen 
 
OSSENDRECHT  Pastorie: Dorpsstraat 7, 4641  HV Ossendrecht 
Tel. 0164-61 25 21, geopend  donderdagmorgen 10.00-11.30 uur 
 e-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl 
 
PUTTE:  Antwerpse.straat 35,  4645  BB Putte, (in de kerk) 
Tel. 0164-60 24 91 e-mail: locatieputte@kpnmail.nl 
 
 

REKENINGNUMMER van PAROCHIE DE BRON: 
 

NL 44 RABO 01 22 90 64 11  
 
 

Penningmeester: e-mail: debronpenningmeester@gmail.com 

mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
mailto:locatiehuijbergen@kpnmail.nl
mailto:locatiehoogerheide@kpnmail.nl
mailto:debronpenningmeester@gmail.com
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Vasten/Pasen 2021 
 

Nog steeds overheerst de ellende rondom Corona. 

Je kunt er niet omheen, ook al zou je willen. 

Ik vergelijk het met de vasten. 

Zoals ik het vroeger ervaren heb. 

Je voelt je geremd, beperkt, dit mag niet, dat mag niet. 

De vaccins laten op zich wachten, een derde golf, weer lock-down. 

Nogmaals trek ik mijn dikke jas en handschoenen aan. 

Er uit, naar buiten, waar nog geen vogeltjes fluiten. 

Waar ik wel altijd iemand tegen kom. 

Soms maak ik een praatje, meestal zeg ik hallo. 

Maar ik zie mensen.. 

Terug thuis, werk gedaan, puzzelboek erbij. 

Toch een beter gevoel dan toen ik vertrok. 

Ik zie de natuur, mooie plekjes. Ik zie ons dorp. Ik zie de kerk. 

In die kerk is het ook sober en kil geworden. 

Aan melden voor een dienst, het moet, maar zo volstrekt armoedig. 

We mogen niet zingen, hardop bidden wel. 

Maar de warme sfeer is er niet. 

Een handjevol mensen, meer dan 30 is ten strengste verboden. 

Overmacht, pandemie. Maar wat mis ik het. 

Ik wil niet zeuren, onze jongeren hebben het nog moeilijker. 

Ze willen van alles en ze kunnen en mogen niets. 

Online les. Geen vrienden zien. Geen sport. 

Wij hebben minder behoeftes, hebben al genoeg beleefd. 

Een keer Antwerpen, een keer naar een kroeg na een wandeling. 

Dan houdt het wel op. 

Vorig jaar Pasen was de situatie net eender. 

Hoe zal het dit jaar zijn. 

Kunnen we volmondig en luidkeels HALLELUJAH zingen, de klokken 

feestelijk laten luiden.??!! 

En met zijn allen beseffen: we zijn net als HIJ waarlijk opgestaan. 

Moge het zo worden, dat wens ik iedereen toe. 

Met een ZALIG PASEN vanuit het diepst van mijn hart. 
 

Marianne Mattheussens d
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