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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW

WIJ MOGEN BLIJVEN HOPEN
OP EEN GOEDE AFLOOP
Ik moet spreken over de tijd waarin wij leven, de coronatijd. Die is saai, zonder
knuffels en sociale contacten bijna. Veel mensen zijn alleen, voelen zich eenzaam en
geïsoleerd. Het is geen makkelijke tijd.

En dan kijk ik uit mijn raam en zie een boom. In de herfst worden zijn bladeren
geel en bruin en vallen af. En nu staat hij daar met zijn kale en koude takken in de
lucht en wacht en wacht en doet niets, naar het schijnt. … Naar het schijnt, ja! Het
lijkt alsof ze dood zijn. Líjkt, ja! Want de boom is niet dood, hij is geduldig en tegelijk
druk doende, onzichtbaar en in het verborgene. Wat doet hij dan? Hij verzamelt sappen en krachten om in het begin van de lente te ontkiemen, om
uit te barsten in
knoppen en bladeren, zodat in de zomer de vogels zich daar kunnen nestelen en uitbundig kwinkeleren en wij in de nazomer er weer overvloedig appels van kunnen
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plukken om er heerlijke appelmoes van te maken. Nee, zeg niet dat de winter een
nutteloze en onvruchtbare tijd is. Ook de tijd waarin wij nu leven niet. Dat is ook
geen dooie boel. Voor een gelovige zeker niet. Dat lijkt alleen maar zo.
Kijken we naar Jezus. In een beperkte tijd van 30 tot 33 jaar, drie jaar nauwelijks, op een beperkte plaats van één klein land, Israël, en zonder iets op te schrijven
bracht hij zijn goede nieuws en legde de kiemen voor een wijdvertakte boom, in de
takken waarvan alle vogels des hemels zich kunnen nestelen.

Herinnert u zich deze uitspraak van Jezus: “Ik zeg u: als de graankorrel niet in
de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort.” Wat is
nu een graankorrel, hij is heel klein? En als hij in de aarde valt, als hij om zo te zeggen begraven wordt, duurt het nog een hele tijd voordat hij ontkiemt en er iets te
zien valt. Maar dan komt er een veld vol wuivende halmen met in de aren vele korrels, waarvan brood wordt gebakken voor het leven van de mensen en vele andere
lekkernijen worden gemaakt.
Zo kun je niet spreken van de winter als een dode tijd, maar van een stille tijd
vol verborgen actie. Het is geen verloren tijd, maar een tijd waarin de basis wordt
gelegd voor opbloei en uitbundig leven. De bomen en de graankorrel beseffen niet
dat er in de grond iets wonderbaarlijks aan de gang is. Wij, mensen met verstand,
kunnen weten dat er een nieuwe toekomst, nieuw leven wordt voorbereid.
Jezus schets een hoopvolle toekomst, want hij vergelijkt zichzelf en iedere mens
die met hem verbonden is met een graankorrel die in de aarde valt en sterft. Wij vallen niet onder de heerschappij van de dood, maar onder de heerschappij van de levende God.
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Ook het kerkelijk leven maakt een doodse tijd door. De vraag is of alles straks
weer terug zal komen, als iedereen is ingeënt. We weten niet wat God in petto heeft
voor na de corona. Toen Jezus aan het kruis was gestorven, zagen de leerlingen
geen toekomst meer. Zij waren om zo te zeggen ook dood en begraven. Maar wat
gebeurde er drie dagen na zijn dood? Hij kwam in volle glorie terug als overwinnaar
en triomfator. Dat hadden zij helemaal niet verwacht.
Persoonlijk verwacht ik niet dat de aantallen in de kerk zullen terugkomen. Maar
van de bomen in de winter en de graankorrel in de grond kun je leren dat uit de
dood leven kan ontstaan. En als gelovige kun je aan Jezus van Nazareth zien dat het
einde geen einde is, maar het begin van een nieuw en uitbundig leven. Het einde is
een schijnbaar einde. Waarop de ‘dooie’ boel die we nu in de kerk meemaken zal
uitlopen weten we niet. Dat is in het hart van God verborgen. Maar wij mogen
hoop houden, wij mogen verwachten dat het goed zal aflopen. Ook ons geloof
wordt op de proef gesteld - die wij met geduld, gepaste activiteiten en goede moed
moeten doormaken.
Diaken Ryan Keetelaar
NIEUW E-MAILADRES VOOR
BEGRAAFPLAATSENADMINISTRATIE
Vanaf heden is het e-mailadres
voor de begraafplaatsenadministratie
gewijzigd in:
begraafplaasenolvwoud@samenkerk.nl
Voor alle materiële zaken als bijvoorbeeld grafrechten en tarieven kunt
u dit e-mailadres gebruiken.
Vriendelijke groeten,
Jeanne de Regt

KAPELBERGKAPEL WEER OPEN
Vanaf 1 april tot en met 30 september is De Kapelberg alle dagen geopend van 7.00 uur tot 21.00 uur.
Het adres is: Deurlechtsestraat 15
te Roosendaal.
Bestuur Kerkelijke Instelling "De Kapelberg"
3

START ANTONIUS NOVEEN IN CORONA TIJD
De PKC van Lepelstraat heeft besloten in overleg met het pastoresteam om dit jaar de Antonius noveen ondanks de maatregelen door te laten gaan.
Op dit moment weten we nog niet hoe we er
dan voorstaan en of er eventueel versoepelingen zullen zijn. Met de maatregelen van nu starten we op dinsdag 13 april met de noveen. We
hopen op een versoepeling naar meer bezoekers , maar op dit moment is het aantal toegelaten bezoekers 30 personen.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te
geven de noveen te bezoeken worden er twee
vieringen op dinsdag gedaan. Een om 14.30 uur
en een om 19.00 uur
Het is de bedoeling dat u reserveert . Dat kan
niet voor alle dinsdagen tegelijk. Iedere week
kunt u opnieuw reserveren.
Dit kan alleen bij Henny Wouts tel: 0164682575.
Onze kerk is ook op dinsdag overdag te bezoeken tijdens de noveen. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00
uur. U kunt dan een kaars aansteken
en de Antoniuswinkel is geopend.
Als de maatregelen worden aangepast
hoort u dat zo snel mogelijk van ons.
We hopen u allemaal weer te zien.
De datums zijn: dinsdag
13 - 20 - 27 april,
4 - 11 - 18 - 25 mei,
1 - 8 juni ,
slotzondag is op 13 juni 11.00 uur
Antonius werkgroep Lepelstraat
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PLAATSVERVANGENDE
SCHAAMTE VAN BISSCHOP
BONNY UIT ANTWERPEN
Ik voel plaatsvervangende schaamte
voor mijn Kerk. Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie het
standpunt van het Vaticaan pijnlijk is.
Homoseksuele relaties kunnen nog
altijd niet worden gezegend. Johan
Bonny voelt mee met gelovige homoparen die teleurgesteld zijn. In oktober
2015 nam ik deel aan de synode over
het huwelijk en het gezin, als vertegenwoordiger van de Belgische bisschoppen. Ik luisterde naar bisschoppen in
het auditorium en in de wandelgangen,
hoorde alle toespraken, nam deel aan
de groepsgesprekken en aan de redactie
van amendementen voor de eindtekst.
Deze week antwoordde de Congregatie
voor de Geloofsleer negatief op de
vraag of priesters verbintenissen tussen
personen van hetzelfde geslacht mogen
zegenen (DS 16 maart) Hoe ik me voel
na het ‘responsum’? Slecht. Ik voel
plaatsvervangende schaamte voor mijn
Kerk, zoals minister Hilde Crevits
(CD&V) op Twitter zei. En ik voel
vooral intellectueel en moreel onbegrip.
Ik wil mij verontschuldigen tegenover
allen voor wie dit responsum pijnlijk en
onbegrijpelijk is: gelovige en katholiek
geëngageerde homoparen, ouders en
grootouders van homoparen en hun
kinderen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen. Hun pijn om
de Kerk is vandaag de mijne.

Bisschop Johan Bonny (foto Ilse v. Halst)

onderbouw, de theologische nuance en
de ethische zorgvuldigheid die aanwezig waren onder de synodevaders die
toen de eindconclusies hebben goedgekeurd. Hier is een andere procedure
van besluitvorming en beleidsbepaling
aan het werk. Als voorbeeld wil ik
slechts drie onderdelen vermelden.
Vooreerst de paragraaf die zegt dat er
in Gods plan in de verste verte geen
gelijkenis of zelfs maar een analogie
mogelijk is tussen het hetero- en het
homohuwelijk. Zelf ken ik homoparen,
burgerlijk gehuwd, met kinderen, die
een warm en stabiel gezin vormen, en
bovendien actief deelnemen aan het parochiale leven. Enkelen van hen zijn
voltijds actief als pastoraal of kerkelijk

Het voorliggende responsum mist
de pastorale zorg, de wetenschappelijke
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medewerker. Ik ben hen bijzonder erkentelijk. Wie heeft er belang bij om te
ontkennen dat hier geen gelijkenis of
analogie met het heterohuwelijk mogelijk is? Op de synode is de feitelijke onwaarheid van die stelling herhaaldelijk
aangehaald.

‘irreguliere’ situaties. Dat is niet de taal
van Amoris laetitia, de pauselijke zendbrief uit 2016.
‘Zonde’ is een van de moeilijkste
theologische en morele categorieën om
te definiëren, en dus een van de laatste
om te kleven op personen en op hun
manier van samenleven. En al zeker

Wat is een ‘zonde’?
Vervolgens het begrip ‘zonde’. De
laatste paragrafen halen het zwaarste
morele geschut boven. De logica is duidelijk: God kan geen zonde goedkeuren; homoparen leven samen in zonde;
dus kan de Kerk hun relatie niet zegenen. Dat is juist de taal die de synodevaders níét wilden gebruiken, zowel in
dit als in andere dossiers onder de titel

niet op algemene categorieën van personen. Wat mensen willen en kunnen,
op dit eigenste moment van hun leven,
met de beste bedoelingen die ze hebben voor zichzelf en voor anderen, oog
in oog met de God die zij liefhebben
en die hen liefheeft, is geen eenvoudig
raadseltje. Trouwens, zo simpel is de
klassieke katholieke moraaltheologie
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nooit met deze vragen omgegaan. O
tempora, o mores! Ten slotte het begrip ‘liturgie’. Dat beschaamt me als
bisschop en theoloog nog meer. Homoparen zijn onwaardig om aan een liturgisch gebed over hun relatie deel te
nemen, of een liturgische zegen over
hun relatie te ontvangen. Uit welke ideologische achterkamers komt die uitspraak over de ‘waarheid van de liturgische ritus’?

‘sacramentalia’ of de ‘Orde van dienst
voor Zegeningen’, waar ook de zegening van dieren, auto’s en gebouwen
voorzien is. Een respectvolle benadering van het homohuwelijk kan alleen
plaatsvinden in de bredere context van
de ‘Orde van dienst voor het huwelijk’,
als een eventuele variant op het thema
huwelijk en gezinsleven, met een eerlijke erkenning van zowel de feitelijke gelijkenissen als verschillen. God is met
zijn zegen over mensen nooit gierig of
belerend geweest. Hij is onze Vader.
Dat was de theologische en morele
mindset van de meeste synodevaders.
Kortom: in het voorliggende responsum vind ik de inhoudelijke krachtlijnen – zoals ik die heb ervaren – van
de bisschoppensynode van 2015 over
het huwelijk en het gezin niet terug.
Dat is jammer voor gelovige homoparen, hun families en vrienden. Zij voelen zich door de Kerk niet rechtvaardig
en niet naar waarheid behandeld. De
reactie komt al op gang.
Het is ook jammer voor de Kerk.
Dit responsum is geen voorbeeld van
hoe we samen een weg kunnen afleggen. Het document ondermijnt de geloofwaardigheid van zowel de ‘synodale
weg’ waarvoor paus Franciscus pleit,
als van het aangekondigde werkjaar met
Amoris laetitia. Wil de echte synode
opstaan?
Bisschop Johan Bonny

Ook dat was duidelijk niet de dynamiek van de synode. Herhaaldelijk
werd er gesproken over passende rituelen en gebaren om ook homoparen te
integreren, zelfs in het liturgische domein. Uiteraard met respect voor het
theologische en pastorale onderscheid
tussen een sacramenteel huwelijk en de
zegening van een relatie. De meerderheid van de synodevaders koos niet
voor een liturgische zwart-witbenadering of voor een-alles-of-nietsmodel. Integendeel, de synode gaf juist
impulsen om wijselijk te zoeken naar
tussenvormen, die recht doen zowel
aan de eigenheid van deze personen als
aan de eigenheid van hun relatie.
Liturgie is de liturgie van Gods
volk en tot dat volk behoren ook de
bedoelde homoparen. Bovendien klinkt
het weinig respectvol om de vraag naar
een mogelijke zegening van homoparen
te benaderen vanuit de zogeheten

Laat mij zien waar Jezus heeft gezegd:
heb uw naaste lief, uitgezonderd de homo’s.
Ook zij zijn geschapen naar Zijn evenbeeld.
Ik zou nooit een homofobe God aanbidden.

Desmond Tutu
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OVERWEGING:
ZO VADER, ZO ZOON?
N.a.v. Marcus 6,1-6

van Jezus – zijn leven komt in verhalen
tot ons – dan raakt me dat Hij luistert
naar mensen die Hij tegenkomt, meestal
mensen met allerlei kwalen, of een moeder of een vader die opkomt voor een
ziek, soms zelfs gestorven, kind. Maar
bij Jezus hoor ik in zijn woorden, achter
zijn woorden ook de persoon van zijn
vader. Is dat Jozef? Zeker heeft Jezus
veel van zijn vader Jozef geleerd, al is
het maar zijn beroep als timmerman
(een kleine aannemer in die tijd). Belangrijker nog: Jezus heeft gevoel gekregen voor het feit dat naast een moeder,
mensen een vader hebben.
Toch hoor je meer. Wanneer Jezus
het over zijn Vader heeft dan bedoelt
Hij God. God als Geheim, Oorsprong
van het leven, Schepper, en noem maar
de vele Bijbelse namen voor God op.
Jezus gebruikt voor dit Geheim de vertrouwvolle aanspreking ‘Vader’. Een vader die achter Hem staat, die Hem richting geeft, die Hem roept, die Hem opwacht wanneer zijn leven ten einde
loopt (Pasen), een Vader die weigert om
Jezus bij de doden te laten en Hem
wekt tot dat nieuwe leven, de doodvoorbij.
En – zegt Jezus – deze Vader is ook
jullie Vader…
Joost Jansen oPraem, bron: katholiek.nl

Wij leven in een hyper-geïndividualiseerde samenleving. Je moet doen
wat helemaal bij jou past. Je bent uniek!
Alleen jij weet wat goed voor je is! Uiteindelijk kun je heel eenzaam worden,
juist waar het om essentiële zaken in je
leven gaat: welke keuzes maak ik in mijn
relaties, voor mijn studie, mijn werk?
Kan een mens deze eenzaamheid aan?
Hoe anders kan je leven gaan wanneer je mensen om je heen hebt met
wie je kunt overleggen. Mensen die je
vertrouwt, wederzijds. Ieder heeft zijn
eigen gave en die gaven bij elkaar gelegd
maken ieders leven rijk.
Wanneer ik luister naar het leven

Gooi de ramen open
Laat de wereld binnen
De winter geeft zich over
De lente kan beginnen
Stef Bos
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‘NEE KAN NIET,
IK HEB HET TE DRUK.’

willigers. Hij geeft aan dat hij het ongelooflijk druk heeft, veel overuren maakt
en er steeds meer bij lijkt te krijgen. En
met alle uren opgeteld krijgt hij dan
echt te weinig uitbetaald. Is het in deze
roeping niet juist de bedoeling dat je Jezus voorbeeld volgt en de mensen mag
leren dat je lasten mag delen? Wellicht
zou je door kunnen verwijzen maar het
is niet de bedoeling bij de parochianen
te klagen dat je geen tijd hebt. In deze
functie moeten mensen die anderen niet
tot last willen zijn kunnen aankloppen.
Mij lijkt het dat je bij een pastor nooit
het gevoel mag krijgen dat je teveel
bent. Het is aan de pastor zelf om dit in
goede banen te leiden. Niet aan de pastoranten om deze te ontlasten. Maar
ook de pastor is een mens die weleens
onder lasten gebukt gaat. Dat ben ik zeker niet vergeten.

Iedereen kan weleens druk ervaren. Dat het je zelf allemaal een
beetje te veel wordt. In je werk,
thuis of het combineren van deze
twee zaken. Met al het andere wat
er dan wellicht nog op je bord ligt
moet je soms prioriteiten stellen.
‘Wel om jezelf denken,’ wordt jou
dan behulpzaam toegeroepen.
Het is dan aan jouzelf om te zien
waar je het dichtst bij jezelf kunt blijven. Het is aan jou de taak om te zien
welke lasten je niet zelf hoeft te dragen
of wat wellicht kan wachten. Soms komen er zoveel dingen gelijktijdig dat je
dit niet helemaal meer zelf kunt overzien. Dan is het fijn dat een ander jou
daarin kan helpen. Voor iemand die
graag zelf alles oplost is dit natuurlijk
extra lastig. Je wilt iemand niet tot last
zijn. Maar de druk op jouw schouders
wordt alleen maar meer.
Wat nu als de mensen om je heen,
bij wie jij verlichting zoekt, allemaal
aangeven dat het nu even niet uitkomt?
Dat wanneer jij net al je moed bij elkaar
geraapt hebt om een berichtje te sturen
met de vraag: ‘zullen we even bijkletsen?’ of ‘heb je even tijd?’ de ander herhaaldelijk antwoordt: ‘nee kan niet, ik
heb het te druk.’ Misschien hebben zij
nu ook wel even teveel aan hun hoofd,
denk je dan. Ik zal ook niet verder tot
last zijn.
Onlangs sprak ik een parochiaan
wiens diaken op bijna iedere hulpvraag
eerst klaagt bij de achterban of de vrij-

Aan ieder die het ‘te druk’ heeft wil
ik meegeven dat het niet verkeerd kan
zijn dan juist bij elkaar aan te kloppen.
Want ook in drukke tijden kunnen jullie
van elkaar leren. Lasten bij elkaar wegnemen en elkaar sterken. En daarbij kun
je ook altijd terecht bij Hem die altijd
met je meeloopt. Sluit je ogen maar en
zeg: ‘Ik kan het niet alleen wilt u mij
helpen dragen?’
Jezus zei: ‘Komt allen tot Mij die
uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en
Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schouders en
leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en
nederig van hart; en gij zult rust vinden
voor uw zielen, want mijn juk is zacht
en mijn last is licht.’ Mattheüs 11,28-30
Marieke Drent, Redactie Katholiek.nl
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WIJ BIDDEN VOOR
IN WOUW
Zondag 11 april 11.00 uur: overleden
echtpaar De Visser-Scheepers, Cor
Nooren, Riet Nooren-Potters en
Cornétje, Anna van der WegenWesenbeeck, Piet Bastiaanse.
Zondag 18 april 11.00 uur: Jan van
Gastel, Wies Buuron, Arike van
Gastel, overleden ouders van de
Riet-Luijks, Piet Bastiaanse. We gedenken de sterfdag van Engelina de
Regt-van Loon.

IN WOUWSE PLANTAGE
Zondag 11 april 9.15 uur: de overleden ouders Adrianus en Tina Raaymakers-van Dorst, Lee van Loenhout, Cees van Meel, Rina van Meel
-van Meer. We gedenken de sterfdag van Naantje van Meel- Nuiten,
Jo Uijtdewillegen-van Doormaal.
Zondag 18 april 9.15 uur: Op 29
maart, dag van inleveren, waren er
voor deze zondag nog geen misintenties doorgegeven.

DE LITANIE
‘t is t'hopen dat 'k vannacht goe kan slapen
't is t'hopen dat 't morgen goe were go maken
't is t'hopen wat zunne en nie te veel regen
't is t'hopen ook niet t'heet want daor kan ik nie tegen
't is t'hopen dat we morgen genoeg hebben om t'eten
't is t'hopen dat we de schooier nie moeten vergeten
't is t'hopen een groot vers rond bruin brood
't is t'hopen in mijn huis geen ziekte of geen dood
't is t'hopen mijn vader en mijn moeder gezond
't is t'hopen ook mijn kinders, mijn kat en mijn hond
't is t'hopen mijn liefste vrouw an mijn zij
't is t'hopen voor altijd dichte bij mij
't is t'hopen, 't is t'hopen altijd maar voort
't is t'hopen, 't is t'hopen 't is al dat j'hoort
't is t'hopen, 't is t'hopen 't is de wereld zijne gang
't is t'hopen dat we blijven hopen ons leven lang
Willem Vermandere
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Parochie info
Pastores:
 pastoor F. Verheije, e-mail: pastoorverheije@gmail.com
 diaken R. Keetelaar, e-mail diakenkeetelaar@gmail.com
Telefonische bereikbaarheid parochie in geval van ziekte of overlijden
Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving? Bel dan 0615656260.
Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of
een kerkelijk afscheid in het crematorium? Bel dan 06 15656260.
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties. Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via de website of
een e-mailbericht naar infoolv@samenkerk.nl of de telefoonnummers achterin het parochieblad of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum.
Opgeven intenties
Intenties kunt u aanvragen:
 via de website www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > 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 22 april. Kopij inleveren voor maandag 12 april 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
11 april

11.00 uur
R. Keetelaar, diaken
cantor C.J. Reuver
organist G. Siebelink

9.15 uur
F. Verheije, pr.
cantor
organist

Zondag
18 april

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

9.15uur
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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