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Jaargang 30 nummer  8          
22 april 2021 

Redactieadres:  
Torenplein 1a,  4724 BX Wouw   
viertorens@samenkerk.nl 

De werkelijkheid waarin we leven is een stoffelijke, een materiële. De mens zelf 
heeft een lichaam en is lichamelijk. Dat is iets moois. 

God is naar ons toegekomen als mens, Hij zelf is mens geworden. “Het Woord is 
vlees geworden,” zegt Johannes. Die mens heeft een naam, het is Jezus. De Jezus 

waarover wij het hebben is 
mens zoals wij. Zo mag je je 
Jezus voorstellen, als een 
mens die pijn voelt, rond-
loopt, eet en drinkt. Dat wil 
Lucas zo duidelijk en beel-
dend mogelijk vertellen. 
Daarom schrijft hij dat men 
Jezus kan aanraken en dat hij 
eet en drinkt. Jezus is blij ge-
weest, Hij was verwonderd, 
door medelijden bewogen, 
en zeker heeft Hij gelachen 
en vriendschap ervaren. Hij 
stond namelijk niet boven de 
werkelijkheid maar erin. Lu-
cas vertelt dat Jezus van vis 
hield! Hij heeft geleden on-
der Pontius Pilatus en is ge-
kruisigd, gestorven en begra-
ven. Wat voor einde van zo’n 

mooie mens. 
 
Maar Hij gaat toch verder… Hij leeft opnieuw in het hart van zijn leerlingen. In 

hun idealen en geweten. Hij bestaat in hun breken en delen, in hun liefde. Daar 
wordt Hij vlees en bloed. In hun gewone leven verschijnt Hij. De leerlingen van Je-
zus hebben een hele ontwikkeling moeten doormaken om de impact van Pasen te 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

OPNIEUW LEVEN… 
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ontdekken. Dat begon in Jeruzalem en werd een beweging die over heel de wereld 
gaat. Hiervan zijn wij allen getuigen. Hij leeft in ons hart en in ons midden, ook als 
er maar twee of drie in zijn naam samen zijn. 

Hoe moeilijk is het om vanuit een situatie, die voelt of alles verloren is, door te 
gaan? Hoe vind je de moed om de draad, die door de dood definitief lijkt te zijn ge-
broken, weer op te pakken? Het heeft tijd nodig. Zoals bij de Emmausgangers. Die 

mag je jezelf gunnen. Het begint op een dag met er weer voor open te staan. Gelei-
delijk het Paaslicht zien. Een nieuw begin, opnieuw leven. 

De narcissen, tulpen en bloemen in de knop openen zich door het licht en de 
warmte van de zon. Mensen zijn ook van de aarde. Zij worden gewekt om opnieuw 
te leven, door de warmte en het zonnelicht van liefde en vriendschap. Wonder van 
de natuur, wonder van mens-zijn, wonder van Pasen. 
Pastoor Frans Verheije 

Iemand die mee op weg gaat…  

misschien is dat onze opdracht  

als mensen die lichaam van Christus willen zijn  

en doen zoals Hij.  
 

Carlos Desoete, In Zijn naam 
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CARITASCOLLECTE IN MEI 
TER GELEGENHEID VAN  
ROEPINGENZONDAG 

 

 2 mei in Wouw,  

 9 mei in Wouwse Plantage 
 
Op zondag 25 april viert de R.-

K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag 
voor Roepingen.  

In zijn boodschap voor deze dag 
geeft paus Franciscus dit keer Sint 
Jozef als voorbeeld, die door God 
werd geroepen door middel van dro-
men. St. Jozef was niet beroemd en 
viel evenmin op. ‘En toch heeft hij 
in de ogen van God door zijn gewo-
ne leven iets bijzonders verwezen-
lijkt’, zegt de paus. 

God kijkt naar het hart en in de 
heilige Jozef herkende Hij een va-
derhart. ‘De Heer wil harten van va-
ders, harten van moeders vormen: 
open harten, die in staat zijn tot 
grote uitdagingen, edelmoedig in de 
zelfgave, meelevend in het troosten 
van angsten en vastberaden om de 
hoop te versterken,’ schrijft paus 
Franciscus. 

 
Op Roepingenzondag wordt we-

reldwijd in alle kerken en kloosters spe-
ciaal gebeden voor roepingen tot het 
priesterschap, het diaconaat en het 
godgewijde leven. Als motto is dit jaar 
voor Nederland gekozen: ‘Wees niet 
bang, kom dichterbij!’. Het onder de 
aandacht brengen en bevorderen van 
roepingen is een zeer belangrijke taak 
binnen de Kerk. De zorg om voldoen-
de herders in de toekomst is een geza-

menlijke en blijvende verantwoordelijk-
heid van alle gelovigen. Niet alleen op 
Roepingenzondag, maar elke dag op-
nieuw. 

Roepingenzondag is een vrucht van 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965). Het Concilie vroeg hiermee goe-
de aandacht voor de roepingen tot het 
priesterschap, diaconaat en het religieu-
ze leven. Daarnaast sprak het Concilie 
over de Kerk als een gemeenschap van 
geroepenen. 

In de eucharistieviering van Roe-
pingenzondag gaat de evangeliele-
zing over de Goede Herder. In deze 
beroemde passage uit het Johannes-
evangelie zegt Christus dat hij als goede 
herder zijn leven geeft voor zijn scha-
pen. De Kerk hoopt dat er in elke tijd 
mensen zijn die Jezus in zijn taak als 
herder willen navolgen om hun leven 
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geheel in dienst te stellen van de Kerk. 
Een belangrijke Bijbeltekst die een 

van de grondslagen is voor het gebruik 
om voor priester- en kloosterroepingen 
te bidden is Mt. 9,35-38: 

Jezus trok alle steden en dorpen 
rond, terwijl Hij in hun synago-
gen onderricht gaf, de goede 
boodschap van het koninkrijk 
verkondigde, en elke ziekte en 
elke kwaal genas. Bij het zien 
van de mensenmenigte werd Hij 
diep bewogen door hen, omdat 
ze geplaagd en gebroken waren 
als schapen zonder herder. Toen 
zei Hij tegen zijn leerlingen: 'De 
oogst is wel groot, maar arbei-
ders zijn er weinig. Vraag dus de 
eigenaar van de oogst om arbei-
ders in te zetten voor zijn oogst.' 
In het Bisdom Breda komt de ge-

bedskring roepingen tweemaal per jaar 
samen om te bidden om roepingen: in 
het voorjaar op Roepingenzondag en in 
het najaar op Willibrordzondag. De bij-
eenkomsten zijn afwisselend op Boven-
donk in Hoeven en in de H. Antonius-
kathedraal in Breda. 

Mensen die het gebed om roepin-
gen mee willen dragen zijn van harte 
uitgenodigd om zich aan te sluiten bij 
de gebedskring. Bisschop Liesen: “Het 
is goed om zo biddend samen te zijn. 
De wens van Jezus dat wij zouden bid-
den om wat God wil geven, mag ons 
telkens bijeenbrengen.” 

 
Lid worden van de gebedskring 

roepingen is gratis en kan via: 
T :  076 5223444 (ochtenden) , 
E: gebedskringroepingen@bisdombred
a.nl. 

De Caritascollecte voor Roepingen-
zondag is bestemd voor de opleiding 
van priesters en diakens voor het bis-
dom Breda. 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud. 

 
RECTIFICATIE E-MAILADRES 

Een opmerkzame lezer maakte ons 
erop attent dat in het e-mailadres van 
de begraafplaatsenadministratie de let-
ter “t” ontbrak. Daarom hieronder het 
correcte adres: 
begraafplaatsenolvwoud@samen-
kerk.nl 

U kunt hier gebruik van maken bij 
zaken als grafrechten en tarieven. 

 
MEDEDELING VOOR  
GIFTEN-AFTREK 

Wellicht ten overvloede! 
Vanaf de aangifte over 2020 kunt u 

met betrekking tot de giftenaftrek niet 
meer zelf de naam van de begiftigde in-
vullen. 

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 in-
foolv@samenkerk.nl 

mailto:gebedskringroepingen@bisdombreda.nl
mailto:gebedskringroepingen@bisdombreda.nl
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OVERWEGING:  
NIET HET OORDEEL 

N.a.v. Johannes 3,16-21 
 
Neen, niet het oordeel maar eer-

der acceptatie. ‘Daar gaan we 
weer…’, is hierop vaak de reactie. 
Want wij willen geen ‘watjes’ zijn en 
voor onze mening, voor onze keuzes 
uitkomen. Iemand zegt iets, stelt 
een daad, anderen reageren, en een 
oordeel is snel gegeven. Is het dan 
niet goed om een situatie te beoor-
delen? Moeten we alles maar accep-
teren en soms ook over ons heel la-
ten lopen? Dilemma’s te over. 

Wanneer Jezus zegt dat God noch 
Hij oordeelt dan verbindt Hij er wel het 
perspectief van liefde aan. Wie naar el-
kaar toe staat in een klimaat van liefde 
– en dit betekent dat je op de andere 
gericht staat en niet op eigen ‘ik’ – dan 
is toch moeilijk voor te stellen dat je 
die ander wegzet, veroordeelt? Wan-
neer je samen ‘in het licht’ staat, dan is 

er geen plaats om iemand de grond in 
te boren. Je zult hem of haar eerder 
doen ‘oplichten’, helpen, nabij zijn. 

Maar moet je dan geen mening 
hebben? Mag je dan geen afwegingen 
maken om het kaf van het koren te 
scheiden, niet alleen in materiële zaken 
maar ook wanneer het om gedrag van 
mensen gaat? Natuurlijk wel. Ieder van 
ons is geroepen om op te bouwen, om 
zich in te zetten voor een gezonde sa-
menleving. Kort en bondig: om zich te 
wijden aan de komst van dat Rijk van 
God. Dit veronderstelt dat je durft te 
benoemen wat opbouwt en dat wat 
verhoudingen schaadt. Ik praat liever 

over opbouwen versus afbreken dan 
van de meer beladen woorden: ‘goed’ 
en ‘kwaad’. Het gaat Jezus om waarheid 
en dat is niet een filosofisch begrip. Ik 
versta het eerder als een werken aan 
ware verhoudingen zodat er groei is in 
harmonie. Dan ga je samen in het licht, 
ondanks de schaduwen.  
Joost Jansen oPraem, Katholiek.nl 
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grootte van € 400.000 toegekend. 
Ook heeft de stichting Behoud de 

St Lambertuskerk, het Icoon van Wouw, 
een bijdrage toegezegd van € 350.000. 
We zijn de provincie en de stichting 
zeer erkentelijk voor deze financiële 
bijdrages. 

 
Als parochiebestuur beschikken we 

nl. niet over de financiële middelen om 
deze restauratie uit het eigen vermogen 
te bekostigen, gezien onze taak om ook 
in de toekomst de pastorale zorg voor 
onze parochie te kunnen blijven ver-
zorgen, wat onze hoofdtaak is. 

 
Er is nog een gat te dichten van ca  

€ 150.000 De stichting Behoud de St 
Lambertuskerk gaat nu weer diverse ac-
ties opzetten en we hopen dat hieruit 
nog extra financiële middelen vrijko-
men, wat zeer welkom zou zijn. 

 
Gezien het veiligheidsissue heeft het 

parochiebestuur in 2020 besloten om 
de werkzaamheden z.s.m. uit te voeren 
en ook volgens de subsidievoorschrif-
ten van de provincie moet dit in 2022 
zijn afgerond. 

 
Ook is de machtiging vanuit het bis-

dom ontvangen. 
(Ter info: het bisdom geeft alleen de 

machtiging af om de werkzaamheden 
te mogen uitvoeren, maar geven nim-
mer een financiële bijdrage hiervoor, 
dat is nl. een taak en verantwoordelijk-
heid van de parochie. Het parochiebe-
stuur kan wel gebruik maken van de 
bouwkundige adviezen/know how van 
de bouwkundige specialist, die in dienst 
is bij het bisdom.) 

RESTAURATIE TOREN  
LAMBERTUSKERK DEFINITIEF 

 
START OP WOENSDAG 21 APRIL, 
PLANNING: EIND 2021 GEREED 

 
Begin 2019 zijn er bouwkundige in-

specties uitgevoerd aan de St Lamber-
tuskerk. Hieruit bleek, dat de leien en 
het metsel- en voegwerk in zeer slechte 
staat zijn. I.v.m. het gevaar van losla-
tende stenen, moet daarom uit veilig-
heids-overweging met spoed de toren 
worden gerestaureerd. 

Dit hebben we technisch verder uit-
gewerkt en offertes aangevraagd en de 
kostenraming van deze werkzaamhe-
den is geraamd op ca € 900.000. 

Daarna is er subsidie aangevraagd 
bij de provincie Noord-Brabant en af-
gelopen december is er een subsidie ter 
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We zijn verheugd u te kunnen me-
dedelen, dat het proces van voorberei-
ding en aanbesteding geheel naar wens 
is verlopen en begin april is de defini-
tieve opdracht verstrekt aan het aanne-
mersbedrijf Nico de Bont. 

Tevens is de opdracht verstrekt aan 
aannemersbedrijf Jobse uit Middelburg 
voor het vervangen van de leien. 

Beide bedrijven hebben veel erva-
ring en goede faam in het uitvoeren 
van deze specialistische restauratie-
werkzaamheden. 

 
Op woensdag 21 april starten de 

werkzaamheden met het inrichten van 
het werkterrein en vanaf maandag 26 
april met het bouwen van de steiger. 
De toren komt volledig in de steiger te 
staan, 60 meter hoog en dit is al een 
spectaculair werk op zichzelf. 

 
De hoofdingang aan het Torenplein 

blijft open. Tijdens het opbouwen van 
de steiger zal een gedeelte van het To-
renplein grenzend aan de toren soms 
worden afgezet i.v.m. valgevaar. Wan-
neer de opbouw van de steiger 100% is 
afgerond, komt er een doek omheen en 
is het valgevaar voor materialen gewe-
ken. 

Begrafenissen e.d. kunnen altijd 
plaatsvinden en tijdens de dienst wor-
den de werkzaamheden stilgelegd om 
geluidsoverlast e.d. te voorkomen tij-
dens de eredienst. 

 
Planning: onder voorbehoud van onvoor-

ziene omstandigheden 
 

 Start werkzaamheden op woens-
dag 21 april. 
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 Opbouwen steiger: 26 april tot 4 
juni 

 Vervangen leien spits: 7 juni tot 
30 augustus 

 Vervangen voegwerk en reparatie 
stenen: 7 juni tot eind november 

 Streefdatum einde werkzaamhe-
den: eind november. 

 
Er wordt met de buurtgenoten apart 

gecommuniceerd i.v.m. de mogelijke 
overlast, die de werkzaamheden zal 
kunnen opleveren. 

 
Het parochiebestuur hoopt van gan-

ser harte, dat deze grote klus veilig zal 
verlopen en dat het eindresultaat is, dat 
de toren de komende tientallen jaren 
weer mag floreren als ons prachtig 
Icoon van Wouw en bestendig is tegen 
alle weersinvloeden. 

 
In een volgend parochieblad zal ik 

nader ingaan op de werkzaamheden die 
worden uitgevoerd. 

Heeft u nog vragen, schroom niet 
om contact op te nemen. Mailadres: 
pgmbackx@outlook.com 

Telefoonnummer 0653770958 of 
0165-302323 

 
Namens het parochiebestuur: Piet Backx 
Verantwoordelijk bestuurslid binnen het paro-
chiebestuur voor de gebouwen en de begraaf-
plaatsen 

ZO ZIE JE MAAR, JE KUNT OOK 
ZONDER!  

Toen ik vorig jaar de column met de titel 
‘Een kruis door Pasen’ schreef, dacht ik niet 
dat het dit jaar nog zo zou zijn. Ook nu rond-
om het lijden, sterven en verrijzen van Christus 
kunnen de gemeenschappen niet in de ‘normale’ 
vorm samenkomen. Iemand zei tegen mij: ‘Zo 
zie je maar, je kunt ook zonder. Het leek toen 
allemaal zo belangrijk. Het toewerken naar 
Pasen, Palmzondag en de goede week. Maar 
nu merk je toch, waar heb je je al die tijd druk 
om gemaakt? Je mist het eigenlijk ook niet 
meer. Je went eraan denk ik.’ 

 
Ik kan begrijpen dat er op den duur 

zo wordt gedacht. Ik maak mij echter 
ook zorgen om deze opmerking. Ik 
vraag mij hardop af of wij hier wel aan 
horen te wennen, een geïsoleerd leven. 
Vele mensen waren al vervreemd ge-
raakt van het concept ‘kerk’ en zagen de 
meerwaarde er niet meer van in om dit 
nog te omarmen. Heel recalcitrant ge-
zegd misschien van mij, maar ik geef ze 
geen ongelijk. In de periode dat ik aan 
de slag mocht als coördinator familie-
pastoraat kreeg ik de opdracht te onder-
zoeken waarom veel mensen afstand 
genomen hadden van de kerk. Ik kwam 
erachter dat ik veel beter de opdracht 
had kunnen krijgen om te onderzoeken 
waarom men een afstand tot de kerk 
voelde! 

De voormalige kerkganger wordt 
naar mijns inziens nog te vaak bestem-
peld als ‘de kerkverlater’ en de kerk te 
weinig als de ‘mens-verlater’. In mijn 
onderzoeken en gesprekken heb ik mo-
gen ontdekken dat men een steeds gro-
tere afstand tot de kerk ging voelen (de 
kerk als instituut). Dit omdat men zich 

De kerk is Gods eigen huis, 

maar toch staat op de toren 

een bliksemafleider. 

                            Wim Kan 



9 

 

 

niet meer gezien of gehoord weet. Dat 
het belang van gemeenschap en het de-
len in zingeving- en levensvragen niet 
de vorm aannam die het zou mogen 
krijgen. Het is voornamelijk zitten op 
de bank en luisteren en kijken naar wat 
de priester doet. De ziel was eruit. 

Door het licht te laten schijnen op 
verschillende invalshoeken en doel-
groepen, hebben meerderen zich ge-
hoord geweten. Het familiepastoraat 
kreeg een boost en men begon zich 
zelfs weer thuis te voelen. Geloof en 
dagelijks leven stonden weer in verbin-
ding met elkaar. Jongeren en tieners ga-
ven aan dat ze graag samen kwamen en 
steun ervoeren: ‘We staan niet alleen, 
en de lessen die Jezus de mensen wil le-
ren kunnen wij in de praktijk uitvoeren. 
Zo is het ineens niet meer die droge 
stof uit de Bijbel. Het gaat leven voor 
ons’. Toen ik dat hoorde was het Pasen 
voor mij. Wanneer het gaat leven, dan 
hebben we de opdracht begrepen! 

Helaas ervaren veel mensen, met 
name de tieners en jongeren, weer een 
verlatenheid. Deze tijd heeft het niet 
gemakkelijker gemaakt. Is de ziel er 
weer uit? Blijft het dan Goede Vrijdag? 
Zal het dan geen Pasen worden? Of 
gaat het wel weer leven? 

 
Ik weet wel dat het dit weekend Pa-

sen is geweest. Toch is bovenstaande 
vraag relevant. Ik hoop namelijk dat 
het wel weer gaat leven voor ons. Dat 
we niet wennen aan de situatie hoe de-
ze nu is en dat we blijven missen hoe 
het was en hierop verder bouwen. De 
stap om te vernieuwen is gemaakt dus 
de hoop dat we ons niet laten ontmoe-
digen is groot bij mij. De verlatenheid 

die er misschien gevoeld wordt mag van 
mij snel weer plaats maken voor de na-
bijheid die we allen zo hard nodig heb-
ben. 

Je kunt wel denken ‘ik kan wel zon-
der’… maar het hoeft niet.  
Marieke Drent , Katholiek.nl 

 
VERDRIET IN EEN FAMILIE 

Op 7 april is overleden 
Kees van den Berg, hij is 
slechts 52 jaar oud gewor-
den. 
We hebben afscheid geno-
men van hem in de Lam-

bertuskerk en hem daarna te rusten ge-
legd op het kerkhof naast zijn vader. 
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte 
bij het verwerken van het  verlies van 
hun zoon, broer en vriend. 

 
Op zijn bidprentje lazen wij dit 

mooie gedicht. 
 

Waar je ook bent.  
Ik zou het niet weten.  
Niet in afstand of tijd te meten.  
Maar ik heb je bij me.  
Diep in mij.  
Daarom ben je zo dichtbij.  
 
Ik zie je in sterren hoor je in de wind.  
Al ben je niet meer hier.  
Er is een plekje in mijn kart  
waar ik jou altijd vind.  
 
Je mag nu rusten.  
Je bent nu vrij.  
Niet meer hier,  
maar voor altijd dichtbij. 
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IN WOUW 
Zondag 25 april 11.00 uur: Sjef Uitde-

willegen, Piet Bastiaanse, Piet Aar-
den, overleden ouders Neelen-
Uitdewillegen. Cor Meeuwis-Maas, 
Ad Meeuwis, overleden ouders 
Maas-Vinck. We gedenken de sterf-
dag van Maria Uitdewillegen-Nelen, 
Miny Uitdewillegen-van Tiggelen, 
Jac van Elzakkers, Jac Elzakkers. 

Zondag 2 mei 11.00 uur: Henk van 
Oorschot, Jos van Oorschot, overle-
den familie Gommers-Joosen, 
Christ van Oers, Mien van Oers-
Oomen, Corry Buis-Raats, Ton van 
Winden, Piet Bastiaanse, een bijzon-
dere intentie voor Frans van den 

Berg, overleden ouders Goorden-
Konings en overleden kinderen. 

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 25 april 9.15 uur: Kees 

Uijtdewillegen, Naantje Bals-Mies, 
Janus Buysen, Marie Buysen van de 
Sanden, Frans de Crom, de overle-
den familie de Crom en overleden 
familie Gommers. We gedenken de 
sterfdag van Frans Buysen.. 

WIJ BIDDEN VOOR 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  

 

 Kees van den Berg  

Dat onze liefde groot mag zijn  
 

Dat onze liefde groot mag zijn,  
groot genoeg om over grenzen heen  
de vreemdelingen onze hand te reiken.  
 

Dat onze liefde wijd mag zijn,  
wijd genoeg om de ravijnen  
van de vijandschap en haat te overbruggen. 
 

Dat onze liefde warm mag zijn,  
warm genoeg om in de koude nacht  
de dagen met wat vrede toe te dekken.  
 

Dat onze liefde diep mag zijn,  
diep genoeg geworteld in de ziel  
om in de droge tijden stand te houden.  
 

Kees Pannekoek in: Voetspoor (juli 1995), p. 15 
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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 zieken-
communie, 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 opge-
ven 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 paro-
chieblad 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 6 mei. Kopij inleveren voor maan-

dag 26 april via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in 
uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website:  w w w. sam e n ke rk . n l  



12 

 

 

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 bekij-
ken via: www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > Uitzending 

vieringen. 

Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 
25 april 
  

  11.00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor P. v. Steekelenburg 
organist F. Schijven 

9.15 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor 
organist 

Zondag 
2 mei 
 

  11.00 uur 
F. Verheije, pr 
Voorzang 
organist J. Slock 

geen dienst 
 

http://www.samenkerk.nl

