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Jaargang 30 nummer 10           
20 mei 2021 

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

  

Door de coronatijd zijn we in de kerk gebruik gaan maken van de livestream 
en video-vergaderingen. De website van de parochie is verder ontwikkeld. Ons paro-
chieblad staat er ook op. Religieuze programma’s op televisie voorzien in een behoef-
te. Deze ontwikkeling is waardevol. Maar is het denkbaar dat de kerk in de toekomst 
vooral een digitale kerk zal worden? En dat we niet meer als gemeenschap zullen sa-
menkomen om ons geloof te vieren? 

De toekomst zal ongetwijfeld een verdere evolutie in het parochieleven laten 
zien. Gezien de veranderende kerkelijke betrokkenheid in het algemeen zal het verder 
veranderen. Toch denk ik dat mensen altijd blijven verlangen elkaar echt te ontmoe-
ten. Elkaar fysiek te ontmoeten, zoals we dat tegenwoordig noemen. Wat altijd zal 
blijven: mensen die willen geloven zoeken contact met elkaar, willen verbonden zijn 
met elkaar, niet alleen digitaal of via de media, maar ook in de plaatselijke kerkge-
meenschap, de parochie. 

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD, REGIO WOUW 

ELKAAR ECHT ONTMOETEN  

ALS GELOVIGEN 
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Het is duidelijk dat niet alle kerkgebouwen hun bestemming als kerk kunnen 
behouden. Daarvoor is de deelname aan het kerkelijke leven te gering geworden. 
Maar in het hart van de missionaire parochie van de toekomst zal er zeker een plaats 
van samenkomst moeten zijn, waarin gelovigen echt samen kunnen komen rondom 
het Woord en de Sacramenten kunnen ontvangen. Een plaats waar men elkaar echt 
kan ontmoeten als gelovigen. 

Zo’n plaats is hiervoor speciaal gewijd of gezegend: een kerk of een kapel. 
Een plaats waar je als gelovige graag naar toe gaat, om even tot rust te komen, inspi-
ratie op te doen. Een gebouw wat mooi en verzorgd is. Je krijgt er nieuwe Geest-
kracht om in het dagelijkse leven in het echt de Blijde Boodschap te beleven en an-
dere mensen echt tot zegen te kunnen zijn. Gelovigen, geestverwanten, komen hier 
naar toe vanuit de hele streek omdat het belangrijk is om elkaar echt te ontmoeten 
en het geloof samen te vieren. 
Pastoor Frans Verheije 

IN VUUR EN VLAM  
Vele jaren lang ondersteunde de 

cultuur het geloof en het kerkbezoek. 
Grote en grotere gezinnen werden ge-
doopt en gelovig gesocialiseerd. Dit al-
les maakte dat de Kerk volop kerken 
kon bouwen die ook nog eens massaal 
bezocht werden. Ach, hoe heerlijk was 
die tijd.... James Mallon, de auteur van 
‘Als God renoveert’, zegt hierover: ‘In 
zekere zin konden we ons het gebrek 
aan aandacht voor het maken van ge-
loofsleerlingen permitteren doordat de 
cultuur alles overeind hield.’ Dat breekt 
ons nu op. Plotseling ‘zijn wij de tijd 
die de bakens moet verzetten’. Als wij 
de bakens niet verzetten blijft er niet 
veel over (nou ja, niet veel....).  

Hoe lang is het al niet ‘aan de 
gang’: het geloven van op een afstand. 
We zijn goed in relativeren. Och, elke 
week naar de kerk...en och dit, och 
dat... Tegelijkertijd hebben we het ade-
quate antwoord niet gevonden. We 
spreken niet of nog niet de juiste woor-
den. Misschien is ons vocabulaire te 
binnenkerkelijk. Maar te algemeen spre-

ken kan ook niet. We zoeken naar het 
‘scherp van de snede’. Naar wat ons 
verbindt en in vuur en vlam zet.  

We zoeken naar Jezus die altijd 
nieuw is, zelf het Goede Nieuws is. 
Met woorden van nu. Geworteld. Au-
thentiek. Zoek, en je zult vinden. Klop 
en jou zal worden open gedaan. Ver-
trouw en houd niet op te vertrouwen. 
En wees niet bang. Midden in de we-
reld, het leven omarmend, de mensen 
nabij. Niemand laten we vallen. We 
zoeken onverminderd naar leven. Naar 
leven dat reikt zelfs over aardse gren-
zen heen.  

Ach, hoe heerlijk is de tijd.  
Vicaris Wiel Wiertz, Nieuwsbrief vicariaat-
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VIER PINKSTEREN! 
De Rooms-Katholieke Kerk 

voorziet voor Pinksteren geen grote 
versoepeling van de eigen coronamaat-
regelen. Het protocol ‘Kerkelijk leven 
op anderhalve meter’ blijft gelden. Ook 
wanneer de coronacijfers verbeteren en 
het maximum aantal gelovigen bij een 
viering wordt verruimd, kan mogelijk 
niet iedereen die dit wil de Pinkstervie-
ringen fysiek bijwonen. De Nederland-
se bisschoppen roepen met de website 
www.vierpinksteren.nl echter op om 
vooral wel Pinksteren te vieren en als 
er geen plek is in de kerk, dit thuis via 
livestream of televisie te doen. 

Zondag 23 mei is het Pinksteren. 
Met Pinksteren viert de Kerk de vol-
tooiing van Pasen door de uitstorting 
van de Heilige Geest over de apostelen. 
‘Pinksteren’ komt van het Griekse pen-
tèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is 
de vijftigste en laatste dag van de Paas-
tijd, die begint op Paaszondag. 

In de aanloop naar Pinksteren 
toe roepen de Nederlandse bisschop-
pen met de website 
www.vierpinksteren.nl op om dit feest 
vooral te vieren en in het verlengde van 
de eerdere campagnes Vier Kerstmis en 

Vier Pasen zeggen zij nu Vier Pinkste-
ren! Op www.vierpinksteren kunnen 
bezoekers zoeken naar de website van 
de parochie in de eigen woonplaats om 
daar te kijken of men gedurende deze 
periode bij een van de vieringen kan 
zijn en wat daarvoor gedaan moet wor-
den. 

Zijn alle plaatsen in de kerk gere-
serveerd, dan kan thuis meevieren ook, 
via de livestream van de eigen kerk, of 
via de televisie bij KRO-NCRV op 
NPO2. Op www.vierpinksteren.nl zijn 
verschillende handige links en down-
loads te vinden die helpen om de Paas-
tijd en Pinksteren ook thuis (mee) te 
kunnen vieren.  
 

VIER PINKSTEREN! 
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CARITASCOLLECTE: WEEK  
NEDERLANDSE MISSIONARIS  

23 MEI PINKSTEREN IN  
WOUWSE PLANTAGE EN WOUW 

  
Missionarissen en missionair 

werkers zijn er altijd voor de ander. 
Bent u er voor hen tijdens de 

Pinksteractie 2021? 
  
Wereldwijd zetten Nederlandse 

missionarissen en missionair werkers 
zich iedere dag in voor hun kwetsbare 
medemens. Eén keer per jaar zetten wij 
hen zélf in het middelpunt. Dat doen 
we tijdens de Pinksteractie van de 
Week Nederlandse Missionaris 
(WNM). Van 15 t/m 23 mei voert 
WNM campagne voor het welzijn van 
deze bevlogen en bezielde mannen en 
vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven 
inzetten voor de ander. Uw steun is 
daarbij onmisbaar! Al vragen missiona-
rissen zelf weinig, een steuntje in de rug 
kunnen zij heel goed gebruiken. 

Zij zijn er altijd voor de ander 
Geïnspireerd door hun geloof 

zetten missionarissen en missionair 
werkers zich in voor anderen. Dat doen 
zij altijd en overal ter wereld. Missiona-
ris Peter Daalhuizen werkt bijvoor-
beeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar 

hij zich (samen met zijn zus) inzet voor 
bejaarden en andere kwetsbare groe-
pen. Hij heeft er zelfs drie parochies 
onder zijn hoede. Missionair werker 
Susanne Beentjes werkt in Tanzania 
met jonge meisjes die vaak al jong 
zwanger zijn geraakt en daardoor hun 
school niet konden afmaken. Dankzij 
Susanne leren de meisjes voor zichzelf 
en hun kind te zorgen, waarbij omgaan 
met geld erg belangrijk is. Susanne, pa-
ter Peter en al die andere missionaris-
sen en missionair werkers zijn er altijd 
voor de ander. En wij zijn er - samen 
met u - voor hen. 

Samen voor onze missionarissen 
De WNM steunt missionarissen en 
missionair werkers in hun persoonlijke 
welzijn. We bieden financiële steun, zo-
dat zij hun werk zorgeloos kunnen 
doen. Denk aan verzekeringen, bijzon-
dere ziektekosten en de premie voor de 
AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld 
ontvangen, zodat zij kunnen genieten 
van een verlof in Nederland zonder dat 
zij familie of vrienden om hulp hoeven 
te vragen. Daarnaast heeft de WNM 
een klein, laagdrempelig fonds waar 
missionarissen een beroep op kunnen 
doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld 
als hun computer is gestolen en geld 
voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we 
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het steuntje in de rug van onze missio-
narissen. 

“Je weet dat je er in Nederland 
nog bij hoort. Dat mensen aan je den-
ken, ook al ben je ver weg. Dat is voor 
mij een enorme geruststelling. Het is 
erg fijn een achterban te hebben.” Pa-
ter Peter Daalhuizen 

“De WNM ondersteunt mijn 
uitzending en als ik een specifieke hulp-
vraag heb, kan ik de WNM altijd bena-
deren. Zo kreeg ik coronanoodhulp die 
ik heb gebruikt voor het aanschaffen 
van twee wastafels, zeep en dispensers 
voor de parochie.” Susanne Beentjes 

Helpt u mee tijdens de Pinkster-
actie? Alleen samen met u kan WNM 
dit steuntje in de rug zijn voor mensen 
zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij 
en vele anderen dit jaar weer op uw fi-
nanciële hulp rekenen door uw gave 
aan deze collecte. Uw bijdrage kunt u 
ook overmaken op: 
 IBAN: NL30RABO 0171 21 1111.  

Meer informatie en digitaal do-
neren kan ook op: 
www.weeknederlandsemissionaris.nl 

Dank u wel voor uw bijdrage. 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, 
deelraad Moerstraten 

  
MEIMAAND IN ZEGGE  

Moeder Maria is er gelukkig al-
tijd, zo gaan wij opnieuw een mei-
maand in Zegge in, waarin er veel be-
perkingen zijn. De bedevaartkapel in 
Zegge is gelukkig wel altijd toegankelijk 
en juist nu vinden heel veel mensen 
steun bij Maria. Er gebeurden wonder-
tjes, waarbij mensen toch herstelden 
vanuit een slechte gezondheidssituatie. 
Maar zeker zo belangrijk is de steun 

voor iedereen; het weten dat je er niet 
alleen voor staat. Bij moeder Maria 
staat de deur altijd open. Ook dit jaar 
kan in Zegge de meimaand niet hetzelf-
de worden gevierd als in 2019 en daar-
voor, maar er is gelukkig al wel wat 
mogelijk. Zie voor de vieringen de 
website van de Sint Franciscusparochie 
te Rucphen. Alle vieringen zijn vanwe-
ge corona in de kerk. U kunt zich aan-
melden via sintfranciscusparochie.nl/
vieringen/.  

De kapel is wel gewoon geopend 
voor individueel bezoek.  

Op 31 mei is er geen processie 
aansluitend aan de viering in de kerk. 

  
OPBRENGST COLLECTES 

In maart was er een caritascol-
lecte voor de Vastenactie, dit bracht 
op: 

   in Wouw:  € 66 ; 

   in Wouwse Plantage: € 20 . 
  
In april was de collecte voor Ki-

ka, de stichting die opkomt voor kin-
deren met kanker. De opbrengst hier-
van was: 

   in Wouw:  € 65 ; 

   in Wouwse Plantage: € 23 . 
  
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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VORMSEL 2021 
  

Op vrijdagavond 21 mei a.s. krijgen 21 kinderen het Vormselsacrament 
toegediend door Bisschop Liessen tijdens de regionale vormselviering om 
19.00 uur in de Lambertuskerk van Wouw. Uiteraard rekening houdend met 
de huidige coronamaatregelen. Deze groep bestaat uit de kinderen die eigen-
lijk vorig jaar hun Vormsel zouden doen en de kinderen van dit jaar. 9 kin-
deren komen uit onze parochie, de overige 12 kinderen uit parochie De 
Bron. De voorbereiding verliep helaas anders dan voorgaande jaren. Door de 
coronamaatregelen konden we niet veel samenkomen. De kinderen hebben 
een quiz gemaakt in de kerk van Hoogerheide en een speurtocht in de kerk 
van Wouw. Diaken Ryan Keetelaar en ondergetekende hebben de kinderen 
verteld over het geloof en het Vormselsacrament. De kinderen van vorig jaar 
hebben ook nog meegedaan met de regionale bijeenkomst van het bisdom, 
het zogenaamde Lopend Vuurtje in de kerk te Bergen op Zoom. Een erg 
leuke dag maar die dit jaar helaas niet mogelijk was. 

Ook volgend jaar zal er weer een regionale vormselviering worden ge-
houden en kunnen we hopelijk meer activiteiten organiseren en we hopen 
dan weer veel vormelingen te verwelkomen. 

  
Jasmijn Bogers Niels en Anouk Jansen 
Kean Koenraadt Daniel en Damian Koeijvoets 
Nienke Naalden Matthijs van Overveld 
Jochem Schrauwen  
  
Van harte gefeliciteerd met jullie Vormsel. De parochie wenst jul-

lie alle goeds voor de toekomst, succes op school en we zien jullie 
graag terug bij een viering in de kerk. 

Mirella, teamassistente 
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is wel heel erg verminderd en daardoor 
ook het belang van het parochieblad. 
Pastoor Berende zei destijds dat het pa-
rochieblad, dat toen nog huis aan huis 
verspreid werd, de laatste schakel was 
tussen de mensen en de kerk. Zo zou 
het de mensen bij de kerk betrokken 
kunnen houden. Dat is niet gelukt, 
want van een oplage van ruim 4000 is 
er een teruggang naar ongeveer 1000 
exemplaren, een vermindering van 
maar liefst  75%. 

Dit zijn wat sombere woorden, 
maar ook het kleine kan groot zijn. Het 
parochieblad wordt zeker door minder 
mensen gelezen, maar kan gelukkig nog 
veel betekenen voor de parochianen. 
Het heeft zeker een belangrijke functie 
in de ondersteuning van de gemeen-
schapsopbouw.  Het blad zorgt voor 
een betere communicatie, verduidelijkt 
de organisatie, helpt bij het regelen van 
parochiezaken, maar wat vooral belang-
rijk is: het brengt mensen binnen de 
kerk bij elkaar! 

  

Het redacteurswerk heb ik met 
veel plezier gedaan, dankzij de prettige 
samenwerking en goede contacten met 
veel bij de parochie betrokken vrijwil-
ligers. Maar ik wil ook graag alle lezers 
bedanken voor hun belangstelling. 

Ik wens mijn opvolger Frank sa-
men met de redactieleden Anita, Betsy, 
Coby, Huub, Henk, Ryan en Wim,  
veel succes met Rond de 4 Torens, ho-
pelijk nog vele jaren! 
Johan Pellis 

AFSCHEID 
Na vele jaren de eindopmaak 

van het parochieblad verzorgd te heb-
ben is dit voor mij het laatste blad. 
Vanaf nummer 11 gaat Frank Schijven 
de lay-out verzorgen. 

Het was destijds pastoor Beren-
de die mij vroeg als vrijwilliger voor 
Rond de 4 Torens. Hierma Siebelink 
was destijds de eindredacteur, van haar 
heb ik dus eigenlijk het “vak” geleerd. 
Toen zij stopte heb ik haar taak overge-
nomen. 

Je kunt wel zeggen dat er heel 
wat is veranderd in de loop der jaren. 
Zowel wat betreft de techniek als de 
betekenis van de kerk.  

De computer was er al wel in de 
jaren negentig, maar die was nog niet 
zo algemeen als nu. Veel kopij kwam 
nog getypt en soms zelfs geschreven 
binnen bij de redactie. Computerschijf-
jes werden toen steeds meer gebruikt 
en vergemakkelijkten het redacteurs-
werk. Maar de grootste verandering 
was het gebruik van internet, zowat al-
les kan tegenwoordig digitaal. Vanach-
ter je eigen bureau heb je nu contact 
met de andere redactieleden, lees je alle 
kopij, maak je het blad op en verstuur 
je het tenslotte naar de drukker. Deze 
manier van werken heb ik altijd prettig 
gevonden. 

  
Wat betreft de betekenis van de 

kerk in de loop der jaren is er helaas 
geen sprake van vooruitgang. De be-
langstelling voor het kerkelijk gebeuren 
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AFSCHEID VRIJWILLIGER IN 
HEERLE 

Enige tijd geleden is bij de werk-
groep “kerkhofonderhoud” Wim Jans-
sen gestopt met zijn werkzaamheden. 

Hij heeft een heftige nek operatie 
ondergaan en moet het wat rustiger aan 
doen. Gedurende het jaar – met uitzon-
dering in de winter – komt deze groep 
om de 14 dagen bij elkaar om de paden 
en rondom de graven de boel netjes te 
maken en te houden. Wim was tiental-
len jaren van de partij om zijn steentje 
bij te dragen. 

Vast en zeker is het u bij uw be-
zoek aan ons kerkhof opgevallen dat al-
les er verzorgd uit ziet. 

Vanwege de Corona maatregelen 
is het moeilijk met de groep afscheid te 
nemen. 

Voor zijn inzet zijn we hem ze-
ker grote dank verschuldigd, vandaar 
deze paar woorden in ons parochieblad. 
Wim nogmaals bedankt en het ga je 
goed! 
Betsy van Meer 

GEEN HELDEN 
  
  

Hier werken geen helden 
Het is hier geen oorlog 
Hier is kwetsbare vrede 
Hier is gewonde liefde 
 
Hier werken gewone men-
sen 
Vrouwen vooral en ook 
mannen 
Hier zijn mensen kwets-
baar 
Hier zijn geen mensen 
broos 
 
Hier geven mensen aan-
dacht 
Hier zit liefde in veel werk 
Hier kunnen mensen moe 
worden 
Hier werken mensen van 
alsmaar doorgaan 
 
Hier zijn mensen soms 
grenzeloos 
Hier overschrijden mensen 
hun eigen grenzen 
 
Noem ze geen helden 
Jaag ze niet op 
Applaudisseer niet 
Steek liever je handen uit 
 
Luister en waardeer met je 
hart 
  
  
Marinus van de Berg, uit Ander 
applaus, Stil applaus / Luisteren 
naar mensen in de zorg 
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Op 2 mei is overleden El-
ly Machielse-Jochems, 
zij is 71 jaar geworden, op 
10 mei namen we afscheid 
van haar in de Lambertus-
kerk in Wouw. 
Elly is geboren op 26 de-

cember 1949 in de Spellestraat te 
Wouw. Zij komt uit een gezin van 4 
meiden en 1 jongen. Uiteindelijk is het 
gezin Jochems verhuisd naar het huis 
aan de Bergsebaan in Heerle. Na de ba-
sisschool in Heerle ging Elly naar de 
huishoudschool in Wouw. Daarna 
heeft zij diverse naaicursussen gevolgd 
waarna zij als coupeuse bij diverse ate-
liers heeft gewerkt. Doordat zij haar 
vak goed kon, maakte zij altijd mooie 
kleren voor haar kinderen. Het maakte 
haar trots als mensen vroegen waar ze 
deze kleren gekocht had. 

Tijdens haar werkzame leven 
leerde zij Toon kennen, die meteen 
haar "maatje voor het leven" was. In 
1968 zijn zij getrouwd en zijn zij in hun 
eerste huurhuis aan de Torenbaan in 
Heerle gaan wonen. In hetzelfde jaar 
werd hun oudste zoon Frank geboren. 
In 1970 werd René geboren. 

In 1972 zijn zij verhuisd naar het 
zelf gebouwde huis aan de Ekelstraat in 
Heerle. In 1978 namen zij samen de 
winkel over van Naan en Jo de Visser 
in Wouw. Het samen runnen van de 
winkel was echter maar van korte duur, 
want in 1979 werd de ziekte MS bij El-
ly gediagnostiseerd. Zij trok zich van-
wege het verloop van de ziekte al snel 
terug uit de winkel en richtte zich al-
leen nog op het huishouden. Na hun 
doodgeboren dochter in1980 werd uit-

eindelijk in 1981 dochter Angela gebo-
ren. Kort hierna zijn zij verhuisd naar 
de woning tegenover de winkel waar zij 
op 2 mei 2021 is komen te overlijden.  

Dit jaar wilde ze nog naar Heerle 
verhuizen om samen bij Angela de rest 
van de tijd samen te genieten. Een plan 
dat nu deels uitgevoerd gaat worden. 42 
jaar van haar leven stond grotendeels in 
het teken van de ziekte MS. Deze ziekte 
zorgde er voor dat zij haar hobby's tel-
kens moest bijstellen door de opgelegde 
beperkingen in haar leven. Dat frus-
treerde haar enorm.  

Geleidelijk aan moest ze steeds 
meer lichamelijk inleveren. De laatste 
jaren bleven alleen nog haar favoriete tv 
programma's over. Ook kwamen er 
naast MS nog meer aandoeningen in 
haar leven. Zonder de toewijding en 
liefdevolle verzorging van Toon had El-
ly nooit haar hele leven centraal in ons 
midden kunnen blijven. Haar strijdlust 
kende echter geen grenzen en telkens 
wist zij zich weer te herpakken en ieder-
een versteld te doen staan van de kracht 
die zij bezat. Ze verlegde haar grens 
door elke keer een ander doel te stellen. 
(50 jarig jubileum van hun huwelijk, de 
communie van Isabel, haar 70 jarige 
leeftijd). Hetgeen zij allemaal nog ge-
haald heeft ook. Vooral de liefde voor 
haar gaf haar deze energie en kracht.  

Ondanks de diepe dalen en ber-
gen die zij heeft afgelegd is de laatste 
klim te steil geweest en heeft zij de top 
niet kunnen halen. Haar naasten zijn 
trots op haar om de manier waarop zij-
haar ziekte heeft gedragen. 

We hopen dat zij nu haar rust 
heeft gevonden We wensen haar veel 
liefs, rust zacht Elly! 
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IN WOUW 
Zondag 23 mei 11.00 uur: Harry Rub-

bens, Maria van Oers-van Tilburg, 
overleden familie De Kok -
Suijkerbuijk, Jo en Martien Kerstens
-de Kok, Henk van Oorschot, Jos 
van Oorschot, overleden familie 
Gommers-Joosen. We gedenken de 
sterfdag van Peter Hopmans, Petrus 
van Oers. 

Zondag 30 mei 11.00 uur:  Jac Elzak-
kers. 

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 23 mei 9.15 uur: Hoogfeest 

van Pinksteren George Neelen, de 

overleden ouders Uijtdewillegen-
van Doormaal, , Janus Goossens, 
Cornelia Devillers, de overleden 
familie Goossens-Ooms, de 
overleden ouders Liza en Lee van 
Loenhout-de Jong. 

Zondag 30 mei 9.15 uur: Kees Uijtde-
willegen, Naan Bastiaanse-Goorden. 

 

WIJ BIDDEN VOOR 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 
PAROCHIANEN:  

 Kees van den Berg 

 Elly Machielse-Jochems 

  Piet Mouwen  

VAN PASEN NAAR PINKSTEREN 

 

Een Pasen voor iedereen‘ 

Lastige mensen,’ zeggen sommigen, 

‘waarom moeten ze altijd zo opstandig zijn? ’ 

Maar zelf zeggen wie in Hem geloven: 

‘Wij kunnen niet anders, want ook Hij is opgestaan, 

tegen elke vorm van dood en verdrukking in, 

tegen elke vorm van lijden en liefdeloosheid. 

Zijn Geest wekt ons altijd weer op, 

blaast vuur in onze uitgedoofde harten, 

doet ons de vragen stellen naar een nieuwe tijd, 

een andere wereld, een Pasen voor iedereen.’ 
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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 3 juni. Kopij inleveren voor maan-

dag 24 mei 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  
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Reserveren voor de vieringen is niet meer nodig. 
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 
23 mei 
Eerste Pink-
sterdag  

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

9.15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor 
organist 

Zondag 
30 mei 
 

  11.00 uur 
F. Verheije, pr. 
cantor 
organist 

9.15uur 
R. Keetelaar, diaken 
cantor 
organist 

http://www.samenkerk.nl

