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LIEFDE 
 

‘De liefde is iets groots, en in alle opzichten een groot goed.  
Zij alleen maakt licht wat ons bezwaart en weet alle tegenslag moedig te 
dragen. Niets is zoeter dan de liefde, niets sterker, niets hoger en niets 
omvattender, niets aangenamer, niets voller, niets beter in de hemel en op 
aarde. 
      Omdat de liefde uit God geboren is, kan zij, boven al het geschapene, 
alleen rusten in God. Wie liefheeft vliegt, loopt, is blij, is vrij en niet tegen te 
houden!’ (Thomas à Kempis, 1380-1472)) 

 
      Deze woorden zou je iedereen mee willen geven maar in het bijzonder al 
die kinderen die uit groep 8 doorgaan naar de middelbare school.  
Een belangrijke mijlpaal in het leven van twaalfjarigen.  
Ze komen in een heel nieuwe omgeving, worden geconfronteerd met nieuwe 
leraren en leraressen, nieuwe vakken, meer huiswerk, en andere vrienden en 
vriendinnen. 

Redactieadres:  

Torenplein 1a,  4724 BX Wouw   

viertorens@samenkerk.nl 

 

 

 

Jaargang 30 nummer 11       

3 juni 2021 

  
  
  

PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD,  REGIO WOUW 

mailto:viertorens@samenkerk.nl


2 

 

Maar ook voor ouders is het een belangrijk moment. Ouders hebben de 
neiging om hun kinderen angstvallig voor de boze wereld te willen 
beschermen.  
Ze laten maar moeilijk het kind los. En toch is dat een eerste vereiste.  

Als de basis van al die kinderen de liefde is waaruit zij zijn 
voortgekomen, dan kan hen niet veel gebeuren. Zij staan stevig in deze wereld, 
zij hebben een fundament meegekregen. 
In vertrouwen op die liefdesbasis kun je loslaten. Als is dat soms nog zo 
moeilijk. Maar loslaten moet iedereen op elk moment in zijn of haar leven.  
Loslaten van wat je eigen dromen en wensen zijn, het kan altijd weer anders 
lopen.  
Het kind loslaten als het zijn eerste stappen doet.  
Het kind in andere handen geven als het naar groep 1 gaat.  
En nu dus weer loslaten, al een beetje de wijde wereld in.  
In de koestering van ouders voor het kind is wel degelijk ruimte voor de 
ontplooiing van het kind. Die ruimte moet er ook zijn. 
Loslaten is liefhebben in zijn allerzuiverste vorm.  

Veel van onze jongeren hebben examen gedaan. Een spannende tijd. 
Ze hebben ook een moeilijke tijd achter de rug. Geconfronteerd met een 
lockdown door Covid-19, niet naar school. Van basisschool tot en met de 
universiteiten was het thuis -online - lessen volgen en ook nog eens leren voor 
toetsen en examens. Wie had dit ooit kunnen bedenken? 
Mocht je geslaagd zijn: gefeliciteerd! Mocht je nog herkansingen hebben: 
succes! 
Vele moeders en oma’s (ook vaders en opa’s) branden een kaarsje bij Maria 
om hulp. Natuurlijk moet je het zelf doen, maar een gebedje is iets extra’s. 

Ook wij moeten in ons leven van alles steeds weer loslaten.  
De kunst is dan: hoe gaan we daarmee om? Is ons loslaten een verdrietige 
zaak, zijn we ongelukkig omdat dit of dat niet (meer) kan?  
Of proberen we telkens weer er uit te halen wat er in zit? 
Proberen we de liefde die ons draagt weer op het spoor te komen, om vandaar 
uit door te mogen gaan? 
Zien we al diegenen die ons liefhebben en ons tot steun zijn? Hebben wij hen 
genoeg lief? Hebben we God lief? 
Want: Thomas à Kempis heeft gelijk: 
‘Wie liefheeft vliegt, loopt, is blij, is vrij en niet tegen te houden!’ 
 
Ryan Keetelaar, diaken. 
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DE CLOUD 
 
Door Redactie Katholiek.nl 
13 mei 2021 
 

N.a.v. Marcus 16,15-20 

     Het is Hemelvaartsdag! De dag 
van dauwtrappen, van vroeg de deur 
uit om in de prachtige natuur met 
veel ontluikend groen te genieten 
van Gods Schepping. Het is de dag 
dat er in ons christelijk geloof een 
overgang gemaakt wordt van de 
lijfelijke aanwezigheid van Jezus te 
midden van zijn vrienden naar een 
aanwezigheid ‘op afstand’. 
     ‘Een wolk onttrok Hem aan hun 
ogen’, staat er geschreven. ‘Een 
wolk’, de cloud, de plek waar we al 
onze herinneringen (onze 
paperassen) in opslaan? Je zou het 
bijna denken. Het woord ‘wolk’ 
staat er echt en dit woord heeft 
vandaag in ons digitale tijdperk een 
bijzondere betekenis gekregen. 
De cloud die er voor zorgt dat onze 
data goed opgeborgen zijn om ze – 
als de tijd daar is – weer op te halen, 
te bewerken, weer op te slaan tot 
aan de volgende exercitie. 

 
     Wanneer Jezus door een ‘cloud’ 
aan de ogen van zijn vrienden 
onttrokken wordt, dan is Hij 
heengegaan met veel ervaringen. 
Ervaringen van contacten met 
mensen die Hij genezen heeft, die 
Hij richting heeft gegeven. Mensen 
ook die Hem naar het leven hebben 
gestaan, Hem zelfs hebben 
geliquideerd op een kruis. Maar ook 
getrouwen die na zijn dood getuigen 
dat Hij leeft. Zoveel ervaringen 
neemt Hij mee de cloud in. 
     Ervaringen zijn evenzovele 
verbindingen met mensen. Deze 
mensen, zijn vrienden, zijn 
volgelingen, mannen en vrouwen, 
ouderen en jongeren, gaan verder. 
Tot op de dag van vandaag. Wij 
kunnen steeds weer een beroep 
doen op die cloud, op dat reservoir 
aan ervaringen om ze te benutten 
voor ons leven vandaag. Zoals Hij – 
Jezus – mensen benaderd heeft, ze 
heeft genezen, ze richting heeft 
gegeven, hen is voorgegaan, zo 
mogen en kunnen wij dit ook. 
En steeds blijft die cloud boven ons 
hangen, vol herinneringen, vol 
ervaringen: een krachtbron. 
Redactie 

 

 

https://www.katholiek.nl/wp-content/uploads/2021/05/sky-414199_1920.jpg
https://www.katholiek.nl/author/redactie-katholiek-nl/
https://www.katholiek.nl/author/redactie-katholiek-nl/
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HÉ, HAAL DIE BALK EENS 
UIT MIJN OOG! 
© Marieke Drent 

De titel is een zin waarvan ik niet 
dacht het ooit letterlijk te hoeven 
gebruiken. Toch was het nodig 
toen mijn bonuszoontje van vier 
een speelgoedbalk in mijn oog 
duwde. Vervolgens stopte hij 
twee balken in zijn eigen ogen. 
Vrijwel direct was er een nieuwe 
column geboren. 
       In Lucas 6: 41-43 vraagt 
Jezus: Waarom kijk je naar de splinter 
in het oog van je broeder of zuster, terwijl 
je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 
Hoe kun je zeggen, laat mij die splinter 
verwijderen, terwijl je de balk in je eigen 
oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst 
die balk in je eigen oog, pas dan zal je 

scherp genoeg zien om de splinter in het oog 
van je broeder of zuster te verwijderen. 
        Niemand vindt het leuk om 
kritiek te krijgen. Op mijn opleiding 
werd er dan ook gekozen voor het 
woord ‘opbouwende feedback’. 
Wetende dat je zelf niet perfect bent 
moet je realiseren dat het belangrijk 
is dat je bij feedback naar een 
andere partij niet in verwijten valt. 
Het gedrag van een ander komt 
altijd ergens vandaan en oordelen 
daarover is niet aan jou. Wanneer je 
merkt dat iemand zeer negatief 
tegenover jou lijkt te staan en enkel 
aangeeft wat je in zijn of haar ogen 
fout lijkt te doen, doet dit niet ten 
goede aan de relatie. De relatie 
wordt ongelijkwaardig en niet zoals 
broeders en zusters horen samen te 
leven. Een open houding waarin je 
eerst naast elkaar gaat staan in plaats 
van tegenover elkaar doet wonderen 
voor de communicatie. 
      Toen mijn bonuszoon de balken 
in zijn ogen had, moest hij lachen. 
‘Ik zie niks meer,’ zei hij. Ik zei ‘Nee 
dat, klopt.’ Met hout in je ogen is 
het ook makkelijk om alleen maar 
splinters te zien, dacht ik met de 
woorden van Jezus is mijn hoofd. Ik 
moest denken aan een situatie waar 
ik in gezeten heb. Waar ik mij 
jarenlang erg klein voelde omdat ik 
alleen maar te horen kreeg wat ik 
fout deed en anders moest doen. Ik 
keek steeds meer naar mijzelf en 
ging van alles veranderen om de 
ander te pleasen. Totdat ik erachter 
kwam dat ik alleen maar naar mijzelf 
aan te kijken was. Wat ik ook deed, 

https://www.katholiek.nl/wp-content/uploads/2021/05/Blok-in-oog.jpg
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het was niet goed genoeg. Ik verloor 
mijzelf om aan de onmogelijke eisen 
van de ander te kunnen voldoen. 
        Eindelijk was er een 
mogelijkheid om een gesprek te 
voeren waarin naar voren kon 
komen dat deze rolverdeling niet 
wenselijk was. Ik had mij 
voorgenomen om zelf niet met 
verwijten te komen want dat zou 
niets oplossen. Ik zou enkel kunnen 
zeggen wat ik deed om de ander 
tegemoet te komen en ik zou 
aangeven dat ik alles had 
geprobeerd om het beeld van de 
ander te doorbreken en de zorgen 
weg te nemen. Soms heb je de beste 
voornemens, ook in gesprekken 
zoals deze, maar moet je uiteindelijk 
concluderen dat een ander niet 
openstaat om naar zichzelf te kijken. 
       Ik ben nog steeds in conclaaf 
met God over wat je dan kunt doen 
in dit soort situaties. Want ik kan 
niemand veranderen en dat hoeft 
ook niet. Ik kan niet meer doen dan 
mijn best, maar dat werd niet 
gezien. Toen dacht ik weer aan de 
mooie woorden, dat God ziet wat in 
het verborgene is. Dat wanneer ik 

oprecht en dicht bij mijzelf blijf, de 
bevestiging van binnenuit komt.  
       Een bevestiging van binnenuit 
is mooi maar je moet er wel enorm 
sterk voor in je schoenen staan. Het 
vergt iedere keer weer een groot 
vermogen om de negativiteit los te 
laten en geen bevestiging van 
buitenaf nodig te hebben. Ik blijf 
mens en het is wel een middel om je 
zelfvertrouwen op te bouwen. Toch 
klopt deze les wel en is het niet goed 
om bevestiging te blijven zoeken 
waar je hem niet kunt krijgen.   
      Negatieve woorden klinken 
echter harder dan positieve en 
blijven langer in je systeem. Het is 
de kunst om deze woorden van 
schaduw achter je te laten en je te 
keren naar de zon. Want alleen dan 
kun je groeien. Dit zien we wel aan 
de zonnebloem die zijn hoofd laat 
hangen in de schaduw. Wanneer 
deze met de zon meedraait, kan hij 
groeien. Ik hoop dat ik ook in 
situaties zoals deze kan blijven 
onthouden dat ik met de zon moet 
meedraaien. 
Redactie 

 

 

 

 

  

Wacht niet op bijzondere momenten, 

 maar maak de gewone momenten bijzonder 
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CARITASCOLLECTE VOOR 
DIACONAAL 
ONDERSTEUNINGSWERK 
Wouw: 6 juni 
Wouwse Plantage:13 juni 
 
Zondag voor Diaconie 
In het weekend van 5 en 6 juni 2021 
hebben we in het bijzonder aandacht 
voor diaconie, dit biedt elk jaar de kans 
om de aandacht specifiek te vestigen op 
het diaconale werk in de parochie dat 
wordt uitgevoerd door de parochiële 
caritasinstellingen, werkgroepen 
diaconie in samenwerking met andere 
werkgroepen, besturen en de pastorale 
beroepskrachten, en mede wordt 
ondersteund door medewerkers van het 
bisdom.  
 
Collecte 
De opbrengst van de extra collecte op 
deze zondag is dan ook voor het 
diaconale ondersteuningswerk in het 
bisdom. U kunt een gift doen via de 
collecte in de kerk of u kunt ook een 
bedrag overmaken op 
bankrekeningnummer IBAN NL22 
INGB 0654 5666 82 t.n.v. Diocesane 
Caritasinstelling Bisdom Breda, te 
Breda.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
bijdrage! 

Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, 
Deelraad Wouwse Plantage  

 

HEILIG HART MAAND 
 
Zoals mei de maand van Maria is, 
zo wordt juni de maand van het 
Heilig Hart genoemd, vanwege het 

feest van het Heilig Hart van Jezus; 
het Hart dat begon te kloppen in de 
schoot van de gezegende Maagd 
Maria, die het vuur van Gods liefde 
in de wereld bracht. Voor 
sommigen wellicht een devotie uit 
een vervlogen tijd maar die toch 
nooit veroudert en altijd actueel zal 
blijven. Zeker nu in deze coronatijd. 
      Dit Hart van de Gekruisigde en 
Verrezen Christus bevat namelijk 
een boodschap voor ons allen. Het 
spreekt ook tot de hedendaagse 
wereld. In een maatschappij waar 
techniek en informatieweten-
schappen zich met grote schreden 
ontwikkelen en waar we ten prooi 
vallen aan duizenden, vaak tegen-
strijdige belangen, riskeren we onze 
kern te verliezen, de kern van 
onszelf. Door Zijn Hart aan ons te 
tonen herinnert Jezus ons boven 
alles dat Hij hier is, in het innerlijk 
van de persoon, waar de bestem-
ming van ieder van ons ligt 
besloten, dood of leven in de 
breedste zin. Hijzelf geeft ons leven 
in overvloed, Hij maakt het mogelijk 
om ons hart, die soms verhard is 
door onverschilligheid en egoïsme, 
te openen voor een verhevener 
vorm van liefde en barmhartigheid. 
In de kerk van Wouwse Plantage 
heeft het Heilig Hart beeld een 
speciale plaats op een console. Ook 
dit jaar zal gedurende de maand juni 
bij het beeld een bloemetje worden 
geplaatst en kan er een kaarsje bij 
worden aangestoken. 
Adrie Koolen 
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PLANTSOEN RONDOM KAPEL SPELLESTRAAT WEER SPIK EN 
SPAN 

 
Op persoonlijk initiatief en onder 
coördinatie van Piet van Meel is 
afgelopen weken het plantsoen en 
bestrating e.d. van de kapel aan de 
Spellestraat grondig aangepakt. Hij 
heeft hiervoor een prachtig plan 
voorgelegd bij het parochiebestuur, 
waar we natuurlijk mee hebben 
ingestemd.  
     Het is geheel kosteloos voor de 
parochie door medewerking van 
diverse personen en bedrijven 
uitgevoerd, zoals van Loon Grond-
verzet, De Wit van Dongen 
Groencentrum, van der Heijden 
Sierbestratingen en akkerbouwer 
fam. Akkermans, waar het perceel 
van de kapel aan grenst.  Dina Broos 
heeft samen met haar kleinkinderen 
de kapel en banken grondig gerei-
nigd en Wil van Gastel heeft ook 
met de aanleg geholpen en verzorgt 
het dagelijks onderhoud aan het 

plantsoen. 
Ook op de gemeente Roosendaal is 
en beroep gedaan en zij hebben 
hieraan een positieve ondersteuning 
en bijdrage aangegeven. Het is toch 
fantastisch, dat er zo’n spontane 
medewerking is van vele partijen bij 
zo’n goed burgerinitiatief onder 
auspiciën van Piet van Meel. 
     Het zoveelste bewijs dat een 
parochie geen bestaansrecht heeft 
zonder begunstigers en vrijwilligers.  
Waar een klein dorp, groot in kan 
zijn, grote klasse. Wij willen graag 
namens de parochie bovengenoemde 
bedrijven en personen bijzonder 
bedanken voor hun medewerking.  
Vele recreanten en ook onze 
parochianen zullen nu weer kunnen 
genieten van de prachtige uitstraling, 
zoals blijkt uit onderstaande foto. 
Piet Backx :  lid parochiebestuur  
aandachtsveld gebouwen. 
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MGR. LIESEN DIENT 21 
KINDEREN HET VORMSEL 
TOE 
 
In een ongewoon volle kerk heeft 
op vrijdag 21 mei de bisschop van 
Breda, mgr. Liesen, aan 21 kinderen 
het vormselsacrament toegediend.  
 

 
 
Omdat de Corona-pandemie nog 
steeds niet voorbij is, waren er enige 
aanpassingen nodig om de kinderen 
op een veilige manier te vormen.  
      Maar het was een feestelijke 
viering, met een indrukwekkende 
preek van de bisschop. Van de 21 
vormelingen kwamen er twaalf uit 
de parochie De Bron en een deel 
van de groep ontving het sacrament 
een jaar later dan gepland, ook weer 
door de corona-pandemie. 
Wij wensen onze kersverse 
vormelingen een mooie 
toekomst, succes op school en 
graag nog eens terug in de kerk. 

VASTENACTIE OPBRENGST 
2021 
 
 

Ruim een week voor Pasen werden 
de vastenzakjes (voor zo ver 
mogelijk) verspreid en achterin de 
kerken gelegd voor het project: 
“Werken aan je toekomst” 
 
De opbrengst is dit jaar: 

 in Heerle               €    16,- 

 in Moerstraten      €     10,- 

 in Wouw              €   213,45 

 in Wouwse Plantage + 

machtigingen        €   168,- 

 bussen kerk          €     40,- 

Totaal opbrengst Vastenzakjes                                          
€  447,45       

 opbrengst Caritascollecte voor 

de Vastenactie      € 85,35 

Totale opbrengst voor de 
Vastenactie                     €  532,80 
 
Hoeveel er rechtstreeks is gestort of 
gedoneerd, is bij ons niet bekend. 
 
Hartelijk dank voor uw gift!. 
Alle vrijwilligers hartelijk bedankt 
voor hun inzet. 
 
De Vastenactiegroep 
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PAUS FRANCISCUS OVER 
COMMUNICATIE 
 
Een communicatiemiddel is alleen 
nuttig en kostbaar als het ons ertoe 
aanzet “dingen te gaan zien die wij 
anders niet zouden weten, als het 
kennis op internet zet die anders 
niet zou circuleren, als het 
ontmoetingen mogelijk maakt die 
anders niet plaats zouden vinden.” 
Dit zegt paus Franciscus in zijn 
boodschap voor de Wereld-
communicatiedag op 16 mei. 
     In zijn boodschap schrijft de 
paus over het doorgeven (communi-
ceren) van het geloof, over 
journalistiek en over de verant-
woordelijkheid van iedereen om 
goed om te gaan met sociale media. 

 
“Kom dan kijken” is de titel van de 
boodschap. Het is een citaat uit het 
evangelie volgens Johannes, waar 
wordt geschreven over de roeping 
van de eerste leerlingen. Filippus 
vertelt aan Natanaël over de 
ontmoeting met Jezus de Messias. 
Natanaël is echter sceptisch en zegt: 
“Uit Nazaret, kan daar iets goeds 
vandaan komen?” Paus Franciscus 
constateert: “Filippus probeert hem 
niet met redeneringen te overtuigen: 
‘Kom dan kijken’, zegt hij tegen 

hem (vgl. Johannes 1, 45-46). 
Natanaël gaat kijken en vanaf dat 
ogenblik verandert zijn leven. Het 
christelijk geloof begint zo. En zo 
wordt er gecommuniceerd: met 
directe kennis, voortgekomen uit de 
ervaring, niet van horen zeggen.” 
 
Vervlakking 
De paus waarschuwt voor “het 
risico van een vervlakking in 
kranten die van elkaar kopiëren, of 
nieuwsuitzendingen op televisie of 
radio en websites die in wezen 
hetzelfde zijn en waar geen plaats is 
voor onderzoek en reportages.” Hij 
roept daarom op om “de zolen van 
de schoenen te verslijten” en 
“mensen te ontmoeten om de echte 
verhalen te zoeken of bepaalde 
situaties met eigen ogen te 
controleren.” Want, zegt de paus, 
zonder ontmoeting “blijven wij 
externe toeschouwers ondanks de 
technologische vernieuwingen die 
het mogelijk maken ons te 
confronteren met een steeds groter 
wordende werkelijkheid waarin wij 
ondergedompeld lijken.” 
     Heel concreet thematiseert de 
paus ook de berichtgeving over de 
coronapandemie. “Er bestaat het 
risico alleen met de ogen van de 
rijkere wereld over de pandemie en 
zo over iedere crisis te vertellen”, 
schrijft hij. “Wie zal ons vertellen 
over het wachten op genezing in de 
armste dorpen van Azië, Latijns-
Amerika en Afrika?” En ook in het 
rijkere deel van de wereld zijn de 
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WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 

PAROCHIANEN:  
  

          Elly Machielse-Jochems 

      Piet Mouwen  

            Frans Schuurbiers 

            Maurice Gommeren 

 

armen “geen voorpaginanieuws”, 
aldus de paus. 

Internet 
Paus Franciscus schrijft in de 
boodschap over internet. Hij noemt 
dit “een geweldig middel”, dat 
echter komt met een verantwoor-
delijkheid: “Dankzij internet hebben 
wij de mogelijkheid te vertellen wat 
wij zien, wat er voor onze ogen 
gebeurt, getuigenissen te delen. 

Maar intussen zijn ons allen de 
risico’s duidelijk geworden van een 
ongecontroleerde sociale communi-
catie.” De paus roept daarom op tot 
verantwoordelijkheidsgevoel “hetzij 
bij het verspreiden, hetzij bij het 
ontvangen van de inhoud.” 
 
RKKKerk.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WIJ BIDDEN VOOR 

IN WOUW 
Zondag 6 juni 11:00 uur: 
Corry Buis-Raats, Ton van Winden, 
Cor Vos-van Wezel, we gedenken de 
sterfdag van Wim de Bruijn. 
Zondag 13 juni 11:00 uur 
Mien Hertogh, overleden echtpaar De 
Visser-Scheepers, Cornelis Oomen, 
Gerard de Regt,  
Lily Govaert-Fonteyne, overleden 
familie de Bruijn. 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 13 juni 09.15 uur: 
Marie Buysen van de Sanden, 
Janus Buysen, Frans Buysen, de 
overleden ouders Christ en Cor 
van Meer-Kerstens, de overleden 
familie Van Meer-Buermans, Jan 
Ooms en Cees en  Naantje van 
Meel-Nuiten. 
We gedenken de sterfdag van 
Marie Mangelaars-van Wezel, Ko 
van Meel en van Rina van Meel-
van Meer. 
 
 

We noemen de namen 

hardop, één voor één 

in de wetenschap: 

God vergeet er géén 

 
Anja de Jong  
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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 17 juni. Kopij inleveren voor maandag  
8 juni via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de contactpersoon in uw 
geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl 
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 
6 juni 

  11:00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
2 cantores 
Organist J. den Engelsman 

Geen viering 

Zondag  
13 juni 

  11:00 uur 
Voorganger nog niet 
bekend 
Cantor C.J. Reuver 
Organist G. Siebelink 

9:15 uur 
R. Keetelaar, diaken 
Organist, cantor 

 

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. 

Door ziekte (geen corona) is de pastoor tijdelijk niet ingeroosterd de 

komende weken. Wij wensen hem veel beterschap. 

http://www.samenkerk.nl/

