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HEILIGE ANTONIUS, BESTE VRIND 
 
Maak dat ik mijn……..vind.  
Ik hoor het mijn moeder nog zeggen, zelf heb ik het ook vaak gebeden als ik 
iets kwijt was. Waarom roepen mensen heiligen aan? Wat zijn heiligen 
eigenlijk, wat is een heilige in onze tijd?  
     Die vraag kwam lang geleden ook al op bij Marmeladow. ( Dostojevski, uit 
Misdaad en straf)  Aan de tafel van een donkere Russische kroeg zei 
Marmeladow tegen Raskolnikow: ‘Iedereen heeft toch een plaats nodig 
waartoe hij zich kan wenden. Er zijn ogenblikken waarop men beslist tot 
iemand zijn toevlucht moet kunnen nemen.’  
 

 
 
Dronken als hij was zei Marmeladow daarmee iets wat niet alleen juist is, maar 
wat ook past in deze tijd.  
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We hebben het druk met van alles, 
we vliegen van het een naar het 
ander, en dikwijls raken we verstrikt 
in alles wat er tegenwoordig op ons 
afkomt. Wij kennen zeker ook tijden 
van radeloosheid en angst. En in die 
donkere momenten komt dan 
onwillekeurig de gedachte bij ons 
op: waar kunnen we met onze 
zorgen terecht? Bij wie? Het is niet 
zo vanzelfsprekend dat iedereen 
maar meteen iemand bij de hand 
heeft, die ons wil aanhoren, die ons 
raad geeft en moed inspreekt. 
     Op die vraag naar hulp en begrip 
antwoordt een oerchristelijk 
getuigenis: ‘Gaat tot de heiligen, 
want zij die hen volgen, zullen 
geheiligd worden.’ Dat is een 
uitspraak van Clemens (± 90 na 
Christus), een van de eerste 
bisschoppen van de gemeente van 
Rome. Dit schreef hij enkele 
decennia na de dood van de 
apostelen. 
     Wij zijn niet gewend om ons tot 
heiligen te wenden, we kennen de 
meesten niet eens, ze worden ons 
als volmaakte mensen voorgesteld, 
terwijl het echt niet van die 
lieverdjes waren, en ze zijn al heel 
lang uit ons blikveld verdwenen. Wij 
staan tegenover heiligen in een 
onheilige tijd.  
     Maar diezelfde heiligen waren 
vaak onhandige stuntelige mensen, 
die prijsgegeven waren aan de 
machten van het kwaad, maar die 
zich wel degelijk door God lieten 
leiden. Zij moesten met veel moeite 
hun weg vinden, en ondervonden 

daarbij veel tegenslagen. Zij hebben 
vaak hevig geworsteld met de 
wereld en met zichzelf. 
     Zo ook Antonius. Hij ging vol 
idealen de Moren bekeren, en werd 
ziek. Daardoor lieten zijn 
medebroeders de eenvoudigste 
karweitjes aan hem over, en werd hij 
achtergesteld bij de anderen. Toch 
bezat hij veel talenten die pas 
ontdekt werden nadat een predikant 
voor een belangrijk feest verstek liet 
gaan, en men bijna spottend zei: 
‘We kunnen het altijd nog aan 
Antonius vragen.’   
     Op zijn weg werd hij dikwijls 
moedeloos omdat zijn preken en 
pogingen tot bekering op niets 
uitliepen….hoe herkenbaar!  
Maar hij had gemeen met alle 
andere heiligen dat zij zich in barre 
tijden tot God wendden. Zo 
overwonnen zij de moeilijke 
momenten in hun leven.  
      Onvoorwaardelijke liefde tot 
God. Zo leefden de heiligen, en dat 
is voor ons een voorbeeld, een 
kracht. Daarom gedenken we 
Lambertus, Gertrudis, Antonius en 
al die anderen, we vieren dat er 
iemand is geweest die ons bij heeft 
gestaan in al die momenten waarop 
wij niet meer wisten waar we het 
zoeken moesten. 
     Daarom is het de moeite waard 
om te roepen: ‘Heilige Antonius 
beste vrind, maak dat ik …..mijn 
geloof in God….. weer vind…..’ 
 
Diaken Ryan Keetelaar
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VERSOEPELINGEN 
Beste parochianen, 
 
Hopelijk gaat het u goed. 
Naar aanleiding van de persconferentie van 28 mei j.l. en de versoepelingen die 
daarin zijn aangekondigd, is er ook voor de kerken wat meer ruimte om 
kerkgangers te ontvangen. Concreet betekent dit voor onze parochie dat u zich 
vanaf heden niet meer voor de vieringen hoeft aan te melden. Wel geldt een 
maximumaantal bezoekers van 100 personen. De overige maatregelen zoals 
mondkapje, 1,5 meter afstand e.d. blijven wel van kracht.  
 
Zingen 
De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen 5 juni nog niet, met 
uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens 
deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het 
risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1200 nieuwe besmettingen 
per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat  
risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één 
cantor of maximaal vier zangers kunnen zingen. De overheid heeft 
aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen 
ingaan. De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven 
op de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en 
zingen tijdens de vieringen. De bisschoppen houden overigens ook komende 
weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot 
versoepeling van de coronamaatregelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ryan Keetelaar, diaken 

 
VERSCHIJNINGSDATA ROND DE VIER TORENS 
 
U bent gewend om dit blad elke 2 weken te ontvangen, maar daar gaat 
verandering in komen. Het parochiebestuur heeft besloten om na de 
vakantieperiode over te gaan op een maandelijkse uitgifte. De reden is om 
kosten te besparen, maar ook tijdgebrek. Een van de gevolgen is, dat er meer 
ruimte nodig is om de intenties en de vieringen te vermelden . Ook de uiterste 
datum voor opgave van intenties wijzigt. Daarom hierbij het schema dat loopt 
tot het einde van dit jaar: 
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 Uitgifte 

 (donderdag) 

Deadline intenties 

(donderdag) 

(do) 12 17 juni 10 juni 

13 1 juli 24 juni 

14 22 juli 

((*)(kerkdeurnummer) 

15 juli 

15 19 augustus 

(kerkdeurnummer) 

12 augustus 

16 23 september 16 september 

17 21 oktober 14 oktober 

18 18 november 11 november 

19 16 december 9 december 

 
De nummers 14 en 15 zijn zogenaamde kerkdeurnummers, die niet bezorgd 
worden, maar in de kerk klaarliggen. In de Lambertuskerk ligt het parochieblad 
voortaan vóór het hek in het torenportaal. 
Wij vertrouwen er op, dat u begrip heeft voor dit besluit. 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 
Op zondag 20 juni ‘doen’ 21 
kinderen hun eerste communie, 
zoals men dat vaak zegt. Dit zijn 
communicanten die eigenlijk vorig 
jaar al hun Eerste Communie 
zouden ontvangen. In verband met 
de huidige Corona maatregelen is de 
groep van 21 communicanten 
gesplitst. Om 9.30 uur ontvangen 11 
communicanten van bassischool de 
Stappen hun Eerste Communie. De 
overige 10 communicanten uit de 
parochie ontvangen om 11.30 uur 
hun Eerste Communie. De 
voorbereiding is vorig jaar  
stopgezet nadat er een totale 
lockdown kwam. De kinderen zijn 
de afgelopen weken gelukkig toch 
een paar keer bij elkaar kunnen 
komen in de kerk van Wouw voor 
hun voorbereidingen. Ze hebben in 

een werkboek gewerkt, het 
kruisteken en Onze Vader geleerd. 
Ook hebben ze een speurtocht in de 
kerk gedaan.  

 
De vieringen zullen worden 
voorgegaan door diaken Ryan 
Keetelaar. Pastoor Verheije is ziek 
en het Bisdom heeft geen 
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vervangende priester beschikbaar. 
Omdat er nog niet heel veel mensen 
bij de viering aanwezig mogen zijn, 
zullen deze vieringen ook via de 
livestream worden uitgezonden. Op 
deze manier kunnen toch alle 
familieleden en bekenden hun  
communicant volgen als hij/zij de 
Eerste Heilige Communie ontvangt. 
Ondanks de nog geldende Corona 
maatregelen wensen wij de kinderen 
en hun gezinnen een mooie viering 
toe. 
     De heilige communie maakt, 
samen met het doopsel, vormsel en 
de eucharistie deel uit van de 
initiatiesacramenten. Het is nu ruim 
honderd jaar geleden dat de paus 
Pius X de zgn. “Kindercommunie” 
opnieuw heeft ingevoerd. Met het 
decreet Quam Singularis Christus 
amore  van 8 augustus 1910 bepaalde 
hij dat de kinderen, wanneer zij de 
leeftijd “des onderscheids”, oftewel 
ongeveer zeven jaar, hebben bereikt 
hun Eerste Communie mogen 
doen.. Daarvóór was de leeftijd 
voor de Eerste Communie  12-14 
jaar. De instelling van de 
kindercommunie heeft tot op de dag 
van vandaag het kerkelijk leven 
sterk bevorderd.  
     Giuseppe Sarto (1835-1914) 
werd na een rumoerig conclaaf in 

1903 verkozen als opvolger van 
paus Leo XIII. Hij naam de naam 
Pius aan, als eerbetoon aan zijn 
voorganger Pius IX, de 
‘zouavenpaus’.  Pius X is, naast de 
instelling van de kindercommunie, 
ook bekend als felle tegenstander 
van het Modernisme. Leo XIII was 
vooral een geleerde, terwijl Pius X 
een ‘herderlijke’ paus was. Hij 
leidde, ook als paus,  een sober 
leven. In zijn testament stond: “Ik 
ben arm geboren, ik heb sober 
geleefd en ik wil arm sterven”. In 
1953 is hij door paus Pius XII heilig 
verklaard en sindsdien is zijn 
lichaam in een glazen schrijn onder 
een altaar in de Sint Pieter bijgezet. 

 

 

 
 
 
  
  

 

 

De Heilige Communie is de kortste en 
veiligste weg naar de hemel. 
 

Paus Pius X 
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VELE VRIJWILLIGERS ZIJN 
DE SPIL VOOR ONZE 
BEGRAAFPLAATSEN 
 
Veel mensen komen op een 
begraafplaats om een dierbare te 
bezoeken en ook voor een moment 
van rust en bezinning. Daarom is het 
belangrijk, dat een begraafplaats er 
verzorgd uitziet en daardoor een 
bepaalde sfeer ontstaat voor de 
nabestaanden of bekenden.  
     Maar de meeste mensen staan er 
niet bij stil, wat erbij komt kijken om 
de begraafplaatsen te onderhouden 
en wat er administratief noodzakelijk 
is, voor  

Werkgroep Wouwse Plantage 
(Coordinator Pieter van de Maas; niet op 
de foto Louis de Rond) 
 

een goed beheer van een 
begraafplaats. 
     Het parochiebestuur is bestuurlijk 
verantwoordelijk maar het werk 
wordt grotendeels door vele 
vrijwilligers verricht. 

 
Administratieve zaken 
Jeanne de Regt is al vele jaren de spil 
in de administratieve zaken van de 
begraafplaatsen. Zij verzorgt de 
contracten van de grafaktes, overlegt 
met families bij een overlijden voor 
het uitzoeken van een locatie voor 
een graf en schrijft nabestaanden aan 
bij het verlopen van een contract. 
   Zij houdt ook alle bestaande 
indelingen en tekeningen bij van alle 
graven incl. de gereserveerde plaatsen 
voor toekomstige graven. 
Zij doet dit werk gelukkig met grote 
passie en is zeer accuraat, want 
hierbij mogen geen fouten gemaakt 

worden, omdat dit 
heel pijnlijk voor de 
nabestaanden zou 
zijn. 
Een onderdeel van 
de tarieven van de 

grafrechten 
(meestal minimaal 
20 jaar) is het 
onderhoud. Voor 
dit gedeelte wordt 
een voorziening in 
de administratie 
opgenomen, zodat 

er altijd gelden ter beschikking zijn 
voor het onderhoud tot het einde van 
de looptijd van de grafrechten. Daar 
hebben de nabestaanden ook recht 
op, omdat zij daarvoor betalen en 
ook contractueel is bepaald.  
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Werkgroep Heerle (Coördinator Leo 
van Akkeren; niet op de foto:Jac Bakx) 

 

 
Werkgroep Wouw 
(coördinator  Wim Janssen  niet op de 
foto  Adrie van Bergen, Johan Buijk, 
Geert Marien, Peer Uitdewillegen, Frans 
Zohnlandt, Piet Marien) 

 
 
Gelukkig gebeurt het onderhoud 
grotendeels door vrijwilligers, want  

wanneer dit door bedrijven zou  
moet worden uitgevoerd, zou het 
tarief fiks moet worden verhoogd, 

wat we ook niet 
willen.  
 
Beheer en 
onderhoud 
Bij elk kerkdorp is 
een ploeg van 
vrijwilligers, die het 

onderhoud 
verzorgt. Bijna elke 
2 weken zijn zij 
actief op de 
begraafplaatsen en 
zorgen zij dat het 

onkruid niet kan gaan woekeren. 
Door het intensief samenzijn van de 
vrijwilligers ontstaat er een hechte 
club, waar de sociale contacten 
onderling een belangrijk onderdeel  

vormen. 
Het aanspreekpunt 
voor deze groepen 
is Matthé Kerstens.   
Matthé coördineert 
de werkzaamheden 
en stuurt ook de 
bedrijven aan, die 
het grootschalige 
werk uitvoeren, 
bijvoorbeeld drains 
doorspuiten, grote 
hagen snoeien, 
planten van bomen 

en jaarlijks graven ruimen etc.  
Ook verzorgt Matthé al jaren het 
delven van een graf voor een  
Overledene. 
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Werkgroep Moerstraten 
(coördinator: Piet Mulders) 

 
Voor de wijze, waarop Matthé  
deze werkzaamheden coördineert op 
de begraafplaatsen en de contacten 
onderhoud met de vrijwilligers-
groepen in elk dorp is bij allen grote 
waardering.  
Onze begraafplaatsen moeten we 
koesteren en goed blijven verzorgen. 
Zonder de inzet van de vele 
vrijwilligers is dit onmogelijk, 
daarom hulde aan deze groep. 
 
Dank aan de vrijwilligers 
Er is veel egoïsme in het leven 
Velen willen steeds meer en meer, 
zijn niet blij met wat we ze geven, 
zeggen praktisch nooit geen bedank 
meer . 
Gelukkig zijn er nog die om iemand 
geven 
Die steken net iets anders in elkaar. 
als vrijwilliger gaan ze door het leven. 
en staan altijd voor een ander klaar. 

 
Ze zijn niet op jacht naar geld en 

goed 
men voelt hun 
warmte 
stromen 
Ze zijn 
bescheiden, 
geven moed 
door even 
maar naar hier 
te komen 
 
 
 
 
 
 

 

In Moerstraten heeft de begraafplaats 
een grote onderhoudsbeurt 
ondergaan, het kerkhof is volledig 
omgespit 
 
Waarom geen mooi verdiende 
complimenten 
Voor deze harten van zilver en goud 
Waarom geen mooie monumenten 
Ze zijn toch uniek, bijzonder en 
vertrouwd 
Vrijwilligers, jullie inzet is belangrijk 
in ons leven 
Daarom wil ik jullie namens de 
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parochiegemeenschap bedanken voor 
wat je doet 
voor alles wat jullie hebben gegeven 
de vriendschap en de geschonken tijd 
en moed 
namens het parochiebestuur: 
Piet Backx, verantwoordelijk voor 
gebouwen en begraafplaatsen.  
 
 
RESTAURATIE TOREN ECHT 
VAN START. TOESTAND 
TOREN SLECHTER DAN 
VERWACHT 
Op vrijdag 11 juni is het hoogste 
punt bereikt van de steiger.  
Verwachting is dat vrijdag 18 juni het 
steiger volledig is afgewerkt incl. de 
beschermingsdoeken. Een externe 
deskundige partij gaat eerst het 
steiger volledig controleren en 
vrijgeven aan derden en dan mogen 
pas werkzaamheden worden verricht. 
Veiligheid staat natuurlijk hoog op de 
agenda, want ook als opdrachtgever 
(parochiebestuur) ben je daar 
medeverantwoordelijk voor.  
     Wel hebben we samen met de 
aannemer en adviseurs afgelopen 
weken het schadebeeld van de toren 
exact in beeld gebracht en op 
tekening gezet. Elke m2 is nagelopen 
op b.v. scheurvorming, kapotte 
stenen, status voeg-/metselwerk, 
kwaliteit galmborden, natuursteen 
etc.  
Dit proces is goed verlopen, maar we 
werden daar niet vrolijk van. Er 
blijken heel veel zachte stenen 
(oranje van kleur) bij de heropbouw 
te zijn gebruikt. 

     Ook is er veel scheurvorming in 
het voegwerk (daardoor water-
indringing optreedt) en diverse holle 
ruimtes bij het metselwerk en ook het 
uurwerk (ring en wijzers) blijken aan 
renovatie toe. 
Verwachting is dat we een fikse 
overschrijding krijgen van het budget 
en dat we keuzes moeten maken, hoe 
nu verder hier mee om te gaan.  
     We proberen nu tijdens de 4 
weken bouwvakvakantie de 
werkzaamheden toch te laten 
doorgaan om de extra werkzaam-
heden nog dit jaar te kunnen 
uitvoeren.  Ook de huur van de 
steiger speelt hierin natuurlijk parten.  
     In samenspraak met de Rijks-
monumentendienst en technische 
adviseur, willen we binnen enkele 
weken hierover een  besluit nemen 
en de strategie bepalen in relatie met 
de beschikbare budgetten. 
 
Zendinstallatie verplaatst 
In de toren zijn er nabij de 
galmborden zendinstallaties aanwe-
zig. Deze zijn er nu uitgehaald en 
tijdelijk aan de buitenzijde van de 
steiger bevestigd i.v.m de werk-
zaamheden. 
 
Klokken buiten werking: 
Vanaf 25 juni zullen de klokken van 
maandag tot zaterdag niet meer 
luiden tussen 7.00 uur en 17.30 uur. 
Wel zullen ze natuurlijk gebruikt 
worden tijdens uitvaarten. 
 
 
 



10 

 

25 juni afhalen Phoenix 
Zoals de planning nu is wordt op 
vrijdag 25 juni om 10.00 uur d.m.v. 
een grote kraan de Phoenix van de 
toren afgehaald.  Iedereen is van 
harte welkom voor dit historisch 
moment. De kraan wordt opgesteld 
op het Past. Woltersplein, dus dit 
plein is dan niet beschikbaar voor het 
parkeren van auto’s.  
     Het ijzer/smeedwerk wordt 
gerepareerd en geconserveerd en eind 
juli/begin augustus wordt deze weer 
geplaatst. Een exacte datum is pas te 
bepalen, nadat de huidige toestand 
van het ijzer/smeedwerk is 
vastgesteld. 
 
Stichting Behoud Icoon van 
Wouw 
Het stichtingsbestuur wordt natuur-
lijk nauw betrokken bij de 
ontwikkelingen van de restauratie-
werkzaamheden. Zij zijn voor ons 
een belangrijke partner bij deze 
werkzaamheden, omdat zij financieel 
fikse budgetten inzetten voor deze 
restauratie. De Stichting gaat trachten 
om extra gelden in te zamelen om de 
huidige tegenvallers op te vangen en 
zullen op korte termijn met een 
actieplan komen. 18 juli gaat ze een 
actiedag houden, die wij natuurlijk 
van harte ondersteunen. Zij gaat de 
komende week dit ter perse brengen.  
Chapeau voor deze inzet. 
 
Piet Backx bestuurslid gebouwen 
 
 

 

 
 
Een opname van de toren, toen de 
allerbovenste etages van de steiger 
nog opgebouwd moesten worden. 
Inmiddels is de steiger tot net 
onder de Phoenix gereed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een stapel stenen 

met een dak er op, 

hier mogen we horen 

van onze God 

 

Een gebouw met 

Stoelen of banken 

Hier mogen we samen 

Bidden en danken 

 

Een kerk, een licht 

In de duisternis 

Laten we uitstralen 

Wie Jezus voor ons is 
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‘TELEURSTELLINGEN ZIJN 
JAARRINGEN DES LEVENS’ 
 
 schreef de schrijver Willem 
Cornelis Capel eens. Ik vind het 
een mooie uitspraak. De man ken 
ik verder niet; hij overleed dan ook 
slechts 54 jaar voordat ik geboren 
werd. 
door Hans-Peter Bartels ofm 
     De laatste dagen bekijk ik 
dagelijks de RIVM-website of ik al 
aan de beurt ben. Met de snelheid 
van het laatste weekend van mei, 
dacht ik… nou, eind rond 5 juni mag 
ik me wel melden. Niet dus. 
Langzaam kroop het voort, maar 
toen ik gister zag dat 1985 en 1986 
aan de beurt waren, dacht ik… 
morgen dan 1987 en 1988… dus dan 
ben ik aan de beurt. Niet dus. 
     Vandaag werd alleen 1987 
opgeroepen. Morgen dan… als ze 
dan weer niet een dag overslaan. 

 
En och, je hebt wel meer 
teleurstellingen. In de afgelopen 
weken gingen twee taken, die ik zeer 
graag had willen doen, aan mijn neus 

voorbij. Bij de eerste was deel van de 
argumentatie ‘omdat je dat andere al 
gaat doen.’ Ja. En bedankt. 
En dan namen we onlangs nog 
afscheid van het cursuscentrum La 
Verna, deel van ons Stadsklooster La 
Verna in Amsterdam. Na 24 jaar 
kunnen wij geen broeder-coördinator 
meer leveren. En dus houden mijn 
werkzaamheden als 
communicatiemedewerker ook op. 
     Weer zo’n teleurstelling. Van al 
mijn communicatiewerk was dit toch 
de plek, waar ik merkte dat ik niet 
alleen aan het zaaien was, maar dat ik 
ook daadwerkelijk merkte dat er 
geoogst kon worden. Dat is wel fijn. 
Maar, helaas, das war einmal. De 
volgende uitdaging moet ik zich nog 
even aandienen; nu eens iets anders 
dan communicatie. Maar 
vooralsnog… eerst een teleurstelling 
rijker. Graag had ik na corona de 
deuren weer opengegooid, daar kon 
ik zo naar verlangen. 
     Waarom weet ik mijzelf toch altijd 
weer zo mee te laten slepen in een 
verlangen naar iets? ’t Is dat ik geen 
jager ben, maar ik heb al heel wat 
huiden verkocht voor ik de beer 
geschoten had. Teleurstellingen 
horen bij het leven, aldus Capel. En 
dat klopt. Maar ik maak mijn 
verlangens altijd zo groot. En waar 
zeur ik over… Er zijn mensen die 
honger hebben, geen dak boven hun 
hoofd hebben, geen mensen om hen 
heen hebben die van hen houden… 
en dat heb ik allemaal wel. Dus wat 
zeur ik. 
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Dat klopt allemaal. Dus neem ik me 
telkens voor nergens meer op te 
hopen. Ik hoop helemaal niet dat ik 
morgen een vaccinatie-oproep krijg 
(toch?) en de volgende keer dat ik 
ergens voor gepolst wordt, ga ik er 
bij voorbaat vanuit dat ik het niet 
word (toch?). Was het maar zo. 
Ik hoop dat het me lukt nergens 
meer op te hopen. Hoewel deze 
stelling zichzelf onderuit schoffelt, is 
hij ook wel heel somber. 
Teleurstellingen krijgen we allemaal, 
successen ook. Maar – dat zal wel 
niet aan mij liggen – die beklijven om 
de een of andere reden veel minder. 
     Zoals de podcast van het 
Brabants Kloosterleven waaraan ik 
meedeed. Ik vind hem prachtig 
geworden. En ja, de opmerking dat ik 
gelukkig ben, die ik erin maak, die 
klopt, hoor. Een mooie ervaring. Ik 
ben al vaak geïnterviewd, maar dat 
was voor een artikel of op camera. 
Zo’n podcast heeft toch zijn eigen 
dynamiek en sfeer. Het prikkelt de 

fantasie misschien nog wel meer dan 
film of tekst. Ik mag nu ook mee 
gaan doen aan onze 
eigen podcastserie hier vanuit 
Stadsklooster San Damiano. Oh, 
voor de duidelijkheid: niet omdat die 
andere podcast goed genoeg was of 
zo. Het ene staat los van het andere. 
     Maar goed. Ik zou graag nog 
bijleren hoe ik mijn verlangens wat 
temper. Of, nog beter, met 
teleurstellingen om te gaan. Ze raken 
me gewoon meer dan nodig is. En ik 
weet wel waarom… ik wil gezien 
worden. Ondanks dat ik weet dat ik 
alles voor God doe en dat die me 
echt wel ziet. Het verlangen blijft 
groot. 
     ‘De cursus Omgaan met 
teleurstellingen gaat wederom niet 
door,’ aldus cabaretier Herman 
Finkers. Nou ja… positief gezien… 
Herman Finkers die ken ik dan weer 
net wel… 
Uit: www.katholiek.nl 
 

 

VERDRIET IN EEN FAMILIE 

Op 22 mei is overleden Frans 

Schuurbiers 

    

Frans werd op 1 
augustus 1935 
geboren in 
Wouw. Hij was 
de oudste van de 
4 kinderen. Een 

onbezorgde jeugd had hij niet, 
omdat zijn moeder ziek werd en hij 
al op jonge leeftijd moest gaan 

werken. Op 18-jarige leeftijd leerde 
hij Lies  kennen en op 28 december 
1957 zijn ze getrouwd en gingen ze 
in Bergen op Zoom wonen. Samen 
kregen ze een dochter en een zoon. 
Na de geboorte van de dochter 
verhuisden ze terug naar Wouw, 
waar hij de rest van zijn leven 
gewoond heeft. 

https://brabantskloosterleven.nl/3184-2
https://brabantskloosterleven.nl/3184-2
https://www.stadskloostersandamiano.nl/podcast/
https://www.stadskloostersandamiano.nl/podcast/
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     Frans werkte als constructie 
bankwerker en ging vaak vroeg op 
pad. Hij heeft bij veel bedrijven 
door heel Nederland complete 
installaties aangelegd. Heel zijn 
leven heeft hij met veel plezier 
gewerkt tot hij op 57-jarige leeftijd 
door een ziekte niet meer kon 
werken. 
     Toen het later beter ging met 
hem is hij veel vrijwilligerswerk gaan 
doen: hij heeft 18 jaar als chauffeur 
op de buurtbus gereden en ook bij 
Heemkundekring De Vierschaer 
heeft hij vele uren doorgebracht.  

     Hij had ook tijd voor zijn 
hobby’s: biljarten met oud-collega’s, 
vissen en zingen in verschillende 
koren. 
Hij was altijd blij als de kinderen of 
kleinkinderen op bezoek kwamen. 
Samen met Lies genoot hij ook van 
vakanties of een dagje weg, tot een 
aantal jaren geleden zijn geheugen 
hem in de steek begon te laten. 
     Hij genoot van de gezelligheid 
op De Buitenhof, tot hij ook dit op 
moest geven en opgenomen werd. 
In het verpleeghuis is hij maar kort 
geweest en op 22 mei is hij daar 
overleden. Dat hij ruste in vrede. 

 
AUTO- EN FIETSZEGENING 

 
Op zaterdag 3 juli van 14:00-16:00 uur en op zondag na de 
eucharistieviering van 9:30 uur vindt de autozegening 
plaats op het kerkplein van de St Jan de Doperkerk in 
Hoeven. Ook fietsen en bromfietsen kunnen ter zegening 
worden aangeboden. 
 

 
 
GEDOOPT 
Door het sacrament van het doopsel is in de 
geloofsgemeenschap opgenomen op 16 mei in de St-
Lambertus-kerk in Wouw: 
  

   QUINN BRUIJLAND 
  

Wij wensen de doopouders, peetouders en familie proficiat en 

veel geluk en wij bidden dat hij een gezegend leven mag krijgen.  
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WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN  

PAROCHIANEN:  
  

          Elly Machielse-Jochems 

      Piet Mouwen  

           Frans Schuurbiers 

           Maurice Gommeren 

      Aloys van de Weijgaert 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ BIDDEN VOOR 

IN WOUW 
Zondag 20 juni 9:30 uur: 
COMMUNIEVIERING 
Piet van Tilburg, overleden ouders Willem 

en Cor de Bruin-Rockx.  

Zondag 20 juni 11:30 uur: 
COMMUNIEVIERING 
Piet van Tilburg, overleden ouders Willem 

en Cor de Bruin-Rockx.  

 

Zondag 27 juni 11:00 uur 
Jac Elzakkers, Sjaak van Heijbeek 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 20 juni  
Geen viering 
 
Zondag 27 juni 9:15 uur: 
Kees Uijtdewillegen, we gedenken 
de sterfdag van Christ Koolen 
 

Moed hebben 

om te streven 

naar iets beters 

geeft hoop in 

tijden van 

uitzichtloosheid 
Ingspire 
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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 1 juli. Kopij inleveren voor 
donderdag  24 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 
20 juni 

  9:30 uur: 
Communieviering 
R. Keetelaar, diaken 
11:30 uur: 
Communieviering 
R. Keetelaar, diaken 

Geen viering 

Zondag  
27 juni 

  11:00 uur 
Voorganger nog niet 
bekend 
Organist F. Schijven 
cantores 

9:15 uur 
Voorganger nog 
niet bekend 

 

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/

