
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BENT U HET OOK ZAT? 

 

Ik wel, dan bedoel ik de mondkapjes. De vooruitzichten die ik hoor zijn: dat 
we er snel vanaf zijn. Wellicht al als u dit leest. 
Voor mensen met een bril, zoals ik, is het een ramp. Je bril beslaat als je een 
kapje opzet. Met wazige brillenglazen loop je rond. Ik gebruik lichtblauwe 
kapjes, die je moet uitvouwen. 
Ik kom ze ook overal tegen. In de auto, in het dashboardkastje, in m’n 
jaszakken, in m’n tas, agenda, in huis heb ik een voorraaddoos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in mijn missaal die ik gebruik in de viering zitten er enkele, meer als 
nood, want het elastiekje kan kapot gaan.      
       En dat allemaal doordat de draagplicht werd ingevoerd nadat het RIVM 
en Rutte ons maandenlang hadden voorgehouden dat mondkapjes niet of 
nauwelijks zouden helpen om het aantal corona besmettingen terug te dringen. 
En dat was ook zo, want het virus bleef zich ongehinderd verspreiden. 
Gelukkig zien we nu – na de vaccinatie  - een beter resultaat. 
En wat zijn er een soorten maskers. Laatst was ik in een andere parochie voor 
een viering, daar kreeg ik een soort laskap op, van doorzichtig plastic, 
steunblokken op je voorhoofd en strakke elastieken op je achterhoofd. 

Redactieadres:  

Torenplein 1a,  4724 BX Wouw   

viertorens@samenkerk.nl 
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     Je ziet mensen die hebben kapjes op die lijken op snavels, komen van een 
bouwmarkt, denk ik. Maar je ziet ook hippe, stoffen maskers. 
Misschien zijn we aan het eind van de zomer wel klaar met versoepelen en 
zitten we midden in het nieuwe normaal dat weer veel weg zal hebben van het 
oude normaal, van voor corona, van keihard werken en als maar doorgaan. 
Wat wel kan zonder mondkapje is genieten van de natuur. De verschillende 
kleuren groen. U houdt allemaal wel van bomen, denk ik. Eiken, beuken, 
wilgen en nog veel meer. De appel en perenbomen. Als kind had de pastoor 
waar ik woonde een perenboom in zijn tuin, een Bellefleur, een boom met 
pondsperen, zo heten die peren geloof ik. Voor schooltijd gingen we daar 
stiekem langs, een peertje pakken. Lekker waren ze niet, maar het ging om de 
heb. 
     In het paradijs stonden ook bomen die het hele jaar vruchten 
voortbrachten waar Adam en Eva van mochten eten, alleen niet van de boom 
van kennis van goed en kwaad. 
Het was hun uitdrukkelijk verboden van die boom te eten. Maar ja, waar je 
vanaf moet blijven, dat willen we juist graag grijpen.  
In de Bijbel komen veel bomen voor. Ook Jezus moet van bomen gehouden 
hebben. U kent vast het verhaal van het allerkleinste mosterdzaadje dat 
uitgroeit tot een boom die groter is dan alle tuingewassen. 
     Zelfs de vogels kunnen er in nestelen. Een zaadje zaaien en de rest gaat 
vanzelf. Is dat mensenwerk? Nee, beslist niet. En dat kan een troost zijn in 
deze tijd, waarin het kerkbezoek afneemt en het aantal gelovigen slinkt. Het 
hangt niet af van onze krachtinspanningen. We weten niet hoe het straks na de 
opheffing van de beperkende coronamaatregelen zal gaan. De secularisatie, de 
verwereldlijking lijkt me ook dan nog niet uitgewerkt. Toch zie ik dat het 
kerkbezoek toeneemt, wat heerlijk dat gelovigen de weg terugvinden. En straks 
weer met koren die mogen zingen.  
Naar wat klein is daar wordt vaak op neergekeken. Naar wat groot is wordt 
opgezien. 
     Bij God is dat precies het tegenovergestelde. ‘Hij stoot de machtige van de 
troon en verheft de geringe’, zong Maria al. Laten we dus blijven doen wat we 
kunnen, onze kleine karweitjes, ook in onze geloofsgemeenschappen. Want uit 
iets kleins kan iets groots tevoorschijn komen. Dan kan God het groot maken. 
Als wij samenwerken wordt een mosterdzaadje een hoge boom.  
Diaken Ryan Keetelaar 
 
 Wat het leven ons nu afneemt, zal de 

eeuwigheid ons volmaakt teruggeven 
Grace 
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CARITASCOLLECTE IN JULI VOOR HOSPICE ROOSDONCK 
Roosdonck is een hospice op een 
mooie locatie in Roosendaal waar 
privacy, rust, veiligheid, warmte en 
kwaliteit van het leven voorop staan. 
Als u met een ziekte of aandoening 
te maken die levensbedreigend is 
kunt u bij Roosdonck rekenen op 
betrokken ondersteuning, kwalitatief 

hoogwaardige palliatieve 
hulpverlening en medische 
begeleiding en behandeling. 

De laatste levensfase is vaak erg 
intensief. De eigen woning is dan 
niet altijd de meest geschikte plaats 
om deze fase in te gaan. 
In Hospice Roosdonk neemt u 
samen met uw naasten op een 
waardige manier afscheid van het 
leven en van elkaar. 
Caritas O.L. Vrouw in het Woud 
ondersteunt Hospice Roosdonck 
gaarne en stelt de opbrengst van 
Caritascollecte in juli graag aan hen 
ter beschikking. 
De Caritascollecte is zowel in Wouw 
als in de Wouwse Plantage op 
zondag 11 juli. 
Caritas parochie O.L.Vrouw in het 
Woud 

 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
Op zondag 20 juni jl. hadden we 
twee Eerste Heilige Communie-
vieringen. De kerk was mooi 
versierd door een aantal ouders, er 
waren 2 zangeressen aanwezig en de 
zon scheen af en toe buiten. Om 
9.30 uur ontvingen 10 kinderen hun 
Eerste Heilige Communie van 
diaken Ryan Keetelaar en om 11.30 
uur nog 8 kinderen uit onze 
parochie.  
De communicanten kwamen in het 
begin van de viering binnen met 
hun mooi versierde communiekaars. 
Deze werden na een welkomst-
woord aangestoken door een aantal 

communicanten. Een 5-tal commu-
nicanten lazen een stukje voor en 
andere communicanten hielpen bij 
het dekken van de altaartafel. Zo 
had ieder zijn/haar eigen taak. In 
verband met de huidige Corona 
maatregelen kon niet iedereen bij 
deze viering aanwezig zijn. Maar het 
werd toch een mooie viering met 
vrolijke muzikale ondersteuning. Na 
afloop kregen de communicanten 
namens de parochie nog een 
cadeautje aangeboden: een rozen-
krans. Na het maken van de groeps-
foto werden ze nog gefeliciteerd 
door een aantal leerkrachten.  
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Nogmaals namens de parochie van 
harte gefeliciteerd met jullie 
communie  Jens Adriaansen, Tim 
Borghouts, Saar Coppens, Jens 

Faas, Tess Gommers, Bo-Isa en 
Rick Horstman, Joep van de 
Kasteele, Jesse Machielse, Xavie 
Schijven en Milou Schrauwen, 
allen uit Wouw. Nick Boden en 
Anouk van Overveld uit Wouwse 
Plantage. Uit Heerle: Charlotte 
en Pepijn Timmermans, Eef 
Lazeroms en uit Moerstraten: 
Jakub Krystowczyk.  
Wij zien jullie graag bij een volgende 
viering, dan mag je meedoen aan de 
tafel van Jezus en ontvang je de 
hostie.  

   

 
De groep communicanten van De Stappen die op 20 juni in de viering van 9:30 
uur hun eerste H. Communie ontvingen 
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Het moment waarop de eerste H. Communie wort uitgereikt aan de 
groep van 11:30 uur. 

EXTRA ACTIE KERKBALANS HELPT KERKEN WEER 
OPBOUWEN 

In de afgelopen tijd hebben kerken 
op inventieve wijze invulling 
gegeven aan samen kerk-zijn. 
Creatieve en digitale oplossingen 
voor vieringen en ‘omzien naar 
elkaar’ hebben financieel veel van 
kerken gevraagd. Met steeds meer 
versoepelingen van de 
coronamaatregelen in zicht, start 
Actie Kerkbalans een extra actie om 
gemeenten en parochies te helpen 
weer op te bouwen onder het motto 
‘Houd elkaar vast’. 
Met Actie Kerkbalans vragen vier 
kerkgenootschappen hun leden 
ieder jaar om een bijdrage voor de 
eigen kerk. Dat zijn de Rooms-
Katholieke Kerk, de Protestantse 

Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en 
de Evangelische Broedergemeente. 
De afgelopen anderhalf jaar was ook 
voor deze kerken een ingewikkelde 
tijd. 

 
“Het omzien naar elkaar is onder 
kerkgangers een van de belangrijkste 
waarden van kerk-zijn”, zegt Anna 
Kruse, woordvoerder van Actie 
Kerkbalans. “Onze parochies en 
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gemeenten hebben ongekende 
veerkracht en creativiteit laten zien 
om die waarde ook op afstand 
invulling te geven. Op allerlei 
manieren is contact gezocht met 
kerkleden om hen pastoraal en waar 
nodig diaconaal te steunen in de 
crisistijd.” 
 
Kerkleden wordt om extra 
bijdrage gevraagd 
Creatieve en digitale vormen van 
kerk-zijn brachten extra kosten met 
zich mee, die parochies en 
gemeenten zonder aarzelen voor 
hun rekening namen. Tegelijk kwam 
er bijna anderhalf jaar lang juist 

minder geld binnen omdat er niet 
gecollecteerd kon worden tijdens 
vieringen of diensten. Daarbij vielen 
ook inkomsten uit bijvoorbeeld 
zaalverhuur weg. Daarom 
ondersteunt Actie Kerkbalans vanaf 
1 juni 2021 de vier 
kerkgemeenschappen met een extra 
fondsenwervingsactie. Onder het 
motto ‘Houd elkaar vast’ worden 
kerkleden gevraagd een extra 
bijdrage te geven voor hun eigen 
plaatselijke kerk. Met deze financiële 
steun kunnen kerken de onderlinge 

nabijheid invulling blijven geven. 
(www.bisdomvanbreda.nl)

 
UPDATE PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP 1,5 METER PER 26 
JUNI 2021 
AANTAL KERKGANGERS    
o Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze 

bijeenkomsten (dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten) bepaald door 
de grootte van het kerkgebouw.  

o Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het 
kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden 
uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in 
hun kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).  

o Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft 
verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door 
meer personen dan de anderhalve  meter capaciteit van het kerkgebouw 
toelaat. Voor andere vieringen geldt een aanmelding en checkgesprek aan 
de deur.  

o Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan 
kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is 



7 

 

gewaarborgd.  
o Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake 

hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht 
worden genomen.   

RESERVEREN EN AANMELDEN  
o Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer 

personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat 
dient vooraf gereserveerd te worden 

o Voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door minder 
personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat, 
behoeft niet gereserveerd te worden, maar volstaat aanmelden kort vóór 
de viering aan de deur. 

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING  
o Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan 
o Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met 

maximaal 12 zangers, mits  
o er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is en men bij voorkeur 

niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie;   
o de ruimte waar wordt gerepeteerd 24 uur per dag wordt geventileerd en 

vóór de repetitie, in de pauzes en na de repetitie tenminste 10 minuten 
wordt gespuid; 

o er tijdens het spuien/luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn of, 
als dat niet mogelijk is, voorkomen wordt dat mensen in de luchtstroom 
achter elkaar zitten tijdens het spuien/luchten 

MONDKAPJE  
o Gelovigen hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de viering. 
H. COMMUNIE UITREIKING 
o De handwassing voor en na de communie moet gebeuren met schoon 

water en eventueel zeep.  
o De kelk kan slechts door één persoon gebruikt worden.  
o De H. Communie wordt uitgereikt met een daarvoor bestemd schepje of 

eucharistisch pincet. 
o Tussen de bedienaar van de H. Communie en de communicant wordt een 

hoestscherm geplaatst.  
o Onder het hoestscherm wordt de H. Hostie met schepje of pincet op de 

hand van de communicant gelegd.  
o Van tong-communie moet worden afgezien. 
o De gelovige die de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen 

'corporale' meebrengen en daarop de H. Hostie ontvangen en naar de 
mond brengen. 
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DE PHOENIX IS NAAR BENEDEN GEKOMEN 
Veel kerken hebben op hun 
torenspits een symbool. Vaak is dat 
een kruis, maar ook wel een haan 
komt voor. Soms is de haan 
draaibaar om zijn as en dan is het 
een windhaan: je kunt de 
windrichting er mee aflezen. 
Windhanen zijn vooral te vinden 
op protestantse kerken. Over het 
algemeen gaat men ervan uit dat de 
haan gelovigen moet herinneren aan 
de geschiedenis van Petrus, die 
Jezus na zijn gevangenneming 
volgens de evangeliën drie keer 
verraadde voor de haan kraaide.  
 Jezus had zijn leerling dit eerder al 
aangekondigd en precies toen Petrus 
zijn meester voor de derde keer 
verloochende, kraaide er een haan. 
Dat de haan op torens te zien is, is 
best bijzonder omdat dit dier 
aanvankelijk een heidens 
afweersymbool was. Maar in Wouw 
staat er noch een kruis, noch een 
(wind-)haan op de torenspits, maar 
een phoenix.  
 Een phoenix of feniks is een 
mythische vogel die na een bepaalde 
periode verbrandt, waarna uit zijn as 
een nieuwe jonge feniks verrijst. In 
de symboliek is de feniks een 
belangrijke vogel met de gedaante 
van een reiger. Als zodanig staat hij 
symbool voor onsterfelijkheid en 
opstanding. 
Toen de kerk na de oorlog is 
herbouwd, vond pastoor Wolters 
het passend om als bekroning van 
de torenspits te kiezen voor de 
phoenix. Het kerkgebouw was 

immers ook ‘uit as herrezen’. 
Iedereen die de foto’s heeft gezien 
van de enorme puinhoop na de 
verwoesting in 1944, kan zich hier 

wel een voorstelling van maken. Bij 
de restauratie van de toren, bleek 
het ook noodzakelijk om de 
phoenix te restaureren. Hij is 
destijds gemaakt door koperslager 
Janus Timmermans uit de 
Bergsestraat, aan de voet van de 
kerk. Aanvankelijk was de 
constructie onvoldoende degelijk, 
zodat het gevaarte twee keren van 
de toren is afgewaaid. Toen is 
besloten om de “korf” waar de 
phoenix met windroos op steunt, te 
vergroten en de phoenix te 
verkleinen.   
Enkele dagen voor het aftakelen van 
de phoenix zou gebeuren, waren de 
wijzers van het uurwerk al van de 
toren afgehaald. Dat zelfs een kleine 

https://historiek.net/protestanten-herkomst-oorsprong-spiers/118306/
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wijzer flinke afmetingen heeft, is te 
zien op de foto. Piet Backx toont, 

onder toeziend oog van pastoor 
Verheije de wijzer aan het publiek. 
De ringen met de cijfers van het 
uurwerk zijn ook al afgenomen. Alle 
onderdelen worden opgeknapt met 

verguldsel en intussen staan de 
luidklokken overdag stil. 
Het aftakelen van de phoenix 
markeert de start van de restauratie 
van de kerktoren. De conditie bleek 
zo slecht, dat het eerst nodig leek 
om de constructie door te slijpen, 
maar uiteindelijk is hij toch in zijn 
geheel naar beneden gekomen. In 
aanwezigheid van pastoor Verheije, 
de besturen van de parochie het de 
Stichting Behoud St. Lambertuskerk 
en flink wat publiek zag men hoe de 
phoenix afdaalde en zachtjes op de 
grond werd gezet. Een bedrijf uit ’s 
Hertogenbosch zal de phoenix 
restaureren en dan zal hij ook weer 
om zijn as kunnen draaien. 
Bij de inspectie bleek overigens, dat 
het voegwerk van de toren voor een 
veel groter deel vernieuwd dient te 
worden. De restauratie zal dan ook 
langer duren en meer geld gaan 
kosten. 
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MANIFESTATIE OP 18 JULI VAN HET ICOON VAN WOUW 
 

 
Onder grote belangstelling en in 
aanwezigheid van de burgemeester 
en de pastoor is op indrukwekkende 
wijze op vrijdag 25 juni de Phoenix 
van de kerktoren verwijderd i.v.m. 
de noodzakelijke restauratie. Een 
gigantische hijskraan van 80 meter 
hoog was er voor nodig om het 6 
meter hoge gevaarte ( inclusief de 
uurwerken) veilig naar beneden te 
krijgen. De toren staat nu rondom 
in de steigers, 25 lagen hoog, en de 
komende maanden worden de leien 
en het metselwerk rigoureus onder 
handen genomen. Een monsterklus 
van 1,1 miljoen Euro, waarvoor we 
gelukkig vanuit de Provincie Noord-
Brabant ( 4 ton) en de Stichting 
Behoud Lambertuskerk (3,5 ton) en 
nog andere sponsoren de nodige 
financiële middelen hebben kunnen 
vinden. 
Maar we zijn er nog lang niet. Ook 
de komende jaren is er nog veel geld 
nodig om de restauratie van het 
middenschip en de daken te kunnen 
voltooien. De parochie heeft daar 
zelf de financiële middelen niet voor 
dus zullen we extern geld moeten 

vinden. De Stichting Behoud 
Lambertuskerk wil zich daar de 
komende jaren verder voor 
inspannen. 
We hebben nu al bijna 200 vrienden 
van het Icoon van Wouw, 3 grote 
sponsoren en 15 kleinere sponsoren. 
Dat aantal moeten we zien te 
verdubbelen om jaarlijks minimaal € 
50.000 op te halen. 
Daarom organiseert de Stichting 
Behoud Lambertuskerk op zondag 
18 juli 2 manifestaties in de 
Lambertuskerk. 
De eerste van 10.30 uur tot 12.00 
uur voor de huidige vrienden en 
sponsoren en de tweede van 13.30 
uur tot 15.00 uur voor iedereen die 
belangstelling heeft en misschien 
wel vriend wil worden. Tijdens de 
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feestelijke manifestatie zijn er 
speeches, films, presentaties en 
muziek. 
Wij hopen op 18 juli vele bezoekers 
te kunnen ontvangen om op die 
manier de majestueuze 
Lambertuskerk voor de nabije en 

verre toekomst te kunnen 
behouden. 
 
Namens de Stichting Behoud 
Lambertuskerk 
Peter van Steekelenburg, voorzitter 

 
 

ROND DE VIER TORENS TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE 
 
Dit is het laatste nummer voor de vakantieperiode. De volgende nummers (14 
en 15) hebben een beperkte inhoud en worden niet aan huis bezorgd. De 
toezending per e-mail is er wel en ook liggen de exemplaren in de kerk. Vanaf 
september zal dit blad maandelijks verschijnen in de gebruikelijke opmaak en 
ook weer aan huis bezorgd worden

 
VERDRIET IN EEN FAMILIE 

Op 9 juni is onze 
medeparochiaan 
Aloys van de 
 Weijgaert  
overleden. Hij 
werd in Fijnaart  
geboren op 4 
september 1934. 

Hij trouwde met Rina Backx en zij 
kregen samen drie kinderen: 
Marlaine, Ingrid en Maurice. Met 
zijn vrouw runde hij een bedrijf in 

land- en tuinbouw, met ook paarden 
erbij. Ze deden ook mee aan 
concoursen. Aloys was ook opa van 
vijf kleinkinderen. Naast zijn werk 
was hij tevens lid van het 
Lambertuskoor waarin hij vele jaren 
met veel plezier heeft gezongen . Hij 
genoot ook van de repetities. Hij 
was een trouwe kerkganger, die veel 
steun ondervond aan het geloof. Op 
15 juni was zijn uitvaart en 
begrafenis. Moge hij rusten in vrede. 
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WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 

PAROCHIANEN:  
  

          Elly Machielse-Jochems 

      Piet Mouwen  

            Frans Schuurbiers 

            Maurice Gommeren 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDOOPT 
Door het sacrament van het doopsel zijn in de 
geloofsgemeenschap opgenomen in juni in de St-Lambertus-
kerk in Wouw: 
  

 MEREL VAN DISSELDORP (20 JUNI)  

 CELINA SWIEKOWSKA (27 JUNI) 
  

Wij wensen de doopouders, peetouders en familie proficiat en veel geluk en 
wij bidden dat zij een gezegend leven mogen krijgen. 
 

WIJ BIDDEN VOOR 

IN WOUW 
Zondag 4 juli geen viering 
 
Zondag 11 juli 11:00 uur 
overleden echtpaar de Visser-Scheepers, 
Adrie Sips i.v.m. verjaardag, Elly Machielse-
Jochems, Jan van Loon, Jac Elzakkers. We 
gedenken de sterfdag van Dingena 
Bastiaanse-Bals en van Henk Snepvangers 
 
Zondag 18 juli geen viering 

  
Zondag 25 juli 11:00 uur 
overleden ouders Goorden-Schepers, 
overleden ouders Bovée en Anna van de 
Weijgaart, Kees van den Berg, Jac 
Elzakkers. 

  
 

 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 11 juli 9.15 uur: Jan 
Mangelaars. We gedenken de 
sterfdag van Goort Mangelaars. 
 
Zondag 18 juli 9:15 uur 
Jo Uijtdewillegen-van Doormaal, Jan 
Bruijns, Cees en Naantje van Meel- 
Nuiten, Rina van Meel-van Meer. 
 

Zondag 25 juli 9:15 uur 
Kees Uijtdewillegen, To de Backer-
Buermans. 
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2021 HET JAAR VAN HET KLOOSTER 
 

EXCURSIE KLOOSTERTUIN UDEN 
Museum Krona Veghelsedijk 25 5401 PB Uden 

4 juli 2021 om 13:30 uur 

 
 
 
De kruidentuin van het klooster in Uden is een van de vier kloostertuinen in 
Brabant die beschreven wordt in het boekje Weelde aan Groen. Op zondag 4 
juli kun je de tuin bezoeken in een bijzondere excursie door een ervaren 
rondleider. 
Het bezoek kost 5 euro. 
De rondleiding in de kloostertuin in Uden is de eerste in een reeks van vier. 
Op 18 juli is er een excursie in de kloostertuin van het Emmausklooster te 
Velp, op 1 augustus in Sint-Agatha en op 15 augustus in de Hof van Lof in 
Megen 
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EEN OVERWEGING OVER JOHANNES DE DOPER 
 
De aspergebedden kunnen we tot rust komen, het ‘witte goud’ is bij de 
mensen – in dank – op tafel gekomen en heeft de telers weer ruim voldoende 
opgebracht. Want op het feest van de geboorte van Johannes de Doper eindigt 
het steekseizoen van de asperges. Oude gebruiken, noodzakelijk voor het 

natuurlijke herstel, tegenkracht voor 
de uitputtingsslag die zo gebruikelijk 
is in de natuur. 
Johannes de Doper vind ik een 
intrigerende figuur: atypisch. Terwijl 
gewoonlijk mensen focussen op 
carrière en daar planningen op 
loslaten, zegt hij: die ander moet 
groter worden en ik kleiner. En daarin 
wordt hij groot! Johannes wordt 
hierin niet geprogrammeerd door zijn 
omgeving of zijn familiegeschiedenis. 
Voordat hij geboren word, is er al een 
perspectiefwisseling bij de 
naamgeving. Hij wordt niet genoemd 
naar zijn vader Zacharias, zoals dat in 
die tijd gewoonlijk is, maar zijn naam 
is Johannes – God is genadig – zoals 

de engel dat heeft ingefluisterd. Wat moet er worden van dit kind…? 
De motivatie van Johannes wanneer hij eenmaal actief zijn boodschap van 
omkeer uitdraagt, zit diep van binnen. Hij is een profeet en profeten zijn op de 
allereerste plaats goede luisteraars. Een profeet luistert naar wat zich in de 
samenleving afspeelt, luistert naar hoe God hierop zou reageren en spreekt 
dan een ‘woord’, brengt zijn averechtse boodschap. 
De motivatie van Johannes kan ook nog anders verwoord worden. Hij handelt 
uit liefde, weerbarstige liefde, gevaarlijke liefde. Het kost hem uiteindelijk de 
kop (maar dat is voor een ander ‘feest’ op 29 augustus). Johannes ziet zich als 
de ‘vriend van de bruidegom’ die al gelukkig is als hij de stem van de 
bruidegom hoort. Dat is hele grote liefde. 
Daarom houd ik van Johannes. 
Joost Jansen oPraem. 
 
www.katholiek.nl 
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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  
• Wouwse Plantage 0165-379855 of 0165-379883 

Stipendium: de kosten voor een intentie bedragen € 11.  Te betalen contant of via  
bankrek.nr. NL60RABO0372701396 t.n.v. Kerkbestuur OLV in het Woud. 

Doopsel Meer informatie op:  www.samenkerk.nl > Onze Lieve Vrouw in het Woud > 
Doopsel  

Parochiebijdrage: U kunt uw parochiebijdrage overmaken op bankrekeningnr. 
NL72RABO0372710492  t.n.v. Parochiefonds O.L. Vrouw in het Woud onder 
vermelding van “Parochiebijdrage”.  

Kerkbestuur: vragen, opmerkingen, suggesties of klachten kunt u sturen naar e-mailadres: 
kerkbestuurolv@samenkerk.nl. Bankrek.NL60 RABO 0372701396  

Parochieblad: Het volgende nummer verschijnt op 22 juli, dit is een 
kerkdeurnummer.. Kopij inleveren voor maandag  15 juli 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 

4 juli 

  Geen viering 
 

Geen viering 

Zondag  
11 juli 
 

  11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Organist J. Slock 
cantores 

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
 

Zondag  
18 juli 

 Geen viering (manifestatie 
Het Icoon) 

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

Zondag 
 25 juli 

 11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Organist Janno den Engelsman 
cantores 

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

http://www.samenkerk.nl/

