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in vrede. 

 
 

 
 

 

 
HERWONNEN VRIJHEID…… 

Nog even, dan begint voor velen de vakantie. Kinderen en jongeren zijn hun 
lessen aan het afronden. Groep 8 heeft al een andere school moeten kiezen. 
We verlangen allemaal naar vrijheid na die lange periode van beperkingen door 
het corona virus. 
Die vrijheidsberoving – kunnen doen waar je zin in hebt – heeft voor veel 
mensen zwaar gewogen. Het werd een aanleiding tot veel discussies, protesten 
en rechtszaken. Je beseft dan dat die vrijheid heel belangrijk wordt gevonden. 
We zijn op weg naar het nieuwe oude normaal. 

 
Maar de vraag blijft: zijn we werkelijk vrij? Veel mensen en dan met name de 
boeren en akkerbouwers zien een nieuwe beperking van vrijheid aankomen. 
Een grote kop  in de krant: ‘toekomst van duizenden boeren staat op spel’. En 
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dat alles door een rapport van het planbureau op de gevolgen van een strenger 
stikstof beleid. Als pastor heb ik dan te doen met deze mensen. Hoge 
investeringen in stalsystemen en andere innovatieve oplossingen om stikstof te 
besparen. Vele boerengezinnen komen op termijn in de problemen.  
Iedereen snakt vrijheid, terwijl de politie smeekt om minder evenementen. 
Vrijheid in de samenleving is als je niet wordt belemmerd in je doen en laten. 
En hoe ervaren we dit? De vrijheid van de één is soms de onvrijheid van de 
ander. In enkele situaties zijn mensen onvrij door de druk en dwang van 
anderen. Vrij zijn -doen waar je zin in hebt, kan ook leiden tot onvrijheid, 
zoals verslaving aan drank, drugs gokken, seks. 
Wellicht is het begonnen als onschuldig, één keer iets proberen, misschien uit 
nieuwsgierigheid. 
Stoppen is dan moeilijk en er ontstaat een afhankelijkheid door onvrijheid. 
Sommigen voelen zich beoordeeld, veroordeeld, er ontstaan negatieve 
gedachten. 
Iemand die er voor anderen kan zijn, zichzelf vergeten, is vrijer dan wie dat 
niet kan. 
De samenleving gaat langzaam open. Hopen dat de delta-variant zoals de 
WHO de mutant uit India noemt niet tot een nieuwe golf besmettingen leidt, 
wens ik jong en oud een herwonnen vrijheid. 
Tot na de vakantie!  

Diaken Ryan Keetelaar. 

 

OOK DIT JAAR GEEN BEDEVAART VAN ROOSENDAAL 
NAAR KEVELAER 
 

Na uitgebreide besprekingen is 
besloten ook dit jaar de bedevaart 
van Roosendaal e.o. naar Kevelaer 
niet door te laten gaan. Op 2 juli 
waren vooral de versoepelingen In 
Duitsland nog  niet zodanig dat het 
risico om bussen vast te leggen te 
groot was. 
De  huidige corona- regelingen met 
betrekking tot groepsgrootte in de 
bus en op straat,  vaccinatie- of 
testbewijzen, mondkapjes, maximaal 
aantal bezoekers van kerken en 
kapellen e.d. maken het houden van 
een traditionele bedevaart met 

processie en druk bezette vieringen 
haast onmogelijk. En het is nog lang 
niet duidelijk wanneer de 
beperkingen worden opgeheven, 
zeker nu de angst voor de delta-
variant van het virus toeneemt.  
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We hadden gehoopt dat begin juli 
alles weer normaal zou zijn maar nu 
dit niet het geval is, blijft ons niets 
anders over dan de bedevaart af te 
gelasten.  
Natuurlijk kan men wel op eigen 
initiatief naar Kevelaer gaan met 
enkele mensen, maar nog niet met 
grote groepen. Via Wallfahrt 

Kevelaer kunt u ook vieringen live 
of opgenomen zien. 
Wij gaan ervan uit dat we volgend 
jaar weer een bedevaart kunnen 
organiseren en hopen dan als 
vanouds op een grote deelname. Wij 
zullen u bijtijds informeren over de 
data. 
Hopelijk tot ziens in 2022 
Bestuur bedevaart Kevelaer 

 

EEN DIAKEN OP HET EILAND WIGHT 
Onderstaand artikel staat in de nieuwsbrief van het vicariaat Breda van juli 2021. Mgr. 
Lommers is al een aantal malen voorganger in onze kerk geweest. 
Dom Bellot die hij noemt, is ook de architect van de uitbreiding van de kerk van Heerle in 
1924.
Op 27 juni 1981 werd ik in de 
bisschopskerk te Breda tot priester 
gewijd. Maar eerst ben ik tot diaken 
gewijd. Dat gebeurde op 14 maart 
1981 in de Annakapel van 
Heusdenhout.  

Als diaken maakte ik in de 
meimaand een reis naar Quarr 
Abbey op het eiland Wight. In die 
tijd reed ik in een klein autootje, een 
rode “lelijke eend”. De tocht was 
een hele onderneming, met de 
veerboot van Zeebrugge naar Dover 
en dan nog eens van Portsmouth 

naar Wight. De abdij Our Lady of 
Quarr is gesticht door monniken die  
aan het begin van de twintigste 
eeuw Frankrijk waren ontvlucht. De 
abdijgebouwen zijn ontworpen door 
de bekende monnik-architect Dom 
Paul Bellot, dezelfde die ook de 
Paulusabdij in Oosterhout heeft 
gebouwd. Het mooiste gebouw van 
de abdij is de kerk. Dat vond ik toen 
al, maar het wordt nog eens 
bevestigd door Father Luke Bell 
OSB die in zijn boek “A deep and 
subtle joy. Life at Quarr Abbey” een 
beschrijving geeft van de 
abdijgebouwen en de kerk een 
plaats van vrede noemt. Vooral ’s 
avonds als het zonlicht vanuit het 
westen door de ramen van de absis 
schijnt en langzaam in kracht 
afneemt ervaart men een hemels 
geluk. Dat is mij overkomen. 
Een week lang heb ik toen in Quarr 
Abbey vertoefd. En elke dag tijdens 
de H. Mis mocht ik de functie van 
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diaken vervullen. Bij de vredeswens 
spreekt de diaken, sprak ik, de 
woorden “Let us offer each other a 
sign of peace”.  
Het boek dat ik noemde is mij 
geschonken bij mijn veertigjarig 
priesterfeest.  
Ik ben er heel dankbaar voor. Zoals 
ik dankbaar ben voor alles wat mij 
ten deel is gevallen, niet alleen bij 
het jubileum, maar gedurende de 
afgelopen veertig jaar. Het beidt mij 
veel inspiratie om mijn werk als 
priester voort te zetten. 
Vicaris-generaal Mgr. H. Lommers 
 

 

 

 
BOEKJE OVER DE KERK 
VAN HEERLE 
Bij het Historisch Informatiepunt 
Roosendaal (gevestigd in het 
Tongerlohuys in de Molenstraat) is 
onlangs een boekje verschenen in de 
serie ‘Het verhaal van…’, gewijd aan 
de Sint Gertrudiskerk in Heerle. Het 
is geschreven door René Hermans 
en voorzien van vele foto’s. 
In het boekje wordt de geschiedenis 
van de parochie Heerle beschreven 
vanaf de 15e eeuw, toen Heerle al 
een eigen pastoor had. Het huidige 
kerkgebouw is een uitbreiding van 
de kerk van 1861. In 1924 heeft 
Dom Bellot dwars over de oude 
kerk een nieuw middenschip 
ontworpen. In 2013 is in de kerk 
een dorpshuis gerealiseerd. In de 
kerk resteert nu nog een 
kapelruimte. 
Ook de geschiedenis van het 
dorpshuis komt aan bod van het 

patronaat uit 1912 tot de sporthal 
Harella uit 2017. Het ligt in de 
bedoeling om dit jaar ook nog 
boekjes over de kerken van Wouw 
en Wouwse Plantage uit te brengen. 
Het boekje in gratis bij het archief 
verkrijgbaar. 
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MANIFESTATIES ICOON VAN WOUW OP 18 JULI 

Op zondag 18 juli organiseert de Stichting Behoud Lambertuskerk twee 
manifestaties in de Lambertuskerk 
De eerste van 10.30 uur tot 12.00 uur is bestemd voor de huidige sponsoren 
en vrienden. Het programma bestaat uit presentaties, films, speeches en een 
informeel gedeelte. Vooral de huidige restauratie van de kerktoren staat 
centraal. 

De tweede manifestatie van 13.30 uur 
tot 14.00 uur is vrij toegankelijk. Ook 
dan zijn er presentaties, speeches en 
films. Nieuwe vrienden van het Icoon 
van Wouw en nieuwe sponsoren zijn van 
harte welkom. 
 

Roestend ijzer heeft metselwerk weggedrukt. 

De restauratie van de imposante 60 meter hoge kerktoren is recent gestart en 
moet voor het eind van 2021 gereed zijn. De Stichting wil jaarlijks minimaal € 
50.000 inzamelen om de kosten van de hoognodige restauratie te dekken. 
Tijdens beide manifestaties is het mogelijk voor personen boven de 16 onder 
begeleiding via de bouwlift naar boven te gaan om van het unieke uitzicht op 
60 meter hoogte te genieten. Vooraf aanmelden via info@icoonvanwouw.nl is 
noodzakelijk en de kosten bedragen per bezoek € 25. De opbrengst is 
vanzelfsprekend bestemd voor de restauratie van de kerk 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vrijwel elke voeg moet worden uitgeslepen en vervangen. 
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WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 

PAROCHIANEN:  
  

           Aloys van de Weijgaert 

             

 

WIJ BIDDEN VOOR 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

IN WOUW 
Zondag 25 juli 11:00 uur 
overleden ouders Goorden-Schepers, 
overleden ouders Bovée en Anna van de 
Weijgaart, Kees van den Berg, Jac 
Elzakkers. 
Zondag 1 augustus 11:00 uur 
Frans Schuurbiers, Kees van den Berg, 
de overleden familie De Crom, de 
overleden familie Gommers, Anna van 
der Wegen-Wesenbeeck, Corry Buis-
Raats, Ton van Winden, Jan Goorden, 
Miny Uitdewillegen-van Tiggelen, Aloys 
van de Weijgaert, Cor Meeuwis-Maas, Ad 
Meeuwis, Overleden ouders Maas-Vinck, 
We gedenken de sterfdag van Frans de 
Crom en Adriana  Damen-Koolen. 
Zondag 8 augustus: Geen viering 
Zondag 15 augustus 11:00 uur 
Mien Hertogh, Petrus van Oers, Jan van 
Gastel, Wies Buuron, Arika van Gastel,  
overleden ouders Bastianen-Goderie en 
overleden kinderen, Cornelis Goorden, 
we gedenken de sterfdag van: Johanna 
Goorden-Schepers, Frans Hertogh. 
Zondag 22 augustus: Geen viering 

 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 25 juli 9:15 uur 
Kees Uijtdewillegen, To de Backer-
Buermans. 
Zondag 1 augustus: Geen viering 
Zondag 8 augustus 9:15 uur 
Jan Ooms, Rina van Meel-van Meer. 
Ter ere van O.L.Vrouw van Altijd 
Durende Bijstand. 
Zondag 15 augustus 9:15 uur 
 de overleden ouders Cees en 
Naantje van Meel-Nuiten, Rina van 
Meel-van Meer, Marie Buysen van de 
Sanden, Frans Buysen. We gedenken 
de sterfdag van Janus Buysen. Ter 
ere van Maria Ten Hemelopneming. 
Zondag 22 augustus 9:15 uur 
We gedenken de sterfdag van Jan 
Mangelaars 
 

 

 
 
 

Pastoor Verheije heeft de maand augustus vakantie en zodoende hebben we alleen 
diaken Keetelaar tot onze beschikking, omdat er in de omgeving geen vervanger te 
vinden is. 
Zo vallen er 2 vieringen uit in augustus namelijk 8 en 22 augustus. 
 
De intenties die voor die datum zijn aangevraagd zijn verplaatst van 8 augustus naar 1 
augustus en die van 22 augustus naar 29 augustus. Helaas kunnen we niet iedereen 
bereiken die de een intentie heeft aangevraagd. Daarom doen we een dringend beroep 
op de mensen die intenties aanvragen met een enveloppe in de brievenbus van het 
parochiehuis uw telefoonnummer op de enveloppe te vermelden, zodat we u kunnen 
bereiken als het nodig is. Mocht het zo zijn dat u het niet eens bent met de verplaatsing 
van uw intentie, neem dan contact op met mij via tel 0165-301975 zodat we samen 
eventueel een nieuwe datum kunnen prikken. Henk van der Zande. 
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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 19 augustus, dit is een 
kerkdeurnummer.. Kopij inleveren voor maandag  12 augustus 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 

25 juli 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

Zondag  
1 augustus 
 

  11:00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
Organist F. Schijven 
cantores 

9:15 uur 
Geen viering 

Zondag  
8 augustus 
 

 Geen viering 9:15 uur 
R. Keetelaar, diaken 

Zondag 
15 augustus 
  

 11:00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
Organist F. Schijven 
cantores 

9:15 uur 
R. Keetelaar, diaken 

Zondag 
22 augustus 

 Geen viering 9:15 uur 
R. Keetelaar, diaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/

