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RUST WAT UIT ! 

Er zijn heel veel methoden om tot rust te komen. Genoeg uren slapen, een 
evenwichtige verdeling van werken en ontspannen, yoga, wellness, meditatie, 
bezinningsdagen. Bij de ene methode wordt je uit het hier en nu gehaald in een 
hemelse sfeer, bij een andere methode blijf je helemaal in de werkelijkheid van 
alledag. De meeste methoden zijn sterk “ik”-gericht. 
     Het is goed voor een mens om af en toe de dagelijkse werkzaamheden te 
onderbreken en zich te ontspannen, om ruimte te maken voor zichzelf en stil 
te staan bij vragen als: door welke drijfveren laat ik mij leiden in mijn leven? 
Waar geloof ik in? Waar sta ik voor?  

 
     Het hoeft niet alleen bij onszelf te blijven. Een goede ontmoeting met 
anderen kan ons soms verrassende inzichten en perspectieven bieden. De 
ontmoeting met Jezus van Nazareth  moet voor veel mensen een bijzondere 
ervaring geweest zijn. Hij raakte hen en hun leven. In de ontmoeting met Hem 
ontdekken zij iets heel waardevols. Zij komen op verhaal bij Hem. 
Zo is het samen vieren van ons geloof eigenlijk een manier om tot rust te 
komen. Wij zijn daarbij niet alleen aan onszelf overgeleverd. Het “ik” is 
ingebed in een “wij” en vooral in “God”.  Bovendien roept liturgie niet alleen 
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op tot gerechtigheid en het beleven van idealen, maar het heeft ook een 
rustgevend effect. Jezus nodigt uit: “Ga even met Mij mee naar een bijzondere 
plek om bij jezelf thuis te komen en uit te rusten.” Hij wil dat we even 
uitrusten, om dan weer op pad te gaan. 
     Zo kunnen we de zondag als een cadeau van God ervaren. Een dag van 
rust en ontspanning, wekelijks. Dat is van oudsher een natuurlijk bijbels ritme. 
Samenkomen voor de eredienst en mensen ontmoeten.  
Katholieken zijn heel goed in staat om te voorkomen dat de zondag een saaie 
dag wordt. Het is juist leuk dat de zondag een andere dag kan zijn dan de 
andere dagen.  Op adem komen, herstellen, om weer verder te kunnen. Het is 
aangenaam dat het zondagsgevoel al begint de avond tevoren. In verschillende 
Duitse steden wordt de zondag op de zaterdagavond ingeluid, vaak 
oecumenisch door de verschillende kerken. Dat is bijvoorbeeld heel mooi in 
Keulen om 19.30 uur bij de Dom. Vakantie hebben we slechts beperkt, 
zondagen zijn er het hele jaar door. 
     Vakantie 2021 zal weer passen en meten worden vanwege corona. Mogen 
we toch een goede tijd hebben waarin we op verhaal kunnen komen. Thuis 
komen bij onszelf en hen die ons dierbaar zijn. 
Pastoor Frans Verheije 

 
UNIEK BENEFIETCONCERT IN DE KERK VAN WOUW 
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Het Orgelfonds Wouw heeft, na een 
lange periode van gedwongen 
inactiviteit, haar medewerking 
verleend aan een bijzonder concert, 
op zaterdag 21 augustus aanstaande 
in de St. Lambertuskerk..  
Trompettist Robert Lupker 
organiseert samen met een aantal 
musici dan een benefietconcert 
waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie in 
Utrecht. 
Robert is al vanaf 2010 ziek en 
wordt daarvoor sindsdien 
behandeld. Omdat hij dankbaar is 
voor de extra tijd die hij nog krijgt  - 
met name door ontwikkeling van 
nieuwe behandelingsmethoden- is 
hij niet bij de pakken neer gaan 
zitten. Hij heeft juist het initiatief 
genomen om een actie op touw te 
zetten om dit onderzoek en de 
begeleiding van patiënten -  en met 
name kinderen- financieel te 
ondersteunen d.m.v. een 
muziekproject dat hij ‘Music is 
Hope’ heeft genoemd.   
 
De Prinses Máxima Centrum 
Foundation heeft tot doel projecten 
binnen het centrum te realiseren, die 
buiten de reguliere zorgdekking 
vallen. Deze projecten dragen bij 
aan haar missie: ieder kind met 
kanker genezen, met optimale 
kwaliteit van leven. Doelstelling van 
de stichting is het verwerven van 
(financiële) middelen en 
voorzieningen ter ondersteuning 
van kind en gezin, onderzoek, 

integrale zorg en voorlichting op het 
gebied van kinderoncologie. 
Alle baten van het concert komen 
direct ten gunste van het Prinses 
Máxima Centrum. 
 
De actie ‘Music is Hope’ bestaat 
uit 3 deelprojecten : een doneeractie, 
verkoop van een CD en het 
benefietconcert op 21 augustus.. 
Robert speelt verschillende types 
trompet is een liefhebber  van 
barokmuziek. Hij stelde een 
interessant programma van muziek 
voor trompet, zang en orgel samen. 
Daarna zocht hij muziekliefhebbers 
die aan dit project mee wilden 
werken. Margreet van Maanen-Pals 
(sopraan), Sam Everaers (orgel) en 
de andere musici werken geheel 
belangeloos mee aan dit concert. 
Al in 2019 startte de voorbereiding 
van de actie, in 2020 werd er druk 
gerepeteerd maar kon een concert 
vanwege de pandemie geen 
doorgang vinden. Daarom werd 
eerst gewerkt aan de CD die ook 
gepresenteerd zal worden tijdens het 
benefietconcert.. 
Het concert vangt aan om19:30 uur 
in de St. Lambertuskerk. 
Aan dit concert werken tal van 
musici mee met een keur aan 
instrumenten (zang, trompet, orgel, 
viool, dwarsfluit, saxofoons, enz.). 
Zij presenteren een  breed 
repertoire van barok tot jazz. Het 
concert duurt ca. 1,5 uur.  
Kaarten voor dit concert kosten 
slechts € 15 per stuk. Kaarten zijn te 
reserveren via een whats-app bericht 
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naar 06-41844573 met vermelding 
van uw naam, telefoonnummer en 
het aantal kaarten dat u wilt 
reserveren. Kaarten zijn ook direct 
voorafgaand aan het concert vanaf 
19:00 uur te koop bij de ingang van 
de kerk..  
De CD is te bestellen à € 15 per 
stuk. Stuur dan een e-mail naar 
Margreet van Maanen 
info@landelijklogeren.nl onder 

vermelding van naam, het aantal 
CD’s en het verzendadres. 
Wilt u meer weten? Kijk dan op de 
Facebook pagina  "Music is Hope"  
(www.facebook.com/RobertSamMa
rgreet) 
Mocht u verhinderd zijn maar toch 
dit project willen steunen? Er is ook 
een doneeractie. Kijk hiervoor op : 
www.doneeractie.nl/project-music-
is-hope/-47557

  
 

RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN VORDEREN 

GESTAAG 
Begin april is er begonnen met het 
opbouwen van de immense steiger 
van 62 meter hoog met 23 
verdiepingen. Half juni was de steiger 
gereed en is, na een 
veiligheidskeuring, de steiger 
vrijgegeven voor de werkzaamheden. 
De leien zijn allemaal al gesloopt en 
het herstelwerk aan het hout van de 
torenromp en de muurplaten is ook 
afgerond. Het aanbrengen van de 
nieuwe leien is in volle gang en zal 
eind september zijn afgerond.  
Met het leiwerk worden ook ringen 
aangebracht voor de 
bliksembeveiliging.  
In de oude situatie was er 1 
bliksembeveiligingsleiding op de leien 

aangebracht, maar nu wordt de beveiliging uitgevoerd in de zwaarste 
veiligheidsklasse. Er komt nu aan elke zijde een geleiding voor de bliksem, dus 
4 leidingen tot aan het hoogste punt, de Phoenix. 
Eind september zal ook De Phoenix weer worden teruggeplaatst, die 
momenteel bij een restauratiesmid wordt hersteld. De definitieve datum volgt 
eind augustus, want er zal, in samenspraak met de Stichting Behoud 
Lambertuskerk, een bijzonder festijn worden georganiseerd.  

mailto:info@landelijklogeren.nl
http://www.facebook.com/RobertSamMargreet
http://www.facebook.com/RobertSamMargreet
http://www.doneeractie.nl/project-music-is-hope/-47557
http://www.doneeractie.nl/project-music-is-hope/-47557
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De grootste klus is het metsel-en voegwerk.  De meeste kapotte stenen (ca 
2200 stuks) zijn reeds uitgehakt en er zullen na de bouwvakvakantie nieuwe 
stenen worden aangebracht. De torenromp is verdeeld over een 16-tal slagen 
en het metsel-en voegwerk worden per 4 slagen van boven naar beneden 
afgewerkt. De bovenste 4 slagen zijn geheel uitgehakt en schoongespoten en 
voegklaar gemaakt en vanaf nu start men met het definitieve voegwerk. 
Er zijn een 8-tal monsters gezet om zo goed mogelijk de huidige kleurstelling 
te benaderen en dat is gelukt. Bij volgende 4 slagen worden de voegen nu 
uitgehakt en zo werken we naar 
beneden. Zoals bekend zal er veel 
meer voegwerk worden uitgevoerd 
als voorzien. In samenspraak met 
specialisten en de Rijksdienst van 
Monumenten, hebben we afge-
lopen week het definitieve besluit 
genomen over het voegwerk. 
De slagen 13 t/m 16 (tot iets voor-
bij de onderzijde van de galmbor-
den) zal 100 % worden gevoegd en 
ook de volledige romp aan de zijde 
van het Torenplein. Aan de andere 
3 zijden worden de metselpenanten 
ook volledig gevoegd en de 3 terug 
liggende vlakken (minder aangetast 
door weersinvloeden) worden 
plaatselijk gerepareerd. Hiervoor is een proefopstelling gemaakt en deze 
uitvoeringsmethodiek is goedgekeurd. Tijdens de bouwvakvakantie gaan de 
werkzaamheden aan het hak-en voegwerk grotendeels door, omdat we 
trachten dit jaar de werkzaamheden af te ronden. Begin oktober zal het eerste 
gedeelte van de steiger bij de spits worden verwijderd en hopelijk, wanneer de 
weergoden mee werken, zullen de werkzaamheden eind december zijn 
afgerond. Op 18 juli heeft de Stichting Behoud de Lambertuskerk een zeer 
geslaagde actiedag georganiseerd Zij zetten zich van harte in voor het 
binnenhalen van de benodigde financiën voor deze restauratiewerkzaamheden. 
Zonder hun financiële steun en inzet zouden wij deze werkzaamheden niet 
kunnen uitvoeren als parochiebestuur. Wij hebben daarvoor veel waardering 
en hopen dat met hun acties de extra budgetten, die benodigd zijn voor deze 
restauratie, worden binnengehaald.  
 
Piet Backx, lid parochiebestuur, verantwoordelijk voor gebouwen en begraafplaatsen  
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WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 

PAROCHIANEN:  
  

Rienus Ooms 

Nora van Dorst-De Backer 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ BIDDEN VOOR 

IN WOUW 
Zondag 22 augustus: geen viering 
Zondag 29 augustus 11:00 uur: 
Dé Raaijmakers,  
We gedenken de sterfdag van Johanna 
Raaijmakers-de Greef 
Kees van de Berg, Emanuela Sondeijker-
Paulussen, Jan Mulders, Rowdy Mulders, 
Jan Doggen en Cor Doggen-Wennekers, 
Piet Doggen. We gedenken de sterfdag van 
Rina Mulders-Antens 

Zondag  5 september 11:00 uur: 
Frans SchuurbiersCorry Buis-Raats,  
Ton van Winden, overleden familie 
Schillemans, Aloys van de Weijgaert. 

Zondag 12 september 11:00 uur: 
overleden echtpaar de Visser-Scheepers, 
Elly Machielse-Jochems. 

Zondag 19 september 11:00 uur: 
Kees van de Berg, overleden familie Bals-
Pietersen. We gedenken de sterfdag van 
Johan Bals. 

  

 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 22 augustus 09.15 uur: 
We gedenken de sterfdag van Jan 
Mangelaars 
Zondag 29 augustus 
Kees Uijtdewillegen. 
Zondag 12 september 9.15 uur: 
Marie Buysen van de Sanden, 
Janus Buysen en hun zoon Frans 
Buysen, Cees en Naantje van 
Meel- Nuiten, Rina van Meel-van 
Meer, To de Backer-Buermans. 
We gedenken de sterfdag van 
Kees Uijtdewilligen, Johan de 
Jong. 
Zondag 19 september 9.15 uur: 
Marie Mangelaars van Wezel. 
  

. 
 
 

Zaterdag 14 augustus a.s. om 19:15 wordt door de EO 
het programma “Firma Erfgoed” uitgezonden op 
NPO2. In een gedeelte van dit programma zijn 
beelden uit de St. Lambertuskerk opgenomen. 
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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 
06 15656260. 
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 23 september  Kopij inleveren voor 
maandag 13 september 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 

22 augustus 

  Geen viering 
 

9:15 uur 
R. Keetelaar, diaken 

Zondag  
29 augustus 
 

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

9:15 uur 
R. Keetelaar, diaken 

Zondag  
5 september 

 11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 

Geen viering 

Zondag  
12 september 

 11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
G. Siebelink, organist 
C.J. Reuver, cantor 

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

Zondag 
19 september 

 11:00 uur 
1e communieviering 
F. Verheije, pastoor en 
R. Keetelaar, diaken 

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/

