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DE BOODSCHAP VAN HET TORENKRUIS EN DE 
PHOENIX OP DE KERKTOREN VAN DE LAMBERTUS 
IN WOUW 
Op de meeste torens van katholieke kerken staat een kruis, met daarop de 
haan. Het kruis is een teken van hoop en verwijst naar Jezus, naar zijn lijden, 

sterven en zijn verrijzenis 
met Pasen. De haan 
verwijst naar Petrus, de 
eerste van zijn apostelen, 
van de vrienden van Jezus. 
Petrus die voordat de haan 
driemaal gekraaid had, 
toch ontkende dat hij een 
vriend van Jezus was, toen 
de Heer gevangen werd 
genomen. Later was hij 
sterk en zou hij zelfs met 
zijn eigen leven in Rome 
getuigen van het 
Evangelie. 
 
De kerktoren van de 
katholieke kerk in Wouw 
wijkt af, doordat er geen 
haan op het torenkruis 
staat, maar een mythische 
vogel.  

  Onder toeziend oog van o.a. vicevoorzitter Wim 

  Reijnders is op 25 juni de phoenix geland. 
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Op zaterdag 2 oktober a.s. zullen het gerestaureerde torenkruis en de phoenix 
gezegend worden en daarna op de spits van de toren terug geplaatst worden. 
Op het torenkruis zal de phoenix staan en ronddraaien om de windrichting 
aan te geven en niet een haan. Dit is de eigen traditie van de Sint 
Lambertuskerk in Wouw. Hoe komt dat? Waarom is dat zo? Hiervoor moeten 
we even terug in de tijd. 
      Op vrijdag 27 oktober 1944 om kwart voor twee ’s middags klonk door 
het dorp Wouw een doffe dreun. De terugtrekkende Duitse troepen bliezen de 
toren van de Lambertuskerk op. De toren nam in zijn val ook een groot deel 
van het middenschip mee. Na het opblazen van de toren hingen urenlang 
dikke stofwolken in het dorpscentrum. Toen het stof was neergedwarreld, was 
de skyline van het dorp deerlijk gehavend. Waar eens de kerktoren stond, was 
nu een gat in het landschap. Daarna lag de kerk nog twee dagen lang onder 
Duits granaatvuur. Kleine brandjes werden door de bevolking geblust door 
een menselijke blusketen te vormen, die emmers water doorgaf. Op 29 
oktober 1944, een dag na de bevrijding van Wouw (!) tastten de Duitse 
fosforgranaten het dak van de kerk aan. Het was gebeurd met de 
Middeleeuwse Lambertuskerk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het priesterkoor in de St. Lambertuskerk met de beroemde beelden 
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De beelden zijn gespaard gebleven, want die waren tevoren uit de kerk gehaald 
en op een veilige plek begraven. Wat overbleef was, zoals Pastoor Wolters 
schreef: “Een desolate puinhoop.” 
Het kerkelijke leven ging echter meteen verder. Na de vernietiging van de kerk 
werden lokalen van de scholen gebruikt voor de eredienst. En op 22 december 
1945 werd in de Kloosterstraat een noodkerk ingezegend met plaats voor bijna 
600 mensen. Intussen waren er plannen om een bescheiden moderne kerk op 
een andere plaats in het dorp te bouwen. Maar Pastoor Wolters heeft deze 
plannen nooit serieus genomen en hij was geheel gericht op herbouw van de 
Lambertus. Zo gebeurde het. Alleen herbouw van de toren was een probleem. 
Er was in die tijd een torenbouwverbod. Daarom werd de vieringtoren op het 
dak extra groot uitgevoerd.  Op maandag 17 september 1951, feest van de 
Heilige Lambertus, bijna 7 jaar na de vernietiging van de Lambertuskerk, 
kwam mgr. Baeten, de bisschop van Breda, het nieuwe Godshuis van Wouw 
consacreren.  
     Door de vasthoudendheid van Pastoor Wolters en de inzet van 
burgemeester Hoebens kwam de trotse kerktoren er uiteindelijk toch. Twee 
van de drie door de Duitsers geroofde luidklokken werden teruggevonden en 
opgehangen in de toren. En er kwam een derde nieuwe klok bij. Op het 
torenkruis werd geen haan geplaatst, maar de toren werd bekroond met een 
phoenix, de vogel die uit zijn eigen as herrijst. 
De oude Grieken geloofden namelijk dat er een vogel bestond, de feniks, die 
om de zoveel jaar verbrandde. Zijn opvolger zou dan uit de as verrijzen. De 
phoenix of feniks stond daarmee symbool voor de onsterfelijkheid en 
wedergeboorte.  Deze Lambertuskerk laat ons de vernietiging zien en ook de 
wederopbouw.  Zij is een beeld, een icoon, van wat mensen van goede wil 
kunnen met de kracht van God: Hun dorp, hun stad, hun land als een feniks 
uit de as doen herrijzen. 
     Op iconen is men zuinig, omdat zij mooi en kostbaar zijn. Pastoor Wolters 
en zijn mensen zorgden voor de wederopbouw van de Lambertuskerk van 
Wouw. Vandaag maken wij ons sterk voor de restauratie van de kerktoren en 
voor de verdere restauratie gedurende de komende jaren van onze 
Lambertuskerk. Het icoon, het kenmerk,  van Wouw blijft! Vanuit de wijde 
omgeving zal men de Lambertus met haar toren zien. Ook in de toekomst 
blijven mensen zich verwonderen over de schoonheid van dit gebouw. 
De kerk met haar toren, bekroond met het kruis en de phoenix, heeft een 
boodschap voor ons: Jezus woont in ons midden, Hij is er bij. Samen met 
Hem staan we sterk om te leven en de uitdagingen hiervan aan te kunnen. 
Door Hem te volgen bereiken we ons einddoel en komen we uit bij God. Een 
Blijde Boodschap van en voor alle tijden. 
Pastoor Frans Verheije 
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AAN DE PAROCHIANEN DIE WONEN IN DE 
PAROCHIEKERNEN HEERLE EN MOERSTRATEN VAN 
ONZE PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD 
 
Ruim anderhalf jaar zijn er geen vieringen meer gehouden in de kapel binnen de 

voormalige St. Gertrudiskerk en in het dorpshuis De Parelmoer te Moerstraten. 
De maatregel om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maakte dit 
onmogelijk. Nu heeft de regering aangekondigd om vanaf 25 september deze 
maatregel in te trekken. Deze nieuwe situatie vraagt om bezinning. 
Het pastorale team het  parochiebestuur nodigen u daarom uit om op woensdag 3 
november a.s. vanaf 19:30 uur met hen in gesprek te gaan over de toekomstige 
plannen. Gaan we de vieringen weer hervatten of toch niet? Wij stellen uw mening 
daarover zeer op prijs. 
De bijeenkomst zal plaatsvinden in dorpshuis De Schalm en u bent van harte 
welkom. 

 

RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN VERLOPEN NAAR 
WENS EN LIGGEN OP SCHEMA 
 
Ondanks dat er veel extra werkzaamheden (voegwerk en metselwerk) worden 
uitgevoerd is de verwachting dat eind november de restauratie wordt afgerond.  
Het is gelukt om ook tijdens de bouwvakvakantie toch diverse 
werkzaamheden te laten plaatsvinden, anders hadden we het niet gered en 
hadden we moeten overwinteren, wat natuurlijk veel extra kosten met zich 
mee zou brengen.  
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Het frees- en hakwerk neemt nog enkele weken in beslag en dan is ook de 
overlast voor de buurt grotendeels voorbij. 
Het voegwerk van de eerste 4 slagen (van de 17) onder de spits rondom is 
gereed. 
Tot aan de onderzijde van de galmborden wordt het voegwerk 100 % 
uitgevoerd en verder naar beneden alleen de voorzijde aan het Torenplein en 
alle penanten rondom de toren. De terugliggende middelvlakken worden 
alleen bijgewerkt, omdat hier het voegwerk minder schade heeft doordat dit 
metselwerk veel minder aan weersinvloeden is blootgesteld.  
Ook hebben we besloten om 60 galmplanken te vervangen, die ingerot zijn. 
Dit wordt in de laatste week van september uitgevoerd.  
Het leiwerk is over 2 weken gereed en dan moet de lodenmuts gemaakt 
worden, waar de Phoenix overheen wordt geschoven op zaterdag 2 oktober. 
Tevens moeten de dakkapellen en de laatste hoekstukken nog helemaal in het 
lood gezet worden en hopelijk is dit eind september afgerond  
Na het plaatsen van de Phoenix wordt meteen de bliksembeveiliging bevestigd 
vanaf de bovenzijde van de Phoenix (het hoogste punt van de spits) tot aan de 

onderzijde van de galmborden. 
Vanaf de tweede week van oktober wordt gestart met het weghalen van de steiger 
rondom de spits en ook de bovenste verdiepingen rondom de toren. 
Gelijktijdig met het weghalen van de steiger worden de wijzerringen 
teruggeplaatst en kan de klok weer 100 % in gebruik worden gesteld.  
We krijgen veel reacties dat men het klokkengeluid mist, wat voor veel mensen 
als een horloge dient.  
Hopelijk blijft het tot eind november goed werkbaar weer en kunnen we 
gestaag verder gaan met deze omvangrijke en imposante restauratie. 
Piet Backx (verantwoordelijk voor gebouwen binnen het parochiebestuur) 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
Op zondag 19 september jl. hadden 
we een Eerste Heilige 
Communieviering  met als 
voorgangers pastoor Verheije en 
diaken Keetelaar. De kerk was mooi 
versierd door een aantal ouders, er 
waren 2 zangeressen aanwezig en de 
zon scheen af en toe buiten. Om 11.00 
uur ontvingen 12 kinderen hun Eerste 
Heilige Communie van pastoor 
Verheije. De communicanten kwamen 
in het begin van de viering binnen met 
hun mooi versierde communiekaars. 

Deze werden na een welkomstwoord 
aangestoken door een aantal 
communicanten. Een 2-tal 
communicanten 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 
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nog een cadeautje aangeboden: een 
rozenkrans. Na het maken van de 
groepsfoto werden ze nog 
gefeliciteerd door een aantal 
leerkrachten.  
Nogmaals namens de parochie van 
harte gefeliciteerd met jullie 
communie  Liam van Beers, Raff 
Bennebroek , Noud de Bruijn, 

Rink Dekkers, Flynn Dirven, Koen 
Franken,  Sofie Hollemans, Hanna 
en Julia  Stolarczyk allen uit Wouw. 
Vayen Heeren en  Ise Muijs uit 
Heerle en Djera Brusket uit Bergen 
op Zoom.    
Wij zien jullie graag bij een volgende 
viering, dan mag je meedoen aan de 
tafel van Jezus en ontvang je de hostie.  

 

AFSCHEID IN WOUWSE PLANTAGE 

Ongeveer 1½ jaar geleden kwam 
Corona, die het dagelijkse leven 
volledig op zijn kop zette. In vele 
jaren tijd zijn tradities en vaste 
gewoonten ingeburgerd. Zo ook de 
vrijwel wekelijkse zang van het koor 
tijdens de kerkdiensten. Ineens 
mocht er niet meer in met een groep 
gezongen worden. Als je al op 
leeftijd bent en je stem wordt niet 
meer wekelijks getraind…en de 
vraag blijft wanneer je weer zoals 

vroeger met een groep kunt 
zingen….ja…wat dan? Jeanne 
Goossens (± 28 jaar lid), Annie 
Bruijns( ± 27 jaar lid) en Riet 
Uitdehaag (sinds 2019 lid) namen 
het kloeke besluit te stoppen als 
koorlid. Na misschien 2 jaar stilte 
hun vastgeroeste stem weer op peil 
te brengen, terwijl ze weer wat 
jaartjes ouder geworden waren, 
zagen ze niet zitten. Op woensdag-
avond 21 juli kwamen de koor-leden 
van Wouwse Plantage in de kerk 
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bijeen om afscheid van dit drietal te 
nemen, onder het genot van een 
paar bakjes koffie en een stuk 
lekkere vlaai. Zij werden door 
voorzitter Ton Raaijmakers in het 
zonnetje en in de bloemetjes gezet 
en bedankt voor hun jarenlange 
inzet en gezelligheid. Jeanne, Annie, 
Riet: Nogmaals hartelijk bedankt! 
Het ga jullie goed! Tijdens dit 
afscheid misten we koorlid Kees 
Rommers uit Roosendaal. Kees 
kwam sinds 2008 ons koor 
ondersteunen en we wilden hem 
graag voor zijn immer enthousiaste 
inzet tijdens de koorzang in 
Wouwse Plantage bedanken. Helaas 
is hij inmiddels overleden (zie 
verderop in de blad) 
Huub Raaymakers 
 

DE HELPENDE HAND 
Beste mensen, Het is weer zover. 
De Helpende Hand hoopt van harte 
dat u van plan bent uw 
kledingkasten eens uit te dunnen. 
Vaak zijn de kleren nog prima in 
orde en nog mooi. Je bent er alleen 
op uitgekeken. De mode wordt wat 
strakker, breder of anders van kleur 
en eerlijk is eerlijk…je wilt toch ook 
weleens wat anders aan. Nou, maak 
er dan geen zonde van en breng het 
zonder schuldgevoelens te hebben 
op dinsdag 28 september naar de 
Mariakapel van de kerk in Wouwse 
Plantage. Daar worden dan door 
vrijwilligers van De Helpende Hand 
kleren, speelgoed en levensmiddelen 
opgehaald. Deze goederen worden 
deels rechtstreeks geschonken aan 
kansarme mensen. Wat resteert 
wordt verkocht in de tweedehands-
winkel van De Helpende Hand te 
Beerst. De opbrengst hiervan komt 
ten goede aan sociale doeleinden. 
U wordt gevraagd kleding in plastic 
zakken te doen en speelgoed en 
levensmiddelen afzonderlijk en 
stevig te verpakken. Op dinsdag 26 
september zal Mariakapel geopend 
zijn van 09.00 uur tot en met 12.00 
uur. Voor meer informatie over de 
Helpende hand kunt u terecht op 
www.vzwdehelpendehand.be 
Hartelijk bedankt! 
Huub Raaymakers
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 
 
Na een 
paar 
dagen 
opname 
in het 
ziekenhuis 
en daarna 
in hospice 

De Markies, is Nora van Dorst-de 
Backer vrijdagochtend 6 augustus 
2021 rustig ingeslapen. 
Nora werd geboren op 18 januari 
1929 in haar ouderlijk huis in 
Wildert. Zij groeide hier op samen 
met haar zussen Yvonne, Jeanne 
en Cecile en haar broer Gaston. Ze 
kende een vrolijke jeugd en was 
een behoorlijke ijdeltuit, die zo 
graag voor de spiegel stond, dat 
moeder besloot die af te dekken 
met een theedoek. 
Het vrolijke leventje van Nora 
werd op jonge leeftijd letterlijk 
abrupt verstoord door een 
blikseminslag, die haar moeder 
wegnam uit het leven. Vader stond 
er alleen voor. De oudere kinderen 
zorgden voor de kleintjes en 
gelukkig was er ook familie uit 
Brussel die meehielp om het gezin 
draaiende te houden. 
Wellicht ligt bij dit gebeuren de 
bron van de zorgzaamheid voor 
haar naaste familieleden, die Nora, 
zolang ze kon, hielp en 
bemoederde. 
Op 3 februari 1951 trouwde ze 
met een jongen van net over de 
grens: Jan van Dorst. Ze mochten 

vele jaren lief en leed met elkaar 
delen, totdat Jan, na een vrij lang 
ziekbed op 3 januari 2004 
overleed. 
Als gevolg van een val tijdens het 
spelen in haar kindertijd, had Nora 
haar heup zodanig beschadigd, dat 
haar bovenbeen aan het heupbeen 
moest worden vastgezet. Ze was 
toen nog maar 23 jaar. Na de 
operatie heeft Nora altijd scheef 
gelopen. Ze ‘kwikkerde’. Niemand 
vond dat vreemd. Dat paste 
gewoon bij haar. 
Jan en Nora kregen geen kinderen. 
De aandacht en liefde voor 
kinderen gaven zij aan de nichtjes 
en de neefjes, de kinderen van de 
broers en zussen van Nora of Jan. 
Om deze reden kennen de meeste 
mensen in Wouwse Plantage haar 
als tante Nora. Daarnaast werd 
Nora een echte zorgmadam. Geen 
vader, zus, broer of oom hoefde 
ziek te zijn of Nora was er om te 
zorgen. Dat ze zo betrokken was, 
bleek steeds uit haar woorden als 
ze over iemand uit de familie 
sprak. Voor de naam werd altijd 
eerst “onze” uitgesproken: “Hoe is 
het met onze…? Onze….zei, 
dat….Onze….ligt in het gasthuis 
enz. 
Naast de familie hielden Nora en 
Jan ook voldoende tijd over om 
een grote vriendenkring op te 
bouwen. 
In het vakantiehuisje in 
Brouwershaven waren altijd 
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mensen aanwezig die daar samen 
met Nora en Jan genoten van het 
leven. 
Op 2 januari 2001 kwamen Nora 
en Jan in een seniorenwoning in 
Wouwse Plantage wonen. Een 
verstandig besluit! Zo woonde 
Nora dicht in de buurt van haar 
familie en kon ze nog inburgeren, 
voordat ze er alleen voor zou 
komen te staan. Ze kreeg een goed 
contact met de buren en ging graag 
naar de ‘koffieklets’ in De Spil, 
naar het sjoelen op 
maandagmiddag en ook al kaartte 
ze zelf niet, ze schoof graag aan bij 
kaartclub in Het Rozenhof om 
maar gezellig onder de mensen te 
zijn. 
Toen kwamen Corona en het 
aftakelingsproces. Ze miste de 
wekelijkse uitjes. 

Op 2e kerstdag werd met een 
flinke val eigenlijk haar laatste 
levensfase ingeluid. Ze herstelde 
wel, maar werd steeds 
hulpbehoevender. De thuiszorg 
moest extra komen. Ze verloor 
haar zelfstandigheid. Ze werd 
steeds zwakker. Nora voelde haar 
levenseinde aankomen. Een paar 
weken geleden mocht ze de 
ziekenzegen ontvangen. Dat was 
een mooi moment. 
Haar laatste val op 31 juli zette 
echt het einde van haar leven in. 
Ze was vol vertrouwen. Ze was er 
klaar voor. 
We hebben op woensdag 11 
augustus van Nora afscheid 
genomen in de Sint Gertrudiskerk 
te Wouwse Plantage. We hopen 
dat Nora nu de haar verlangde rust 
gevonden heeft 

 
Op 29 augustus overleed Kees Rommers, 
echtgenoot van Riet de Graaf. Hij  mocht 83 jaar 
oud worden. Kees was eigenlijk nooit ziek. Dat 
veranderde ruim 5 jaar geleden toen een ernstige 
kwaal zich aandiende; de operatie leek geslaagd en 
de ziekte overwonnen. Maar juist toen stak zij 
opnieuw de kop weer op. 
Kees woonde aan de Zundertseweg in Roosendaal. 
Hij kwam uit een groot gezin met 9 kinderen. In 
zijn werkzame leven was Kees machinebank-

werker. Maar in zijn hart was hij misschien liever leraar in het beroeps-
onderwijs geworden. Hij had graag te doen met de jeugd. Kees leerde zijn 
vrouw Riet, die van Wouwse Plantage afkomstig is, kennen als vriendin van 
zijn oudste zus. Samen vonden ze een huis in een fijne buurtschap, waar tot op 
de dag van vandaag de mensen elkaar helpen en voor elkaar klaarstaan. Kees 
en Riet hadden het samen goed. Donkere tijden dienden zich aan:  toen ze na 
10 jaar verblijd werden met hun lieve dochter Anouk die bleek te lijden aan 
cystic fybroses.  Anouk overleed toen ze nog maar 14 jaar oud was. Het gemis 



10 

 

van Anouk is als een donkere wolk boven het leven van Kees en Riet blijven 
hangen. Er brak een zware tijd aan die veel van hen gevergd heeft, maar hun 
solidariteit werd niet aangetast. 
Kees vond zijn  heil in een waaier van sociale en sportieve activiteiten. 
Daarnaast knapte hij allerlei klusjes op en tuinierde graag in zijn volkstuintje. 
Vooral viel op dat  hij zich graag ontfermde over  degenen die moeilijker mee 
konden komen. Soms leek het wel of hij een taxibedrijf runde. Zo vaak als hij 
vrienden en kennissen begeleidde  bij hun medische afspraken. Zijn leven was 
barmhartigheid. Kees bleef zijn leven lang trouw aan de Kerk waarin hij was 
opgegroeid en vond er troost. Als koorlid  luisterde hij diensten op in de 
Bloemschevaart en de kerk van Wouwse Plantage.  
Kees was een prachtmens. Wat zullen velen hem missen. Dank je wel Kees, 
rust zacht! 

 
PHOENIX TERUG OP TORENSPITS  

Zaterdag 2 oktober om 11.00 uur is het 
zover. Dan plaatst een gigantische 
hijskraan de Phoenix weer terug op zijn 
vertrouwde plaats op de torenspits van de 
Lambertuskerk. 
Op 25 juni is de spits er onder grote 
belangstelling vanaf gehaald en nu 15 
weken later wordt hij er weer fier bovenop 

gezet. Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Na de plaatsing op 
de torenspits is de Lambertuskerk tot 16.00 uur geopend voor bezoekers. De 
toren kan van binnenuit via de trappen worden beklommen, de gewelven 
kunnen ook bezocht worden en ook kan via de bouwlift buiten ook een 
bezoek gebracht worden aan de toren met als beloning een prachtig uitzicht 
tot ver in de wijde omtrek. Voor het bezoek via de bouwlift moet u zich 
vooraf via de website aanmelden en daar zijn ook kosten aan verbonden. ( € 
10 voor vrienden en € 25 voor overige bezoekers). Er is orgelspel en er 
worden films van de restauratie vertoond en er zijn kerkgidsen die u alles 
kunnen vertellen van de Lambertus kerk. De entree in de kerk is gratis. Het is 
onze opzet dat we op deze open dag ook weer nieuwe vrienden van het icoon 
van Wouw kunnen inschrijven. We willen het aantal vrienden het komende 
jaar verdubbelen tot 400 en we zijn al een aardig stukje op weg. 
Heel Wouw is van harte welkom.  
Peter van Steekelenburg  Voorzitter Stichting Behoud Lambertuskerk 
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CARITASCOLLECTE VOOR WERELDMISSIEDAG VAN DE 
KINDEREN 
Wouw: 3 oktober Wouwse Plantage: 10 oktober 
Missio en Wereldmissiedag van de kinderen 

Missio is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Missio Nederland 
is onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken en draagt bij aan de 
verkondiging van het evangelie, de pastorale zorg in de armste 
geloofsgemeenschappen, de opvang en scholing van kwetsbare kinderen en de 
opleiding van priesters, diakens en catechisten. Dit jaar schenkt Missio 
aandacht aan de katholieke kerk in Guinee. Wereldmissiedag van de kinderen 
heeft als motto: kinderen helpen kinderen. Het doel is kinderen ervan bewust 
maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is niet 
alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Alle kinderen ter wereld in de 
katholieke kerk zamelen geld in, ook de zogenaamd arme kinderen in Afrika 
en Azië. Het gaat niet om de hoeveelheid die je geeft, maar om de intentie: 
vanuit je hart iets voor anderen over hebben. Dat is solidariteit. Iedereen kan 
meedoen. 
 

Campagne  
Missio voert de campagne voor Wereldmissiemaand dit jaar onder de titel ‘We 
moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ Het is 
een citaat uit het boek Handelingen en het thema van de Boodschap voor 
Missiezondag van paus Franciscus. We worden opgeroepen om datgene wat 
we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus de paus. Missio 
ondersteunt de kerk in Guinee, in het bijzonder het pastorale werk ten 
behoeve van vrouwen en kinderen door de zusters van de congregatie Soeurs 
Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en 
Moeder) in het bisdom N’Zérékoré. 
Meer informatie kunt u vinden  op de website: www.missio.nl. Op de website 
www.missiokids.nl is ook veel informatie te vinden over Guinee voor de 
kinderen zelf. 
  

Collecte 
De opbrengst van de extra collecte op deze zondag is dan ook voor 
Wereldmissiedag van de kinderen. U kunt een gift doen via de collecte in de 
kerk of u kunt ook een bedrag overmaken op bankrekeningnummer IBAN 
NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de kinderen. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, 
Deelraad Wouwse Plantage  
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ZEGENING KERKHOVEN 
De vieringen van Allerheiligen en Allerzielen vinden plaats op zondag 31 
oktober a.s. Pastoor Verheije zal ook de graven op de katholieke kerkhoven 
gaan zegenen. Dit zal plaatsvinden op de volgende data: 
Zondag 31 oktober na de viering om 9.15 uur in Wouwse Plantage zegening 
graven op het kerkhof in Wouwse Plantage. 
Zondag 31 oktober na de viering om 11.00 uur in Wouw zegening graven op 
het kerkhof in Wouw. 
Dinsdag 2 november om 15.00 uur zegening van de graven op het kerkhof in 
Heerle. 
Dinsdag 2 november om 16.00 uur zegening van de graven op het kerkhof in 
Moerstraten. 
U bent hierbij van harte welkom. 
 

SINT BERNARDUS EN WOUW 
In het priesterkoor van de Sint. 
Lambertuskerk staan de panelen van de 
tentoonstelling al weer enkele weken 
opgesteld. Tot en met 26 september kunnen 
belangstellenden op zondag van 14:00-17:00 
uur de kerk bezoeken. Een aantal gidsen 
staat dan klaar om u een gratis rondleiding te 
geven. Voor de vijfde keer is er van 22 
augustus-5 september speciale aandacht voor 
Sint Bernardus van Clairvaux (1090-1153). 
Hij was een belangrijke promotor van de 
cisterciënzer-orde. De naar hem genoemde 
Sint-Bernardus-abdij in Hemiksem stamt uit 
1243, maar de huidige gebouwen zijn van de 
17e en 18e eeuw. De abdij heeft eeuwenlang, 
tot 1872, de pastoors aan Wouw geleverd. 
Mede daardoor zijn er ook de beroemde 

koorbanken uit 1690, waarvan helaas alleen de beelden nog resteren, in de kerk 
geplaatst. De beelden zijn grotendeels op sokkels in het priesterkoor opgesteld, 
maar acht grotere exemplaren treft u aan in de zijbeuken. Samen met het 
Verrijzenisraam zijn het de grootste kerkschatten in de kerk van Wouw. Het 
beroemdste beeld is ‘De lezende monnik”, maar ze zijn allemaal van 
onschatbare waarde en toonbeelden van het meesterschap van de drie 
kunstenaars die ze hebben gemaakt: Quellinus, Willemsens en Verbruggen. 
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WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 

PAROCHIANEN:  
  

Rienus Oomen 

Nora van Dorst-De Backer 

Marianne van Oers-van Aart 

Kees Rommers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ BIDDEN VOOR 

IN WOUW 
Zondag 19 september 11:00 uur: 
Kees van den Berg, overleden familie Bals-
Pietersen. We gedenken de sterfdag van 
Johan Bals. 
Zondag 26 september 11:00 uur: 

Sjaak van Heijbeek, overleden ouders 
Rinus en Jo Mathijssen, Elly Machielse-
Jochems, Jan Goorden, Aloys van de 
Weijgaert, Cor Vos-van Wezel, Tommy 
Janssen, Wilbert Mariën, overleden 
familie Potters, overleden familie 
Herijgers. We gedenken de sterfdag van 
Wim Potters, Adrianus Oomen, 
Wilhelmina Mouwen, Adriana 
Mouwen. 
Zondag 3 oktober 11:00 uur: 

Corry Buijs-Raats, Ton van Winden, 
Kees Rommers. 
Zondag 10 oktober 11:00 uur: 

Christ van Oers, Mien van Oers- 
Oomen, Mien Hertogh, overleden 
echtpaar de Visser- Scheepers, Kees 
van den Berg, Elly Machielse Jochems, 
Nora van Dorst-de Backer, Frans 
Schuurbiers. Marianne van Oers-van 
Aart. We gedenken de sterfdag van 
Johannes Bastiaanse, Pier Aarden. 
 Zondag 17 oktober 11:00 uur: 

 Johanna Goorden -Schepers, Aloys 
van de Weijgaert. Marianne van Oers-
van Aart. We gedenken de sterfdag van 
Cornelis Goorden. 
  

 

 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 19 september 9:15 uur: 
Marie Mangelaars van Wezel. 
Zondag 26 september 9:15 uur: 
Kees Uijtdewillegen, de overleden 
familie Goossens-Ooms. We 
gedenken de sterfdag van Janus 
Goossens. 
Zondag 3 oktober 
Geen viering 
Zondag 10 oktober 9:15 uur:  
Nora van Dorst-de Backer, To de 
Backer-Buermans.  
We gedenken de sterfdag van 
Lee van Loenhout. 
Zondag 17 oktober 9:15 uur: 
We gedenken de sterfdag van 
Tina Raaymakers-van Dorst en 
van Catharina Goossens-
Huismans. 

 
 
  

 

. 
 
 



15 

 

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 21 oktober  Kopij inleveren voor 
maandag  11 oktober 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 
26 september 

  11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Organist F. Schijven 

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
 

Zondag  
3 oktober 

  11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Org.: Janno den Engelsman 
Lambertuskoor 

Geen viering 
 

Zondag  
10 oktober 

 11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Org, Guus Siebelink 
Cantor Carel-Jan Reuver 

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

Zondag  
17 oktober 
 

 11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Org.: Janno den Engelsman 
Lambertuskoor 

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/

