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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 2021 
De dagen van Allerheiligen (1 november ) en Allerzielen (2 november ) komen 
er weer aan. We vieren in de kerkgemeenschap alle heiligen. Dat zijn alle 
mensen die met hun leven Gods licht en liefde op uitzonderlijke wijze hebben 
laten zien. We herdenken onze dierbare overledenen. Het zijn alle lieve 
mensen, oud en jong, die wij moesten afgeven, door de dood. Beide dagen 
horen bij elkaar. En de gedachten aan heiligen en aan onze eigen dierbare 
overledenen lopen ook door elkaar.  

 
Goede en lieve mensen, die zijn overleden, dragen wij altijd bij ons in onze 
harten. We blijven aan hen denken. Wij kunnen en willen hen niet vergeten. 
Ze zijn verder, aan de overkant, bij God, zoals we geloven en willen 
vertrouwen. Op een mooie wijze blijven ze ook bij ons horen en zijn ze 
aanwezig op de eigen persoonlijke levensweg. Telkens noemen wij de namen, 
ook de koosnaampjes. We herinneren ons wat ze zeiden en wat ze deden en 
het wordt ons duidelijk wat ze nu zouden zeggen en doen. En dan leven onze 
geliefden, onze dierbaren, verder, ginds en hier. Geborgen in onze harten en 
thuis bij God. 
Wij gaan herdenken in onze kerkgemeenschap. Wij noemen de namen van hen 
die gestorven zijn en van wie wij  sinds vorig jaar Allerzielen met de uitvaart in 
onze kerk of met een kerkelijke dienst in het crematorium afscheid hebben 
genomen. Voor ieder wordt een kaars aangestoken. Hun namen lezen we op 
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het Allerzielenprentje van onze parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud dat 
wordt uitgereikt. Na de vieringen worden de gedachteniskruisjes aan hun 
dierbaren overhandigd 
Dit zal gebeuren op zondag 31 oktober a.s.. Om 9.15 uur is de 
Eucharistieviering in de kerk te Wouwse Plantage met herdenking te Wouwse 
Plantage van hen van wie wij in de parochiekern Wouwse Plantage afscheid 
hebben genomen. Om 11.00 uur is de Eucharistieviering in de parochiekerk te 
Wouw met herdenking van de overleden parochianen uit de parochiekernen 
Wouw, Heerle en Moerstraten van wie wij afscheid hebben genomen.  
Een onderdeel van het herdenken is ook het zegenen van de graven en de 
urnengraven op onze begraafplaatsen. In Wouwse Plantage op zondag 31 
oktober aansluitend aan de viering van 9.15 uur. Op het kerkhof te Wouw op 
zondag 31 oktober aansluitend aan de viering van 11.00 uur. Op het kerkhof te 
Heerle op dinsdag 2 november, Allerzielen om 15.00 uur. Op het kerkhof te 
Moerstraten op dinsdag 2 november, Allerzielen om 16.00 uur. 
Hierbij wil ik iedereen vriendelijk uitnodigen ! Want wij blijven aan hen 
denken. En Jezus vergeet hen niet. Met hartelijke groet, 
Pastoor Frans Verheije 
 
TERUGBLIK OP DE COMMUNICANTEN VAN 19 SEPTEMBER 
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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. 

 

PHOENIX WEER OP DE TOP HERREZEN 
Met het terugplaatsen van de Phoenix op zaterdag 2 oktober is er weer een 
belangrijke mijlpaal gezet. Maar voordat de Phoenix is teruggeplaatst is deze 
natuurlijk eerst op een waardige wijze ingezegend door pastoor Frans Verheije. 
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De pastoor gaf tekst en uitleg over de betekenis en geschiedenis van de 
Phoenix, wat door de vele toeschouwers erg werd gewaardeerd. 
Zo’n zegening maak je normaal gezien maar 1 keer in je leven mee, een 
moment om niet te vergeten.  
Afgelopen weken is de bliksembeveiliging aangesloten en is men ook gestart 
met het weghalen van de eerste steigers.  
Bij het schrijven van dit nummer, was de 65 meter hoge steiger reeds 4 
verdiepingen gezakt en was het eerste gedeelte van de nieuwe spits weer van 
verre zichtbaar.  

 
De vervanging van 60 stuks galmborden is in volle gang  
De 2 luiken worden weer teruggeplaatst en ook de cijferringen van de klokken 
komen in de week van 18 oktober weer terug. 
Eind oktober zullen de klokken ook weer overdag hoorbaar zijn, waar veel 
mensen op zitten te wachten.  
Dan zal de steiger weer verder zakken en zal het prachtige metselwerk ook in 
het zicht komen. Tevens worden de ontvangstzenders van T Mobile van de 
steiger afgehaald en weer tussen de galmborden geplaatst.  
Volgend jaar komen er nieuwe ontvangstzenders. Dit was jammer genoeg niet 
te combineren met deze restauratiewerkzaamheden, omdat de engineering en 
het vergunningentraject bij de provider nog volop lopen. 
Het voegwerk is al gereed tot verdieping acht (van de 17 stuks) en het 
uitslijpen van de stenen moet nog op 4-tal verdiepingen geschieden. 
Het einde van deze geweldige enerverende klus komt in het zicht. 
Voor ons als opdrachtgever een reden om de mensen, die dit prachtige 
vakwerk leveren in het zonnetje te zetten. 
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Toen de laatste leien waren gelegd, heb ik alle medewerkers in het 
parochiecentrum uitgenodigd voor een hapje en een drankje.  
In mijn toespraak heb ik vooral gewezen op hun passie en liefde voor dit vak 
en de goede sfeer en onderlinge samenwerking 
Dit klopje op hun schouders werd erg gewaardeerd door alle medewerkers.  
Tevens is er aan deze vakmensen een klein souvenir van Wouw aangeboden 
ter herinnering aan hun prachtig werk aan de Lambertuskerk. 
Hopelijk zijn de weersomstandigheden de komende weken goed, zodat we ca 
eind november de laatste werkzaamheden kunnen afronden.  
 
Piet Backx (verantwoordelijk binnen het parochiebestuur voor de gebouwen)  

 
NABESTAANDEN-GROEP 
Na de coronaperiode heeft de nabestaanden-groep haar werkzaamheden weer 
opgepakt. Bezoek aan nabestaanden thuis is nu weer mogelijk. 
Mensen uit deze groep bellen een directe nabestaande van een overledene op 
om te horen of een bezoekje thuis op prijs wordt gesteld. 
Uiteraard kan een nabestaande ook zelf bellen met het verzoek om een 
gesprek. U kunt hiervoor bellen of mailen naar onze teamassistente Mirella 
Broos. Haar telefoonnummer is 06-30525509 en haar e-mailadres is 
mirella@samenkerk.nl 

 ZEER GESLAAGDE DAG VAN ‘T ICOON 

Zaterdag 2 oktober. Gelukkig is 
het droog en is de wind wat gaan 
liggen. “Met het weer van een dag 
eerder had de phoenix niet terug 
geplaatst kunnen worden”, weet 
kraanmachinist Marc van Son te 
vertellen. De enorme kraan, met 
een bereik van 84 meter, wordt in 

gereedheid gebracht. Inmiddels 
verzamelen zich zo’n 3 tot 4 
honderd mensen zich op het plein. 
De phoenix, grondig gerestaureerd 
door Rombout smeedwerken uit ’s 
Hertogenbosch wordt aan de kabel 
vastgemaakt en rechtop gezet. 
Pastoor Frans Verheije verklaart 
de keuze voor de phoenix boven 
een haan na de oorlog en zegent 
daarna de phoenix en daarmee is 
de Lambertuskerk ook in 2021 
weer uit zijn as herrezen. 
Boven staan de mensen klaar om 
de phoenix om de loden muts te 
laten zakken en te borgen voor de 
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komende tientallen jaren. Binnen 
enkele weken komende koperen 
bollen er nog omheen en zullen de 
ringwijzers opnieuw aangebracht 
worden. 
Microfonist Peter Buijs vraagt 
adviseur Piet Backx om verslag te 
doen van de 
restauratiewerkzaamheden. Piet 
doet verslag van de prima 
samenwerking met de mensen van 
De Bont en Jobse en roemt hun 
passie om goed werk af te leveren. 
Na het buitengebeuren wordt het 
programma binnen voortgezet. 
Marian Slock en het gidsenteam 
staan mensen te woord over 
allerlei in-en outs van de 
Lambertuskerk. Organisten Guus 
Siebelink, Jac Slock en Frank 
Schijven spelen achtereenvolgens 
het Verschueren-orgel, één van 
karakteristieke kenmerken van 
onze kerk. 

Maar liefst 95 mensen maken van 
de laatste maal dat de lift er nog 
staat, gebruik om de toren van 
buiten te bestijgen. Tot 16.00 uur 
gaat de lift continue op en neer. 
Bestuursleden van het Icoon, 
Conny van Staalen, Maria van de 
Weygert en Dirk Snoeren, 
bijgestaan met enkele vrijwilligers 
zorgen er voor dat de toren van 
binnenuit beklommen kan worden 
en ze de gewelven en de klokken 
van dichtbij kunnen bewonderen. 
Penningmeester Efrie van de 
Moosdijk en haar echtgenoot Ton 
van Engelen zorgen voor de 
logistieke en financiële gang van 
zaken. Voorzitter Peter van 
Steekelenburg zorgt voor de 
nodige olie in de machine en kan 
met zijn medebestuursleden na 
afloop tevreden terug zien op een 
zeer geslaagde dag. Inmiddels 
regent het wel en waait het hard. 
Peter Buijs; bestuurslid ‘t Icoon. 

 

WISSELING VAN DE WACHT BIJ CARITAS O.L. VROUW IN 
HET WOUD 

Per 1 oktober verandert het bestuur van Caritas O.L. Vrouw 
in het Woud van samenstelling. Voorzitter Peter van 
Steekelenburg heeft er 2 termijnen opzitten als voorzitter en 
is statutair niet meer herbenoembaar. Na twee termijnen van 
4 jaar neemt hij afscheid als voorzitter en draagt het stokje 
over aan Gertruud Brooijmans die per 1 oktober is 

aangetreden als nieuwe voorzitter. Ook secretaris Anneke van den Eijnden is 
niet meer herbenoembaar wegens het verlopen van haar drie termijnen en is 
ook per 1 oktober afgetreden. In het nieuwe bestuur van Caritas neemt naast 
Gertruud Brooijmans ook Marie-Jose Reijnders zitting als nieuw bestuurslid 
samen met zittend bestuurslid Lilian Meesters. Voor het penningmeesterschap 
wordt nog naarstig naar een kandidaat gezocht en de secretariaatstaken 
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worden voorlopig door alle bestuursleden gedeeld. In de deelraden (achterban 
van het dagelijks bestuur) treedt Jeanne Rovers af als vertegenwoordiger van 
Wouw en neemt Peter van Steekelenburg haar taak over. Ook Anneke van den 
Eijnden wordt actief als deelraadslid voor Moerstraten. Na deze 
bestuurswisseling zoekt Caritas O.L. Vrouw in het Woud nog naar een 
secretaris en een penningmeester. De financiën worden nu nog verzorgd door 
de penningmeester van het kerkbestuur Miranda Dellevoet. Kandidaten voor 
het bestuur kunnen zich melden bij de nieuwe voorzitter Gertruud 
Brooijmans. Telefoon: 0165 308230 

Zondag voor de oecumene - collecte 
Op zondag 7 november in Wouw en op zondag 14 november in Wouwse 
Plantage wordt een collecte gehouden voor de Katholieke Vereniging 
voor Oecumene. Deze vereniging zet zich in voor de eenheid en 
samenwerking tussen de christelijke kerken.  
Caritas beveelt deze collecte van harte bij u aan! 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

VERDRIET IN EEN FAMILIE 
 

Op 1 oktober overleed onze medeparochiaan Riet Rommens-
Welten, weduwe van Piet Rommens. Zij werd op 20 juli 1933 
geboren als tweede kind in een gezin van uiteindelijk vijf kinderen. 
Voor mensen zorgen zat in de genen van Riet en daarom had ze 
graag verpleegster willen worden, maar in die tijd was studeren, 

zeker voor meisjes, niet altijd mogelijk. Als dienstmeisje op de boerderij kon ze 
toch nog haar passie voor zorgen kwijt. Haar man leerde ze in 1953 kennen op 
de Vroenhoutse kermis. Na vijf jaar verkering trouwden ze op 30 augustus 
1958. Dochter Gerda werd nog geboren in de Spellestraat in het ‘molenhuisje’. 
Corné en Lauran zijn in de Wesemaelestraat geboren, waar Piet en Riet samen 
54 jaar hebben gewoond. Als je bij Riet op bezoek kwam, dan kwam de zorg 
altijd weer bovendrijven, want je had de koffie al voor je neus staan, voordat je 
goed en wel zat. En er was altijd iets lekkers in huis voor het geval er iemand 
langs zou komen. Samen met Piet heeft ze ervoor gezorgd, dat de kinderen 
niets tekortkwamen en een goede toekomst tegemoet konden gaan. Haar leven 
is niet altijd over rozen gegaan. Op 38-jarige leeftijd werd ze getroffen door 
een ernstige ziekte, waarvan ze gelukkig herstelde, maar geestelijk heeft dit 
grote impact op haar gehad. Begin jaren negentig kreeg Riet te maken met een 
depressie, hetgeen voor haar, maar ook voor Piet en de kinderen een moeilijke 
periode was. Gelukkig is ze na enige tijd ook hiervan redelijk goed hersteld. 
Zodoende heeft ze volop van haar kinderen en kleinkinderen kunnen genieten. 
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De kleinkinderen kwamen ook altijd graag op bezoek. Ze werden door oma 
helemaal in de watten gelegd. Want zorgen…dat zat in haar bloed. Ze was 
trots op haar kinderen en kleinkinderen. Ze kon zelfs een beetje stoefen over 
hun prestaties. Waar ze zelf graag zorgde, was ze vele jaren zelf afhankelijk van 
de zorg van Piet, de kinderen, de thuiszorg en later de zorg in het 
verzorgingshuis. Hierdoor heeft ze, met de nodige pieken en dalen, op haar 
manier van het leven kunnen genieten. Toen Piet ziek werd, moest ze naar het 
Leonardushof, een hele stap voor haar, waaraan ze wel moest wennen. Toen 
het Leonardushof werd gesloopt, ging ze naar Heerma State; op beide plekken 
is ze goed verzorgd en ze stond er bekend als een zeer tevreden mens. Riet 
was met iedereen begaan en had een bijzonder gevoel voor humor. De 
kinderen zijn verdrietig dat ze er nu niet meer is, maar dankbaar dat ze zoveel 
jaren goed voor hen heeft gezorgd. 

 
Op 6 oktober overleed onze medeparochiaan Bep Kemperman-
De Vet. Bep werd geboren als jongste van zes kinderen in het 
gezin van Cornelis de Vet en Maria De Vet-Van den Broek. Ze 
vertelde graag over haar gelukkige jeugd in Gilze, 
kostschooljaren in Roosendaal en studiejaren in Amsterdam, 

waar ze de opleiding voor maatschappelijk werk volgde. Na haar studie richtte 
zijn een Mater Amabilis-school op in Tilburg. Bep trouwde in 1954 met Ed 
Kemperman, die ze leerde kennen tijdens een reis naar Lourdes. Zij landden 
op de Markt in Wouw, waar Ed dierenarts werd en een jaar later haar broer 
Jan huisarts. De twee jonge, gelijke gezinnen waren hecht en groeiden samen 
op. Klaartje, de jongste van vijf, was meervoudig gehandicapt. Het was haar 
‘engeltje in bruikleen’ voor wie niets te veel was. Bep was sociaal en 
maatschappelijk uitzonderlijk betrokken. Ze was lid van vele besturen, 
waaronder dat van het Sint Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en daarnaast 
was zij jarenlang politiek actief als lid van de Wouwse gemeenteraad voor het 
CDA. Velen in haar omgeving hebben haar leren kennen als de wijze en soms 
eigenwijze, maar vrijwel steeds opgeruimde, sterke vrouw, oprecht 
geïnteresseerd in de ander en altijd bereid mee te denken. Men noemt haar 
onder meer religieus, rechtvaardig, taalgevoelig, veellezer, muzikaal, 
onvergetelijk, sprankelend, zorgzaam, oprecht, overtuigd van de gelijkheid van 
iedereen, soms ook lastig maar wel altijd duidelijk. Na de dood van Ed in 2004 
nam ze diens rol over in het Lambertuskoor; het koor werd haar lust en haar 
leven. Dankbaar genoot ze van de zorg en aandacht die haar dorp haar tot de 
laatste dag bood. Bep hield zielsveel van Wouw. Bep rust naar Ed en haar 
broer Jan en diens echtgenote Mien De Vet-Brummer. Op de grafsteen van 
Bep en Ed staat Si quaeris monumentum: zoek je een herinnering, kijk dan om 
je heen. Dat gold voor hen beiden evenzeer. 



9 

 

WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 

PAROCHIANEN:  
  

Bep Kemperman 

Janus van Etten 

Riet Rommens-Welten 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ BIDDEN VOOR 

IN WOUW 
 Zondag 24 oktober 11.00 uur: 
 Nora van Dorst-de Backer, Frans 
Goorden, Rienus Oomen. Marianne 
van Oers-van Aart. We gedenken de 
sterfdag van Piet van Tilburg.  
Zondag 31 oktober 11.00 uur: 
(Allerheiligen/Allerzielen)  
Frans van den Berg, overleden 
familie van den Berg, Elly Machielse-
Jochems, overleden familie de Crom, 
overleden familie Gommers, Frans 
de Crom, Marianne van Oers-van 
Aart, Rienus Oomen, Piet Aarden, 
overleden ouders Aarden-Mouwen, 
Cor Vos van-Wezel. 
Zondag 7 november 11.00 uur: 
Johannes en Dingena Bastiaanse-Bals 
en overleden ouders, Ton van 
Winden, Adrie Bastianen, Marianne 
van Oers-van Aart, Rienus Oomen. 
We gedenken de sterfdag van Dora 
Gerritse, Christ Blom, To Heijmans-
Baten, Kees Heijmans, René 
Jongmans, Toine Aarts. 
Zondag 14 november 11.00 uur: 
Marianne van Oers van Aart, Rienus 
Oomen. We gedenken de sterfdag 
van Bertus Goorden. 
  

 

 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 24 oktober 09:15 uur: 
Rina van Meel-van Meer, Cees en 
Naantje van Meel- Nuiten, Nora 
van Dorst-de Backer. Naantje 
Bastiaanse-Goorden. 
Zondag 31 oktober 09:15 uur: 
(Allerheiligen/ Allerzielen) 
Kees Uijtdewillegen, Jan Ooms, de 
overleden ouders De Backer-
Buermans, George Neelen, Christ 
Koolen, Rina van Meel-van Meer, 
Cor van Meer-Kerstens. 
We gedenken de sterfdag van Christ 
van Meer en van Anna Gertruda  de 
Groot-van Diemen. 
Zondag 7 november: Geen dienst 
in de kerk van Wouwse Plantage 
Zondag 14 november 09:15uur: 
de overleden ouders Uijtdewillegen-
van Doormaal, Rina van Meel-van 
Meer, Cees en Naantje van Meel- 
Nuiten, de overleden familie Van 
Meel-Elsakkers. De overleden 
ouders De Crom-Nijssen en 
overleden kinderen, de overleden  
ouders Gommers-Timmers 

 

 
 
  

 

. 
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MOOIE MOMENTEN OM HET ZWARE NIEUWS AAN TE 
KUNNEN 
Wat hebben we de afgelopen jaren staan lachen over kabinetsformaties 
in België… zo lang als het daar duurde. Maar nu zullen we toch met het 
schaamrood op de kaken moeten vaststellen dat ‘wij’ Nederlanders het 
niet veel beter doen. Dan kun je België nog meegeven dat het een 
gecompliceerd land is… met drie talen en vijf regeringen. Die ‘smoes’ 
hebben wij niet. Alle Friezen doen gewoon mee in het Nederlands. 
En dan alles wat er gaande is in Afghanistan. Of de frauduleuze verkiezingen 
in Rusland. Vier op de tien Russen lijden gewoon honger. Dan al het 
natuurgeweld: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en 
bosbranden. Of Peter R. De Vries die wordt vermoord. En laten we corona 
niet vergeten. Wie het nieuws een beetje volgt, zou er depressief van kunnen 
worden. 
Al het grote nieuws ligt direct in onze huiskamers. En het is veel. Te veel. 
Zoveel dat het er ook zo weer verdwenen is… wie hoort er nog wat over 
Haïti? En zijn alle bosbranden al uit? Je hoort er in ieder geval niets meer over. 
Het is belangrijk er wat naast te zetten. Iets positiefs uit je directe omgeving. 
Niet om het grote nieuws te negeren, te bagatelliseren of wat dan ook. Nee, 
om het aan te kunnen. Zo hadden wij in ons Stadsklooster San Damiano in ‘s-
Hertogenbosch een inspiratiemiddag met de Franciscaanse Beweging rond het 
thema ‘vre(em)de vogels’. Het was immers  vredeszondag. In ieder van ons zit 
een ‘vreemde vogel’, maar laten we vooral met elkaar vredevogels zijn. 
Verhalenverteller Eric van der Steen hield een verhaal als inleiding, er waren 
mooie workshops en we sloten af met het leggen van een ‘kunstwerk van 

vre(em)de vogels in de tuin 
(zie ook de foto). 
Het was zo fijn dat zo’n 
bijeenkomst weer mogelijk is. 
De sfeer was top, er waren 
mooie ontmoetingen en of 
iedereen geïnspireerd naar 
huis ging, weet ik niet… ik 
heb dat niet aan iedereen 
kunnen vragen, maar ikzelf 

bleef in ieder geval geïnspireerd achter. Zo voldaan, dat ik niet eens moe was. 
Nee, ik heb er energie van gekregen. Om weer even ‘het grote, harde nieuws’ 
aan te kunnen. Zulke mooie momenten in het dagelijkse leven, wens ik 
iedereen toe. 
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En vooral… wens ik iedereen toe dat hij of zij zichzelf mag zijn… een 
vreemde vogel én hopelijk een vredevogel. Want zo maken we, ondanks al die 
ellende, de wereld toch een stukje mooier en vredelievender! 
Hans-Peter Bartels ofm  (uit www.katholiek.nl) 
 

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? 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 18 november  Kopij inleveren voor 
maandag 11 november via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de 
contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

http://www.katholiek.nl/
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 

24 oktober 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
 

Zondag  
31 oktober 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
 

Zondag  
7 november 

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

Geen viering 

Zondag  
14 november 
 

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

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/

