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TEKENS VAN HOOP ZIEN… 
In onze tijd zijn er voldoende redenen om angstig te kunnen worden. In onze 
drukker bevolkte wereld zien we strijdtonelen, aanslagen, natuurrampen en 
andere ontwrichtende situaties. Wat heeft de coronapandemie niet allemaal 
aangericht?  Soms lijkt het wel of de mensheid en de aarde in de eindtijd terecht 
zijn gekomen. En soms stort ineens – door wat voor oorzaak ook – je eigen 
wereld in elkaar. 

 
Die ervaring dat het wel eens het eind van de tijden zou kunnen zijn, hadden de 
mensen in de eerste eeuw van onze jaartelling ook. Zware vervolgingen van 
christenen en van joden bijvoorbeeld door keizer Nero. De apostel Petrus was in 
Rome gemarteld en gekruisigd. Wijken waarin christenen en joden woonden, 
werden in brand gestoken en verwoest. Jeruzalem en de tempel werden in het 
jaar 70 verwoest.  De evangelist Marcus beschrijft wat voor vreselijks er allemaal 
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om hem heen aan het gebeuren is. Tegelijk schrijft hij zijn verhaal over Jezus, zijn 
evangelie. En dat is een hoopvolle en blijde boodschap. Jezus bevestigt dat er 
veel verschrikkelijke dingen gebeuren, maar Hij wijst op de vijgenboom. De 
twijgen hiervan worden ineens zacht en beginnen uit te botten. Het leven leek uit 
de boom weg en ineens komt het weer tevoorschijn. De zomer is dan in 
aantocht. Het lijkt erop dat Jezus zegt: Het einde wordt een nieuw begin.  
     Het kruis was oorspronkelijk een afschrikwekkend teken. Er werden mensen 
aan ter dood gebracht. Maar na Jezus’ dood en verrijzenis werd het kruis teken 
van hoop. Doorheen lijden en sterven het nieuwe verrijzenis-leven. Een leeg 
kruis als teken. Ook het kruis met de lijdende Jezus eraan als teken van 
solidariteit met alle lijdenden. Eveneens het kruis met de koning Christus erop of 
met de verrijzende Christus als teken van overwinning op het negatieve.  
     Het was ook de boodschap bij de zegening van het gerestaureerde kruis met 
phoenix en  de herplaatsing op de toren van de Lambertuskerk: Jezus is erbij, met 
Hem kunnen we onze levensweg gaan. En op het torenkruis de  phoenix  als een  
vergezellend teken van hoop, van nieuw begin: Uit de as herrezen, uit het puin 
opnieuw opgebouwd. De boodschap van het kruis en de phoenix als teken van 
hoop. 
     Het zijn die tekens van hoop waarnaar we mogen kijken als wijzelf en de 
wereld rondom ons in duigen lijken te vallen. Ze roepen ons op om juist dan om 
elkaar heen te gaan staan en zo die kleine twijgjes van hoop zichtbaar te maken, 
waarover het evangelie spreekt. Als christenen mogen wij de eersten zijn die deze 
tekens zien en erop wijzen. 
We mogen erover zingen. Met de Psalmen:“Zijn trouw blijft in eeuwigheid Nooit 
laat God varen het werk van zijn handen.”  Of met het gezang: “Wat de 
toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land.” 
Pastoor Frans Verheije 
 

PAROCHIEBIJDRAGE  
Voor uw jaarlijkse parochiebijdrage zijn wij u zeer erkentelijk. Deze financiële 
middelen zorgen ervoor dat ons pastoraal team, werkgroepen en alle andere 
vrijwilligers hun arbeid naar behoren kunnen verrichten.  

 Wij ontvangen uw bijdrage graag op 
rekeningnummer  

NL72 RABO 0372710492 t.n.v. parochiefonds 

OLV in het Woud o.v.v. “parochiefonds 2020”. 

U kunt ook in termijnen betalen. 
Elk bedrag, groot of klein, is zeer welkom en hard nodig!  
Samen staan we sterk! Hartelijk dank!! 
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AFSCHEID MARIANNE VAN GAALEN 
Op 19 oktober hebben we tijdens een bijeenkomst van de lectoren van de 
geloofsgemeenschap Wouw afscheid genomen van Marianne van 
Gaalen.  Marianne is 47 jaar geleden begonnen als lector bij pastoor Stieger. En al 
die jaren,  en 4 pastors verder,  was zij een heel trouwe, gemotiveerde en altijd 
inzetbare lector. Ze heeft ook jaren meegewerkt aan de woord- en 
communiediensten die destijds één keer in de maand door verschillende 
lectorenteams werden verzorgd.  

 
De laatste 16 jaar kwam ze zelfs vanuit België om onze groep te blijven 
versterken. Het is erg jammer,  maar na zo'n lange tijd mag je natuurlijk met 
pensioen. Met een bloemetje en een cadeaubon hebben we onze dank 
uitgesproken. Marianne,  we wensen je het allerbeste en nogmaals dank voor 
jouw inzet voor onze parochie.  
Dina Pellis 
 

CARITASCOLLECTE VAN 4 – 5 EN 12 DECEMBER 
BISSCHOPPELIJKE VASTENACTIE 
 
In 2021 vraagt Vastenactie aandacht voor beroepsonderwijs en 
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt 
mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en 
eventueel een eigen bedrijf op te zetten.  
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, 
studeren of een beroep/vak leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om 
een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 
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procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans 
om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald 
werk.  
Vervolgonderwijs is noodzakelijk 
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede 
opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een 

fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. 
Dat maakt hen economisch en 
maatschappelijk sterker. Net als in 
Nederland is vervolgonderwijs dus 
noodzakelijk voor een toekomst met 
perspectief. 
Op eigen benen 
Met hulp van Vastenactie volgden al 
meer dan vierduizend mensen de 
afgelopen drie jaar een 
beroepsopleiding en kregen meer dan 

tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-
campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om 
hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én 
een rol te spelen in hun gemeenschap.  
Onderneming opstarten 
In 2021 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden –  onder 
andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn 
vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een vakopleiding hebben gevolgd, 
vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het 
opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in 
staat te werken aan een betere toekomst.  
Wat kunt u bijdragen 
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan 
bijdraagt: 

 € 24    : technische leerboeken voor een klas van 20 leerlingen 

 € 40    : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en 
schooltas 

 € 200  : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 
jaar 

 € 360  : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’  
 

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud 
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IK MAAK ME ZORGEN OVER IEMAND 
Soms maakt u zich zorgen over 
iemand.  
U merkt bijvoorbeeld dat iemand 
vereenzaamt of zichzelf ernstig 
verwaarloost, maar geen hulp 
zoekt. U wil graag iets doen om te 
voorkomen dat de situatie 
verslechtert. Of in het ergste geval 
uit de hand loopt. 
 
Voor wie 
Iedereen die zich zorgen maakt 
over een ander, kan bij ons 
aankloppen. Een familielid, kennis 
of buurvrouw, dat maakt niet uit. 

Het is fijn als mensen oog hebben voor elkaar. Ook een politieagent, 
woningbeheerder of jongerenwerker kan met ons contact opnemen. 
Op welk moment bel ik? 
U belt als u iemand kent met wie het niet goed gaat. U weet dat die persoon zelf 
geen stappen onderneemt om de situatie te verbeteren. U bent bezorgd en U 
hebt misschien zelf al geprobeerd om met die persoon in gesprek te komen. 
Dit heeft echter nog niet voldoende effect gehad. In zulke gevallen belt u ons. 
Wat doen wij? 
Wij gaan op bezoek bij mensen die geen hulp vragen, maar eigenlijk wel hulp 
nodig hebben. Het gaat vaak om mensen die geïsoleerd leven en kampen met 
uiteenlopende problemen, zoals schulden, vervuiling, opvoedproblemen, ziekte, 
burenconflicten, vergeetachtigheid, alcohol, drugs, eenzaamheid en meer.  
Oplossing 
Na uw signaal gaan wij op huisbezoek. We doen er alles aan om met de 
betreffende persoon in gesprek te komen. Ook als dat niet meteen lukt, geven we 
niet op. Eenmaal binnen praten we met hem of haar over de situatie en 
helpen we bij het vinden van een oplossing voor de problemen. 
Contact 
Maureen Kalker - 06 57 06 11 85 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend 
Marissa Drijdijk - 06 40 78 22 35 
Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag 
Geen gehoor? Spreek dan een bericht in en wij bellen u zo snel mogelijk terug. 
Mailen kan ook: eropaf-team@wijzijntraversegroep.nl. 

mailto:eropaf-team@wijzijntraversegroep.nl
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  GA JIJ MET ONS MEE TIJDENS DE 
HERDERTJESTOCHT? 
 

 

Op zaterdagochtend 18  december 
houden wij voor alle kinderen van de 
basisschool een herdertjestocht. We 
starten op het Torenplein achter de kerk 
in Wouw.  Je mag verkleed als een herder 
komen. We vormen een lange rij door 
het dorp en eindigen bij de Molen in de 
Akkerstraat. Onderweg ontmoeten we 
misschien enkele herders. De herders 

geven jullie een kerstboomversiering. Deze mag je thuis zelf versieren en 
meenemen naar de kerstviering op vrijdag 24 december.  
Ga jij ook mee? Het wordt een leuke wandeling, dus denk aan goede schoenen en 
eventueel regenjassen/paraplu’s.  
 
Wanneer:    Zaterdag 18  december 
Tijd:  Start om 10:30 uur op het  Torenplein achter de 

kerk in Wouw 
    Einde om ±11:30 uur bij de molen, te Wouw 
Opgeven aantal personen:  mirella@samenkerk.nl voor 15 december 

Graag vermelden: naam, aantal personen, 
telefoonnummer en emailadres.  

Herders gezocht: Ben je 8 jaar of ouder,  dan mag je je opgeven 
als herder. Je mag deze rol spelen tijdens de 
herdertjestocht. Ook zoeken wij kinderen die 
willen lezen tijdens de kerst gezinsviering in de 
kerk. Je mag ook hiervoor opgeven op 
bovenstaand mailadres 

Gezinsviering Kerst: Wij nodigen jullie allemaal uit voor de viering 
op vrijdag 24 december 17:00 uur in de 
Lambertuskerk te Wouw. Vergeet niet om je 
kerstboomversiering mee te nemen! 

Veiligheid: Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. 
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van 
schade of letsel. Volwassenen hebben Coronacheck app 
nodig in de molen 

mailto:mirella@samenkerk.nl
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 VIERINGEN IN HEERLE EN MOERSTRATEN 

Op 3 november vond in De Schalm een hoorzitting plaats over de toekomst van 
vieringen in Heerle en Moerstraten. Naast het bestuur waren er 38 aanwezigen. 
Bestuurslid Piet Backx gaf een uitgebreide inleiding over dit onderwerp. Hij 
belichtte o.a. de ontstaansgeschiedenis, de financiële situatie en de problemen die 
er, mede door corona, zijn ontstaan. Na deze inleiding maakten de aanwezigen 
gebruik om vragen te stellen en voorstellen te doen. Na een peiling bleek, dat de 
parochianen van Moerstraten graag weer een maandelijkse viering hebben op de 
eerste vrijdag van de maand om 19:00 uur in De Parelmoer. In Heerle koos 
een meerderheid voor een maandelijkse viering op de derde zaterdag van de 
maand om 17:00 uur in de kapel in De Schalm. Na een periode van één jaar 
gaan we bekijken of dit blijkt te bevallen. Het bestuur gaat nu in overleg met het 
bisdom en Alwel (verhuurder) om deze voorstellen mogelijk te maken. 
U treft een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst aan op onze site: 
www.samenkerk.nl onder de rubriek Actueel 

 
BEGRAAFPLAATSEN TIP TOP IN ORDE VOOR 
HERDENKINGEN MET ALLERZIELEN. 
Elk jaar worden met Allerzielen de overleden parochianen herdacht. 
Zowel in Wouwse Plantage als in Wouw was er een drukbezochte eredienst en in 
de parochiekerk Wouw, werd het algemene prentje uitgereikt aan de families van 
de overledenen van de gehele parochie.  
Sinds enkele jaren worden ook de graven gewijd voor diegene, die dat 
appreciëren.  
In Wouwse Plantage en Wouw geschiedde dat na de vieringen op zondag en in 
Heerle en Moerstraten op dinsdagmiddag, de dag zelf van Allerzielen.  
De belangstelling hiervoor was heel goed, maar jammer genoeg ontbrak het kopje 
koffie, wat door de slechte weersvoorspellingen niet plaatsvond.  
Je merkt dat de begraafplaatsen een bijzondere plaats betekenen voor vele 
mensen binnen onze parochiegemeenschap. 
Daarom is het parochiebestuur en pastoraal team ook zeer verheugd en 
dankbaar, dat er per dorp vele vrijwilligers zijn om deze begraafplaatsen keurig te 
onderhouden.  
In Heerle zijn er nu gelukkig weer 6 vrijwilligers, want Toon en Jack Machielse 
hebben zich ook spontaan aangemeld voor deze vrijwilligersgroep.  
Toon, met zijn professionele kennis, zette meteen zijn zitmaaier in om het gras te 
maaien, wat een verrijking is voor de club.  

http://www.samenkerk.nl/
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Vorig jaar hebben we 
besloten om de laan van 
haagbeuken in Heerle 
flink terug te snoeien, 
wat best een risico was 
of dat dit de haagbeuk 
zou overleven.  Geluk-
kig heeft dat goed 
uitgepakt en ziet de laan 
er weer prachtig uit. 
(Zie foto).  
Enkele jaren geleden 
hebben we in Wouw 

bomen geplant met daaronder een urnenkelder. Deze vorm van een 
herdenkingsplaats van een overledene blijkt voor de familie een succes want de 
eerste rij van 8 bomen is bijna vol.  
 

Een reden voor het 
parochiebestuur om 
deze mogelijkheid ook 
in Heerle aan te bieden 
met een 4 tal plaatsen 
(zie foto )  en wanneer 
hiervoor belangstelling 
is, zullen we dit 
natuurlijk ook gaan 
realiseren in Moerstraten 
en Wouwse Plantage.  
Op de begraafplaatsen is 
het woord parochie 
gemeenschap echt 
gelukkig nog volop van 

toepassing, gezien de bereidheid van de vrijwilligers en de grote behoefte van 
onze parochianen voor deze geliefde plek, ter herinnering van hun dierbaren. 
Het is ons aller taak om dit voor de toekomst ook te waarborgen.  
 
Piet Backx , lid parochiebestuur, aandachtsveld gebouwen en begraafplaatsen . 
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 
Op 5 oktober overleed onze medeparochiaan Janus van Etten, 
echtgenote van Corry van Aert. Janus is geboren op de Brembos 
en getogen op de Herelse Heide. Hij leerde al vroeg zijn handen 
uit de mouwen te steken. In de schoolbanken zitten was aan hem 
niet besteed. Trots was Janus op zijn tijd bij het Corps 
Commandotroepen. Hij ontmoette Corry in 1963 in de danszaal 

Erato in Roosendaal, waar de vonk oversloeg. Op 19 januari 1968 trouwden ze 
en gingen wonen op de Halstersebaan 31. Eerst werkte hij in een fabriek, maar 
steeds meer voor zichzelf breidde hij stapje voor stapje zijn bedrijf uit. Thuis 
werden ook hun 4 zonen geboren, waarvan Johnny veel te jong uit het leven 
werd weggerukt. Nadat de jongens uit huis waren getrokken vond Janus een 
nieuwe passie in de kersenteelt. Daarnaast was hij te vinden op het voetbalveld. 
Zelf actief tot zijn 50-ste verjaardag, daarna naast het veld als supporter van zijn 
zonen. Nog fanatieker was hij als kaarter. Regelmatig kwam hij met allerlei 
prijzen thuis. Veel plezier had hij in de bezoekjes van de kleinkinderen, die hij 
graag de kassen mee in nam om z’n kersen, bijen en kippen te laten zien. Helaas 
ging de gezondheid van Janus de laatste tijd snel achteruit. Twee jaar geleden 
werd de ziekte ALS gediagnostiseerd, waardoor hij minder mobiel werd en de 
laatste maanden niet meer kon praten. Toch nog onverwacht en te snel is hij 
overleden. Moge hij rusten in vrede. 

  
 
 

 

IN WOUW 
Zondag 21 november 11:00 uur 
overleden ouders Mouwen en 
Louisa Vos en hun overleden zonen 
Anton en Arnold, overleden ouders 
Brouwers-Mens, overleden echtpaar 
de Visser-Scheepers, Kees van den 
Berg, Aloys van den Weijgaert, 
Nora van Dorst-de Backer, 
Marianne van Oers-van Aart, 
Rienus Oomen, Toine Aarts. We 
gedenken de sterfdag van Maria van 
Oers-van Tilburg. 
 
 

Zondag 28 november 11.00 uur: 
overleden familie Raaymakers, 
Johanna Oetelmans-Kronen, Frans 
Schuurbiers, Marianne van Oers-van 
Aart, Rienus Oomen, Cor Vos-van 
Wezel, Jac Elzakkers en Cor 
Elzakkers-Raats. We gedenken de 
sterfdag van Anna Franken-Simons, 
Annie Raaymakers, Nellie van 
Tilburg-Iriks, Jo Kroonen-
Hoetelmans, Cornelis Hoetelmans 
en zonen Kees en Toon, Cees van 
Gaans, Adrianus Johannes Doggen, 
Jack Doggen, Jan Mulders. 
 
 

WIJ BIDDEN VOOR 
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WIJ GEDENKEN DE 

OVERLEDEN PAROCHIANEN:  
  

Riet Rommens-Welten 
Bep Kemperman-de Vet 
Janus van Etten 

Zondag 5 december 11.00 uur: 
Ton van Winden, Kees van den 
Berg, Rienus Oomen. We gedenken 
de sterfdag van Simon Nuijten. 
Zondag 12 december 11.00 uur: 
overleden echtpaar de Visser-
Scheepers, Elly Machielse-Jochems, 
Rienus Oomen, Aloys van den 
Weijgaert, Anneke Hoetelmans.  
We gedenken de sterfdag van Riet 
Hertogh-Somers en  Jacoba 
Raaijmakers.. 
 

 
 
 

IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 21 november 9.15 uur: 
Nora van Dorst-de Backer. 
Zondag 28 november 9.15 uur: de 
overleden ouders Christ en Cor van 
Meer-Kerstens, Rina van Meel-van 
Meer, de overleden familie 
Kerstens-De Herder, To de Backer-
Buermans, Kees Uijtdewillegen, de 
overleden ouders Kees en Jo van 
Meer-Bruijns, de overleden ouders 
Nelen-Maas. We gedenken de 
sterfdag van To de Jong-
Leijdekkers, Adrie Ooms, Jan 
Ooms. 
Zondag 5 december 9.15 uur: 
Geen dienst in de kerk van Wouwse 
Plantage. 
Zondag 12 december 9.15 uur: 
Nora van Dorst-de Backer (namens 
KBO), Frans de Crom. We 
gedenken de sterfdag van Elisabeth 
Gommers-Timmers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gemis is groot 
Maar weg ben je niet 

Jij leeft voor altijd in ons voort 

Jij troost ons verdriet 
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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? 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 16 december Kopij inleveren voor 
maandag 6 december via het emailadres: viertorens@samenkerk.nl of bij de 
contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 

Meer info op de parochiële website: www.samenkerk.nl 

 

NIEUWE INTENTIES: 

UITERLIJK 6 

DECEMBER 

AANVRAGEN 
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 

21 november 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
 

Zondag  
28 november 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
 

Zondag  
5 december 

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

Geen viering 

Zondag  
12 december 

 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/

