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KERSTMIS EN KERSTTIJD 2021-2022 
Voorafgaande aan Kerstmis is er de voorbereiding door de Advent met de vier 
Adventszondagen en de Adventskrans met de vier kaarsen, elke zondag wordt er 
een kaars aangestoken, totdat de vier kaarsen branden. Zo leven we toe naar de 
komst van de Heer, de geboorte van Jezus, die we vieren met Kerstmis. 
    Het woord Kerstmis betekent letterlijk Christus-Mis. Christus-Mis heeft 
betrekking op de Nachtmis en ook op de viering van de Eerste Kerstdag.  
Daarna volgt er de Tweede Kerstdag. In de verte leeft er ook een herinnering aan 
Driekoningen, maar de viering hiervan is voor velen in nevelen gehuld. Hoe zit 
het nu precies met de Kersttijd?  En wat zijn voor ons in deze coronatijd de 
mogelijkheden om naar de kerk te gaan? Ik kan dit het beste laten zien aan de 
hand van de liturgische kalender van de Kersttijd 2021/2022 

 
     Het eigenlijke Kerstmis vieren we zoals gezegd van vrijdag 24 december op 
zaterdag 25 december op de heilige kerstavond en kerstnacht met de nachtmis en 
op Eerste Kerstdag 25 december met de dageraadsmis of dagmis. Dit jaar is het 
helaas niet mogelijk om op Kerstavond vieringen te houden, omdat in verband 
met corona vorming van grote groepen niet verstandig is. De Nederlandse 
bisschoppen willen hiermee voorkomen dat de kerk een bron van besmetting zou 
worden. Dus de geplande gezinsviering in de Lambertuskerk, de viering met La 
Lisière in Wouwse Plantage en de Nachtmis in de Lambertuskerk komen helaas 
te vervallen.  
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Maar gelukkig is er wel de Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december, dan kunnen 
we wel vieren en wel om 9.15 uur in Wouwse Plantage en om 11.00 uur in 
Wouw. Reservering voor deze vieringen is noodzakelijk omdat de anderhalve 
meterregel in de kerk geldt.  Hiervoor kunt u donderdag 23 december vanaf 9.00 
uur bellen naar Mirella Broos via 06-30525509. 
     De Tweede Kerstdag. 26 december, valt dit jaar op zondag. Als deze niet op 
zondag valt, wat meestal het geval is, wordt het feest van de heilige Stefanus 
gevierd, de eerste martelaar. Maar in 2021 is het een zondag en dan heeft het 
feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef voorrang. Ook deze dag 
houden we twee vieringen: Om 9.15 uur in Wouwse Plantage en om 11.00 uur in 
Wouw. Ook nu is het weer nodig om te reserveren op donderdag 23 december 
via 06-30525509. 
    Het hoogfeest van de geboorte van de Heer ( Kerstmis) is zo belangrijk dat het 
een octaaf heeft. En de zondag onder het octaaf van Kerstmis is het feest van de 
Heilige Familie, dit jaar zondag 26 december, Tweede Kerstdag. Nieuwjaarsdag, 
dus zaterdag 1 januari 2022 is de octaafdag ( achtste dag ) van Kerstmis. De Kerk 
viert dan het hoogfeest van de Heilige Maria, de Moeder van God. 

 
Maar dan is het nog niet klaar. De Kersttijd gaat verder, want de wijzen uit het 
Oosten moeten immers nog op bezoek komen. Dit wordt op de zondag na 
Nieuwjaar gevierd. Dus zondag 2 januari 2022: Hoogfeest van de Openbaring 
des Heren, zoals Driekoningen officieel heet. In sommige landen, zoals Italië en 
Polen is de vroegere eigenlijke dag, 6 januari, een vrije dag en kan het dus als een 
extra zondag gevierd worden. 
     Wie denkt dat het na Driekoningen dan wel  afgelopen is met de Kersttijd in 
de Kerk heeft het mis. Het gaat  nog een week door met de dagen na de 
Openbaring des Heren, waarna op zondag 9 januari  het feest van de Doop van 
de Heer gevierd. Met dit feest van de Doop van de volwassen Jezus in de Jordaan 



4 
 

wordt de Kersttijd afgesloten. Hij begint namelijk met zijn openbare leven dat in 
de tijd door het jaar  gevolgd wordt. 
De kleur van de gewaden in de Kersttijd is feestelijk wit of goud. Alleen de 
Tweede Kerstdag, als deze niet op zondag valt, rood vanwege de eerste martelaar 
Stefanus.  
     Van harte nodig ik u uit om de vieringen zo veel mogelijk mee te maken. Het 
beste persoonlijk en als dit niet kan via de livestream.  Alle vieringen vanuit de 
Lambertuskerk in Wouw worden uitgezonden via de livestream (website 
www.samenkerk.nl, aanklikken Onze Lieve Vrouw in het Woud). Op alle 
genoemde dagen is de Eucharistieviering vanuit de Lambertuskerk om 11.00 uur 
thuis te zien en te volgen. Denk eraan om te reserveren voor de vieringen op 
Eerste en Tweede Kerstdag. De dagen erna kunt u zonder te reserveren naar de 
kerk toe komen.  
     Het zijn prachtige verhalen en vieringen met Kerstmis en in de Kersttijd die 
ons kunnen bemoedigen en inspireren op de levensweg. Vier dus Kerstmis! Mag 
het, ondanks de zorgen die er zijn, een Zalig Kerstfeest worden en daarna een 
Gezegend Nieuwjaar 2022 ! 
Pastoor Frans Verheije 
 

DANK AAN DE VRIJWILLIGERS 
Het is al vaker gezegd, maar daarom niet minder gemeend: zonder de 
medewerking van de vele vrijwilligers kan onze geloofsgemeenschap niet 
functioneren. 

 
Er zijn mensen die helpen bij de vieringen (koor, organisten, lectoren, acolieten, 
koster) die de kerkgebouwen onderhouden en versieren, of de begraafplaatsen 
ordelijk houden. Er zijn nog veel meer werkgroepen, te veel om op te noemen, 

http://www.samenkerk.nl/
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waarin men zich verdienstelijk maakt voor de parochie. Zo draagt iedereen zijn 
of haar steentje bij. 
     Het parochiebestuur wil hier graag iedere vrijwilliger van harte bedanken voor 
hun inzet, op welke manier dan ook, voor de kerk. Wij prijzen ons gelukkig dat 
we op hen al zovele jaren een beroep kunnen doen. 
Het parochiebestuur 
 

ST. CECILIAFEEST LAMBERTUSKOOR 
Dit jaar hebben wij ons jaarlijks St. Ceciliafeest, uiteraard op aangepaste wijze, 
toch nog kunnen vieren. 
Zondag 21 november hebben wij de Eucharistieviering ter ere van St. Cecilia 
gezongen en op donderdag 25 november hebben wij het feest gevierd. We zijn 
o.l.v. dirigente Meike Warmoeskerken in de St. Lambertuskerk begonnen met een 
korte gezellige, feestelijke repetitie waar ook de partners van de koorleden bij 
uitgenodigd waren. Daarna heeft onze organist Janno den Engelsman ons 
getrakteerd op een paar mooie muziekstukken gespeeld op het orgel. Het feest is 
voortgezet in de Geerhoek waar voor ons een heerlijk warm en koud buffet klaar 
stond. Ook dit jaar waren er weer een aantal jubilarissen die in het zonnetje 
werden gezet. Pastoor Verheije was hiervoor uitgenodigd om hen toe te spreken. 

 
Maar ook Jenny Potters 
verdiende de aandacht. Zij 
was ruim 20 jaar de persoon 
die na een melding van het 
pastoraal team betreffende 
een rouw of trouw dienst 
zorgde dat er een organist 
en koor aanwezig was bij 
deze vieringen in de kerk. 
Een taak die zij heel serieus 
op zich had genomen maar 
vond het nu tijd om 
hiermee te gaan stoppen. 
Jenny heel hartelijk bedankt 
voor je goede zorgen.  
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Peter Coppens is 25 jaar lid van het Lambertuskoor. 
Peter, een bekende Wouwenaar en sinds kort verhuisd naar Roosendaal, is een 
graag geziene persoonlijkheid bij het Lambertuskoor. 
In zijn jeugdjaren zong hij bij een jongerenkoor en veel later sloot hij zich aan bij 
een projectkoor dat in de sporthal van Wouw de uitvoering bracht van de 
Carmina Burana. Ook het Lambertuskoor deed daar aan mee en zo is hij 25 jaar 
geleden lid van het kerkkoor geworden. Peter zet zich ook bijzonder in voor het 
koor en voor de hele parochiegemeenschap. Bv. het jarenlang bijhouden van de 
administratie voor de actie Kerkbalans.  
Met hart en ziel stort hij zich zonder kapsones in het vrijwilligerswerk en dit doet 
hij gedreven, soms met een lach en soms met wat gemor, maar wel vanuit het 

hart en onder het motto 
“Luistert, afspraak is afspraak 
en geen flauwekul”. 
Binnen het koor wordt hij 
qua stem wel eens heen en 
weer geslingerd en word hij 
van tenor soms bas gemaakt. 
Dus breed inzetbaar, niet 
alleen bij het zingen maar 
ook in de pauzes van de 
repetities is hij een 
uitstekende barman! Peter, 
we hopen dat je met je vrouw 
Ria, nog heel lang van 
Roosendaal naar Wouw komt 
rijden om te zingen in het 
Lambertuskoor. Hartelijk 
dank voor je grote inzet en 
trouw in deze afgelopen 25 
jaar. Proficiat met zilver! 
 
 

Ton Thissen is 25 jaar lid van het Lambertuskoor. 
Op zijn twaalfde begonnen met het zingen in een kerkkoor en jongerenkoor te 
Venlo, waar hij is opgegroeid. Ton ging vanuit Limburg naar West Brabant 
wonen en kwam terecht in  Bergen op Zoom en sloot zich daar aan bij een 
kerkkoor. Ook zong hij daar in een A capella-koor o.l.v. Vincent Schoenmakers. 
In 1984 verhuisde Ton met het gezin naar Wouw en via zijn toenmalige buurman 
Peter van Steekelenburg kwam hij bij het Lambertuskoor. 
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Rond 1990 nam hij het besluit om te stoppen met zingen om meer tijd te 
besteden aan zijn gezin en de 4 opgroeiende kinderen. In 2000 is hij toch weer 
met veel plezier teruggekeerd bij het Lambertuskoor. Ton,  beschikt over een 
mooie tenorstem en is zeker een grote steun voor de andere tenoren. We missen 
hem  dan ook liever niet tijdens de repetities en uitvoeringen. 
Ook Ton draagt zijn steentje bij in het sociale en parochiële leven door zich in te 
zetten voor: kerkbalans, orgelfonds en vóór Corona samen met zijn vrouw Ans, 
de zorg voor een kopje koffie in de kerk na de viering op de eerste zondag van de 
maand. Ton, we hopen dat je nog lang je tenorstem kunt laten horen in je 
geliefde Lambertuskerk. Van harte proficiat met zilver! 
 
Käthe en Sjef van Delft zijn beiden 25 lid van het Lambertuskoor. 
Käthe en Sjef zijn geboren in Vught, wonen sinds 1979 te Wouw en vieren 
beiden hun 25- jarig jubileum. Het was heel bijzonder om een echtpaar te mogen 
onderscheiden met een zilveren speld. Käthe kreeg aan de Kweekschool zang- en 
muziekles volgens de Wardmethode en Sjef was bij het Jeugdcentrale koor uit 
Vught o.l.v. Broeder Laetantius, bekend van radio en tv. Ze hielden van mooie 
muziek en Käthe was zeer onder de indruk van een door het Lambertuskoor 
gezongen mis met Kerst. Zij wilde graag bij het koor en ook Sjef vond het leuk 
om dit samen met haar te gaan doen. Samen, dat is hun motto. Waar Sjef is 
Käthe en andersom.  
Zelden zien we hen alleen, of er moet een goede reden voor zijn. Sociaal 
bewogen mensen en ontzettend begaan met het wel en wee voor de medemens. 
Altijd openstaan om naar de ander te luisteren. Sjef, heeft  een fijne tenorstem die 
wij koesteren. Ook heel secuur in het lezen van zijn partijen. Altijd paraat en 
behulpzaam bij hand- en spandiensten. Hij is ook een aantal jaren een wijs 
bestuurder van het koor geweest! Al jarenlang secretaris van het orgelfonds en 
werkzaam voor “De Zonnebloem.”  Käthe, sopraan met een hele fijne stem, 
al even sociaal door haar grote inzet tijdens het Coronajaar voor het 
Lambertuskoor. Samen met nog enkele dames ging je deur aan deur bij de 
koorleden met een bloemstukje of Palmpasenstok van eigen ontwerp en bodem. 
Want Käthe en ook Sjef zijn toppers in handarbeid, knutselen en lekker koken. 
Bedankt voor het mooie initiatief! 
De parochiegemeenschap en het Lambertuskoor hopen dat wij nog lang van 
jullie inzet en mooie stemmen kunnen genieten. Proficiat, Käthe en Sjef met 
zilver! 
 
Marian Slock is 50 jaar lid van het Lambertuskoor 
Geboren te Sluiskil in Zeeuws-Vlaanderen kreeg zij de doopnamen Maria, Alice, 
Cecilia, Camilla. Cecilia, patrones van de muziek valt daarbij op. Moeder kwam 
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uit een zeer muzikale familie en vader beheerste goed de Latijnse taal. Als baby in 
slaap gewiegd met het neuriën van Stabat Mater Dolorosa en tijdens de lagere 
school al een duet zingen met haar opa: Het Panis Angelicus. De basis was gelegd 
voor een toekomst met zang.  
In 1969 trouwde zij met Jacques en gingen in Wouw wonen. Jacques was 
onderwijzer en gaf ook les aan de muziekschool in Roosendaal. Daar leerde hij 
Jan Walraven kennen, die in 1971 dirigent werd van het Lambertuskoor. Deze 
vroeg: “Marian, kun je zingen? En zo is het gekomen dat zij nu 50 jaar geleden 
haar entree gemaakt heeft bij het Lambertuskoor. Wat heeft zij veel mogen 
beleven in die 50 jaar: ontelbare meerstemmige missen, liederen, projecten en niet 
te vergeten de gezellige Ceciliafeesten met eigen cabaret toeters en bellen! Maar 
het belangrijkste het sociale karakter en de band die zij heeft met alle koorleden 
en de parochiegemeenschap. Veel heeft zij in de laatste 40 jaar al betekend voor 
de parochie . Nu draagt zij als gids de historie uit van de Lambertuskerk en 
probeer zij als voorzitter van het koor haar steentje bij te dragen. Dit alles heeft 
zij voor geen goud willen missen en hoopt dan ook van harte nog lang haar 
mooie altstem te laten klinken in de vieringen. Zij is dankbaar voor de 50 mooie 
jaren en daarbij hoort de gouden speld. Proficiat, Marian! 
 

CARITASCOLLECTE JANUARI 2022 
ALZHEIMER NEDERLAND 
Waar en wanneer? 

 2 januari              Wouw 

 9 januari              Wouwse Plantage 
Wat Alzheimer doet. 
Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een 
beter leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit doen ze aan de 
hand van onze vijf speerpunten. 
Onderzoek 
Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Tegen deze hersenziekte is op dit 
moment nog geen medicijn beschikbaar. Daarom is er veel onderzoek nodig. 
Door meer onderzoek wil Alzheimer Nederland een toekomst zónder en een 
beter leven mét dementie dichterbij brengen. 
Ondersteuning 
Landelijk en regionaal bieden ze hulp en advies. Op hun 
platform dementie.nl vinden mantelzorgers en mensen met dementie tips en 
informatie over het omgaan met dementie en kunnen zij in contact komen met 
lotgenoten en experts. Voor persoonlijk contact kunnen mensen bellen met 
de DementieLijn. In de buurt organiseren hun regionale afdelingen allerlei 

https://www.dementie.nl/
https://www.dementie.nl/dementielijn
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activiteiten, zoals onze Alzheimer Cafés en Theehuizen, voor lotgenotencontact, 
informatie en advies. 
Belangenbehartiging 
Mensen met dementie en hun naasten helpen om de kwaliteit van leven te 
verbeteren door passende zorg en de juiste ondersteuning. Daar zorgen ze voor. 
Samen met hun vrijwilligers belangenbehartiging komen ze op voor deze 
belangen, zowel landelijk als lokaal. 
Dementievriendelijke samenleving 
In Nederland leven naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we 
steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar meer dan een half 
miljoen. Daarom werken ze actief aan een dementievriendelijke samenleving. Op 
hun platform samendementievriendelijk.nl vind u alle informatie en trainingen. 
Samen zorgen ze dat mensen met dementie langer kunnen meedoen. 
Voorlichting en informatie 
Wat is dementie? Heb ik dementie? Door voorlichting en informatie vergroten ze 
de kennis over dementie en het begrip voor mensen met dementie. 
Bovendien is het voor mensen met dementie en mantelzorgers  al dubbel 
code zwart 
De besmettingen lopen op en daarmee de druk op de zorg ook. Voor de circa 
200.000 thuiswonende mensen met dementie een regelrechte ramp. Terwijl de 
rest van het land het heeft over een ‘naderend code zwart’ is het voor hen al 
dubbel code zwart. Mensen met dementie krijgen geen of nog minder 
ondersteuning. En als ze zelf besmet raken, staan ze ook nog eens achteraan in 
de verzorgingsrij, met alle gevolgen van dien. 
Caritas staat achter deze 5 speerpunten . Zeker  in deze coronatijd vraagt dit veel 
van Alzheimer Nederland en haar vrijwilligers om hier voor te zorgen. 
Caritas beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan!  
Uw bijdrage kunt u ook overmaken  per bank op  
IBAN:  NL13 INGB0000002502  t.n.v. Alzheimer Nederland 
of NL 25 RABO0395222419  t.n.v. Alzheimer Nederland. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud, deelraad Moerstraten. 
 

 
 

Je hoort er zo vaak over in onze parochie en daarom gaan we dit jaar ook 
op zoek naar iconen. In de puzzel zitten 12 iconen verstopt, het is aan u om 
ze te vinden. Als je ze allemaal gevonden hebt kun je met de letters in de 

https://www.samendementievriendelijk.nl/
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genummerde vakjes een mooie zin lezen, het is een wijze raad voor de 
toekomst.  

Deze zin is de oplossing van de puzzel, stuur deze per mail  naar 
viertorens@samenkerk.nl of lever hem in bij één van de onderstaande 
adressen voor 6 januari! Vergeet niet om je naam en adres erbij te zetten! 

 Parochiecentrum Heerle, Herelsestraat 100;   

 Anita Bierbooms, Moerstraatseweg 42,;   

 Parochiecentrum Wouw, Torenplein 1a;  

 Huub Raaymakers, Plantagebaan 191.  
 Onder de goede oplossingen verloten wij 3 leuke prijsjes. 
 

OMSCHRIJVINGEN VAN DE ICONEN 
HORIZONTAAL 

1. Dit icoon is een puntig bouwwerk, er staan er meerdere van in de woestijn. 
2. Deze iconische man zat jarenlang in de gevangenis en bestreed apartheid. 
3. Zij is een iconische Friese sportvrouw, werd in de jaren 70 vier keer 
wereldkampioen allround schaatsen. Vul alleen haar voornaam in. 
4. Een Franse schrijver, uit de negentiende eeuw, werd een icoon door zijn 
avontuurlijke boeken over fantastische reizen, zoals naar het middelpunt van de 
aarde. Vul zijn achternaam in. 
5. Als je dit icoon wil zien moet je naar het Louvre in Parijs: het beroemde 
schilderij van de glimlachende vrouw trekt dagelijks duizenden bezoekers. 
6. Dit popicoon is helaas overleden, hij was de voorman van de bekende band 
Queen en kleedde zich wel heel opmerkelijk. Vul zijn achternaam in. 
 
VERTICAAL  

7. Een iconische film, die jullie waarschijnlijk ooit wel gezien hebben. We zien 
hierin het verhaal van een maffiafamilie in New York. Van de Engelse titel moet 
je het eerste (lid)woord weglaten. 
8. Het icoon van Feijenoord wordt hij genoemd, in de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw speelde hij als linksbuiten voor de Rotterdamse club en het 
Nederlands elftal. 
9. Het icoon van Wouw. 
10. Dit iconisch gebouw staat in Brussel, het is een stalen constructie met 9 
bollen. 
11. Voor het volgende icoon gaan we naar Londen, daar hangt boven in een 
kerktoren de beroemdste klok ter wereld, die speelt dagelijks een heel bekende 
melodie. 
12. Deze berg is een icoon, hij ligt op de grens van Zwitserland en Italië en is de 

hoogste van Europa. 
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LAMBERTUSKERK IN WOUW GEOPEND VOOR 
BEZICHTIGING KERSTSTALLEN: 
Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Tweede Kerstdag, zondag 26 december van 14.00 tot 16.00 uur. 
Driekoningen, zondag 2 januari van 14.00 tot 16.00 uur. 
Hierbij worden de coronamaatregelen en de aanwijzingen van de gidsen gevolgd: 
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De bezichtiging gebeurt via een looproute, waarbij de afstand van anderhalve 
meter wordt aangehouden en het mondkapje gedragen wordt. 
In de Lambertuskerk zijn de kerststallen van Wouw en van Heerle te zien. 
Ook kan de foto-expositie over de Zusters Norbertinessen van Catharinadal  bij 
gelegenheid van hun 750-jarig bestaan, bekeken worden. 
 

Vanwege de coronamaatregelen vervalt de Nieuwjaarsreceptie van de parochie 
O.L.V. in het Woud. Ook de Herdertjestocht gaat niet door.  Ook vieringen in de 
kapel van Heerle en Dorpshuis De parelmoer in Moerstraten kunnen om deze 
redenen voorlopig geen doorgang vinden. 

 
OPENSTELLING KERK WOUWSE PLANTAGE 1e EN 2e 
KERSTDAG  
Op 1e en 2e kerstdag zal de kerk van Wouwse Plantage na de kerkdiensten langer 
openblijven dan normaal. Mensen die de diensten bijwoonden en andere 
belangstellenden kunnen dan, als zij dat willen, via een looproute de 
kerkversieringen en kerststallen rustig bekijken. Wij vragen wel aan iedereen om 
de coronamaatregelen, waaronder de 1½ meter afstand van elkaar, in acht te 
nemen. Namens de kerstopbouwgroep, Huub Raaymakers 

 
RESTAURATIE TOREN:  “DE 
LAATSTE LOODJES” 

 

 

Op de foto worden de stalen balken 
van de steiger verwijderd. In het 
volgend nummer komt een uitgebreid 
verslag over de voltooiing van de 
restauratie. 
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WIJ BIDDEN VOOR 
 

IN WOUW 
Zondag  19 december 11:00 uur 
Rienus Oomen, Dora Gerritse, de 
overleden ouders Zwijgers-de Rond, 
Johanna Raaijmakers-de Greef, we 
gedenken de sterfdag van Dé 
Raaijmakers. 

Zaterdag 25 december 11:00 uur 
overleden familie Maas-Wezenbeek, 
overleden familie de Kok-de Rijcke, Jo 
en To Schrauwen, Gerard Le Maitre, 
overleden man Aart Aarden, overleden 
ouders Aarden-Mouwen, overleden 
ouders Blom-Boot, overleden ouders 
Notenboom-Voorbraak, Pater Jan 
Notenboom, Henk van Oorschot, Jos 
van Oorschot, overleden familie 
Gommers-Joosen, overleden echtpaar 
Pieter Jan Bastiaanse en Dimphna 
Bastiaanse-Hellemons, Johannes en 
Ilona Broeren-Halasz, Janus en Lies 
Goosens-Deelen, Johan van Tilburg, 
Marinus van Tilburg, Dimphna van 
Tilburg-Schillemans, Riet van Nispen-
Schillemans, echtpaar Schillemans-de 
Greef, echtpaar van Tilburg-Dekkers, 
Ton Elst, overleden ouders Elst-van 
Eekelen en zusje Nellie, Elly Machielse-
Jochems, Marianne van Oers-van Aart, 
Tommy Janssen, Wibert Mariën, Aloys 
van de Weijgaert, Piet en Riet 
Rommens-Welten, Jac Elzakkers en Cor 
Elzakkers-Raats, Cor Meeuwis-Raats, 
Ad Meeuwis, de overleden ouders 
Maas-Vinck, de overleden ouders 
Kerstens-van Berlo en zoon Wim, de 
overleden ouders Zwijgers-de Rond, de 
overleden ouders Heijnen-Snepvangers 
en zoon Rinus. 
 
 

Zondag 26 december 11:00 uur 
Sjaak van Heijbeek, Piet en Riet 
Rommens-Welten. 

Zaterdag 1 januari 11:00 uur 
- 
Zondag 2 januari 11:00 uur 
overleden ouders Marinus Bovée en 
Anna van de Weijgaert, we gedenken de 
sterfdag van Piet Bastiaanse. 

Zondag 9 januari 11:00 uur 
Overleden echtpaar de Visser-
Schepers, Frans Schuurbiers, Bep 
Kemperman-de Vet, Ed 
Kemperman, Klaartje Kemperman. 
Zondag 16 januari 11:00 uur 
Aloys v.d. Weijgaert, Nora van 
Dorst-de Backer 
IN WOUWSE PLANTAGE 
Zondag 19 december 9:15 uur 
de overleden ouders Goossens-
Uitdehaag. 

Zaterdag 25 december 9:15 uur 
Kees Uijtdewillegen, de overleden 
ouders Elst-Doggen, de overleden 
ouders Mies-Goorden, Piet Mies, Leo 
Mies, Corrie Mies, de overleden ouders 
Christ en Cor van Meer-Kerstens, Rina 
van Meel-van Meer, Cees en Naantje 
van Meel- Nuiten, de overleden ouders 
Adrianus en Tina Raaymakers-van 
Dorst, Nora van Dorst-de Backer, de 
overleden ouders Lee en Liza van 
Loenhout-de Jong, de overleden familie 
Buermans-van Loon, de overleden 
ouders Cornelis en To de Backer-
Buermans, Adri Naalden, Johan 
Naalden, de overleden ouders 
Mangelaars-van Wezel, We gedenken de 
sterfdag van Jan Bruijns, Cornelis van 
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Tilburg en Johanna van Tilburg-van 
Gils. 
Zondag 26 december 9:15 uur 
Naantje Bastiaanse-Goorden. 

Zaterdag 1 januari:Geen viering 
Zondag 2 januari:Geen viering 
 
 
 
 

Zondag 9 januari 9:15 uur 
de overleden ouders Cornelis en To de 
Backer-Buermans, 
We gedenken de sterfdag van Frans van 
Dorst. 

Zondag 16 januari 9:15 uur 
Nora van Dorst-de Backer. 
We gedenken de sterfdag van Jan van 
Dorst en Adrianus Raaymakers. 

 

50 KERSTSTALLEN VAN PAPIER: 
achter-de-ramen-expositie bij het grafisch museum in Wouw 

De jaarlijkse 
kersttentoonstelling van 
het grafisch museum 
‘’in den groenen zonck’’ 
in Wouw vindt dit keer 
plaats achter de 
ramen/etalages van het 
museum. 
In verband met de 
corona-maatregelen is 
die kersttentoonstelling 
dit jaar verplaatst naar 
de 6 ramen aan de 

straatzijde van het museum, de panden nr. 43 en 45 en de poort daartussen. 
Daar kan een deel van de collectie (gedrukte, dus grafische)  3 D - papieren 
kerststallen ‘’corona-veilig’’ bekeken worden. Het museum zelf blijft dus dicht. 
Wat wél open blijft: de grote, oude kerk-kerststal van het museum, die via de 
museumtuin buitenom bereikbaar is.  
Die stal bevindt zich nu op de zolder van de grote schuur van het complex ‘’in 
den groenen zonck’’. 
Ook treft u daarbij de uitleg aan over de symboliek in de traditionele kerststal: het 
ontstaan van de kerststal en het hoe en waarom van de plaatsing/posities van de 
figuren daarin. 
 
De etalages zijn te bekijken van 23 t/m 31  december; van 13 – 20 uur verlicht. 
De tuin en de grote kerststal in de schuur zijn te bezoeken van 26 t/m 31 
december, van 13 – 17 uur.  
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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 woensdag 26 januari Kopij inleveren 
voor maandag 17 januari 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 19 

JANUARI 

AANVRAGEN 
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Vieringen in de parochie 

Datum Wouw Wouwse Plantage 

Zondag  

19 december 

4
e
 Zondag van de Advent 

11:00 uur  
F. Verheije, pastoor 
Lambertuskoor 
Orgel: J. den Engelsman 

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
 

Vrijdag  
24 december Geen vieringen i.v.m. Corona 

Zaterdag 
25 december          
Eerste Kerstdag 

11:00 uur Hoogmis 
F. Verheije, pastoor 
Lambertuskoor 
Orgel: J. den Engelsman 

9:15 uur Dageraadsmis 
F. Verheije, pastoor 
Gertrudiskoor 

Zondag 
26 december 
Tweede Kerstdag 

11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Cantores Lambertuskoor 
Orgel: F. Schijven 

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
Gertrudiskoor 

Zaterdag 
1 januari 
Hoogfeest Maria 

11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Orgel: J. Slock 

Geen viering 

Zondag 
2 januari 
Hoogfeest Openbaring des 
Heren 

11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Lambertuskoor 
Orgel: F. Schijven 

Geen viering 

zondag   
9 januari 
Doop van de Heer 

11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Carel-Jan Reuver, cantor 
Orgel: G. Siebelink 

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

zondag  
16 januari 

11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Lambertuskoor 
Orgel: J. den Engelsman 

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

®: RESERVERING NOODZAKELIJK 

 
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/

