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OMDENKEN… 

“Omdenken” is een manier van denken en doen. Je kijkt naar de 
werkelijkheid en probeert die werkelijkheid tot je te laten doordringen. 
Daarna onderzoek je wat je daarmee kunt doen. Wat kun je ermee? Wat 
kun je nu wel doen? Patroon doorbrekend denken. Omdenken. 

 
In het Lucas-evangelie lijkt Jezus van Nazareth regelmatig aan 
“omdenken” te doen. Bijvoorbeeld in de zaligsprekingen en in het verhaal 
van de rijke vrek en de arme Lazarus. Het gaat Hem om een “wereld 
omgekeerd.”  Jezus heeft een tegendraadse insteek. Jullie verkijken je op 
mensen die het heel goed lijkt te gaan, in grote luxe leven, alles lijken te 
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kunnen. Blijf daar niet in hangen. Vergis je niet: Alles gaat voorbij. Wee, 
die mensen. Kijk naar wat je zelf wel hebt en kunt.   Nu heb je het 
misschien moeilijk of heb je te weinig…maar dat kan veranderen. Nu 
wordt je gepest en uitgesloten…maar dat kan en gaat veranderen. Welke 
mogelijkheden heb je?  Hoe kun je wel verder? 
     “Veel geluk”, “Het ga je goed”, “Gefeliciteerd”.  We wensen elkaar 
geluk en feliciteren elkaar met een behaald resultaat of een belangrijke 
gebeurtenis in het leven.  Het lijkt erop dat Jezus mensen op een 
omgekeerde wijze feliciteert. Hij feliciteert niet met wat zij bereikt hebben, 
maar prijst mensen gelukkig, zalig,  met de mogelijkheden die ze in zich 
hebben. Zo roept Hij het goede in hen tevoorschijn. Hij bevrijdt hen van 
lasten. En dan gebeuren er kleine en grotere wonderen met mensen die 
zich daadwerkelijk gaan ontplooien.  Dit is goed nieuws en tegelijk een 
reële boodschap.  Hij maakt duidelijk: Het is nu je tijd, denk het om en 
neem je kansen. Doe er wat mee, ga er mee aan het werk. In de tijd dat Hij 
op aarde rond ging, hadden velen de ervaring dat de Messiaanse tijd was 
aangebroken.  
     Omdenken is niet altijd zo simpel. Maar wel het proberen waard.  Je 
kunt je blindstaren op de gesloten deuren, maar het is beter om de 
geopende deuren te zien en die te gebruiken. Mogen wij door wat Jezus in 
ons oproept ook  van die gezegende mensen zijn.  

Pastoor Frans Verheije 
 

“HET LAND IS ONZE MOEDER” 
 
Persoonlijk verhaal van Esther uit West-Papoea 
 
Esther vertelde haar verhaal tijdens een internationaal online seminar in april 
2021 over de gevolgen van landroof voor de lokale bevolking. Uit 
veiligheidsoverwegingen noemen we alleen haar voornaam; veel mensen die 
opkomen voor mensenrechten en milieu worden bedreigd.  
 
Esther: “Als inheemse volken beschouwen we het land waar we leven als onze 
Moeder, omdat de natuur – land, water en wouden – het centrum van ons 
universum vormt en onze identiteit vormgeeft. De natuur is de basis van onze 
kennis en wijsheid en de belangrijkste bron voor ons overleven.” Ze legt uit dat 
haar volk niet tegen ontwikkeling is, maar zich wel verzet tegen uitbuiting en 
plundering van de aarde: “We vinden dat we ontwikkeling nodig hebben, maar 
geen destructieve ontwikkeling, die geen rekening houdt met duurzaamheid en 
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het overleven van onze planeet. Ons aanhoudende verzet tegen monocultuur 
plantages, mijnindustrie en een inhalige overheid vormt een bedreiging voor 
investeerders en overheid. Nu zorgt een speciale wet ervoor dat de overheid 
controle over ons land heeft en dat ons verzet geen wettige grondslag heeft. De 
dreiging daarvan voelen we diep. Onderzoek heeft uitgewezen dat bijna anderhalf 
miljoen hectare oerwoud dat aan inheemse Papoea’s toebehoorde door de 
overheid aan grote palmoliebedrijven is toegewezen. Daarnaast is nog anderhalf 
miljoen hectare van inheemse mensen afgenomen door fraude, intimidatie en 
andere lafhartige methodes. Bovendien zijn belangrijke passages over 
milieubescherming uit de wet verdwenen.” 
 

 
CAMPAGNE 2022:  LANDRECHTEN 
Vastenactie 2022 staat in het teken van het beschermen van landrechten 
van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als 
voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat.   
Wat doet Vastenactie? 
Ieder jaar steunt Vastenactie projecten die (in)direct te maken hebben met 
landrechten. De afgelopen jaren heeft Vastenactie al zo’n 28.000 mensen 
geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie 
drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij onderhandelingen met de 
overheid over land. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische 
vluchtelingen in de Bekaavallei hulp bij het opbouwen van een 
menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families kassen, 
bassins voor wateropvang, zaaigoed en begeleiding bij het opzetten van 
een tuinbouwproject. 
Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten. 
In de volgende (papieren) Viertorens vind u het Vastenzakje en informatie 
hoe deze eventueel opgehaald en/of ingeleverd kunnen worden. 
  
De Vastenactiegroep. 
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DE HELPENDE HAND 
 
Medewerkers van De Helpende Hand komen op 22 maart 2022 naar de 
Mariakapel van de Gertrudiskerk te Wouwse Plantage om kleren, speelgoed en 
levensmiddelen op te halen. Deze goederen worden deels rechtstreeks 
geschonken aan kansarme mensen. Wat resteert wordt verkocht in de 
tweedehandswinkel 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 22 maart zal de  
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 
 
FEESTDAG HEILIGE GERTRUDIS 
 

17 Maart is de officiële gedenk- en feestdag van de H. Gertrudis, patrones van 
o.a. de kerk in Wouwse Plantage. Vanwege deze bijzondere dag zal voor de 
viering van zondag 20 maart a.s. in de kerk van Wouwse Plantage een bloemetje 

worden geplaatst bij het beeld van 
Gertrudis en kunt u er een kaarsje bij 
aansteken.  
 

Gertrudis werd geboren in het jaar 626. 
Zij wilde alleen Christus dienen en ging 
al op jonge leeftijd in het klooster en 
blonk uit in de naastenliefde. Voor Ierse 
monniken liet zij een rust- en ziekenhuis 
bouwen. Zij is overleden op 17 maart 
659 en ligt begraven in het klooster van 
Nijvel (België). Gertrudis is patrones van 
de pelgrims, reizigers, ziekenhuizen, 
weduwen en armen. Haar hulp kan 
worden ingeroepen bij de bestrijding van 
muizen- en rattenplagen.  
 

Adrie Koolen 

 

 

http://www.vzwdehelpendehand.be/
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TERUGBLIK OP HET CONCERT VAN 16 OKTOBER 
 
Het is alweer een aantal maanden geleden dat in de St. Lambertuskerk een 
bijzonder concert heeft plaatsgevonden. Dit concert was ter gelegenheid van het 
jubileum van de Norbertinessen van Sint-Catharinadal uit Oosterhout. Door 
samenwerking van de gemeenten Roosendaal, Breda en Oosterhout kon het 
concert als startschot van het jubileum fungeren. Bijna alle zusters waren uit 
Oosterhout naar de kerk gekomen, samen met een groot aantal genodigden en 
andere bezoekers, zodat de kerk geheel gevuld was!  
Tevoren hadden zij plaatsgenomen in de transept aan de Marktzijde en konden 
zij met een aantal gasten herinneringen ophalen. Dhr. en mw. Maas hadden de 
zusters ook 50 jaar geleden in Wouw ontmoet. 

 
Onze pastoor in gesprek met enkele zusters. Geheel links mw. Maas en 
uiterst recht dhr. Maas. 
 
Na het openingswoord van burgemeester Han van Midden uit Roosendaal, trad 
eerst het Oranje saxofoonkwartet op. Dan blijkt steeds weer, hoe prachtig 
blaasmuziek in onze kerk klinkt. 
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Na hun bijdrage kwam de formatie Sliding Trombones aan bod. Een van hun 
leden is Pieter Vandermeiren, de huidige dirigent van Harmonie Oranje. Organist 
Ignace Michiels uit Brugge begeleidde een aantal stukken, maar speelde ook een 
aantal stukken solo op het Verschueren-orgel. 
Dat de bezoekers het concert waardeerden, bleek uit het uitbundig applaus dat na 
elk muziekstuk opklonk.  

Burgemeester Han Van 
Midden in gesprek met 
priorin Maria Magdalena 

 
Ook uit de afsluitende 
speech van zr. Maria 
Magdalena, bleek hoezeer 
de zusters van het concert 
hadden genoten. 
 
Behalve het concert was 
er ook nog een foto-
tentoonstelling ingericht 
in het priesterkoor. In 
deze tentoonstelling was 
van elke zuster een 
portretfoto opgenomen 
met een citaat uit het 
interview dat Femke 
Deen met hen had 
gevoerd. Ook was er nog 
een boek aan deze 
tentoonstelling gewijd.  
De avond werd op 
feestelijke wijze 
afgesloten met o.a. wijn, 

die afkomstig is van de wijngaard van het klooster. 

 
WAT WILT U NALATEN AAN DE KERK EN DE WERELD? 
 

U wilt graag iets aan de wereld en de Kerk achterlaten, meegeven waar u voor 
staat, waar u in gelooft. Met een testament geeft u zelf uw nalatenschap vorm: nu 
en later. Een van de eerste zaken waar u over na zult denken, is aan wie en wat u 
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wilt nalaten. Niet bepaald eenvoudige beslissingen, want vaak gaat het om 
kwesties die u na aan het hart liggen. 

Wat is het voordeel van een legaat? 
 
Door een legaat in uw testament (of codicil) op te nemen weet u zeker dat uw 
geldbedrag of goederen terecht komen bij de persoon of instantie van uw keuze. 
Het grote voordeel van een legaat is dan ook dat uw wensen duidelijk op papier 
staan en discussies over de erfenis worden voorkomen 
 

Schenken via een legaat 

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld 
geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u 
gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam 
benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat schenken aan de kerk. 

Schenken via een erfstelling 

Een erfstelling is een deel (percentage) van uw bezit dat door middel van uw 
testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u de Kerk in uw testament 
tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat de Kerk in aanmerking komt 
voor (een deel van) de erfenis. Als alle rechten van anderen (legaten, 
boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschappen zijn 
afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel. 

Parochies zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van 
erfbelasting. Er hoeven geen successierechten te worden betaald 
 
Hoe werkt het? 

Een testament opstellen en wettelijk registreren kan alleen bij een notaris. U 
bespreekt uw situatie en wensen in een persoonlijk gesprek. De notaris 
informeert en adviseert u over de verschillende mogelijkheden. Het is aan te 
raden om vooraf goed na te denken over uw wensen. Nadat u samen alles 
grondig heeft doorgesproken, stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze mag u 
thuis controleren. Is alles naar wens? Dan maakt u een nieuwe afspraak bij de 
notaris en ondertekenen u en de notaris de akte. Daarna is uw testament 
rechtsgeldig. 

Parochiebestuur. 
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VERDRIET IN EEN FAMILIE 
 
Op 23 januari is onze medeparochiaan Riet (Maria Johanna 
Catharina) van de Kar-Blok, weduwe van Fons van de Kar, 
overleden. Zij werd op Vroenhout geboren. Haar vader is al op jonge 
leeftijd overleden. Ze is met haar moeder, stiefvader, broers Toon en 

Frans en zus Mien opgegroeid. Haar zorgzaamheid heeft ze van huis uit 
meegekregen. Haar jeugdjaren vielen samen met de oorlogstijd. Op 2 juni 1953 is 
ze met Fons getrouwd. Samen gingen ze wonen en werken op de boerderij op de 
Diefhoek. Ze kregen vijf kinderen. Riet was een echte boerin en sjouwde de hele 
dag. Samen hadden ze vele plannen voor beide boerderijen: de Diefhoek en op 
Vroenhout. Toen Fons in 1972 plotseling overleed, kwam er een ommekeer in 
haar leven. Ondanks de vele hulp van iedereen en omdat de kinderen toen nog 
op jonge leeftijd waren, besloot ze om de boerderij te verlaten en in Wouw te 
gaan wonen. Het waren hele moeilijke jaren. Ze zei altijd: “Ik moet verder voor 
mijn kinderen”. Het boerenleven ging niet uit haar hart. Ze hielp vaak bij Peer en 
Jan in de tuinderij, bijvoorbeeld spruitjes plukken. ’s Avonds werden ze onder het 
genot van een kop koffie in Wouw schoongemaakt. Iedereen was bij haar 
welkom voor een praatje en een kopje koffie. Elke dag dronken Jaan en Riet al 
om 8:00 uur samen koffie, 49 jaar lang. Ze bleef jong en bij de tijd omdat de 
jeugd samen met haar 11 jaar carnavalswagens bouwde in haar schuur “Het 
Grote Brein”. Toen Peter trouwde was ze voor het eerst alleen en ging ze zorgen 
voor de eenden in het park en voor Mien, toen zij ziek werd. Als de buren op 
vakantie gingen, was zij de buurtpreventie. Zij was ook regelmatig oppasoma en 
genoot van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Tot het laatst toe heeft 
zij haar eigen tuin en omgeving onkruid- en bladvrij gehouden. Ook was ze 
liefdevol voor buurtpoes Max en haar eigen kanarie Pietje. De afgelopen 
maanden ging haar gezondheid achteruit. Ze werd verzorgd door de kinderen en 
later kwam de Thuiszorg erbij. Hierdoor kon ze thuis blijven wonen, dat was haar 
wens. Haar familie zal haar gaan missen. Dat zij ruste in vrede. 
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Op de respectabele leeftijd van 96 jaar is onze medeparochiaan 
Christine (Christina Elisabeth) van Oorschot – Uijtdehaag, 
weduwe van Jos J. van Oorschot overleden. Zij werd op 24 september 
1925 in Nispen geboren en was enig kind. In 1949 trouwde zij met Jos 

(Sjef) en samen kregen zij 3 kinderen. Samen bouwde zij in de jaren daarna een 
mooi gezin en een bloeiende zaak op. Het was een hard werkende vrouw met een 
vooruitstrevend karakter in denken doen en laten die altijd bezig was. Naast haar 
zorg voor het gezin was zij een echte zakenvrouw die overal bij betrokken was en 
haar man in alles steunde en hielp waar zij kon. Zij was trots op haar kinderen, 
haar huis in de Plantagebaan met het uitzicht op de molen, genoot van de natuur,  
haar tuin en na het beëindigen van de zaak was fietsen haar grootste hobby.  
Ook was zij zeer zorgzaam voor haar ouders die op oudere leeftijd in dezelfde 
straat kwamen wonen. Er werden 4 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen 
geboren waar zij intens van kon genieten maar ook de kleinkinderen koesteren 
hun herinneringen aan oma zoals de logeerpartijtjes, het luisterend oor, het 
kletsen over van alles, het pepermuntje na het vertrek van een bezoekje bij opa 
en oma maar ook de bemoedigende woorden en advies in het kiezen van hun 
eigen wegen in het leven.  
In 2003 overleed haar man aan de slopende ziekte ALS. Niets was haar teveel, zij 
zorgde dag en nacht voor hem. Het was een gelovige vrouw, na het overlijden 
van haar man ging zij naar Lourdes om te bidden en te bedanken dat ze hem tot 
het einde toe thuis heeft kunnen verzorgen.  
Het verlies van haar zoon Henk die in 2014 op 62 jarige leeftijd kwam te 
overlijden was een grote klap voor haar, dit heeft ze nooit echt kunnen 
verwerken. 
Omdat haar gezondheid achteruit ging is zij in 2019 verhuisd naar Huize 
Roosdael, dit was moeilijk voor haar maar zij zag in dat het nodig was en legde 
zich er bij neer. Zij klaagde nooit en was dankbaar voor de zorg die zij mocht 
ontvangen.  
Tot het laatst toe alles zelf zo lang mogelijk in eigen hand houdend is zij op 
woensdag 9 februari rustig ingeslapen.  
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WIJ GEDENKEN DE OVERLEDEN 

PAROCHIANEN:  
Lieske van der Zanden-van Meer 
Jan van Loenhout 
Riet van de Kar-Blok 
Christine van Oorschot-Uijtdehaag 
 

 
 
 

 

IN WOUW 
 
Zondag 27 februari 11.00 uur: 
Kees van den Berg, Aloys van de 
Weijgaert, Rinus Oomen. Ad van 
Oers (jgt), Adri Sips (jgt), overleden 
familie Schillemans (jgt), Tommy 
Jansen en Wilbert Mariën, Jan 
Goorden, Ton van Winden (jgt). 
Zondag  6 maart 11.00 uur: Frans 
Schuurbiers, Piet Bastaanse. Bep  
Kemperman, Ton van Winden, Jan 
Goorden (jgt), Tommy Jansen en 
Wilbert Mariën, Jac van Wezel (jgt), 
Frans van den Berg. 
Zondag 13 maart 11.00 uur: Nora 
van Dorst-de Backer, Maarten 
Cales, Hannie Cales-Vinkenvleugel.. 
Jan van Loon (jgt).  
Zondag 20 maart 11.00 uur: Elly 
Machielse-Jochems, Aloys van de 
Weijgaert, Piet en Riet Rommens- 
Welten, Marinus Boveé, Riet van de 
Kar-Blok en Anna van de Weijgaart. 
Adrie Bastianen(jgt).

IN WOUWSE PLANTAGE 
 
Zondag 27 februari 9.15 uur:  
Kees Uijtdewillegen, Rina van Meel-
van Meer, Christ van Meer. 
We gedenken de sterfdag en Cor 
van Meer-Kerstens. 
 

Zondag 6 maart 9.15 uur:  
Geen viering. 
 

Zondag 13 maart 9.15 uur:  
Nora van Dorst-de Backer, Martha 
van Sande-Lameir (namens KBO) 
Zondag 20 maart 9.15 uur: 
Cor Hultermans-Boden (namens 
KBO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIJ BIDDEN VOOR 

De glimlach bij mooie 

herinneringen 

Droogt de tranen van 

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 23 maart. Kopij inleveren voor 
maandag 14 maart 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 16 MAART 

AANVRAGEN voor de 

periode 27 maart-17 april 
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 

27 februari 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
 

Woensdag  
2 maart 
Aswoensdag 

 19:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Lambertuskoor 
Orgel: F. Schijven 

 

Zondag 
6 maart 

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

Geen viering 

Zondag  
13 maart 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

Zondag  
20 maart 

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

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/

