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VIER PASEN 
U/jij bent van harte uitgenodigd voor de vieringen van de Goede Week en Pasen 
2022 in de kerk. We vieren rondom tekens en symbolen die ons bemoedigen. 
     Op Palmzondag 10 april herdenken wij de intocht van de Heer Jezus in 
Jeruzalem. Om 9.15 uur met de Eucharistieviering in de kerk te Wouwse Plantage 
en om 11.00 uur met de Eucharistieviering in de parochiekerk te Wouw. De 
palmtakjes worden gezegend en uitgereikt. De viering van 11.00 uur wordt extra 
kleurig door de communicanten en de andere kinderen, met hun palmpasens. 
Een groen palmtakje, een kleurige palmpasen…kleine tekens van hoop. 
    Op Witte Donderdag 14 april komen we om 19.00 samen in de parochiekerk 
te Wouw voor de herdenking van het Laatste Avondmaal van de Heer met zijn 
leerlingen in de Eucharistieviering. Een schaal met brood, een beker met wijn, 
tafel van liefde en vriendschap…Dat we elkaar dienen en bevestigen. 

 
    Op Goede Vrijdag 15 april herdenken we het lijden en sterven van de Heer.  
Het is een dag van vasten en onthouding. Om 15.00 uur is in de parochiekerk de 
Kruisweg en om 19.00 uur vieren wij er de Liturgie van Goede Vrijdag. Het 
kruis, teken van de grote liefde van Jezus voor ons. Het kruis dat we zelf maken 
om in Gods liefde te leven en de liefde naar het voorbeeld van Jezus vorm te 
geven.  

Redactieadres:  

Torenplein 1a,  4724 BX Wouw   

viertorens@samenkerk.nl 
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    Op Paaszaterdag 16 april houden we de Paaswake in de parochiekerk Sint 
Lambertus, deze begint na zonsondergang om 21.00 uur. Met de tekens van de 
paaskaars, water, brood en wijn, vieren we het nieuwe leven, de verrijzenis van 
Heer.  
    Op Paaszondag 17 april vieren wij het hoogfeest van Pasen met de 
Paaseucharistie om 9.15 uur in de kerk van Wouwse Plantage en om 11.00 uur in 
de parochiekerk te Wouw. Het is het grootste christelijke feest, de zondag van de 
zondagen. 
 

 
 

    Op Paasmaandag 18 april is het de tweede dag van de vijftig dagen die de 
Paastijd tot en met Pinksteren duurt. Deze maandag onder het octaaf van Pasen 
vieren we om 11.00 uur de Eucharistie in de parochiekerk te Wouw. 
 
De paaskaars 2022 in de beide kerken heeft als versiering de regenboog met de 
duif die een groen olijftakje in haar bek heeft. Het leven gaat toch verder, het 
leven is er niet onder te krijgen. Dat vieren wij met de verrijzenis van Jezus. We 
hopen het zo: Dat wij allen mogen leven onder de zon, op de aarde. Een leven 
met alle kleuren van de regenboog. We wensen en bidden dit het zwaar 
beproefde  volk van de Oekraïne toe. 
Weet dat u, dat jij welkom bent om Pasen te vieren! 
Pastoor Frans Verheije 
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VIERINGEN IN HEERLE EN MOERSTRATEN 
(april tot en met november 2022) 
 
Met ingang van april 2022 worden de vieringen hervat in de kapel in Heerle en in 
het dorpshuis de Parelmoer te Moerstraten. Volgens afspraak zullen deze 
gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand om 19.00 uur in de 
Parelmoer en op de derde zaterdag van de maand om 17.00 uur in de kapel te 
Heerle ( tot de sluiting van de kapel op 1 december 2022 ). 
Hierbij een overzicht van de vieringen tot en met november: 
Vrijdag 1 april om 19.00 uur in Moerstraten. 
Zaterdag 16 april om 21.00 uur Paaswake om 21.00 uur in de parochiekerk te Wouw. 
Vrijdag 6 mei om 19.00 uur in Moerstraten. 
Zaterdag 21 mei om 17.00 uur in Heerle. 
Vrijdag 3 juni om 19.00 uur in Moerstraten. 
Zaterdag 18 juni om 17.00 uur in Heerle. 
Vrijdag 1 juli om 19.00 uur in Moerstraten. 
Zaterdag 16 juli om 17.00 uur in Heerle. 
In de zomervakantiemaand augustus geen diensten in Moerstraten en Heerle. 
Vrijdag 2 september om 19.00 uur in Moerstraten. 
Zaterdag 17 september om 17.00 uur in Heerle. 
Vrijdag 7 oktober om 19.00 uur in Moerstraten. 
Zaterdag 15 oktober om 17.00 uur in Heerle. 
Vrijdag 4 november om 19.00 uur in Moerstraten. 
Zaterdag 19 november om 17:00 uur in Heerle. 

 
BEDEVAART HAKENDOVER  
Elk jaar gaat een groep West-Brabanders op bedevaart naar het Belgische dorp 
Hakendover. Dat gebeurt al sinds 1892. Toen was het nog een reis van drie 
dagen, te voet, per bus en per trein.    
Op Paasmaandag gaan honderden pelgrims per bus vanuit Zuid Nederland om 
en in Hakendover en Scherpenheuvel de zegen van de Goddelijke Zaligmaker 
van Hakendover en van moede Maria van Scherpenheuvel te ontvangen.  
Hakendover is onder de katholieken bekend als de plek waar tijdens de bedevaart 
de paardenprocessie plaatsvinden. De paardenprocessie op Paasmaandag gaat 
over de velden naar het topje van de Tiense Berg terwijl ook de pelgrims al 
biddend en zingend naar boven lopen.  
Daar aangekomen stormen de paarden in drie rondjes rond het volk. 
Bedevaartgangers, nu vooral Nederlanders, nemen takjes van de spikdoorn, en 
gewijde aarde mee als remedie tegen allerlei onheil.  



4 

 

 
Vanwege de COVID-19 maatregelen heeft Bisdom Breda besloten om geen reis 
te organiseren naar Hakendover op Paasmaandag. De paardenprocessie gaat wel 
door. Geïnteresseerden kunnen hier op eigen gelegen naar toe gaan.  
Meer informatie: 
Www.hakendover.be 
Www.pp-H.be 
 
Vanwege de COVID-19 maatregelen worden de contributies bij de donateurs 
niet in alle kerkdorpen opgehaald.  
 
Contactpersonen Hakendover: 
Jenny van Rijen-Mangelaars (Wouwse Plantage) 
Marly van Neerbos-Buijs (Heerle, Wouw, Moerstraten) 

 
CARITASCOLLECTE   HOSPICE ROOSDONCK 
3 APRIL WOUW  10 APRIL WOUWSE PLANTAGE 
 

 
 
Roosdonck is een hospice op een mooie locatie waar privacy, rust, veiligheid, 
warmte en kwaliteit van het leven voorop staan. Als u met een ziekte of 
aandoening te maken krijgt die levensbedreigend is, kunt u bij Roosdonck 
rekenen op betrokken ondersteuning, kwalitatief hoogwaardige palliatieve 
hulpverlening en medische begeleiding en behandeling. De laatste levensfase is 
vaak erg intensief. De eigen woning is dan niet altijd de meest geschikte plaats 
om deze fase in te gaan. In hospice Roosdonck neemt u samen met uw naasten 
op een waardige manier afscheid van het leven en van elkaar. 
 
Roosdonck is een zorgvoorziening waar mensen met een levensverwachting van 
minder dan drie maanden kunnen verblijven. Behandeling in het ziekenhuis, 
gericht op genezing is niet meer mogelijk of wenselijk. De verzorging in de 
thuissituatie is voor familie of vrienden te belastend, of is vanwege beperkte 

http://www.hakendover.be/
http://www.pp-h.be/
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mantelzorg of complexe verpleegkundige en/of medische zorg niet meer 
mogelijk. De nadruk in het hospice ligt op palliatief terminale zorg. In 
Roosdonck proberen we een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven te 
behouden. Er is veel aandacht en respect zodat u op een eigen wijze afscheid kan 
nemen van het leven. Uw wensen en behoeften staan hierbij centraal. 
 

 
 
Bij Roosdonck werken wij via het gedachtegoed Planetree, een integraal 
zorgconcept die alle facetten van zorg en bedrijfsvoering met elkaar verbindt. 
Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden van de individuele klant en houden 
hierbij rekening met de kwaliteit van leven. Dat betekent dat er aandacht is voor 
ieder leefstijl, interesses en persoonlijke wensen. We laten ons daarbij iedere dag 
opnieuw inspireren door wat klanten nodig hebben en wensen. 
 
Als aanvulling op de reguliere zorg bieden wij bij Roosdonck complementaire 
(aanvullende) zorgvormen. Deze aanvullende zorg biedt een moment van 
weldadigheid, het ervaren van heilzame rust en ontspanning in de laatste 
levensfase. Deze toepassing van complementaire zorg helpt onze 
zorgmedewerkers, ook bij tijdsdruk, aandacht te geven die onze klant goed doet. 
Complementaire zorg is in Roosdonck geïntegreerd in de zorg. Wij maken 
gebruik van: 
 
- ontspanningsoefeningen 
- inzet van aroma therapie 
- massage van handen en 
voeten 
 

 
Een multidisciplinair team 
biedt stervensbegeleiding bij 
ons hospice. Dit team bestaat 
onder andere uit: arts, 
geestelijk verzorger, 
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verpleegkundigen en overige behandelaren. 
Bij Roosdonck staat iedere dag een team van professionals voor u klaar om u en 
uw naasten te ondersteunen in de laatste levensfase. 
Verpleegkundige 
Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week een verpleegkundige aanwezig. 
Arts 
Er is dagelijks een kaderarts palliatieve zorg aanwezig/bereikbaar. Indien nodig is 
deze ook 24/7 beschikbaar. 
Geestelijk verzorger 
Een aantal dagen per week, of indien gewenst, is er een geestelijke verzorger 
aanwezig. 
(para)Medici 
Wekelijks zijn er behandelaren aanwezig in ons hospice. U kunt hierbij denken 
aan: fysiotherapeuten, beweegagogen, ergotherapeuten, 
logopedisten,  psychologen  en  diëtisten. 
Vrijwilligers 
Onze vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de verbinding van zorgvrager, 
mantelzorger en professionele zorg. Wilt u meer informatie over het werken als 
vrijwilliger? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator vrijwilligers via 088 
- 557 42 25. 
 
Daarnaast is financiële ondersteuning ook altijd heel welkom. 
Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud. 
 

OPBRENGST COLLECTES 
 
De opbrengst van de collecte januari voor Alzheimer 
Wouw € 95,80 en Wouwse Plantage € 26,50 is totaal € 122,30 
De opbrengst van de collecte februari voor de zonnebloem 
Wouw € 57,50 en Wouwse plantage € 14,20 is totaal € 71,70. 
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Palmpasen 

Een bijeenkomst voor alle kinderen van de basisschool 

 
Hallo jongens en meisjes, 
Wij vinden het heel fijn dat we jullie weer kunnen  uitnodigen om samen een 
Palmpaasstok te maken. Wij zorgen voor een stok en crêpepapier en een haantje. 
De lekkernijen moet je zelf meenemen. Denk aan paaseitjes, theezakjes, fruit, 
koekjes enz. Als je deze dingen alvast in folie inpakt en er een lintje aan bevestigt, 
kun je het gemakkelijk aan je palmpaasstok hangen. (Geen losse dingen 
meegeven!) 

Wanneer: Zondag 10 april om 9:45 uur 
Waar:  parochiecentrum torenplein 1, te Wouw 

 We lopen samen met alle kinderen en begeleiders naar de kerk waar de 
Palmpaasstokken worden gewijd tijdens de viering op: 
Zondag 10 april om 11:00 uur in de kerk van Wouw 
Tijdens de viering ga je bij papa en/of mama zitten die alvast een plekje zoeken 
in de kerk. De stok mag je na afloop van de viering  zelf aan iemand in je 
omgeving geven die ziek is of misschien wel aan een buurman of buurvrouw die 
eenzaam is. Of aan je opa of oma.  Deze persoon zal hier erg blij mee zijn.  
Doe je mee? Laat het ons dan even weten of je komt voor maandag 4 april.  
Opgeven via:  mirella@samenkerk.nl, ovv je naam, telefoonnummer, school 
en groep. (Communicanten zijn niet automatisch opgegeven) 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:mirella@samenkerk.nl
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Actueel: Vastenactie steunt vluchtelingen uit Oekraïne. Onze hulp is hard nodig. 
Campagne 2022 
Je Land is je leven 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer 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.   
Als inleg in dit blad vindt u het VASTENZAKJE 
Achterin de kerk van Wouw en Wouwse Plantage liggen ook vastenzakjes. 
Omdat  corona en besmettingen niet weg zijn: wordt het vastenzakje niet 
opgehaald, u kunt het als volgt inleveren:  

 In brievenbus bij Parochiecentrum Wouw en Heerle, pastorie of kerk  

 In brievenbus bij kerk in Wouwse Plantage 

 Wouwse Plantage: in brievenbus Kamperfoeliestraat 11 (A. Koolen) 

 Moerstraten: in brievenbus Moerstraatseweg 101A (Ineke Janssen) 

 In bus achterin de kerk van Wouw en Wouwse Plantage 

  Met viering 1 april ParelMoer Moerstraten in mandje en /of collectebus   

 Met Pasen in mandje en/of collectebus in kerk  Wouw en Wouwse Plantage  
U kunt ook uw gift overmaken op IBAN-nummer:  
NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v. Vastenactie, Den Haag  
Of gebruikmaken van deze QR-code om uw gift direct via website 
www.vastenactie.nl over te maken. 

 
 

Namens de VASTENACTIE alvast bedankt 
voor uw gift. 

De Vastenactiegroep 

Steun de 
vluchtelingen uit Oe 

 

http://www.vastenactie.nl/
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MACHTELOOS, MAAR IETS WE DOEN WEL  
Zo voelen samen met de familie Gebcyk uit Wouwse Plantage een grote groep 
vrijwilligers uit de omliggende dorpen en steden zich door de oorlog in Oekraïne. 
Zij wilden iets doen om vluchtelingen , 
die van huis en haard verdreven zijn 
door het geweld, te helpen. Een door 
hen opgezette inzamelingsoproep kreeg 
massale reacties. Wat thuis begon bij 
onder andere de familie Gebcyk, groeide 
uit tot een gigantisch inzamelproject van 
kleding, schoeisel, handdoeken, dekens, 
dekbedden, luiers, eetwaren en wat al 
nog niet meer. Het huis werd te klein, zo 
ook dorpshuis De Spil. Er werd 
uitgeweken naar de kerk van Wouwse 
Plantage als inzamel- en sorteerpunt. Die 
kerk kwam bijna twee weken lang 
bomvol te liggen met allerlei goederen. 
Veel, vooral jonge mensen, zijn 
dagenlang bezig geweest met het 
sorteren van al die spullen, die 
uiteindelijk met vier opleggers, een vrachtwagen met aanhanger en een handvol 
bestelbusjes naar de Pools/Oekraïense grens werden gebracht. Compliment voor 
al deze mensen, inclusief chauffeurs, die zich op deze manier inzetten voor hun 
medemensen! Als dank voor het gebruik van de kerk stonden er zondag 13 maart 
een mooi, door de 
familie Gebcyk 
geschonken, 
bloemstuk en een 
mooi boeket op het 
priesterkoor. Een 
deel van de collecte 
van 13 maart, die 
uitgevoerd werd 
door een paar 
dochters van de 
familie, is bestemd 
voor Oekraïne.  

Huub Raaymakers 
kraïne 
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eu de  

IN WOUW 
 
Zondag 27 maart 11.00 uur: Sjaak van 
Heijbeek, Kees van de Berg, Bep 
Kemperman-de Vet, Ed Kemperman, 
Klaartje Kemperman, Jan de Vet, Mien 
de Vet, Paul de Vet, Cees Buijs, Trees 
Buijs-de Weert, André Bruijs, Mien 
Bruijs-Lauwerijssen, Frans van den 
Berg, de overleden familie Schillemans, 
de overleden familie Van den Berg. We 
gedenken de sterfdag van André 
Lauwerijssen. 
Zondag 3 april 11.00 uur: Ton van 
Winden. We gedenken de sterfdag van 
Tommy Jansen en Wilbert Mariën, 
Wilhelmina Oomen-Luijsterburg. 
Zondag 10 april 11.00 uur 
Palmzondag: Het overleden echtpaar 
de Visser-Scheepers, Kees van de Berg, 
Aloijs van de Weijgaert. 
Zondag 17 april 11.00 uur Hoogfeest 
van Pasen: Johannes en Dingena 
Bastiaanse-Bals en overleden ouders, 
Mien Hertogh, Elly Machielse-Jochems, 
Nora van Dorst-de Backer, Frans 
Schuurbiers, Marianne-van Oers-van 
Aart, Bep Kemperman-de Vet, Piet en 
Riet Rommens-Welten, Jan Goorden, 
de overleden ouders Van Oers-van 
Tilburg, Harry Rubbens, Jan van Gastel, 
Wies Buuron, Arike van Gastel, de 
overleden ouders Van Gastel-Van de 
Sanden, de overleden ouders Van de 
Riet-Luijkx. We gedenken de sterfdag 
van Engelina de Regt-van Loon. 
 
 
 
 
 

IN WOUWSE PLANTAGE 
 
Zondag 27 maart 9.15 uur: Naantje 
van Meel- Nuiten, Rina van Meel-van 
Meer, Frans en Anneke Verdult-van 
Meel en hun zoon Peter. We gedenken 
de sterfdag van Cees van Meel en Naan 
Uitdewilligen-Balemans. 
Zondag 3 april 9.15 uur: geen viering 
Zondag 10 april 9.15 uur: 
Palmzondag. De overleden ouders 
Adrianus en Tina Raaymakers-van 
Dorst. We gedenken de sterfdag van Jo 
Uijtdewillegen-van Doormaal. 
Vrijdag 15 april 15.00 uur: Kruisweg. 
Zondag 17 april 9.15 uur: Hoogfeest 
van Pasen. Nora van Dorst-de Backer, 
de overleden ouders Kees en To de 
Backer-Buermans, de overleden ouders 
Dekkers-Kerstens, Fons Brosens, 
Jacqueline Dekkers-de Kroon, Christ 
Koolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJ BIDDEN VOOR 

WE GEDENKEN DE 
OVERLDEN 
PAROCHIANEN: 
Riet van de Kar-Blok 
Christine van Oorschot-Uijtdehaag 
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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 20 april. Kopij inleveren voor maandag 11 
april 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 13 APRIL 

AANVRAGEN voor de 

periode 24 april - 15 mei 
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Moerstraten Wouw Wouwse Plantage 

Zondag 
27 maart 

 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
 

Vrijdag 
1 april 

  19:00 uur 
 F. Verheije,   pastoor 

  

Zondag 
3 april 

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

Geen viering 

Zondag 
10 april  
Palm- 
zondag 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

Donderdag 
14 april 
Witte 
Donderdag 

  19:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Lambertuskoor 
Orgel: J. den Engelsman 

 

Vrijdag 
15 april 
Goede 
Vrijdag 

  15:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Carel Jan Reuver, cantor 
Orgel: G. Siebelink 
19:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Lambertuskoor 
Orgel: J. den Engelsman  

 

Zaterdag 
16 april 
Paaswake 

  21:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
Lambertuskoor+cantor 
Orgel: J. den Engelsman 

 

Zondag  
17 april 
Eerste 
Paasdag 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

Maandag 
18 april 
Tweede 
Paasdag 

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

 

 

 

 

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/

