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HUIS MET EEN ZIEL… 
Een vrouw vertelde met liefde over haar huis. Ze zei: “Dit huis heeft een ziel. “   
En ook zei ze: “Je moet zelf je ziel er in leggen, dan wordt je huis je thuis.”   Aan 
deze woorden moest ik denken in verband met het meer dan 750 jarig bestaan 
van onze parochie en van de kerkplek in het midden van Wouw. 
Het is 750 jaar geleden dat werd vastgelegd in een oorkonde dat de Abt van de 
Bernardus-abdij van de Cisterciënzers  te Hemiksem het recht kreeg de pastoor 
van Wouw te benoemen. Dit betekent dat er in ieder geval sinds die tijd een 
parochie, een georganiseerd kerkelijk leven was in Wouw onder leiding van een 
pastoor en met een kerkgebouw.  
De voorloper van de na de Tweede Wereldoorlog herbouwde Middeleeuwse kerk 
( ca. 1450 ) moet een bescheiden kerkje of kapel geweest zijn. Oorspronkelijk 
toegewijd aan Onze Lieve Vrouw.  Hier komt ook de naam van de huidige 
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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD,  REGIO WOUW 

750-JARIG JUBILEUM PAROCHIE 

 
11 SEPTEMBER 2022 
11:00 UUR Plechtige Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk 
12:15 UUR Gezellig samenzijn in de kerk 
12:35 UUR Officiële ingebruikname gerestaureerde toren 
12:50-13:30 UUR Gezellig samenzijn met hapje en drankje 
Vertoning van de film en fotoreportage van de restauratie. 
Mogelijkheid beklimming toren tot 16:30 uur (ook op zaterdag). 
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parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud vandaan ( de samenvoeging van de 
vroegere Sint Lambertusparochie te Wouw, Heilige Gertrudisparochie te 
Wouwse Plantage, Heilige Gertrudisparochie te Heerle en de Heilige 
Theresiaparochie te Moerstraten. ) Een mooie -toch historische - naam voor de 
nieuwe parochie die vier voormalige parochies verving. 
Het kerkgebouw in Wouw is wel een heel erg groot uitgevallen huis van God! 
Vanuit de verte te zien. Vanaf de A58 imponerend. Al eeuwen is de 
Lambertuskerk het middelpunt van het dorp. Als je er binnengaat waan je je in de 
Middeleeuwen en je wordt overweldigd door de ruimte en de rust. Dit Godshuis 
heeft een ziel, doordat al zo lange tijd generaties van mensen er hun geloof 
beleefd hebben. Je voelt dat. En het kerkgebouw komt als het ware tot leven als 
de mensen er binnen gaan. Zoals het lied zingt: “Huis dat een levend lichaam 

wordt, als wij er 
binnengaan, om 
recht voor God te 
staan.” (Gezangen 
voor Liturgie 568)  
Dat is samen kerk 
zijn. De ziel van 
de Lambertuskerk 
was en is de 
gemeenschap van 
gelovigen die er 
samenkomt en 
samen viert.  
 
 

De Sint Lambertuskerk is een Rijksmonument.  
Het is fijn dat het parochiebestuur bij de restauratie subsidies kan ontvangen van 
Rijk en Provincie.  Alhoewel het altijd weer een kwestie van geduld en afwachten 
is.   Het is heel goed dat de Stichting Behoud Sint Lambertuskerk (bijgenaamd 
Icoon van Wouw) met bijdragen de restauratie ondersteunt. Zo is de restauratie 
van de prachtige kerktoren met kruis en phoenix al voltooid !  Het is fijn dat er 
zo een bredere basis is gekomen voor de instandhouding van het Icoon van 
Wouw. De geloofsgemeenschap zelf, de parochie, is immers getalsmatig veel 
kleiner geworden en zou dit zonder steun niet meer kunnen.  
Op zondag 11 september zijn er feestelijkheden in onze Sint Lambertuskerk in 
verband met meer dan 750 jaar kerkelijk leven op deze heilige plaats. Mag ik als 
pastoor van de parochie,  ieder die zich aangesproken voelt, van harte uit nodigen 
deel te nemen aan de plechtige Eucharistieviering op zondag 11 september om 
11.00 uur ! 
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En ik spreek de hoop uit dat in de toekomst het bredere draagvlak voor het 
behoud van het Icoon van Wouw kan blijven. Tevens hoop ik dat dit huis van 
God zijn ziel mag behouden. Dat het een plek van eredienst kan blijven. Dat er 
genoeg gelovige mensen zullen zijn, die zorgen voor een vitale 
geloofsgemeenschap met vieringen. Mensen die er op verschillende, elkaar 
aanvullende manieren, hun ziel in leggen. Dan wordt het een huis van God, een 
huis van mensen, een huis van velen. 
Want zo luidt toepasselijk het derde couplet van Zingt een nieuw lied voor God e 
Here ( Liedboek van de Kerken 320) :  
“God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen  
en hout alleen 
is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om onszelve gaan.” 
 
“Het zal om onszelf gaan…Je moet er zelf je ziel in leggen…Dan wordt het huis 
je thuis !!! “ 
Pastoor Frans Verheije 
 

PAROCHIE BESTAAT 750 JAAR 
In de 13e eeuw was er nog geen sprake van de indeling in dorpen en steden die 
gekoppeld waren aan de rijksoverheid. Die bestond niet. Wouw was met alles er 
op en er aan persoonlijk bezit van de heer van Breda. Hij was de man die het hele 
gebied en alle rechten in eigendom had en die recht sprak in het hele gebied. In 
het jaar 1277 schenkt de heer van Breda het patronaatsrecht, dat is het recht om 
een pastoor te benoemen, aan de abt en het convent van de Sint-Bernardsabdij. 
Daarmee kreeg de abdij ook alle inkomsten die aan dit recht verbonden waren. 
Er was dus wel al een parochie maar de eerste vermelding in de officiële stukken 
( een oorkonde) dateert uit 1277. Daarom houden we dit aan als de eerste datum 
voor onze parochie. En daarom is het in 2022 mogelijk om het 750-jarig bestaan 
te vieren ! 
Hieronder de officiële uit het latijn vertaalde oorkonde: 

 
1277 januari 21 
Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda, 

schenken met het oog op goddelijke beloning aan abt en convent van de Sint-Bernardsabdij, van 
de Cisterciënzerorde, het patronaatsrecht van de kerk van Wouw, gelegen in het land van 
Breda, met alle recht zoals dat aan Arnoud en Isabella toekomt voor altijd vrij en rustig te 
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bezitten, opdat in het klooster door abt en convent voor altijd herinnering zal behouden blijven 
aan hen, hun voorgangers en hun opvolgers, zowel levend als dood, en zij voor altijd deelgenoot 
en deelhebber zullen zijn van alle geestelijke goederen die in het klooster zijn of in de toekomst 
zullen komen. 

Bij deze schenking waren aanwezig; heer Hendrik van Asse, Arnoud van 
Loonbeek, Jan van Ossel en Wouter Volkard, ridders, en Gillis van Buizegem, drossaard van 
Arnoud van Leuven en Isabella, en vele anderen. 
Arnoud en Isabella bezegelen, alsmede Hendrik van Asse, Arnoud van Loonbeek, Jan van 
Ossel en Wouter Volkard, ridders, en Gillis (van Buizegem) 
(Wim Reijnders, vicevoorzitter parochiebestuur) 
 

HET ICOON VAN WOUW 750 JAAR, 
OFFICIËLE INGEBRUIKNAME GERESTAUREERDE TOREN  
Op zondag 11 september vieren we het feest ter gelegenheid van het 750-jarig 
bestaan van de parochie en de Lambertuskerk. 
De Stichting Behoud de St Lambertuskerk is ruim 5 jaar geleden opgericht met 
als doel voldoende geld in te zamelen voor de hoognodige restauratie van de 
Lambertuskerk. Intussen zijn er ruim 200 vrienden van het Icoon en ca. 20 
sponsors met wie we er samen in geslaagd zijn om in de afgelopen 5 jaar ruim         
€ 400.000,- in te zamelen voor de bijdrage aan het parochiebestuur voor deze 
restauratiewerkzaamheden van de toren. Deze bijdrage, samen met de subsidie 
van € 400.000 van de provincie Noord Brabant, zijn de belangrijkste financiers 
van de restauratie werkzaamheden, die totaal € 965.000,- hebben gekost.  
Deze restauratie is vlak voor Kerstmis 2021 volledig afgerond maar dit konden 
we toen vanwege Corona niet feestelijk vieren. Dat gaan we op zondag 11 
september goedmaken met een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de 
Lambertuskerk gevolgd door een feestelijk samenzijn van 12.15 tot 13.30 uur ook 
in de Lambertuskerk. Hiervoor nodigen we graag alle parochianen, Vrienden van 
het Icoon en onze sponsors uit om onder het genot van een drankje en een hapje 
de opening van de gerestaureerde toren te vieren. 

   Rond 12.30 uur zullen we gerestaureerde toren officieel in gebruik nemen.  Dit 
geschiedt door de gedeputeerde de heer Stijn Smeulders (portefeuillehouder 
Cultuur en Erfgoed) van de provincie Noord-Brabant en door de voorzitter van 
de Stichting Behoud St Lambertuskerk Peter van Steekelenburg. 
We zullen dan ook stilstaan bij onze plannen om ook het middenschip van de 
kerk in de komende jaren te restaureren. Voor deze 2e fase is nog eens anderhalf 
miljoen nodig die we samen met rijk, gemeente, sponsors en vrienden hopen in 
te zamelen. De Stichting Behoud Lambertuskerk is optimistisch gestemd over het 
realiseren van deze ambitieuze plannen. Het parochiebestuur zal zich ook 
inzetten om deze plannen te verwezenlijken, maar heeft hiervoor niet de 
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financiële middelen beschikbaar en zijn aangewezen op derden. Daarom werkt 
het parochie-en Stichtingsbestuur nauw samen om dit project succesvol te 
realiseren. 
We willen ook gezamenlijk aandacht besteden aan de mogelijkheden om de 
Lambertuskerk de komen periode nog meer te gebruiken voor religieuze, 
culturele en spirituele activiteiten die recht doen aan dit bijzondere kerkgebouw 
midden in Wouw. 
Wij hopen op 11 september veel mensen te ontvangen in de Lambertuskerk.  
U kunt natuurlijk zowel de eucharistieviering als de receptie bijwonen maar het is 
ook mogelijk een van beide bijeenkomsten bij te wonen.  
Namens: 
Het parochiebestuur O. L. Vrouw in het Woud 
Piet Backx lid parochiebestuur, verantwoordelijk voor de gebouwen 
 
Het bestuur van de Stichting Behoud Lambertuskerk 
Peter van Steekelenburg, voorzitter 
 

COLLECTE OPBRENGSTEN VAN CARITAS 
 
April (Hospice Roosdonk) 
 
Moerstraten  19,5 
Wouw   95,7 
Wouwse Plantage 42,4 
Totaal:   157,60 
 

Juni (Diakonie) 
 
Heerle   25,2 
Moerstraten  25 
Wouw   136,5 
Wouwse Plantage 41,45 
Totaal:   228,15 

NICOLAAS VAN TOLENTIJN 
10 september is de officiële gedenk- en feestdag van de Heilige Nicolaas van 
Tolentino, in de volksmond Nicolaas van Tolentijn. Nicolaas werd in het jaar 
1245 in Italië geboren en na zijn priesterwijding reisde hij het hele land door om 
uiteindelijk in Tolentino terecht te komen. Vooral voor arme en zieke mensen 
had hij een bijzondere plaats in zijn hart. Toen hij ooit eens, wegens ernstige 
ondervoeding veroorzaakt door het jarenlang vasten, met zware koorts te bed lag, 
kreeg hij - door een verschijning - het advies om bedelend brood te verzamelen 
en dit te eten. Dan zou zijn ziekte geheel genezen. Nicolaas gaf hieraan gehoor en 
na enige tijd was hij volkomen genezen. Na een onvermoeibaar pastoraal leven in 
zijn gemeenschap van Tolentino stierf Nicolaas op 10 september 1305. 
Omdat er op zondag 11 september a.s. geen viering is in Wouwse Plantage (zie 
voorwoord pastoor) zal  op zondag 18 september a.s. in de Gertrudiskerk van 
Wouwse Plantage tijdens de Heilige Mis van 9.15 uur, met als voorganger pastoor 
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Frans Verheije, aandacht worden besteed aan de H. Nicolaas van Tolentijn, 
patroon van de vrijheid en het dagelijks brood en patroon tegen allerlei ziektes 
van mens en dier (koorts, mond- en klauwzeer, veeziekten). Er zullen broodjes, 
die herinneren aan de wonderbaarlijke genezing van Nicolaas, worden gezegend. 
Bij het beeld van Nicolaas wordt een bloemetje geplaatst en u kunt er een kaarsje 
bij aansteken.  
U bent van harte welkom in deze viering. 
Adrie Koolen 
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EERBETOON AAN JAN WALRAVEN 
Vele Wouwenaren zullen Jan Walraven kennen. Het is bijna ondoenlijk om zijn 
grote bijdrage aan het culturele leven in Wouw te omschrijven, maar we doen 
toch een poging. Hij was vele jaren dirigent van het Lambertuskoor en speelde 
veelvuldig op het orgel, ook als concerterend organist. Hij is een van de 
oprichters van de Stichting Orgelfonds Wouw en leverde daarmee een onmisbare 
bijdrage aan de realisatie van het Verschuerenorgel. Daarnaast organiseerde hij 
met zijn vrouw in hun theater “In den Wouwdfluit” 36 jaar lang 
zondagmiddagconcerten. Hij componeerde ook verschillende werken voor orgel 
en een aantal opera’s. Voor het Orgelfonds in ieder geval meer dan genoeg 
redenen om een concert te organiseren ter ere van Jan.  Het zal een bijzonder 
concert worden, want niet alleen worden composities van Jan op het orgel ten 
gehore gebracht door Janno den Engelsman, ook het Lambertuskoor, onder 
leiding van Meike Warmoeskerken en cellist Marien van Staalen leveren een grote 
bijdrage. Vermeldenswaard is zeker, dat componist Daan Manneke uit Breda een 
speciaal stuk heeft gecomponeerd, dat is opgedragen aan Jan en dat dan zijn 
wereldpremière beleeft. Tussen de delen van het concert leest Loes van Langerak 
korte gedichten voor. Van haar zijn bovendien enkele kunstwerken in de kerk 
opgesteld. Hopelijk zal Jan er ook bij kunnen zijn. Hij zal worden begeleid door 
enkele zorgverleners van Heerma State. Het concert begint om 15:30 uur. 
Kaarten zijn in de kerk te koop voor € 12 inclusief een programmaboekje en een 
consumptie. 
Frank Schijven namens stichting Orgelfonds Wouw 

 

CARITASCOLLECTE SEPTEMBER 
De Caritascollecte in september is bestemd voor MIVA  
2 september Moerstraten                                                                                   
4 september Wouw                                                                                        
11 september Wouwse Plantage                                                                        
17 september Heerle 
 
Missie van MIVA 
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheids-zorg en onderwijs 
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het 
als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om 
deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. 
MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen. 
Daarom ondersteunt MIVA al 85 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, 
onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, 
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vooral kinderen met een handicap, die 
hiervan het meest te lijden hebben. 
Gelukkig zijn er mensen die het als hun 
roeping zien deze kwetsbare mensen te 
helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe 
ook is. 
MIVA ondersteunt deze mensen met 
onmisbare vervoers- en 
communicatiemiddelen. 
Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de pioniers 
voorzien van het juiste vervoers- of communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA 
hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die 
plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden. 
De bestemming van Geofrey 
Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen 
van Tanzania, waar het rotsachtige landschap voor uitdagingen zorgt. Het 
ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderd-
duizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg 
van Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk. 
Geen geld voor zorg 

De meeste mensen uit de omgeving 
van Sumve zijn erg kwetsbaar. “Ze 
leven van het land,” legt Geofrey uit. 
“Maar het is hier erg droog, dus ze 
hebben het niet makkelijk.” Het komt 
regelmatig voor dat patiënten niet 
kunnen betalen voor de zorg die ze 
nodig hebben. “Ze hebben dan de 
steun van het ziekenhuis nodig om 
hun rekening te betalen. Dat is erg 

uitdagend voor ons.” 
Outreach-missie 
Onder leiding van pionier Geofrey gooide het ziekenhuis het daarom over een 
andere boeg. “Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen ziek 
worden,” zegt hij. Geofrey doet aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en 
verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen om de inwoners voor te 
lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. “Er zijn tegenwoordig veel 
mensen met hoge bloeddruk en diabetes,” zegt Geofrey, “dus we vertellen 
mensen over hoe ze die ziektes kunnen voorkomen.” Ook wordt er voorlichting 
gegeven over het coronavirus. 
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Rotsachtig gebied 
Maar het is niet makkelijk om van het ziekenhuis naar de dorpen te rijden, vertelt 
Geofrey. “De meeste wegen zijn erg slecht, we zitten hier in een rotsachtige 
omgeving. Mwanza, de grootste stad die in de buurt ligt, wordt niet voor niets 
‘Rock City’ genoemd. Alleen daar hebben ze geasfalteerde wegen.” Met steun van 
MIVA heeft het ziekenhuis daarom een terreinwagen aangeschaft. “Alleen die 
sterke auto kan de slechte wegen hier aan,” zegt Geofrey. 
Leven en dood 
Geofrey gebruikt de auto ook als ambulance. Aangezien het ziekenhuis in Sumve 
geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed naar het grotere 
ziekenhuis in Mwanza. “Dat is een rit van 58 kilometer,” legt Geofrey uit. “Met 
de terreinwagen doen we daar zo’n 45 minuten over, met een andere auto duurt 
die rit 1 uur en 20 minuten.” De auto kan dus het verschil betekenen tussen leven 
en dood. 
Bijgestaan door God 
De auto is onmisbaar voor het ziekenhuis van Sumve, zowel voor preventie als 
voor vervoer als het toch misgaat. “Door onze samenwerking met het ziekenhuis 
in Mwanza kunnen we steeds meer diensten aanbieden,” zegt hij. “Het voelt erg 
goed dat we mensen uit de gemeenschap steeds beter kunnen helpen. We worden 
bijgestaan door God.” 

Helpt u Geofrey op weg? 
Geofrey gebruikt de auto nu voor 
verschillende doeleinden. Daardoor 
is deze niet altijd beschikbaar voor 
spoedgevallen. Daarom vraagt hij 
aan MIVA een extra auto. Zo kan 
hij de hulp aan de gemeenschap nog 
verder verbeteren. Kan Geofrey op 
uw steun rekenen? Van harte bij u 
aanbevolen. 
Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud 
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 WIJ GEDENKEN DE 

OVERLEDEN PAROCHIANEN: 
Rina Veraart-de Weert 
Jos Martens 
 

 

 

 

 

IN WOUW 
 
Zondag 28 augustus 11.00 uur:  
We gedenken de sterfdag van Piet 
Franken. 
Zondag 4 september 11.00 uur:  
Ton van Winden, Henk van der 
Zande, Rienus Oomen We 
gedenken de sterfdag van Piet 
Rommens. 
Zondag 11 september 11.00 uur: 
Het overleden echtpaar De Visser-
Scheepers, Bep Kemperman-de Vet, 
Jan de Vet, Mien de Vet, Paul de 
Vet, Frans van den Berg, de 
overleden familie van den Berg, 
Christine van Oorschot-Uijtdehaag, 
Rienus Oomen. 
Zondag 18 september 11.00 uur:  
De overleden familie Bals-Pietersen, 
de overleden familie Machielse-van 
Akkeren en zoon Kees, de 
overleden ouders Jochems-
Valkenburg, Elly Machielse-
Jochems. We gedenken de sterfdag 
van Johan Bals. 
.

IN WOUWSE PLANTAGE 
 
Zondag 28 augustus 9.15 uur:  
Kees Uijtdewillegen. 
Zondag 18  september 9.15 uur: 
De overleden ouders Cees en 
Naantje van Meel-Nuiten, Rina van 
Meel-van Meer. 
We gedenken de sterfdag van Kees 
Uijtdewilligen, Johan de Jong. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

WIJ BIDDEN VOOR 
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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  
· Moerstraten 0165-303114  
· Wouw 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 21 september. Kopij 
inleveren voor maandag 12 september 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 14 september  

AANVRAGEN voor de 

periode 25 sept.- 16 okt. 
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Moerstraten Wouw 
Wouwse 
Plantage 

Zondag 

28 augustus 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

 
 

Vrijdag 
2 september 

   19:00 uur 
 R. Keetelaar, 
 diaken 

 

  

Zondag 
4 september 

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

Geen viering 

Zondag  
11 september 
Jubileum-
viering 

  11:00 uur 
F. Verheije, pastoor 
R. Keetelaar, diaken 
Lambertuskoor 
Orgel G. Siebelink 

Geen viering 
 

Zaterdag 
17 september 

17:00 uur 
R. Keetelaar, 
diaken 

 

   

Zondag 
18 september 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 
 

 

 

 

 

OPNIEUW SPREEKUUR IN WOUW VOOR DE HELE PAROCHIE 
Vanaf maandag 5 september a.s. zal het spreekuur in het parochiecentrum 
van Wouw, Torenplein 1A opnieuw opgestart worden. Elke maandag tussen 
10.00 en 11.00 uur ben ik in het parochiecentrum aanwezig. Dan kunt u terecht 
met al uw vragen over parochiële aangelegenheden. Ook het doorgeven van 
intenties is dan mogelijk. U bent welkom.  

Telefonisch bereikbaar:  06-30525509 
Mirella Broos, teamassistente 

 

 

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/

