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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 2022 
De dagen van Allerheiligen ( 1 november ) en Allerzielen ( 2 november ) komen 
er weer aan. We vieren in de kerkgemeenschap alle heiligen. Dat zijn alle mensen 
die met hun leven Gods licht en liefde op uitzonderlijke wijze hebben 
uitgestraald. We herdenken onze dierbare overledenen. Het zijn alle lieve 
mensen, oud en jong, die wij moesten afgeven, door de dood. Beide dagen horen 
bij elkaar. En de gedachten aan heiligen en aan onze eigen dierbare overledenen 
lopen ook door elkaar.  

 
Goede en lieve mensen, die zijn overleden, dragen wij altijd bij ons in onze 
harten. We blijven aan hen denken. Wij kunnen en willen hen niet vergeten. Ze 
zijn verder, aan de overkant, bij God, zoals we geloven en willen vertrouwen. Op 
een mooie wijze blijven ze ook bij ons horen en zijn ze aanwezig op de eigen 
persoonlijke levensweg. Telkens noemen wij de namen, ook de koosnaampjes. 

Redactieadres:  

Torenplein 1a,  4724 BX Wouw   

viertorens@samenkerk.nl 
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We herinneren ons wat ze zeiden en wat ze deden en het wordt ons duidelijk wat 
ze nu zouden zeggen en doen. En dan leven onze geliefden, onze dierbaren, 
verder, ginds en hier. Geborgen in onze harten en thuis bij God. 
Wij gaan herdenken in onze kerkgemeenschap. Wij noemen de namen van hen 
die gestorven zijn en van wie wij  sinds vorig jaar Allerzielen met de uitvaart in 
onze kerk of met een kerkelijke dienst in het crematorium afscheid hebben 
genomen. Voor ieder wordt een kaars aangestoken. Hun namen lezen we op het 
Allerzielenprentje van onze parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud dat wordt 
uitgereikt. Na de vieringen worden de gedachteniskruisjes aan hun dierbaren 
overhandigd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit zal gebeuren op zondag 30 oktober a.s.. om 9.15 uur is de Eucharistieviering 
in de kerk te Wouwse Plantage met herdenking te Wouwse Plantage van hen van 
wie wij in de parochiekern Wouwse Plantage afscheid hebben genomen. Om 
11.00 uur is de Eucharistieviering in de parochiekerk te Wouw met herdenking 
van de overleden parochianen uit de parochiekernen Wouw, Heerle en 
Moerstraten van wie wij afscheid hebben genomen.  
Een onderdeel van het herdenken is ook het zegenen van de graven en de 
urnengraven op onze begraafplaatsen. In Wouwse Plantage op zondag 30 
oktober vanaf 8.45 uur (wintertijd is ingegaan ) voorafgaande aan de viering van 
9.15 uur. Op het kerkhof te Wouw op zondag 30 oktober aansluitend aan de 
viering van 11.00 uur. Op het kerkhof te Heerle op woensdag 2 november, 
Allerzielen om 15.30 uur. Op het kerkhof te Moerstraten op woensdag 2 
november, Allerzielen om 16.30 uur. Hierbij wil ik iedereen vriendelijk 
uitnodigen ! Met hartelijke groet, 
Pastoor Frans Verheije 



3 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
De vakantieperiode is voorbij en wij als parochie zijn ook weer gestart met onder 
andere de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communieviering. Deze 
regionale viering is bestemd voor alle kinderen uit groep 4. De communieviering 
vindt plaats op zondag 16 april 2023 om 11.00 uur in de kerk van Wouw. 
Voorafgaand aan deze communieviering komen de kinderen een aantal keren op 
woensdagmiddag samen . Meer informatie hierover krijgt u op de informatie 
avond. Deze staat gepland op maandag 17 oktober om 20.00 uur in de kerk van 
Wouw. De uitnodiging hiervoor is bij alle basisscholen in onze parochie 
verspreid. Opgeven kan tot 1 december 2022 via onze website 
www.samenkerk.nl. Als u kiest voor parochie OL Vrouw in ’t Woud vindt u links 
op de pagina het kopje Communie. Voor meer informatie kunt u mailen naar 
mirella@samenkerk.nl. 

HET HEILIG VORMSEL 
De regionale Vormselviering is gepland op vrijdag 26 mei 2023 om 19.00 uur in 
de kerk van Hoogerheide. Alle kinderen uit deze parochie en parochie de Bron 
ontvangen dan hun Heilig Vormsel. De informatie avond is al geweest, maar u 
kunt uw zoon/dochter nog opgeven tot 1 december 2022. Meer informatie en 
het inschrijfformulier vindt op onze website www.samenkerk.nl. Als u vervolgens 
kiest voor parochie OL Vrouw in ’t Woud vindt u links op de pagina het kopje 
‘Vormsel’. Voor vragen kunt u mij mailen op mirella@samenkerk.nl. 

Mirella Broos, teamassistente 

GEBED ALLERZIELEN 2022 

God Heer van levenden en doden, 
alle levenden en doden staan geschreven in de palm van Uw 
hand, 
geen mens wordt door U vergeten. 
Ook wij vergeten onze dierbare doden niet. 
Zie ook ons verdriet en rouw, de pijn van het gemis 
en laat ook ons de kracht van Uw liefde ervaren, 
opdat wij hoopvol en zinvol verder kunnen in ons leven. 
Wees met hen, wees met ons, als een God van leven, 
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid, Amen. 
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BLOEMETJE VAN CARITAS 
Elke maand worden er bloemetjes bezorgd bij parochianen. 
In elk kerkdorp zijn er contactpersonen die adressen doorgeven. 
In de regel worden er 4 boeketten bezorgd. 
In Moerstraten gebeurd dit door een vrijwilliger. In de andere kerkdorpen 
bezorgt de bloemist het boeket. 
Bij ziekte, verdriet of een andere bijzondere omstandigheid is een bloemetje op 
zijn plaats. 
Op deze wijze willen we mensen laten weten dat we met hen meeleven en aan 
hen denken. 
Kent u iemand waar een bloemetje goed doet, geef het dan door aan de volgende 
contactpersonen: 
Anneke van den Eijnden in Moerstraten tel. 06-48775026 of per app 
Adrie Koolen in Wouwse Plantage tel. 0165-379322 
Betsy van Meer in Heerle tel. 0165-303102 
Gertruud Brooijmans in Wouw tel. 0165-308230 
U kunt ook gebruik maken van ons e-mailadres caritasolv@samenkerk.nl 
Gertruud Brooijmans 
Voorzitter Caritas Onze Lieve Vrouw in het Woud 
 

CARITASCOLLECTE VOOR DE ROSE-LINDE 
Moerstraten, vrijdag 4 november 
Wouw, zondag  6 november 
Wouwse-Plantage, zondag 13 november 
Heerle, zaterdag 19 november 
 
Deze maand is de caritascollecte voor De Rose-Linde. 
Dit is een inloophuis voor ieder die met kanker te maken heeft. 
Het inloophuis biedt onder andere: 

- Tijd en aandacht 

- Informatie en advies 

- Lotgenotencontact 

- Activiteiten 

Bij activiteiten kun je denken aan samen wandelen en fietsen, gespreksgroepen, 
samen bakken en koken en handwerken. 
Voor haar inzet is De Rose-Linde afhankelijk van giften.  
Wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.  
 
Meer informatie treft u aan op de website:  deroselinde.nl 
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Adres: Langdonk 5, Roosendaal 
 
Wilt u de organisatie steunen door een bedrag over te maken dan kunt u dit 
storten op: 
Bankrekeningnummer: NL 29 RABO 0179 5650 60 t.n.v. Stichting Inloophuis 
Roosendaal 
 

NA 30 JAAR AFSCHEID VAN INTERIEURVERZORGSTERS 
Op 28 september jl. hebben de dames van de kerkpoetsclub in Wouw voor de 
laatste keer hun beste beentje voorgezet. 
Ad, Dina, Paula, Toos, Marianne, Jo, Jeanne, Els en Ria met de gemiddelde 
leeftijd van 78 jaar vinden het terecht mooi geweest en gaan als volleerd 
interieurverzorgsters met pensioen. 

De dames bijeen in de sacristie met pastoor Verheije, diaken Keetelaar en 
P. Backx, namens het parochiebestuur. 
 
Dertig jaar geleden, 16 juli 1992,  kwamen de toenmalige pastoor en de 
penningmeester bij één van hen thuis met de mededeling dat Mien, de hulp van 
de pastoor, ging stoppen met haar kerkenwerk. 
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En daaraan meteen vastgekoppeld de vraag of de dames van de KVO de 
interieurverzorging van de Lambertuskerk op zich wilden nemen. Pastoor 
Berende zette alles met de nauwkeurigheid van een precisie-uurwerk op papier.  
Twee groepjes van 4 vrouwen werden geformeerd. Nu nog zie ik namen van het 
eerste uur staan!  
Zij gingen op 2 september 1992 ferm van start en bewerkten met flinke dotten 
boenwas de banken. 
De boenwas van weleer zorgden voor boenwasvlekken op de bipsen van de 
goegemeente.  
Oeps. dat was ook niet de bedoeling…! 
Al gauw werd de was vervangen door vlokkenzeep. Wat van de boenwas 
overbleef staat nog steeds in het hok. 

 
Een groepsfoto op ‘hun werkplek’: bij het altaar in de kerk. 
 
Dat zij hun zaken heel serieus namen, blijkt wel uit hun deelname aan de cursus 
om de beelden in de kerk op de juiste manier te kunnen behandelen. 
Aan het snoepreisje naar Amsterdam ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
hebben mensen  mooie herinneringen.  
Helaas zijn in de loop der tijden ook mensen van deze groep 
interieurverzorgsters overleden. Ook aan hen denken wij vandaag met 
dankbaarheid terug. 
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Op 12 oktober hebben we onder het genot van een drankje en een hapje de 
dames uitgezwaaid. 
In zijn dankwoord memoreerde onze pastoor Frans Verheije dat de groepsleden 
een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan behoud en onderhoud van het 
monumentale gebouw. Mede daardoor kan de kerk aan de volgende generatie 
worden doorgegeven. 
We ervaarden wederom hoe belangrijk  het sociale aspect is van vrijwilligerswerk 
is. 

 
In het parochiecentrum was er een genoeglijke bijeenkomst. 
 
De koffiemomenten geven een band. Dat blijkt ook uit de onderlinge afspraak in 
de nabije toekomst als vriendenclub te blijven samenkomen. 
Het ga jullie goed en zeer bedankt voor jullie inspanningen om de Lambertuskerk 
schoon te houden. 
Wim Brooijmans 
 

CARITAS ONZE LIEVE VROUW IN HET WOUD 
Caritas heeft als doel mensen te ondersteunen.                                                                                             
Dit doen wij door bezorging van een bloemetje.                                                                                             
En  voor organisaties zoals De Zonnebloem houden we een 
collecte. 
Caritas ondersteunt ook particulieren financieel,  dat is minder 
bekend. We richten ons met name op gezinnen met opgroeiende 
kinderen en mensen die zorg nodig hebben. 
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Bent u in de omstandigheid dat u een steuntje in de rug nodig heeft neem dan 
contact met ons op. Of kent u mensen die in zorgelijke financiële 
omstandigheden verkeren. Wijs hen dan op de mogelijkheid om bij Caritas een 
aanvraag te doen.  
Wij behandelen aanvragen discreet en zijn gebonden aan privacy regels. 
U kunt een aanvraag indienen via ons e-mailadres 
caritasolv@samenkerk.nl 
of neem telefonisch contact op met 
Gertruud  Brooijmans, voorzitter caritas, tel.0165 308230 
 

VERDRIET IN EEN FAMILIE 
 
Op 19 september overleed op 86-jarige leeftijd Jeanne Huygen 
Mouwen. Jeanne is geboren en woonde een groot deel van haar 
leven in Wouw. Op 22-jarige leeftijd is zij getrouwd met Piet 
Huygen. Samen kregen zij 4 kinderen, Frank, Hans, Mark en Rob. 
Rob overleed na 6 maanden. Jeanne heeft naast de zorg voor haar 
gezin zich in haar leven intensief gewijd aan vrijwilligerswerk. Zo 
was zij onder andere vele jaren actief voor de Wouwse Tennis 

Vereniging en het Kerkbestuur. In 2011 werd zij hiervoor geridderd in de orde 
van Oranje-Nassau. Na het overlijden van Piet in 2018 ging het helaas snel 
bergafwaarts met haar gezondheid. De laatste 1 ½ jaar heeft zij in een 
verpleeghuis in Roosendaal gewoond. Jeanne heeft lang een gelukkig en liefdevol 
leven gehad. Alleen de laatste jaren waren soms zwaar. We zijn allen die haar 
geholpen hebben in deze periode zeer dankbaar. De uitvaart heeft in besloten 
kring plaats gevonden op 26 september jongstleden.      

 
Onze medeparochiaan Ton (Antonius Simon Johannes) de 
Jongh overleed op 20 september, echtgenoot van Jacqueline 
Devillers. Hij was op 5 juni 1966 in Steenbergen geboren en is 
overleden in de leeftijd van 56 jaar. Op 26 september was de 
uitvaart in de Sint Lambertuskerk, waarna hij werd begraven op 
het parochiekerkhof te Wouw. Ton was 29 jaar getrouwd met 
Jacqueline. De kinderen Douwe, Renske en Jelka werden 

geboren en groeiden op. En de partners van de kinderen kwamen erbij: Melissa, 
Roy en Ceryl.  En Ton zijn wens ging in vervulling, want hij werd opa van Revy, 
Rosy en van Jill, die hij ook nog een half jaar mocht meemaken. Ton zijn leven 
was een leven in liefde en verbondenheid. De regenboog symboliseerde dit voor 
Ton. Die verbondenheid blijft. Op een andere manier zal hij aanwezig zijn. Voor 
altijd in de harten van zijn dierbaren. 

mailto:caritasolv@samenkerk.nl
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Ton zijn beroep was in de bouw. Hout, metaal, metselen. Ook in huis heeft hij 
veel gedaan en meerdere huizen heeft hij opgeknapt. Hij was altijd bezig.  
De ziekte kwam als een spelbreker op zijn levensweg. Moedig ging hij de 
confrontatie aan en was hij op zijn eigen manier bezig om te verwerken. Zo heeft 
hij nagedacht over zijn afscheid en maakte hij als timmerman zijn eigen kist 
versierd met de regenboog. Na nog even genieten in een vakantiehuisje voelde hij 
na thuiskomst pijn. Het was als het ware alsof het leven wegtrok. Hij is 
heengegaan, maar is niet kwijt, hij is niet alleen. Hij moge aan de overkant zijn, 
samen met zijn ouders, voor altijd in Gods liefde en licht. 
 

KAPELBERG ROOSENDAAL – PROGRAMMA 
 
Zondag 16 oktober op de Kapelberg: 
Ter gelegenheid van Feest van de 
Rozenkrans: “Maria U weet wel waarom” 
Tentoonstelling in museum het 
Tongerlohuys over de Kapelberg: t/m 
27 november is er een expositie waarbij u 
met getuigenissen op video en een heuse 
devotiehoek zich even op de Kapelberg 

kunt wanen. Openingstijden van 1 oktober t/m 31 maart is de kapel geopend 
van 9:00 tot 17:00 uur. 
 

LAATSTE KANS 

Zowel in de mei- als oktobermaand vindt er al jaren iedere dinsdagavond een 
Rozenhoedje plaats voor het Maria altaar in de kerk van Wouwse Plantage. 
Vaak is het een vaste kern van mensen die samen de rozenkrans bidden.  
Nu is oktober alweer bijna voorbij, maar mocht u toch graag een kansje wagen 
om Maria te bedanken of haar steun te vragen, dan kan dat nog op dinsdag 25 
november om 19.00 uur. 
Van harte welkom! 
Huub Raaymakers 
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ALS TOERIST NAAR DE KERK 
dr. Erik Sengers 
De meeste discussies hadden we deze vakantie over de vraag: wat is een waardig 
gedrag als je als toerist een kerk bezoekt? We zagen en beleefden dan ook een 
paar interessante casussen. Toen we in de rij stonden om de Dom in Milaan 
binnen te gaan, zagen we een aantal mensen, voornamelijk vrouwen, die een 
soort papieren zak over zich heen hadden – teveel bloot naar de mening van de 
poortwachters. Eenmaal binnen werd niet meer gecontroleerd of je die zak nog 
of nog wel correct droeg. In een andere kerk zagen we dat een vrouw een 
doorzichtige sjaal over haar blote armen legde, wat het erotiserend karakter ervan 
alleen maar verhoogde maar in de ogen van de kerkwacht wel correct was. 
Binnen in de kerken was het gedrag ook ‘divers’ te noemen. Er was een vrouw 
die in een uitdagende pose in de biechtstoel stond om gefotografeerd te worden. 
Anderen maakten een selfie voor een altaar of met een kunstwerk. Bij de 
tassencontrole aan de ingang van de kerk werden onze zakmessen eruit gevist, die 
we bij een kiosk konden afgeven en voor een aankoop van €5,- terugkrijgen. 

Bij de ingang van kerken, vooral in 
het buitenland,  zoals hier bij de 
Sint Pieter in Rome, staat vaak op 
een bord aangegeven, welke 
kleding wél en welke niet is 
toegestaan bij het betreden van de 
kerk. 

 

 

 

Het makkelijkst is om te zeggen dat door de secularisatie de mensen niet meer 
weten hoe ze zich in een kerk moeten gedragen. Een generatie geleden bezocht 
men op vakantie een kerk om toch even een kaarsje op te steken of de sfeer van 
de jeugd op te snuiven, tegenwoordig omdat het in een reisgids staat. Dat vereist 
misschien een wat duidelijkere opvoedtoon naar de bezoekers. Op de website 
van de kathedraal van Como staat onder gedrag ‘passende kleding, zachtjes 
praten, niet bellen of roken, geen huisdieren, niet eten of drinken’. En er waren 
aparte ingangen voor toeristen en gelovigen. Maar wat als mensen het niet doen, 
wat doe je dan? Aanspreken en wegsturen? Ik was eens in een kerk waar 

https://www.katholiek.nl/author/erik-sengers/
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regelmatig via de luidsprekers tot stilte werd opgeroepen, dat was storender dan 
het geroezemoes dat toch wel in de gotiek verdween. Je kunt de kerk ook 
helemaal sluiten voor bezoekers, of ze eerst een kruisje laten slaan met wijwater 
om te kijken of ze weten wat er wel en niet mag. Maar ook het kerklid zijn is geen 
garantie voor ‘waardig’ gedrag. 

Maar zoals gezegd is dat de makkelijkste weg, de schuld bij de cultuur te leggen. 
Als kerk heb je zelf ook wat in de hand. De toegang tot de kathedraal in Milaan 
bedroeg minimaal €6,- (afhankelijk van het gekozen aanbod) en er was een 
uitgebreide merchandising in de giftshop. Dat is vast belangrijk voor de 
inkomsten van de kerkfabriek, maar zo presenteer je jezelf als toeristische en niet 
als religieuze attractie. Verder is er de suggestie van een onduidelijke of zelfs 
dubbele moraal. Waarom mogen korte vrouwenrokken niet en korte 
mannenbroeken wel (en wat is dan kort)? Waarom mogen blote 
vrouwenschouders niet maar met een doorzichtige doek wel? Wat voor een 
indruk geef je af als mensen voor een kerkbezoek een vormeloze papieren zak 
omgehangen krijgen? En dat van die messen, ja dat was natuurlijk onhandig van 
ons, maar je kunt als kerk ook een tafeltje neerzetten waarop de mensen hun 
spullen kunnen neerleggen op eigen verantwoordelijkheid en na afloop weer 
kunnen meenemen. Om de plaatselijke neringdoenden op deze manier van 
klanten te voorzien is voor een gastvrije kerk beneden niveau. 

De winkel in de Sint Bavo te Haarlem 
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Kortom wat is waardig gedrag in een kerk? We kwamen er in onze gesprekken op 
uit dat waardigheid vooral van binnen zit. Maar hoe laat je dat dan zien, en: 
hebben instituties wel het recht (in onze postmoderne tijden) om voor te 
schrijven wat waardig gedrag is? Is dat eigenlijk nog wel mogelijk in een 
toeristische cultuur waar op sommige plekken mensen vanuit alle delen van de 
wereld – met hun eigen beelden van waardigheid – bij elkaar komen? Volgens mij 
kom je dan in hopeloze farizeïsche discussies over wat net wel en net niet kan 
terecht die niet op te lossen zijn. Maar het is ook de vraag of we zelf nog wel, in 
taal van de moderne seculiere mens, kunnen uitleggen waarvoor we respect 
vragen. Woorden als God of religieus mysterie roepen geen automatische reactie 
op bij mensen voor wie de kerk en het museum en de leuke winkeltjes op 
eenzelfde niveau staan. Als ik zo rondkijk is het meestal het gebouw zelf dat voor 
de meeste bezoekers al imponerend genoeg is en, afgezien van enkele excessen, 
ook een redelijk waardig gedrag oproept. 

Een oplossing is denk ik op een hoger niveau te vinden. Als we zeggen dat je in 
het christendom geliefd bent zoals je bent, en dat de kerk een huis is voor 
iedereen die vermoeid en belast zijn (Mt 11, 28), dan zou toch de gastvrijheid 
voorop moeten staan. Zet de christelijke kunst die op die levensvragen een 
antwoord geeft in de spotlights. Een toegangskaartje lijkt me niet gepast, zijn er 
andere mogelijkheden om mensen te stimuleren bij te dragen aan het onderhoud? 
Met passende muziek kun je hard gepraat vaak al onderdrukken en zo 
benadrukken dat de kerk een huis van gebed is voor alle volkeren (Jes. 56,7, Mk 
11, 15-19). Voor echt onpassend gedrag kun je een vriendelijke suppoost 
aanwijzen die in staat is een gelovig antwoord te geven. In het algemeen: stel 
jezelf de vraag welke indruk willen we als kerk in de vakantie meegeven, zodat 
mensen als ze terug zijn die goede ervaring willen voortzetten? Een hobbezak 

hoort daar naar mijn mening niet bij. 
Van de site Katholieknederland.nl 
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IN WOUW 
 
Zondag 23 oktober 11.00 uur:  
Jan van Gastel, Wies Buuron, Arike van Gastel, de overleden ouders van 
Gastel-v.d. Sanden, de overleden ouders van de Riet-Luijkx. We 
gedenken de sterfdag van Piet van Tilburg.  
 
 
Zondag 30 oktober 11.00 uur:  
Frans van den Berg, de overleden familie van den Berg, Henk van der 
Zande, Rien Sebregts, Rienus Oomen, Jos Martens, Henk van Oorschot, 
de overleden ouders van Oorschot-Uijtdehaag, de overleden familie 
Gommers-Joosen, Jac Elzakkers, Piet Aarden, de overleden ouders 
Aarden-Mouwen. We gedenken de sterfdag van Cor Elzakkers-Raats. 
 
Zondag 6 november 11.00 uur: 
Johannes en Dingena Bastiaanse-Bals en overleden ouders, Ton van 
Winden, Adrie Bastianen, Frans de Crom, de overleden ouders De 
Crom-Nijssen en overleden kinderen, de overleden ouders Gommers-
Timmers, Rina Veraart-de Weert. 
 
 
Zondag 13 november 11.00 uur:  
Rik Rens. We gedenken de sterfdag van Kees en Jo de Blaay-Tak, Truus 
de Blaay, Annemiek de Blaay-van Kuijk, Kees van Veldhoven. Bertus 
Goorden (jaargetijde) 
 
 
Zondag 20 november 11:00 uur: 
de overleden ouders Adrianus Mouwen en Louisa Vos en hun zonen 
Anton en Arnold, de overleden ouders Brouwers-Mens. We gedenken de 
sterfdag van Maria van Oers-van Tilburg. 
 

WIJ BIDDEN VOOR 
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 WIJ GEDENKEN DE 

OVERLEDEN PAROCHIANEN: 
Ton de Jongh 
Jeanne Huijgen-Mouwen 

 
IN WOUWSE PLANTAGE 
 
Zondag 23 oktober 9.15 uur:  
Kees Uijtdewillegen, Rina van Meel-van Meer, Cees en Naantje van 
Meel-Nuiten. 
 
Zondag 30 oktober 9.15 uur:  
de overleden ouders Uijtdewillegen-van Doormaal, Jan Ooms, Rina van 
Meel-van Meer, Cor van Meer-Kerstens. We gedenken de sterfdag van 
Christ van Meer. 
 
Zondag 13 november 9.15 uur: 
de overleden familie Van Meel-Elsakkers, Cees en Naantje van Meel- 
Nuiten, Rina van Meel-van Meer. 
 
Zondag 20 november 9:15 uur: - 
 
IN MOERSTRATEN 
 
Vrijdag 4 november 19:00 uur: 
Pieter-Jan Bastiaanse en Dimphna Bastiaanse-Hellemons. 
 
 
IN HEERLE 
 
Zaterdag 19 november 17:00 uur: 
de overleden ouders Jac en Cor van Aert-van de Sanden en schoonzusje 
Lia van Aert-Notenboom, de overleden ouders Kees en Jo van Meer-
Bruijns, de overleden ouders Nelen-Maas, Piet de Weerd, Marianneke de 
Weerd, de overleden familie de Weerd-Jansen, de overleden ouders Kees 
en To Heijmans-Baten. 
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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 

Bel 06 15656260: 
Voor een ziekenbezoek, voor het ontvangen van de ziekencommunie, de 
ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving een overlijden melden; 
afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het 
crematorium? 
Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het 
opgeven van de misintenties (zie hieronder) 

Spreekuur in Wouw voor de gehele parochie 
Vanaf maandag 5 september a.s. is het spreekuur in het parochiecentrum van 
Wouw, Torenplein 1A opnieuw opgestart. 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 
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 23 november. Kopij 
inleveren voor maandag 14 november 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 november 
aanvragen voor de periode: 

27 november -18 december 
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Vieringen in de parochie 

Datum Heerle Moerstraten Wouw 
Wouwse 
Plantage 

Zondag 

23 oktober 

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

9:15 uur 
F. Verheije, pastoor 

 
 

Zondag 
30 oktober 
Allerheiligen 
Allerzielen 

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

8:45 grafzegening  
en 9:15 uur 
viering 
F. Verheije, pastoor 

 

Woensdag 
2 november 

Grafzegening 
15:30 uur 

Grafzegening 
16:30 uur 

  

Vrijdag 
4 november 

  19:00 uur 
 F. Verheije,  
 pastoor 

  

Zondag  
6 november 

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

Geen viering 

Zondag 
13 november 

  11:00 uur 
R. Keetelaar, diaken 
Cantores Lamb. Koor 
Orgel F. Schijven 

9:15 uur 
R. Keetelaar, 
diaken 
 

Zaterdag 
19 november 

17:00 uur 
F. Verheije, 
pastoor 

   

Zondag 
20 november 

  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/

