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Kledinginzameling 
Past dat skipak toch niet meer of die winterjas? Of ben je al vooruit aan 
het kijken naar het voorjaar? Die korte broeken die niet meer passen of 
het shirt wat wel eens vervangen mag worden?  
Breng het dan naar de poort bij de school in Hooge Mierde. Daar staat 
nog steeds de kledingcontainer van Stichting Tess.  
Stichting Tess zamelt hiermee geld in om voor kinderen met een beper-
king van 4 tot en met 18 jaar dolfijnondersteunde therapie mogelijk te 
maken.  
Omdat Nederlandse zorgverzekeraars deze therapie niet vergoeden, is 
Stichting Tess honderd procent afhankelijk van donaties.  
Kijk op www.stichtingtess.nl voor meer informatie. Iedere steun is wel-
kom.  
Alvast hartelijk bedankt namens alle wachtlijstouders, Fam. Joosten 

 
In Memoriam 
emeritus-pastoor Wouters 
 
Op 6 februari 2021 is de laatste pastoor van de Mierdse en Hulselse 
parochies overleden. Pater Wim Wouters is 84 jaar geworden. Hij is een 
prototype mensen-mens geweest. 
Pastoor Wouters was een bijzonder vriendelijke en beminnelijke man. 
Vol humor, integer, wijs en bijzonder mild en begripsvol. Hij stond mid-
den in de wereld en kon met iedereen overweg. In zijn denken en doen 
stond de medemens altijd centraal. Diens belangen en noden gingen in 
zijn ogen boven de regels. (“Ik hoop dat er in de hemel geen kerk is”, zei 
hij wel eens als Rome in zijn ogen onvoldoende meebewoog met de 
tijdgeest. Een opmerkelijke uitspraak voor een pastoor. Maar wel heel 
typisch pater Wim Wouters. Het ging hem bovenal om empathie voor 
zijn parochianen. En die hoefden niet perfect te zijn. Goede wil was al 

 Oud izjer“ 

mailto:deklepper@dorpsbelangenhoogemierde.nl
http://www.stichtingtess.nl/


wat.) Zijn preken hadden dan ook zelden theologische onderwerpen. 
Bijna altijd vertaalde hij de Bijbellezingen naar een positieve houding 
richting je medemens en de gemeenschap, met oog voor de realiteit. 
Wim is in 1936 geboren in Schijndel. Net als zijn heeroom en zijn oudere 
broer Chris wil hij missionaris worden, bij de Witte Paters. In 1962 wordt 
hij priester gewijd. Een groot deel van zijn leven brengt hij door in Zam-
bia. In de hoofdstad Lusaka sticht hij een groot weeshuis met een bijbe-
horende school voor vakopleidingen. Ook bekleed hij in die tijd een lei-
dende functie voor de wereldwijde  organisatie Marriage Encounter. 
In 2006 wordt hij pastoor van de drie parochies van De Mierden. Hij mag 
zeker een geliefd en inspirerend priester genoemd worden. Wat hij zegt 
komt uit het diepst van zijn hart. Een groot hart. Veel mensen zullen bi-
jvoorbeeld zijn warme betrokkenheid herinneren bij de families van 
overledenen. 
Pastoor Wouters schuwt megaklussen zoals de restauratie en herinricht-
ing van de kerken van Hooge en Lage Mierde niet. Deze zijn bedoeld 
als een stimulans voor de toekomst. Niemand kan op dat moment ver-
moeden dat die toekomst zó kort zal zijn. 
Na de fusie van de parochies met die van Reusel, per 1-1-2014, wordt 
pater Wouters Provinciaal (overste van de Nederlandse afdeling) van 
zijn orde. Een zware, mentaal belastende taak, zeker gezien zijn leeftijd, 
bijna 78 jaar. Dit werk heeft hij nog verscheidene jaren gedaan.  
De tijd om daarna te genieten van zijn hobby’s, zoals musea, muziek en 
kunst, wordt hem niet echt gegund. Al gauw openbaren zich, juist bij 
deze intelligente man, de eerste symptomen van geheugenverlies. 
Enkele dagen vóór zijn dood is hij nog bediend door zijn voorganger als 
pastoor van De Mierden Frans van der Weijst. 
Moge hij de rust gevonden hebben die hij zeker verdiend heeft. 
 
De voormalige parochiebesturen van Hooge Mierde, Lage Mierde en 
Hulsel. 
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