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“Gaat uit over de hele wereld, verkondigt het Evangelie en doopt allen”
 (Marcus 16,15) 

Jezus roept zijn leerlingen niet alleen op, maar geeft ze 
ook als taak om te verkondigen, te leren, te onderrichten 
en ze te na het onderricht te dopen opdat ze als kinderen 
van God leven en de wereld mee verlossen zodat niemand 
verloren raakt. Niemand mag verloren raken voor het Rijk 
van God, verloren voor het eeuwig geluk: de vereniging 
met God, de Hemel. Hier vinden we de 3-voudige 
opdracht en taak van de Kerk, te leren, te vieren en te 
delen. Het zijn de priesterlijke taken die voor 
de priester expliciet zijn en voor iedere 
gedoopte een algehele impliciete 
opdracht.

Bij de doop horen we; Kind van 
God, ga en verkondig Gods 
liefde, die jezelf als kind van 
God hebt ontvangen, geef het 
door en leer het aan je eigen 
kinderen, vier het leven wat je 
van God hebt ontvangen en 
deel van wat je hebt zodat geen 
enkel kind van God te kort komt. 
Het 2e Vaticaans Concilie heeft al 
deze zaken heel duidelijk vastgelegd 
in het document Ad Gentes en 
daarmee het belang aangegeven 
van deze opdracht van Jezus voor iedere 
gedoopte. Naderhand heeft heilige Paus Johannes 
Paulus de II het nog eens duidelijk gemaakt in het decreet; 
‘Redemptoris Missio’ en Paus Franciscus in ‘Evangelii 
gaudium’: wij als kerk als gelovigen moeten ‘het zout’ van 
deze wereld zijn: we zullen de wereld in moeten om te 
getuigen, het zoutloze moet smaak krijgen.

Waarom denkt u dat ik dit zo na voren haal in dit artikeltje 
in dit parochieblad? Wel, omdat we vergeten zijn wat onze 
taak als gelovige maar ook als gemeenschap, ten diepste 
is: de vreugde en de blijdschap van ons Christen zijn, van 
ons verlost zijn, uitdragen, maar we zijn ook verleert om te 
geven, te leren en het te vieren. We hebben het gewoon 
uit welvaart en gemakzucht verleert om ons geloof 
concreet om te zetten in daden die aanspreken, in het 
vieren van onze geloofsgeheimen en het delen van alles 
wat als gaven van God gekregen hebben.  

Als parochiegemeenschap als gedoopte mensen met een 
opdracht om ons Christen zijn in deze wereld uit te dragen, 
moeten we aan de bak.

In Nederland zijn er inmiddels twee generaties die misschien  
nog gedoopt zijn, zich katholiek noemen maar zijn als 
heidenen die niet meer weten wat Christen zijn, katholiek 

zijn betekent. Is dat niet een beetje straf pastoor? Is dat 
niet een beetje overdreven? 

Dan geef ik u de gelegenheid om eens 
in eigen kring te vragen, wat zonde 

betekent en of dat de biecht nog 
bestaat, of er nog zo iets is als 
zondagsplicht, of wat vasten en 
onthouden is en wat dat voor zin 
het heeft. Maar meer nog vraag 
eens op de man (of vrouw) af 
wie Jezus eigenlijk is en wat Zijn 
bedoeling is? Wat nu de precies 

de Communie betekent waarom 
een kindje eigenlijk gedoopt wordt, 

wat een ziekenzalving eigenlijk is, 
wat kuis leven betekent, wat nu onze 

geloofsbelijdenis en wat is eigenlijk de 
zin of het doel van ons bestaan? Waartoe zijn  

wij eigenlijk op aarde? Kunt u het zelf uitleggen, 
leeft u het zelf, onderschrijft u deze artikelen?

Op de meeste van deze vragen weet grofweg de 
meerderheid van de 12- tot 60-jarigen geen goed 
antwoord. Vaag is er wel iets, meestal is het wat doorgaans 
op verjaardagsfeestjes doorgebriefd wordt. In de leeftijd 
van onder de 50 jaar is vrijwel iedereen ‘gelovig analfabeet’. 
Daar moeten we iets aan doen nu wij nog een generatie 
hebben die een beetje kennis heeft, en nog de fut en 
mogelijkheid, tijd, heeft om daar wat aan te doen. 

In onze parochie starten we in dit 
nieuwe schooljaar met een aantal 
initiatieven; Catechese voor -ouders 
van dopelingen, -voor volwassen 
die gedoopt willen worden of 
willen toetreden tot de Rooms 
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Het is de oproep van Jezus, want Hij is het, die zijn apostelen de wereld instuurt om de ‘Gentes’ de ‘heidenen’ de 
blijde boodschap te brengen’. Het is dus al een eeuwenoude opdracht om als leerling van Jezus de wereld in te 
gaan en te vertellen, te verkondigen dat God de wereld de mensheid opnieuw met zich wil verbinden. Hij wil een 
Nieuw Verbond aangaan. ‘Al het oude is voorbij’; hier is het ware Leven, met een hoofdletter.
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 Like ons op   Parochie H. Willibrordus Oss

We willen Ria hartelijk bedanken voor haar warme 
vriendelijkheid, loyaliteit, verbondenheid en inzet voor 
de Willibrordus Parochie in al die voorbije jaren. Op haar 
laatste werkdag is ze door pastoor Kerssemakers, collega’s 
en vrijwilligers in het zonnetje gezet. 
Wij wensen Ria en haar gezin een hele mooie toekomst 
in goede gezondheid en dat ze mag genieten van haar 
welverdiende vrije tijd.  

Ria bedankt 
en geniet van je pensioen!
Ria werkte vele jaren in Berghem voor de parochie 
en na de parochiefusie ging ze verder op het kantoor 
van de Willibrordus Parochie in Oss. Omdat ze de 
gepensioneerde leeftijd heeft bereikt, hebben we na 
een lange en fijne samenwerking afscheid moeten 
nemen. 

Katholieke Kerk, -voor de kinderen die Communie willen 
gaan doen, -kinderen die het Vormsel willen gaan doen, - 
kinderen die gewoon Jezus willen leren kennen, die willen 
leren bidden en vieren, -we starten een Alpha cursus op, 
-een huwelijkscursus als er kandidaten zijn en we zullen 
incidentele geloofscursussen geven over liturgie, over de 
Bijbel en over bidden. (Lees meer hierover binnenkort op 
de website van de parochie).
Ons geloof is een kostbaar iets, het is ook kwetsbaar als een 
aarden pot die heel breekbaar is maar het is vooral een weg 
om gelukkig te worden, niet alleen hier op aarde maar eens 
ten volle in het hemelse huis van de Vader.

Veel inspiratie én geloofsvreugde voor het nieuwe jaar, 

Pastoor Roland Kerssemakers

Vervolg van pagina 1 
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Door het regelmatig bijwonen van de 
H. Mis en het voorbeeld van mijn  
grootmoeder ontstond er een voedings- 
bodem waarin de Heer een zaadje 
zou planten. Zo ontstond er in mijn 
hart een steeds groter verlangen om 
in te gaan op de roepstem van de 
Heer en Hem van meer nabij te volgen 
als priester, een bemiddelaar tussen 
God en de mensen. Zo maakte het 
verlangen om een gezin te stichten  
plaats voor een nieuw, alles overtreffend  
verlangen om mezelf in liefde te geven  
aan Christus en de Kerk.  
 
In 2012 trad ik in bij de norbertijnen 
van de abdij van Tongerlo (B). Na het 
aflopen van mijn tijdelijke geloften 
als kloosterling besloot ik me in 
2015 aan te bieden als seminarist 
voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch. 
Mijn volledige theologieopleiding 
heb ik aldaar genoten aan het 
Grootseminarie Sint-Janscentrum. 
Vier jaar lang heb ik op het seminarie 
mogen bidden, wonen en studeren. 
Vanaf september 2019 heb ik stage 
gelopen in de Sint-Jorisparochie te 
Eindhoven. Sinds november 2020 
mocht ik aldaar werkzaam zijn als 
diaken. Op 29 mei jongstleden 
ontving ik de priesterwijding en 
begon een geheel nieuw hoofdstuk 
van mijn leven, ten dienste van 
Christus en de Kerk. Het vieren van de 
liturgie en de devotie tot de Heilige 
Maagd Maria vormen daarin de 
speerpunten van mijn spiritualiteit. 
 

Even voorstellen

Restauratie school in Ghana vordert gestaag

Per 1 september heeft de bisschop 
mij benoemd als kapelaan in onze 
Willibrordus Parochie en heb ik mijn 
intrek genomen in de pastorie aan de 
Begijnenstraat. In dankbaarheid en 
vertrouwen reken ik erop dat ik me 
snel thuis zal voelen in Oss en hoop 
ik dat ik een goede herder voor de 
zielen mag worden. Daarom hecht 

ik er ook belang aan om ieder van 
u persoonlijk te leren kennen door 
een huisbezoek of een wat langer 
gesprek. Ik vertrouw me toe aan de 
moederlijke zorg van Maria en aan uw 
gebed opdat ik als een goede herder 
de zielen mag helpen op de weg naar 
de hemel. Want dat is de bestemming 
waarheen van de Heilige Vincentius 
a Paulo te zeggen: “Onze zaak is het 
om de hemel te winnen. Al het andere is 
pure tijdverspilling.”

Kapelaan Q. Kerckhofs

U heeft een nieuwe kapelaan. Maar wie is die man met dat Vlaams accent 
eigenlijk? Hieronder stel ik me graag even aan u voor. Mijn naam is Quinten 
Kerckhofs. Als enig kind groeide ik in een gezin op in Antwerpen waarin het 
geloof nauwelijks een rol speelde. Ik ontving wel de initiatiesacramenten 
maar zoals bij velen van mijn generatie eindigde het daar. Het was mijn 
grootmoeder die me als tiener mee naar de kerk nam om de H. Mis bij te wonen.

Met dank aan de Advent- en Vastenactie

Er wordt flink getimmerd aan de het 
schooltje in Jamasi (Ghana) waar 
wij als parochie de jonge priester 
Patrick Owusu gesteund hebben 
met de bijdragen uit de Advent- en 
Vastenactie van afgelopen jaar.  

Zo af en toe stuurt hij nog eens een 
foto van de vorderingen. Zoals te zien, 
hebben ze het dak ook meteen maar 
wat verhoogd. 
Namens priester Patrick hartelijk dank 
voor uw gulle gave tijdens deze actie.
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Sinds drie jaar ontmoet ik ieder jaar, tijdens een 4-daagse 
conferentie, Katholieke-politici uit de gehele wereld. 
Vorig jaar hadden we een conferentie in Oostenrijk en 
het jaar daarvoor in Fatima Portugal. Indrukwekkende, 
leerzame conferenties waarvan ik steeds met veel 
energie terugkom. Dit jaar was Rome de locatie. 

Wetgevers, kerkleiders en beleidsexperts van over de hele 
wereld zijn in Frascati samengekomen, waar we samen 
hebben gebeden, vriendschappen hebben gesloten en  
onderwerpen besproken dat velen van ons grote zorgen  
baart. Wetenschap, technologie en de toekomst van vrijheid 
en democratie: onze eigen visie op leven in waardigheid 
en vrijheid in kaart brengen. Op het programma stond ook 
een bezoek aan onze Heilige Vader. De eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat ik me daar erg op verheugde. De Paus, als 
de plaatsbekleder van Christus op aarde, de opvolger van 
Petrus, de gedachte alleen al maakte een enorme indruk 
enerzijds, maar ook nederig anderzijds. 

Op vrijdagmorgen 27 augustus ben ik om 06.00 uur  
opgestaan, mijn pak had ik de vorige avond al klaar-
gehangen. Om 07.00 uur hadden we een gezamenlijk ontbijt 
waarna we om 07.30 uur met de bus vertrokken richting 
Vaticaanstad. Nadat de bus parkeerde achter de Sint Pieter 
kwamen we via een prachtige ingang rechtstreeks in de 
Sint Pieter. Daar hadden we eerst de dagelijkse H. Mis. 
Het is prachtig om aan het altaar achter de hoofdaltaar 
een viering te hebben. Na de viering mochten we onze 
opwachting maken in een indrukwekkende ontvangstzaal. 
Wij zaten allemaal keurig op onze plaats, het was uitstekend 
georganiseerd. Als de Paus dan binnenkomt gebeurt er 
echt wat. Vanzelfsprekend een groot applaus maar ook luid 
gezang van de aanwezigen uit de Afrikaanse landen. 

De Paus werd toegesproken door de voorzitter van de 
conferentie die als belangrijkste boodschap een quote had 
en die luidde als volgt. “Ons vredeswerk moet beginnen in 

Als de Paus binnenkomt gebeurt er echt wat…

de privéwereld van ieder van ons. Om voor de mens een 
wereld zonder angst te bouwen, moeten we zonder angst 
zijn. Om een   wereld van gerechtigheid op te bouwen, 
moeten we rechtvaardig zijn. En hoe kunnen we vechten 
voor vrijheid als we niet vrij zijn in onze eigen geest?  
Hoe kunnen we anderen vragen zich op te offeren als we 
daar niet klaar voor zijn?” 

Daarna nam de Paus het woord. De Heilige Vader was  
duidelijk, helder en hij stuurt je, als politicus, daar ook echt 
weg met een opdracht. Als hij dat doet komt dat ook echt 
binnen. De Paus gaf ons de volgende vier zaken mee:

1.  Integrale vernieuwing van samenleving en 
gemeenschappen. Dit houdt meer in dan alleen het virus 
bestrijden of proberen terug te keren naar de status quo van 
voor de pandemie; dat zou een tegenvaller zijn. 

2.  Het aanpakken van de diepere oorzaken die de crisis heeft 
blootgelegd en verergerd: armoede, sociale ongelijkheid, 
wijdverbreide werkloosheid en het gebrek aan toegang tot 
onderwijs. 

3.  Beleid en regelgeving kan de menselijke waardigheid 
beschermen tegen alles wat haar kan bedreigen.  
Denk bijvoorbeeld aan misbruik van persoonsgegevens, 
aanvallen op kritieke infrastructuren zoals ziekenhuizen en 
het verspreiden van valse informatie op sociale media. 

4.  Serieuze en diepgaande morele reflectie ondernemen 
op de risico’s en mogelijkheden die gepaard gaan met 
wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

Na het betoog van de Paus werden we uitgenodigd voor 
een persoonlijke ontmoeting. Natuurlijk vond ik dat 
spannend maar ik had me ook goed voorbereid. Ik heb hem 
de hand gegeven, stevig vastgepakt en hem gevraagd om 
de zegen voor ons land, voor onze stad en parochie maar 
ook voor het werk wat ik doe voor deze stad. Ik heb hem 
gevraagd om gelijke kansen voor iedereen en respect voor 
de menselijke waardigheid juist ook in ons land. Verder 
vroeg ik hem om de zegen voor mijn vrouw Astrid, onze 
kinderen Wayne en Ward en mijn familie. Tot slot heb ik 
gezegd dat ik voor hem zal bidden. Na de zegen kreeg ik 
een rozenkrans. Ik was al gewoon om die altijd bij me te 
hebben maar nu heb ik een bijzonder exemplaar. Ik ben, 
zoals u zult begrijpen, ontzettend dankbaar dat me deze 
dierbare ontmoeting is gegeven.

Getekend Sidney van de Bergh 
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Het spijt me dat ik met u heb gesproken terwijl ik niet sta, maar 
ik ben nog steeds in een periode van postoperatief herstel en 
moet blijven zitten. Excuseer mij alstublieft. 
 
Geachte dames en heren,

Ik ben verheugd u, wetgevers en politieke en maatschappelijke 
leiders uit verschillende landen, nogmaals te ontmoeten op dit 
kritieke moment in onze geschiedenis – een kritiek moment.  
Ik dank kardinaal Schönborn en dr. Alting von Geusau voor 
hun vriendelijke begroetings- en introductiewoorden. Ik ben 
ook blij dat Zijne Heiligheid Ignatius Aphrem II, Patriarch van 
de Syro-Orthodoxe Kerk, bij ons aanwezig is.

Vanaf de oprichting in 2010 heeft het International Catholic 
Legislators Network het werk van de Heilige Stoel begeleid, 
ondersteund en gepromoot, door getuigenis af te leggen 
van het evangelie in dienst van uw individuele landen en de 
internationale gemeenschap als geheel. Ik ben dankbaar voor 
uw liefde voor de kerk en voor uw bereidheid om aan haar 
missie mee te werken.

Onze bijeenkomst van vandaag vindt plaats op een zeer  
onrustig moment. De Covid-19 pandemie blijft woeden.  
Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt door de creatie  
en distributie van effectieve vaccins, moet er nog veel werk 
worden verzet. Er zijn meer dan 200 miljoen bevestigde 
gevallen en 4 miljoen doden gevallen als gevolg van deze 
verschrikkelijke plaag, die enorme economische en sociale 
verwoesting heeft veroorzaakt.

ADRES VAN ZIJNE HEILIGHEID PAUS FRANCIS 
AAN DE DEELNEMERS AAN DE VERGADERING DIE DOOR HET INTERNATIONALE 

KATHOLIEKE WETGEVINGSNETWERK BEVORDERT

Clementine Hall 
vrijdag 27 augustus 2021

Deze toespraak is in het Italiaans op vrijdag 27 augustus 2021 uitgesproken door Paus Franciscus. De officiële vertaling was in het 
Engels en daarna door de redactie vertaald naar het Nederlands:

Als gevolg hiervan is uw werk als wetgevers en politieke leiders 
belangrijker dan ooit. Belast met het dienen van het algemeen 
welzijn, wordt u nu uitgedaagd om uw inspanningen te richten  
op de integrale vernieuwing van uw gemeenschappen en van  
de samenleving als geheel. Dit houdt meer in dan alleen het 
virus bestrijden of proberen terug te keren naar de status quo  
van voor de pandemie; dat zou een tegenvaller zijn. Nee, het  
vereist het aanpakken van de diepere oorzaken die de crisis 
heeft blootgelegd en verergerd: armoede, sociale ongelijkheid, 
wijdverbreide werkloosheid en het gebrek aan toegang tot  
onderwijs. Broeders en zusters, we komen nooit op dezelfde  
manier uit een crisis: we komen er beter of slechter uit.  
Bovendien komen we niet alleen uit een crisis: we moeten of samen  
tevoorschijn komen, anders komen we er helemaal niet uit.

In een tijd van onrust en politieke polarisatie staan   wetgevers 
en politici in het algemeen niet altijd hoog in aanzien. Maar 
welke verhevener roeping kan er zijn dan het algemeen welzijn 
te dienen en het welzijn van de gemeenschap boven ons 
persoonlijk voordeel te stellen? Dat moet altijd je doel zijn,  
want een goede politiek is onmisbaar voor universele 
broederschap en sociale vrede ( Fratelli Tutti, 176).

Vooral in onze tijd is een van de grootste uitdagingen waarmee  
we worden geconfronteerd, het beheer van technologie voor  
het algemeen welzijn. De wonderen van de moderne weten- 
schap en technologie hebben onze kwaliteit van leven verhoogd.  
“Het is goed om ons te verheugen in deze vooruitgang en 
opgewonden te zijn over de enorme mogelijkheden die ze 
voor ons blijven openen, want wetenschap en technologie zijn 
prachtige producten van een door God gegeven menselijke 
creativiteit” ( Laudato Si’, 102). Tegelijkertijd kunnen deze 
innovaties, als ze aan zichzelf en aan de markt worden 
overgelaten, zonder geschikte richtlijnen van wetgevende 
vergaderingen en overheden, geleid door een gevoel van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, een bedreiging 
worden voor de waardigheid van de menselijke persoon.

Dit heeft niets te maken met het afremmen van technologische 
vooruitgang. Door middel van beleid en regelgeving kunnen 
wetgevers de menselijke waardigheid beschermen tegen alles 
wat haar kan bedreigen. Ik denk bijvoorbeeld aan de plaag 
van kinderpornografie, misbruik van persoonsgegevens, 
aanvallen op kritieke infrastructuren zoals ziekenhuizen en het 
verspreiden van valse informatie op sociale media. Prudent 
wetgeving kan leidend zijn voor de ontwikkeling en toepassing 
van technologie in dienst van het algemeen welzijn. Broeders 
en zusters, ik moedig u daarom van harte aan om alles in het 
werk te stellen om serieuze en diepgaande morele reflectie te 
ondernemen over de risico’s en mogelijkheden die gepaard 
gaan met wetenschappelijke en technologische vooruitgang, 
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zodat de internationale wet- en regelgeving die daarop van 
toepassing is, zich kan concentreren op het bevorderen van 
integrale menselijke ontwikkeling en vrede.

Wetgevers en politieke leiders weerspiegelen natuurlijk de 
sterke en zwakke punten van de mensen die ze vertegen- 
woordigen; elk heeft zijn of haar eigen specifieke gaven te  
bieden in dienst van het welzijn van iedereen. De betrokken- 
heid van burgers bij de verschillende sectoren van het sociale, 
maatschappelijke en politieke leven blijft essentieel. We zijn 
allemaal geroepen om de geest van solidariteit te koesteren, 
te beginnen met de behoeften van onze zwakste en meest 
achtergestelde broeders en zusters. Als we onze wereld willen 
genezen die zo hard is beproefd door de pandemie, en een 
meer inclusieve en duurzame toekomst willen bouwen waarin 
technologie de menselijke behoeften dient zonder ons van 

elkaar te isoleren, hebben we niet alleen verantwoordelijke 
burgers nodig, maar ook capabele leiders geïnspireerd door 
het principe van het algemeen belang.

Beste vrienden, moge de Heer u in staat stellen een zuurdesem 
te worden voor de vernieuwing van geest, hart en geest, 
getuigen van “politieke liefde” (vgl. Fratelli Tutti, 180vv.) voor 
de meest kwetsbaren, zodat u, door hen te dienen, kan hem 
dienen in alles wat je doet.

Aan u, uw gezinnen en uw werk, geef ik van harte mijn zegen.  
En ik vraag u, alstublieft, om voor mij te bidden.  
Bedankt.

Paus Franciscus 

De ‘kleine kathedraal’ van Berghem, pastorie én tuin stonden open  
tijdens de Monumentendagen

Nadat we de afgelopen jaren niet aan de Open Monumentendagen mee konden doen, vanwege corona en daarvoor 
wegens persoonlijke omstandigheden, hebben wij samen met de Heemkundevereniging ‘Berchs-Heem’ een heel 
mooi drukbezocht weekend achter de rug. Het tweede weekend van september is traditioneel het weekend waarin 
de monumenten van de gemeente Oss hun deuren openzetten. 

We hebben veel bezoekers in de kerk mogen ontvangen.  
Er was ook de mogelijkheid om de kerktoren met zijn ruim 
140 treden te beklimmen. Gelukkig was het mooi weer 
en was het uitzicht prachtig. Enkele leden van de Heem-
kundevereniging ‘Berchs-Heem’ gingen met de bezoekers 
mee naar boven om de geschiedenis van de kerk en toren 
te vertellen en uitleg te geven. Dat de toren op de eerste 
verdieping ook gebruikt wordt voor de media-antennes 
was voor velen een doorn in het oog, maar iedereen is toch 
super tevreden met de bereikbaarheid van deze providers. 
Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om bijvoorbeeld 
elke maand deze toren, onder leiding van een gids, te  
beklimmen.  
 
Al vele eeuwen wordt het silhouet van Berghem beheerst 
door de laatgotische bakstenen toren. Deze dateert al uit de 
16e eeuw, is gebouwd op de fundamenten uit de 13e eeuw 
en behoort tot de oudere torens van Noordoost Brabant. 
De Berghemse toren is zwaar en groot van opzet, mede 

omdat hij naast een kerkelijke ook een beschermende taak 
te vervullen had. Berghem was een open dorp zonder  
vestingwerken en in tijd van nood of oorlog konden de 
dorpelingen slechts beschutting vinden binnen de dikke 
muren van deze toren. 
Ik nodig iedereen uit om volgend jaar tijdens de Open  
Monumentendagen een kijkje te komen nemen. 

Getekend Ineke Mulders
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Mijn “vertelselkes” beschrijven kleine dingen. Dingen, die al nostalgie geworden zijn, maar ook actuele 
voorvallen, op mijn eigen manier verteld, deels met een lach of een traan. Ook het A.B.O. (Algemeen  

Beschaafd Oss) zal af en toe langs komen. Ik wens u veel leesplezier toe.

‘Nihil Obstat’

“Vertelselkes” Jan Ulijn

Dit jaor bestû de ‘Bibliotheek Oss’  
100 jaor. ’n Êuw ‘Openbare Leeszaal’ 
opgericht dur unne paoter. Nie d’n  
uurste d’n bèste; paoter Titus Brandsma, 
èn ’n paor ‘weldoeners’ die d’r eige, 
dûr de komst van de ‘kunstbôtter’ 
zo rijk han zien worre dà ze de pas 
opgerichte leeszaal wà boeke liete 
koope. ’t Is alle-maol hiel simpel zo às 
’t hier stû mar de wèrkelijkhèd lèkt nie 
alleen anders, mar is ’t ôk.

Waor blijfde mi dà uurste kwèkske boeke  
dà aongeschaft wier? Hoe verlöpt ’t 
utliene? Wà kòòst ‘t? (´n èchte Osse 
vraog!) ‘t Mooi van historie is dà ´t 
antwoord op alle vraoge bekend is 
geworre. 

Bondsgebouw 1927

In ’t alleruurste begin han ze ’n klein 
plûtske in ’t Bondsgebauw op d’n Heuvel;  
ons ‘Schouwburg’ in diejen tijd. ’n Klein  
ruimte wier ingericht vûr uitstalling 
van de boeke èn buukskes. D’r wier ’n 
taofel mi ’n stuuleke aongeschaft èn 
unne kaartenbak, Às t’r ‘n boek wier 
uitgelènd worde d’n datum, ’t boek 
èn de lezer genoteerd; op ’n kaart, 
mi ’n kroontjespèn, gesopt in inkt ut 
’n pötje. D’r hi zeker ôk nog unnen 
inktlap erges geleege, um de pèn, nao  
gebruik, schôn èn druug te maake.
Ze mochte dan ’t boek enkele daag of  
weeke hauwe. Mar niks vûr niks; d’r 
wiere enkele cènte leen- of leesgeld 
gevraogd bovenop ’t lidmaatschap wà  
unnen daolder tot unne riksdaolder per  
jaor koaste. De ‘Openbare Leeszaal’ waar  
d’r ôk nie vûr iedereen. Behalve de 
cènte waar ’n groot gedeelte, van ons  
Ossenaare, die kosse leeze noch schrijve; 
ze hàn d’r doodeenvoudig ôk ’t gèld 
nie vûr. Al hèèl gauw vertrok de Leeszaal  
naor de Mullestraot, in villa Josina.

Openbare Leeszaal Molenstraat                      

Laoter naor de Monsterstraot waor ze in  
de ‘Ambachts- en Teekenschool’ trokke.  
Gebouwd in 1909. ’t Tekenen stond vûr  
technisch tekenen èn ambacht ’t vak wà  
ge wilde liere. ’t Waar ’n aovondschool 
die van oktober tot maart ope waar.  
De aovonde ware dan lang èn, die dà  
won, kosse in durre leegen tijd ’n  
opleiding volge. `t Teekenen en Ambacht  
worde één; de aovondschool ’n 
dagopleiding èn, de ‘Ambachtschool’ 
waar geborre. In 1952 verhuisde dees 
school naor de Spoorlaan en wier 
L.T.S. ‘Sint Willibrordus’.

 De Ambachts- en Teekenschool

LTS aan de Spoorlaan

Afijn, terug naor de Monsterstraot. 
De ‘Openbare Leeszaal’ huurde daor 
ruimte èn ’t aanbod boeke wier keurig 
in rekke tentoongesteld; boeke die op 
katholieke grondslag ‘geschikt’ waare 
vûr dees Leeszaal.

Bron: Dagblad voor Oss en Omstreken 
8 januari 1949 

’n Uurste teken van die geschiktheid waar  
’n gradatie zo às in het ‘Dagblad voor 
Oss en Omstreken’ wier gepubliceerd. 
De titel van ’t boek èn ’n cijfer wà aon-
gaaf of ’t goed of slecht vûr ouw waar.

Nihil Obstat `n Katholiek keurmerk

Mar ’t wier nog èrger. Wie `n boek schreef  
moes van de katholieke autoriteiten 
toestemming krijge vur toegang tot de  
Leeszaal; ’t zogenaamde ‘Nihil Obstat’;  
’t kerkelijk gèn bezwaar. Men diende 
dit verzoek in bè de ‘censor’ om een  
geschrift uit te geve dat zich bezig-
houdt met de katholieke leer en het 
geloof. De censor gaaf dan `n wel of 
gèn bezwaor. Bè toestemming kwaam 
dit veur in ’t boek te staon. Às ge ’n 
boek laast zonder dizze stèmpel of 
gradatie (dus fout) dinde ’n dagelijkse 
zonde, dus ‘biechtplichtig’. Nou ’n sort 
cabaret, toen ’n gewetenszaak.

De Bieb bestû 100 jaor, ’n èuw; langer 
dan unne aonnemelijke menseleeftijd;  
mi hôgte- èn dieptepunte. D’r is veul 
veraanderd, in ’t goei mar ôk in ’t kwaoj.  
Iederien mag vûr z`n eige uitmake 
waor dà ‘t ie stû. Opgeschreeve op  
1 augustus 2021, d’n dag dà’k 84 jaor 
worde.

Jan Ulijn
Geplaatste fotocollectie: 

Stadsarchief Oss.
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Even voorstellen... Hoi, ik ben Valerie.

U kent mij waarschijnlijk van de rubriek “In gesprek met de pastoor”. Maar binnenkort kent u mij waarschijnlijk 
nog ergens anders van. Al zo’n drie jaar schrijf ik met veel plezier voor het Parochieblad Willibrordus. Van mijn 
gedoopte, maar “ongelovige” vrienden krijg ik de meest interessante vragen over ons katholieke geloof. Deze vragen 
speel ik door aan de pastoor en hier kunnen wij vervolgens lange gesprekken over hebben. Mijn gezicht kent u 
waarschijnlijk van de lezingen in de kerk. Samen met mijn moeder verkondig ik al jaren wat er in de Bijbel staat in 
de Eerste en Tweede Lezing. Ook dit doe ik met plezier. Vanaf september mag ik nog meer betekenen voor onze 
mooie parochie. Maar eerst even iets over mij en mijn geloof.

Ongeveer 24 jaar geleden 
ben ik gedoopt. Het was 
in mijn tijd nog normaal 
dat de hele klas de Eerste 
Communie deed, dus 
vanzelfsprekend heb ik deze 
ook gedaan. Mijn moeder 
is vrij gelovig, dus deed ik 
ook mijn Vormsel. Maar een 
11-jarige snapt vaak nog niet 
precies wat het geloof nou 
eigenlijk inhoudt. In ieder 
geval begreep ik dit niet. 
Dus voor mij begon mijn 
religieuze reis eigenlijk pas 
echt hierna.

Ik studeer journalistiek. Een paar jaar terug kregen we de 
opdracht om een korte presentatie te houden over een 
zelfgekozen onderwerp. Op het grote digitale scherm 
projecteerde ik een foto van een neushoorn, een tijger, een 
gorilla en mijzelf in de kerk. Vervolgens vroeg ik aan mijn 
klasgenoten wat de overeenkomst tussen deze vier wezens 
was. Het antwoord: we zijn alle vier bedreigde diersoorten. 
In 2015 was 17% van de jongeren officieel Rooms-katholiek. 
6% hiervan ging minstens één keer per maand naar de 
kerk. Ik krijg dan ook regelmatig de vraag wat iemand van 
mijn leeftijd daar doet. Lang heb ik dat zelf ook niet precies 
geweten. Twijfelen over je geloof komt vaker voor. Diaken 
Pieter Raaijmakers had hier laatst nog een mooie preek 
over. Job en de apostel Thomas deden het ook. Zelfs de 
pastoor heeft me ooit verteld dat af en toe twijfelen goed 
is, zodat je kritisch blijft en bewust voor je geloof blijft gaan. 
Maar een aantal jaren terug overwoog ik om hier niet meer 
voor te gaan. 

De Bijbel is een mooi geschrift met wijze verhalen erin, 
maar een boek dat zo oud is, kan onmogelijk altijd goed 
zijn doorgegeven. Zo dacht ik toen. Bovendien, met de 
moderne wetenschap lijkt alles wat het Christendom 
verkondigt onlogisch en onrealistisch. Ik had nooit een 
bewijs gezien, dus hoe kon ik blind op de christelijke leer  
vertrouwen? Toch bleef ik naar de kerk gaan. Ik bleef 
zelfs lector. Ik voelde me namelijk fijn bij de leer van het 
katholieke geloof en wilde er niet mee breken. Maar de 
worsteling van dit gevoel met het onlogische aspect  
ging niet weg. Tot ik anderhalf jaar geleden een minor 
“filosofie en ethiek” volgde. Eén van mijn leraren vertelde  
in verschillende lessen over het Christendom. Hoe het  
was ontstaan en hoe het in de tijden is veranderd.  
Horend hoe het geloof groot was geworden uit praktische 
overwegingen in de Romeinse tijd en hoe de Bijbel is 

doorgegeven, brokkelde mijn geloof alleen maar meer af. 
Toch bleek deze leraar sterk religieus. Ik stuurde hem een 
e-mail met de vraag hoe hij zo stellig bleef geloven terwijl 
hij zoveel feiten kende die met zijn geloof leken te botsen. 
Hij antwoordde onder andere: ‘Misschien zijn er in jouw 
familie ook verhalen van opa’s of oma’s die lang gestorven 
zijn, maar die als verhaal nog steeds worden doorverteld. 
Die verhalen leven, en daarin jouw verre voorouders.’  
Het is niet altijd belangrijk of iets waar is of niet. Voor mij 
zijn de verhalen in de Bijbel waar en daarom zijn ze dat.  
Ik heb geen bewijs meer nodig, ik geloof. Ik weet niks zeker, 
ik geloof. 

Dit vertel ik mijn vrienden wanneer ze vragen wat ik nog 
in de kerk doe. Wellicht zijn er nu lezers die eerder tijdens 
mijn verhaal dachten: ‘O jee, weer zo’n kortzichtige jongere 
die haar geloof laat vallen bij gebrek aan bewijs.’ Maar het 
geloof is volgens mij sowieso iets wat je de ene dag meer 
voelt dan de andere. Ik ben altijd dol op mijn vriend, maar 
op sommige dagen krijg ik meer kriebels in mijn buik als 
ik hem voor me zie koken dan de andere. U zal dat gevoel 
vast ook kennen. En uiteindelijk is de weg die we afleggen 
om bij ons uiteindelijke geloof te komen toch minstens zo 
belangrijk als de uitkomst?

Mijn tien jaar jongere zusje zou nu zeggen: ‘Begint ze weer 
filosofisch te praten.’ Dus ik zal to the point komen. Dit alles 
flitste door mijn hoofd toen de pastoor mij vroeg of ik in 
het kerkbestuur wilde komen. Ik heb niet veel tijd met mijn 
studie en werk en waarschijnlijk ben ik een van de jongste 
bestuursleden in Nederland, maar ik ben blij dat ik iets 
meer zal mogen doen voor een geloof dat ook veel voor 
mij doet op het moment. Voortaan zal ik dus tegen mijn 
vrienden kunnen zeggen dat ik niet alleen naar de kerk ga, 
maar dat ook nog eens in het bestuur zit. Gek voor iemand 
van mijn leeftijd? Misschien niet echt. 

Getekend  
Valerie van Vliet
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Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie
Naam overledenen: Leeftijd Kerk

 Mien Droomers 97 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Fons Brouwers 88 jaar M.O.O, Oss 
 Ida Verhagen - van de Heuvel 84 jaar H. Willibrordus, Berghem 
 Riet Cox 98 jaar M.O.O, Oss 
 Ron Jie Foeng Sang 63 jaar M.O.O, Oss 
 Bert Boeijen 81 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Jan van Bijnen 85 jaar M.O.O, Oss
 Adriaan van de Wiel 89 jaar H. Willibrordus, Berghem 
 Tiny Ulehake 87 jaar M.O.O, Oss 
 Mien van Loon - Jans 88 jaar M.O.O, Oss 
 Han Wagemakers - van Krieken 93 jaar H. Willibrordus, Berghem 
 Hanni Poirters - Blom 82 jaar M.O.O, Oss

Dopelingen in onze Willibrordus Parochie

Wist u dat…
…  er op zondag 26 september  

een h. Mis in de Servatiuskerk  
in Megen was en dat na deze 
viering de jubilarissen uit het 
Cantores kerkkoor door pastoor 
Kerssemakers en het Kerkbestuur gehuldigd zijn en 
in het zonnetje gezet? En dat er op zaterdagavond 13 
november na de h. Mis in de Lambertuskerk in Haren 
ook drie jubilarissen worden gehuldigd? Deze Harense 
dames zijn al 50 jaar in het Sint Lambertuskoor actief. In 
het eerst volgende Parochieblad lees je meer over deze 
feestelijke vieringen in Megen én Haren.

…  er iedere 4de zondag van de maand een gezongen 
Spaanstalige h. Mis in de Grote Kerk is? Aanvang 17.00 uur.

…  dit jaar tijdens de Open Monumentendagen de Grote Kerk 
goed is bezocht? In de sacristie van de Grote Kerk waren 
de kunstschatten te bezichtigen, de toren kon men 
onder begeleiding beklimmen en de pastorietuin was 
omgebouwd naar een gezellig tuinterras, waar je een 
drankje kon nuttigen. Met dank aan alle vrijwilligers van 
‘Vrienden van de Grote Kerk’.

…  op zondagmiddag 19 december het Vocaal Ensemble 
Oss in de Grote Kerk weer een Kerstconcert verzorgd? 
Meer informatie vind je in het volgende Parochieblad en 
op de website www.vocaalensembleoss.nl

…  dat het beklimmen van de toren van de Grote Kerk weer 
mogelijk is? De beklimming duurt ongeveer 90 minuten 
en kan door groepen van 4 tot maximaal 10 personen 
worden gemaakt. Alle informatie vind je op de prikbor-
den in de Grote Kerk.

…  de toren van de Willibrorduskerk in Berghem sinds begin 
juni weer compleet is? De wijzerplaten van de klok 
hangen er, vers geverfd en goed verlicht weer tegen de 
kerktoren. De Berghemenaren moesten het even zonder 
de tijd stellen. De software die het uurwerk aan de gang 
houdt moest gerepareerd worden en daarom stond de 
klok stil en was het een mooi moment om ook de wijzer-
platen op te 
knappen.  
Met dank aan 
allen die dit 
financieel mo-
gelijk hebben 
gemaakt.

Wij feliciteren de ouders en wensen hen en 
hun kinderen een mooie toekomst toe als blije 
en gelukkige Christenen.

 Frans Reuvers
 Estella Evers
 Riley Romijnders
 Bart Kiene
 Max Ratajczyk
 Laura Marinic
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Visserskerk behoudt een  
maatschappelijke functie

Samen met de Grote Kerk en de kerken in Berghem, Haren en Macharen 
vormt de Visserskerk de Willibrordus Parochie. Vanwege teruglopend 
kerkbezoek en vanwege het kostenaspect heeft het kerkbestuur zich 
genoodzaakt gezien bij de bisschop toestemming te vragen om de 
Visserskerk aan de eredienst te onttrekken. Maar het gebouw blijft 
behouden en er zijn plannen voor een nieuwe maatschappelijke invulling.  

Het markante gebouw aan de 
Berghemseweg werd in 1925 in gebruik  
genomen als de Gerardus Majellakerk. 
Bouwpastoor was pastoor Jan Vissers  
en al gauw werd de kerk in de volks- 
mond naar hem vernoemd. 
Ontelbare Ossenaren hebben er de  
mis bijgewoond, zijn er gedoopt, 
getrouwd of hebben er afscheid 
moeten nemen van hun dierbaren.  
Sinds 2020 hebben er echter nauwelijks  
nog vieringen plaatsgevonden. 
Pastoor Roland Kerssemakers van de 
Willibrordus Parochie legt uit: “Toen ik 
hier vijf jaar geleden begon bezochten 
zondags nog ongeveer 50 mensen de 
mis, de laatste tijd waren er dat  
hoogstens 25. Ook waren er nagenoeg 
geen uitvaarten, huwelijken en dopen 
meer. Om toch nog goede vieringen 
te houden in een bijna lege kerk is 
moeilijk. Het was voor het kerkbestuur 
geen gemakkelijke beslissing. Het 
bestuur is echter verantwoordelijk 
voor het onderhoud en het kosten-

aspect woog niet meer op tegen het 
pastorale belang. Gelukkig kunnen 
we op 500 meter afstand van de 
Visserskerk de parochianen bedienen 
in de Grote Kerk en hebben veel van 
hen de overstap al gemaakt.”

Pastoor Kerssemakers vervolgt: 
“Om een kerk aan de eredienst te 
onttrekken heb je toestemming 
nodig van de bisschop. Deze laat 
zich in zijn besluit adviseren door 
twee organen: het priesterberaad en 
het economische adviesorgaan van 
het bisdom. Sinds juni is de sluiting 
een feit. Het kerkbestuur behoudt 
de kerk in eigendom en gaat deze 
niet verkopen aan bijvoorbeeld een 
projectontwikkelaar. Daar zouden 
we veel geld mee kunnen genereren 
want deze prachtige kerk staat op een 
triple-A locatie. We willen er echter 
een sociaal-maatschappelijk project 
in realiseren en we gaan daarvoor een 
stichting in het leven roepen. De kerk 

heeft immers altijd al gezorgd voor 
onderwijs, ziekenzorg en zorg voor 
ouderen. Veel van die taken zijn in 
de loop der jaren overgenomen door 
de staat. Er resteren echter ook taken 
die de staat niet op zich neemt. Over 
de exacte invulling zijn we goed aan 
het nadenken. Op dit moment heeft 
serviceclub de Lions er een depot 
voor hun boekenbeursproject. Het 
buitenaanzicht van de kerk laten we 
sowieso intact.”

Over het draagvlak om de Visserskerk 
per 1 juni jl. te sluiten zegt pastoor 
Kerssemakers: “De parochianen en de 
vaste kerkgangers hebben dit besluit 
zien aankomen en hebben er begrip 
voor. Natuurlijk staat het pastorale 
werk bij ons op één, het gaat er om 
mensen te helpen bij de vieringen in 
goede en kwade dagen. Mooi is dat 
de twee koren van de Visserskerk, Les 
Chanteurs de St. Gérard en het Don 
Boscokoor sinds kort zingen in de 
Grote Kerk. Het Don Boscokoor gaat 
de zaterdagavondmis opluisteren 
en op zondag gaan Les Chanteurs 
de St. Gérard, het Herenkoor, de 
Gregoriaanse Schola en het M.O.O. 
Dameskoor dat om de beurt doen. 
Een prachtige variatie dus.”  

Getekend Dick Hubertus  

Pastoor Kerssemakers sluit weliswaar de Visserskerk voor de eredienst,  
maar opent hem voor een nieuwe maatschappelijke invulling

Oude latijnse spreuk: 
‘In Dei nómine feliciter’ – 
‘Gelukkig in God’s naam’ 
“We mogen gelukkig zijn omdat we 
God’s naam dragen, kinderen van 
God zijn, Christenen”, dankzij de 
eerste geloofsverkondigers waarvan 
Sint Willibrord (739 Echternach) de 
belangrijkste voor ons was.
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Herkomst en herplaatsing van unieke beelden 
‘Maria en Jozef’ 

Deze beelden zijn gemaakt bij het keramisch bedrijf St. Joris in Beesel. Oor-
spronkelijk was het een ‘normale’ steenfabriek maar eind jaren ’30 werd er 
ook een kunstatelier gestart. Kunstenaars uit het hele land kwamen naar 
Beesel in Limburg om er producten in klei te ontwerpen. Beelden, luxe 
vazen, kruiken en gebruiksgoed in alle soorten en maten. Typisch voor de 
Beeselse producten is, dat deze zijn gemaakt van steengoed (gres) en met 
zout verglaasd. Hetzelfde procedé dat gebruikt wordt voor de fabricage 
van de bekende ‘Keulse potten’. 

Een groot deel van het assortiment 
had een religieus karakter: heiligen-
beelden, kruisbeelden, wijwaterbakjes 
en -kruikjes en zelfs doopvonten en 
altaren. De katholieke kerk was een 
hele grote en belangrijke klant en 
in veel kerken in Nederland zijn nog 
‘Beeselse’ kunstvoorwerpen terug te 
vinden.

Het bedrijf St. Joris is in 1923 opgericht  
door mijn opa Herman Driessen en dat  
verklaart voor een belangrijk deel mijn 
passie voor de Beeselse kunstkeramiek.  
Al bijna 30 jaar verzamel en inventariseer  
ik de producten die in het Beeselse 
atelier zijn gemaakt. Ik heb er zelfs een 
boek over geschreven. Op de website 
van Stichting Beesels Keramisch Erfgoed 
(www.sbke.nl) is nog veel meer infor-
matie te vinden en wordt ook de 

inventarisatie gepubliceerd. En sinds 
kort dus ook de prachtige beelden in 
Oss.

De drie beelden (Maria en Jozef, maar 
ook het beeld van Don Bosco) uit 
de Heilige Geestkerk zijn unica en 
gemaakt door Joep Thissen. Een 
kunstenaar uit Roermond die na de 
Tweede Wereldoorlog een aantal 
jaren voor St. Joris heeft gewerkt. 
Aan de gebruikte glazuren kan ik 
zien dat hij de beelden midden jaren 
vijftig heeft gemaakt en dat klopt 
precies met de leeftijd van de Don 
Boscokerk die helaas al enige tijd is 
afgebroken. Hierna zijn de beelden 
verhuisd naar de Visserskerk aan de 
Berghemseweg in Oss. Waarschijnlijk 
heeft de architect of bouwpastoor 
van de Don Boscokerk Joep Thissen 

gevraagd om de beelden voor deze 
kerk te ontwerpen. Misschien is er nog 
wel een archief van de Don Boscokerk 
waaruit dat nog te achterhalen is?  
Zou mooi zijn…! En volgens mij is er 
nog een ‘Beesels’ beeld geweest dat 
ooit in deze kerk stond? Een oude 
zwart-wit foto vind je op ook deze 
pagina. Misschien dat er nog mensen 
zijn die zich dit herinneren en weten 
waar het beeld naar toe is gegaan. 

Mooi dat de beelden (Maria en Jozef) 
een prachtige nieuwe plaats, aan de 
buitenmuur van het Parochiecentrum 
Willibrordus, langs een drukke 
fietsstraat en in het centrum van 
Oss hebben gekregen. Want buiten 
ophangen is geen enkel probleem. 
Ze zijn er voor gemaakt om gezien te 
worden en heel veel van de Beeselse 
kunstkeramiek staat al decennia 
buiten. En het is ook goed dat de 
parochianen uit de oude Don Bosco 
Parochie en van de Visserskerk zien 
dat deze beelden een mooie plaats 
hebben gekregen, waar ze recht op 
hebben…! 

Getekend Erik Driessen 
Kleinzoon van de grondlegger van  
St. Joris te Beesel 

www.sbke.nl

Heb je informatie over dit beeld en 
weet je misschien wat er ermee is 
gebeurd of waar het staat?  
Bel: 0681849154

GEZOCHT
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Geen indringer

Nu ik probeer iets zinnigs op papier te zetten, vraag ik me af, of ik eigenlijk 
met een verontschuldiging zou moeten beginnen. Was het namelijk niet  
correcter, “galanter” geweest onze komst naar de Grote Kerk aan te kondigen,  
voordat we er gingen zingen? Sorry dan; toen niet bij stilgestaan en nu kan 
ik alleen maar hopen dat het geen al te onaangename verrassing voor de 
trouwe kerkgangers is geweest. 

Verdenk er ons – en inmiddels snap je 
wellicht al dat ik het heb over het Don 
Bosco koor - echter niet van dat wij er  
als ongewenste gasten zijn binnen-
gedrongen. Het is niet zo dat we ertoe  
zijn omgekocht of zwaar gesubsidieerd,  
maar we zijn met volledige instemming  
van de parochieleiding overgekomen. 
Hoewel we van oorsprong echt geen 
Nomaden zijn, is dit toch al de derde 
kerk waarin we zingen.
  
De naam zegt het immers al: we 
begonnen in de Don Bosco parochie. 
Maar al jaren geleden daalde het 
kerkbezoek en dat leidde tot het 
samengaan, herenigen, van de 
parochies van de Visserskerk en 
Don Bosco. Cantores Gerardi van de 
Visserskerk hield op te bestaan en 
het Don Bosco koor ging er (ettelijke 
jaren) de liturgie opluisteren.  
Na verloop van tijd daalde echter ook 
hier de bezettingsgraad tijdens de 
diensten tot een niveau van waaruit 
je de bui, sluiting, kon zien aankomen. 
De annexatie door de Grote Kerk 
verliep, naar het mij is overgekomen, 
soepel en zonder gedwongen ontsla-
genen. Al een paar maanden zingen we  
met enige regelmaat in de Grote Kerk op  
zaterdagavond de h. Mis van 19.00 uur.  
Zie de liturgische kalender in dit  
Parochieblad. Je bent van harte welkom 
om er te komen luisteren en dat welkom 
wil ik nog wel wat uitbreiden. 
 
Het Don Bosco koor hanteert geen 
ledenstop maar meer de stelregel 
“hoe meer zielen hoe meer vreugd.” 
Van leeftijds- noch enige andere vorm 
van discriminatie is geen sprake; al 
lijkt het me voor zangers onder de 25 
zinvol eerst even bij Les Chanteurs 
langs te gaan, maar verder: Je hoeft 
geen toelatingsexamen te doen. Er is 
geen strikt kledingvoorschrift. (Toen ik 
alle leden van de Gregoriaanse Schola 
in uniforme koormantel zag staan, 
moest ik erkennen: dat heeft wat, 
maar in het Don Bosco koor verscheen 
nog nooit iemand in gala, noch in een 
overall en houden we de vrijheid van 

alles daar tussenin.)  
Contributie: 50 cent per week. De 
moeite niet waard om op af te dingen 
of korting te vragen. Een dirigent 
die alle geduld met zijn stelletje 
amateurs heeft; nooit boos, laat staan 
handtastelijk wordt, en sfeer. 

Nou, als die niet goed was hadden we 
nooit zoveel jubilarissen ter viering 
van hun 25-, 40- of 50-jarig jubileum 
gehad. Niet zo lang geleden hadden 
we nog een 60jarige jubilaris en die 
we hebben er nog 1 in ons midden. 
We zouden hem beslist niet willen 
missen, maar volgens mij is hij ook 
niet weg te slaan. Dus als je een beetje 
kunt zingen (wat volgens mij toch 
iedereen kan), kom eens langs op een 
zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur, 
als we in ons mooie parochiecentrum 
repeteren, of meld je aan bij  
Alda Spanjers, tel.: (0412) 631536 of 
Harry Sprakel, tel.: (0412) 634488.
 
En mocht je iemand kennen van wie je 
denkt “dat zou iets voor hem of haar 

zijn, maar die is wellicht te bescheiden 
of verlegen om zichzelf aan te meden”, 
laat het ons weten en dan zorgen wij 
wel voor een uitnodiging.

Getekend Jan van Asseldonk

Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel,  
Heilig Doopsel én gezinscatechese

Alle voorbereiding zijn na de vakantie-
periode weer begonnen. Een ieder 
die geïnteresseerd is kan zich het 
gehele jaar door opgeven bij de 
pastoor, kapelaan of diaken. 

U hoeft niet persé parochiaan te zijn 
in onze Willibrordus Parochie want 
iedereen is van harte welkom en we 
hopen op veel enthousiaste kinderen 
én ouders.  
 

Willibrordus Parochie:

Stuur een e-mail naar:  
info@parochiewillibrordus.nl  
Kijk voor alle informatie op de website: 
www.parochiewillibrordus.nl

Pastoor Roland Kerssemakers,  
kapelaan Willem Renders,  
kapelaan Quinten Kerckhofs en  
diaken Pieter Raaijmakers met de  
werkgroepen.  
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Choral Evensong door Gorcum Boys Choir
Woensdagavond 20 oktober hoopt het Gorcum Boys Choir een ‘Choral 
Evensong’ in de Grote kerk te verzorgen. Het Gorcum Boys Choir zingt de 
traditionele Engelse gebeden en koorstukken met begeleiding op orgel.  
De aanvang is 19.30 uur. Het duurt ongeveer een uur en de toegang is vrij. 
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 

De Evensong komt voort uit de Engelse 
Reformatie. Nadat de kloosters werden  
gesloten verplaatste de dagelijkse 
getijdengebeden zich naar de  
kathedraal. De anglicaanse aartsbischop  
Thomas Cranmer voegde de tradi-
tionele gebedsmomenten samen tot 
een ochtend- en een avondgebed. 
In het avondgebed, de Evensong, 
worden vesper en completen 
gecombineerd. Vandaar dat zowel 
de Lofzang van Maria als de lofzang 
van Simeon gezongen wordt. Vast 
onderdeel van de evensong zijn de 
psalmen. Deze worden vierstemming, 
op een vaste melodie de zogenaamde 
‘chanting’, onberijmd gezongen door 

het koor. Het koor heeft een grote rol 
in de Evensong. 

Het Gorcum Boys Choir, bestaande uit 
30 jongens en mannen, is opgericht 
om o.a. deze traditie voort te zetten in 
Nederland. Ook zingt het koor om het 
jaar een week in Engeland. 

In de herfstvakantie is het koor op 
koorkamp in de omgeving van Oss 
om nieuwe koormuziek in te studeren 
en allerlei andere leuke activiteiten te 
doen. Tijdens deze evensong zingt het 
koor de Lofzang van Maria en Simeon 
van C.V. Stanford (Evening Service in 
A). De psalm is Psalm 150 van dezelfde 

U wordt van harte uitgenodigd deze ‘Choral Evensong’ te bezoeken. Een moment van bezinning en gebed in de 
prachtige Grote Kerk van Oss. Informatie over het koor kunt u vinden op de website: www.gorcumboyschoir.nl

Ben je handig en zou je ons willen helpen? 
Al vele jaren wordt er traditiegetrouw 
door de vrijwilligers ‘Vrienden van de 
Grote Kerk’ een prachtige Kerststal 
tussen vele kerstbomen in de Grote 
Kerk opgebouwd. Ook dit jaar staat 
dat weer te gebeuren. Daarom deze 
oproep. 

Ben je handig, creatief, een beetje 
technisch en heb je in december 
een paar dagen tijd om ons mee te 
komen helpen? Dan ben je van harte 
welkom. Want dit jaar kunnen we 
wel een paar extra handige handjes 
gebruiken. Meld je dan nu aan en bel: 
06-81849154.

componist. De anthems die worden 
uitgevoerd zijn: ‘Hear my prayer’ van 
F. Mendelssohn met veel solisten werk 
door jongens van het koor en het 
prachtige ‘Cantique de Jean Racine’ 
van G. Fauré.  
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27e Zondag door het jaar

Zaterdag 2 okt
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen Gebedsdienst

Zondag 3 okt
09.30 uur Sint Willibrordus Berghem
10.00 uur Grote Kerk Oss Gregoriaanse Schola
11.30 uur Heilig Hart Kerk Gemengd koor Cantate ex Corde

28e Zondag door het jaar

Zaterdag 9 okt
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 10 okt

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem

10.00 uur Grote Kerk Oss
Herenkoor 
Aansluitend Catechese met ouders

11.30 uur Heilig Hart Kerk Herenkoor Bloemskerk
29e Zondag door het jaar

Zaterdag 16 okt
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen Gebedsdienst

Zondag 17 okt
09.30 uur Sint Willibrordus Berghem
10.00 uur Grote Kerk Oss M.O.O. koor
11.30 uur Heilig Hart Kerk Heilig Hartkoor

30e Zondag door het jaar

Zaterdag 23 okt
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 24 okt

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem

10.00 uur Grote Kerk Oss
Les Chanteurs de St. Gérard 
Aansluitend Catechese 

11.30 uur Heilig Hart Kerk
17.00 uur Grote Kerk Oss Spaanstalige h. Mis

 31e Zondag door het jaar

Zaterdag 30 okt
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Met viering Allerzielen
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen Gebedsdienst

Zondag 31 okt

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem

10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor

11.30 uur Heilig Hart Kerk

Liturgische kalender 2 oktober t/m 12 december 2021

  
 Missen door de week: Elke dag om 08.30 uur in de Grote Kerk te Oss

   Dinsdag t/m vrijdag om 19.00 uur en zaterdag om 08.30 uur in de Sint Willibrordus Kerk 
te Berghem  

  
 Uitstelling Allerheiligste: Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Grote Kerk te Oss
  Elke vrijdagavond om 18.00 uur in de Sint Willibrordus Kerk te Berghem
  
 Biechtgelegenheid: Iedere zaterdag in de Grote Kerk van 17.30 - 18.00 of op afspraak
 
 Spaanse H. Mis: Iedere 4de zondag van de maand ‘Spaanstalige’ H. Mis in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur
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Allerheiligen

Maandag 1 nov
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Heilig Hart Kerk

Allerzielen

Dinsdag 2 nov

15.00 uur Sint Willibrordus Berghem Vespers en zegening graven
15.00 uur Grote Kerk Oss Vespers en zegening graven
15.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen Vespers en zegening graven
19.00 uur Grote Kerk Oss Allerzielenviering
19.00 uur Sint Willibrordus Berghem Allerzielenviering
19.00 uur Heilig Hart Kerk Allerzielenviering

Heilige Willibrordus

Zaterdag 6 nov
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 7 nov

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem

10.00 uur Grote Kerk Oss
Gregoriaanse Schola
Aansluitend Catechese met ouders

11.30 uur Heilig Hart Kerk
33e Zondag door het jaar

Zaterdag 13 nov
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Sint Lambertus Koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen Gebedsdienst

Zondag 14 nov
09.30 uur Sint Willibrordus Berghem
10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor
11.30 uur Heilig Hart Kerk

Christus Koning van het heelal

Zaterdag 20 nov
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 21 nov

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem

10.00 uur Grote Kerk Oss
M.O.O. koor
Aansluitend Catechese

11.30 uur Heilig Hart Kerk
1ste Zondag van de Advent

Zaterdag 27 nov
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren

Zondag 28 nov

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem
10.00 uur Grote Kerk Oss Les Chanteurs de St. Gérard
11.30 uur Heilig Hart Kerk
17.00 uur Grote Kerk Oss Spaanstalige h. Mis

2de Zondag van de Advent

Zaterdag 4 dec
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 5 dec
09.30 uur Sint Willibrordus Berghem
10.00 uur Grote Kerk Oss Gregoriaanse Schola
11.30 uur Heilig Hart Kerk

3de Zondag van de Advent

Zaterdag 11 dec
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren

Zondag 12 dec
09.30 uur Sint Willibrordus Berghem
10.00 uur Grote Kerk Oss M.O.O. koor
11.30 uur Heilig Hart Kerk



Graag wil ik even stilstaan bij het verhaal in het 
Marcusevangelie over de blinde bedelaar Bartimeüs. 
Deze Bartimeüs leidt een aarzelend, angstig en 
struikelend leven. De mensen verachten hem. Maar ook 
in het grootste lijden, en misschien juist dan, kan er iets 
onverwachts oplichten. Diep in hem sluimert, zoals in 
ieder mens, een groot verlangen. We zijn er ons meestal 
nauwelijks van bewust. Het is het verlangen naar 
vervulling, naar alles omvattende vreugde en liefde. 
Voor deze Bartimeüs is dát verlangen het enige licht in 
de duisternis van zijn bestaan. Dat is de reden waarom 
hij steeds weer de moed kan vatten om verder te leven.

De blinde ziet

Licht, het eeuwige leven dat in Jezus brandt, is ook in 
deze man doorgebroken, in zijn leven, hier en nu. Hij sluit  
zich aan bij die stoet. Hij wist en hij weet nu ten volle dat 
diep in zijn gebrekkige leven een licht schijnt dat eeuwig 
geluk betekent. Juist dát konden de leerlingen maar niet  
inzien. Daarin wijst deze voormalige blinde hen nu de weg. 

En wij, ik denk dat de meesten van ons niet zo’n intens 
ongelukkig leven hebben als die blinde Bartimeüs.  
Maar we hebben allemaal ons verdriet, onze pijn, 
ieder heeft te maken met rouw en de angst om ziek te 
worden en uiteindelijk dood te gaan. Ook wij zullen aan 
de grenzen van ons bestaan komen. Maar wij kunnen 
altijd, ook nog in het grootste lijden, evenals Bartimeüs 
zeggen: ”Maak dat ik kan zien”. Dan kan dat Licht ook 
in ons schijnen, de Liefde van God, de Liefde voor ieder 
van ons die tegelijk wil uitgaan naar alle anderen, die 
eeuwige Liefde die in ons tot leven wil komen. 

Getekend Geer Salet  
(Macharen)

Hij zat langs de weg toen hij hoorde dat Jezus, vergezeld 
van zijn leerlingen en een flinke menigte, voorbijkwam, op 
weg naar Jeruzalem. Jezus had kort tevoren gezegd dat Hij 
aan het kruis ter dood gebracht zou worden. De leerlingen 
waren angstig en bedrukt. Jezus had ook gezegd dat Hij na 
drie dagen zou verrijzen. Dat ging hun bevattingsvermogen 
te boven. Maar Jezus ging het juist om de werkelijkheid 
van de verrijzenis, dat is de liefde van God zelf, die in Hem 
leefde. Het is de Liefde die voortdurend naar allen en alles 
uitgaat, die altijd al bestond, die nu is en die blijft bestaan 
door alle lijden heen en door de dood heen. En Jezus wil 
met alles wat in Hem is dat die ultieme vreugde in Hem ook 
in zijn leerlingen tot leven komt. Maar ze zien het niet.

Dan roept die blinde: “Jezus, heb medelijden met mij”.  
Hij roept vanuit zijn lijden én vanuit dat diepe verlangen in 
hem. Jezus blijft staan. Hij is zich volledig bewust van het 
lijden dat Hij zelf tegemoet gaat. Nu hoort en voelt Hij ook 
het diepe lijden van deze man. En Hij hoort daarin ook het 
verlangen naar die grote eeuwige liefde, die in Hemzelf 
leeft. Jezus laat de blinde bij zich roepen. Bartimeüs springt 
op. Hij rent naar Jezus. “Wat wil je dat Ik voor je doe?” 
“Zien!” En er vindt een prachtige ontmoeting plaats tussen 
deze twee mensen. Het licht van Jezus schijnt voluit naar de 
blinde; het schijnt in hem, en tussen hen beide. Het diepste 
verlangen van Bartimeüs wordt vervuld. Hij ziet! Het grote 

Hoogfeest van de H. Willibrordus
Op deze zondag heeft onze parochie feest. Het is de 
verjaardag van onze parochie: Willibrordus is immers onze 
patroon. Ook de kerk van Berghem heeft Willibrordus 
als patroonheilige dus nog meer feest. De H. Willibrordus 
is ook de patroon van onze kerkprovincie en hij is de 
grondlegger van ons Christelijk geloof en we kunnen 
zeggen de stichter van de Katholieke Kerk in Nederland.

Feest voor onze parochie op zondag 7 november

Alles bij elkaar reden genoeg om uitgebreid dit hoogfeest 
te vieren in de Grote Kerk van Oss. Het wordt een plechtige 
feestelijke mis met medewerking van een koor samengesteld 
uit de grote variëteit die onze parochie rijk is. Uiteraard zullen 
de priesters, diaken, koster, acolieten en misdienaars van 
onze parochie de viering verzorgen. 

Aan het slot van de viering gaan we de verschillende jubila-
rissen eren met een oorkonde om daarna met een gezellig 
samenzijn in het parochiecentrum bij elkaar te komen waar 
we het feest op goede Katholiek-Brabantse wijze verder 
zetten. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, onze kerk 
biedt ruimte aan heel veel zielen en we zorgen dat het ook 
verantwoord is.

Zondag 7 november Hoogfeest van  
de H. Willibrordus in de Grote Kerk,  
aanvang 10.00 uur.


