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‘Als Jezus niet echt verrezen is dan is ons geloof zinloos en kan ik net zo 
goed de tuin om gaan spitten’.

Het geloof in Jezus Christus, in de Overwinnaar op de dood, 
de Verrezene, is bepalend voor ons leven. Het geloof stuurt  
en richt ons hele leven vanaf de geboorte tot het graf, als 
het goed is.

Als het goed is, maar wat is die weg om tot het geloof te 
komen soms lang, wat is die weg moeilijk met niet alleen 
wegversmallingen, maar met omleidingen en hobbels 
en kuilen. De eerste leerlingen en ook wij moeten het 
hebben van een getuigenis uit de eerste hand 
of van een heel persoonlijke ervaring met 
God. Het waren de vrouwen die het 
eerst bij het lege graf aankwamen 
en ervan getuigenis gaven.  
Zoals we horen in de lezingen 
van Pasen zijn met heel wat 
schroom de leerlingen gaan 
kijken. Petrus en Johannes gaan 
kijken, eigenlijk vol ongeloof. 
En hoe lang duurt het niet voor 
het geloof ook echt land.  

De Emmaüsgangers hadden de 
moed al opgegeven, zij gingen 
naar huis de tuin omspitten. Voor 
hen was de weg met Jezus doodge-
lopen, slechts na een heel persoonlijk en 
intiem moment met de verrezen Heer draaien 
ze weer om en gaan terug naar Jeruzalem. 

Op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena, in alle 
vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat 
de steen voor de opening van het graf was weggehaald.

Jezus vroeg: ‘Waarom huilt u zo? Zoekt u iemand?’ In de mening 
dat het de tuinman was zei Maria Magdalena: ‘Heer, als u het 
bent die Hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u Hem 
hebt neergelegd; dan kan ik Hem laten halen.’ 

Ons geloof in de verrezen Heer is inderdaad een heel 
persoonlijk geloof een relationeel geloof. Je bent geen 
goed Katholiek als je precies doet wat God en de Kerk 
voorschrijven. Het is niet zoals bij de Islam waar je pas 
een goed volgeling van Mohammed bent als je je precies 

houdt aan wat de Koran voorschrijft of een goed protestant, 
in sommige kringen, als je nauwgezet de geboden van God 
onderhoudt. Het ware geloof in Jezus Christus de Verrezene, 
betekent dat je leeft van uit de Liefde die Jezus heeft laten 
zien op het kruis. En dat is geen wettisch geloof maar een 
liefdesrelatie die pijn doet en lijden met zich meebrengt. 

De vreugde van de leerlingen die terugkeren van Emmaus 
is zo groot dat zij hun geloofservaring gaan delen met 

de anderen en dat brengt weer nieuwe vreugde 
waar teleurstelling en depressies heersen. 

De vreugde plant zich voort en geeft 
hoop. Het is de Liefde van God die zich 

geeft op het kruis in zijn eigen Zoon, 
die Liefde is bron van alle vreugde 
en ook alle hoop.  
 
Het is ook die liefde waarvan Sint 
Paulus zegt in dezelfde brief aan 
de Corinthiërs (1 Corinthiërs 13) 
als ik de Liefde niet had: ‘Al zou 

ik de talen van de mensen en van 
de engelen spreken, maar ik had de 

liefde niet, dan zou ik klinkend koper 
of een schallende cimbaal zijn geworden. 

En al zou ik de gave van de profetie hebben 
en alle geheimenissen weten en alle kennis  

bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat 
ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan 

was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot 
levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam 
overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde 
niet, het baatte mij niets. 
 
En in vers 11 en verder: ‘Toen ik een kind was, sprak ik als een 
kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu 
ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 
Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raad-
sel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.  
Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik 
kennen, zoals ik zelf gekend ben. En nu 
blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste van deze is de liefde’. 
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Aldus Sint Paulus in de brief die hij schrijft aan de Christenen van Corinthië. (1 Cor.15,14).
(Overigens dat van de tuin omspitten dat heeft Sint Paulus nooit zo gezegd, dat zijn mijn woorden. Hovenier of  
tuinman is trouwens geen slecht beroep of maar een hobby en ook al heb je wel geloof, dat omspitten van de tuin 
moet sowieso toch gebeuren, het gaat met geloof alleen wat soepeler.) 

Sint Servatiuskerk te Megen
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 Like ons op   Parochie H. Willibrordus Oss

Deze dagen vieren we het Paasfeest, het grote Feest van 
ons geloof: het versterkt in ons het geloof , onze hoop, onze 
liefde, door de kruisdood en de verrijzenis van de Heer.  
Het lege graf is voor ons Nieuw Leven. Dat het Paasfeest en 
het opvolgende Pinksterfeest samen met de geloofsfeesten 
die we achtereen volgend vieren, ons nieuwe Geestkracht 
geven en ons leven verdiepen en versterken. De Heer van 
alle leven heeft in de tuin van ons leven gezaaid: “Het zaad 
van het Eeuwig Leven”.

Zalig Pasen: de Heer Jezus is werkelijk Verrezen, Alleluia.

Pastoor Roland Kerssemakers 

Vervolg van pagina 1 

Wijwater ophalen op Paaszaterdag 
in Haren, Macharen, Berghem en Oss

Ook dit jaar staat er op Paaszaterdag of te wel Stille  
Zaterdag achter in de kerken wijwater klaar dat mee 
naar huis kan worden genomen. Wijwater is water dat 
door de pastoor of kapelaan is gewijd en wordt in de 
kerk gebruikt bij verschillende religieuze handelingen.

Voor het ophalen van het wijwater moet u een lege fles of 
karaf meebrengen om te vullen. Daarmee kunnen thuis de 
wijwatervaatjes gevuld worden of om te bewaren. 

Paaszaterdag staat achter in de 
portalen van de kerken in:  
Haren, Macharen, Berghem, in de 
Grote Kerk (M.O.O.) en de Heilig 
Hart Kerk te Oss tussen 11.00 en 
14.00 uur wijwater klaar om op  
te halen.
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De devotie tot het Heilig Hart bestond al langer maar ver-
spreidde zich voornamelijk in de 19e eeuw. De geschriften 
en mystieke ervaring van de heilige Margaretha-Maria 
Alacoque (1647-1690), die in 1920 heilig verklaard werd, 
vormde een grote stimulans voor de verspreiding van de 
devotie. Denk maar aan de vele kerken die toegewijd zijn 
aan het Heilig Hart van Jezus: de Sacre Coeur in Parijs, de 
basiliek van Koekelberg in België of onze eigen H. Hartkerk. 
Het zijn uitingen van authentiek geloof die vorm krijgen in 
het devotionele leven. 

Maar wat betekent die devotie tot het Heilig Hart van Jezus? 
En waarom ontstaat er alleen een devotie tot zijn Hart 
en bijvoorbeeld niet tot zijn lever, maag of rechterpink? 
Omdat het hart iets meer voorstelt dat alleen een orgaan 
wat bloed door ons lichaam pompt. Denk maar eens aan 
de uitdrukkingen die we gebruiken: “Hij heeft een hart van 
goud”, “Hij heeft het hart op de goede plek” of “Hij heeft een 
hart voor de zaak.” We kunnen ook denken aan de verliefde 
stelletjes die hun romantische gevoelens willen vastleggen 
door hartjes met hun initialen aan te brengen op bomen of 
andere plaatsen. Kortom: het hart is bij uitstek een universeel 
teken van liefde. 

Als ultiem bewijs van Gods liefde voor ons God zelfs mens 
geworden in God de Zoon, Jezus Christus. De devotie tot 
het Heilig Hart van Jezus is dus tegelijk een teken van de 
Menswording die we met Kerstmis vieren. Want door zijn 
geboorte uit de maagdelijke schoot van Maria heeft God 
ook een menselijk hart gekregen dat brandt van liefde voor 
ons. In het Heilig Hart van Jezus vinden wij de bron van alle 
liefde en het volmaaktste toonbeeld van de liefde tot God 
en tot de naaste. Dit alles vinden we op subtiele wijze uitge-
beeld in de afbeelding van het Heilig Hart.

De wonde in het Hart
Het hart is, zoals gezegd het teken van liefde. Maar door 
de zonde heeft de mens de liefde tot God en tot de naaste 
verwond waardoor Jezus’ Hart bloedt van verdriet om de 
verloren mensheid. Door onze daden van eerherstel kunnen 
genoegdoening brengen aan God. Tegelijk stroomt uit de 
wonde ook het onderpand van onze redding want: “een van 
de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond kwam er 
bloed en water uit.” (Joh. 19, 34). Het bloed en het water  
verwijzen naar de twee grote genademiddelen die de Heer uit 
liefde voor ons naliet: het Heilig Doopsel en de Allerheiligste 
Eucharistie.

De doornenkroon
Het Heilig Hart is gekroond met doornen. We zien hierin de  
uitmuntende liefde van Jezus Christus tot God. De liefde van 
de Zoon gaat zo ver dat hij niet alleen bereid is de vernedering 
van de Menswording te ondergaan maar zelfs de gruwelijke 
dood aan het kruis sterft omwille van de liefde tot God en 
de mensen. De Koning van het Heelal heeft in gehoorzaam-
heid aan de Vader de doornenkroon gedragen. Zo horen 

God is niet harteloos

we Sint-Paulus immers zeggen: “Hij heeft het bestaan van 
een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. 
En als mens verschenen  heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoor-
zaam tot de dood, tot de dood aan een kruis.” (Fil. 2, 7 -8)

Het vuur
Boven het Heilig Hart zien we steeds het vuur van Christus 
liefde voor de mens branden. Net zoals de godslamp in de kerk, 
de vlam boven het Hart van Jezus een blijvende herinnering 
aan zijn voortdurende aanwezigheid en liefde voor ons.  
Zo worden we zelf ook aangespoord om in navolging van 
de Heer de liefde voor onze naaste te laten ontvlammen.

Eerherstel en liefde
De uitwerkingen van de devotie van tot het Heilig Hart van 
Jezus zijn tweevoudig. Ze leiden tot eerherstel en blijken 
van liefde. Door de liefde wordt ons hart verenigt en gelijk-
vormig gemaakt met het Heilig Hart van Jezus en zullen we 
de moed krijgen om de deugden te beoefenen.
Door het eerherstel zullen ze ons kunnen verenigen met het 
lijden van de Heer waardoor we alle beproevingen van het 
leven moedig kunnen dragen. De devotie tot het Heilig Hart is 
dus niet iets louter sentimenteels maar brengt ons tot de  
essentie van het christendom: liefde en offer om zo te groeien 
in de beoefening van de goddelijke en zedelijke deugden.

Gebed
Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart,  
Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.
 
Laat ons bidden
Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw  
zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, 
die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U 
verzoenen en schenk vergiffenis aan hen, die uw barmhartig-
heid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jezus Christus, uw  
Zoon, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tip:  
Alle vrijdagen en de maand juni zijn toegewijd aan het Heilig  
Hart van Jezus. Het loont de moeite om dan wat extra aan-
dacht te besteden aan de devotie tot het Heilig Hart van Jezus. 
Bijvoorbeeld door het gebed hierboven of de litanie van 
het Heilig Hart te bidden.

“Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken.” (Joh. 19, 37). Op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren 
viert de Kerk het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. We hebben allemaal al wel eens een Heilig Hartbeeld 
gezien. Jezus staat afgebeeld en wijst naar zijn Hart. Het Heilig Hart is gewond en gekroond met een doornkroon 
en boven het Hart is een vlam te zien. 

Heilig Hart beeld stond in de jaren 50 van de vorige eeuw op het Walplein, nu aan de Berghemseweg te Oss.
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Buitengewone bedienaar van de heilige Communie

Wij, als parochie feliciteren Marion Verwij-Didden, met haar aanstelling tot Buitengewoon bedienaar van de Eucharistie. 
Marion heeft de aanstelling ontvangen uit de handen en door gebed van de hulpbisschop van Roermond, Mgr. De Jong. 
In het volgende stukje beschrijft Marion haar weg die heeft geleid tot deze aanstelling.

Wat betekent het om aangesteld bedienaar van de Eucharistie 
te zijn volgt uit de beschrijving die komt uit hoofdstuk 7 van 
het betreffende pauselijke document. In de praktijk zal de 
buitengewoon bedienaar van de Eucharistie in bijzonder 
gevallen de priester kunnen helpen met het uitreiken van 
de Communie, maar vooral lijkt het mij dat het ook zal gaan 
om mensen thuis te bezoeken, vooral zieken en ouderen 
om hen de Communie te brengen. Steeds is dat op verzoek 
van de priester en zal het duidelijk zijn dat deze assistentie 
ook echt nodig is.  

Uit het document, Redemptonis Sacramentum, Het 
sacrament van de Verlossing, staat in hoofdstuk 7 het 
volgende over de buitengewone taken van lekengelovigen: 
Buitengewone bedienaar van de heilige Communie. 
Bekend mag zijn dat “de bedienaar, die in de persoon van 
Christus het Sacrament van de Eucharistie kan voltrekken, 
alleen de geldig gewijde priester is”. Derhalve heeft de 
uitdrukking ‘bedienaar van de Eucharistie’ nu juist alleen 
betrekking op de priester. Eveneens op grond van hun heilige 
wijding zijn de bisschop, de priester en de diaken de gewone 
bedienaren van de heilige Communie. Hun komt het derhalve 
toe in de viering van de h. Mis de heilige Communie te geven 
aan de christengelovige leken. Zo moet op de juiste wijze 
en ten volle hun ambtelijk dienstwerk in de Kerk duidelijk 
worden en moet het teken van het Sacrament zijn vervulling 
krijgen.

Behalve de gewone bedienaren bestaat er ook nog de  
officieel aangestelde acoliet, die wat instelling betreft, een 
buitengewone bedienaar is van de heilige Communie, ook 
buiten de viering van de h. Mis. Als bovendien werkelijk 
noodzakelijke redenen dit wenselijk maken, kan hiervoor 
door de diocesane bisschop volgens het recht ook een 
andere christengelovige leek als buitengewone bedienaar 
worden aangewezen ‘ad actum’ (voor de gelegenheid) of 
tijdelijk, waarbij de betreffende zegeningsformule wordt 
gebruikt. Deze handeling van aanwijzing hoeft echter niet 
noodzakelijkerwijs een liturgische vorm te hebben en, als zij 
deze heeft, dan mag zij op geen enkele wijze gelijken op de 
heilige wijding. Tenslotte kan in bijzondere en onverwachte 
gevallen ‘ad actum’ verlof worden gegeven door de priester 
die aan het hoofd staat van de Eucharistieviering. 

Deze functie dient in strikte zin te worden verstaan overeen-
komstig de benaming ervan, dat wil zeggen als buitengewoon 
bedienaar van de heilige Communie, maar niet als ‘bijzondere 
bedienaar van de heilige Communie’ en ook niet als ‘buiten-
gewone bedienaar van de Eucharistie’ of ‘bijzondere bedienaar 
van de Eucharistie’, benamingen waardoor de betekenis 
ervan ongepast en oneigenlijk wordt uitgebreid.

Als er gewoonlijk een aantal gewijde bedienaren aanwezig 
is dat ook voldoende is voor het uitdelen van de heilige 
Communie, dan kunnen er geen buitengewone bedienaren 
van de heilige Communie worden aangewezen. In dergelijke 
omstandigheden dienen zij die voor een dergelijk dienstwerk 
zijn aangewezen, dit niet uit te oefenen. Afkeurenswaardig 
is het gebruik van priesters die, hoewel zij zelf bij de viering 
aanwezig zijn, zich toch onthouden van het uitdelen van de 
Communie en deze taak aan leken toevertrouwen.

Een buitengewone bedienaar van de heilige communie kan 
immers alleen maar de communie uitdelen, wanneer geen 
priester of diaken aanwezig is, wanneer een priester door een 
zwakke gezondheid of door ouderdom of om een andere 
werkelijke reden is verhinderd, of wanneer het aantal  
gelovigen dat te Communie gaat, zo groot is dat de viering 
zelf van de h. Mis uitzonderlijk lang zou duren. Dit dient 
echter zo verstaan te worden dat een korte verlenging een 
absoluut onvoldoende reden is rekening houdend met de 
omstandigheden en de cultuur van de plaats.
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Dopelingen in onze  
Willibrordus Parochie

 Liv Bouwens
 Isabelle de Blécourt
 Noé Reuvers
 Riley Rademakers

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

Even voorstellen...

Beste medeparochianen,
Op verzoek van de pastoor stel ik, Marion Verwij - Didden, me bij gelegenheid 
van mijn aanstelling tot buitengewoon bedienaar van de H. Communie 
nader aan jullie voor. Afkomstig uit Limburg ben ik in 1997 vanwege mijn 
baan in het toen nog bestaande St. Anna Ziekenhuis naar Oss gekomen.  
Getrouwd, 3 kinderen en al vele jaren actief als vrijwilligster bij een landelijk 
opererende Limburgse bedevaartorganisatie, die inmiddels het Huis voor 
de Pelgrim heet.  

Als u regelmatig bezoeker bent van de Grote Kerk in Oss hebt u inmiddels 
gemerkt dat de geluidsinstallatie fors verbeterd is. Dat klopt, want er is 
flink geïnvesteerd in een compleet nieuwe installatie. De laatste decennia 
hebben grote ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van de digitale 
elektronica en de firma Schaapsound uit Ridderkerk heeft een specialisme 
ontwikkeld op het gebied van kerk-audio. 

Zo hebben mijn werk in de gezond-
heidszorg en mijn geloof altijd een niet  
van elkaar los te koppelen rol in mijn 
leven gespeeld. Toen mijn echtgenoot 
overleed, waren de kinderen nog klein.  
En dit in combinatie met een baan met  
heel veel onregelmatigheid, zorgde 
ervoor dat ik mijn langgekoesterde 
wens om theologie te gaan studeren, 
moest parkeren. De kinderen werden 
volwassen, er kwam weer balans in 
ons leven en zo kwam langzaamaan 
mijn wens toch weer bovendrijven. 
Na overleg met de kinderen, Mgr. de 
Korte, onze pastoor en de rector van 
het Theologisch Instituut Rolduc ben 
ik in 2018 gestart met de opleiding 
theologie in het Limburgse instituut. 
En nu,  bijna aan het einde van het 

Met name de galm is in onze kerk 
altijd een groot probleem geweest 
en juist op dat gebied weet men heel 
wat winst te behalen. Door het geluid 
niet meer ongericht alle kanten op te 
sturen, maar door een soort deken 
van geluid boven de banken te laten 
zweven voorkomt men al een groot deel 
van de galm. En voor de fijnproevers; 
geluid gaat met de snelheid van 343 
meter per seconde. En in zo’n grote 
kerk als de onze betekent het dat je 
het geluid van de speaker waar je 
vlakbij zit eerst hoort, en een fractie 

vierde jaar gekomen, ben ik zaterdag 
12 maart door Mgr. de Jong, hulp-
bisschop van Roermond, aangesteld 
tot buitengewoon bedienaar van de 
H. Communie.  
 
Deze aanstelling markeert een mijlpaal 
in de opleiding en gaat vooraf aan de 
stages die ik vanaf volgend collegejaar 
zal gaan lopen. Naast mijn baan hebben  
de afgelopen 4 studiejaren veel inspan-
ning en tijd gekost, maar dat waren ze 
dubbel en dwars waard. Het heeft een 
rijkdom aan mijn leven toegevoegd 
om allengs dichter bij God te mogen 
komen, meer te weten te komen en te 
begrijpen van mijn geloof en dit ook 
o.a. in de catechesewerkgroep uit te 
mogen dragen aan anderen. Ik ben 

erg blij dat ik uiteindelijk toch aan de 
opleiding  ben begonnen en  voel me 
gezegend dat ik nu, met de laatste 
2 jaar nog voor de boeg, alvast wat 
meer mag gaan betekenen voor onze 
eigen Willibrordus Parochie.

Nieuwe geluidsinstallatie in de Grote Kerk (M.O.O.)

van een seconde later hetzelfde geluid, 
maar dan uit de speaker die vooraan 
in de kerk zit. Voeg daarbij nog de  
reflectie van de muren en de 'kakafonie' 
is compleet. 

Bij de nieuwe installatie kan men elke 
luidspreker apart instellen, rekening 
houdend met de snelheid van het 
geluid. Met deze geluidsinstallatie lijkt 
onze kerk nog meer op de St. Jan in 
Den Bosch want daar zit precies  
dezelfde installatie in. Hopelijk hebben 
we er allemaal vele jaren plezier van. 
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Vastenaktie; vergeet haar niet, ook niet met de oorlog

Aandacht voor Oekraïne

Waar de jaarlijkse Vastenaktie vorig jaar weinig kans 
kreeg vanwege corona, is het nu weer de oorlog in  
Oekraïne, die zoveel dichter bij huis is en waar de nood 
zoveel groter lijkt. 'Lijkt', zeggen we met nadruk want 
op andere plekken is de nood door de oorlog niet minder 
geworden. Daarom willen wij toch een dringend beroep 
doen op u om uw bijdrage aan de Vastenaktie dit jaar 
niet te vergeten. Het is echt voor een goed doel, via 
mensen met wie wij rechtstreeks contact hebben. 

De Oekraïnse vlag op de Grote Kerk van Oss als ‘openlijke 
steunbetuiging’ voor de bevolking van het land waar 
Rusland is binnen gevallen. 

“We zijn in gedachten en gebed bij Oekraïne en leven erg 
mee met de Oekraïners die zo heldhaftig vechten voor 
vrede en veiligheid. We denken aan de vele vluchtelingen 
maar ook aan de inwoners uit de Oekraïne die in ons land 
wonen en die zich erg zorgen maken om hun familieleden 
en vrienden in oorlogsgebied.” 

Via pater Theo van der Leest, die 50 jaar geleden de parochie 
heeft opgericht hebben we contact gekregen met padre 
Eduardo Porche van de San Pedro-parochie in La Toma, net 
buiten Cordoba die daar nu de pastoor is. Onder die parochie 
valt ook het gehucht “El Chingolo”. Pastoor Eduardo heeft 
daar te maken met gebrek aan de eerste levensbehoeften 
voor de kinderen die daar naar school gaan. 

Kinderen die nog blij zijn met een das, een muts of een 
shirtje want het kan er ook flink koud zijn, midden in de 
winter in Argentinië. Graag willen we de pastoor steunen 
bij zijn hulp aan de kinderen. Daarom hebben we gemeend 
om de opbrengst van de ‘Advent- en de Vastenactie’ deze 
keer ten goede te doen komen aan zijn mooie werk daar. 

Als u wil doneren kan dat gemakkelijk om uw gift over te 
maken naar het IBAN bankrekeningnummer: 
NL34 RABO 0140405682
Ten name van: Willibrordus Parochie, 
o.v.v. Advent- en Vastenactie

Of via de collectebussen die achter in de kerken staan.  
Dit kan ook gemakkelijk met de Givt-app. 

Hartelijk dank voor uw gift.

Namens padre Eduardo Porche en de kinderen van de  
San Pedro parochie  
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Heilig, heilig, heilig: de heiligverklaring van de 
Zalige Titus Brandsma

Op 15 mei zal de paus de Zalige Titus Brandsma heilig verklaren. Het is een 
uitzonderlijke gebeurtenis waarbij de Kerk als het ware verklaart: “deze 
persoon is zeker in de hemel, neem er een voorbeeld aan en roep zijn voor-
spraak in.” Dat er een Nederlander heilig verklaart wordt die bovendien nog 
eens een sterke band met ons eigen Oss heeft, maakt deze heiligverklaring 
des te opmerkelijker. Geloof me, dat gebeurt echt niet vaak. Reden genoeg 
dus om er even bij stil te staan.

Telkens wanneer wij de geloofsbelijdenis 
bidden zeggen we ‘Ik geloof in de ene, 
heilige, katholieke en apostolische Kerk’. 
De Kerk is een. Dat houdt ook in dat 
er een onverbrekelijke band bestaat 
tussen de strijdende Kerk op aarde, de 
lijdende Kerk in het Vagevuur en de  
triomferende Kerk in de hemel. Allen 
te samen vormen zij één lichaam, het 
Mystieke Lichaam van Christus, waarvan 
Christus het hoofd is. De heiligen zijn 
reeds in de hemel en leven al in de 
volmaakte gemeenschap met God. 
Op grond hiervan is het dat wij de 
heiligen kunnen bidden om hun voor-
spraak. Zij staan reeds dichter bij de Heer. 

Onze diepste roeping is om zelf ook 
heilig te worden en de heiligen geven 
ons hierbij hoop. Ze laten ons zien dat 
het niet onmogelijk is om ook zelf heilig 
te worden, ze geven ons een voorbeeld 
van wat het betekent om een volgeling  
van Jezus Christus te zijn. En wat blijkt?  
Er is geen standaardmanier om heilig 
te worden. Er zijn zoveel wegen om 
heilig te worden als er ook heiligen 
zijn. Elke persoon is uniek heeft zijn 
eigen geschiedenis, achtergrond, 
spiritualiteit en moeilijkheden maar is 
vanuit de situatie waarin hij leeft  
geroepen tot een innige relatie met 
God, geroepen tot heiligheid. 

Deze biografie vond ik op de website 
van de karmelietenorde in Nederland:
De zalige Titus Brandsma (1881 - 1942) 
is een van de meest inspirerende karme-
lieten voor de hedendaagse wereld. 
Naar hem zijn kerken, scholen en straten 
vernoemd. Hij werd in 1881 geboren als 
Anno Sjoerd Brandsma in Oegoclooster 
een gehucht in Friesland nabij Bolsward. 
Titus, koos hij later als kloosternaam. 
De sociaaleconomische achterstands-
positie van de Friese katholieken heeft 
op het leven van Titus Brandsma een 
grote invloed gehad. Zijn inzet voor de 
emancipatie van Nederlandse en Friese 
katholieken, vooral op de gebieden van 
onderwijs en journalistiek, heeft hier zijn 
oorsprong.

Op 17-jarige leeftijd koos Titus voor 
intrede in de Karmelorde. Al in de eerste 
jaren van zijn kloosterleven kwam hij in  
contact met mystieke geschriften. Op het 
gebied van de studie van mystiek en 
spiritualiteit zouden later zijn grootste 
verdiensten liggen. 

In 1923 werd Titus Brandsma benoemd 
tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek  
aan de dan opgerichte Katholieke  
Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baan-
brekend werk verricht met de verzame-
ling en beschrijving van middeleeuwse 
mystieke geschriften. Zijn interesse was 
echter niet alleen studieus gericht. Hij was  
zeer bewogen om de persoonlijke 

godsrelatie van mensen, zoals blijkt uit 
zijn diesrede van 1932.

In de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij  
vele gelegenheden gewaarschuwd tegen 
de gevaren van het opkomend Nationaal- 
socialisme. Tijdens de eerste bezettings-
jaren bleef Titus zich verzetten, vooral 
via onderwijs en journalistiek.  
Op 19 januari 1942 werd hij door de  
Gestapo gearresteerd en beschuldigd 
van sabotageactiviteiten. Er volgden enige 
weken ondervraging op het bureau van 
de Sicherheitsdienst op het Binnenhof 
in den Haag. In deze periode schreef hij 
o.a. het geschrift Mijn Cel - Dagboek van 
een gevangene. Niet lang daarna begon 
zijn laatste reis, via verschillende gevan-
genissen, richting het concentratiekamp 
Dachau. Hier stierf hij op 26 juli 1942. 
(bron: karmel.nl)

De heiligen zijn onze vrienden bij God. 
Het is dan ook zeer wenselijk om in 
ons gebedsleven ook een bijzondere 
relatie te onderhouden met enkele 
heiligen die ons aanspreken en ons 
in hun leven te verdiepen. Dit kan 
bijvoorbeeld door de aanroepingen 
tijdens het gebed, het lezen van een 
biografie of een geestelijk werk, een 
bedevaart…

We weten dat ons een heerlijke toe-
komst in de hemel wacht als we ons 
leven volledig richten op God en uit 
liefde tot Hem een leven leiden dat 
beantwoordt aan Gods liefde voor 
ons. De heiligen laten ons zien dat het 
ook echt binnen onze mogelijkheden 
ligt. Het gaat wellicht met vallen en 
opstaan maar het is mogelijk.

“Hij die de wereld wil winnen voor Christus, 
moet de moed hebben ermee in conflict 
te raken.” (Zalige Titus Brandsma) 

Getekend kapelaan Kerckhofs
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In gesprek met de pastoor (en kapelaan) (vervolg)

We hebben het weleens over een roeping gehad. Kun je 
die ook hebben tot leraar? 
K: "Een roeping is iets groters. Het is een bepaalde levens-
staat. Een levensstaat is iets wat het leven fundamenteel 
verandert. Iets wat je wordt. Niet iets wat je doet. Je wordt 
een echtgenoot. Je wordt een priester of diaken. Dat is een 
manier van zíjn en dat kun je niet ongedaan maken."

En als je voelt dat je roeping is om echt leraar te zíjn?  
Is dat weer anders? 
P: "Je kunt heel soms zeggen dat een leraar een roeping 
heeft. Dat is geen functie dan die hij uitvoert. Dan is zijn 
leven zo ingevuld met leraar zijn dat hij niet alleen lesgeeft 
op school. Dan doet hij het ook buiten de vaste uren. Als ik 
een leraar ben en ik jou ontmoet, wil ik je gelijk iets leren. 
Dan praat je over een roeping. Zeker ook als je herkent dat 
God dat in jou heeft gelegd."  
K: "Ik denk dat we twee verschillende categorieën van een 
roeping kunnen onderscheiden. Enerzijds hebben we de 
algemene roeping als christen. Onze roeping om heilig te 
worden. Dat vloeit door in alles in ons normale leven. In alles 
wat we doen proberen we dat zo goed als mogelijk voor 
God te doen. Binnen die algemene roeping tot heiligheid 
heb je de meer specifieke roeping. Waar we het net over 
hadden."

Kan het zijn dat je die specifieke roeping in eerste  
instantie verkeerd interpreteert? Dus dat je bijvoorbeeld 
denkt dat je bent geroepen om priester te worden, maar 
er later achter komt dat je roeping toch echt is om leraar 
te worden. 
K: "Dat vraagt voorbereiding. Als je gaat trouwen gaat daar 
ook een voorbereidingsproces aan vooraf. Je kunt verliefd 
worden op iemand en denken dat het de vrouw van je 
leven is, maar dan sta je nog niet de volgende dag in de 
kerk en op het stadhuis. Voor je priester wordt heb je zeven 
jaar seminarie. Het is een tijd die we uit Gods hand moeten 
ontvangen om te kijken en af te wegen of iets Gods plan 
is. Ik heb ook eens tegen een jong stel gezegd dat ze hun 
fantasie daarbij moeten gebruiken. Hoe zou het zijn om nu 
getrouwd te zijn? Voor het priesterschap kun je je inbeelden 
dat je priester bent en je de sacramenten bedient. Dan bekijk 
je wat dat met je doet. Gaat dat lukken? Ben je daar toch 
een beetje afkerig van? En waarom is dat? Soms denk je in 
eerste instantie dat het je roeping is en denk je later: nee, 
absoluut niet! Toen ik mijn priesterroeping begon te ervaren, 
dacht ik op gegeven moment dat ik toch liever vader wilde 
worden en een gezin wilde hebben. Maar toen vroeg ik 
mezelf af: wat speelt hier nu eigenlijk? Toen gaf de heilige 
geest het licht om te kunnen kijken wat er aan de hand was 
en wat Gods wil was. Iedere roeping is een teken van liefde. 
De liefde om jezelf te willen geven." 

Ik studeer nu viereneenhalf jaar journalistiek en ik heb 
veel nagedacht over hoe het is om journalist te zijn.  
Ik sluit niet uit dat ik over tien jaar pas inzie dat ik  
helemaal niet gemaakt ben om journalist te zijn. Dat ik 
hier op aarde ben om te doceren. Dat gebeurt niet bij 
het priesterschap? 
P: "Dat kan. Maar dat moet je van tevoren al proberen te 
tackelen. Tijdens mijn priesteropleiding heb ik een paar 
flinke retraites gedaan van minstens een week. Dan ben je 
echt alleen maar daarmee bezig onder leiding van iemand 
die je daarmee kan helpen. Het is een keuze die je zelf moet 
maken in alle vrijheid. Die criteria kun je toetsen. Doe ik het 
in vrijheid? Waarom doe ik dit? Wat is mijn diepste motivatie? 
Dat is heel diep spit- en graafwerk." 

Maar kan je zelfs dan niet nog steeds van gedachten 
veranderen? Mijn broertje wist vanaf het moment dat 
hij een potlood vasthad dat hij kunstenaar zou worden. 
Iedereen wist dat. Hij doet het niet alleen tijdens zijn 
studie of werk. Hij is altijd aan het tekenen. Is er altijd  
in zijn hoofd mee bezig. Dan zou je het toch ook een 
roeping kunnen noemen.  
P: "Kunstenaarschap is maar één aspect van het leven.  
Daarnaast doet hij toch ook weleens iets anders?"

Ja, maar dat doet u ook.  
K: "Met kunstenaar zijn kun je nog ophouden." 

Dat is mijn punt. Voor hem voelt het zijn zíjn. Hij doet 
het niet, hij ís het.  
K: "Een zijnsverandering kan alleen ten diepste, gebaseerd 
op heel fundamentele dingen. Je kunt geen kunstenaar zíjn 
in de meeste strikte zin van het woord."

Ik denk dus wel dat hij echt een kunstenaar ís. Maar hij 
zou het ooit in zijn leven nog kunnen veranderen mocht 
er echt iets uitzonderlijks gebeuren. Jullie kunnen dat 
niet meer. Jullie zíjn priester en blijven dat. 
P: "Ja, maar dat maakt me niet angstig. Op het moment dat 
je die keuze maakt, voelt dat als vrijheid. Dat blijft altijd, ook 
al heb ik de grootste moeilijkheden. Ook al zit ik helemaal 
vast, dan nog is dat een zíjn dat mij niet belemmert."  
K: "Wat is vrijheid? Vrijheid is volgens mij niet alles kunnen 
doen wat je wil of alle mogelijkheden openhouden. Vrijheid 
bestaat eruit een keuze te kunnen maken voor het goede. 
Als je die keuze maakt, betekent dat dat je een aantal dingen 
niet doet. Als jij besluit om te trouwen betekent dat dat alle 
andere mannen niet meer met je kunnen trouwen.  
Dat is een keuze die je gemaakt hebt, maar belemmert dat 
je vrijheid? Of is dat juist een bevestiging van de vrijheid 
dat je die keuze kon maken? De andere kant is om nooit een 
keuze te maken. Dan wordt je onvrij door de hoeveelheid 
aan keuzes die je niet maakt."  

Hoi, ik ben Valerie. Ongeveer 24 jaar geleden ben ik gedoopt en met mij veel van mijn vrienden en vriendinnen. Hoeveel van hen er 
tegenwoordig nog naar de kerk gaan, kan ik op één hand tellen. Dit is een keuze die ze mogen maken, maar weten ze eigenlijk waar ze 
niet voor kiezen? Een tijdje terug vroeg een vriend mij of wij christenen elk jaar onze communie doen en of een hostie een soort tosti is. 
Ik besloot in gesprek te gaan met de pastoor aan de hand van vragen van mijn gedoopte maar “ongelovige” vrienden. Ook ik kwam 
erachter dat er nog een hoop te leren is over de christelijke levenswijze. In deze editie praat ik niet alleen met pastoor Kerssemakers (P), 
maar ook met kapelaan Kerckhofs (K). We hebben het over roepingen.
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Valerie in gesprek met pastoor Roland Kerssemakers: zie eerder uitgegeven Parochiebladen en de volgende uitgave.

P: "Als ik tandpasta of shampoo moet kopen in de winkel, 
word ik daar een beetje hopeloos van. Er is te veel keus." 

Dat is vergelijkbaar met dat ik vegetariër ben. Vroeger 
kon ik nooit kiezen als ik uit eten ging. Alles was lekker. 
Nu hebben ik meestal maar twee of drie keuzes. Dat 
vind ik best fijn. Maar ik moet wel zeggen dat als ik ooit 
écht heel lekkere ribjes op de kaart zie staan, ik toch af 
en toe “zondig”, zoals ik het dan noem.  
K: "Dat kan een gehuwde ook hebben. Een man is getrouwd, 
kijkt naar buiten en denkt: goh, dat had ook weleens de 
vrouw van mijn leven kunnen zijn. Misschien wordt hij zelfs 
wel verliefd. Maar als hij dan toch bij zijn vrouw blijft, is dat 
een bevestiging van de keuze die hij gemaakt heeft. Dat is 
liefde. De liefde is mooi zo lang het goed gaat, maar als het 
moeilijker gaat en je dan alsnog je keuze bevestigt, bevestig 
je juist de liefde die er is. Dat kan een band ook versterken. 
Anders komen we in een soort tijdelijkheidsdenken en een 
soort wegwerpcultuur. Zodra er een beter model van telefoon 
is, koop je die maar." 

Daar is toch niks mis mee? U had toch een nieuwe telefoon, 
pastoor?
P: "Klopt, maar niet omdat ik het model beu was. Ik kon niet 
meer verder met de oude. We zaten echt vast."  
K: "Maar als je even dikwijls van vrouw als van telefoon gaat  
veranderen, voelt iedereen aan dat er iets mis is. Jonge 
mensen zoals wij zeggen misschien snel dat als het niet 
meer gaat, je door moet. Maar nog steeds is ook van deze 
generatie het ideaalbeeld om iemand voor altijd lief te  
hebben. Dat zie je vaak op Facebook. Dan kennen ze elkaar 
drie maanden en dan staat er al “I love you forever”. Die wens 
is er wel. Af en toe wordt die vergeten door praktische redenen 
en niet geleerd hebben om een offer te brengen. Men weet 
niet hoe het te bereiken en hoe men met moeilijke momenten 
om moet gaan. Maar het verlangen naar eeuwigdurende 
liefde blijft." 

Zaterdag 9 april kledinginzamelingsactie
Dit jaar is er ook weer een kledinginzamelingsactie 
voor Mensen in Nood op zaterdag 9 april van 11.00 tot 
13.00 uur in de Grote Kerk (M.O.O.) en de Heilig Hartkerk 
(Bloemskerk) te Oss. De gebruikte schone kleding kan 
je opgevouwen en in een plastic zak afgeven achter in 
deze kerken. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en 
knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen 
we helaas niet aannemen.

Dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen we in 
Oeganda heel veel kinderen helpen weer naar school te 
gaan ondanks alle Corona-maatregelen. De basisschool is 
de basis voor de toekomst, dat geldt voor ieder kind, jongens 
én meisjes. Daarom werkt Cordaid in Oeganda, onder  
andere in het district Kamuli, in de regio Busaga, aan beter 
onderwijs. Samen met de vrijwilligers van Sam’s Kledingactie 
zorgt Cordaid ervoor dat de kinderen betere leeromstandig-
heden krijgen op school. 

Namens alle vrijwilligers hartelijk dank voor uw medewerking.
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De redenen hiervoor waren velerlei. 
Allereest betreft het een verzoek van 
de Paus om in ieder Bisdom een vaste 
plaats te creëren waar deze aloude 
vorm van misvieren plaats kon vinden 
in een waardige kerk met voldoende 
capaciteit en ook met een gemakkelijk 
en centrale bereikbaarheid.

Omdat er in ons Bisdom behoefte is 
om in deze vorm te vieren en onze 
Bisschop gehoor wilde geven aan 
het verzoek van de Paus kwam het 
verzoek naar Oss. In het bijgevoegde 
artikel vind een korte toelichting en 
uitleg van een van de priesters.

In het schema van de vieringen in de 
Grote Kerk zult u zien dat deze h. Mis 

Dat is meer dan folklore. Wij beleven 
vanuit het geloof de liturgie als de 
vóórtzetting van het leven van Christus. 
Door de liturgie gaat de verlossing die 
Jezus gebracht heeft door, in tijd en 
ruimte. Wie zo de liturgie kan beleven,  
is een bevoorrecht mens. Hij kan altijd 
dichtbij de Heer geraken. Wat de 
apostelen met Jezus beleefden,  
herhaalt zich dan hier en nu. Dat is een 
groot geschenk!

Tegelijk is de liturgie in beweging, 
d.w.z. elke tijd legt andere accenten. 
Een verrassende beweging aan het 
begin van deze eeuw was dat paus 
Benedictus de belangstelling van jonge 
mensen voor de oude Latijnse Mis 
serieus nam. Hij wilde ruimte maken 
om dit te gegeven een kans te geven 
in plaats van te verbieden. Dat sloeg 
aan. Wereldwijd ontstonden initiatieven 
om de klassieke Romeinse liturgie te 
bestuderen en te vieren. 

Wat hierbij opviel is dat het Mysterie 
centraler kwam te staan. In de jaren 
’70 werd in de liturgie ruimte gezocht 
voor de menselijke maat. Daar was om 

In het late najaar van 2021 vroeg de 
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch bij 
monde van de gedelegeerde voor 
liturgie of de Grote Kerk beschik-
baar wilde zijn om de zogenaamde 
Ordo Missae oftewel de Oude mis 
zoals bepaald in het concilie van 
Trente (1545-1563) een plaats te 
geven in de kerk.

De liturgie van de katholieke kerk geeft inspiratie en houvast. Een oud ge-
zegde luidt: Stat Crux dum volvitur Orbis. Dat betekent: ‘Het Kruis staat vast, 
terwijl de wereld ronddraait.’ Dat beleven we heel bijzonder in de liturgie. 
Wat er ook gebeurt in de wereld en in ons leven, de Mis gaat door. En de 
kalender met kerkelijke feesten blijft het alledaagse leven beïnvloeden.

De Oude mis of wel de Tridentijnse mis in de Grote Kerk 

De Diocesane Traditionele Mis in Oss. Waarom? 

steeds op zondag om 12.00 uur wordt 
gevierd. Deze mis is toegankelijk voor 
iedere gelovige of belangstellende.

Mocht u vragen hebben dan kunt u 
via info@parochiewillibrordus.nl uw 

vraag stellen of via de website van de 
parochie meer te weten komen over 
de Tridentijnse mis.

Pastoor R. Kerssemakers
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allerlei redenen behoefte aan. Soms 
sloeg dit door naar vieringen waarin 
alléén maar menselijke ervaringen 
en woorden aan bod kwamen, al dan 
niet met gitaar en drumstel. Dat is een 
voorbeeld van de ‘antropologische 
wending’, d.w.z. het accent kwam te 
liggen op de mens (= anthropos) en 
niet op God. 

In de jaren ’80 raakten we wel zo’n 
beetje uitgeëxperimenteerd. Wat 
zien we dan gebeuren? De komst van 
Johannes Paulus II naar Nederland 
toonde een nieuw bewustzijn onder 
praktiserende katholieken. Ze wilden 
weer over God horen. Er kwamen 
nieuwe priesterroepingen en ook 
lekengelovigen namen initiatieven 
om het geloof weer uit te dragen. De 
Diocesane Traditionele Mis komt daar 
indirect uit voort. 

Enkele gelovigen en priesters kregen 
van Mgr. Hurkmans het verzoek om 

hun verlangen naar een rijkere viering 
van de liturgie in de praktijk om te 
zetten. Dat was het begin van een 
avontuur. Jonge mensen dragen niet 
de ballast van het verleden en hebben 
geen afkeer van dingen als Latijn of 
wierook. Ze ademen onbevangen de 
schoonheid van de liturgie in. Maar 
aan de andere kant hebben ze weinig 
kennis en weinig geduld. Daarom is 
het belangrijk dat liturgisch apostolaat 
samen gaat met vorming en catechese. 
Als de liturgie niet verbonden wordt 
met het menselijk verstand, blijft het 
bij een gevoel. Katholieken geloven 
juist in een ‘cultus rationalis’ (redelijke 
eredienst). Dat is nogal een uitdaging 
binnen onze ‘emo-cultuur’.

De coronatijd heeft de Tridentijnse 
Mis een tijdje stilgelegd. Daarna 
begon het zoeken naar een kerk die 
niet ‘binnen de zoveel jaar’ gesloten 
zou worden en die qua faciliteiten en 
bereikbaarheid aantrekkelijk zou zijn 

voor mensen van buiten. Die kerk is 
gevonden, in Oss. Heel concreet: Elke 
zondag zal om 12.00 uur de Tridentijnse 
Mis gevierd worden in de Grote Kerk 
(M.O.O.), voorlopig aan het zijaltaar. 
Daarna is er koffie en catechese in het 
Parochiecentrum. Zeven priesters van 
ons bisdom werken er aan mee.  
Daarnaast is er een cantor, een web-
master, koster, penningmeester, 
liturgisch instructeur en een planner. 
Samen met de Dienst Liturgie van het 
Bisdom bespreken zij de gang van 
zaken. We zijn pastoor Kerssemakers 
en de parochie in Oss dankbaar voor 
de geboden gastvrijheid. Hopelijk zien 
we elkaar eens, tijdens of na de Mis. 
Sommigen ken ik nog van de keren 
dat ik geassisteerd heb bij pastoor 
Mennen (die ook meedoet). 

Van harte wens ik u een zalig Pasen toe!

Getekend Harm Schilder, pr.

Op zondag 24 april viert het Sint Sebastiaan Gilde in Oss de feestdag van 
Sint Joris. Ter gelegenheid van deze feestdag wordt een ‘Gildemis’ gehouden 
in de Heilig Hartkerk, Kromstraat 107 in Oss. Deze eucharistieviering begint 
om 11.30 uur en wordt met gilde-eer opgeluisterd.

'Gildemis' in de Heilig Hartkerk 

Voorganger tijdens 
deze viering is Gil-
deheer kapelaan 
Willem Renders. 
Na afloop dan de 

viering wordt op 
het kerkplein een 

vendelgroet gebracht. Voor het Sint 
Sebastiaan Gilde is deze dag een  
zogenaamde Teerdag. Na de eucha-
ristieviering wordt namelijk in het 
gildehuis een gezamenlijke maaltijd 
gebruikt, het Teermaal.

Het Sint Sebastiaan Gilde is in 1998 her- 
opgericht. Sint Joris en Sint Sebastiaan 
zijn de beschermheiligen en naamgevers 
van het gilde dat officieel te boek 
staat als Sint Joris en Sint Sebastiaan 
Gilde. Het gilde stond vroeger ook 
bekend als ‘De Oude Schuts’. Het gilde 
dateert uit de 14e eeuw en werd  
opgericht om de stad Oss en omgeving 
te verdedigen in tijden van oorlog. 
Het gilde had een eigen gildealtaar 
in de Willibrorduskerk. De dappere 
schutters werden door de legeraan-
voerders van de hertog van Brabant 

diverse keren ingezet om de lands-
grenzen te verdedigen. In 1427 schoot 
de toenmalige pastoor Jan van Oerle 
zich tot Gildekoning bij de schuts.  

Om zich te oefenen in de wapenen 
werden al snel onderlinge schietwed-
strijden georganiseerd. Het konings-
schieten op de vogel was een van de  
hoogtepunten van het jaar. De winnaar 
werd Gildekoning. In 1868 werd het gilde 
ontbonden en werden de goederen 
bestemd voor de armenzorg. Tegen-
woordig wordt door de leden van 
het gilde nog steeds geschoten, met 
kruisboog en geweer als schietsport. 
Daarnaast wordt er fanatiek jeu-de-

boules gespeeld. Het gilde heeft heden 
ten dage vooral een culturele en 
maatschappelijke functie. Het gilde is 
gehuisvest aan de Huizenbeemdweg 
11 in Oss. De gilde accommodatie is 
opengesteld op zondagen (tot 13.00 
uur) en op woensdagavonden (vanaf 
19.00 uur). Iedereen kan een kijkje 
komen nemen.

Getekend Hans Pennings,
Hoofdman Sint Sebastiaan Gilde Oss
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‘Catechese’ en de ‘Communie en Vormsel voorbereidingen’ in de  
Willibrordus Parochie

In onze parochie hebben we altijd de voorbereiding 
op de eerste H. Communie gedaan met een stuk of 10 
lessen na school en meestal op de woensdagmiddag. 
Daarna volgde nog een bezoekje aan de kerk waar de 
kinderen alles nog eens goed konden bekijken, en een 
oefenles waarin we de hostie lieten proeven en uitlegden 
hoe ze moesten lopen in de kerk. 

De datum werd ruim van te voren meegedeeld zodat iedereen 
zijn feestje kon voorbereiden en op de dag zelf werd de 
kerk groots opgetuigd en alle ooms en tantes waren uitge-
nodigd en de kerk was afgeladen vol. De volgende zondag 
was alles weer normaal en de communicanten konden 
genieten van hun nieuwe fiets of trots het horloge of de 
bedelarmband op school aan de vrienden showen die geen 
Communie hadden gedaan, maar wel naar de Efteling ter 
compensatie waren geweest.

De zondagen daarop en de jaren die volgden kwamen 
de Communicanten niet meer naar de kerk want het was 
allemaal anders als op de dag van het feest, het duurde 
ook veel te lang en alles wat er gezegd werd was niet te 
verstaan en zeker niet te begrijpen. Een enkeling werd van 
thuis uit nog gepusht om het Vormsel te doen, wat dezelfde 
insteek en opzet had, want de oudere broer of zus had het 
ook zo gedaan en het was tevens een mooie afsluiting van 
de basisschool; de weg naar het volwassen worden was 
met het Vormsel ingezet. Zo doen we dit niet meer, zo heeft 
het geen zin om kinderen de Communie te laten doen of 
het Vormsel te ontvangen. Wij zijn als parochie afgestapt 
van deze vorm van voorbereiden op de sacramenten. Een 
nieuwe vorm die hopelijk leidt tot een hechte en ook per-
soonlijke diepe band met Jezus Christus. 

De persoonlijke relatie die een mens heeft met zijn God,  
met zijn Heer, met zijn Verlosser is essentieel in het leven. 
Alle beslissingen en keuzes die wij mensen maken, de situaties 
waar we voor komen te staan, vragen om een antwoord en 
een voorbeeld of leidraad die we kunnen nemen om een 
weg te gaan die ons gelukkig maakt en ons leven betekenis 
geeft juist ook voor anderen en om in geloof doen wat God 
van ons vraagt. 

De vraag uit de oude catechismus die nog dagelijks uit 
de mond van ook heel veel jongeren klinkt: ‘Waartoe 
zijn wij op aarde?’ Antwoord was en is nog steeds: ‘Om 
God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals 
gelukkig te zijn.’ Dit brengt ons bij de vraag: weten we 
nog wat God van ons vraagt? Weten we ook wie Jezus is? 
wat de bedoeling van zijn leven is? En wat de bedoeling en 
zin van ons leven is?

Deze vragen en de feitelijke situatie die we aantreffen bij 
gezinnen en kinderen heeft gemaakt dat we afstappen van 
de oude vorm van Communie - en Vormselvoorbereidingen 
en gaan starten met catechese: de inleiding in het geloof. 
We doen dit voor ouders en kinderen in verschillende leeftijds-
categorieën. Wij hebben een catechese project gevonden 
dat ontwikkeld is door en in het bisdom Roermond, wat ook 
toegepast wordt en goed functioneert in de parochies.  
De opzet is een driejarige catechese traject wat het hele jaar 
doorloopt en waar op elk willekeurig moment ingestapt 
kan worden en wat gekoppeld is aan het liturgisch jaar.  
Het project volgt dus de jaarcyclus van de katholieke Kerk 
en wij in Oss hebben het ook gekoppeld aan de zondagse 
viering. Hiermee wordt het hele gezin de kans geboden om 
het geloof te vieren en te leren, ieder op eigen niveau.

Hoe zit het dan met de Eerste Heilige Communie en het 
Vormsel als er geen data afgesproken wordt en geen 10  
lessen meer gevolgd hoeven te worden, wanneer kan het 
kind de Eerste Heilige Communie doen of het Vormsel? 

Het kind kan de eerste Communie doen als het klaar is 
om Jezus te ontvangen. Het kind doet de eerste Communie: 
als er een band is een relatie met Jezus, als het weet wie 
Jezus is, wat Hij heeft gedaan en waarom Hij op aarde is 
gekomen. Het kind kan de Communie doen als het weet 
wat bidden is (Onze Vader, Wees gegroet, ‘dank en 
vraag’ gebed, voor het eten, ’s morgens, ‘s avonds) en 
het ook doet, zelfstandig en met het gezin. En natuurlijk: 
Wat is dat de Communie? Het doet de eerste Communie 
als het ook naar de kerk komt met het gezin, als er een 
band is met de andere kinderen van God, als het mee-
viert en deelt ook na de Eerste Heilige Communie.
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Wanneer is het klaar voor de Eerste Heilige Communie?  
Als de ouders met de pastoor en de leden van de werkgroep 
catechese, erover eens zijn dat het kind er klaar voor is.  
De criteria zijn duidelijk. 

Wanneer doet het de Eerste Communie en wanneer is 
de dag? 
Op een zondag door het jaar in de reguliere mis doet het 
kind de Eerste Heilige Communie. Als er meerdere kinderen 
zover zijn dan is het mogelijk dat er meerdere kinderen 
tegelijkertijd de communie doen, wel steeds in de reguliere 
mis met speciale aandacht voor de Communicant maar 
geen aparte opgetuigde mis meer. 

En hoe zit het met het Vormsel? 
De kinderen die de catechese volgen en volgens de criteria 
klaar zijn, kunnen het Vormsel ontvangen. In de praktijk 
betekent dat ze al enkele jaren de catechese volgen. 

Ze hebben de Eerste Communie gedaan en ze komen met 
de ouders regelmatig naar de kerk, ze zijn nu al enkele jaren 
met Jezus Christus vertrouwd, zij kennen Hem, ze ontvangen 
de sacramenten (Communie, biecht), bidden zelfstandig, en 
hebben weet van de geloofsbelijdenis. Ze kunnen zelf iets 
in de bijbel kunnen opzoeken en lezen deze regelmatig.

De Bisschop geeft een datum wanneer hij kan komen vormen 
en pastoor met de leden van de werkgroep weten met de 
ouders of de kandidaat voor het Vormsel zover is dat hij of 
zij het Heilig Vormsel kan ontvangen. 

De opzet van de catechese is dat de kinderen van verschil-
lende leeftijden vertrouwd worden met Jezus Christus, Hem 
leren kennen en liefhebben, Hem gaan volgen en Hem  
ontmoeten in de Kerk en gebed. Vanuit de kennis en de band, 
de interesse en vriendschap met Jezus volgt logischerwijs 
een verdere opname in de Kerk door het ontvangen van de 
sacramenten. Doop, Communie en Vormsel volgen uit het 
regelmatig deelnemen aan de catechese en uit het kerkelijk 
en gelovig leven. 

Voor verdere vragen en aanmelding en voor het volgen van 
de catechese neemt u contact op met: 
Pastoor Roland Kerssemakers: 
pastoor@willibrordusparochie.nl 
Diaken Pieter Raaijmakers: 
diakenraaijmakers@parochiewillibrordus.nl 
Werkgroep Catechese: 
catchese@parochiewillibrordus.nl

Handmatig luiden van de  
Maria-klok

Koninklijke Eijsbouts Klokken had beloofd dat vóór 
de Kerst de Maria klok in de ‘klokkenstoel’ van de 
Grote Kerk zou worden losgekoppeld van de andere 
klokken zodat deze voortaan handmatig geluid kan 
worden. Op vrijdagmorgen 17 december was het zover. 

De motor van de Maria klok werd losgekoppeld, gaten 
werden door de zolder geboord en voorzien van een 
diabolo en de meer dan 40 meter staalkabel en touw 
werden gemonteerd. Begin van de middag was deze 
ingrijpende klus door de mannen van Eijsbouts geklaard 
en kon er worden getest met het handmatig luiden.  
Onder toeziend oog en met veel kracht kwam de klok 
in beweging en was het mooie moment daar. Koster 
Richard had de eer om de eerste keer de klok te mogen 
luiden. Het klokkengeluid was over geheel Oss te horen. 
Pastoor Kerssemakers en Jan Janssen waren dik tevreden 
en was het handmatig luiden eindelijk werkelijkheid 
geworden. Zaterdagavond en op zondagmorgen voor 
de h. Mis en tijdens de doop wordt de Maria klok volop 
gebruikt, dit naar ieders tevredenheid. 

De laatste maanden zijn er weer rondleidingen en  
beklimmingen in de toren van de Grote Kerk geweest, 

wat al een aardig bedrag 
heeft opgebracht. Maar nog 
niet voldoende. De komende 
maanden blijven de ‘Vrienden 
van de Grote Kerk’ dit doen 
voor de luidklok en daarna 
staat er weer een nieuw  
kleinschalig project op de 
planning.

Vooraf aan de h. Mis wordt er in de Grote Kerk de Maria-
klok handmatig geluid door een van de misdienaars.
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Corpus Christi (Sacramentsdag) 2022
Als u in de Grote Kerk helemaal naar voren loopt, tot achter het hoogaltaar, 
dan ziet u in de grote glas in lood ramen een prachtig drieluik, afbeeldingen 
die alles te maken hebben met de Eucharistie. 
Sacramentsdag, gevierd. Op zondag 19 juni dit jaar, is het hoogfeest dat de 
werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. 
Aan dit feest is de Sacramentsprocessie verbonden, vroeger een groot ge-
beuren, tegenwoordig bijna nergens meer (in Nederland). Wat zou het toch 
mooi zijn dit weer eens te organiseren, al is het maar in een heel beschei-
den vorm. 

Over die glas in lood ramen, of beter, 
over datgene wat ze voorstellen, gaan 
ook de lezingen van Sacramentsdag. 
Hierover heeft de heilige paus Johan-
nes Paulus II een prachtige toespraak 
gehouden, die hier volgt: Over de 
diepe betekenis van Sacramentsdag.

Het levende Brood komt uit de hemel
De instelling van de Eucharistie, het 
offer van Melchisedek en de broodver-
menigvuldiging: dit is het evocatieve 
drieluik die de Dienst van het Woord 
ons aanreikt op het Hoogfeest van 
Sacramentsdag. In het centrum staat 
de instelling van de Eucharistie. We 
horen Paulus in zijn Eerste Brief aan de 
Korintiërs deze gebeurtenis in nauw-
keurige bewoordingen memoreren, 
hieraan toevoegende: “Telkens als gij 
dit brood eet en de beker drinkt, ver-
kondigt gij de dood der Heren totdat 
Hij komt” (1 Kor. 11, 26). “Telkens” wijst 
naar elke keer waar wij door het vie-
ren van de Eucharistie de verlossende 
dood van Christus verkondigen en in 
onze harten opnieuw de hoop van 
onze definitieve ontmoeting met Hem 
opvlamt. Hiervan bewust zijnde willen 
wij na de consecratie als antwoord op 
de uitnodiging van de apostel uitroe-
pen: “Als wij dan eten van dit brood en 
drinken uit deze beker verkondigen 
wij de dood de Heren totdat Hij komt.” 
Onze blik verwijdt zich om de andere 
elementen van de bijbelse drieluik in 
te sluiten die zich voor onze overwe-
ging tonen: het offer van Melchisedek 
en de broodvermenigvuldiging. De 
eerste beschrijving, heel kort maar 
zeer belangrijk, komt uit het boek Ge-
nesis en is verkondigd in de eerste le-
zing. Het vertelt ons van Melchisedek, 
“koning van Salem”, en “priester van 
God de Allerhoogste”, die Abraham 
zegende en “brood en wijn aanbood” 
(Gen. 14, 18). Psalm 110 verwijst naar 
deze passage, die aan de Messiasko-
ning een buitengewoon priesterlijk 
karakter toeschrijft die God direct aan 
hem verleend heeft: “gij zult priester 

zijn, de eeuwen door, krachtens mijn 
uitspraak: Melchisedek” (Ps. 110, 4).

In Christus is onze dood voor altijd 
overwonnen
Daags voor Zijn dood aan het Kruis 
stelde Christus in de Bovenzaal de 
Eucharistie in. Hij bood brood en wijn 
aan, die in zijn “gezegende handen” 
(Romeins canon) Zijn Lichaam en Zijn 
Bloed werden, aangeboden als offer. 
Zo vervulde Hij de profetie van het 
oude Verbond van Melchisedeks offer. 
Om deze reden - memoreert de Brief 
aan de Hebreeën - “Is Hij voor allen die 
Hem gehoorzamen oorzaak gewor-
den van eeuwig heil, door God uitge-
roepen tot hogepriester op de wijze 
van Melchisedek” (Hebr. 5, 7-10). Het 
offer op Golgotha was voorzien in de 
Bovenzaal; de dood op het Kruis van 
het Vleesgeworden Woord, het Lam 
geofferd voor ons, het Lam dat weg-
neemt de zonden van de wereld. In 
de pijn van Christus is de pijn van elk 
mens ingelost; in Zijn lijden verkrijgt 
het menselijke lijden nieuwe waarde; 
in Zijn dood is onze dood voor altijd 
overwonnen. Laten wij nu onze blik 
richten op het Evangeliegedeelte over 
de broodvermenigvuldiging die de 
Eucharistische drieluik completeert 
waar wij onze aandacht op richten. 
De passage van de Evangelist Lucas 

ons de gave en het mysterie van de 
Eucharistie beter te begrijpen. Jezus 
nam de vijf broden en de twee vissen, 
sloeg Zijn ogen ten hemel, sprak er de 
zegen over uit, brak ze en gaf ze aan 
Zijn apostelen om ze aan de menigte 
voor te zetten. Lucas merkte op: “Allen 
aten tot ze verzadigd waren en wat 
zij overhielden haalde men op, twaalf 
korven met brokken” (Lc. 9, 17). Dit is 
een verbazingwekkend wonder die 
in zekere zin het begin van een lang 
historisch proces aanduidt: de onafge-
broken vermenigvuldiging in de Kerk 
van het Brood van Eeuwig Leven voor 
de mensen van elke ras en afkomst. 
Dit heilig ambt is aan de Apostelen toe-
vertrouwd en aan hun opvolgers. En zij, 
trouw aan de opdracht van de Goddelijke 
Meester, houden nooit op het Eucharis-
tisch Brood te breken en te delen van 
generatie op generatie. De mensen 
van God ontvangen het met devote 
deelname. Met dit Levensbrood, een 
middel voor onsterfelijkheid, werden 
talloze heiligen en martelaren gevoed 
en ontleenden hieraan de kracht aan 
zwaar en langdurig lijden te weerstaan. 
Zij geloofden in de woorden die Jezus 
eens gesproken had in Kafarnaum:  
“Ik ben het levende brood dat uit de 
hemel is neergedaald. Als iemand van 
dit brood eet, zal hij leven in eeuwig-
heid” (Joh. 6, 51).

“Ik ben het levende brood dat uit 
de hemel is neergedaald!”
Na de buitengewone Eucharistische 
“drieluik” beschouwd te hebben, zul-
len we nu onze gedachten direct op 
het mysterie richten. Jezus noemt 
Zichzelf “Levend Brood” hieraan toe-
voegend “het brood dat Ik zal geven, 
is Mijn Vlees, ten bate van het leven 
der wereld” (Joh. 6, 51). Het mysterie 
van ons heil! Christus - de enige Heer 
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FRANCISCUS VAN SALES (1568 – 1622)
Een speurtocht op het wereldwijde web heeft geleid tot de ontdekking, dat 
er zich in uw parochiekerk Heilig Hart (Bloemskerk) een glas-in-lood raam van 
Franciscus van Sales bevindt. Het is interessant om te weten of te onderzoeken 
hoe dat raam daar is terecht gekomen. Het kan zijn dat er eens een pastoor is 
geweest, die een bijzondere verering had voor deze heilige of (waarschijnlijker) 
omdat er een bijzondere verering was voor het H. Hart, dat heel bijzonder is 
gepropageerd door de H. Margaretha Alacoque, een zuster van de Visitatie, 
een religieuze orde gesticht door Franciscus van Sales. Het is de moeite 
waard om u wat te verdiepen in het leven van deze grote heilige en te zoeken 
naar zijn waarde voor deze tijd. 

Zoals u in de aanhef van dit artikel 
kunt opmerken gedenken we dit jaar 
de 400ste sterfdag van deze heilige. 
En dat is niet alleen een terugdenken 
aan, maar meer nog een zoeken naar 
de betekenis die deze heilige heeft 
gehad in zijn eigen tijd en ook nog 
vandaag. Franciscus was bisschop van 
Génève kort na de Reformatie. Génève 
was een calvinistisch bolwerk waardoor 
hij een ‘bisschop in ballingschap’ werd 
in het mooie stadje Annecy. Als bisschop 
was hij zeer gezien. Hij was een bemin-
nelijk mens wiens overtuiging het was 
in het besturen van zijn diocees maar 
ook in de geestelijke begeleiding van 
mensen dat liefde steeds weer het 
uitgangspunt moet zijn. Zijn belang-
rijkste leefregel was dan ook: ‘DOE 
ALLES UIT LIEFDE, NIET OMDAT HET 
MOET’. Dat was bijzonder in een tijd 
waarin zowel bij de calvinisten als de 
katholieken de gestrengheid van de 
kerkelijke leer de boventoon voerde. 
Zijn bekendste boek is de ‘Inleiding tot 

het devote leven’, dat ook na 400 jaar  
nog veel mensen inspireert en dat 
nog steeds herdrukt wordt, ook in 
Nederland. Bijzonder daarin is, dat hij 
steeds de concrete mens als uitgangs-
punt neemt, niemand overvraagt en 
mensen helpt om kleine stapjes te  
zetten in de voortgang van een gelovig 
vertrouwen het leven als christen. Hij 
nodigt mensen uit met zijn bekende 
adagium: ‘BLOEI WAAR JE BENT GEPLANT’ 
en ook ‘WEES WIE JE BENT EN WEES 
DAT ZO GOED MOGELIJK.’ 

In onze Lage Landen zijn er congre-
gaties, die zich door deze heilige 
geïnspireerd weten en zijn voorbeeld 
en zijn geschriften als uitgangspunt 
voor hun leven nemen. Met name 
mogen hier de Salesianen van Don 
Bosco en de Oblaten van Franciscus 
van Sales genoemd worden. En dezen 
hebben weer mensen om zich heen 
verzameld, die ook vandaag willen 
putten uit dat belangrijke erfgoed 

voor hun leven. Via dit bericht in uw 
parochieblad willen we graag uw inte-
resse wekken voor deze heilige. En als 
u meer zou willen weten kunt u altijd 
op zoek gaan op onze website: www.
oblaten.osfs.nl , die goed kan dienen 
als uitgangspunt voor een verdere 
zoektocht. Hier vindt u ook allerlei 
informatie over de activiteiten, die 
ontplooid worden in dit jubileumjaar.

Hopelijk gaat door dit bericht én door 
uw zich verder oriënteren deze ge-
liefde heilige wat meer voor u leven. 
Van harte aanbevolen.

Getekend Wim Holterman  
osfs

gisteren, vandaag en voor altijd - wilt 
dat Zijn reddende aanwezigheid in de 
wereld en geschiedenis verbonden 
wordt aan het sacrament van de Eu-
charistie. Hij wilde Zichzelf maken tot 
brood dat gebroken is, zodat iedereen 
gevoed kan worden met Zijn leven 
door deelname aan het sacrament van 
Zijn Lichaam en Bloed.

Wij stellen ons geloof in Christus’ 
werkelijke aanwezigheid
Zoals Zijn leerlingen vol verbazing 
luisterden naar Zijn redevoering in 
Kafarnaum, zo vinden wij deze taal 
ook moeilijk te begrijpen. We kunnen 
soms geneigd zijn hieraan een ver-
zwakte interpretatie te geven. Maar 
dit zou ons ver van Christus afbren-
gen, net zoals bij die leerlingen die 
“tengevolge hiervan zich terugtrokken 
en Zijn gezelschap verlieten” (Joh. 6, 

66). Wij willen bij Christus blijven en 
zeggen daarom net als Petrus: “Heer, 
naar wie zouden wij gaan? Uw woor-
den zijn woorden van eeuwig leven” 
(Joh. 6, 68). Met dezelfde overtuiging 
als Petrus knielen wij vandaag voor 
het sacrament des altaars en vernieu-
wen onze geloofsbelijdenis in de wer-
kelijke aanwezigheid van Christus.

Dit is ook de betekenis van de plech-
tige processie van Sacramentsdag. 
Wij willen het Heilige Sacrament met 
nederige trots door de straten be-
geleiden, langs de gebouwen waar 
mensen wonen, blij zijn en lijden; waar 
het dagelijkse leven zich afspeelt. Wij 
willen Hem in aanraking brengen met 
ons leven, bedreigd door duizend 
gevaren, verdrukt door zorgen en ver-
driet, onderworpen aan het langzame, 
maar onverbiddelijke voorbijgaan van 

de tijd. Als wij Hem begeleiden willen 
wij onze hulde betuigen door onze 
hymnen en gebeden: “Bone Pastor, 
panis vere...” (uit: sequentie van Sacra-
mentsdag) Wij willen vol vertrouwen 
tot Hem zeggen:  

Goede Herder, brood des levens
Jezus, toon ons Uw ontferming:
wil ons weiden, ons geleiden
naar de zalige aanschouwing
in het land der levenden.

Gij, alwetend en almachtig,
hier de spijs van stervelingen,
maak ons daar tot disgenoten,
mede-erfgenamen, mede-
burgers van Uw eeuwig rijk!
Amen

Getekend kapelaan Renders

Gebrandschilderd glas in lood raam in de Heilig Hartkerk
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Concert in de 

Grote Kerk Oss 

op 9 juni 2022

Met veel gratie, bijna eerbiedig, celebreert het negenkoppige meesterlijke ensemble bestaande uit gerenommeerde 
zangers en artiesten met jarenlange concertervaring en gekleed in eenvoudige monnikengewaden, het gregoriaans.

De bezoekers worden gegrepen door prachtige stemmen en klanken die hun weerga niet kennen.

Soms mysterieus, soms bijna overweldigend, weerklinken de traditionele eenstemmige kerkgezangen, die uit de 
oudheid zijn overgeleverd, in de Latijnse taal. Ave Maris Stella, Dies Irae, Veni Sancte Spiritus of Miriam Matrem Virginem 
zijn slechts enkele van de traditionele gezangen.
Deze worden gevolgd door gregoriaans geïnterpreteerde wereldhits van onze tijd zoals Leonard Cohen's Hallelujah, 
Knockin' on heaven's door van Bob Dylan, Sound of Silence van Simon & Garfunkel en Tears in Heaven van Eric Clapton.

Het gevarieerde repertoire van Gregorian Grace brengt het publiek in een ongekende en meeslepende sfeer. Volledig 
instrumentaal gepresenteerde stukken ronden het programma op indrukwekkende wijze af. De sacrale sfeer van de 
kerken, die als locatie dienen voor de Europese tour van 2022, biedt een passend en indrukwekkend decor en kruipt 
in combinatie met de muziekstukken, die nieuw zijn gearrangeerd door componist Jedrzej Rochecki, op fascinerende 
wijze onder de huid.

Gregorian Grace biedt met Arte Chorale een unieke en zeer emotionele koorervaring, een tijdreis van het gregoriaans 
gezang van de oudheid tot heden.

Laat u een avond lang betoveren.

Duur: ca. 120 minuten incl. 15 minuten pause

Tickets via www.gregorian grace.nl en www.ticketmaster.nl
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Wist u dat…
…  kapelaan Renders in Berghem een groepje kinderen 

heeft dat op woensdagmiddag samenkomt voor een 
soort kinderkerk? Wat knutselen, gezellig iets met ‘kerk’ 
doen. Je kunt de kinderen aanmelden door een e-mail te 
sturen naar: kapelaanrenders@parochiewillibrordus.nl 

…  als er een vraag komt voor catechese naar een van de 
sacramenten toe, je kan aansluiten bij de lopende  
catechese in Oss? Wil je je hiervoor aanmelden stuur dan 
een e-mail naar: info@parochiewillibrordus.nl

…  óók de Mariakapel in de Heilig Hartkerk aan de Kromstaat 
iedere werkdag is geopend? Voor het opsteken van een 
kaarsje, tot gebed of rust te komen. Op zondag is deze 
kapel geopend tijdens de vieringen. De Mariakappelen, 
onder de toren van de kerk in Berghem, Grote Kerk en de 
Mariakapel beneden de dijk tussen Macharen en Megen 
zijn zeven dag in de week geopend. Hier kunt u tijdens 
de fietstocht of wandeling even tot rust komen. 

…  pater Titus Brandsma van 1909 
tot 1923 bij vele Ossenaren heel  
wat geld wist los te krijgen 
voor zijn maatschappelijke  
projecten? Zoals voor de 
bibliotheek en het Titus 
Brandsma Lyceum. Titus zou 
zeker nu de ‘Actie Kerkbalans’ 
van harte ondersteunen en u overtuigen hoe nodig uw 
bijdrage is.

…  de ‘Vrienden van de Grote Kerk’ altijd klaar staan om 
met u een beklimming van de toren van de Grote Kerk 
(het hoogste punt van Oss) te maken? De beklimming 
duurt ongeveer 90 minuten en kan door groepen van 
5 tot maximaal 10 personen worden gemaakt. Maak 
telefonisch een afspraak, meer informatie lees je op de 
prikborden achter in de Grote Kerk. 

…  dat op donderdagavond 9 juni er in de Grote Kerk een 
concert door ‘Gregorian Grace’ wordt gegeven?  
Met overweldigende gezangen als van een andere wereld. 
Met veel gratie, bijna eerbiedig, celebreert het negen-
koppige meesterlijke ensemble het gregoriaans - een 
christelijke zangtraditie, die uit de oudheid stamt. Het 
koor bestaat uit gerenommeerde artiesten en zangers 
met jarenlange concertervaring. ‘Gregorian Grace’ biedt 
je een unieke en zeer emotionele koorervaring, een tijd-
reis van het gregoriaans gezang van de oudheid tot nu. 
Meer informatie vind je binnenkort op de prikborden 
achter in onze kerken en in de media.

Vergeet de mooie dagen niet..!

Als je moe bent en je ligt overhoop met jezelf en je omgeving 
Als je geen raad meer weet en je diepongelukkig voelt 
Denk dan even terug aan de mooie dagen dat je lachte en danste 
Dat je tegen iedereen vriendelijk was als een kind zonder zorgen

Vergeet de mooie dagen niet..! 
Als de horizon zover je kunt kijken donker blijft zonder een teken van licht 
Als je hart vol verdriet is en misschien opstandig 
Als schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde en geluk verdwenen is zoek 
dan toch zorgvuldig in je herinneringen 
Ik vraag het je, de mooie dagen, de dagen dat alles goed was,  
geen wolkje aan de hemel 
Toen er iemand was bij wie je je thuis voelde en toen je enthousiast was

Vergeet de mooie dagen niet..! 
Want als je ze vergeet komen ze nooit meer terug 
Neem jezelf opnieuw helemaal in handen 
Vul je hoofd met blijde gedachten 
Je hart met vergevingsgezindheid, tederheid en liefde  
en je mond met een lach
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Actie Kerkbalans Parochie Willibrordus 2022
Beste parochianen, 
Het is goed om een toelichting te geven op de Kerkbalans 2022 van de Parochie 
Willibrordus. Om meerdere redenen is dat nodig. Ten eerste verwelkomen 
we sinds januari van dit jaar de parochianen van de Heilig Hartkerk. En zij 
zijn gewend om de Actie Kerkbalans in januari te houden. En ten tweede is 
het belang van Kerkbalans dit jaar extra groot. 

Als bestuur proberen we op meerdere 
manieren inkomsten te genereren. Het 
is van belang nu na denken en besluiten 
te nemen die ertoe bijdragen om onze 
parochie over generaties heen gezond 
te houden. We hebben daarin allemaal 
samen een grote verantwoordelijkheid. 
Dat is hard werken maar we zetten 
mooie en goede stappen. Daar hebben  
we u in de afgelopen jaren op een 
aantal momenten een toelichting op 
gegeven. Naast de opbrengsten uit 
het verhuren van bijvoorbeeld een 
aantal woningen en de pachtgrond 
is en blijft de Actie Kerkbalans nog 
steeds van groot belang. 

Voor dit jaar staan een aantal specifieke 
kosten extra in de aandacht. Zo hebben 
we besloten om de geluidsinstallatie 
in de Grote Kerk te vervangen die al 
meer dan 30 jaar oud is. Er staat  
onderhoud gepland voor Berghem, de 
Heilig Hart kerk en de Grote Kerk.  
We willen, als parochie, blijven inves-
teren in het ’samen geloofsgemeen-
schap zijn’, samen vieren en onze 
diaconie. En als laatste ervaren we 

allemaal een enorme toename van 
bijvoorbeeld de energiekosten. U zult 
begrijpen dat het verwarmen van 
onze kerken een forse kostenpost is 
geworden. We zijn, net als u, blij dat 
het voorjaar eraan komt. 

In de Parochie Willibrordus zijn we  
gewend om in mei de Actie Kerkbalans 
te doen. En zo staat het ook dit jaar 
op de planning. We zijn nu de brieven 

aan het voorbereiden en ergens in 
april gaan we u die toesturen. Daarin 
staat precies uitgelegd hoe u kunt 
meedoen met deze Kerkbalans 2022. 
Zoals u waarschijnlijk weet hebben we 
als Parochie Willibrordus een ANBI-
status wat betekent dat de Kerkbalans 
bijdrage als een gift aftrekbaar is bij 
de inkomstenbelasting. 

Wanneer de Actie Kerkbalans brief in 
april op uw deurmat valt wil ik u van 
harte uitnodigen om mee te doen. 
We moeten het samen doen, we zijn 
samen parochie. 

Namens het bestuur Parochie Heilige 
Willibrordus,
Sidney van den Bergh

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie

Naam overledenen: Leeftijd Kerk

 Theo Platenburg 71 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Agnes van der Sluijs - Coelier 93 jaar M.O.O., Oss
 Nellie van Grunsven-van Schaijk 81 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Sientje van der Lee - van Bakel 90 jaar H. Hart, Oss
 Riek Kocken - Megens 96 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Trees Keultjes 95 jaar M.O.O., Oss
 Theodorus Gerardus van der Wielen 96 jaar M.O.O., Oss
 Wilhelmus Arnoldus Catharina Kruijsen 87 jaar H. Hart, Oss
 Catharina Joanna Adriana Maria Kolsters - Hamers 93 jaar H. Hart, Oss
 Catharina Hendrica Schoenmakers 96 jaar St. Servatius, Megen
 Harrie Sanders 69 jaar M.O.O., Oss
 Johanna Gerrarda de Kock 93 jaar H. Lambertus, Haren
 Anton Schoots 90 jaar M.O.O., Oss
 Riek van Buuren - de Waal 91 jaar St. Servatius, Megen
 Truus Dreesen - Thomassen 90 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Henk Reuvers 46 jaar H. Willibrordus, Berghem
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Palmzondag 

Zaterdag 9 apr
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen Kerkkoor

Zondag 10 apr

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss (Palmprocessie) Herenkoor - Aansluitend koffie drinken 
in Parochiecentrum 

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

Goede Week

Maandag 11 apr 19.00 uur Grote Kerk Oss
Boeteviering
Don Bosco koor

Donderdag 14 apr 19.00 uur Grote Kerk Oss
Witte Donderdag
M.O.O. koor

Vrijdag 15 apr

15.00 uur Sint Willibrordus Berghem Kruisweg
15.00 uur Grote Kerk Oss Kruisweg

15.00 uur Heilig Hart Kerk Oss
Kruisweg
Don Bosco koor

19.00 uur Grote Kerk Oss
Goede Vrijdagviering
Gregoriaanse Schola

Paaszaterdag 16 apr 21.30 uur Grote Kerk Oss
Paaswakeviering
Les Chanteurs de St. Gérard

Eerste Paasdag

Zondag 17 apr

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Kerkkoor
10.00 uur Grote Kerk Oss Groot koor - Aansluitend aangepast 

Catechese en koffie in Parochiecentrum

10.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen Kerkkoor
11.30 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss Parochiekoor
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

Tweede Paasdag

Maandag 18 apr

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor
10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
16.30 uur Grote Kerk Oss Paas Vespers

Liturgische kalender 9 april t/m 7 augustus 2022

  
 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

 Extra vieringen in  - Iedere zondag Tridentijnse h. Mis, aanvang 12.00 uur.
 de Grote Kerk (M.O.O.) - Iedere donderdagmiddag ‘Stille Aanbidding van het H. Sacrament’ van 14.00 tot 16.00 uur.
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2e Zondag van Pasen

Zaterdag 23 apr
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 24 apr

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Les Chanteurs de St. Gérard - 
Aansluitend koffie in Parochiecentrum

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss ‘Gildemis’ met medewerking van het Sint 
Sebastiaan Gilde

12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 
17.00 uur Grote Kerk Oss ‘Spaanstalige’ H. Mis

3e Zondag van Pasen

Zaterdag 30 apr
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 1 mei

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Gregoriaanse Schola - Aansluitend 
Catechese met ouders

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

4e Zondag van Pasen

Zaterdag 7 mei
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 8 mei

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor - Aansluitend koffie drinken 
in Parochiecentrum

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

5e Zondag van Pasen

Zaterdag 14 mei
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 15 mei

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
10.00 uur Grote Kerk Oss M.O.O. koor - Aansluitend Catechese 
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

6e Zondag van Pasen

Zaterdag 21 mei
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 22 mei

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Les Chanteurs de St. Gérard - 
Aansluitend koffie in Parochiecentrum

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 
17.00 uur Grote Kerk Oss ‘Spaanstalige’ H. Mis

Hemelvaartsdag

Donderdag 27 mei
09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
10.00 uur Grote Kerk Oss
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
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7e Zondag van Pasen

Zaterdag 28 mei
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 29 mei

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem

10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor - Aansluitend Catechese met 
ouders 

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

Eerste Pinksterdag

Zaterdag 4 jun
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 5 jun

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Gregoriaanse Schola - Aansluitend  
koffie drinken in Parochiecentrum

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

Tweede Pinksterdag                Maria Moeder van de Kerk

Maandag 6 jun
09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor
10.00 uur Grote Kerk Oss Toediening heilig Vormsel
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss

Heilige Drie-eenheid

Zaterdag 11 jun

08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 12 jun

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor - Aansluitend Catechese
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

Heilig Sacrament

Zaterdag 18 jun
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 19 jun

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss M.O.O. koor - Aansluitend  
koffie drinken in Parochiecentrum

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

13e Zondag door het jaar

Zaterdag 25 jun
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 26 jun

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 
17.00 uur Grote Kerk Oss ‘Spaanstalige’ H. Mis
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14e Zondag door het jaar

Zaterdag 2 jul
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 3 jul

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Gregoriaanse Schola - Aansluitend  
koffie drinken in Parochiecentrum

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

15e Zondag door het jaar

Zaterdag 9 jul
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 10 jul

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor - Aansluitend Catechese
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

16e Zondag door het jaar

Zaterdag 16 jul
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 17 jul

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Kerkkoor
10.00 uur Grote Kerk Oss M.O.O. koor
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

17e Zondag door het jaar

Zaterdag 23 jul
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 24 jul

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Les Chanteurs de St. Gérard - 
Aansluitend koffie in Parochiecentrum

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 
17.00 uur Grote Kerk Oss ‘Spaanstalige’ H. Mis

18e Zondag door het jaar

Zaterdag 30 jul
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 31 jul

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 

19e Zondag door het jaar

Zaterdag 6 aug
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 7 aug

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Gregoriaanse Schola - Aansluitend  
koffie drinken in Parochiecentrum

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse h. Mis 
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De betekenis van de Palmpasenstok 
 
Elk onderdeel van de palmpaasstok heeft een symbolische 
betekenis. De stok vertelt het verhaal van de gebeurte-
nissen in de Goede Week. 

Het palmtakje doet ons denken aan de intocht in Jeruzalem 
(Palmzondag). Het brood van het haantje: Jezus verdeelt 
brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De 
haan herinnert ons aan de haan die kraaide nadat Petrus 
drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende en het kruis 
doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus stierf (Goede 
Vrijdag). De eieren zijn het symbool van de steen die voor 

het graf werd weggerold en als teken van nieuw leven 
(Paaszondag).  
Een slinger met 12 ongepelde pinda’s als symbool voor de 
twaalf apostelen. De 30 rozijntjes aan een slinger als symbool 
voor de 30 muntstukken die Judas betaald kreeg voor het 
verraden van Jezus. Versiering met gele strikken of bloemen 
als symbool voor de lente, hoop en vertrouwen in wat komt. 
Mandarijntjes als symbool voor de spons met water en azijn 
die Jezus te drinken kreeg toen Hij aan het kruis hing.  
Lekkere snoepjes om te vieren dat het feest is: Jezus staat 
op uit de dood.
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“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” riep Jezus op het kruis. 
Honderden jaren tevoren werd een psalm geschreven die met exact diezelfde 
zin begon, psalm 22. In het evangelie staat die beginzin voor de hele psalm. 
In zijn doodsnood richtte Jezus zich met deze psalm tot God. 

Het moment van de verrijzenis

lijden tot een omslagmoment kwam. 
Het moment waar in de psalm staat 
“Gij antwoordt mij” was voor Jezus het 
moment waarop Hij stierf en tegelijk 
het moment van zijn verrijzenis. 

Wat dit antwoord van God inhoudt 
wordt niet beschreven. Het is ook niet 
te beschrijven. Wel wordt er iets gezegd 
over de uitwerking ervan. Eerst zag 
de psalmist alleen zijn eigen ellende. 
Na dat omslagmoment is hij bezield 
van liefde voor alle mensen ‘tot de 
uiteinden der aarde’. Hij wil zijn vreug-
devolle ervaring van God delen met 
ieder mens. En in de evangeliën staat in 
gelijkende bewoordingen dat na Jezus’ 
kruisdood, na het moment van de 
verrijzenis, de leerlingen vol vreugde 
waren en dat Jezus hen uitzond naar 
‘alle uiteinden der aarde’ om de blijde 
boodschap te verkondigen. Ook in hen 
was de Geest van liefde en de wil tot 
vrede voor alle mensen ontstoken.

Die Geest van Liefde leefde in Jezus 
gedurende zijn hele leven. Al werd 

Ook verder in deze psalm staan zinnen  
die bijna letterlijk terugkomen in de 
evangeliën. “De mensen lachen me uit: 
‘Laat God hem redden, als die hem 
bemint... Ze hebben mijn handen en 
voeten doorboord... Ze verdelen mijn 
kleren en dobbelen om mijn gewaad”. 
Maar dan midden in die psalm roept 
de psalmist: “Gij antwoordt mij!”. Dit is 
het omslagmoment. Jammer genoeg is 
dit in sommige vertalingen weggevallen. 

Na dit antwoord van God belooft de 
psalmist dat hij God zal verkondigen 
aan zijn broeders en zusters in zijn 
gemeenschap. En niet alleen aan hen 
maar aan alle mensen: ‘Alle stammen 
en volken, zelfs de doden en zij die 
nog geboren moeten worden, moeten 
God eren”. 

Ik denk dat Jezus bij zijn kruisiging 
deze psalm niet alleen bad vanwege 
de verbluffende overeenkomst tussen  
deze psalm en wat Hem zelf werd 
aangedaan, maar vooral omdat Hij 
evenals de psalmist vanuit het diepste 

het ook voor Hem soms duister, 
zoals daar op het kruis. Maar op het 
moment dat Hij stierf was er het ant-
woord van God. De eeuwige liefde 
en vreugde brak definitief in onze 
tijd door. Dit moment, het moment 
van de verrijzenis, was er niet alleen 
voor Jezus maar ook voor de leerlingen,  
en het is er voor ons en voor elk mens.

Ik denk dat het in ons gewone leven 
steeds weer kan gebeuren. Misschien  
dringt het slechts soms even door. 
Maar we kunnen het meer en meer 
ontdekken. Ook in ons kan die  
onbeschrijflijke vreugde ontspringen 
en heel ons leven kan in dat teken 
komen te staan. En ik denk dat we er 
al aan raken in onze gewone  
momenten van vreugde en liefde 
onder elkaar; en dat ook door alle 
moeilijkheden, strijd, lijden, pijn en 
ziekte heen, dat moment van eeuwig-
heid, dat moment van de verrijzenis, 
van vreugde en liefde voor allen en 
alles bij ons kan doorbreken. En dat 
het er ook op het moment van onze 
dood voor ieder van ons is en blijft.

Getekend Geer Salet  
(Macharen)


