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Priester, Koning en Profeet

Waar baseren wij ons eigenlijk op, als kerk als parochie. 
Wat betekent ons bidden, ons vieren en ons dagelijks 
handelen? Op Christus natuurlijk, op Hem stellen we ons 
hele leven.

We kunnen een heel pastoraal werkplan maken, pagina’s dik 
wat niemand verder ooit leest: mij lijkt het van belang om te 
zien, wat Christus voor ogen had toen Hij de Kerk stichtte; is 
Hij niet onze feitelijke oriëntatie. Vanuit het Evangelie, vanuit 
de leer en het leven van de apostelen, dat wat de Kerk 
in de eerste eeuwen vastlegt als geloofsgoed, 
leren we dat Christus, drie hoofdtaken, 
opdrachten heeft om het Gods Rijk 
te vestigen. Christus rol als Profeet, 
Christus taak als Priester, Christus 
taak als Koning. Deze drie taken, 
ook wel ‘Munera’ genoemd, laten 
zien dat de Heer ons leert, dat Hij 
ons heiligt en dat hij ons bestuurt 
dat hij als een herder voor ons is.

Deze 3 fundamentele taken geeft 
Hij door aan zijn apostelen: 
“Gaat uit over de wereld, leert en 
verkondigt en doopt in de Naam  
van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest.” 

Bij onze Doopsel werden we gezalfd met het 
heilig Chrisma om te zijn: “Profeet, priester en koning” 
en dat moeten we zijn in deze wereld als individu maar 
ook als gemeenschap, om daadwerkelijk te bouwen aan 
het Koninkrijk van God. Nu, dat betekent dat de opdracht 
van een parochiegemeenschap héél duidelijk is: Het 
geloof verkondigen, het geloof vieren en het geloof leren.

Hoe vullen wij dat in onze parochie H. Willibrordus in?  
Aan de profetische taak, vinden we de opdracht om te 
leren, te verkondigen. We besteden veel tijd en aandacht 
aan de catechese. In deze wereld is er ontzettend veel 
onwetendheid, gebrek aan kennis en ontbreekt een 
duidelijk perspectief naar het ware geluk.

We begeleiden jonge ouders bij hun vraag om hun kindje 
te dopen. We geven Catechese aan kinderen met een 
programma voor verschillende leeftijden. Om de zondag 

is er na de h. Mis van 10.00 uur een catechese bijeenkomst 
voor kinderen van verschillende leeftijden van 5 jaar tot en 
met 15 jaar. We spreiden dat uit over een heel jaar. Samen 
met ouders en kinderen zoeken een weg om Jezus te leren 
kennen. Op school wordt er immers geen kennis opgedaan 
over het katholieke geloof, uit de Bijbel wordt niet meer 
gelezen en er wordt niet meer gebeden. Dit is al tientallen 
jaren zo, met het resultaat dat ouders het niet meer weten 
en dus ook niet meer doen. Als geloofsgemeenschap 

hebben we dit opgepakt: een band met Jezus 
ontwikkelen die perspectief geeft en zin en een 

andere visie op het hele leven geeft dan de 
maatschappij waarin we leven.  

 
We geven catechese aan jong 

volwassenen die gedoopt willen 
worden, aan ouders die hun 
kinderen graag de vreugde en 
de waarde van het geloof voor 
het leven willen meegeven. Voor 
de jongeren van 15 tot en met 
30 jaar is er een programma van 

leren, vieren en delen. En voor 
de ouderen hebben we een Alpha 

cursus voor senioren opgezet. 
De sacramenten voorbereiding 

krijgt extra aandacht. Aan alles ligt 
een degelijke catechese ten grondslag. 

Er is een huwelijksvoorbereiding, een biecht 
voorbereiding, communie en vormsel voorbereiding. 

Steeds zijn we als geloofsgemeenschap bewust van de 
armoede die er heerst op het gebied van geloofskennis en 
reiken we met veel competente vrijwilligers, de priesters en 
diaken, wegen tot verdieping en kennis aan. 
 
Hoe vieren wij het geloof, de priesterlijke taak tot 
heiliging? 
Met een goed verzorgde liturgie. Ieder dag is er minimaal 
één h. Mis in de parochie en met name is dat in de centrale 
kerk toegewijd aan Maria Onbevlekt 
Ontvangen. Er zijn verschillende 
koren zodat er de diversiteit aan 
liturgische gezangen aangeboden 
wordt. Er zijn kosters, een grote 
groep misdienaars en acolieten 
en vele vrijwilligers die zorgen 
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Onze Paus heeft een synodaal proces in het leven geroepen om onze Rooms Katholieke Kerk in deze tijd 
duidelijkheid te geven over wat nu eigenlijk van belang is en hoe de Kerk staat tegenover de diverse vragen 
en kwesties die spelen in onze seculiere maatschappij. Het is van groot belang dit helder te krijgen, omdat de 
seculiere geest van het liberale denken ook stevig waait in al onze parochies en geloofsgemeenschappen. 
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 Like ons op   Parochie H. Willibrordus Oss

dat we op waardige en gepaste wijze de heilige liturgie 
vieren. Naast de h. Mis in de gangbare vorm is er op 
verzoek van de Bisschop op zondag in de Grote Kerk een 
Tridentijnse mis, volgens de vorm van 1962 en hebben 
we een Spaanstalige mis om ook onze Spaans sprekende 
parochianen in hun eigen taal en gebruiken te kunnen laten 
vieren. Naast de Eucharistie is er Eucharistische aanbidding, 
het Rozenkransgebed en bidden we dagelijks met de 
parochianen ‘s morgens de Laudes en de Vespers als het 
avond wordt. Wekelijks is er biechtgelegenheid en brengen 
we de h. Communie bij hen die niet in staat zijn om naar de 
h. Mis in de kerk te komen.  
 
En niet in het laatst zien we het als opdracht om de 
regerende taak, het Koningschap uit te oefenen zodat 
de mens de juiste zorg, aandacht, toekomst en perspectief 
krijgt, recht gedaan wordt aan zijn mens zijn en vrede kan 
verkrijgen. Het verkondigde Woord wordt ook in daden 
omgezet. We besteden aandacht aan de nood van onze 
medemens in de Adventsactie, de Vastenactie, maar ook 
staat ons parochiehuis ieder vrijdagavond open voor 
gebruik door de NA- Anonieme ex-drugsverslaafden die  
er hun bijeenkomsten houden, is er Caritas aan de deur  
en helpen we in individuele gevallen mensen vooruit.  
Als bijzonder project wordt een van de lege kerkgebouwen 
omgebouwd tot een huis voor jonge moeders die er met 
hun kindje tijdelijk opgevangen worden : het ‘Gerardus 
Majella huis’. Een veilige plek waar in de Christelijke sfeer 
van naastenliefde en zorg, jonge moeders met hun kindje 
hun plaats in de maatschappij opnieuw kunnen vinden. Zo 
doen we recht aan het jonge leven, ons door God gegeven. 
 
Wanneer dit nummer uitkomt dan is het bijna het feest 
van Maria Ten Hemel Opneming het feest dat ons, aardse 
mensen doet uitkijken naar de hemelse vreugde. Dit feest 
geeft ons hoop en laat ons de weg zien die Maria ons 
wijst de weg van Jezus haar Zoon en onze Heer. Op haar 
voorspraak mogen we rekenen en vertrouwen als we 
proberen ons doopsel leren te verstaan als een opdracht 
om mee te bouwen aan het Rijk van God. Luisteren we naar 
haar woorden: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. 

Pastoor Roland Kerssemakers 

Vervolg van pagina 1 

Dopelingen in onze  
Willibrordus Parochie

 Riekie Netten 
 Julia Diepenhorst 
 Ties Maas 
 Fleur Gielis 
 Matteo Cattani

Wij feliciteren de ouders en wensen hen en 
hun kinderen een mooie toekomst toe als blije 
en gelukkige Christenen.
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In het christelijke Oosten is dit geloofsmysterie ook bekend 
onder de naam Dormitio Mariæ (Ontslaping van Maria) 
of de Transitus Mariæ (Overgang van Maria). Deze oude 
leer werd op 1 november 1950 door Pius XII plechtig als 
dogma afgekondigd met de Apostolische Constitutie 
Munificentissimus Deus. Daar lezen we: “Van deze algemene 
wet echter heeft God de Zalige Maagd Maria willen 
uitzonderen. Zij heeft krachtens een geheel bijzonder 
voorrecht, door haar onbevlekte ontvangenis de zonde 
overwonnen en daarom was Zij niet onderhevig aan de 
wet om in staat van ontbinding in het graf te blijven, noch 
behoefde Zij tot het einde der tijden de verlossing van haar 
lichaam te verbijden”. De paus verwijst in de dogmaverklaring 
expliciet naar de relatie tussen de Onbevlekte Ontvangenis 
van Maria en de Tenhemelopneming van Maria. Omdat 
Maria door haar Onbevlekte Ontvangenis geheel vrij was van 
zonden werd zij ook niet blootgesteld aan het bederf van het 
graf en kon zij als enige van de menselijke schepselen met 
ziel en lichaam in de hemel opgenomen worden voordat het 
einde der tijden aangebroken is.

Deze theologie is echter niet nieuw, ze beschikt over zeer 
oude wortels. Zo kent het patriarchaat van Jeruzalem al 
ten minste sinds de vijfde eeuw een liturgisch feest van 
de Ontslaping van Maria. In Rome werd het feest van 
de Tenhemelopneming van Maria in de zevende eeuw 
ingesteld onder paus Theodorus I (+ 649). Omtrent de vraag 
of Maria gestorven is bestaat geen volledige duidelijkheid. 
De dogmaverklaring uit 1950 laat zich hierover ook niet 
uit en de meningen van theologen verschillen hierover. 
In het christelijke Oosten heeft men over het algemeen 
aangenomen dat Maria de dood gekend heeft. In het 
Westen daarentegen bestaat zowel de mening dat Maria 
gestorven zou zijn als de mening dat Maria niet gestorven 
zou zijn. Om het niet-sterven van Maria te verdedigen wordt 
aangevoerd dat Maria de dood niet gekend heeft vanwege 
haar totale zondeloosheid. De dood is een gevolg van de 
erfzonde en Maria is door haar Onbevlekte Ontvangenis 
gevrijwaard gebleven voor de gevolgen van de erfzonde. 
Zij die stellen dat Maria de dood wel gekend heeft halen 
de vereniging met het Kruisoffer van Christus aan en 

De Tenhemelopneming van Maria

stellen dat Maria door het lijden en de dood heeft kunnen 
meewerken aan de verlossing van de mensheid. Paus 
Johannes- Paulus II verdedigde deze laatste mening tijdens 
een catechese op 25 juni 1997. Zolang het Leergezag van 
de Kerk hierover geen bindende uitspraak doet blijft deze 
kwestie spelen op het niveau van de theologische mening. 
Het dogma van de Tenhemelopneming daarentegen is een 
zekerheid van het geloof die de Heilige Geest aan de Kerk 
heeft bekendgemaakt.

Een ware apostel van de theologie rond de Tenhemel-
opneming kan zeker gevonden worden in de heilige 
kerkvader Johannes Damascenus (+749). Van hem zijn drie 
homilieën bekend over de ontslaping van de Moeder Gods 
die te dateren vallen omtrent het begin van de achtste eeuw. 
“Engelen en aartsengelen dragen u naar boven. Boze geesten 
beven bij uw vertrek. De lucht zingt een lofzang bij uw 
doortocht en de atmosfeer wordt gezuiverd. De hemel 
ontvangt uw ziel vol vreugde. De hemelse machten groeten 
u met heilige gezangen en met vreugdevolle lofprijzing 
zeggend: ‘Wie is dat allerzuiverste schepsel dat opstijgt, 
schitterend als het ochtendgloren, schoon als de maan en 
stralend als de zon?’.” (Eerste Homilie over de Ontslaping 
van de Moeder Gods, 11)

Of om het met de woorden van een andere kerkvader te 
zeggen: "Gij verschijnt, volgens het woord der Schrift, in 
schoonheid'; en Uw maagdelijk lichaam is geheel heilig, 
geheel kuis, geheel Gods woonverblijf; zodat het ook op 
deze grond later niet tot stof kan vergaan; als menselijk 
lichaam getransformeerd en opgeheven tot een verheven 
leven van onvergankelijkheid, maar tevens in verheerlijkte 
levensstaat, ongedeerd en deelachtig aan het volmaakte 
leven" (H. Germanus van Constantinopel (+ 733)).

Moge Onze-Lieve-Vrouw altijd onze beschermvrouwe 
zijn en ons als een goede Moeder begeleiden naar haar 
goddelijke Zoon.

Getekend kapelaan Quinten Kerckhofs

Als u aan de gemiddelde Antwerpenaar vraagt wat we op 15 augustus vieren zal hij u hoogstwaarschijnlijk 
antwoorden: “Moederkesdag”. Aangezien de majestueuze kathedraal van Antwerpen op het Hoogfeest van Maria’s 
Tenhemelopneming haar patroonsfeest heeft vieren de Antwerpenaren “Moederkesdag”. We vieren dan immers 
onze hemelse Moeder Maria, aan wie alle aardse moeders hun moederschap ontlenen. In de rest van de wereldkerk 
vieren we gewoon het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. We vieren dan dat Maria, de Moeder Gods, met 
ziel en lichaam opgenomen is in de hemel om daar als koning van hemel en aarde te zetelen bij haar beminde Zoon 
en voortdurend voor ons ten beste te spreken. Als een goede Moeder laat ze ons nooit in de steek maar blijft ze 
voor ons, haar geliefde kinderen zorg dragen.
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Afscheid

Sidney van de Bergh neemt afscheid van het kerkbestuur

Beste parochianen, 

Per 23 mei van dit jaar ben ik 
geïnstalleerd als wethouder van de 
gemeente Oss. Ik ben dankbaar dat ik 
dat voor onze gemeente mag doen. 
In de afgelopen jaren heb ik altijd veel 
support gevoeld en daarvoor wil ik 

kennen in individuele gesprekken. Ik 
heb er veel plezier in gehad. Prachtig 
om te zien hoe u zich inzet voor onze 
parochie, laten we daar vooral samen 
mee doorgaan, want een parochie 
kan niet zonder die inzet. U doet met 
elkaar geweldig werk. 

Vanzelfsprekend ben ik gewoon 
parochiaan en blijven we elkaar zien 
in de kerk of in het parochiecentrum. 
En ik heb ook maar even mijn nieuwe 
telefoonnummer toegevoegd 
hieronder. Tot slot wil ik u danken voor 
het gestelde vertrouwen en weet dat 
het mij een eer genoegen was om 
voor u penningmeester te mogen zijn 
van onze parochie. 

Tot zondag en groet,   

Sidney MJ van den Bergh
Telefoon: 06-15475214
info@sidneybergh.com

u allemaal danken. De consequentie 
van mijn functie als wethouder is 
dat ik mijn bestuursfunctie heb 
moeten neerleggen om mogelijke 
belangenverstrengeling te 
voorkomen. Ik zit daarom sinds mei 
niet meer in het parochiebestuur.

Ik kijk met genoegen terug op 
een periode van 6 jaar waarin 
ik penningmeester was van de 
Heilige Willibrordus Parochie. 
Volgens mij hebben we als bestuur 
goede zaken weten te realiseren, 
steeds gewerkt aan een financieel 
toekomstbestendige parochie 
en deden we weloverwogen 
investeringen voor de lange termijn. 
Het bestuur gaat verder op die weg 
en de gezonde financiën zijn in prima 
handen bij mijn opvolger. 

In de afgelopen jaren heb ik veel van 
u, parochianen, mogen ontmoeten. 
Soms was dat een fijn praatje maar 
veel van u heb ik ook beter leren 

Het is een thema dat voor ons in de 
bedevaarten naar Kevelaer uit het hart 
gegrepen is. Hoe mooi ervaren we 
niet ons samenzijn in vieringen als we 
onze gebeden van liefde en verdriet 
gezamenlijk dragen en richten tot 
Maria Troosteres van de bedroefden. 
Met hoeveel plezier ervaren we 
niet ons samenzijn in Kevelaer bij 
de diensten, op een terras, in een 
winkeltje of met het delen van een 

Bedevaart naar Kevelaer
Na twee coronajaren, waarin onze bedevaart naar Kevelaer helaas niet 
mogelijk was, pakken we de draad weer op. “Hemel + Aarde aanraken” is 
het thema voor het bedevaartjaar 2022. 

Zaterdag 3 september

maaltijd. Als één grote familie ervaren 
we elkaar. En juist daar, in dat vieren 
en gezamenlijk zijn, komen Hemel + 
Aarde bij elkaar.
 
Het kruisteken (wat je ook zou kunnen 
zien als een plusteken) verbindt ons 
met elkaar in het teken van links naar 
rechts en boven en beneden. Zo komen 
we bij elkaar in Gods naam op de Aarde.

Die aarde in het hart van Kevelaer ligt 
nu even open i.v.m. werkzaamheden, 
om straks een mooier plein te geven. 
En in de tussen tijd regelen de 
Broederschappen de voorbereidingen 
om van zaterdag 3 september een 
mooie dag te maken en we daar ons 
kaarsje van geloof, hoop en liefde in 
de Maria Basiliek Kevelaer kunnen 
branden.

Gaat u ook (weer) mee? 
Wij hopen u op deze reis graag te 
ontmoeten!

Broederschappen van Ravenstein, 
Veghel en Oss, met omstreken.

Voor algemene informatie:
Peter en Mia Stoltz- van Lent
Telefoonnummer: 0412-453131 of  
06-28958281 
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Even voorstellen... 

Henri de Bekker, nieuw lid van het kerkbestuur

Op bezoek bij Henri de Bekker kom je uit in het oude kerkje van Dennenburg, 
gebouwd in de elfde eeuw en toegewijd aan de Aarstengel Michaël. Met 
respect voor deze oude overblijfselen van het heilige huis, dat al in 1948 
aan de eredienst is onttrokken, heeft de familie de Bekker het weten om te 
toveren tot een gezellige woning. 

De 56-jarige Henri is getrouwd met 
Pascale. Samen hebben ze drie 
kinderen: David, Anne en Adam, die 
inmiddels het ouderlijke nest verlaten 
hebben. Het stel heeft hun drie 
kinderen een katholieke opvoeding 
gegeven. “In deze seculiere wereld is 
het best lastig om standvastig in je 
geloof te blijven staan, voor jongeren 
des te meer. Het zaadje is tijdens de 
opvoeding in ieder geval gezaaid. De 
rest heb je als ouders niet in de hand.” 

Na zijn studie Scheikunde is Henri 
voor de overheid gaan werken. 
Dezelfde maakbaarheidsgedachte 
als tijdens zijn studie kwam hij ook 
daar weer tegen. “Dat is de tijdsgeest 
van nu: je kunt je geluk en succes zelf 
maken zoals alles maakbaar is. Dat 
is iets heel anders dan wanneer je 
het leven met alle ups en downs als 
een genade van God aanvaardt. Een 
mens die gelooft in maakbaarheid 
is hierdoor bij een beetje tegenslag 
meteen ontredderd. Dat komt omdat 
er geen anker is. De Bijbel en de Kerk 
zijn wel ankers. De Kerk heeft niet 
alle eeuwen overleefd door telkens 
met elke tijdsgeest mee te gaan. Ik 
vergelijk de Kerk van God wel eens 
met een boom. Een boom beweegt 
mee met een briesje of soms met een 
storm, maar hij is stevig geworteld 
in de aarde waardoor hij niet omvalt. 
Zo is dat ook voor een mens die 
geworteld is in God. God’s woord, 
de Bijbel, houdt je met beide benen 
op de grond en is je ankerpunt. De 
tijdsgeest echter komt en gaat als een 
blad in de wind.”

Sinds 2009 heeft Henri zijn eigen 
adviesbureau. In zijn projecten is hij 
veel met nieuwe ontwikkelingen 
bezig, maar zijn hart ligt bij 
geschiedenis (zoals die van oude 
gebouwen) en archeologie. Het wonen 
in een oud kerkje past dan ook prima. 
Henri houdt ervan wandelingen te  
maken met de honden. Een andere  
hobby is het kweken van genees-

krachtige kruiden en hij doet graag 
aan handboogschieten. Samen met 
Pascale zit hij daarnaast al een aantal 
jaren op stijldansles en samen hebben 
ze twee bijenvolkjes, wat resulteert 
in heerlijke eigen honing. Genoeg te 
doen.

Henri heeft dan ook lang na moeten 
denken over de vraag van pastoor of 
hij bij het kerkbestuur wilde komen. 
“Die beslissing maak je niet zomaar 
even. Je moet jezelf afvragen wat God 
echt van je wil. Het is gemakkelijk om 
te zeggen “ik doe het niet”, omdat je 
druk bent met andere dingen. Als in je  
gebed geleidelijk duidelijk wordt dat je  
het wél moet doen, dan moet je dat 
niet negeren en er gewoon voor gaan.” 

Dus kreeg Henri de rol van 
vicevoorzitter, penningmeester 
en projectleider van het Babyhuis 
toebedeeld. Vooral over dit laatste is 
hij erg enthousiast. “Het Babyhuis kost 
wel veel tijd, maar dat vind ik nou iets 
moois waarin je de zichtbaarheid van 
de kerk naar voren kunt laten komen 

in iets wat maatschappelijk relevant 
is.” De zichtbaarheid van de kerk is een 
belangrijk punt voor Henri om aan 
te pakken. “De kerk mag weer meer 
zichtbaar worden in de samenleving 
en de dienstbaarheid, maar wel altijd 
vanuit het geloof. Het vertrekpunt is 
altijd God, Christus.”

Henri brengt een jarenlange 
bestuurservaring met zich mee 
om onze parochie goed te kunnen 
besturen en zijn geloof zal hem 
daarvoor zeker steeds kracht geven. 
We zijn dankbaar dat hij deze taak op 
zich wil nemen. 

Alpha cursus op woensdagmiddag  
in het Parochiecentrum
Met deze cursus voor senioren is een mogelijkheid om nieuwe inspiratie 
op te doen en stil te staan bij thema’s over geloof en leven. Nuttig voor de 
deelnemers zelf maar wellicht vindt men ook handvatten om er met andere 
familieleden over te praten. Meer dan een cursus in de letterlijke zin is het een 
gezellige middag van 14.30 tot 16.00 uur. Met koffie/thee en iets lekkers erbij 
én waar ook echt iets wordt opgestoken. Meer info bij mevrouw Marion 
Sterenborg: 06-47077039 of aanmelden bij het secretariaat: 0412-856410.
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Intentieboek bij Maria onder in de kerktoren van Berghem
Een misintentie is een gebedsintentie voor overledenen, 
een zieke, hulp in een moeilijke zaak, een vriend in 
problemen of uit dankbaarheid. Deze intenties worden 
bij de voorbeden tijdens een viering in de kerk gelezen. 

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.” 

Het is gebruikelijk om voor een misintentie een bedrag te 
geven en dit is om o.a. de pastoor en kapelaans te helpen 
in hun onderhoud maar ook voor het onderhoudt van de 
kerk, kaarsen, bloemen, verwarming enz. Uiteraard kan men 
Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen.

Misintenties opgeven
De bijdrage voor een misintentie bedraagt 12,00 Euro. 
U kunt dit bedrag in een enveloppe in de brievenbus van 
de pastorie stoppen met informatie voor wie er tijdens een 
viering extra gebeden  wordt en in welke viering je dit wil 
laten aflezen. Het is ook mogelijk om persoonlijk contact  
op te nemen met kapelaan Renders.  
Telefoonnummer: 0412-401215

Het intentie boek bij Maria 
Sinds enige tijd ligt er in de toren bij het Mariabeeld van 
‘Altijd durende bijstand’ een intentieboek. Dit boek bevat 
verschillende notities van inwoners en/of bezoekers van 
Berghem. Ik heb mezelf de vrijheid genomen om de 
bladzijden met goede bedoelingen door te lezen.
Mijn gedachten zijn bij de uitspraken van de gelovigen 
die een wens voor een vriend in problemen hebben, of 
voor de dankbaarheid bij de geboorte van een kind dat al 

jaren gewenst is. Een wens voor iemand die een operatie 
moet ondergaan of voor iemand die een sollicitatiegesprek 
krijgt. Het valt mij ook op dat er in verschillende talen 
geschreven wordt. Zelf heb ik de neiging om in het ‘Bèrgs’ 
te schrijven maar laat het toch achterwege. Het initiatief 
van kapelaan Willem Renders kan ik zeer waarderen en ik 
denk velen met mij omdat er veel intenties opgeschreven 
worden en evenzo vele kaarsjes aangestoken worden. 
Voor het opsteken van een kaarsje bij Maria of om tot 
gebed of rust te komen is de Sint Willibrorduskerk dagelijks 
geopend. Het idee borrelt bij mij naar boven, om tijdens 
een eucharistieviering een gebed te wijden aan al deze 
intenties. De volgende keer als we deelnemen aan een 
viering, kunnen we deze mensen in onze gedachten 
opnemen en voor hen bidden.

Getekend Ineke Mulders 

Luidsprekers worden hergebruikt in Oekraïne
De oude luidsprekers van de M.O.O. kerk (Grote Kerk) 
hebben op de valreep een mooie herbestemming 
gekregen. Via ‘Stichting CHOE’ zijn deze naar de 
Nicolaaskerk in Perechyn in West-Oekraïne gegaan. 

Deze ‘Stichting Choe’ biedt sinds 1994 hulp aan ouderloze 
kinderen en jongeren. Ze dragen zorg o.a. voor renovaties 
van tehuizen en internaten, zijn actief op het gebied van 
gezondheidszorg en huisvesting en dragen met hun 
studentenplan zorg voor betere opleidingsmogelijkheden. 

Ook organiseren 
zij jaarlijks 
zomer- en 
wintervakanties 
in Nederland 
voor Oekraïense 
weeskinderen. 
Verlenen 
ook hulp op 
individuele basis en werken nauw samen met Oekraïense 
hulporganisaties in de regio. Nu dus ook met de Sint 
Nicolaaskerk in Perechyn. Wellicht heeft men daar wat 
minder last van ‘galm’ zoals in de Grote Kerk.  
Zo hopen we dat deze geluidsboxen nog lang van goede 
dienst mogen zijn.  
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Àànder tèèj.
Téégewordig hûrde vort duk de kreet: ‘We lééve in ’n raar wirreld!‘ Wà vandaag neits is wurdt mèrrige geschiedenis. 
Ge kunt ’t haost nie mèr bèhauwe ongeacht welke richting dà ge vat; ‘t’s gauw veraanderd èn ‘t gèkke is, we hèn 
bekant altijd ongelijk.

Vruuger han d’r één of twee bewoners in de straot telefoon. 
Às d’r gezinsuitbreiding onderweges waar worde d’r van te 
vurre mi dees mense raod geschaft. Ze han uiteindelijk ’n 
gruwelijk modern klètsplènkske; praote nao mekaare mi ’n 
bakkeliete ding aon ’n tauwke.

Tegewordig kun’de oe eige dà nie mèr vûrstelle; ’n leve 
zonder mobiele telefoon, ’n mobieleke; ’n leve zonder 
computer, ’n leve zonder televisie. D’n tijd dà, zwart witte, 
tante Hannie naor de kiendjes zwaaide nao afloop van het  
kinderprogramma van de KRO. ’t Waar in ons oege ’n mirakel.  
Nou zèn mirakels uit d’n tèd, de ‘haotmeels’, ’t ‘dark web’, 
‘selfies’, èpjes’; noem ’t wijer mar op, alles mag of moet kunne. 

Às ge vroeger over ’t trottoir fietste moeste ’s-woensdags 
‘s-middags op ’t plisieburo strafregels komme schrijve; 
honderd kèrres: ‘Ik mag niet over ’t trottoir fietsen’. Waar 
trottoir vurkierd geschreve dan zin juffrouw Keultjes (wie 
kent ze nie): ‘Jongeman, je kent alleen de verkeersregels 
niet maar ook de kennis van onze taal valt tegen. Begin maar 
vooraan, maar dan zonder fouten’.

Ok in’t geloef is veul veraanderd. Ging’de vruuger ’s-zondags  
twè kèrres naor de Kerk (èn ôk nog naor ’t Lof). Tegewordig 
wurdt één zo’n ’s-zondagse activiteit truggebraocht tot ènne 
kèr per jaor.

In mèn gebôrteparochie (Bloemskerk) han ze in hunne 
glorietijd ènne pestoer; vier kapelaons èn ’n klòster vol 
nonne. Às ge’t nouw vat kan d’n huidige kapelaon de zaak 
hèndig allien overeind hauwe. Tèèje verààndere.

Wà wordt ‘r nie gemauwd às de vakantie, um wà vur rééje 
dan ôk, uitgesteld of afgelast moet worre. Natuurlijk is dà 
unnen tegevaller. Iedereen hééj rècht op vakantie; ge moet 
wel anders kunde, às ge wir gaot werke, nie meepraote. 
Mistal is gebruind vèl unne goeie graadmeter vur ’n 
geslaagde reis. 

Wij ginge vruuger naor de spultuin in Velp, op de fiets, mi de  
kapelaon. ’s-Mèrriges, nao de Mis, toge we richting Velp (bè 
Grave). Daor waar unne prachtige spultuin waor we laoter 
nog weeke over praotte; ons verslag van ons vakantiereis.

De invazie van de Belgische friete is ôk zônne geschiedkundige  
revolutie. Langs de weg ‘kotte’, waor èrrepel às ’n stökske 
worre gebakke. Gebraoje èrrepel in unne puntzak. Um ’t 
gezeik compleet te make, hier bestelle we ‘’n frietje’, mar 
bove de riviere ’unne zak patat’. Wie hééj ’t ôjt unnne 
paoter huure preeke?? Nou make ze d’r eige hèndig van af. 
Tégewordig praote ze over ‘garnering’; ’n enkele stillekes 
friet, wà mayonaise, wà zoerig- èn gruunighèd en ge bent 
van ’t gemauw af. Às g’t nie lust dan laot ’t mar leege; ’t stû 
toch op de rekening!

De kroon spant wel ‘t ‘zèn’ zèn. Mi z’n alle op de hakke van 
oew voete op de grond gaon zitte; zaachjes mi ’n stókske 
op ’n klein bèlleke gaon zitte slaon èn dan zaachjes gelûdjes 
uitbrenge; hèllemaol in oew eige; ‘zen’ zoegezeed. Às ge 
dan ôk nog oew haor liet staon; oe eigen nie schoor; unne 
wije rok aondin dan wierde ‘zen’ in alle facetten. Wierook-
stökskes stooke waar de kèrs op de taart.

Ons moeder, ze is nie ouwd geworre, zû gezeed hebbe: 
‘Doe oe auw dinge mar aon èn gao d’n hof mar umspoaje!’

Och, ‘k wil ’t ôk nie hebbe over de bezighèdspellekes van 
vruuger. Wie kent nog ’t lèèstelange, honkelenbèrge, dûtje 
klètse, schrèpke goije of bokspringe? Allemaol bezighèdjes 
in de toenmaligen tèd. Nou verstaon ze de wordjes nie mèr 
laot staon ’t spèl.

Al bè al weet ik ’t wèl; we lèève in unnen àànderen tèd!

Jan Ulijn

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.

“Vertelselkes” Jan Ulijn
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In gesprek met de pastoor (en kapelaan) (vervolg)

Ik heb een brutale vraag: hebben jullie nooit het idee 
dat jullie geen flauw idee hebben waar jullie het over 
hebben wanneer jullie mensen helpen? Jullie hebben 
bijvoorbeeld naar mijn weten nooit in een relatie 
gezeten met mensen, alleen met God.  
P: Een relatie met mensen, liefde geven, is voor mij niet 
afhankelijk van mijn priesterschap. Liefde is iets van jezelf 
aan een ander geven. Jezus heeft het ultieme teken van 
liefde gegeven door zichzelf helemaal weg te geven aan 
het kruis. Alle liefde is daar, denk ik, aan gerelateerd.
K: We bezoeken ook gezinnen. Dan zie je ook wat er 
leeft. Je kunt niet zeggen dat als een priester zelf niet in 
een huwelijk is, hij niet weet wat de uitdagingen van een 
huwelijk kunnen zijn. 

Je kunt het weten, niet ervaren.  
K: De vreugde en de pijn van een gezin kunnen we mee-
beleven. We zijn geen emotionele koelkasten. We kunnen 
ons dat inbeelden. En meedenken en meebidden.  
P: Als je jezelf bindt aan iemand, betekent dat dat de liefde 
begint. Als ik me als priester bindt aan God en aan de kerk, 
ervaar ik precies hetzelfde. Het gaat om het wezen wat het 
betekent om jezelf te binden en jezelf vrij te maken voor 
iemand anders. Dat is precies hetzelfde.

God is geen drugsverslaafde.  
P: God zie ik vertegenwoordigd in de mensen. Al dan niet 
gelovig, daar gaat het niet om. Daar komt hij voor mij 
binnen. Christus doet een beroep om mij als ik iemand 
tegenkom. Dan begint meteen het verhaal van de binding 
en de liefde te spreken. Als ik een slechte dag heb, kan ik 
weleens denken: alweer iemand die iets nodig heeft.  
Zoek nou maar eens iemand anders op. Maar dan vraag je 
je meteen af of je nou je liefde hebt laten zien.

Dat was dan even een relatiecrisis? 
P: Ja, dat is misschien het equivalent van “Wie past er 
vanavond op de kinderen?”.  
K: We hebben wel één praktisch voordeel: als er bij ons in 
het geestelijk huwelijk iets misloopt, weten we altijd aan 
wie het ligt: aan ons. 

Dat bedoel ik. Het is heel moeilijk om ruzie te maken 
met God. Het komt altijd maar van één kant. Hij is nou 
eenmaal perfect.  
P: Volgens mij is Hij ook weleens boos op mij. Maar in deze 
maatschappij is heel veel gebaseerd op gevoelens. Wij gaan 
niet alleen op dat gevoel af, maar ook op verstand en wil. 
Die dingen liggen in onze maatschappij een beetje uit elkaar. 

In een huwelijk wordt volgens mij ook vaak even 
objectief de situatie bekeken. Het draait daar ook 
weleens om verstand en wil.  

P: "Ja, even nuchter naar de situatie kijken. Dat is waarom 
we bij de huwelijkse voorbereiding altijd vragen of de twee  
het ook met hun volle verstand en vrije wil doen. Niet alleen  
of je genoeg voor de ander voelt. Hetzelfde geldt voor 
priesterschap. Het kan dat je in je opvoeding nooit hebt 
geleerd om te delen met iemand. Als je niet in staat bent  
om liefde te geven, heb je een ernstige handicap bij trouwen  
of priester worden. Dat is altijd gevaarlijk bij eenkind-
gezinnen… (Knipoogt) 
K: Kijk uit wat je zegt! (Red. Kapelaan Kerckhofs is enig kind) 
P: Maar dat is wel een gevaar in deze maatschappij. Er was een  
tijd dat alles gebaseerd was op het verstand en het gevoel  
niet mocht meespelen. Nu hebben we de omgekeerde versie.  
We moeten daarin een midden vinden. Ook in de opvoeding.

Heeft u nooit een situatie waarin u bij een gezin komt 
waar de problemen hoog oplopen, u geen flauw idee 
heeft hoe het is om in die schoenen te staan en u dus 
niet weet hoe het op te lossen? 
P: De problemen zitten vaak complex in elkaar, omdat het 
vaak deels psychologische problemen zijn. Wij zijn geen 
psychologen. Ik ben ook geen dokter, dus ik kan ook niks 
medisch oplossen. Ik ben een priester, die zo zijn eigen 
waarde heeft om mensen verder te helpen. 

Dus u denkt niet dat u het kan oplossen, maar u probeert  
gewoon te geven wat u kan om de situatie te helpen? 
P: Ja. We kunnen samen bidden of we bieden een van de 
Sacramenten aan, de Verzoening of de heilige Eucharistie, 
de Communie. Dan schakel ik meteen Gods hulp in. Ik ben 
het instrument van God om mensen verder te helpen.  
Dat doe ik met mijn ervaring, met wie ik ben als priester en 
met de kennis die ik heb over hoe situaties opgelost zouden 
kunnen worden. Als iemand een enorme angst voor de 
dood heeft, heeft hij een psychisch probleem.  
Maar ik kan niks anders doen dan met die persoon bidden. 
Om te vragen of God hem de kracht geeft om verder te 
gaan. Mensen vragen om een priester, niet om jou, maar 
om een priester. Afgelopen zondag heb ik dat nog duidelijk 
meegemaakt. Een man was zo blij dat ik met hem gebeden 
had en hem het sacrament had toegediend. De dag erna 
kwam ik weer langs en was die persoon helemaal rustig. 
Toen keek de familie alsof ik een wonderman was, maar ik 
ben gewoon een instrument van God. Ik heb die meneer 
verteld dat als je een kind van God bent, Hij je niet loslaat. 
Dan hoef je niet bang te zijn. De dood is moeilijk, maar 
God wacht op je. Je mag bij hem thuiskomen. Ik heb ook 
weleens een belangrijke arts in Nijmegen gesproken die 
zei: ‘Wij denken altijd dat wij alles hebben en kunnen in 
de medische wereld, maar als ik bij patiënten kom die 
terminaal zijn, adviseer ik vaak om de priester erbij te 
roepen. Die is er voor het heil van de ziel.’ Er zijn weinig 
artsen die dat nog erkennen en ook uitdragen. 

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 hoe priesters hun medemens kunnen helpen.
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Valerie in gesprek met pastoor Roland Kerssemakers: zie eerder uitgegeven Parochiebladen en de volgende uitgave.

K: Zulke instrumenten zijn priesters bij uitstek, maar we 
moeten het niet altijd zo ver zoeken. Een bijzondere vorm 
van liefde is ook vriendschap. Je kunt elkaar heel erg tot 
steun zijn als vrienden. Ik heb zelf drie vrienden waarvan 
ik weet dat ik bij hen met alles terecht kan. Ik ben heel 
dankbaar dat ik hen heb. Soms zit je in de nesten en dan 
probeer je het zelf op te lossen. Dan graven we de put nog 
wat dieper, tot je merkt dat je het niet alleen kan oplossen. 
Als je vrienden om je heen hebt, kunnen die je helpen. Ze 
kunnen je soms ook kritisch een spiegel voorhouden. Die 
drie vrienden zijn in veel aspecten denk ik heiliger dan 
ik. Dat is soms confronterend, maar tegelijkertijd is dat 
zo mooi. Je maakt elkaar heilig in zekere zin. Het is heel 
interessant om eens te bekijken met wie de heiligen uit 
de geschiedenis allemaal omgingen. Dikwijls werden hun 
vrienden door die persoon ook heiliger. Heiligheid is iets 
aantrekkelijks.  
P: ‘Zeg me wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij bent.’

Misschien spreekt het dan niet voor me dat ik eigenlijk 
weinig christelijke vrienden heb. 
P: Dat christelijke hoeft ook niet per se. Het helpt denk 
ik wel. Maar het gaat over hoe je inhoud geeft aan de 
vriendschap. Wat betekent vriendschap? Dat je de ander 
accepteert zoals hij is, maar ook liefhebt op het hogere 
niveau dat je vooral iets over hebt voor de ander en een 
stuk van jezelf aan die ander wil geven. Vriendschap is 
fundamenteel in ons leven. Zelf vind ik het ook heel mooi 
en rijk mooi om vriendschappen te hebben met gezinnen. 
Daar leer je ontzettend veel van en dan voel je je ook deel 
van een groter geheel. ‘Vriendschap’ en speciaal van het 
gezin laat je zien wat de bedoeling is van je priesterschap.  
‘Zoals Jezus zich als de Bruidegom geeft aan zijn Bruid, de 
Kerk, zo geeft de priester zich aan de Kerk : Hij die het wil 
begrijpen, begrijpe het.’

Beste vrijwilliger en bezorgers van ‘De Vlaspit’,

Er is veel veranderd sinds dat u de laatste keer ‘De 
Vlaspit’ rond heeft gebracht. Want inmiddels is de  
h. Hart Parochie gefuseerd met de Willibrordus Parochie 
en heeft ook ‘De Vlaspit’ opgehouden te bestaan als 
zelfstandig parochieblad. In onze Willibrordus Parochie 
hebben we al 16 jaar dit parochieblad, maar met deze 
fusie hebben we te weinig bezorgers om te zorgen dat 
het parochieblad overal gelezen kan worden.

Wandelen en tegelijkertijd het Parochieblad bezorgen 
Een mooie combinatie:

Door Corona zijn veel contacten verloren gegaan en leven 
sommige mensen nog steeds in een soort isolement wat 
betreft geloof en leven. Een informatief parochieblad 
kan weer wat licht en leven brengen. Het zou een mooie 
gelegenheid zijn voor de mensen uit de h. Hart Parochie om 
kennis te laten maken, met wat er zoal leeft in onze nieuwe 
Willibrordus Parochie (Berghem, Haren, Macharen, Megen  
en Oss). 

Daardoor kan er een nieuwe band ontstaan. Dit kan als 
u beschikbaar zou willen zijn om uw oude wijk of route 
weer op te pakken en het parochieblad bij de u bekende 
adressen in de bus te bezorgen. Daarmee kunnen we veel 
mensen bereiken en ook de informatie geven die ze nu 
veelal missen. We denken bijvoorbeeld aan informatie voor 
jonge ouders, over Communie, Vormsel en Doop. Maar ook 
andere onderwerpen uit onze geloof gemeenschap.

Wij hopen dat we met uw medewerking veel parochianen 
kunnen bereiken en contact kunnen maken zodat we 
kunnen bouwen aan een parochiegemeenschap die 
elkaar wil helpen om het geloof te vieren en te delen. 
Er zijn al vrijwilligers van ‘De Vlaspit’ die vóór Pasen het 
parochieblad hebben bezorgd. Maar natuurlijk zijn ook 
nieuwe bezorgers van harte welkom. Vier á vijf keer per 

jaar verschijnt dit parochieblad en is dit tegelijk een mooie 
reden om een wandeling te maken door de wijk en deze 
bladen te bezorgen. 

Als u dit parochieblad wil gaan bezorgen in uw omgeving, 
stuur dan een berichtje retour naar gotojj@home.nl 
compleet met uw naam en telefoonnummer. Dan nemen 
we contact met u op.

In afwachting op uw reactie en met vriendelijke groet 
namens de redactie, 
Jan Janssen en Pastoor Roland Kerssemakers

Wilt u het parochieblad digitaal ontvangen? 
Dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar: 
info@parochiewillibrordus.nl 
Daarna ontvangt u het Parochieblad Willibrordus digitaal.
Het Parochieblad Willibrordus kunt u ook vinden achter in 
de kerk of in de Mariakapel die dagelijks is geopend.
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Kapelaan Renders wist zich op jonge 
leeftijd door God geroepen. Voordat 
hij de Eerste Heilige Communie deed,  
was hij al gefascineerd door de Heer  
- aanwezig in het H. Sacrament. 
Spelenderwijs werd hij, als misdienaar 
bij de pastoors in zijn parochie en ook 
door zijn katholieke ouders, hierin 
bevestigd. Van zijn kant kon hij ook 
zijn ouders en zijn twee broers en zus 
steunen in het geloof. Zijn ouders 
hebben nooit getracht om hem een 
andere richting in te sturen. Zij wisten 
(wellicht al eerder dan hijzelf) dat hun 
zoon deze weg ging bewandelen.

De termen ‘roeping’ en ‘inzicht’ 
worden bij de eigenschappen van 
een priester als eerste genoemd. 
Zijn deze zeer wenselijk of nood-
zakelijk? 
K: Een ‘roeping’ is volgens de kerk 
een soort oproep. Iedereen heeft een 
universele oproep (om heilig te zijn), 
maar elke persoon op een andere 
manier. Een roeping omvat een 
godsdienstig leven, het priesterschap, 
een ongetrouwd leven. ‘Inzicht’ is het 
levenslange proces van het begrijpen 
van Gods wil door gebeden en 
spirituele richting. Inzicht vraagt ook 
veel geduld. 

Recent kreeg ik het verzoek van de redactie om in gesprek te gaan met 
kapelaan Willem Renders en dit op te schrijven voor het Parochieblad.  
In het eerste interview, dat ruim een jaar geleden door Ruud van de Ven 
werd  afgenomen, lazen we al wat ins-en-outs van onze kapelaan.  
Nu, ruim een jaar later, ga ik in gesprek met hem en stel een paar vragen 
over het jaar in Berghem en de Willibrordusparochie.

Al ruim een jaar kapelaan in Berghem 

Toen pastoor Mennen met emiraat 
ging bleef u nog enige tijd in de 
Grote Kerk met de nieuwbenoemde 
pastoor Roland Kerssemakers. 
Daarna ging u naar de H. Hartkerk 
(Bloemskerk) en na ongeveer vier 
jaar werd u weer werkzaam in de 
Willibrordus Parochie en bent u als 
kapelaan in de Willibrorduskerk 
en pastorie in Berghem welkom 
geheten. Het beeld dat u van 
Berghem had voordat u hier in 
de pastorie ging wonen is dat 
veranderd of misschien wel 
verbeterd? 
K: Och, dat welkom was wel heel 
merkwaardig; mijn voorganger heeft 
dat eigenlijk helemaal niet gedaan. 
Ook van overdracht was niet echt 
sprake, de druk van de verhuizing en 
de nieuwe benoeming in Veldhoven 
maakten dat kapelaan Beekman het 
erg druk had. Daar kon iedereen 
die ik in Berghem tegenkwam wel 
over meepraten, tot vervelens toe. 
Toen heb ik na een tijd, als grapje, 
gezegd: wie het nu nog over kapelaan 
Beekman heeft, die moet 5 € betalen! 
Ik heb helaas nooit geïnd...

U woont ruim een jaar in een 
gemeentelijk monument.  Een 

monument met al zijn achterstallig 
onderhoud en oude aanzichten. 
Naar mijn mening als liefhebber 
van historische gebouwen zeker de 
moeite waard om het te bewaren. U 
heeft in het afgelopen jaar rondom 
de pastorie al veel nieuwe dingen 
aangelegd, wat menig inwoner van 
Berghem zeer kan waarderen: Een 
dahliatuin, een varkenshok, kippen 
en eenden op de binnenplaats. 
Rondom de bijenkorven is het een 
gezoem van jewelste.  Wat zou 
u willen veranderen, als er geen 
gemeentelijke regels golden voor 
de pastorie als gebouw?
K: Dat er iets moet gebeuren is al heel 
lang duidelijk, zowel het kerkbestuur 
als de gemeente zijn daar al jaren 
mee bezig. Er ligt dus al een heel 
dossier met plannen, onderzoeken en 
mogelijkheden. Ik zelf heb daar maar 
zijdelings mee te maken, behalve dan 
dat ik er open voor sta en welwillend 
meewerk met de professionals die 
erover gaan. De kern is eigenlijk 
zorgen voor een duurzame oplossing.   

In uw voorgaande interview gaf u 
aan graag in gesprek te gaan met 
de bewoners van ‘de Wilberthof’ 
en met de bewoners van de 
seniorenwoningen. Door Corona 
heeft dit geen doorgang kunnen 
vinden. Heeft u de intentie en de 
mogelijkheid om op huisbezoek te 
gaan in de komende tijd? 
K: Ik ben er gaandeweg toch wel 
achter gekomen dat dat bij mij heel 
langzaam gaat. Het is zeker mijn 
intentie, maar ik merk wel dat ik niet 

Kapelaan Willem Renders
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alle mensen kan bezoeken die dat 
ergens wel graag zouden willen. 
Langzaam maar zeker komt dat toch 
wel goed. Dat zit ook een beetje in 
mijn karakter, ik ben uit mezelf niet zo 
‘bezoekerig’ als je dat zo kan noemen. 
Bij het priesterschap horen geen 
prijzen die behaald moeten worden of 
doelen die in een jaar bereikt moeten 
zijn. Een priester handelt in naam van 
en uit liefde tot God. Als er geen liefde 
is dan moet je het niet doen. 

Zou u zonder slag of stoot naar een 
andere parochie of land gaan als de 
bisschop hierom vraagt? 
K: Tegenwoordig kijkt de bisschop 
heel zorgvuldig naar de situatie van de 
priesters en de parochies; dit betekent 
dat aan de uiteindelijke vraag van de 
bisschop een heel proces voorafgaat. 
De bisschop heeft het overzicht over 
heel het bisdom en alle priesters, en 
besluit uiteindelijk. Dat kan ook gaan 
over een nieuwe benoeming. Wat 
mij persoonlijk betreft, ik zei al dat 
het voor mijn gevoel vrij langzaam 
gaat, alleen al om veel mensen te 
bezoeken. Dat betekent dat ik daar 
ook wat meer jaren voor nodig heb. 
Komt goed uit toch? Dan moet ik maar 
heel lang de beste kapelaan van Oss 

en omstreken blijven!  De kracht van 
ouderen waardeer ik zeer en door het 
omgaan met deze mensen ben ik elke 
dag gezegend met mooie verhalen 
over Berghem, kennis en leuke 
herinneringen. Maar dit houdt ook in 
dat ik vaak afscheid moet nemen. 

Stel dat u afscheid moet nemen van 
Berghem. Wat zijn dan voor u de 
gebeurtenissen of dingen die altijd 
in uw geheugen blijven?
K: Vooral de mensen en wat je samen 
meemaakt. De oude koster, Rien 
van Gaal, zal ik nooit vergeten. Zo 
trouw en dienstbaar, tot het einde 
toe. Ook in heel zijn houding en hoe 
hij reageerde, ook als hij het ergens 
niet mee eens was, altijd vriendelijk 
en behulpzaam - je kon merken dat 
hij echt uit de grond van zijn hart 
wilde helpen, zo goed als hij kon. 
Dat was een bijzondere mens. Het 
is één van de weinige uitvaarten 
waarbij ikzelf ook een brok in de keel 
had. We missen hem nog elke dag. 
Ook het einde van TV-Berghem zal 
ik niet gauw vergeten. Aan de ene 
kant de teleurstelling van zoveel 
ouderen maar ook van het bestuur 
en aan de andere kant de kracht van 
de vrijwilligers die blijven doorgaan 

om zich op dat gebied in te zetten, 
ondanks de pijn in het hart van het 
verlies van de zender. De kinderkerk 
en de kinderen en ouders, samen 
de kerststal maken, de liedjes en 
spelletjes die we hebben gedaan.  
Ook daar de ouders en vrijwilligers die 
zich steeds inzetten voor de kinderen. 
De vrijwilligers (meeste dames maar 
ook heren) die zich inzetten voor 
de schoonmaak in de kerk, voor de 
bloemen zorgen, voor de tuin en 
niet te vergeten Elly. Vooral dan de 
momenten van koffiedrinken en 
‘buurten’ brachten gezelligheid die je 
niet vergeet.

Getekend Ineke Mulders 

Actie Kerkbalans 2022
Beste parochianen,

De periode tussen Pasen en Pinksteren is traditiegetrouw de periode 
waarin wij, als Parochie, weer een beroep op u doen in het kader van de 
Actie Kerkbalans 2022. Ruim 2.000 kerken in Nederland doen mee want  
voor ieder van ons is de Kerk op een bijzondere manier van waarde. Als 
bestuur en pastoraal team koesteren wij onze kerken om hun monumentale 
en architectonische waarde, maar vooral omdat het ons geestelijk en 
spiritueel centrum is. Hier doen we kracht en sterkte op om ons te wapenen 
voor de strijd van iedere dag en bezinnen we ons op dat wat de Heer van 
ons persoonlijk vraagt. 

Misschien bent u het vergeten of is het u ontgaan? Onze Parochie heeft een gezonde 
uitgangspositie en we werken 
consistent aan toekomstbestendige 
inkomsten. Zoals u zich kunt 
voorstellen maken we ons wel zorgen 
over de stijgende energieprijzen, want 
het zal u zeker niet ontgaan dat wij 
als Parochie veel energie verbruiken 
om onze kerken te verwarmen. Tevens 
gaan de vaste kosten voor gebouwen 
en professionele krachten gewoon 
door. 
Daarom, vragen wij U om mee te 
doen aan onze Actie Kerkbalans. Want 
misschien is het u ontgaan of bent u 
het vergeten? 

U kunt een bijdrage alsnog overmaken 
naar: NL26 RABO 0326 5640 55 
t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus

Dank voor uw bijdrage en ook voor 
uw ondersteunend gebed,

Pastoor Roland Kerssemakers
Parochie Willibrordus (Berghem, Haren, 
Macharen, Megen, Oss)
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Beste Carel, (naam fictief) 

In de abdij heb ik een boek gelezen waarbij ik o.a. vaak 
aan jou moest denken. Wellicht dat het goed is om enkele 
flarden van die gedachten met je te delen. Ik las daar dus 
een boek van kardinaal Sarah, een zwarte kardinaal die 
m.i. echt wat te zeggen heeft. En aan jou/jullie moest ik 
denken om meerdere redenen, maar ook omdat je in de 
politiek bent gegaan. Ik vind dat heel goed. Niet langs de 
kant gaan staan, maar erin springen. En ik weet dat jij/jullie 
heel bewust levende mensen zijn dus het is goed als zo’n 
mensen via de politiek invloed proberen uit te oefenen.  
Het effect is misschien beperkt, maar desondanks. 

Ik schreef al; het zijn flarden. Maar beter flarden dan niets. 
Kardinaal Sarah houdt zich in dat boek uitgebreid bezig 
met tal van thema’s zoals; vrijheid, waarheid en democratie/
kapitalisme. Eigenlijk is het een schokkend boek. Een boek 
waardoor bij mij de ernst is aangewakkerd om niet zomaar 
met pensioen te gaan, maar juist nog eens diep in de 
materie van het leven te duiken. Het is schokkend omdat 
de kardinaal onthult hoezeer onze samenleving bezig is 
zichzelf te vernietigen. En natuurlijk heeft dat te maken 

met “van God los zijn”. Eén van de krachtigste argumenten 
daarbij is dat in onze westerse wereld de begrippen 
vrijheid en waarheid tegenover elkaar zijn komen te 
staan. Onze wereld heeft zich zo ontwikkeld, sinds wat 
men de Verlichting noemt, dat men geen waarheid meer 
wenst te aanvaarden omdat die beperkend zou zijn ten 
opzichte van onze vrijheid. Wij willen onbegrensde vrijheid 
en als er iets zou bestaan dat -waar- is, dan zouden we 
daardoor begrensd worden; dan zou ons vrijheidsstreven 
gefrustreerd worden. Dat gaat zelfs zover dat mensen hun 
lichaam gaan verbouwen (want ik wil niet zijn wie ik ben, ik 
wil zijn hoe ik me voel; man of vrouw, of levend of dood) en 
dat de samenleving zich daarnaar voegt, het faciliteert etc. 

Dus geen waarheid meer. Alles is relatief, wat ik vind dat 
is mijn waarheid, wat jij vindt, dat is de jouwe. En als er 
dan geen waarheid meer is, dan is er natuurlijk ook geen 
consensus meer ten aanzien van dat wat goed is. Het is 
altijd maar; dat wat jij goed vindt of dat wat ik goed vind. 
Jij gaat de politiek in om te helpen vorm te geven aan een 
betere wereld. Maar hoe weet jij wat een betere wereld 
is als er geen objectieve maatstaven zijn over wat goed 
is en wat slecht? Je hoeft er geen profeet voor te zijn, 
zoals Sarah, om te zien hoe de politieke partijen alsmaar 
meer versnipperd raken, juist door dat fenomeen. Het is 
volkomen logisch dat het heersende vrijheidsideaal moet 
eindigen in 12 miljoen partijen, want 12 miljoen meningen 
die allemaal even belangrijk zijn. Het is dus evident dat de 
democratie zoals zich die nu ontvouwt in een catastrofe 
moet eindigen. Op een gegeven moment (en soms heb ik 
weleens het gevoel dat dat niet zover meer weg is) is het 
democratisch bestel zo’n onoplosbare chaos geworden 
dat sterke persoonlijkheden de macht grijpen en zeggen; 
“Afgelopen met al het gelul, nou doen we het zo”. Dan 
krijgen we weer een potentaat als Hitler aan de macht of 
zoiets. Waarschijnlijker in ons systeem is dat we allemaal 
slaaf worden van het kapitaal. Voor een belangrijk deel zijn 
we dat trouwens al. 

In verband hiermee een citaat; ”Als rechtvaardigheid 
is verbannen, wat kunnen staten dan anders zijn dan 
grote roversbendes? De maatstaven waardoor een 
roversbende bij elkaar gehouden wordt zijn per definitie 
zuiver pragmatisch en daarmee ook partijdig; het zijn de 
maatstaven van een bepaalde groep. Een gemeenschap die 
geen roversbende is, m.a.w. geen groep die haar gedrag 
afstemt op haar eigen doelstellingen, kan alleen bestaan 
als er sprake is van een rechtvaardigheid die niet wordt 
afgemeten aan het belang van een bepaalde groep maar 
aan een criterium dat voor iedereen geldt. Dat noemen we 
“rechtvaardigheid’ en daaraan heeft de staat haar bestaan 
te danken. Deze rechtvaardigheid heeft de Schepper en 
de schepping als ijkpunten. Dat betekent dat een staat die 
agnostisch wil zijn en het rechtssysteem alleen baseert op 
de mening van de meerderheid, uit elkaar valt en verwordt 

Brief aan mijn schoonzoon

Geïnspireerd door een retraite in de abdij St. Benedictusberg (Mamelis), stuurde ik mijn schoonzoon onderstaande brief op 21 april 2022. 
Wellicht interessant voor meer mensen.  
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tot een roversbende. Een roversbende is niet eens een 
gemeenschap, maar slechts een samenwerkingsverband 
voor het moment, om de belangen van die groep te 
behartigen. Een staat die het overlaat aan een steeds 
wisselende meerderheid om te bepalen wat rechtvaardig 
is, loopt groot gevaar om inderdaad te worden tot een 
roversbende. 

En even verder…. Een democratische samenleving heeft 
niet per definitie het fundament in zich van een authentiek 
rechtssysteem. Ze heeft juist vanwege haar staatsvorm een 
bepaalde inhoud nodig; datgene namelijk wat rechtmatig 
is en goed. Anders is democratie gebouwd op lucht. De 
kardinaal suggereert niet dat de democratie vervangen 
zou moeten worden door een ander stelsel, b.v. theocratie, 
maar dat Kerk en politiek wel intens met elkaar in gesprek 
zouden moeten zijn. 
Pijnlijk stelt de kardinaal tenslotte dat God in het westen 
heeft afgedaan, dat het geloof hier geridiculiseerd is en 
niet meer serieus genomen wordt, hetgeen betekent dat 

een omkeer in deze beweging bijna onmogelijk schijnt. 
“Schijnt”, want voor God is niets onmogelijk. 

Enzovoorts, enzovoorts…

Ach, ik weet bij God niet wat je hier nou mee zult doen, 
maar mij is het in elk geval van het hart. In de politiek 
proberen invloed uit te oefenen is hartstikke goed, maar 
ik wens je toe dat je dat ook zult doen vanuit een stevig 
fundament en dat je niet met de rest mee de afgrond in 
holt. 

Groetjes, 
vader van Sophie

P.S. Een eerste positieve reactie van hem heb ik gekregen, de 
beloofde inhoudelijke nog niet. 

Getekend diaken Pieter Raaijmakers

Heiligverklaring Titus Brandsma 
Onlangs heeft onze heilige Vader de Paus, de karmeliet 
Titus Brandsma heilig verklaard. Titus Brandsma op 
23 februari 1881 in Bolsward geboren stierf op 26 juli 
1942 in Dachau in het concentratiekamp. Zijn leven 
kenmerkte zich door een grote toewijding als filosoof, 
als schrijver, als journalist voor de zaken van het 
Katholiek geloof. Hij was bij uitstek een verdediger 
van de waarheid die Christus ons leert, met name ten 
aanzien van de waardigheid van de persoon en de 
heiligheid van het lichaam. 

Hij schreef in opdracht van de Nederlandse Bisschoppen 
tegen het Duitse Nationaal Socialisme. Hij had een felle 
scherpe pen die menigeen deed vrezen. In Oss heeft hij 
een tijd (1909 -1923) les gegeven aan het Filosoficum van de 
paters karmelieten in Oss. Nadien ging hij naar Nijmegen 
waar hij verbonden was als hoogleraar dan de faculteit 
van Letteren en Filosofie aan de pas opgerichte, toen nog 
Katholieke Universiteit van Nijmegen. Zijn verzet tegen 
de Duitse bezetter maakte dat hij, via Scheveningen in 
1942 in Dachau in het concentratiekamp belande. Daar is 
hij uitgeput op 26 juli 1942 gestorven. Hij is een martelaar 
van het Katholieke Geloof geworden en zodanig heeft 
Paus Franciscus hem erkend en tot de staat van heiligheid 
verheven. Het lijden van de mens is altijd een thema in de 
christelijke spiritualiteit.

Nevenstaand gedicht wat feitelijk een gebed is, mag ter 
hand genomen worden en gebeden in verbondenheid met  
de heilige pater Titus en de lijdende medemens:

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard.

O Jezus, als ik u aanschouw,
Dan leeft weer dat ik van u hou,
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondere vrind.
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk.
Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet
Maar ’t alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.
Och, laat mij maar hier stil alleen,
Het koud en kil zijn om mij heen
En laat geen menschen bij mij toe
’t Alleen zijn word ik hier niet moe.
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Geschreven in de gevangenis te Scheveningen,  
12/13 februari 1942.
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“Goed zingen is dubbel bidden.”
Dit oude adagium dat toeschreven wordt aan de heilige Augustinus (354 - 430) 
blijft ook vandaag zeker zijn waarde behouden. Toen ik afgelopen april 
mijn retraite had in de benedictijnenabdij van Solesmes (FR) mocht ik dit op 
een bijzondere manier ervaren. Op een dag kon ik tijdens de H. Mis ervaren 
hoe de Gregoriaanse gezangen van de monniken me als het ware uit de tijd 
en ruimte trokken. Ik voelde me verbonden met de Kerk uit alle eeuwen 
en verbonden met de hemelse werkelijkheid. Het was een krachtige 
ervaring die zich - hoezeer ik ook probeerde - tijdens mijn verdere verblijf 
in de abdij niet meer voordeed. Het is een eenvoudig voorbeeld van hoe 
de schoonheid een zichtbare en hoorbare reflectie kunnen vormen van 
Gods goedheid. De schoonheid lijkt me immers een esthetische vorm van 
het goede te zijn. Zo wil de liturgische eredienst door middel van heilige 
tekenen en woorden de mens met God verbinden. De liturgische zang 
vormt hierbij een uitstekend hulpmiddel.

Wat is liturgische zang?
Ieder muziekgenre kent zijn eigen 
context. Salsamuziek is prettig op de 
dansvloer in Spanje maar niet geschikt 
voor een kerkelijk huwelijk. Het spreekt 
dus voor zich dat in de liturgie van de 
Kerk niet eender wat gezongen kan 
worden. Wereldse muziek is in het 
huis van God uit den boze. 

Ook binnen het aanbod van religieuze 
liederen is er een grote diversiteit. 
Sommige liederen zijn uitermate 
geschikt en stichtend voor het 
kampvuur bij een jongerenkamp. 
Hoewel ze katholiek zijn en het ware 
geloof in zich dragen kunnen ze qua 
vorm en melodie toch ongeschikt zijn 
voor de eredienst. De liturgische zang 
is als het ware “heilige muziek” en 
gericht op het begeleiden van de  
liturgische handeling. De instructie 
Musicam Sacram van het Tweede 
Vaticaans Concilie stelt het als volgt: 
“Onder gewijde muziek wordt hier  
verstaan de muziek, die is gecom-
poneerd voor de viering van de 
goddelijke eredienst en die zich 
onderscheidt door heiligheid en 
schoonheid van vormen.” (MS, 4)

Een nog uitdrukkelijker verklaring 
van de liturgische zang vinden 
we in het meer recente document 

Sacramentum Caritatis (2007) van 
paus Benedictus XVI. Daarin schrijft 
de toenmalige paus: “Het liturgisch 
gezang neemt in de ars celebrandi [de 
kunst van het vieren] een belangrijke 
plaats in. Terecht benadrukt de heilige 
Augustinus in een van zijn beroemde 
preken: “De nieuwe mens weet wat 
het nieuwe lied is. Zingen is een uiting 
van vreugde en - als wij er goed over  
nadenken - een uiting van liefde”.  
Het Gowdsvolk dat samengekomen is 
om te vieren zingt Gods lof. De Kerk  
heeft in haar tweeduizendjarige 
geschiedenis muziek en zang 
voortgebracht - en doet dat nog 
steeds - die een erfenis van geloof en  
liefde vormen, die nooit verloren mag  
gaan. In de liturgie kunnen wij werkelijk  
niet zeggen dat alle gezangen even 
goed zijn. Hier moet de oppervlakkige 
improvisatie of het invoeren van 
muzikale genres die geen rekening 
houden met de betekenis van de 
liturgie vermeden worden. Als element  
van de liturgie moet het gezang zich 
invoegen in de bijzondere vorm van 
de viering. Daarom moet alles - de 
tekst, de melodie en de uitvoering - 
overeenstemmen met de betekenis 
van het gevierde mysterie, met de 
onderdelen van de ritus en met de 
liturgische tijden.” (nr. 42)

Wat dient gezongen te worden?
Het moge duidelijk zijn dat de Kerk 
een uitdrukkelijke voorkeur heeft voor 
gezongen liturgie hoewel het ook 
mogelijk is om de liturgie te vieren 
met minder of zonder zang. Wanneer 
de liturgie niet volledig gezongen 
wordt is er ook een zekere graad van 
belangrijkheid op te merken. In een 
Heilige Mis waarin niet gezongen 
wordt zou het vreemd zijn om alleen 
de eerste lezing te zingen (ja, die 
kan ook gezongen worden). Op vele 
plekken zien we dat het koor enkele 
gezangen zingt ter verfraaiing van de 
liturgie. De eerste persoon echter die 
behoort te zingen in de liturgie is de 
priester. Zo vinden we in de Algemene 
Inleiding op het Romeins Missaal: 
“In de keuze van de onderdelen die 
daadwerkelijk gezongen worden, 
behoort de voorkeur gegeven te 
worden aan de onderdelen die van 
groter belang zijn, en bijzonder die 
onderdelen die gezongen worden 
door de priester, de diaken of de 
lector terwijl het volk antwoord,  of 
die gezongen worden door de priester 
en het volk tezamen.” (nr. 40)

Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld 
een intredezang, offerandezang, of  
communiezang of de lezingen pas 
gezongen kunnen worden als ook al  
het andere gezongen wordt. 
(Musicam Sacram, 31).

Maar wat als de priester nu écht niet 
kan zingen zonder dat de mensen 
gillend wegrennen of ernstige 
gehoorschade oplopen? Dan geldt “is 
de priester of assistent niet in staat, 
de zang behoorlijk uit te voeren, dan 
kan hij bij een of ander gedeelte, dat 
hij zou moeten zingen en dat hem te 
moeilijk is, de zang achterwege laten 
en het luid en duidelijk reciteren.  
De priester of assistent mag dit echter 
niet doen alleen maar om het zich 
gemakkelijker te maken.” (Musicam 
Sacram, 8)
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Vakantie
In hoeveel talen kent u het Onze Vader  
van buiten? Ik slechts in drie.  
De vakantieperiode breekt aan en 
aangezien God niet op vakantie 
vertrekt gaat u op zondag gewoon 
naar de Heilige Mis in de plaats waar u 
verblijft. Wat voor een vreugde in het  
dan om te midden van een vreemde 
taal toch enige herkenning te ontdekken.  
De Gregoriaanse gezangen kunnen 
het gevoel dat we een wereldkerk zijn 
aanzienlijk versterken. Het schenkt ons 
herkenning, universaliteit en eenheid. 

Hoewel er vele mogelijkheden 
bestaan binnen de liturgische zang 
zegt de Kerk in navolging van het 
Tweede Vaticaans Concilie: “Ten slotte 
- hoewel ik de verschillende richtingen 
en zeer prijzenswaardige tradities 
eerbiedig - is het mijn wens dat, in 
overeenstemming met het verzoek 
van de synodevaders, recht wordt 
gedaan aan de Gregoriaanse zang, 
daar deze in wezen de zang van de 
Romeinse liturgie is.” (Sacramentum 
Caritatis, 42) Wanneer ik de Heilige 
Mis in het buitenland vier, celebreer 

in normaal gesproken in het Latijn. 
Ik moet bekennen dat ik het als een 
grote rijkdom beschouw dat we in de 
Latijnse Ritus waartoe we behoren in 
een universele taal kunnen bidden 
die ons verbindt met alle christenen 
over de hele wereld in het sacrament 
van de eenheid, de Allerheiligste 
Eucharistie.

Getekend kapelaan Quinten Kerckhofs 

Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom in onze Willibrordus Parochie...  
In onze geloofsgemeenschap is altijd ruimte voor vrijwilligerswerk.  
Kan je zingen? Er is zeker wel een plaats in een van de vele dames-, heren- 
of kinderkoren van de Willibrordus Parochie in Oss, Macharen, Haren en 
Berghem. Er wordt gezegd dat iedereen die kan praten óók kan zingen. 
Twijfel niet en meld je aan. 

Maar natuurlijk zoeken we ook 
mensen die bijvoorbeeld, samen 
met andere vrijwilligers, een van 
onze kerken schoon willen maken 
of de tuinen en de kerkhoven bij 
willen houden. Misschien wil je graag 
bloemschikken?

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers 
die maximaal 6 keer per jaar dit 

parochieblad willen bezorgen bij onze 
parochianen. Of ben je creatief en 
kan je goed schrijven? Ook dan is er 
zeker ruimte om als redactie lid toe te 
treden.
 
Zo zijn er nog veel meer dingen te 
doen. Gelukkig heeft de Willibrordus 
Parochie heel veel vrijwilligers die 
zich voor 100% inzetten voor onze 

grote parochie. Bovendien is het ook 
gezellig met elkaar. Want sociale 
contacten hebben én onderhouden 
vinden we erg belangrijk. Maar ook 
om op tijd een kopje koffie samen 
te drinken want dit is een goede 
Brabantse gewoonte die we graag 
willen blijven uitdragen.
 
Interesse of vragen?
Neem dan contact op met een van 
onze vrijwilligers of bel pastoor 
Roland Kerssemakers of kapelaan 
Willem Renders.
Je kunt ook een mail sturen naar: 
info@parochiewillibrodus.nl

Wat is een ‘rozenhoedje’ bidden?   
Wanneer je één keer het gebedssnoer bidt, dan heb je een rozenhoedje 
gebeden. Dat bestaat uit het kruisteken, de geloofsbelijdenis,  3 Wees-
gegroetjes en 5 tientjes van telkens een Onze Vader, 10 Weesgegroetjes  
en het Eer aan de Vader.  

Bij elk tientje kan je mediteren over 
een mysterie van de rozenkrans. 
Afsluiten doe je met het kruisteken. 

Iedere woensdagmorgen na de h. Mis 
van 08.30 uur wordt er in de Grote 
Kerk een ‘rozenhoedje’ gebeden.

Gebeden van de rozenkrans
Kruisteken
Geloofsbelijdenis
Onze Vader
Weesgegroet
Eer aan de Vader
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Wist u dat…
…  Gerardus Majella niet alleen de patrones is van de 

Visserskerk maar ook van zwangere vrouwen en dat het 
project ‘Moeder-Kind Huis’ dan waarschijnlijk ook de 
naam van Gerardus Majella krijgt?

…  iedere woensdagmorgen na de h. Mis van 08.30 uur een 
‘rozenhoedje’ wordt gebeden?

…  deze Parochiebladen ook achter in onze kerken (Heilig 
Hartkerk, Grote Kerk, Willibrorduskerk Berghem) liggen 
en in de Mariakapellen (langs de dijk bij Megen) die 
dagelijks geopend zijn? 

…  er op woensdagmiddag een Alpha Cursus voor senioren 
in het Parochiecentrum wordt gegeven? Meer informatie 
vind je in dit parochieblad.

…  het Parochieblad Willibrordus ook digitaal beschikbaar 
is? Wil je het voortaan per e-mail ontvangen? Stuur dan 
een berichtje naar info@parochiewillibrordus.nl

…  er in het Parochiecentrum iedere vrijdagavond, aanvang 
19.30 uur, een bijeenkomst is van NA-Anoniem?  
Hier treffen ex-verslaafden uit Oss en omgeving elkaar 
om elkaar te steunen met gebeden en gesprekken om 
clean te blijven. 

…  er dit jaar op Sacramentsdag (tweede zondag na 
Pinksteren) een Sacramentsprocessie was vanuit de 
Willibrorduskerk in Berghem en vanuit de Grote Kerk in 
Oss? Het zou mooi zijn als dit weer een jaarlijkse traditie 
in onze parochie wordt.

Als leek laten we beschouwingen rond het geloof graag aan onze geestelijke leiders, priesters en diakens over en ik 
geloof terecht. Ze zijn ervoor aangesteld, hebben ervoor gestudeerd en zijn als regel ook meer bevlogen. Ze zijn ook de 
opvolgers van de apostelen, aan wie Christus de opdracht gaf: “Gaat en onderwijst alle volken.”

Zo hoorde ik onze pastoor onlangs in zijn preek, over 
concilies en daarin genomen besluiten teruggaan naar 
het begin van de kerk. Er was gekibbel ontstaan over 
de voorschriften/geboden, waaraan christenen zich 
moesten houden. Gold de besnijdenis, een gebod dat voor 
joden gegolden had, nu ook voor christenen? De groep 
bijeengeroepen wijze mannen besloot: Geen zwaardere 
lasten dan nodig opleggen, dus dat gebod geldt niet voor 
christenen. Wat in concilies besloten wordt is dus bepalend 
(wetgevend) in de kerk.

En onze diaken, die de preek hield in het weekend dat Titus 
Brandsma heilig werd verklaard, wandelde in zijn preek 
via de nieuwe dingen die die dag in de lezingen genoemd 
werden, naar het allesbepalende gebod van de liefde.  
In zijn leven gaf Titus die liefde op bewonderenswaardige 
wijze gestalte. Dat die liefde gestalte moet krijgen in het 
leven van alle christenen is hun bekend; daar zijn ze zich 
(we ons) van bewust, maar vinden ze verder dat er voor 
hen geen enkele plicht voortvloeit uit de woorden “en 
onderwijst alle volken.”?

Waarom deze vraag?
Omdat ik n.a.v. tragische, ten hemel schreiende situaties, 
vrij vaak hoor: “Ik geloof niet; als er een God bestond, zou 
(of “kon”) hij dit niet toelaten.” Wat hier van te denken; 
hoe daar mee om te gaan? De gemakkelijkste weg, maar 
kiezen in de geest van “spreken is zilver, maar zwijgen is 
goud.”? Ik vrees dat uit zwijgen de conclusie zou worden 

Consequent

getrokken: “Wie zwijgt stemt toe.” en mogen christenen bij 
het horen van zo’n redenering wel zwijgen en daarmee de 
indruk wekken de conclusie te delen? Als we de conclusie 
trekken dat God meer toelaat dan Hij “zou mogen” zijn 
we als mensen immers bezig Gods vrijheid te beperken. 
Met welk recht? Op welk terrein; in welk opzicht zijn Zijn 
mogelijkheden en eigenschappen beperkt/begrensd?  
Zou Hij misschien ook oneindig consequent kunnen zijn 
en na de mens te hebben geschapen met een vrije wil, 
hem zijn gang laat gaan, ook wanneer de mens met die 
vrije wil heel anders omgaat dan Hij ideaal vindt? (Het is 
immers moeilijk voorstelbaar dat Hij met Zijn woorden, 
aan het begin van de schepping, “onderwerp de aarde” dat 
bedoelde zoals Poetin ze interpreteert.)

Maar Petrus hoorde en ondervond al verschil tussen Gods 
en menselijke wegen. Uit het niet (op ons commando) 
ingrijpen van God, concluderen dat Hij niet bestaat, doet 
m.i. zwaar tekort aan Zijn grootheid. Is een reactie, een 
weerwoord, bij het horen van zo’n conclusie niet geboden? 
Zwijgen is toch niet atijd goud! Beter lijkt me Gods 
consequente opstelling te aanvaarden; wanneer nodig 
te verdedigen en te proberen met verantwoordelijkheid 
met eigen vrije wil om te gaan volgens een interpretatie 
waarvan je hoopt dat ze God meer welgevallig is.
              

Getekend Jan van Asseldonk
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Eerste Heilige Communie ontvangen

Heilig Vormsel toegediend

Sinds een jaar volgen de kinderen van alle leeftijden 
catechese die maakt dat ze Jezus Christus leren kennen en 
van Hem gaan houden. Deze verdieping van het geloof 
leidt tot de sacramenten zoals h. Doopsel, h. Communie 
en het h. Vormsel. De kinderen doen hun Eerste Heilige 
Communie niet meer in een grote viering maar individueel 
of met enkele samen in een gewone reguliere zondagsmis.

Communicanten, ouders en familie hartelijk gefeliciteerd.   

Op Tweede Pinksterdag deden 12 jongens en meisjes 
uit onze Willibrordus Parochie hun Vormsel. Na een 
klein jaar van Catechese volgen op zondag, was er 
eindelijk de dag dat ze het Heilig Vormsel mochten 
ontvangen. 

De feestelijke Eucharistieviering werd voorgegaan door 
hulpbisschop Mgr. R. Mutsaerts en pastoor R Kerssemakers. 
Diaken P. Raaijmakers assisteerde met de acolieten en de 
misdienaars van de parochie. Ons koor de ‘Chanteurs de 
Saint Gérard’ zong een mooie mis terwijl de hulpbisschop 

Pastoor en Ward (L), pastoor, Timmy, Stijn, Nora en Blanka (R)

het Heilig Vormsel toediende in de Grote Kerk die 
goed gevuld was met parochianen en familie van de 
vormelingen. Daarna werden volop foto’s gemaakt in de 
prachtige pastorietuin. 

Catechese werkgroep bedankt voor de goede 
voorbereiding en alle Vormelingen, ouders en familie 
hartelijk gefeliciteerd. We verwachten jullie allemaal na 
de vakantie voor een nieuw jaar van Catechese nu als 
‘Gevormden’. 
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Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie

Naam overledenen: Leeftijd Kerk

 Rien van Gaal 81 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Ans van den Hurk 91 jaar M.O.O., Oss
 Nellie van Erp - Hartjes 82 jaar M.O.O., Oss
 Toon Jans 91 jaar M.O.O., Oss
 Rina van der Heijden 87 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Fengzhi Nguyen - Hu 45 jaar M.O.O., Oss
 Willy Megens 92 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Jan van Gaal 87 jaar H. Petrus' Banden, Macharen
 Tonnie Romme 92 jaar H. Hart, Oss
 Josephina Nelissen - Ansems 77 jaar M.O.O., Oss
 Nelly Bergers - van den Akker 84 jaar H. Lambertus, Haren
 Jos Hofmans 87 jaar H. Hart, Oss
 Corrie Oudejans 80 jaar M.O.O., Oss

Processie ter gelegenheid van het feest van het h. Sacrament 
Voor het eerst sinds jaren was er dit jaar op Sacramentsdag weer een 
processie met het Heilig Sacrament door de binnenstad.  

Pastoor Kerssemakers ging voor met 
de diaken, misdienaars en acolieten 
op deze mooie zonnige dag. Er waren 
veel parochianen aanwezig maar 
ook het zangkoor, communicantjes, 
vormelingen met hun ouders en 
familie. Het was indrukwekkend om 
te zien en te mogen meemaken. 
Al met al een mooie traditie die 
in de prachtige pastorietuin werd 
afgesloten met de plechtige zegen 
door de pastoor. 

Hieronder volgt de uitleg over 
Sacramentsdag en de Sacraments-
processie.

Allerheiligst Sacrament
Heilig Sacramentsdag, ook wel het 
Hoogfeest van het Allerheiligst 
Sacrament genoemd, is een hoogfeest 
binnen de Katholieke Kerk dat valt op 

de tweede donderdag na Pinksteren. 
Sacramentsdag, een godsdienstige 
plechtigheid waarbij gelovigen 
openbaar hun geloof ritueel belijden. 
Sacramentsdag werd in de 13e eeuw 
door de paus ingesteld op verzoek 
van Juliana van Cornillon uit Luik. Zij 
wilde daarmee de verering voor het 
Heilig Sacrament - de aanwezigheid 
van Christus in een hostie, een stuk 
brood - extra kracht bij zetten. Deze 
processie werd in de kerk maar ook 
wel in de tuin van de kerk of een 
klooster gehouden. Veel jongeren 
hebben er waarschijnlijk nog nooit 
van gehoord.

Sacramentsdag met processie, 
niet alleen een oud gebruik, maar 
een gelegenheid om ons geloof in 
de eeuwigheid van Christus in de 
Eucharistie te belijden en te vieren. 

Een mooi en zinvol gebruik wat 
hopelijk in onze parochie een nieuwe 
traditie mag worden.
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Overlijden Pater Theo van de Leest 
Ons bereikte het bericht dat Pater Theo van de Leest is overleden. 

Al vroeg is het Theo duidelijk, dat hij 
missionaris wil worden. Een jonge 
SVD priester, die nog niet naar de 
missie kan vertrekken vanwege de 
oorlog, maakt hem, als misdienaar, 
enthousiast voor de missie. Vanaf 1945 
volgt hij de hele priesteropleiding 
en wordt op 2 februari 1958 samen 
met zes klasgenoten in Teteringen 
tot priester gewijd. Na twee jaar 
in de prefectuur te Soesterberg te 
hebben gewerkt, gaat zijn wens in 
vervulling en wordt hij uitgezonden 
naar Argentinië, naar de provincie 
Misiones, waar hij 12 jaar zijn beste 
krachten geeft in een heet en vochtig 
klimaat. Hij is er de eerste residerende 
missionaris, nadat in de 17de eeuw de 
Jezuïeten er verdreven zijn.

Om gezondheidsredenen wordt hij 
overgeplaatst naar Córdoba, waar 
hij zijn missionaire vleugels volop 
kan uitspreiden. Hij bouwt er o.a. 
een viertal gemeenschapshuizen, 
die in de week ontmoetings- en 
vormingshuis zijn en in het weekend 
kerk. Na weer 2 jaar hard gewerkt 
te hebben, wordt Theo pastoraal 
referent in het stadje Alta Gracia, waar 
hij, naast zijn pastorale taak, jonge 
SVD studenten leiding geeft. Vanwege 
zijn grote verdiensten voor Kerk en 
Maatschappij wordt hij in 1991 door 
de Koning benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. Tachtig 
jaar oud wordt hij gevraagd rector te 
worden bij de Blauwe en Roze zusters 

in het Convento Divino 
Amor in Córdoba van 
2004 - 2007.

Als hij in 2007 voor-
goed terug komt naar 
Nederland is het even 
wennen, maar al gauw 
weet hij zijn weg te 
vinden in het pastoraat: 
in het Marcoenparochie in  
Dorst en als assistent in de 
Boskapel te Oosterhout. Ook in 
het Missiehuis is hij in vele opzichten 
een steunende en dienende kracht. 
Theo is een vriendelijke, enthousiaste 
medebroeder, die dienstbaarheid, 
trouw en dankbaarheid hoog in het 
vaandel heeft staan. Tot op hoge 
leeftijd is Theo actief en blijft hij een 
gewaardeerde kracht.

In 2019 krijgt hij de kans nog een keer 
naar Argentinië terug te keren voor 
een bezoek. Daar wordt zijn vroegere 
leerling, medebroeder en vriend 
Josè Luis Corral SVD op 3 augustus 
bisschop gewijd van Añatuya, in 
het binnenland van Argentinië. Een 
geweldige plechtigheid, waarbij 
Theo de stoet van 26 bisschoppen en 
talloze priesters mag openen. Later 
zal hij er ook vele medebroeders 
ontmoeten. Een onvergetelijke 
ervaring, waar hij volop van genoot. 

Eind 2021 wordt het vrij plotseling 
anders. In enkele weken is hij een 

broze man geworden, die verlangt 
naar het Nieuwe Leven. Graag was 
hij zondag 15 mei gaan hemelen, de 
dag dat Titus Brandsma heilig werd 
verklaard. Het werd twee dagen later 
op 17 mei. Zoals hij zelf vertelde, had 
hij een rijkgevuld leven gehad. Een op 
en top missionaris, die vele nu zullen 
missen. Adios, Teodoro..!

Op zaterdag 21 mei werd met een 
Eucharistieviering afscheid van pater 
Theo van der Leest SVD genomen 
in de kapel van Park Zuiderhout in 
Teteringen. Daarna werd hij begraven 
op het kerkhof van het Missiehuis 
aldaar.

Denk je aan hem? 
Doe dan je ogen even dicht en zie 
hem voor je zoals hij was krachtig en 
fier. Je houdt hem vast, ook al laat je 
hem los.

IN MEMORIAM  Oss, 18 december 1929 Teteringen, 17 mei 2022

Pater Theo van der Leest SVD
Missionaris in Argentinië

Pater Theo heeft als priester, in Oss 
geboren, jaren gewerkt als missionaris 
in Argentinië. In de Heilig Hart Parochie  
heeft hij zijn eerste h. Mis gevierd 
en kwam later in Oss vaak terug 
om bekendheid te geven aan zijn 

projecten in Argentinië.  
Zo hebben wij hem in de Willibrordus 
Parochie met onze Advents- en 
Vastenactie gesteund.  
Zijn congregatie stuurde ons zijn  
In Memoriam.
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19e Zondag door het jaar

Zaterdag 6 aug
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 7 aug

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Aansluitend koffie drinken in 
Parochiecentrum 

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Diocesane Traditionele h. Mis

20e Zondag door het jaar

Zaterdag 13 aug
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 14 aug

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Kerkkoor
10.00 uur Grote Kerk Oss
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss Parochiekoor
12.00 uur Grote Kerk Oss Diocesane Traditionele h. Mis

Maria ten  Hemelopneming

Maandag 15 aug
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss M.O.O. koor 

21e Zondag door het jaar

Zaterdag 20 aug
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 21 aug

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Aansluitend koffie drinken in 
Parochiecentrum 

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Diocesane Traditionele h. Mis

Liturgische kalender 6 augustus t/m 4 december 2022

  

 - Iedere zondag Tridentijnse h. Mis, aanvang 12.00 uur.
 -  Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.10 uur, worden vooraf de h. Mis de ‘Laudes’ gebeden  

in de Grote Kerk.
 - Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.30 uur, h. Mis in de Grote Kerk. 
 - Iedere woensdag na de h. Mis van 08.30 uur wordt er gezamenlijk een ‘Rozenhoedje’ gebeden.
 -  Iedere dinsdag- donderdag- en vrijdag, aanvang 18.40 uur, worden vooraf de h. Mis de ‘Vespers’ 

gebeden in de Grote Kerk.
 - Iedere dinsdag- donderdag- en vrijdag, aanvang 19.00 uur, h. Mis in de Grote Kerk.  
 - Iedere woensdagavond, aanvang 19.00 uur, h. Mis in de Sint Willibrorduskerk.
 -  Iedere donderdagmiddag ‘Stille Aanbidding van het H. Sacrament’ van 14.00 tot 16.00 uur  

in de Grote Kerk. 
 - Iedere 4de zondag van de maand ‘Spaanstalige’ h. Mis, aanvang 17.00 uur in de Grote Kerk.

 Biechtgelegenheid: Iedere zaterdag in de Grote Kerk van 17.30 - 18.00 uur of op afspraak.

Extra vieringen in de Grote Kerk (M.O.O.) te Oss en in de  
Sint Willibrorduskerk te Berghem:
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22e Zondag door het jaar

Zaterdag 27 aug
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 28 aug

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
10.00 uur Grote Kerk Oss
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Diocesane Traditionele h. Mis
17.00 uur Grote Kerk Oss ‘Spaanstalige’ h. Mis

23e Zondag door het jaar

Zaterdag 3 sep
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 4 sep

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 Diocesane Traditionele h. Mis 

24e Zondag door het jaar

Zaterdag 10 sep
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 11 sep

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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 

25e Zondag door het jaar

Zaterdag 17 sep
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 18 sep

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 Diocesane Traditionele h. Mis

26e Zondag door het jaar

Zaterdag 24 sep
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 25 sep

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Diocesane Traditionele h. Mis
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27e Zondag door het jaar

Zaterdag 1 okt
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 2 okt

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 Diocesane Traditionele h. Mis

28e Zondag door het jaar

Zaterdag 8 okt
08.30 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 9 okt

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 Diocesane Traditionele h. Mis

29e Zondag door het jaar

Zaterdag 15 okt
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 16 okt

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem VCB

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 Diocesane Traditionele h. Mis

30e Zondag door het jaar

Zaterdag 22 okt
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 23 okt

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Diocesane Traditionele h. Mis
17.00 uur Grote Kerk Oss ‘Spaanstalige’ h. Mis

31e Zondag door het jaar

Zaterdag 29 okt
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 30 okt

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Ensemble

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 Diocesane Traditionele h. Mis
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32e Zondag door het jaar

Zaterdag 5 nov
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 6 nov

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

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 Diocesane Traditionele h. Mis

33e Zondag door het jaar

Zaterdag 12 nov
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 13 nov

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Kerkkoor

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 Diocesane Traditionele h. Mis

Christus Koning

Zaterdag 19 nov
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 20 nov

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 Diocesane Traditionele h. Mis

1ste Advent (A)

Zaterdag 26 nov
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 27 nov

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Ensemble

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

11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Diocesane Traditionele h. Mis
17.00 uur Grote Kerk Oss ‘Spaanstalige’ h. Mis

2e Advent (A)

Zaterdag 3 dec
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 4 dec

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem
10.00 uur Grote Kerk Oss
11.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Diocesane Traditionele h. Mis



Ik wil graag enkele gedachten met u delen over drie verhalen uit het 
evangelie van Lucas die we in de zondagsvieringen van deze periode van 
het jaar horen.

Gods eeuwige liefde in onze alledaagse ontmoetingen

In het tweede verhaal vertelt Jezus 
over een rijke en een arme, Lazarus. 
De rijke vierde elke dag uitbundig 
feest. Lazarus was doodziek en had 
niets te eten. De rijkaard gunde 
Lazarus zelfs niets van wat bij hem 
van tafel viel en hij liet Lazarus voor 
zijn poort van honger sterven. Hij 
waande zich ver verheven boven 
Lazarus. Als we dit horen kunnen we 
scherp voelen dat het niet mag en 
niet kan wat die rijke deed, alsof er iets 
fundamenteels in onszélf geschonden 
wordt. Het raakt ons. Ik denk dat Jezus 
met dit verhaal de Liefde van God, 
die diep in ieder van ons leeft, wil 
raken, opdat die Liefde opleeft in onze 
ontmoetingen met elkaar.

In het derde verhaal roepen tien 
melaatsen op grote afstand naar 
Jezus: ‘Ontferm u over ons’.  
Jezus zendt hen naar de priesters. 
Onderweg worden ze gereinigd. Een 
van hen komt terug, een Samaritaan, 
een geminachte vreemdeling. De 
Samaritaan eert God, hij beseft dat 
het goede dat tussen Jezus en hem 

In het eerste verhaal gaat een 
rentmeester (ofwel zaakbeheerder) 
voordat hij wordt ontslagen naar 
mensen die schulden bij zijn baas 
hebben. 
Hij gaat met ze zitten en verlaagt hun 
schulden, zo komen ze op gelijke 
hoogte. Jezus voegt daaraan toe: 
‘Maak vrienden door middel van de 
mammon (ofwel geld) opdat zij, als de 
mammon u ontvalt, u in de eeuwige 
tenten opnemen’. Er staat: ‘Opdat zij u 
opnemen’: de rentmeester wordt door 
die schuldenaars, die zijn vrienden 
zijn geworden, ‘opgenomen in de 
eeuwige tenten’. Dat is merkwaardig, 
dat verlagen van schulden is toch 
niet te vergelijken met het ‘opnemen 
in de eeuwige tenten’ en je zou 
zeggen dat dat laatste alleen aan God 
toekomt. Ik denk dat Jezus hier zegt 
dat de rentmeester door zijn nieuwe 
vrienden in de ‘eeuwige tenten’ wordt 
opgenomen om duidelijk te maken 
dat God diep in ons aanwezig is en dat 
wij in onze onderlinge vriendschap en 
liefde ook de eeuwige Liefde van God 
met elkaar delen.

gebeurde van God komt. Als hij zich 
dan voor Jezus’ voeten neerwerpt, 
zegt Jezus: ‘Sta op’. Daarmee brengt 
Hij de man op gelijke hoogte met 
Hem, al is hij een Samaritaan. Dan 
kan er liefde tussen hen stromen, 
liefde die tegelijk de Liefde van God 
is. ‘Ga heen’, vervolgt Jezus. Met 
andere woorden: nu kun je jouw 
weg in de wereld gaan en zelf ook de 
anderen ontmoeten met diezelfde 
Liefde in het hart die ons hier en nu 
raakt. 

Ik geloof dat Jezus in de 
evangelieverhalen ons steeds weer 
de ogen ervoor wil openen dat 
in onze onderlinge vriendschap 
en liefde God aanwezig is, dat dat 
ons een vreugde schenkt die niet 
te vergelijken is met alles wat we 
met geld kunnen krijgen, dat we 
daardoor ook ieder ander gaan 
respecteren als gelijke, als kind van 
die ene God en dat ons gewone 
leven daardoor in de alledaagse 
ontmoetingen de eeuwige dimensie 
van Gods Liefde kan krijgen.

Getekend Geer Salet  
(Macharen)

Open Monumentendag 10 en 11 september 2022 
Openingstijden Grote Kerk:
Zaterdag 10 september van 10.00 tot 17.00 uur.
Zondag 11 september van 14.00 tot 17.00 uur. 

Activiteiten
Tijdens de openingstijden is er 
gelegenheid om ieder heel en half 
uur met een gids de kerktoren 
te beklimmen. Hierbij zijn het 
orgel, de stucgewelven en de 
vele klokken in de klokkenstoel te 
zien. De torenbeklimming duurt 
circa 1,5 uur. Minimum leeftijd is 
12 jaar en de torenbeklimming 
is op eigen risico. Klim mee naar 
het hoogste punt van Oss en 
geniet van de mooie vergezichten. 
Tijdens deze Monumentendagen 
is er de gelegenheid om de kerk te 
bezichtigen.

QR-code
Open de QR-code op je smartphone 
en laat je verrassen!


