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Kerstfeest, toen en nu

En het was goed, de mens leefde in perfecte harmonie 
zeker nadat zijn tegenover, de mannin in zijn leven kwam 
(genesis 2). ‘Eindelijk been van mijn gebeente, de hulp 
die bij hem past’. We lezen: God zei tegen de mens: ‘heers 
over de aarde, wees vruchtbaar en bevolk haar’.

In deze harmonische en voor ons idyllische situatie past 
ook God’s eindeloze liefde, die impliceerde dat de mens 
zich tegen God kon keren. Goddelijke Liefde is ongecondi-
tioneerd. Dat houdt een risico in. Het risico van de Liefde. 
Zoals een Vader ziet hoe zijn kind ondanks 
een waarschuwing of advies toch een 
weg opgaat die niet de zijne is maar 
waar hij in liefde dat laat gebeuren, 
gebeurt dat ook met de mens en 
God. De mens keert zich tegen 
de wil van God. Het gevolg is 
wel desastreus want hij, de 
mens raakt het paradijs kwijt. 
Hij wordt er zelfs uitgegooid, 
met een kleine vingerwijziging 
naar de vaderlijke liefde die een 
lende lapje van huiden mee-
geeft om de schaamte te bedek-
ken. (gen 3,21)

Nu is de mens niet alleen naakt maar 
hij moet zwoegen voor zijn bestaan, met 
tranen en zweet, er is ruzie, er is pijn en ver-
driet, er is haat, jalousie, er is nijd en de mens moet 
sterven. Hoe zwaar wordt nu de opdracht van God, om 
vruchtbaar te zijn en op een goede manier over de aarde 
te heersen.

Wat eens perfect was heeft nu een geweldige barst  
opgelopen, het bestaan is gebroken. Tussen alle ruzies, 
gewelddadigheden, oorlogen en een strenge God die 
steeds straft, loopt ook een rode draad van zorg, gepaard 
aan een hoopvolle belofte: God zelf zal komen om de mens 
te verlossen uit zijn schuld. Hij zal komen om als mens te 
leven, om zich te bekleden met het menselijk bestaan en 
zo dat onfortuinlijke bestaan zelf mee te beleven.

De profeten met name de profeet Jesaja wijzen op de 
komst van de Verlosser: Hij zal komen de vredevorst, 
troost komt Hij brengen, hoop, liefde. Hij zal gerechtig-

heid brengen en verzoening. ‘De wolf huist bij het lam, de 
panter vlijt zich neer naast het geitje, de zuigeling speelt bij 
het hol van de adder, het kleine kind steekt zijn hand in het 
nest van de slang. Dan zondigt niemand meer, dan zal de 
hele aarde vervult zijn van de liefde van God’ (Jesaja 11,1-10). 
Uitzonderlijk! Hoe kun je het bedenken?

God die zelf mens wordt om helemaal ten diepste te delen 
in de pijnen van ons bestaan: verminking, verachting, ver-

nedering, pijn, onmacht, niet begrepen worden, fysieke 
pijn, geestelijke pijn verlatenheid, onbegrip en 

absolute eenzaamheid. Kunnen we ons iets 
ergers voorstellen?

Zo is onze God, pure Liefde. Hij wordt 
mens om onze levensopdracht te 
ondersteunen, door te sterven op 
het kruis. En daar ligt dat Kindje 
met Kerstmis in het kribje naar 
ons te kijken als wij op Eerste 
Kerstdag met het gezin naar de 
kerk tuigen om het te begroeten. 

Hier ligt het goddelijk Kind, hier 
ligt de Verlosser. Hij kijkt ons aan 

alsof Hij zeggen wil: en jij hoe zit het 
met jou?

Immers dit Kind zal met onbegrijpelijke 
eindeloze Liefde herstellen wat de eerste mens 

kapot heeft gemaakt, door zijn egoïsme en ondankbaar-
heid. Zijn eigengereidheid en eigendunk zijn liefdeloosheid 
worden overweldigd en teniet gedaan door de liefdevolle 
overgave van Jezus op het kruis. Zijn overgave in trouw aan 
de Wil van de Vader, maakt dat het hemelse paradijs weer 
beschikbaar is voor alle mensen van goede wil.

Daar lag het Kindje ruim 2020 jaar geleden en daar ligt het 
nu weer. Want daar is nog zoveel wat gebroken is en wat 
weer hersteld moet worden, daar is nog zoveel pijn, zoveel 
onmacht zoveel eenzaamheid, zo-
veel lijden zoveel haat en geweld. 
Zoveel te vergeven.

Het werk van het Goddelijk Kindje 
is nog lang niet af. Hij kan het niet 
alleen, wij zullen Zijn werk mee af 
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Lezen we in het boek Genesis (1 en 2) dan zien we dat God een plan heeft met de schepping. Zijn creatie heeft een 
zin en een doel. Allereerst schiep Hij alles tot bestaan alle materie, de aarde, het heelal en al wat er leeft aan dierlijk 
en plantaardig leven, al het zichtbare en onzichtbare. En vervolgens de kroon op zijn werk de mens. En God zag 
dat het heel goed was. 

Heilig Hart te Oss
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Eerste Heilige Communie
Na een jaar van voorbereiden met de Parochie Catechese 
deden Nadia, Wojciech en Filip op het feest van Christus 
Koning op 20 november, hun Eerste Heilige Communie in 
de Grote Kerk van Oss. 
Communicanten en ouders, van harte proficiat namens de 
werkgroep en alle parochianen.

moeten maken, meedragen, mee realiseren dat het paradijs 
inderdaad voor allen weer bereikbaar wordt, dat er zicht op 
komt op een nieuwe hemel. Zorgen dat er weer hoop komt, 
geloof aangereikt wordt en de liefde geleerd wordt.

Kerstmis is het feest van het licht, het is een goddelijk Licht 
dat doorbreekt, het feest van de geboorte van de Verlosser 
die wil beginnen in ons eigen hart. Dat was toen en zo is het 
nu nog steeds.

Zalig Kerstfeest namens de kapelaans, diaken en het bestuur 
van de Willibrordus Parochie,

Pastoor Roland Kerssemakers   

Vervolg van pagina 1 

Nadia Kosnik, Wojciech Kosnik, Filip Itkacz  
en pastoor Kerssemakers
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Diaken Veldman was actief en betrokken in onze kerken 
onder zowel emeritus pastoor C. Mennen als pastoor  
R. Kerssemakers. Daarbij hadden de doopvoorbereiding, 
de huwelijksvoorbereiding en de verzorging van de liturgie 
zijn speciale aandacht. Met predicatie en de assistentie in de 
h. Mis, diende hij de Heer met zorg en aandacht. Ook kon 
kapelaan J. Beekman altijd rekenen op zijn hulp en assistentie. 
Zijn professionele werkzaamheden voor het economaat 
van het Aartsbisdom Utrecht maakten dat diaken Veldman 

Nieuws uit de parochie
de laatste jaren minder aanwezig kon zijn in onze parochie. 
De Bisschop heeft hem de gelegenheid gegeven om zo 
nodig als er op hem een beroep wordt gedaan als diaken, 
pastorale en diaconale werkzaamheden te verrichten in 
heel ons Bisdom. Wij weten dat zijn speciale interesse ook 
uitgaat naar de zorg rondom de traditionele liturgie en daar 
kunt u hem nogal eens treffen. De parochie h. Willibrordus 
is diaken Veldman en zijn vrouw Karin Veldman zeer dank-
baar voor de vele hulp en assistenties in de afgelopen jaren 
en wensen hem alle goeds en bovenal God’s zegen in zijn 
diaconale en pastorale werkzaamheden die hij ongetwijfeld 
nog zal ondernemen.  

Pastoor Roland Kerssemakers

Na 8 jaar met toewijding en enthousiasme gewerkt en 
zich ingezet te hebben voor de Willibrordus Parochie en  
de haar onderliggende geloofsgemeenschappen, heeft 
onze Bisschop Mgr. De Korte eervol ontslag verleend 
aan diaken drs. Edwin Veldman.

Feestelijke dag Traditionele Latijnse Mis
Op de laatste zondag van oktober wordt in de traditionele 
liturgie Christus Koning gevierd. Ruim zestig mensen 
mochten we in de Maria Onbevlekt Ontvangen Kerk 
begroeten. Hieronder enkele gezinnen en zelfs enkele 
protestanten. Behalve uit Oss, uit ons bisdom ook van 
daarbuiten: Enschede, Utrecht en Amsterdam bijvoor-
beeld. 

Via Youtube waar EWTN een prachtig promo-filmpje had 
gezet, via facebook, twitter en andere kanalen was op een 
moderne manier de traditionele Mis onder de aandacht 
gebracht. Na ruim vijftig jaar werd de Mis weer aan het 
hoogaltaar gevierd. De muzikale omlijsting bestond uit een 
ensemble en een organist. Al zittend in de kerk viel op dat 
het hoogaltaar prachtig boven het volksaltaar uitstijgt en zo 
de Mis toch mooi opgedragen kon worden in de prachtige 
kerk. Erg mooi komt in de liturgie tot uitdrukking dat wij 
zondige mensen zijn die door het offer van Christus verlost 
zijn. Na het asperges me, nog drempelvrees om de trappen 
van het altaar te betreden, word eerst het confiteor beneden 
beleden. En op gegeven moment valt het ensemble en het 
orgel stil, spreekt de priester uit verwondering heel zachtjes 
en knielen de gelovigen neer, om de Heer te aanbidden bij 
de consecratie en daarna als kerk zijn offer aan te bieden 
aan God de Vader.

Door de mooie tuin tussen kerk en pastorie liepen mensen 
vervolgens in prachtig nazomerweer naar de parochiezaal 
voor de soep en broodjes. Vervolgens hield bisschop  
Mutsaerts een lezing over gezond verstand en waarheid 
n.a.v. een boek van Chesterton. We hoorden de kinderen 
tijdens deze lezing af en toe op de bovenverdieping. Ze 
kregen catechese, deden een spel en bereiden iets voor  

om aan de volwassenen te laten zien. De bisschop mocht 
vervolgens raden welke heilige de kinderen uitbeelden 
in een spel. Sommige mensen kenden de traditionele Mis 
bijna niet, andere waren die wel gewend. Maar toch veel 
enthousiaste geluiden gehoord, zowel over de Mis, het  
programma maar ook over het kerkgebouw. Ook de vraag 
of er vaker zo’n dag georganiseerd zou kunnen worden. 
Gaan we zeker over bidden en nadenken.

Getekend diaken Edwin Veldman
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Willibrordusdag-feest

De h. Mis van zaterdagavond om 19 uur op 5 november stond al in het teken 
van de viering van de patroon van onze parochie, de heilige Willibrordus. 
Een aanloop? Introductie? Zo beschouwd komt het erg acceptabel over dat 
er ook alvast gehuldigd wordt, want eigenlijk is het streven éénmaal per 
jaar, en wel op de dag van de Willibrordusviering, aandacht te besteden 
aan mensen die even in het zonnetje gezet mogen worden.

En aan het einde van deze h. Mis 
wordt Gonneke Corten gehuldigd 
wegens haar 25 jarig lidmaatschap 
van ons Don Boscokoor en jarenlange 
bijdrage aan de opluistering van de 
liturgiedienst. Daarbij wordt haar de 
parochiepenning overhandigd.
Maar die viering van de patroon van 
onze parochie, de heilige Willibrordus, 
waar ligt het zwaartepunt? Gaat het 
om de viering van/eerbetoon aan de 
H. Willibrordus, of is het primair een 
parochiefeest? Mij lijkt het een uitste-
kende combinatie, die we niet moeten 
proberen in onderdelen uit elkaar te 
trekken: - hij is parochiepatroon - die 
twee elementen vallen dus samen; het 
is één geheel en er is geen onbalans te  
bespeuren in de viering van de patroon-
heilige en die van de parochie.

Het priesterkoor wordt in de h. Mis 
van 10.00 uur op zondag 6 november 
nagenoeg volledig bezet door het 
grote koor dat is samengesteld uit le-
den van de diverse parochiekoren. En 
geen onbalans in viering van parochie 
en haar patroon; ook in bezetting van 
priesterkoor (koorleden) en kerk (kerk-
gangers) valt geen opmerkelijke on-
balans te bespeuren. Dit is de viering 
van de Heilige Willibrordus, waar ook 
de pastoor in zijn preek bij stilstaat. 
Beginnend bij de apostelen, die naar 
de van Christus ontvangen  
opdracht het evangelie gingen verkon-
digen, komt hij via de missionarissen 
bij Willibrordus uit, die het veilige  
(beschermde) bestaan in het monniken-
klooster verliet en de zee overstak 
om in Nederland het christendom te 

brengen. We horen dat Willibrordus er 
niet helemaal in z’n eentje voor stond; 
o.a. was ook Bonifatius op dat terrein 
actief en er valt een zekere nuance 
in benadering van de gemeenschap 
tussen die twee verkondigers van het 
evangelie te beluisteren. Bonifatius 
lijkt aardig direct, wat radicaal, terwijl 
Willibrordus voorzichtiger, behoedza-
mer, meer als strateeg of tacticus over 
komt. Resultaat? Het heeft hem in 
ieder geval niet de kop gekost. Enige 
tact lijkt dus zin te kunnen hebben en 
naar mijn interpretatie verwacht onze 
pastoor ook, dat in de huidige maat-
schappij een opstelling à la Willibrord 
vruchtbaarder is dan een à la Bonifatius. 
Nou wil ik onderhand eigenlijk naar 
het parochiecentrum; dus ik sluit de 
viering van de Heilige Willibrordus af 
met te volstaan met de vermelding dat 
me over de zang van het koor en de 
hele viering alleen positieve reacties 
ter ore zijn gekomen.

Dan naar het parochiecentrum voor 
het vieren van “parochie zijn.” Wel 
erg passend natuurlijk: Willibrordus 
in de kerk vieren en parochie in het 
parochiecentrum. Zelden zag ik er 
zoveel mensen, maar er is ruimschoots 
plaats voor iedereen. Er is voldoende 
bedienend personeel, wat de rustige 
prettige sfeer ten goede komt. Als 
iedereen wat te drinken heeft gehad 
en wat “tastbaars” heeft genuttigd, 
kondigt de pastoor aan enige extra 
aandacht aan een paar personen te 
willen besteden. 

Als eerste vraagt hij of de heer Jos van 
den Bergh (senior) uit Macharen even  
naar voren komt. Die blijkt al 50 jaar 
koorzanger te zijn en ontvangt behalve 
woorden van waardering de parochie-
penning. Ik kan niet nalaten te vermel-

Foto met de klok mee: Marius van Teeffelen, Jan Janssen, Sidney en Jos van den Bergh
Foto rechtsboven: Gonneke Corten
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den dat ik het erg mooi vind te zien, 
dat de bloemen die hij (de vader van 
Sidney) ontvangt, door de schoonvader 
van Sidney worden aangedragen. 
Hierna is het de beurt aan de heer  
Marius van Teeffelen, die zijn lange  
periode als bestuurder afsluit. Ook 
voor hem woorden van waardering; 
de parochiepenning en bloemen. En 
dan… hadden er naar ik begreep nog 
een paar gehuldigd moeten worden, 
die er (nog?) niet zijn, maar er wordt 
toch doorgegaan met huldigen.  
Sidney van den Bergh mag even bij de 
pastoor komen. Hij was zeven jaar één 
van de bestuursleden van onze paro-
chie. De functie van penningmeester 
was bij hem in goede handen en (ik 
denk) dat het feit dat de gang van 
zaken in het parochiecentrum nooit 
als krampachtig wordt ervaren, moge-
lijk wel eens mede aan hem te danken 
zou kunnen zijn. Doordat hij inmiddels 

wethouder is, mag hij geen zitting 
meer hebben in het parochiebestuur. 
Hij blijft wel een zeer betrokken paro-
chiaan.

Nog maakt de pastoor geen aanstalten 
om zijn post te verlaten en nodigt 
(de huisbaas van ons verblijf hier) Jan 
Janssen uit om even bij hem langs te 
komen. Jan wordt vooral geprezen 
om de wijze waarop hij zijn functie als 
beheerder van het parochiecentrum 
invult: het regelen van alle activiteiten 
die erin plaatsvinden met de bevoor-
rading die daarbij hoort en wat verder 
nodig of wenselijk is. Daarbij was hij 
ook nog enige tijd lid van het kerk-
bestuur en ons parochieblad wordt 
door hem verzorgd… in elkaar gezet; 
uitgifte-klaar gemaakt. De aanwezigen 
zijn intussen niks tekort gekomen en 
hebben aandachtig/geïnteresseerd 
zitten luisteren en als sommigen her 

en der afscheid van wat bekenden 
gaan nemen en vertrekken, zie ik het 
bedieningsteam (Mieke, Joke, Diny, 
Han en Jan) gezellig bij elkaar wat na 
zitten praten en uitrusten om als de 
zaal leeg is, deze weer netjes achter te 
laten.

Aan het begin zette ik een vraagteken 
achter de vraag of het primair een 
parochiefeest was. Laat het maar een 
vraag blijven of het een parochie-
feest, was/is, maar het is in elk geval 
nauwelijks voorstelbaar dat gasten 
met een sterker voldaan gevoel van 
een feest huiswaarts keren dan de 
mensen hier de zaal verlaten. En wie 
er niet bij was? Heeft geen idee wat hij 
of zij gemist heeft.
        
                                                                                                   
Getekend Jan van Asseldonk

Heeft u de energiecompensatie niet nodig? 
Vanwege de hoge gasprijs heeft de regering besloten ieder huishouden  
te compenseren met een bedrag van € 190,- in de maanden november én  
december. Iedereen krijgt dit bedrag, ook degenen die het niet direct  
nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld een vast contract hebben tegen  
de oude lage prijzen. 

Er zijn meerdere goede initiatieven 
gelanceerd om dit geld bij mensen te  
krijgen die het juist wel heel hard nodig 
hebben. Daar zet ook onze diaconie  
zich voor in. Als u uw energiecompen-
satie wil doneren kunt u dit ook doen 

aan de diaconie van onze Willibrodus 
Parochie. Dan kunnen we bijvoorbeeld 
een asielzoeker aan een fiets helpen of 
we geven iemand met een hele smalle 
beurs een supermarkt-waardebon. 

Doet u ook mee? 
Maak dan een bedrag over naar: 
NL34 RABO 0140 4056 82
t.n.v. Kerkbestuur Parochie Heilige 
Willibrordus Oss, o.v.v. “Daconie actie 
energiecompensatie”. 
Heel hartelijk dank voor uw gift.

Diaconie Willibrordus Parochie

Vacature
Heb jij groene vingers, ben je zelfstandig, creatief én zou je graag  
regelmatig mooie bloemstukken willen maken om onze kerk op  
te fleuren? 

Dan zijn wij op zoek naar U!

Wij zoeken vrijwilligers M/V die de koster kunnen ondersteunen met  
deze prachtige vrijetijdsinvulling. Heb je interesse en vind je dit een  
mooie uitdaging, neem dan contact op met de koster door een e-mail  
te sturen naar: kosteross@willibrordusparochie.nl
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Op weg met de Kruisweg 
Niet alleen is het Kruis weg, maar ook de Kruisweg. Dit klink cryptisch, maar 
toch het is logisch. Enkele jaren terug werd bekend dat de Heilige Geest-
kerk aan de Berghemseweg in Oss, in de volksmond Visserskerk genoemd, 
zijn kerkdeuren zou sluiten. Zowel de Wilibrordus Parochie als de Poolse 
parochie, De Goddelijke Barmhartigheid, gingen op zoek naar een andere 
tempel voor hun vieringen. 

Terwijl wij als Poolse parochie al enkele 
jaren kerken in de Heilig Hartkerk aan 
de Kromstraat in Oss en de Visserskerk 
officieel ontheiligd is, vroeg de pastoor 
begin dit jaar om onze krachten om 
alle waardevolle religieuze attributen 
over te huizen naar het parochiecen-
trum bij de Grote Kerk. Vol beleid  
hebben wij de prachtstukken met  
fluwelen handschoentjes overgebracht, 
waar ze wachten op een nieuwe  
bestemming. 

Een van de attributen is de hand-
gemaakte houten Kruisweg die op 
de muren rondom in de kerk hing. 
Aangezien alle kerken binnen de pa-
rochie al voorzien zijn van een eigen 
Kruisweg vroegen wij de pastoor of 
de Willibrordus Parochie de Kruisweg 
zou willen schenken aan een parochie 
in Polen. In het Noordwesten van 
Polen, niet ver van de Duitse grens en 
net onder de rook van de havenstad 
Szczecin ligt de gemeente Pyrzyce. 

In een dorp binnen deze gemeente, 
genaamd Obromino, staat een prach-
tige kerk zonder Kruisweg. Tenminste, 
niet lang meer, want… na zorgvuldig 
transport is de Kruisweg uit de Vissers-
kerk inmiddels in Polen aangekomen. 
Hier wordt deze, daar waar nodig en 
door de jaren heen beschadigd ge-
raakt, gerestaureerd. Ook worden de 
Nederlandse teksten vervangen door 
de Poolse.

Namens zowel de Poolse parochie in 
Oss alsmede de Poolse parochie in 
Polen danken wij de Willibrordus Paro-
chie zeer hartelijk voor deze prachtige 
gift, die binnenkort eervol zijn plaats 
gaat krijgen aan de kerkmuren! Op de 
foto’s kun je zien hoe deze zorgvuldig 
verpakt zijn en in ontvangst genomen. 
Eveneens een foto van de kerk waar 
de Kruisweg komt te hangen.

Getekend Stef Koning

Kerstconcert door de  
koren ‘Musica Humana’ 
en ‘3Klank’ 
Op donderdagavond 22 december  
is er in de Grote Kerk een gezamen-
lijk kerstconcert door koor Musica  
Humana uit Oss en 3Klank uit 
Den Bosch. Beide koren staan 
onder leiding van Rein Boeijen. 

Op het programma staat zowel 
oude als nieuwe kerstmuziek.  
Musica Humana zingt muziek uit de 
late middeleeuwen en renaissance, 
waaronder enkele veelal ten on-
rechte vergeten Nederlandstalige 
kerstliederen uit deze periode.

Koor 3Klank - verbonden aan de 
Vrije School in Den Bosch - zingt 
vooral werken uit later tijd. Het 
concert begint om 20.00 uur en zal 
ongeveer een uur duren. 
Toegang is gratis.

Dopelingen in onze  
Willibrordus Parochie

 Jan Rodzen
 Adelina Cespedes
 Giana Kraus
 Mats van den Bogaard
 Evi Leuring
 Sheela van Gaal
 Bana Habteab

Wij feliciteren de ouders en 
wensen hen en hun kinderen 
een mooie toekomst toe als 
blije en gelukkige  
Christenen.
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Ode aon d’n Bôm

Heel ’t jaor staon ze bè jèn
De fijnspar èn de grooven den
Dan kûmt de rooier ûm te schouwe
Of ie de familie um moet houwe
Leede schots èn schief op unnen hoep
Mi, bè d’n ingang ’t bordje: ‘te koep‘

Nao wà gezeur over de prijs èn’t medèl
Gû t’r ’n netje over oe hene às twèdde vèl
Thuis krij’de ‘n ‘ijzere vuutje’ onder oew kont
Zo dà ge wir às vruuger stond
Nao ‘n lèste blik, ‘n lèste keur
Zèdde dit jaor de ‘fine fleur’

Ge wordt in unnen hoek van de kamer geplant
Mi unne piek op oewe kop; wà balle in oew hand
Tege d’n aovond zèn ze klaor
Zit onder de karskes èn engelenhaor
Às ge dan denkt: ‘Zo dà was’t’
Kumt de spuitsnûw ut de kast

Zo stao de dan mi al dà blinkend spul
T’is mooi, mar eigelijk flauwe kul
Nao ’n enkelde week; ’t verlies van oew mèste naolde
Verlangde trug naor de plaots waor z’oe haolde
Mar ’t lot nimt ’n aander besluit; wà z’r aon de haand
Gèn volgend jaor, ge wordt verbraand

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

‘Vertelselkes’ van Jan Ulijn is nu 
uitgebracht in een prachtig boek 
Eindelijk is het zover. Jan Ulijn heeft zestig prachtige 
‘Vertelselkes’ samengebracht in een exclusief boek-
werk. Zestig mooie verhalen uit het heden en verleden. 
Een uniek boek wat u met veel plezier zal lezen. 

De kosten voor dit boek zijn slechts € 15,-. De opbrengst 
komt ten goede aan de “Vrienden van de Grote Kerk’’ die 
hiervoor een mooie bestemming hebben.

Het boek ‘Ossche Platte Proat èn Slappe Klets in Vertelselkes’  
is te bestellen door een e-mail te sturen naar: 
gotojj@home.nl   

Vermeld hierin uw naam, adres, telefoonnummer en het 
aantal boeken dat u wilt bestellen. 
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In gesprek met de pastoor (en kapelaan) (vervolg)

Volgens jullie horen in de kerk een man en vrouw bij 
elkaar. Als ik me nou om laat bouwen tot man en ik met 
een vrouw trouw?
K: Als ik nu lippenstift opdoe en een handtas draag, ben ik 
dan een vrouw? 

Nee, maar medisch gezien zijn de hersenen van een 
man die zich een vrouw voelt de hersenen van een 
vrouw. Dat is bewezen. 
K: Als ik nog een paar extra aanpassingen laat doen, ben  
ik dan een vrouw? Man of vrouw is iets wat je bent, dat  
verandert zelfs niet als je bepaalde ingrepen laat doen of je 
je anders gaat kleden. Het sacrament van het huwelijk blijft 
ook tussen een man en een vrouw. 
P: Het is wel erg ingewikkeld. Ik kan me zeker ook iets voor-
stellen bij die hersenen die dan ook echt van een vrouw 
lijken, maar ik denk dat hoe iemand geschapen is het uit-
gangspunt is voor de Kerk. Wij gaan uit van de scheppings-
orde die God in Zijn Werk heeft gelegd. Daar kunnen dan 
afwijkingen inzitten, als je dat al zo mag noemen, maar hoe 
iemand ter wereld komt is een door God gegeven feit voor 
de Kerk. 

Maar als een fysieke man nou geschapen is met een 
vrouwenbrein?
P: Dat is denk ik moeilijk te bepalen. In alle mannenhersenen 
zitten vrouwenaspecten en andersom. Die grenzen kunnen 
heel duidelijk zijn, maar ook in elkaar overlopen. Sommige 
vrouwen zien er heel mannelijk uit en sommige mannen 
gedragen zich heel vrouwelijk. Maar zoals God iemand  
gevormd heeft, is ons uitgangspunt. Binnen de natuur heb 
je ook hermafrodieten. Dat is natuurlijk ook lastig. 

Ja, er was laatst ergens een kip op een boerderij die 
eerst eieren legde, maar op gegeven moment kreeg hij 
een hanenkam, kreeg hij mannelijke veren en stopte 
met eieren leggen. 
P: Die tweeslachtigheid kom je overal tegen. Dat zijn de 
spelingen van de natuur. Maar als wij daar zelf veranderingen 
in aan gaan brengen, maken we denk ik meer moeilijkheden 
dan dat er zijn. Ik snap wel dat mensen dat anders voelen. 
K: Je kunt het uiterlijk veranderen, maar innerlijk blijf je 
hetzelfde. Hoe kan een man bovendien zeggen dat hij zich 
een vrouw voelt, terwijl hij niet weet hoe het is om vrouw te 
zijn? Hij heeft die beleving niet. Je kunt er wel naar verlan-
gen. Stel dat ik nu zeg dat ik mij 1,95 meter voel, daar beant-
woordt geen realiteit aan. 
P: Doordat de maatschappij hier helemaal in meegaat, denk 
ik dat het allemaal nog moeilijker wordt. De maatschappe-
lijke gedachte over wat allemaal moet kunnen is erg breed. 

Denken jullie nooit: de kennis om medische veranderingen 
aan te brengen hebben wij ook van God gekregen?
P: We hebben de kennis gekregen om goed met de schep-
ping om te gaan. Niet om het naar onze hand te zetten. 
God heeft ons gemaakt tot goede rentmeesters, voor het 
beheer van Gods schepping. Daar hoort dit ook bij. Dat we 
daar geen afbreuk aan doen. Dat het moet blijven wat het 
is. 
K: En daar ook zijn kracht in vinden. Man zijn is iets moois 
en vrouw zijn is iets moois. Daar zitten intrinsieke krachten 
in die het man en vrouw zijn verheffen. Soms staren we ons 
zo blind op een maakbaarheidsgedachte waarin we het zelf 
allemaal willen bepalen. Dan wil je alles maken en ontneem 
je de gelegenheid om iets te ontvangen. 
P: Je moet goed zien wat zo eigen is aan de vrouw en aan 
de man. Als je die rollen door elkaar gaat halen, wordt het 
steeds moeilijker om je als vrouw of man te identificeren.  
Ik denk dat wij in onze jeugd een identificatiemodel moeten 
hebben van wie we zijn. Als er geen mannelijke of vrouwelijke 
rollen meer vervuld worden zoals ze zijn, wordt het heel 
lastig. Daarom moet je een man en een vrouw kunnen  
definiëren. Als je steeds accenten gaat leggen op het feit 
dat er zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten in een 
man of vrouw zitten, als je er erg de nadruk op legt dat 
jongens ook met poppen moeten spelen en meisjes met 
auto’s, creëer je een maatschappij waarin we ontevreden 
zijn met wat we zijn. 

Het is ook niet erg als een meisje uiteindelijk een auto 
wil toch?
P: Nee, dat is niet erg, maar je moet er niet te veel op  
hameren dat ze die vrouwelijkheid niet mag laten zien.  
Het anders zijn, wordt steeds meer benadrukt. Het eigen 
zijn, wordt vergeten. De maatschappij zegt ook dat er meer 
vrouwen op bepaalde plekken moeten komen. Het gaat er 
volgens mij niet om of iemand man of vrouw is. Het gaat 
erom dat de geschikte persoon wordt gevonden voor  
bijvoorbeeld een ministerpost. Een ander voorbeeld: ik heb 
altijd zeilkampen gedaan. Jongenskampen en meisjes-kam-
pen. In de leeftijdscategorie van twaalf tot en met zestien 
voelen jongens zich prima thuis onder elkaar. Komt er één 
meisje op dat eiland, beginnen alle hormonen te werken.  
Je moet erkennen dat het goed is dat jongens op die 
leeftijd onder elkaar gewoon jongens kunnen zijn. Als er 
meiden bij zijn, worden ze heel anders stoer. Omgekeerd is 
dat ook het geval bij meisjes. Daarom heb ik altijd gezegd 
dat het aparte jongens- en meisjeskampen moesten blijven. 
We vroegen ook wel vaker aan de jongens of ze het leuk 
zouden vinden als er een meisje bijkwam. Dan zeiden ze: 
‘Nee, laat maar thuis. Die zie ik al genoeg.’ Nu beargumen-

Hoi, ik ben Valerie. Ongeveer 25 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 man en vrouw. 
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Valerie in gesprek met pastoor Roland Kerssemakers: zie eerder uitgegeven Parochiebladen en de volgende uitgave.

teren ouders: ‘Onze zoon en dochter zitten altijd bij elkaar, 
dus kunnen ze dat die ene week ook wel.’ Maar de meisjes 
vinden het juist fijn om even een hele week alleen maar 
meidendingen met elkaar te bespreken. We hoeven de 
eigenheid van het geslacht niet weg te poetsen. Zo van 
iedereen is genderneutraal, met de gedachte ‘door op-
voeding en maatschappelijke druk creëren we macho’s en 

onderdanige huisvrouwen’. Er is wel degelijk verschil tussen 
een man en een vrouw: ze zijn complementair en God heeft 
ons zo geschapen. Twee geslachten, man en vrouw, met de 
bedoeling om elkaar lief te hebben en vruchtbaar te zijn. 
Dit is een gegeven dat we niet uit het oog mogen verliezen 
en zeker ook aan onze kinderen moeten duidelijk maken en 
voorleven. 

Bezoek aan de Efteling vanuit onze parochie
Jaren geleden waren er een kapelaan en pastoor die met 
hun idee een sportpark aan te leggen in Kaatsheuvel de  
basis hebben gelegd voor het ontstaan van de Efteling. 
Toen de kerk zich na jaren terug trok uit het bestuur 
werd er afgesproken dat jaarlijks 100 gratis entree 
kaarten aan het Bisdom zouden worden geschonken. 
Dit jaar was onze parochie de gelukkige die deze kaarten 
kreeg toebedeeld.

Met een organisatieteam werd er nagedacht over hoe en 
aan wie deze kaarten nu te verdelen. Want wees nu eerlijk, 
wie wil niet een dagje naar de Efteling. Al snel waren we 
het eens en werd gedacht aan gezinnen met kinderen die 
in deze moeilijke tijd niet de mogelijkheid hebben om deze 
toch vrij dure dagreis te maken. We zochten contact met de 
Stichting leergeld en de stichting eten over. 

Zo vertrokken we op dinsdag 25 oktober met een bus, vol 
blije kinderen en ouders, richting Kaatsheuvel. Het weer 
was prachtig en we arriveerden om 10.00 uur bij de Efteling. 
Ieder kreeg zijn vrijkaartje met daarbij een gratis tegoed-
kaart, te besteden in het park aan een hapje of drankje. 

Al snel ging ieder zijn eigen weg naar de attracties of het 
sprookjesbos. De dag vloog voorbij en om 17.00 uur werd 
iedereen weer bij de bus verwacht. Deze afspraak werd 
goed opgevolgd. Voldaan en vrolijk zetten we weer koers 
richting de Grote Kerk in Oss. We kregen veel dankbare en 
positieve reacties zodat ook wij als organisatie met een 
goed gevoel huiswaarts gingen. De opzet om mensen die 
het echt nodig hebben een onvergetelijke dag te bezorgen 
was zeker geslaagd. Er zijn voor de medemens, is een van 
de vele taken van onze kerk. Fijn om dat op deze manier te 
realiseren.

Enkele reacties van de deelnemers op een rijtje: 
…Hey meneer pastoor, ik wou nog effe zeggen, bedankt voor 
het leuke dagje Efteling. Ik en papa hebben een super dag 
gehad en genoten, dankjewel liefs…

…Super leuke dag gehad alles was goed geregeld, dank je wel 
voor alles. Was echt een geslaagde dag voor ons allen mijn 
dank is groot, groot… 

…Ik heb een super leuke dag beleefd met onze kinderen en 
we zijn in heel veel attracties geweest en wij zijn ook nog gaan 
eten en wij hebben nog leuke souvenirs gekocht. Heel erg 
bedankt voor een gezellig en leuk uitje…

Namens de organisatie: Pastoor Roland Kerssemakers,  
koster Richard Radoes, Ans van Schijndel van Eldijk en  
diaken Pieter Raaijmakers
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Enkele weken geleden vond een over-
leg met de bisschop, de pastoor en 
mezelf plaats. Daar werd besloten om 
de zorg voor de Heilig Hartkerk aan 
mij toe te vertrouwen onder leiding 
van de pastoor. Structureel verandert 
er niets. De Heilig Hartkerk blijft een 
onderdeel van de Sint Willibrordus 
Parochie met pastoor Kerssemakers als 
pastoor. Concreet zal ik meer aanwezig 
zijn bij de Heilig Hartkerk en onder de 
priesters het eerste aanspreekpunt 
zijn. Deze nieuwe wending biedt ook 
mogelijkheden voor nieuwe activiteiten 
te ontplooien om verder te werken aan 
de toekomst voor de Heilig Hartkerk.

Alle activiteiten in de Kerk vinden hun 
oorsprong en hun doel in Jezus Chris-
tus. We vormen als Kerk een gemeen- 
schap rond de verrezen en eucha-

De toekomst van de Heilig Hartkerk
“Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten.” 

ristische Heer. Daarom lijkt het me 
belangrijk om in de allereerste plaats 
te beginnen met het liturgische leven 
nieuw leven in te blazen, om zo vanuit 
een gemeenschap rond de Eucharistie 
te groeien en steeds meer activiteiten 
te ontwikkelen. Daarom zal er een 
nieuw liturgisch rooster gemaakt  
worden waarin ook de liturgie op 
weekdagen zal worden opgenomen. 
De belangrijkste pijlers zullen daarbij 
zijn: dagelijkse h. Mis, dagelijkse  
Eucharistische Aanbidding, dagelijks 
getijdengebed, de Rozenkrans en 
dagelijkse biechtgelegenheid. Daar-
mee wordt voor de hele parochie een 
aanvullend aanbod gecreëerd. Ook zal 
ik meer aanwezig zijn in het kantoor 
naast de Heilig Hartkerk. Wanneer ik  
aanwezig ben, zal ook de kerk geopend 
zijn.

H. Mis
De Kerk leeft vanuit de Eucharistie. 
In de Eucharistie ligt de bron en het 
hoogtepunt van alle christelijke leven. 
Het is dus van belang ook de liefde  
tot het Allerheiligste Sacrament te  
koesteren en te ontplooien. Daarom 
is het goed om ook regelmatig buiten 
de zondagsplicht en de verplichte 
feestdagen de H. Mis op weekdagen 
bij te wonen. Daarom moet de h. Mis  
ook ruim toegankelijk zijn en de 
tijdstippen gunstig verdeeld over de 
parochie. In overleg met de gelovigen 
die wekelijks op zondag komen is er 
besloten om de zondagsmis vanaf  
27 november (eerste zondag van de 
Advent) te verplaatsen naar 10.30 uur.
Op weekdagen zal de h. Mis plaats-
vinden om 7.30 uur om zo ook aan 
werkende en schoolgaande gelovigen 
de kans te bieden om voor werk of 
school de Heer te ontmoeten in de 
Eucharistie. En op zaterdag zal er een 
“uitslaapmis” om 9.00 uur zijn.

Eucharistische Aanbidding
In de Eucharistie wordt het verlossend 
kruisoffer van de Heer op onbloedige 
wijze vernieuwd. Jezus Christus komt 
met heel zijn goddelijkheid en men-
selijkheid werkelijk tegenwoordig in 
zijn Heilig Lichaam en in zijn Kostbaar 
Bloed. Bij de Eucharistische Aanbid-
ding verlengen we als het ware het 
moment van aanbidding in de h. Mis 
door de eucharistische Heer op het 
altaar uit te stelling, voor Hem neer 
te knielen en in gebed met Hem te 
spreken. De Aanbidding zal volgen op 
de h. Mis en ook op donderdag- en 
zaterdagavond zal er gelegenheid zijn 
om de Heer te komen aanbidden in 
het Allerheiligste Sacrament. De Heer 
wacht daar op onze liefde en “in die 
kleine Hostie ligt de oplossing voor 
alle problemen van de wereld.”  
(H. Johnannes Paulus II)

Biechtgelegenheid
De Kerk vraagt van de priesters een 
grote beschikbaarheid en om vaste 
tijdstippen waarop de gelovigen kun-
nen biechten. Om dit noodzakelijke 
sacrament te ontvangen zal tijdens de 
Eucharistische Aanbidding ook de  
gelegenheid zijn om het Sacrament 
van Boete en Verzoening te ontvangen. 
Immers: “Bij de Heer komen in het 
Heilig Sacrament is als een tuberculo-
sepatiënt bij goede lucht en zonlicht 
brengen. Het virus van onze zonden 

Door een besluit van de bisschop behoort de Heilig Hartkerk sinds 5 december 
2021 tot onze parochie. Dat het pad van een parochiefusie nooit over rozen 
loopt is algemeen bekend want dat houdt een verandering in en de meeste 
mensen houden er nu eenmaal niet van als er veel verandert. En bij zulke 
veranderingen denkt ieder er het zijne van: sommigen vinden het geweldig, 
anderen vinden het dan weer verschrikkelijk. En toch is dat dan ook weer 
niet het belangrijkste. De Kerk is één in haar verscheidenheid en de ver-
scheidenheid dient de eenheid. Men kan verschillen in de bijkomstigheden 
zoals stijl, persoonlijke voorkeur en spiritualiteit zolang het wezenlijke 
maar hetzelfde blijft. Dat wezenlijke wordt tot uitdrukking gebracht in de 
Heilige Schrift, de Traditie van de Kerk, de liturgie en de sacramenten.  
De trouw daaraan vormt ons als gemeenschap die samen de Kerk van  
Jezus Christus vormt. Alleen in trouw aan de Christus en zijn Kerk is er  
een toekomst mogelijk. En nu is het tijd om alle zeilen bij te zetten.
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kan niet langer bestaan als het tegen-
over het Licht van de wereld staat.” 
(Ven. Fulton Sheen)

Getijdengebed en Rozenkrans
Met de getijden voegen we ons in de 
lofzang die de Kerk iedere dag aan 
God brengt en bidden we samen met 
de wereldkerk. De Rozenkrans leert 
ons te mediteren op het leven van 
Jezus en vormt de meest volmaakte 
samenvatting van het leven van Jezus 
en Maria.

Er is veel werk aan de winkel. Er is 
vooral veel gebed nodig om dit alles 
te doen slagen. En allerhande prakti-
sche hulp is ook welkom. Wilt u meer 
weten, neem dan contact met mij op. 
Ik vertrouw de Heilig Hartkerk dan ook 
graag toe aan de moederlijke zorg van 
Maria en de vaderlijk zorg van Sint-
Jozef. Mogen zij ons helpen om steeds 
meer te groeien in het besef dat we 
als Kerk een gemeenschap vormen: de 
familie van God.

In gebed verbonden,
Kapelaan Quinten Kerckhofs

Heilige Missen
Zondag:  09.00 uur (Poolse parochie), 10.30 uur Hoogmis
Dinsdag t/m vrijdag: 07.30 uur h. Mis
Woensdag: 19.00 uur (Poolse parochie)
Zaterdag: 09.00 uur h. Mis

Eucharistische Aanbidding
Zondag: 08.30 tot 09.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.15 tot 09.15 uur
Woensdag:  18.00 tot 19.00 uur (Poolse parochie)
Donderdag én zaterdag: 20.00 tot 21.30 uur

Biechtgelegenheid
Zondag:  08.30 tot 09.00 (Poolse parochie), 10.00 tot 10.20 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08.15 tot 09.00 uur
Woensdag:  18.00 tot 19.00 uur (Poolse parochie)
Donderdag én zaterdag: 20.30 tot 21.10 uur

Rozenkrans
Dinsdag t/m vrijdag: Aan het einde van de Eucharistische Aanbidding
Zaterdag: Na de h. Mis

Getijdengebed
Dinsdag t/m vrijdag:  07.00 uur Morgengebed
Woensdag:  12.00 uur Middaggebed    
Donderdag én zaterdag:  20.00 uur Avondgebed 

21.10 uur Dagsluiting en Martyrologium

Ontmoeting
De Kerk moet ook een plaats van ontmoeting zijn. We kunnen niet tegelijk 
broeders en zusters van elkaar zijn én niets van elkaar afweten. Daarom intro-
duceren we vanaf 27 november ook het koffiedrinken na de zondagmis alsook 
op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur in het zaaltje naast de Heilig Hartkerk.
De kapelaan komt ook graag bij u op huisbezoek om elkaar beter te leren kennen.

Actie kerkbalans
Aan het begin van elk jaar, in januari-februari, wordt landelijk de actie 
Kerkbalans gehouden. De Willibrordusparochie Oss wil zich bij deze lande-
lijke actie in januari-februari aansluiten. In januari 2023 ontvangt u van het 
kerkbestuur een brief met daarin de oproep, naar vermogen een bijdrage 
te leveren, aan de jaarlijkse ondersteuning van onze parochie.                                                                                                

Het is belangrijk dat we met zijn allen 
zorgen dat de kerken in onze parochie 
Willibrordus open kunnen blijven, dat 
de missen kunnen worden gevierd en 
dat ons geloof kan worden gevoed 
mede door een goede catechese. 

Vooral willen we onze kinderen en 
jongeren de kans geven om Jezus 
Christus te leren kennen, om met 
Hem richting te vinden in het leven. 
En ook om samen met mede parochi-
anen een gemeenschap te vormen 

in dienstbaarheid naar elkaar en met 
elkaar te groeien in het geloof.

Daarom vragen we u: Geef met 
gulle hand en houd onze kerk, ook 
voor de nieuwe generatie, open. 

Met hartelijke dank voor uw bijdrage, 
God zal u het zeker lonen!

Penningmeester Henri de Bekker
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Bedevaart naar Kevelaer

Het is vroeg uit de veren op zaterdag 3 september, als we weer eens ter bedevaart naar Kevelaer mogen gaan, 
nadat de corona-maatregelen ons dat twee jaar verboden. Om 8.00 uur worden we bij de voormalige Pauluskerk 
verwacht, wat voor de in Lith vertrokken bus de tweede halte is om bedevaartgangers te laten instappen. We zijn 
ruimschoots op tijd, maar treffen er toch al een paar bekenden en het groepje zwelt aan.

Bij aankomst van de bus hoeven er naar ik meen slechts 
twee rollators geladen te worden, wat me verhoudings-
gewijs minder voor komt dan eerdere jaren. Als de bus even 
later vertrokken is, kijk ik er eens in rond en denk dan: “ik 
hoor nogal eens beweren dat vrouwen ondervertegen-
woordigd zijn, maar mocht iemand het hier over onder-
vertegenwoordiging hebben, dan moet het beslist over de 
mannen gaan.
De volgende opstapplaatsen zijn Berghem, Schaijk en als 
laatste Ravenstein, waar we erg hartelijk begroet worden 
door een paar bedevaartgangers, die we in 2017 ook in de 
diocesane bedevaart naar Lourdes in ons midden mochten 
hebben.

Kort na vertrek neemt onze reisleider Peter Stoltz het woord 
om allereerst Wout Heesen, die als bestuurslid afscheid 
neemt van de broederschap (Ravenstein) van bedevaarten 
naar Kevelaer, oprecht te bedanken voor het werk dat hij 
daarin jaren verzette. Ook Wieneke Visser uit Schaijk krijgt 
evenveel veren op haar hoedje gestoken voor haar veel-
zijdige inzet als zeer actieve contactpersoon binnen de 
parochie Schaijk. Beiden krijgen een welgemeend warm 
applaus. Hierna worden de buttons (groeps-herkennings-
teken), een bescheiden drieluik met gebeden en gezangen 
voor de heenreis en het boekje en programma in Kevelaer 
uitgedeeld. Ook is er gelegenheid wat bij te dragen in de 
kosten van de kaars, die in Kevelaer in “haar kapel” aan 
Maria zal worden aangeboden. Het vervolgens zingen van 
het openingslied “Samen op weg” voelt aan als het echte 
begin van onze bedevaart. Aansluitend bidden we het ope-
ningsgebed en lezen we uit ons drieluik met de volgende 
tekst de zin van “Op bedevaart gaan”: Op bedevaart gaan is 
zoals Abraham huis en dorp verlaten en hunkeren naar een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het is uit de tent van 
zorgen en bekoringen komen om hoopvol te kijken naar 
de ster in de nacht. Het is met velen bidden bij de bron die 
Christus is om verlossing en vertrouwen om overgave en 
kracht om vrede en verzoening. Het is blij terugkeren met 
vernieuwd geloof met sterkere hoop en met grotere liefde 
naar dezelfde plicht. Dan gaan we samen met onze bezielende 
diaken Lamers, aan de hand van het drieluik, veel bidden 
om af te sluiten met het lied “Wees gegroet, o Sterre”.

In Kevelaer aangekomen begeven we ons biddend en zingend 
in processie naar de Pax Christie kapel voor een hartelijk 
welkom door Pastoor Smulders uit Veghel en het wijden 
van de kaars. Voordat de eucharistie gevierd zal worden in 
de kathedraal, is er gelegenheid om in de stad een kopje 
koffie te gaan drinken.

In een eucharistieviering is de consecratie het hoogtepunt, 
dat door zang en rituelen (de liturgie), wordt gevierd en 
er kan/mag een preek/overweging worden gehouden. De 
gelegenheid daartoe wordt hier vandaag uitstekend benut 
en ik ervaar het als zeer passend dat de predikant, diaken 
Lamers uit Schaijk op een verhoging/preekstoel staat. Zijn 
betoog is er geen om gelijkvloers te worden afgestoken. 
Wel moeilijk om zo’n preek samen te vatten, om nog maar 
te zwijgen over het vuur en de overtuiging waarmee hij 
gebracht wordt. Dan maar niks over de inhoud zeggen? 
kan niet… dus toch maar. Als hij begint met te memoreren 
dat het ook in Kevelaer twee jaar stil was, maar dat de ont-
moetingen die er in die coronatijd in het klein waren, ook 
niet vrij waren van spanningen, klinken zijn woorden als 
een aanklacht tegen de dwaze machtsstrijd die ertoe lijdt 
dat mensen wereldwijd voedsel tekortkomen, alles duurder 
en voor velen onbetaalbaar wordt. Met de klimaatcrisis, 
waaronder Gods schepping gebukt gaat, en die het gevolg 
is van menselijk consumentisme, maakt hij duidelijk dat die 
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beproevingen niet Gods werk zijn. We bidden: “Breng ons 
niet in beproeving”, maar zijn niet altijd vol vertrouwen over 
de verhoring van ons gebed. Die beproevingen heeft de 
mensheid over zichzelf afgeroepen. Mocht God je beproeven. 
Dan is het niet om je te plagen, maar juist om je sterk te 
maken. Niet eerst zien en dan geloven, maar vertrouwen en 
het leven leven. Dan begint hij te zingen, Hemel en Aarde 
(melodie Edsillia Rombley/Ruth Jacott).

Dan roept hij de aanwezigen/pelgrims op tot het leven 
te leven zoals het door het woord van God verteld is en 
door Jezus Christus is voorgedaan. Dus niet eerst zien en 
dan geloven, maar geloven met vertrouwen zonder eerst 
te zien. Op dat geloven zonder te hebben gezien komt hij 
verderop terug met aanhaling van Maria’s “mij geschiede 
naar Uw woord.” Niet in de verste verte kon zij bevroeden 
wat de consequenties van haar instemming met het toe-
komstige verloop van haar leven zouden zijn. Ze geloofde 
en vertrouwde zonder te zien. Door onvoorwaardelijke ont-
vankelijkheid. Ontvankelijkheid wordt daarna teruggezien 
bij die beambte uit het evangelie die om de genezing van 
zijn zoon komt vragen en op Jezus’ woorden: “Ga maar uw 
zoon leeft.” volgt, mooi aansluitend bij het thema van deze 
bedevaart: “De hemel raakte de aarde aan.”

Verder bepaalt de uitdieping van ontvankelijkheid op 
extreem boeiende wijze het hele vervolg van de preek. 
Verhelderend daarin was zeker de aanhaling uit de bijbel: 
“Wie het koninkrijk van God niet als een kind ontvangt zal 
er zeker niet binnengaan.” In zijn woorden “ontraadt” hij 
schaamte voor ontvankelijkheid. Nogmaals noemt hij  
Maria’s volmondige “amen” om het Woord te ontvangen, 
dat vlees werd, mens en Zoon van God, Jezus, gekomen om 
hemel en aarde daadwerkelijk met elkaar te verbinden. 

De eucharistieviering wordt met mooie zang opgeluisterd, 
waarvan ik, een beetje jammer, niet alle teksten in mijn boekje 
vind en na de viering verspreiden de pelgrims zich in de stad 
om wat eetbaars te vinden. Pas om 15.00 uur is de kruisweg 
en om 17.00 uur het lof in de Pax Christiekapel, waarmee de 
bedevaart wordt afgesloten. Men houdt zich keurig aan het 
oproep; na het lof rechtstreeks naar de bus en dan verloopt 
onze thuisreis weer voorspoedig. Onze reisleider, Peter Stoltz, 
verzamelt in de bus de buttons en boekjes en doet nog wat 
mededelingen, maar diaken Lamers heeft daarvoor ook nogal 
even de microfoon bediend. Hij hield beslist geen preek, 
maar zijn stichtende woorden zouden uitstekend in een 
preek passen. Verder geen bijzonderheden op onze thuisreis, 
waarbij Ravenstein, logisch, de eerste uitstapplaats is, wat 
over eersten en laatsten gesproken, bijbels aandoet. In Oss 
aangekomen wordt ons spontaan een lift naar huis aangeboden, 
een aanbod dat aardig enthousiast wordt aangenomen.  
Zo zijn we nog op tijd thuis voor het journaal van 20.00 uur. 
Ik ben ervan overtuigd namens alle deelnemende pelgrims 
te spreken, als ik, zonder namen te noemen de organisatie 
hartelijk bedank voor het regelen en verzorgen van deze 
bedevaart. Ze mogen het nog vaker doen!

Getekend Jan van Asseldonk

Brief aan alle parochianen en inwoners van Haren

Beste Parochianen in Haren,

Sinds 2017 en ook daarvoor, hebben wij in Haren met 
regelmaat de H. Mis gevierd. Als pastoraal team, pastoor, 
kapelaans en diaken, samen met de vele vrijwilligers 
hebben we de Pastoraat behartigd. We hebben de voor-
bereidingen op de sacramenten georganiseerd en de 
feesten die er in Haren te vieren waren ook gevierd.

In de loop van de jaren is het weinige wat er aan activi-
teiten in de kerk te vieren en te delen was zodanig terug 
gelopen dat wij genoodzaakt en gevraagd zijn het aantal 
vieringen in de kerk terug te brengen tot 1 maal in de 4 
weken. Ook de huidige situatie met betrekking tot de 
energie kosten noopt ons tot het reduceren van de 
vieringen. Het is goed mogelijk dat een strenge winter 
nog meer beperkingen met zich mee brengt. Het spijt 
mij als pastoor te moeten zeggen dat het Kerkelijk leven 
in Haren zodanig is weggezakt dat wij dit besluit zo  
moeten nemen. 

Concreet betekent dit dat met ingang vanaf de 1e Advents 
zondag (26/27 november) we de Eucharistievieringen 
terug brengen tot 1x per 4 weken, steeds op de oneven 
weken. Voor alle andere Sacramentele vieringen blijven 
wij ons uiteraard volledig inzetten.

Ik hoop en bid dat we elkaar blijven ontmoeten met de 
Heer Jezus Christus in ons midden en met Zijn Woord en 
Sacrament als voedsel voor onze weg naar het Eeuwig 
Geluk.

Namens kapelaans en diaken,
pastoor Roland Kerssemakers
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… we in ons Parochiecentrum aan de Koornstraat een  
uitgebreid professioneel archief beheren? Dat vrijwilligers 
hier dopen, huwelijken, Vormsels en mutaties archiveren? 
Niet alleen voor de M.O.O. maar voor de gehele Willibrordus 
Parochie. Sommigen van deze boeken gaan terug tot de 
bouw van de kerk. Ook worden deze archieven bewaard 
van kerken die inmiddels afgebroken zijn of niet meer als 
parochiekerk functioneren. Zo ook de archieven van de  
Visserskerk, Pauluskerk en Don Boscokerk.

… er plannen zijn om in de toren van de Grote Kerk een 
klein museum in te richten? Zodat er belangrijke kerkelijke 
gebruiksvoorwerpen en devotionalia, afkomstig uit  
verschillende kerken van onze parochie, ten toon gesteld 
kunnen worden?

… we ons gelukkig mogen prijzen met de vele lectoren, 
acolieten en misdienaars die wekelijks beschikbaar zijn door 
dienstbaar te zijn aan God en onze vieringen? Daarvan zijn 
25 acolieten en misdienaars die volgens een uitgewerkt 
schema meewerken aan de wekelijkse missen.

… we een herdenkingsplaats van de Heilige Titus Brandsma 
gaan maken en dat de relikwie met beeltenis van de heilige 
Titus binnenkort een plaats in de Mariakapel krijgt? Zodat 
ook daar een noveenkaars opgestoken kan worden.

… we met 92 kinderen en begeleiders een dag naar de  
Efteling zijn geweest? (Meer hierover in dit parochieblad)

… er een bedankje is binnengekomen van team ‘Sam’s  
Kledingactie’ met de tekst: Beste Parochianen, heel hartelijk 
bedankt voor de inzameling van kleding en schoenen? 
Mede dankzij u kunnen we projecten blijven ondersteunen 
voor mensen in nood. In oktober is er 240 kilo textiel inge-
zameld en daar zijn we ontzettend blij mee. 

… Marion Hoven de kerkhofadministratie van de Willibrordus 
Parochie verzorgt en ook alle contacten onderhoudt met de 
huurders van alle appartementen?

… dat er steeds nieuwe misdienaars bijkomen en er onlangs 
vijf jongens/meisjes na een opleiding in de kerk een diploma 
hebben ontvangen als volwaardig of aspirant misdienaar? 
Hierboven neemt Timmy Diepenhorst zijn diploma in  
ontvangst.

… op vrijdagavond 28 oktober pastoor Roland Kerssemakers 
de huurders/bewoners van de appartementen aan de  
Begijnenstraat 1A t/m 1G (voorheen kapelanie) uitgenodigd 
heeft om eens gezellige bij elkaar te komen in de pastorie 
onder het genot van een hapje en een drankje? Om elkaar 
op deze manier beter te leren kennen aangezien ze allemaal 
in hetzelfde gebouw wonen. 

… het beklimmen van de toren van de Grote Kerk mogelijk is?  
De beklimming duurt ongeveer 90 minuten en kan door 
groepen van 6 tot maximaal 15 personen worden gemaakt? 
Alle vrijwilligers “Vrienden van de Grote Kerk” staan in de 
startblokken om deze beklimming met je te gaan maken. 
Maak telefonisch een afspraak, meer informatie vind je op 
de prikborden achter in de Grote Kerk. 

Wist u dat…

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie

Naam overledenen: Leeftijd Kerk

 Henk van de Helm 74 jaar H. Petrus' Banden, Macharen
 Loes Laurant 84 jaar M.O.O., Oss
 Petrus van de Breemaat 87 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Harrie van Lier 81 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Karel Joseph 80 jaar M.O.O., Oss
 Cobie de Winter Torreman 83 jaar H. Hartkerk, Oss
 Petrus Duc Ha Lê 55 jaar H. Hartkerk, Oss
 Ria van den Broek - Binnenhei 87 jaar H. Hartkerk, Oss
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Wie zijn en wat doen de ‘Vrienden van de Grote Kerk’?
De ‘Vrienden van de Grote Kerk’ 
is een groep vrijwilligers die al 
vele jaren rondleidingen door de 
kerk geven, torenbeklimmingen 
verzorgen en zetten zich in tijdens 
de jaarlijkse ‘Open Monumenten 
Dagen’. Ook bouwen ze ieder jaar 
de prachtige Kerststal in onze kerk 
en zorgen ze voor de benodigde 
kerstbomen.

Hieronder lees je wat de ‘Vrienden van 
de Grote Kerk’ de laatste maanden 
hebben ondernomen en wat nog in 
de planning staat:

1) PROJECT LUIDKLOK
Bij de boekhouder van de parochie is 
nagevraagd of de factuur van het los-
koppelen van de Mariaklok helemaal 
is voldaan. Door het loskoppelen, van 
het elektrische systeem, kan deze klok 
nu weer handmatig worden geluid 
zoals het in 1949 is gemaakt. De totale 
kosten hiervoor waren bijna € 3.500,- . 
De factuur van Royal Eysbouts uit 
Aarle Rixel is inmiddels in zijn geheel 
betaald. Door de opbrengst van de 
webcam die op de kerktoren is ge-
plaatst, giften die de pastoor heeft 
ontvangen én door de opbrengsten 
van onze diverse beklimmingen/rond-
leidingen door de Grote Kerk.

2) RODE TOGEN EN SUPERPLIES
Vanaf 21 juni t/m 15 oktober van dit 
jaar zijn er, nadat er een artikel in 
Regio Oss was geplaatst, vele beklim-
mingen/rondleidingen geweest. Ook 
op de ‘Open Monumentendag’ zijn er 
op deze twee dagen veel bezoekers 
geweest en is er € 96,83 ontvangen. 
Voor al deze beklimmingen/rond-
leidingen is er in deze periode een 
totaal bedrag van € 940,33 opgehaald. 
Dit bedrag is reeds afgegeven aan 
pastoor Kerssemakers die hiervoor, 
samen met koster Richard Radoes, een 
mooie bestemming heeft. Al jaren was 
men van plan om nieuwe rode togen 
met superplies voor de missdienaars 
en een paars koorkap en kazuifel te 
kopen. Maar het geld hiervoor was er 
niet direct. Waarschijnlijk is dit bedrag 
voldoende? Zo niet dan moeten de 
‘Vrienden’ nog even doorklimmen…

3) MUSEUM IN DE KERKTOREN
Nog een andere wens is om in de klok-
kentoren, de ruimte achter het orgel, 

een klein museum te maken. Ook 
hiervoor is natuurlijk geld nodig om 
bijvoorbeeld vitrinekasten te kunnen 
kopen of te laten maken, grote foto’s 
uit te printen, materiaal en verf kosten 
enz… Het ligt in de bedoeling dat de 
‘Vrienden’ hiervoor de komende  
beklimmingen/rondleidingen gaan 
maken zodat we volgend jaar zomer 
dit bedrag misschien hebben opge-
haald?

‘Vertelselkes’
Jan Ulijn, een van onze “Vrienden van 
de Grote Kerk” schrijft al vele jaren 
‘Vertelselkes’ in het Parochieblad  
Willibrordus. Samen met Jan Janssen 
hebben ze een verzamelboek gemaakt 
met de titel: ‘Ossche Platte Proat èn 
Slappe Klets in Vertelselkes’.
Hierin zijn zestig prachtige ‘Vertelselkes’ 
samengebracht in een exclusief boek-
werk. Zestig mooie verhalen uit het 
heden en verleden. Een uniek boek 
wat u met veel plezier zal lezen. De 
kosten voor dit boek zijn slechts €15,-. 
De opbrengst komt ten goede aan de 
‘Vrienden van de Grote Kerk’ die hier-
voor een mooie bestemming hebben. 
Bijvoorbeeld het realiseren van een 
museum in de kerktoren…

Het boek ‘Ossche Platte Proat èn Slappe 
Klets in Vertelselkes’ is te bestellen door 
een e-mail te sturen naar:  
gotojj@home.nl 

Vermeld hierin uw naam, adres, tele-
foonnummer en het aantal boeken 
dat u wilt bestellen.
Dit boek komt half december uit 
waarvoor u een uitnodiging krijgt om 
dit op te halen.

Getekend ‘Vrienden van de Grote Kerk’
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2e Advent (A)

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

Zondag 4 dec

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

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

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

 3e Advent (A)

Zaterdag 10 dec
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 11 dec

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

4e Advent (A)

Zaterdag 17 dec

08.30 uur Grote Kerk Oss
17.00 uur Grote Kerk Oss ‘Spaanstalige’ h. Mis
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 18 dec

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 Mis

H. Mis met biechtgelegenheid
Maandag 19 dec 19.00 uur Grote Kerk Oss
Dinsdag 20 dec 13.30 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen K.B.O. Viering (Megen, Macharen en Haren)
Dinsdag 20 dec 13.30 uur Sint Willibrordus Berghem K.B.O. Gebedsviering Berchplaats

Liturgische kalender 3 december 2022 t/m 26 maart 2023

  

 -  Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.10 uur, worden vooraf de h. Mis de ‘Laudes’ gebeden  
in de M.O.O. 

 -  Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.30 uur, h. Mis in de M.O.O. 
 -  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 M.O.O.
 -  Iedere dinsdag- donderdag- en vrijdag, aanvang 19.00 uur, h. Mis in de M.O.O.
 -  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 M.O.O. 
 -  Iedere 4de zondag van de maand ‘Spaanstalige’ h. Mis, aanvang 17.00 uur in de M.O.O. (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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H. Mis met biechtgelegenheid
Vrijdag 23 dec 19.00 uur Grote Kerk Oss
Kerstavond

Zaterdag 24 dec

08.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
15.00 uur Sint Willibrordus Berghem Gezinsviering met Ensemble
17.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
19.00 uur Grote Kerk Oss Gezinsviering met Kerstverhaal
19.00 uur Sint Lambertus Haren Parochiekoor
21.00 uur Grote Kerk Oss Les Chanteurs de St. Gérard
21.00 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
23.00 uur Grote Kerk Oss Gemengd dames-/herenkoor
24.00 uur Heilig Hart Kerk Oss

1ste Kerstdag

Zondag 25 dec

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
10.00 uur Grote Kerk Oss Les Chanteurs de St. Gérard
10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

2de Kerstdag

Zaterdag 26 dec

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor
10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor
10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
11.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
14.00 uur Grote Kerk Oss Kindje wiegen
17.00 uur Grote Kerk Oss Vespers

Oudjaarsavond

Zaterdag 31 dec

08.30 uur Grote Kerk Oss
09.00 uur Heilig Hart Kerk Oss
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
20.00 uur Heilig Hart Kerk Oss Vespers

Nieuwjaarsdag Maria Moeder Gods

Zondag 1 jan

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

Openbaring des Heren

Zaterdag 7 jan
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss

Zondag 8 jan

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor - Aansluitend Catechese met 
ouders

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

2e Zondag door het jaar

Zaterdag 14 jan
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 15 jan

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis
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Eenheid Christenen
Donderdag 19 jan 07.00 uur Heilig Hart Kerk Oss Vespers
3e Zondag door het jaar

Zaterdag 21 jan

08.30 uur Grote Kerk Oss
17.00 uur Grote Kerk Oss Vespers i.v.m. Eenheid Christenen
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren

Zondag 22 jan

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

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

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

4e Zondag door het jaar

Zaterdag 28 jan
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 29 jan

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Ensemble

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

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

5e Zondag door het jaar

Zaterdag 4 feb
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss

Zondag 5 feb

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

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

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

6e Zondag door het jaar

Zaterdag 11 feb
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 12 feb

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

7e Zondag door het jaar

Zaterdag 18 feb
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren

Zondag 19 dec

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

Aswoensdag

Woensdag 22 feb
19.00 uur Sint Willibrordus Berghem
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Heilig Hart Kerk Oss
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1ste Zondag veertigdagentijd

Zaterdag 25 feb
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 26 feb

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

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

2e Zondag veertigdagentijd

Zaterdag 4 mrt
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss

Zondag 5 mrt

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

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

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

3e Zondag veertigdagentijd

Zaterdag 11 mrt
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 12 mrt

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

4e Zondag veertigdagentijd

Zaterdag 18 mrt
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren

Zondag 19 mrt

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

5e Zondag veertigdagentijd

Zaterdag 25 mrt
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Sint Lambertus Haren

Zondag 26 mrt

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

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



In de kersttijd steken we graag een kaarsje aan, zeker in deze donkere tijden. 
We laten licht schijnen en ik denk dat het gaat om een heel bijzonder licht, 
een licht dat zich door de eeuwen heen steeds opnieuw weer aandient.

Kerstmis: Feest van licht dat ieder mens verlicht

schiedenis heen, ondanks oorlogen en 
onze onuitroeibare neiging elkaar te 
bestrijden. 

In de zesde eeuw voor Christus vernie-
tigden de Babyloniërs Jeruzalem en 
de tempel. Ze namen de bovenlaag 
van de Judese bevolking mee in bal-
lingschap naar Babylonië. Daar herin-
nerden die Judeeërs zich dat oude 
visioen van Jesaja. Het werd hun enige 
hoop. Zo’n vijftig jaar later kwamen de 
Perzen aan de macht. En het gebeurde 
dat de nieuwe Perzische koning dat-
zelfde visioen van licht voor alle vol-
ken kreeg. Hij zond de ballingen terug 
naar Jeruzalem om de tempel te her-
bouwen. Hij wilde dat er weer een bij-
zondere plaats zou zijn waar die ene 
God, de Oorsprong van alle mensen 
en alles wat leeft en bestaat, geëerd 
kon worden. De ballingen keerden vol 
vreugde naar Jeruzalem terug.

In het evangelie van de eerste kerst-
dag horen we over de geboorte van 
Jezus: “Het ware Licht dat ieder mens 
verlicht kwam in de wereld”. In zijn 

In onze vieringen horen we in deze 
periode lezingen uit het boek Jes-
aja. Dit bijbelboek begint met de 
visioenen van Jesaja in de achtste 
eeuw voor Christus. In de eeuwen 
daarna werd het boek Jesaja verder 
aangevuld. In die tijd werd de kleine 
Joodse staat Juda, met de tempel-
stad Jeruzalem als centrum, steeds 
weer geteisterd door conflicten met 
de buurvolken. In plaats van op God 
te vertrouwen, neigden de Judese 
leiders ertoe te vertrouwen op hun 
eigen kracht. Vaak vervielen ze ook 
in onrecht t.a.v. de eigen bevolking. 
Maar Jesaja en de profeten na hem 
bleven hen manen tot rechtvaardig-
heid en vertrouwen in de ene God van 
álle mensen op aarde. En steeds als 
de nood het hoogst werd, herleefde 
het oorspronkelijke visioen van Jesaja 
waarin God tot zijn volk spreekt: “Ik 
maak u tot licht voor alle volken”. 

Ik geloof dat dit visioen van Jesaja, 
dit visioen van licht, sluimert in ieder 
mens, en dat het steeds weer wil 
oplichten door de hele mensenge-

leven, lijden, sterven en verrijzen was 
Jezus geheel vereenzelvigd met God. 
In alles was en is Hij erop gericht dat 
alle mensen delen in het Licht van 
eindeloze vrede en vreugde.

In de recente geschiedenis, tijdens 
het Tweede Vaticaans Concilie, brak 
dat visioen opnieuw door. De titel 
van het hoofddocument van dit con-
cilie werd ‘Lumen Gentium’, ‘Licht 
van de volkeren’. En de kernzin ervan 
luidt: “Ieder mens zonder uitzonde-
ring is tot het heil geroepen”.

Ik denk dat dat Licht steeds weer 
doorbreekt, overal waar mensen 
spreken van vrede en van respect 
voor de ander, hoe anders die ook is. 
En ik geloof dat ook wíj, in verbon-
denheid met Jezus, met Jesaja, met 
die Perzische koning en de terugke-
rende ballingen, met de conciliedeel-
nemers en met zovelen, kerkelijk of 
niet, en eigenlijk met alle mensen, 
dat wíj elkaar steeds weer kunnen 
ontmoeten in dat ene moment van 
het Licht dat ieder mens verlicht. 

Getekend Geer Salet
(Macharen)

Breng tijdens de Kerstdagen een bezoekje aan 
onze Kerststal in de Grote Kerk

Eerste- én Tweede Kerstdag is de 
kerk extra geopend van 13.00 tot 
17.00 uur om een bezoek te brengen 
aan onze mooie Kerststal. 

Iedereen is van harte welkom om de 
kerststal te bewonderen, een kaarsje 
te laten branden of om de knikengel 
te zien/laten knikken.

Nieuwjaarreceptie
op zondag 8 januari

Ook in 2023 is er voor alle parochi-
anen van de Willibrordus Parochie 
(Berghem, Haren, Macharen, Megen 
en Oss) een gezellige nieuwjaars- 
receptie. Deze wordt gehouden aan- 
sluitend na de h. Mis van 10.00 uur 
op zondag 8 januari in het Parochie-
centrum aan de Koornstraat 6 te Oss. 

Een mooie gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten, in gesprek te gaan en 
herinneringen op te halen. En natuur-
lijk om elkaar een gelukkig en gezegend 
Nieuwjaar te wensen. 
WELKOM!

Bestuur Willibrordus Parochie


