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Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag

Sint Paulus zei het al: als Christus niet verrezen is, dan 
is ons geloof waardeloos. En dat is waar. Waarom zou 
je moeite doen om jezelf iets te ontzeggen, iets te 
onthouden van plezier, van drank of andere genoegens? 
Waarom zou je vasten als het niet gaat om slank te 
worden of te ‘ontkalken’, als Jezus niet met zijn kruisdood 
de overwinnaar wordt op het kwaad, de dood? Waarom 
zou je veertig dagen proberen vriendelijk en 
aardig te zijn tegen de buurman, ook 
al loopt er een rechtszaak tegen 
jou over een erfgrens en een 
boom die over de schutting 
hangt in zijn tuin? Waarom 
zou je je collega op het 
werk ontzien terwijl die in 
wezen gewoon aartslui is. 
Waarom geef je geld aan 
dat vastendoel, terwijl je 
bijna zo goed als zeker 
weet dat bijna de helft 
naar de overhead van 
de organisatie eromheen 
gaat en de havenlui in die 
Afrikaanse havenstad zo 
corrupt zijn als ik weet niet 
wat? Waarom zou je iedere 
dag zwerfvuil opruimen terwijl 
je weet dat het morgen weer vol 
ligt? Waarom zou je iemand vergeven 
die niet laat zien of merken dat hij 
probeert te veranderen? Dat alles doe je niet 
als je het geloof niet hebt dat de Heer werkelijk verrezen 
is. Dat Hij sterker is dan het kwaad, God is sterker dan de 
dood, het graf is werkelijk leeg. God overwint echt.

Jezus werd veertig dagen door de duivel op de proef 
gesteld. Bekoord om gewoon maar te doen wat de duivel 
voorstelt, de gemakkelijke weg te gaan en niet wat God 
van Hem wilde namelijk overgave, loslaten en vertrouwen; 
de moeilijke en soms pijnlijke weg. Voor Jezus net zo 
moeilijk als voor ons, helemaal mens gelijk aan ons behalve 
in de zonde. Heeft Hij niet het bewijs geleverd dat het kan, 
maar dat dat wel alles kost? 

Loslaten van je eigen wil, overgeven en vertrouwen op 
Gods woord. Als Hij ons uitnodigt Hem te volgen, en we 

zijn daarvan overtuigd dat dat voor ons goed is zo niet 
het beste, dan zullen we ons moeten bekwamen, oefenen 
in het loslaten. Dan zullen we de bekoringen moeten 
doorstaan en leren om vast te blijven houden aan onze 
voornemens.

Pasen wordt het niet vanzelf. Delen in de verlossing, delen 
in het nieuwe leven gaat niet vanzelf. Daarvoor 

hebben we de kracht van de heilige Geest 
nodig. De apostelen zaten in zichzelf 

opgesloten. De theorie was bekend. 
Vaak hadden ze het van Jezus 

gehoord, maar nu kwam het 
op de praktijk aan. Biddend, 

zoekend naar de geest van 
vertrouwen van overgave, de 
geest van sterkte, gedoopt 
als ze waren, gevormd 
door Jezus maar nog niet 
tot inzicht gekomen, zaten 
ze daar net zoals ze bij de 
Heer hadden gezeten bij 

het laatste Avondmaal toen 
Hij hen de weg aanwees. 

Nu opende zich door Gods 
hand die weg en mochten de 

apostelen door de kracht van de 
Geest gaan getuigen van de liefde 

van God. Hier wordt het Pinksteren, 
hier begint iets heel nieuws, hier wordt de 

eerste steen gelegd van de Kerk van Christus. 

Hoezo dan?
Alles hebben ze doorstaan: de beproeving van het 
ongeloof, de angst om alles te verliezen, de moed om 
vol te houden die door alle dreigingen van buiten zo 
klein is geworden, de meningen en bedreigingen van de 
machthebbers. Alles hebben ze meegemaakt. De laatste 
maaltijd met Jezus. Ze hebben zijn oproep gehoord en 
niet begrepen, niet gevat. Ze hebben het lege graf gezien, 
ze zijn er binnen gegaan en het 
niet verstaan. Het was onbegrip, 
verwarring gepaard met grote angst 
totdat de heilige Geest over hen 
kwam en hen opnieuw tot leven riep 
zoals de adem van God eens aan het 
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De feesten niet, dit stukje in het parochieblad vat ze wel allebei samen. Al zijn het twee feesten, ze hebben een  
hele diepe band en horen bij elkaar. Want hier begint het geloof en de geboorte van de Kerk van Christus. 
Anderhalve week geleden zijn we onze heilige vastentijd begonnen, een voorbereidingstijd op het grote feest  
van ons geloof: het Paasfeest. 

St. Petrus’ Banden te Macharen
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 Like ons op   Parochie H. Willibrordus Oss

ontstaan van de wereld alles tot leven riep, zo roept Hij hen 
tot leven. Ontwaakt, gesterkt vol ijver en vuur, zwerven ze 
uit, nieuw leven ontwaakt overal op aarde.

Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag samen, maar 
horen ten diepste bij elkaar.

Dat de Heer Jezus ons ook dit nieuwe leven mag geven 
door de kracht van de Geest, zodat ook wij met nieuwe 
ogen en nieuwe overgave, met vertrouwen en geloof in ons 
dagelijks leven mogen werken aan de opbouw van Gods 
Rijk. Dat ook onze vruchten mogen bijdragen tot groei van 
de Kerk van God. 

Wij wensen u een gezegend, een zalig Paas- en Pinksterfeest. 
Ad majorem Dei gloriam (alles tot meerdere eer en glorie 
van God).

Pastoor Roland Kerssemakers 
Kapelaan Willem Renders 
Kapelaan Quinten Kerckhofs 
Diaken Pieter Raaijmakers  
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Tijdens de WJD vier je samen met 
jongeren vanuit de hele wereld je 
geloof. Dit gebeurt onder anderen 
door de Heilige Mis bij te wonen. 
Maar er vinden ook veel informele 
activiteiten plaats waarbij je vrienden  
voor het leven maakt. Denk hierbij 
aan concerten, workshops, catechese 
en andere religieuze en culturele 
activiteiten. Als hoogtepunt bezoekt 
 ook de paus de WJD en is er de  
mogelijkheid om met honderd-
duizenden (sommige edities zelfs 
miljoenen) andere jongeren vieringen 
bij te wonen onder zijn leiding.

De WJD wordt om de twee à drie 
jaar gehouden in steden over de 

Kapotte en vuile kleding, speelgoed 
en knuffels, handdoeken, kussens en 
dekbedden mogen we helaas niet 
aannemen. Dit voorjaar organiseren 
wij deze inzamelactie ten behoeve 

Namens alle vrijwilligers, hartelijk dank 
voor uw medewerking.

Wereld Jongeren Dagen 2023 in Portugal

Zaterdag 22 april kledinginzamelingsactie

en dit heeft prachtige uitzichten als 
gevolg. Ook de kenmerkende gele 
klassieke trams die door de prachtige 
straten van Lissabon rijden zijn vaak 
een hoogtepunt voor toeristen.

Iedere editie wordt er een door de 
paus gekozen thema verbonden aan 
de WJD. Dit jaar is dat thema: ‘Maria 
stond op en ging met spoed’ (Lucas 
1, 39). Dit slaat op het moment dat 
Maria van aartsengel Gabriël te horen 
krijgt dat zij een zoon zal ontvangen. 
Hierop trekt zij erop uit om haar nicht 
Elizabeth te bezoeken, moeder van 
Johannes de doper. Maar tegelijkertijd 
begint met deze reis ook haar 
persoonlijke missie: Moeder worden 
van de zoon van God.

Vanuit onze parochie willen wij ook de 
reis maken naar Lissabon en natuurlijk 
willen wij dat met zoveel mogelijk 
jongeren doen! Het begrip jongeren 
nemen wij hierin ruim, wij willen 
graag zoveel mogelijk mensen in de 
leeftijd van ongeveer 16 tot 30 jaar 
meenemen op de reis. Het plan is om 
met één of meerdere busjes de reis 
naar Portugal te maken, waarbij wij 
onderweg een overnachting zullen 
moeten maken. 

Meer informatie zal binnenkort 
bekend worden gemaakt. Houdt 
hiervoor de informatiekanalen van de 
parochie in de gaten. Bij vragen of  
voor meer informatie kan je terecht bij 
Pastoor Kerssemakers. Wij hopen  
binnenkort zoveel mogelijk mensen 
mee te nemen op de meest indruk-
wekkende reis van je leven! 

Getekend Ruben Savi

Beste jongeren van de parochie,

Mijn naam is Ruben Savi en samen met Pastoor Kerssemakers en Lucas Jeurissen 
organiseer ik aanstaande zomer een reis vanuit onze parochie naar de  
Wereld Jongeren Dagen van 2023 in Lissabon. De Wereld Jongeren Dagen  
(WJD) is een van de grootste evenementen van de katholieke kerk, speciaal 
gericht op jongeren, en wordt dit jaar gehouden van 1 tot en met 6 augustus. 
Het is tegenwoordig zelfs het grootste jongerenevenement ter wereld!

Ook dit voorjaar is er weer een kledinginzamelingsactie voor Mensen in 
Nood op zaterdag 22 april van 11.00 tot 13.00 uur in de Grote Kerk (M.O.O.) 
en de Heilig Hartkerk (Bloemskerk) te Oss. De gebruikte schone kleding kan 
je opgevouwen en in een plastic zak afgeven achter in deze kerken. 

hele wereld. Enkele voorbeelden 
van steden die de WJD door de jaren 
hebben georganiseerd zijn onder 
andere Buenos Aires, Manilla, Parijs 
en Panama-Stad. Aanstaande zomer 
is de editie dus in Lissabon, Portugal. 
Relatief dicht bij huis dus en de ideale 
gelegenheid om de WJD zelf mee te 
maken!

Lissabon is de hoofdstad en grootste 
stad van Portugal en staat bekend 
om zijn karakteristieke en kleurrijke 
uitstraling. Van schilderachtige smalle  
straatjes tot prachtige pleinen en 
fonteinen, er zijn genoeg beziens-
waardigheden in deze prachtige stad. 
De stad is gebouwd op zeven heuvels 

van betere zorg voor moeder én kind 
in Ethiopië. Met uw hulp kunnen we 
op deze manier heel veel mensen in  
nood ondersteunen. Doet u weer mee?
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Nooit te oud om te leren is het gezegde en ik geloof dat 
het waar is. Zo hoorde ik eigenlijk toch wel erg laat, dat 
het niet passend is een brief met “ik” te beginnen. Daar 
heb ik begrip voor, maar wel eens tegen gezondigd?  
Ik vrees het ja. Er dan bij het schrijven van een verslag(je)  
ook rekening mee houden lijkt me niet onlogisch, maar 
het kan enige oplettendheid vragen. Je begint namelijk 
niet met hoe een buurman iets vond of wat zijn vrouw 
ervan zei, maar ik ging vanmorgen niet naar de kerk 
met het rotsvaste voornemen om na thuiskomst van 
de op die Heilige Mis volgende receptie meteen achter 
mijn computer te kruipen om er iets van te verwoorden. 
Daar ontkwam ik echter niet aan; terecht of niet: ik meende 
me er niet aan te mogen onttrekken!

In zijn preek in de Heilige Mis begon de pastoor al over 
Drie Koningen, waarop hij verderop in die preek ook 
nog terugkwam. In het parochiecentrum waar hij in zijn 
nieuwjaarsbetoog aardig uitvoerig inging op de catechese 
- voor jong en oud - in onze parochie en op het feit dat 
kinderen niet meer als groep de eerste Heilige Communie 
doen, maar na een meer persoonlijk gerichte voorbereiding 
- wanneer ze er aan toe zijn - als individu (zelfstandig 
persoon). Over aanvragen voor nieuwe kerkgebouwen 
geen woord. Integendeel: de beschikbare “kerkruimte” 
overtreft de behoefte eraan ruimschoots. Daarom wordt 
uitgekeken naar en actief gedacht over een andere 
benutting van sommige kerken, waarbij de Visserskerk 
vooraan lijkt te staan voor een gewijzigde bestemming.

Maar hierboven werden die Drie Koningen al een paar keer 
genoemd en de pastoor was nauwelijks uitgesproken of de 
Drie Koningen kwamen enthousiast zingend en begeleid 
met gitaarmuziek van kapelaan Renders binnen. En dit 
was geen gevolg van verdwalen: de ster was erbij! En de 
kameel? Ik veronderstel dat hij het enthousiasme van de 
koningen niet heeft kunnen bijbenen; hij was er niet (meer?) 
bij en kwam ook niet af op het opnieuw zingen van de 
koningen. Ondertussen en daarna werden her en der nog 
wat handen geschud, waaraan mijn vrouw en ik uiteraard 
hebben meegedaan, al hield ik het gevoel over dat ik er nog 

meer had moeten schudden. Maar rustig, gezellig zitten te 
praten en dan van de ene naar de andere tafel lopen? Er zijn 
mensen die dat beter afgaat.

Wel stel ik weer vast dat ons blijde evangelie ook leidt tot 
blije, gezellige bijeenkomsten, waartoe de onvolprezen 
bediening van de vrijwilligers met het aandragen van koffie, 
thee, een ander drankje en een keur van hapjes de basis 
vormt. Niemand maakt dan ook snel aanstalten om weg te 
komen. Als we dan toch maar eens besluiten te vertrekken 
en ik tegen de vrouw van de huisbaas zeg dat ze het te 
gezellig maken en de mensen daarom blijven plakken, hoor 
ik dat dat opzet is.

Wanneer er sprake is van opzet, hoeft dat dus niet persé 
kwade opzet te zijn; het kan dus ook opzet betreffen, 
waarvoor echt wel wat te zeggen valt.

Getekend Jan van Asseldonk

Nieuwjaarsreceptie 2023 
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Op 11 juni vieren we in de kerk Sacramentsdag: het 
feest van de instelling van het sacrament van de 
Eucharistie. Jezus heeft zichzelf gegeven in brood 
en wijn; Zijn Lichaam en Bloed voor ons gegeven op 
het kruis. Dit jaar willen we dit mooie feest vieren 
met alle gezinnen uit onze parochie. Vooral de jonge 
doopouders, communie- en vormselouders met hun 
kinderen, maar eigenlijk alle gezinnen zijn dan welkom. 
Het wordt dan ook onze gezinsdag.

Op de hoek van de Krakenburg en Koornstraat, recht 
naast de Nicolaasschool, staat een klein huisje. Wellicht 
bent u er weleens langsgefietst terwijl u dacht: waar is  
dat gebouwtje eigenlijk voor? En van wie is het? Op die  
laatste vraag is het antwoord sinds 16 december 2022 
‘van de Willibrordus Parochie’. Een antwoord op de 
eerste vraag moeten we u voor nu schuldig blijven. 
Maar hoe komen we opeens aan dit stukje vastgoed 
van zo’n 63 vierkante meter groot? 

Sacramentsdag 2023: Gezinsdag in onze parochie Willibrordus 

Nieuwe aanwinst voor de Willibrordus Parochie 

Na de hoogmis van 10.00 uur op zondag houden we 
een Sacramentsprocessie rond de kerk en eindigen we 
in de tuin van de pastorie waar we een kort lof houden 
met daarna een bijeenkomst voor alle gezinnen. Hier zijn 
dan wat thema’s en onderwerpen te volgen die speciaal 
voor jonge ouders en hun kinderen van belang zijn. We 
denken aan een uitleg en toelichting met praktische tips 
voor bijbelgebruik, gebedsvormen met voorbeelden en 
geloofsvorming. Liedjes en een klein toneelstukje. Dat is 
dan natuurlijk niet zonder koffie en fris met een broodje 
voor iedereen en nog iets lekkers. Het wordt echt een dag 
om samen op te trekken als gezin en te leren om elkaar te 
steunen en bij te staan in de geloofsopvoeding en vorming 
binnen het gezin.

Het wordt een gezellige dag van ontmoeting, leren en delen. 

Verdere informatie over opgave en deelname, ook om mee 
te helpen in de organisatie, volgt nog op de prikborden 

in de kerk en elders. Ook zullen er uitnodigingen 
verstuurd worden aan hen die al eerder aan de diverse 
sacramentenvoorbereidingen hebben deelgenomen. Ook 
is het secretariaat bereikbaar voor verdere informatie.

Mevrouw Jannie van Bussel
info@parochiewillibrordus.nl

De echt oplettende fietser heeft vast opgemerkt dat er aan 
de gevels van het gebouwtje gekleurde kruizen hangen. 
Deze verraden zijn vorige eigenaar: het Wit-Gele Kruis. Tot 
voor kort werden er op deze plek EHBO-cursussen gegeven. 
Helaas kwam de vereniging de laatste jaren in financiële 
problemen door een teruglopend ledenaantal. De cursussen 
worden vandaag de dag steeds meer binnen de eigen 

organisatie van bedrijven gehouden, dus besloot de Osse 
vestiging van het Wit-Gele Kruis er de stekker uit te trekken. 

Nu verklaart dit nog steeds niet hoe wij de trotse eigenaren 
van de stapel stenen zijn geworden. Hiervoor moeten we 
terug naar 1946. In die tijd was de Kerk in het bezit van 
alle gebouwen tussen de kerk en de Krakenburg in. Toen 
de kruisvereniging een plek zocht om EHBO-cursussen te 
geven, vroeg ze de kerk of deze mooi centraal gelegen plek 
beschikbaar was. De kerk stemde in en op 2 september 
1946 nam de vereniging het huisje in bruikleen voor het 
symbolische bedrag van 31,50 gulden. Maar, er zat een 
clausule in de overeenkomst: wanneer de vereniging 
afstand zou doen van het gebouwtje, moest het terug naar 
kerk voor exact hetzelfde bedrag. En zo geschiedde. 

Deze overeenkomst totaal vergeten kreeg ons bestuur eind 
vorig jaar bezoek van de toenmalige voorzitter van het Osse  
Wit-Gele Kruis: Robert Groeneboer. Een taart werd erbij gehaald, 
handen werden geschut en een envelop met 31,50 euro 
werd overhandigd aan Groeneboer. Goed, omgerekend 
komt dit niet op exact 31,50 gulden neer, maar katholieken 
staan niet bekend als gierige mensen. En voor 63 vierkante 
meter vond zelfs onze penningmeester dit een koopje. 

Foto: Ex-voorzitter Robert Groeneboer met pastoor Roland 
Kerssemakers 
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H. Hart en de Poolse parochie 

Samen zwoegen loont

Zondag 18 juni jubileumfeest Sint Sebastiaan Gilde Oss in de Grote Kerk

“Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want 
samen zwoegen loont.” (Prediker 4:9-12). Dit kwam 
maar weer eens tot uiting op zaterdag 17 december 
van het vorige jaar. Op die dag werkten Nederlandse en 
Poolse parochianen samen aan het opbouwen van de 
kerststal. En het resultaat mocht er zijn!

Het gilde viert in 2023 zijn gouden jubileum. Het is dit 
jaar 25 jaar geleden dat de heroprichting plaats vond 
van het aloude schuttersgilde. Op 20 januari 1998 
werden in het toenmalige gildehuis Restaurant ’t Putje 
de statuten gepasseerd en op 4 oktober vond in de 
Grote Kerk tijdens een pontificale eucharistieviering 
met als hoofdcelebrant Mgr. A. Hurkmans de officiële 
installatie van het gilde plaats.

De Heilig Hart van Jezus kerk aan de Kromstraat in Oss biedt 
gelegenheid tot geloofsbelijdenis aan beide parochies.  
Nederlandse en Poolse diensten wisselen elkaar af, maar toch 
ontmoeten we elkaar. Dit kan zijn in persoon, maar ook in 

Op zondag 18 juni aanstaande vindt het jubileumfeest plaats, 
dat begint met een eucharistieviering in de Grote Kerk, 
waarna op het gildeterrein, Huizenbeemdweg 11 in Oss een 
receptie wordt gehouden.  

Het gilde kent twee zogenaamde Teerdagen of Patroondagen, 
namelijk die van Sint Sebastiaan (20 januari) en Sint Joris 
(23 april). Iedere feestdag start met een eucharistieviering, 
de zogenaamde ‘Gildemis’ in de kerk, en vervolgens wordt 
een gezamenlijke maaltijd, het ‘Teermaal’, genuttigd in het 
Gildehuis.  
 

attributen die in de kerk staan en hangen. Kortom, belangrijk 
dat we elkaar de ruimte geven maar ook regelmatig overleg 
hebben over de inrichting van de kerk en het schoonmaken 
ervan. Begin december van het vorig jaar spraken we onder-
ling af gezamenlijk te zorgen voor gepaste decoratie van de 
kerk en het schoonmaken ervan. Op die manier konden alle 
parochianen een prachtige Kerst vieren.
 
De Poolse gemeenschap voelt zich meer dan thuis in de  
Heilig Hart van Jezus kerk, die zij in maart 2021 betrok als  
nieuwe tempel. Eenieder die in ieder geval op zondagochtend 
9.00 uur langs of in de kerk komt, verbaast zich mogelijk over 
het groot aantal gelovigen, de zang onder begeleiding van  
gitaarmuziek en de overvolle parkeerplaatsen en zelfs  
stoepen rondom de kerk. Naast diensten op zondag worden 
ook Poolse kerkelijke feestdagen doordeweeks gevierd.  
De komende weken lopen we iedere woensdagavond de 
Kruistocht en sluiten het samenzijn af met een dienst.
 
Om die reden hebben we in februari de kerststal met beide 
parochies ook weer gezamenlijk opgeruimd en ervoor 
gezorgd dat alle naalden en afgebroken takken weer netjes 
zijn opgeveegd. Op stapel staat nu om binnen afzienbare tijd 
de kerk weer klaar te maken voor het Paasfeest. Als Pools  
gebruik bouwen we het graf van Jezus op met de mogelijk-
heid op kniestoelen om tot hem te kunnen bidden. Ook voert 
de vaste groep acteurs uit onze parochie het Mysterium op, 
die dit jaar begint met een scene van het laatste avondmaal. 
Dezelfde groep, met dit jaar veel deelname van kinderen, 
heeft begin van het jaar ook het kerstverhaal uitgebeeld. 
Mogelijk komen we op de acteerkunsten in een volgende 
editie van het parochieblad terug.

Getekend Stef Koning

De feestdag van Sint Sebastiaan is dit jaar op zondag  
29 januari gevierd met een Gildemis in de Grote Kerk.  
Op zondag 23 april wordt de feestdag van Sint Joris gevierd. 
Vanaf 10.00 uur vindt een eucharistievering plaats in de 
Grote Kerk waarbij het nieuwe vaandel wordt ingezegend 
en de nieuwe Gildekoning en nieuwe gildeleden worden 
geïnstalleerd. Het koningsschieten vindt plaats op zondag 
16 april op het gildeterrein. Het Sint Sebastiaan Gilde, het 
schuttersgilde van de stad Oss, is een gezellige, sportieve  
en betrokken vereniging van enthousiaste mensen.
 

Getekend Hans Pennings 
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Mijn “Vertelselkes” beschrijven kleine dingen. Dingen, die al nostalgie geworden zijn, maar ook actuele 
voorvallen, op mijn eigen manier verteld, deels met een lach of een traan. Ook het A.B.O (Algemeen 
Beschaafd Oss) en het K.P.O. (Keij Plat Oss) zal af en toe langs komen. Ik wens U veel leesplezier toe.

“Vertelselkes” Jan Ulijn

‘Vertelselkes’ van Jan Ulijn,
uitgebracht in een prachtig boek, 
is nu weer te bestellen! 
Jan Ulijn heeft zestig prachtige ‘Vertelselkes’ samen-
gebracht in een exclusief boekwerk. Zestig mooie 
verhalen uit het heden en verleden. Een uniek boek wat 
u met veel plezier zal lezen. De eerste druk van dit boek 
was snel uitverkocht, maar nu is het weer te bestellen 
omdat de tweede druk binnen is.

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

Stuur een e-mail naar gotojj@home.nl met daarin uw naam, 
adres, telefoonnummer en het aantal boeken dat u wilt 
bestellen. U kunt ook telefonisch bestellen: 06-81849154.
  

’t Róózenhùùke
’t Is bekant ’n menselééve gelééje dà’k ’t róózenhùùke gebééje hè. ’s-Aovonds, vur ’t naor bed gaon, verzamelde 
ons huishauwe d’r eige rond de taofel. Dà haj ’n rééje; dan kos ons moeder, de vurbidster, ons allemaol ‘n bietje in 
de gaate hauwe. Dà waar nie altèd noddig mar af en toe worde we balstuurig en prebeerde we mekaare van ’t bidde 
af te hauwe. In de regel waar dà ’n grotter kunst dan godvruchtig mee te bidde.

Och, in ’t begin ging dà nog wel, de vijf tientjes die volgde 
waren ôk wel te overlééve, mar dan kwaam ‘t. De litanie 
die volgde; uurst alle heilige èn heiliginne. Wij wisse ’t 
verschil van ‘bid vur ons’ en ‘ontferm oe over ons’; mar dan 
kwaam ‘t: nog ’n tientje vur d’n dizze èn de gééne. Tien 
weesgegroetjes; onzevaders en dan d’n afroep, waor ze  
ôk ware, dà ze meuge ruste in vrede. Wij às volgers van 
dizze cereminie vonden dizzen beugel grotter dan de koe.  
’t Waar gèn bidde mèr mar eindeloos gewááwel van geluid 
wà ’t midde hiel tusse mummele in oe eige of ons moeder 
durre zin doen mi de kreet ‘amen’, wà inhiel dà ge d’r nog 
bè waard. Af en toe waar ons moeder ok ’n bietje d’r af. Ze 
wis nie krèk hoe wijd ze waar èn bè hurre naovraog waar 
steevaast ons antwoord: ‘’t lèste tientje vur de lèste amen.’  
 
Téégeworrig wurdt ‘r wènnig mèr gebid. ’t Vèrtiguuregebed 
mi Vastelaovond is teruggebraocht tot ‘n twaalfuureversie. 
Zoogenaamd um oe van ’t Carnaval weg te hauwe. ‘K hè ’t 
bóns in ’t Gèffes pèdje zo nôjt gelierd. Ons vaoder èn ons 
moeder ginge ons veur um te bidde vur ’t welzijn van de 
gesturve dierbaare, mar ok vur diegééne die nog leefde.  
‘K hè nôjt gehuurd dà ge moest bidde vur ’n fist waor ge nie 
naor toe zut meuge. Carnaval waar vur ons Vastelaovond; 
dan ginge we mi de rommelpot langs de durre en baade 
in het vèrtiguuregebed um sterkte èn volhauwe van de 

kommende fèrtig daag um die dur te komme èn de zo 
begeerde aflaate te verdienen. Èn dan ’t vaaste; de dursnee 
klotzààkskes die han nie veul, die vaaste eigenlijk ’t héél 
jaor al. Mar ènne kèr per dag unne volle maaltijd; de rest 
munjesmaot. Dà viel nie mee mar we dinne ‘t ‘r mi. 

Tèèje zèn natuurlijk veraanderd, ôk bè mèn. Wil dà nou 
altèd zeige dà’t vruuger bètter waar? Elkien mag dà vur z’n 
eige invulle mar in mèn geval waar dà nie; ’t waar àànders. 
Zeig nou zèlluf we wille, às we èrlijk zèn, nie mèr trug 
naor diejen tèd. Doe dan ôk nie às unne Fariziër, ja knikke 
èn nééje doen. Bidde doe’k nie mèr op de menier zo às 
we dà gelierd hèn. ‘K doe dà vort op mènnen eigen toer. 
’s-Mèrriges, às mèrrigegebed, kijk ik altèd èfkes umhôg, 
naor Petrus, mènne conciërge, op mèn ‘school vur de 
toekomst’, waor ik hoop te komme. Theologen noeme 
dà d’n himmel. Ikke nie. Vur mèn is ‘t ’n neij lééve in ’n 
umgeving waor ik hoop me thuis te vuule. Gèn geauwebet 
mèr; rèècht vur zunne raap; lèkker èrlijk. Èn daor zit mènne 
nèèje Petrus, èn iedere mèrrige knikt ie nééje, ’tis oewen tèd 
nog nie; we hèn oe nog nie nôddig. ‘K mènteneer dà; ik kan 
’r dan wir téége. Dà’s mèn Róózenhùùke; mèn mèrigge-gebed; 
mèn vreugde-gebed; mèn boetedoen; mèn begrip vraoge 
èn gao zo nog mar ’n lutske dur. Hier vuul ik me tevrééje mi 
èn ’t belangrijkst: ‘k mènteneer ’t elken dag.

TWEEDE DRUK
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In gesprek met de pastoor en de kapelaan (vervolg)

Ben je gelovig als je gelooft in de metafoor van het  
christelijk geloof? Wanneer je niet in iets boven-
natuurlijks gelooft, maar streng aanhanger bent 
van het Christendom vanwege hetgeen wat wordt 
verkondigd door middel van alle verhalen. 
P: Dan heb je wel al een eerste stap gezet, maar het gaat 
erom wat je daarmee doet. Je denkt er in ieder geval over 
na, maar het gaat er vooral om hoe je dat daarna toepast 
in je leven. Je kunt wel al geraakt worden door die eerste 
stap. Dan gaat het iets betekenen in je leven en geef je 
er op gegeven moment ook uiting aan. Dat je er iets mee 
doet betekent het dat je er vertrouwen aan geeft. Je bent 
op de weg van gelovig zijn. Er zijn best veel ouders die 
bij het doopsel zeggen: ‘Ik vind de christelijke waarden 
enorm belangrijk voor mijn kind en die wil ik in zijn leven 
doorgeven, maar ik heb niks me de kerk of Christus.’ Dan 
denk ik: de eerste stap is gezet. Je ziet dat de waarden en 
normen al fundamentele dingen zijn. Als je dat verder met 
je kind gaat uitwerken, heb je bronnen nodig en kom je 
automatisch bij de Bijbel. Zo kom je toch bij de Kerk uit als 
je dat vorm gaat geven. Die stap zetten is alleen soms net 
te veel. Ik vraag dan altijd: ‘Wat gaat u doen met uw kind 
als u vorm gaat geven aan die normen en waarden? Heeft u 
een bijbel?’ ‘Nee, dat hebben we niet.’ ‘Dan zou ik toch een 
bijbel aanschaffen. Dan weet u waar die waarden vandaan 
komen en waar u ze kan vinden. Gaat u naar de kerk?’ ‘Nee, 
ook niet.’ ‘Zou u dan toch niet eens naar de kerk komen om 
te kijken hoe we dat aanpakken en vieren?’ Er is dan een 
kleine kans dat ze dat gaan doen. 
K: De christelijke verhalen kennen in onze tijd is al 
bijzonder. Daarmee wordt ook een cultuur overgedragen. 
In schilderijen zit het Christendom bijvoorbeeld veel. 
Dat geeft een bepaald godsbeeld, een bepaald beeld 
van hoe we moeten omgaan met elkaar en een bepaald 
maatschappelijk beeld. Die drie hangen altijd samen. Als er 
iets aan het één verandert, verandert er automatisch ook 
iets aan het ander. 

Heel veel christelijke waarden en normen zitten al in 
onze maatschappij. Onze wetten zijn erop gebaseerd. 
P: Die zijn inmiddels wel al aardig gecorrumpeerd, maar de 
basis zit er wel. 
K: We spreken nu over fundamentele waarden en normen, 
maar die hebben uiteraard een fundament. En ons 
christelijk geloof is niet in eerste instantie een filosofie 
of een hoogstaand ethisch gebeuren, maar het is een 
ontmoeting met Christus. Als we dat fundament weghalen, 
wordt het louter een sociale leer of een filosofisch systeem. 
We kunnen nog wel zeggen dat we in een christelijke 
cultuur leven, maar omdat het fundament weggezakt is, 

komen we op een ander vlak terecht. Als die fundamentele 
waarden en normen hun fundament verliezen, zijn ze niet 
meer fundamenteel. 
P: Maar het mooie is wel dat mensen er in ieder geval nog 
iets van herkennen. Dat ze kunnen aangeven waar het 
vandaan komt. Maar het fundament is inderdaad weg. 

Daarom vraag ik me af waarom je je kind laat dopen 
omdat je de waarden en normen van het Christendom 
mooi vindt, terwijl die ook gewoon in de maatschappij 
te vinden zijn. 
P: Daar ligt inderdaad die vraag voor ouders: om onderzoek 
te doen in hun eigen leven, wat ze willen en vragen van 
hun kinderen. Dat valt niet altijd mee, omdat veel mensen 
niet verder komen dan een gevoel dat ze niet goed kunnen 
uiten. Ze moeten tijd vrijmaken om naar de kerk te komen 
en die te ontdekken voor hun kind. Als je je kind christelijk 
wil opvoeden, moet je daarin investeren. In leren bidden, 
de Bijbel lezen en naar de kerk gaan. Als je dat niet wil of 
je denkt: na de doop is het allemaal klaar, dan heeft het 
eigenlijk niet veel zin. Gelukkig is het kind dan wel gedoopt, 
zodat het iets van de genade van God heeft meegekregen. 
Maar eigenlijk zeggen ouders bij de doop dat ze het kind 
gaan helpen om Jezus Christus te gaan ontdekken in het 
leven en je daarmee verder kunt. Dat is de doopafspraak 
die we maken. Onze diaken doopt niet meer omdat hij zegt 
dat ouders niet meer christelijk opvoeden. Ik doop nog wel 
omdat ik denk dat Onze Lieve Heer dan nog wat meegeeft. 
Ik hoop dat op het moment dat ze in de kerk komen, ze toch 
wat van de Heilige Geest meekrijgen. 

Maar als ouders het kindje geen christelijke opvoeding 
geven, is het toch nog steeds fijn als het gedoopt is, 
omdat het dan met een goede start is begonnen. 
P: Ja, het leeft dan in ieder geval onder de belofte dat het 
een kind van God is. En dat Hij van het kindje houdt. 

Valerie in gesprek met pastoor Roland Kerssemakers: zie eerder uitgegeven Parochiebladen en de volgende uitgave.

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 (niet echt?) geloven.

Wat vindt u van deze kwesties?  
U kunt nu, voor het eerst, uw mening mailen naar 
info@parochiewillibrordus.nl  
Wellicht plaatsen we uw brief wel in het volgende blad. 
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Psalm 42
Aan het begin van de Latijnse Mis wordt altijd Psalm 42,  
1-5 Judica me gebeden. Ook in de reguliere Heilige Missen  
komt deze regelmatig voorbij. Hieronder een uiteen-
zetting van de Psalm volgens diaken Edwin Veldman.
 
God, schaf mij recht, kom tegen een goddeloos volk voor 
mij op, verlos mij van de boze en bedrieglijke mens.

Koning David schrijft deze psalm als hij zich in ballingschap 
bevindt, bij een vreemd volk, een vijandig volk. Hem wordt 
onrecht gedaan. Hij weet dat als een door God geïnspireerd 
schrijver intens onder woorden te brengen in deze psalm. 
Omdat hem onrecht aangedaan is, bidt hij tot God. Dat die 
hem recht zal doen. Zoals ook getijdengebeden beginnen: 
“God kom mij te hulp, Heer haast u mij te helpen.” Ook 
wij zijn naar de Mis, naar God gekomen vanuit een wereld 
die vijandig tegenover ons staat. Een wereld met zijn 
bedreigingen, leugens, goddeloosheid, onrecht en strijd. Met 
de woorden van de psalmist bidden wij tot God: Heer kom 
tegen een goddeloos volk voor mij op. Omdat we net vanuit 
die wereld hier in de kerk zijn gekomen, staat dit psalmgebed 
logischerwijze aan het begin van de Mis.

Want Gij, o God, zijt mijn sterkte; waarom hebt Gij mij 
verstoten, en waarom wandel ik in droefheid, terwijl de 
vijand mij verdrukt?

En dan komt ineens een geloofsovertuiging boven 
drijven: God Gij zijt mijn sterkte, mijn rots, mijn kracht. 
Als mensen die het sacrament van het vormsel hebben 
ontvangen, hebben wij de gave van sterkte voor onze 
ziel. Uithoudingsvermogen, kracht tot weerstand bij 
moeilijkheden. 
Maar dan is er ineens weer die onrust die we vanuit ons 
dagelijks drukke leven meenemen die boven komt drijven. 
De vele waaromvragen. Waarom hebt Gij mij verstoten, God? 
Een gevoel van verlatenheid, eenzaamheid. Waarom wandel 
ik in droefheid? Al deze vragen en gevoelens leg ik in deze 
psalm aan God voor.

Zend uw licht uit en uw waarheid; zij zullen mij geleiden 
en voeren op uw heilige berg en in uw tenten. 

Vanuit die verwarrende gedachten stel ik een vraag aan God. 
Een vraaggebed. Heer zendt uw licht uit en uw waarheid. 
Als gevormde mensen die het sacrament van het vormsel 
ontvangen hebben, willen wij bidden om datgene wat de 
Heilige Geest ons in het vormsel gegeven heeft maar wat 
telkens weer ondergesneeuwd wordt in ons dagelijks leven. 
We bidden om licht voor ons verstand. Als dat licht ons 
begeleidt, dan vinden wij de weg naar de heilige berg, de 
tenten, de kerk, het tabernakel, de plek waar God woont, 
naar God zelf, naar het altaar waar God in de Mis bij de 
consecratie zal komen. 

En ik zal ingaan tot het altaar Gods; tot God die mijn 
jeugd verblijdt. 

Ik zal ingaan tot het altaar Gods. Dat is de belangrijkste zin 
van deze psalm aan het begin van de Mis. Daarvoor zijn wij 
hier gekomen. Om dat goed door te laten dringen is het 
ook als refrein opgenomen voor en na de psalm. Introïbo ad 
altare Deï, ik zal ingaan tot het altaar Gods. Dat staat voor de 
psalm, midden in de psalm en na de psalm. Er staat meteen 
achter: tot God die mijn jeugd verblijdt. Die mij vervult met 
blijdschap sinds ik jeugdig ben. Dat wil zeggen: na mijn 
wedergeboorte. Na mijn doopsel. Toen ik als afgezonderde 
van God (een afzondering geërfd door de erfzonde) in een 
dodelijke staat was (want los van God is alles dood), ben ik 
door het doopsel wedergeboren. Verrezen, voor eeuwig 
levend, jeugdig, fris, verbonden als wijnrank aan de wijnstok. 
De droefheid die in ons dagelijks leven hier op aarde als een 
donkere wolk over onze blijdschap van het doopsel en over 
de verbondenheid met God en Godsvolk heen daalt, wordt 
verdreven in de Mis. Doordat we opgaan naar het altaar, waar 
de Heer neerdaalt en waar we elkaar ontmoeten en Hij ons 
weer verlost van die droefheid en de blijdschap opnieuw laat 
opleven bij de eenwording in de communie. 
Om die reden ga je in de Mis God ook loven, prijzen 
en aanbidden. Een lofgebed, een hymne, het Gloria 
bijvoorbeeld.

Ik zal U loven op de citer, God, mijn God; waarom zijt gij 
bedroefd, mijn ziel, en waarom ontstelt gij mij? Vertrouw 
toch op God: dan zal ik Hem eens mogen danken als mijn 
Helper en God!

Als gedoopte en gevormde, verlost van het kwaad en 
gevoed door de communie hoef je die tot-niets-leidende-
waaromvragen niet meer te stellen. De Heer geeft je licht 
en de waarheid waarom je in het Judica me gevraagd 
had. Wat een transformatie kan er alleen al tijdens het 
bidden van deze psalm plaatsvinden. Toen we net uit onze 
belevingswereld in de kerk kwamen, waren er nog allerlei 
waaromvragen die onrustig maakten en bedroefd. Nu 
worden bij het bidden van deze psalm de waaromvragen 
zelf bevraagd. Deze vragen blijken niet nodig te zijn. Spera 
in Deo. Heb vertrouwen op God, dat is ons genoeg. Het 
goddelijk leven van doopsel en vormsel in ons was door 
allerlei wereldse beslommeringen ondergesneeuwd, maar 
het smeulde nog in ons. Het was er blijkbaar nog. In het 
gevraagde en gekregen licht van Christus zien we dat. Ik blijf 
Hem nog loven. Ik blijf geloven dat hij mijn heil is, mijn ziel 
en zaligheid, mijn God. Eer aan de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. Amen.

Getekend diaken Edwin Veldman 



10

EIn het tweede deel van het boek 
“Jezus van Nazareth” geeft paus 
Benedictus XVI een prachtige uitleg 
over de teksten in de Bijbel die over 
Witte Donderdag gaan. Met een 
plaatje en korte beschrijving loop 
ik die avond met u door. We volgen 
vooral het verhaal aan de hand van de 
evangelist Johannes. 

Voetwassing
Het plaatje dat u ziet is het prentje 
dat ik heb gekozen toen ik diaken 
werd gewijd. De tekst is uit het 
evangelie van Johannes. Jezus legt 
uit dat wat Hij zojuist gedaan heeft, 
de voetwassing, een teken is. Een 
voorbeeld dat Zijn apostelen moeten 
volgen. Ik zie het als de kern van mijn 
roeping: de ontmoeting met Jezus 
voor iedereen mogelijk maken, door 
bedienaar te worden, juist van het 
Sacrament waar ikzelf Hem ontmoet. 

De dynamiek van het geschenk, 
waardoor Jezus voortaan zelf in ons 
werkzaam is en waardoor ons werken 
zich voegt in het zijne, wordt heel 
duidelijk wanneer Jezus zegt: ‘Wie in 
Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht 
ook zelf verrichten; ja nog grotere zal 
hij verrichten, want zelf ga Ik naar de 
Vader’ (Joh. 14, 12). Hier staat precies 
wat bij de voetwassing bedoeld wordt 
met de uitdrukking ‘Ik heb jullie een 

In dit vierluik vertelt onze pastorale vier-eenheid over het heilig Triduüm. In dit deel: 
kapelaan Willem Renders over Witte Donderdag. 

voorbeeld gegeven’: Jezus’ handelen 
wordt ons handelen, omdat Hij zelf in 
ons werkzaam is.  
(paus Benedictus XVI – Jezus van 
Nazareth deel II – pag. 67)

Verraad
Jezus kondigt aan dat Hij verraden 
zal worden door Judas Iskariot. 
Inderdaad vertrekt Judas en gaat de 
hogepriesters en farizeeën vertellen 
waar ze Jezus kunnen vinden. Hij 
wijst Jezus aan door een kus. Jezus 
kondigt ook aan dat Petrus Hem zal 
verloochenen. Inderdaad, als Jezus is 
gevangengenomen volgt Petrus Hem 
naar de woning van de hogepriester. 
Daar ontkent hij Hem te kennen 
om een plaatsje bij het vuur op de 
binnenplaats van het hogepriesterlijk 
paleis te houden en zo op de hoogte 
te blijven van het laatste nieuws over 
Jezus. Als hij drie keer beweert heeft 
Jezus niet te kennen, 
kraait er een haan, zoals de Heer 
voorspeld had. En hij ging naar buiten 
en begon bitter te wenen.  

Bij Judas zien we een risico dat iedereen 
loopt. Ook iemand ‘die eenmaal het licht 
heeft gezien en van de hemelse gave 
heeft geproefd en deel heeft gekregen 
aan de heilige Geest’ (Hebr 6,4) kan, via 
een reeks op het oog kleine stappen van 
ontrouw, zijn ziel tot verval brengen. 
Hij laat ten slotte het licht achter zich 
en gaat de nacht in, onomkeerbaar. 
Bij Petrus zien we een andere manier 
waardoor iemand in gevaar kan komen. 
Hij kan zelfs vallen, maar het leidt niet 
tot een definitief wegvallen. Hij kan nog  
gered worden door zich om te keren. 
(paus Benedictus XVI – Jezus van 
Nazareth deel II – pag. 73)

Toespraak en Gebed van Jezus
Wat Jezus besprak met Mozes en Elia, 
op de berg, dat bespreekt Hij in zijn 
afscheidsrede met de apostelen. Jezus 

kondigt zijn heengaan aan, en tegelijk 
benadrukt Hij zijn aanwezigheid in 
de komst van de Heilige Geest, in 
zijn Woord en Liefde. Hij roept zijn 
leerlingen op om ‘in Hem’ te blijven 
en zo verbonden met God de Vader 
die Hem gezonden heeft. In het 18e 
hoofdstuk van het evangelie van 
Johannes gaat zijn toespraak over 
in gebed. We noemen het ook het 
hogepriesterlijk gebed, Jezus doet 
precies wat de hogepriester in het 
oude verbond doet bij gelegenheid 
van de ‘grote verzoendag’. We kunnen 
dit moment van Witte Donderdag 
dan ook zien als de instelling van het 
priesterschap in het nieuwe verbond.

Het hogepriesterlijk gebed tekent Jezus 
als de hogepriester van Grote Verzoendag.  
Zijn kruis en zijn verheerlijking vormen 
de verzoeningsdag van de wereld. De 
hele wereldgeschiedenis vindt hierin, 
ondanks alle menselijke schuld en 
verwoesting, haar diepste betekenis en 
toekomst. 
(paus Benedictus XVI – Jezus van 
Nazareth deel II – pag. 82)

Eucharistie
Tijdens het laatste avondmaal stelt 
Jezus de Eucharistie in. We zijn 
nu beland in het hart van Witte 
Donderdag. Op dat moment maakt 
Jezus Zijn Lichaam en Bloed tot 
kern van het Nieuwe Verbond, tot 
Sacrament van zijn kruisoffer en 
zijn verheerlijking. ‘Jezus, priester 
bij uitstek die in eeuwigheid blijft, 
heeft gezegd hoe zijn offer moet 
voortleven. Hij heeft zichzelf aan 
God opgedragen als offer voor onze 
verlossing. Ons heeft Hij bevolen 
voortaan dit offer aan te bieden om 
Hem te gedenken. Als wij dan eten 
van dit Lam dat voor ons is geslacht, 
worden wij geestelijk sterk; als wij 
drinken van zijn Bloed dat voor ons is 
vergoten, worden wij innerlijk rein.’  
(prefatie Witte Donderdag)

Daarop nam Hij Het brooD, sprak een Dank-
gebeD uit, brak Het en gaf Het Hun met De 
woorDen: ‘Dit is mijn LicHaam, Dat voor u 
gegeven worDt; Doet Dit tot een geDacHtenis 
aan mij.’ evenzo gaf Hij De beker, na De 
maaLtijD, terwijL Hij sprak: ‘Deze beker is Het 
nieuwe verbonD in mijn bLoeD, Dat voor u 
worDt vergoten.’ 
(Evangelie volgens Lucas 22, 19-20)
 

Het Heilig Paastriduum begint met Witte Donderdag, de dag van het laatste 
avondmaal. Jezus stelt hierop de Heilige Eucharistie in en geeft Zichzelf 
in brood en wijn voor altijd. In de Bijbel, en vooral in de verschillende 
evangeliën, lezen we dat op die avond dit inderdaad het belangrijkste 
is, maar er gebeuren heel veel dingen. Alles wijst naar dat ene moment 
en de Heer heeft dit ene moment willen maken tot kern van het nieuwe, 
altijddurende Verbond. 

Witte Donderdag
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In dit vierluik vertelt onze pastorale vier-eenheid over het heilig Triduüm. In dit deel: 
kapelaan Quinten Kerckhofs over Goede Vrijdag.  

In een dialoog met zijn leerling Boso bespreekt Sint-Anselmus (1033 – 
1109) een van de belangrijkste vragen van ons geloof: “Waarom werd God 
mens?”. De dialoog werd op schrift gesteld en uitgegeven onder de titel Cur 
Deus homo. Dit middeleeuwse werk is nog steeds een van de belangrijkste 
theologische en filosofische werken van het christendom. Waarom begint 
dit stuk nu met de vraag naar de Menswording? Past dat dan niet eerder in 
de Advent of de kersttijd? 

Aanschouwt: het Kostbaar Kruis waaraan de Redder heeft gehangen

Het leven wordt Hem op het kruis 
afgenomen, maar nu al geeft Hij het uit 
zichzelf. Hij verandert zijn gewelddadige 
dood in een vrije daad van overgave 
ter wille van de anderen, aan de 
anderen. Hij geeft het leven en weet 
dat Hij het daardoor terugneemt. In de 
gave van zijn leven is de opstanding 
meegegeven. Daarom kan Hij, 
vooruitgrijpend, zich nu wegschenken, 
omdat Hij het leven, door het nu 
weg te schenken, al terugontvangt. 
Zo voltrekt Hij op dit moment het 
sacrament, waarin Hij de stervende 
graankorrel wordt die zich in de ware 
broodvermenigvuldiging door alle tijden 
heen uitdeelt aan de mensen. 
(paus Benedictus XVI – Jezus van 
Nazareth deel II – pag. 124)

Doodstrijd in de Hof van Olijven
In sommige kruiswegen in onze 
kerken wordt de eerste statie 

voorafgegaan door de doodsangst 
van Jezus in de Hof van Olijven, 
Gethsemani. Vaak is dan de 
laatste statie ook gevolgd door de 
boodschap van de engelen aan 
de vrouwen dat Jezus verrezen 
is. Dit zien we bijvoorbeeld in de 
Willibrorduskerk van Berghem. Na 
het laatste avondmaal gaat Jezus met 
zijn leerlingen naar deze plaats, waar 
Hij ze vraagt met Hem te waken en 
te bidden. We zien de drie leerlingen 
Petrus, Jakobus en Johannes, die met 
Hem ook op de berg zijn eerlijkheid 
mochten zien, in slaap. Petrus zien 
we met het zwaard, waar hij mee zal 
willen gaan vechten, als Jezus wordt 
gevangengenomen. Na het gebed 
van Jezus, komt Judas met soldaten 
en met dienaars van de hogepriesters 
en Farizeeën. Ze nemen Jezus mee 
naar het huis van de hogepriester. 

Jezus gevangen en veroordeeld
Jezus gaat met de soldaten mee naar 
het huis van de hogepriester Kajafas. 
Hier zijn oudsten en schriftgeleerden 
met het sanhedrin bijeengekomen. 
De hogepriester en het hele sanhedrin 
zochten naar een schijngetuigenis 
tegen Jezus om hem ter dood te 
brengen. Maar ze vonden er geen, 
ofschoon er vele valse getuigen 
optraden.

maar jezus bLeef zwijgen. toen sprak De 
Hogepriester tot Hem: “ik bezweer u bij 
De LevenDe goD ons te zeggen of gij De 
cHristus zijt, De zoon van goD.” jezus gaf 
Hem ten antwoorD: “gij zegt Het. maar ik 
zeg u: vanaf nu zuLt ge De mensenzoon zien 
zitten aan De recHterHanD van De macHt 
en komen op De woLken Des HemeLs.” toen 
scHeurDe De Hogepriester zijn kLeeD en riep 
uit: “Hij Heeft goD geLasterD; waartoe 
Hebben wij nog getuigen noDig? gij Hebt 
nu tocH De goDsLastering geHoorD! wat 
Denkt gij Daarvan?” zij antwoorDDen: “Hij 
verDient De DooDstraf.” 
(Evangelie volgens Matteüs 26, 63-66)

Zo komen we aan het eind van Witte 
Donderdag, Jezus, die ter dood 
veroordeeld is door de hogepriester 
en het sanhedrin, zal de ochtend 
erop door Pilatus uiteindelijk ter 
dood veroordeeld worden en ook 
daadwerkelijk gekruisigd. Die dag 
noemen we: Goede Vrijdag.

‘ik Heb u een voorbeeLD gegeven, opDat 
gij zouDt Doen zoaLs ik u geDaan Heb.’ 
(Johannes 13, 15)

Toch past het heel goed bij het Heilig 
Triduüm, zoals we de heilige dagen 
van Witte Donderdag, Goede Vrijdag 

en Stille Zaterdag noemen. Jezus 
Christus heeft namelijk met een 
bepaald doel mens willen worden, als 

een klein kind geboren willen worden 
uit de schoot van de Allerheiligste 
Maagd Maria, willen opgroeien en 
willen leven onder zijn eigen volk. De 
enige reden waarom Christus geboren 
wilde worden is om te lijden voor 
onze zonden en sterven op het kruis. 
Zo zegt ook de Heilige Schrift: “In zijn 
eigen lichaam heeft Hij onze zonden op 
het kruishout gedragen, opdat wij aan 
de zonden zouden afsterven en gaan 
leven voor gerechtigheid. Door zijn 
striemen zijt gij genezen.” 
(1 Pet. 2, 24)
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Waarom is Goede Vrijdag nodig?
God heeft de mens geschapen uit 
belangeloze liefde. Wij hebben die 
liefde niet verdiend, we krijgen ze van 
God. Zo’n geschenk van Gods liefde 
is wat we met een chique woord 
“genade” noemen. De relatie die 
de mens met God heeft in de Tuin 
van Eden is er een van vriendschap, 
harmonie en direct contact met God. 
Aan die paradijselijke toestand komt 
een einde door de zondeval. Door 
hoogmoed van de mens die aan God 
gelijk wil zijn, komt er een einde aan 
de vriendschap met God en wordt de 
mens uit het aards paradijs verdreven. 
Zo lezen we in het boek Genesis:  
“Hij verjoeg dus de mens uit de tuin, en 
aan de oostkant van de tuin van Eden 
plaatste Hij de kerubs en de vlam van 
het wentelend zwaard, om de weg naar 
de boom van het leven te bewaken.” 
(Gen. 3, 24) 

Niet alleen is de zonde en de dood 
in de wereld gekomen. Ook is Gods 
toorn opgewekt. De zonde vormt 
immers een oneindige belediging 
voor God. Daarom ook moet aan God 
een offer van verzoening worden 
gebracht om de mens met zich te 
verzoenen. Telkens weer is God een 
verbond met de mens aangegaan 
maar toch waren alle offers uit het 
Oude Testament niet voldoende 
om de mens met God te verzoenen. 
Het negende en tiende hoofdstuk 
van de Hebreeënbrief schetst dit 
heel duidelijk. Zo lezen we: “De wet 
laat slechts een schaduw zien van de 
goede dingen die komen moesten, 
niet hun ware gedaante. Daarom 
kan zij onmogelijk door het jaarlijks 
opdragen van steeds weer dezelfde 
offers de deelnemers aan haar cultus tot 
volmaaktheid brengen.  … Het is ook 
uitgesloten dat het bloed van stieren en 
bokken zonden zou wegnemen.” 
(Hebr. 10, 1.4)

De rechtvaardigheid van God 
verlangde dus een groter offer 
dan het bloed van offerdieren om 
genoegdoening te schenken voor 
de zonde van de mens. En in zijn 
barmhartigheid schenkt God zelf 
het offerdier om dit nieuwe Verbond 
te bezegelen: het Lam Gods, Jezus 
Christus. Zo groot is de liefde van 
de Vader voor ons dat Hij zelfs Zijn 

eigen Zoon voor ons wil offeren. 
Omwille van onze zonden heeft de 
Heer geleden, omwille van ons heeft 
Hij de bespotting en de geselslagen 
doorstaan. Voor onze zonden heeft Hij 
de doornenkroon gedragen, werden 
zijn handen en voeten doorboord 
met de nagelen en werd Zijn zijde 
doorstoken met een lans. Voor dit 
offer is God mens geworden in de 
persoon van Jezus Christus. Om deze  
verzoening voor onze zonde te bekomen  
is Hij in de wereld gekomen en daarom 
ook kan Hij vanop het Kruis zeggen: 
“Het is volbracht.”

Het Kruisoffer en het Misoffer
Dit kruisoffer heeft de Heer reeds 
op de avond voor zijn lijden 
aangekondigd bij het Laatste 
Avondmaal. Het Laatste Avondmaal 
vormt als het ware een ritualisering 
van hetgeen op Goede Vrijdag zal 
gebeuren. Pas op het Kruis krijgen de 
woorden “Dit is mijn Lichaam” en “Dit 
is mijn Bloed” hun volledige betekenis. 
Christus heeft gewild dat zijn offer 
van volkomen verzoening zou blijven 
voortleven in de Kerk. Daarom heeft 
Hij de Allerheiligste Eucharistie 
ingesteld en zijn apostelen en hun 
opvolgers, de bisschoppen en de 
priesters, laten delen in zijn eigen 
hogepriesterschap. Zo kunnen alle 
priesters dit offer van de Eucharistie 
opdragen voor de vergeving van de 
zonden en tot welzijn van heel de 
Heilige Kerk. 

In de Eucharistie wordt dus niet 
het Laatste Avondmaal op Witte 
Donderdag herhaald maar wordt 
het liefdesoffer van Goede Vrijdag 
gebracht. Het Kruisoffer en het offer 
van de Heilige Mis zijn dus een en 
hetzelfde offer. Het ene offer werd op 
unieke en bloederige wijze gebracht 
op de historische Goede Vrijdag en 
datzelfde offer wordt door de priesters 
over de hele wereld gebracht aan het 
altaar waar Jezus Christus werkelijk 
tegenwoordig komt in zijn Lichaam en 
Bloed, ziel en goddelijkheid. Daarom 
is de Eucharistie de grootste schat van 
de Kerk en het allerbelangrijkste in de 
hele wereld. De Heilige Mis is dus een 
waarlijk offer waardoor aan God eer 
en genoegdoening wordt geschonken 
en de mens vergeving vindt bij God. 
Of om de woorden van de heilige 

Jean-Marie Vianney aan te halen:  
“Alle goede werken in de wereld zijn niets in  
vergelijking met het Heilig Misoffer omdat  
het mensenwerk is. Maar de Heilige Mis  
is het werk van God. In vergelijking ermee  
is het martelaarschap niets waard want 
het is niets meer dan het offer van de 
mens aan God. Maar de Heilige Mis is 
het offer van God aan de mens.”

Goede Vrijdag en Pasen
“O felix culpa”, “O, gelukkige schuld.” 
Het zijn de woorden die we tijdens 
de paaswake in de paasjubelzang 
horen. Ze verwijzen naar de schuld 
van de zondeval. Toch is het voor 
ons een gelukkige schuld gebleken 
want zonder de zondeval van Adam 
en Eva was de komst van Christus 
niet nodig geweest. In het offer van 
Christus aan het Kruis heeft Hij voor 
ons de verzoening met God bewerkt. 
In Adam verloor de mens het aards 
paradijs maar in de nieuwe Adam, 
Jezus Christus, is voor ons de toegang 
ontsloten tot het hemels paradijs.

“De beenderen van Hem die aan het 
kruis hing zijn geteld. Een afschuwelijke 
aanblik, de aanblik van een gekruisigde. 
Maar die afschuwelijkheid heeft schoon- 
heid voortgebracht. Wat voor schoonheid?  
Die van de verrijzenis, want Hij is schoner 
van gestalte dan de zonen der mensen.” 
(H. Augustinus van Hippo)

Dopelingen in onze  
Willibrordus Parochie

 Jan van Dulken
 Jessy Aarts
 Harvey Megens
 Donny Lugters

Wij feliciteren de ouders en 
wensen hen en hun kinderen 
een mooie toekomst toe als 
blije en gelukkige  
Christenen.
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In dit vierluik vertelt onze pastorale vier-eenheid over het heilig Triduüm. In dit deel: 
diaken Pieter Raaijmakers over Stille Zaterdag.  

Het vierde deel van dit vierluik vertelt Pastoor Roland Kerssemakers op de voorpagina.

De derde dag van het Paastriduum is de Stille Zaterdag. Het is vooral 
een dag van stilte en bezinning, analoog aan wat de naasten van Jezus 
meemaken na Goede Vrijdag. Ontredderd en verward als ze zijn door de 
dramatische ontwikkelingen in de laatste dagen, kijken zij terug op het 
lijden en sterven van Jezus. Deze dag heeft een grote spirituele lading. 

Als de gelovigen op Paaszaterdag in 
de stilte van hun hart het graf van 
Christus bezoeken, komen zij tot het 
besef dat Hij werkelijk gestorven is. 
Wij moeten ons realiseren dat het 
hier eigenlijk om de joodse sabbat 
gaat. Dat was sowieso al een dag 
van rust, stilte, gebed en bezinning, 
maar die heeft nu voor de leerlingen 
en voor ons een speciale lading 
gekregen. Het is ook in de geest van 
de joodse sabbat dat de vrouwen 
pas bij het ochtendgloren naar het 
graf mogen. We gaan natuurlijk 
niet speculeren over de vraag hoe 
laat Jezus verrezen is, maar dat de 
vrouwen pas ’s morgens het lege graf 
aantreffen heeft vooral te maken met 
inachtneming van de sabbat.  
 
Met een “belegen” woord spreekt 
de katholieke kerk ook wel van de 
“hellevaart van Christus”, waarmee 
gezegd wil zijn dat Jezus echt 
gestorven is zoals alle sterfelijke 
mensen. Ook betekent die hellevaart 
dat Christus met die afdaling de 
rechtvaardigen uit het voorgeborchte 
van de hel gehaald heeft.  
 
Hoewel de dag dus heel speciaal 
getekend zou zijn met rust, stilte 
en bezinning, is deze dag voor veel 
christenen allesbehalve rustig. Men is 
immers druk doende met het treffen 
van de laatste voorbereidingen voor 
het familiefeest dat Pasen ook is. 

Liturgie
Op Stille Zaterdag, terwijl Christus 
in het graf verblijft, wordt door de 
Kerk geen Eucharistie gevierd en 
geen Heilige Communie uitgereikt. 
De enige uitzondering daarbij is het 
viaticum; daarbij wordt de Heilige 
Communie eventueel uitgereikt aan 
een stervende die het Sacrament 
van de Zieken ontvangt. Er luiden 

geen klokken, het orgel wordt niet 
bespeeld, in veel kerken zijn alle 
kruis- en andere beelden afgedekt 
met een paars of zwart kleed. Het 
altaar en het tabernakel zijn volkomen 
leeg, de godslamp is uit. Pas tijdens 
het gloria, tijdens de Paaswake, die 
liefst midden in de nacht, maar in 
geen geval vóór zonsondergang mag 
beginnen, gaan alle remmen los. Dan 
brandt er volop licht en worden alle 
mogelijke klokken en bellen geluid. 
Als er iemand overleden is, wordt de 
uitvaart zo mogelijk uitgesteld tot 
na Pasen. Indien dat onmogelijk lijkt, 
kan er wel een sobere plechtigheid 
plaatsvinden, echter dan ook zonder 
zang of muziek en zonder Eucharistie 
of Heilige Communie. (Ik heb het eens 
mogen doen en de nabestaanden 
vonden deze viering, binnen de 
context van Stille Zaterdag, juist iets 
extra’s hebben.)

Bidden
Ook al is er geen Eucharistieviering, 
het is natuurlijk wel goed om op deze 
dag tijd te besteden aan gebed. De 
kerk beveelt aan om zoveel mogelijk 
gezamenlijk het getijdengebed te 
bidden. En dat doen we dus ook in 
onze parochie; het ochtendgebed 
(Lauden) en het middaggebed 
worden gezamenlijk gebeden in de 
Grote Kerk. 

Stille Zaterdag Houd onze kerk open, 
ook voor de nieuwe 
generatie, en doe 
mee aan onze Actie 
Kerkbalans 2023
Beste parochiaan, 
 
Aan het begin van elk jaar wordt 
landelijk de actie Kerkbalans gehouden. 
Ruim 2.000 kerken in Nederland 
doen hieraan mee. Onze parochie 
sluit zich hierbij aan. Daarom deze 
oproep om naar vermogen een 
bijdrage te leveren aan de jaarlijkse 
ondersteuning van onze parochie.  
 
Parochies krijgen geen subsidie vanwege  
de scheiding van kerk en staat. Dat geeft 
vrijheid, maar dat betekent ook dat we 
zelf voor ons bestaan moeten zorgen. 
We hebben het dan bijvoorbeeld over  
onderhoud en beheer van onze 
gebouwen en begraafplaatsen en 
natuurlijk ook de kosten die samen-
hangen met de pastorale zorg en de 
erediensten. Met het energieverbruik 
gaan we het komende jaar extra 
kritisch om, maar dit legt nu al een te 
groot beslag op onze middelen. 
 
Om te kunnen voortbestaan heeft 
onze kerk een financiële bijdrage 
nodig van u, onze leden. Het is 
belangrijk dat we met zijn allen 
zorgen dat kerken in onze parochie 
open kunnen blijven, dat 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. Ook willen 
we samen met mede-parochianen 
een gemeenschap vormen in 
dienstbaarheid naar elkaar en om 
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.  
 
Doe mee aan onze Actie Kerkbalans!  
U kunt een bijdrage overmaken naar: 
NL26 RABO 0326 5640 55  
t.n.v. R.K. Parochie H. Willibrordus Oss. 
 

Dank voor uw bijdrage en ook voor uw 
ondersteunend gebed.  
Pastoor Roland J.M. Kerssemakers 
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…  er in Megen iedere zondag mooie vieringen zijn bij de 
Paters Franciscanen En dat het gemengde koor Cantores 
uit Megen elke laatste zondag van de maand om 9.30 uur 
de viering in de Paterskerk opluistert?

…  er op dinsdagavond 14 februari een geslaagde filmavond 
is gehouden in het parochiecentrum? Voor een bescheiden 
maar gezellig groepje gelovigen werd de film Adam  
gedraaid. Een Oekraïense regisseur maakte een rappor-
tage over een Orthodox klooster in Griekenland.

 
…  ook de kerk last heeft van de energiecrisis? Wellicht heeft 

u gemerkt dat de thermostaat in de kerk op nul is gezet: 
de parochie kreeg een voorlopige aanslag van 17.000 euro 
voor de maand januari. Er is een energiecommissie meteen 
hard aan de slag gegaan en er liggen dekentjes voor de 
heftigste koude.

…  er nog steeds regelmatig kindjes worden gedoopt in 
onze kerk, maar onze pastoor met Pasen tijdens de  
Paaswakeviering ook een volwassene zal dopen?

…  de vice-voorzitter van het kerkbestuur nog steeds actief 
bezig is met de plannen voor het Babythuishuis?  
Wanneer hier meer nieuws over komt, is dit te lezen in 
dit parochieblad en op de website.

…  op zaterdag 22 april er weer een inzamelactie voor  
kleding wordt georganiseerd? Deze keer ten behoeve 
van betere zorg voor moeder en kind in Ethiopië. Met 
uw hulp kunnen we op deze manier heel veel mensen in 
nood ondersteunen.

…  de ‘Vrienden van de Grote Kerk’ altijd klaar staan om 
met u een beklimming van de toren van de Grote Kerk 
(het hoogste punt van Oss) te maken? De beklimming 
duurt ongeveer 90 minuten en kan door groepen van 
6 tot maximaal 15 personen worden gemaakt. Maak 
telefonisch een afspraak, meer informatie lees je op de 
prikborden achter in de Grote Kerk.

…  op zondag 16 april de 4e editie van de Oss City Run 
wordt georganiseerd dat niet alleen door de straten van 
het centrum van Oss gaat, maar ook door haar iconische 
gebouwen zoals de Grote Kerk: altijd mooi om te zien en 
volg ook hier het voorbeeld van de pastoor. 

Wist u dat…

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie

Naam overledenen: Leeftijd Kerk

 Josina Ceelen Kuijpers 90 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Ties van Lent 84 jaar H. Hartkerk, Oss
 Frits de Louw 82 jaar M.O.O.kerk, Oss
 Bets Ceelen Schuurmans 88 jaar M.O.O.kerk, Oss
 Ans van Teeffelen van Bussel 94 jaar M.O.O.kerk, Oss
 Vera Kocken Anthony 65 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Ida Smits Boeijen 94 jaar H. Willibrordus, Berghem
 Antoon Hartjes 95 jaar M.O.O.kerk, Oss
 Sjaak van Gelder 91 jaar H. Petrus' Banden, Macharen
 Marinus Hoefnagels 92 jaar H. Lambertus, Haren
 Jan van Lier 87 jaar M.O.O.kerk, Oss
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Theresia werd in 1873 geboren in het Franse Alençon als 
dochter van Louis Martin en Marie-Azélie Guérin. Op haar 
tiende werd ze ernstig ziek totdat het Mariabeeld op 13 mei  
boven haar bed naar haar glimlachte, waarna ze volledig 
genas. Al op jonge leeftijd voelde ze dat het haar roeping 
was God te dienen. Ze was uitzonderlijk vroom, maar stond 
ook bekend om haar wilskracht en gevoel voor humor.  
Ze besloot in te treden bij de orde van de Ongeschoeide  
Karmelietessen in Lisieux (Normandië), waar twee zussen 
van haar, onder wie haar lievelingszus Pauline, al eerder 
waren ingetreden (een derde zus zou in 1894 volgen).  
Op haar vijftiende trad zij, met toestemming van haar  
bisschop en moeder-overste daadwerkelijk in bij de orde, 
na zelfs tot bij paus Leo XIII om een uitzondering gevraagd 
te hebben vanwege haar leeftijd (de paus antwoordde: 
‘Als God het wil’). In 1890 deed zij haar professie en in 1893 
kreeg zij de zorg over de novicen toebedeeld. Op aanwij-
zingen van haar zus, die op dat moment tevens overste was, 
begon zij in 1895 met het opschrijven van haar levensverhaal. 
In 1896 werd tuberculose bij haar geconstateerd. Ze stierf 
op 24-jarige leeftijd aan de ziekte. 

Zalig- en heiligverklaring   
Na haar dood vertelde een medezuster dat er “niets bijzon-
ders” over de jonge Theresia te vertellen was. Maar alhoewel 
haar korte leven zeer geleidelijk verlopen was, wist ze 
door haar diepe verbondenheid met Jezus het geloof heel 
dichtbij te brengen en zeer intens te vertellen. Dit is mede 
de reden dat haar autobiografie (die ze in gehoorzaamheid 
had neergeschreven), Histoire d’une âme (Het verhaal van 
een ziel), zeer populair is en in meer dan veertig talen is  
vertaald. In dit boek vertelt ze hoe de liefde haar roeping 
werd en hoe de kleine weg haar spiritualiteit vormde.  
Haar zuster Agnès heeft de autobiografie uit een drietal  
manuscripten samengesteld en bewerkt. 

Op 29 april 1923 werd Theresia zalig verklaard. Haar heilig-
verklaring volgde op 17 mei 1925. In 1997 werd Theresia, als 
derde vrouw in de geschiedenis, door paus Johannes Paulus II  
tot kerkleraar uitgeroepen. 

Haar leven is in verschillende boeken beschreven. Een bekende 
uitspraak van haar is: ‘Ik wil het rozen (= zegeningen) laten 
regenen op aarde’. Daarom wordt ze afgebeeld als karme-
lietes die een crucifix en rozen tegen de borst houdt. Ze werd 
de patrones van missionarissen en het missiewerk. Ze is ook 
patrones van Frankrijk en Rusland. 

Over Theresia van Lisieux zei Titus Brandsma: ‘Veelal verwacht 
men van een heilige iets bijzonders, iets dat van het gewone 
afwijkt, iets dat men de poëzie van een heiligenleven zou 
kunnen noemen. En nu ziet men het zo prozaïsch gewoon, 

dat men er uiterlijk de heilige niet in ziet. Maar dat is juist de 
ware heiligheid.’

Aan de rand van de stad Lisieux is ter ere van Theresia een 
enorme basiliek gebouwd, die door vele pelgrims en toeris-
ten wordt bezocht. Volgens het verhaal uit De Stad Oss, het 
Brabants Dagblad uit die tijd, is Theresia op 2 februari 1936 
in onze kerk geplaatst. Het imposante beeld is 1,45 meter 
hoog. Het is in april 100 jaar geleden dat Theresia zalig is 
verklaard.

Getekend Ineke Mulders 
(Berghem)

In onze Willibrorduskerk in Berghem hebben we veel 
beelden staan die ontworpen en uitgevoerd zijn door 
de firma v. d. Geldt uit ’s-Hertogenbosch. Het prach-
tige beeld van de Heilige Theresia van het Kindje Jezus 
hoort bij deze collectie. Het antwoord op de  vraag van 
de bezoekers, hoelang dit beeld in onze kerk aanwezig 
is, heeft een monumentenenthousiasteling bij toeval 
ontdekt.  

Heilige Theresia van Lisieux

Heilige Theresia van Lisieux  
Kerklerares, Mystica, Karmelietes (*1873 - †1897)  
Patroon van Frankrijk (2de), Rusland, missie en Karmelieten  
Feestdag op 1 oktober

Afbeelding: 
In het habijt van de karmelietessen met rozen op de arm. 
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Palmzondag

Zaterdag 1 apr
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss

Zondag 2 apr

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

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

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

Goede week

Maandag 3 apr 19.00 uur Grote Kerk Oss Boeteviering met mogelijkheid tot 
persoonlijke Biecht

Witte 
Donderdag 6 apr

08.30 uur Grote Kerk Oss Ochtendgebed/Lauden
12.00 uur Grote Kerk Oss Middaggebed
19.00 uur Grote Kerk Oss - Laatste Avondmaal Herenkoor

Goede  
Vrijdag 7 apr

08.30 uur Grote Kerk Oss Ochtendgebed/Lauden
12.00 uur Grote Kerk Oss Middaggebed
15.00 uur Sint Willibrordus Berghem Kruisweg
15.00 uur Grote Kerk Oss Kruisweg - Don Bosco koor
15.00 uur Heilig Hart Kerk Oss Kruisweg
19.00 uur Grote Kerk Oss - Kruisverering Gregoriaanse Schola

Stille 
Zaterdag 8 apr

08.30 uur Grote Kerk Oss Ochtendgebed/Lauden
12.00 uur Grote Kerk Oss Middaggebed

21.00 uur Grote Kerk Oss Paaswakeviering - 
Les Chanteurs de St. Gérard

Eerste Paasdag 

Zondag 9 apr

09.30 uur Grote Kerk Oss Parochiekoor

10.00 uur Grote Kerk Oss Groot gemengd koor - Aansluitend  
koffie drinken in Parochiecentrum

10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
11.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis

Liturgische kalender 1 april t/m 2 juli 2023

  

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

 -  Van maandag t/m zaterdag, aanvang 08.30 uur, h. Mis in de M.O.O.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 aan de h. Mis de ‘Vespers’  

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

de M.O.O.kerk.
 -  Iedere 4de zondag van de maand ‘Spaanstalige’ h. Mis, aanvang 17.00 uur in de M.O.O.kerk (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.kerk) te Oss en in de  
Sint Willibrorduskerk te Berghem:
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Tweede Paasdag

Maandag 10 apr
09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor
10.00 uur Grote Kerk Oss Herenkoor
10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss

2e Zondag van Pasen

Zaterdag 15 apr
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Parochiekoor

Zondag 16 apr

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

3e Zondag van Pasen

Zaterdag 22 apr
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 apr

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

4e Zondag van Pasen

Zaterdag 29 apr
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss

Zondag 30 apr

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Ensemble

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

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

5e Zondag van Pasen

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

Zondag 7 mei

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

6e Zondag van Pasen

Zaterdag 13 mei
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 14 mei

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

Hemelvaartsdag

Donderdag 18 mei

08.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor
10.00 uur Grote Kerk Oss
10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss
12.00 uur Grote Kerk Oss Tridentijnse Mis
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7e Zondag van Pasen

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

Zondag 21 mei

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

Eerste Pinksterdag

Zaterdag 27 mei
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss

Zondag 28 mei

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Parochiekoor

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

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

Tweede Pinksterdag                Maria Moeder van de Kerk

Maandag 29 mei
09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor
10.00 uur Grote Kerk Oss - Vormsel viering Les Chanteurs de St. Gérard
10.30 uur Heilig Hart Kerk Oss

Heilige Drie-eenheid

Zaterdag 3 jun
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 jun

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

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

Heilig Sacrament

Zaterdag 10 jun
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Sint Lambertus Haren Kerkkoor

Zondag 11 jun

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem

10.00 uur Grote Kerk Oss Gezinsdag -  
Aansluitend Catechese met ouders

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

11e Zondag door het jaar

Zaterdag 17 jun
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 18 jun

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
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12e Zondag door het jaar 

Zaterdag 25 jun
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss

Zondag 26 jun

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

13e Zondag door het jaar 

Zaterdag 1 jul
08.30 uur Grote Kerk Oss
19.00 uur Grote Kerk Oss Don Bosco koor
19.00 uur Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Zondag 2 jul

09.30 uur Sint Willibrordus Berghem Seniorenkoor

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

Dit alles onder voorbehoud. Voor eventuele wijzigen of aanpassingen van deze agenda kijk op de website van de  
Parochie Willibrordus voor de laatste aanpassingen: www.parochiewillibrordus.nl

Na een half jaar algemene catechese zijn de kandidaten voor het heilig 
Vormsel op de eerste zondag van de Vasten begonnen aan de specifieke 
voorbereiding op het sacrament. Op Tweede Pinksterdag, tegenwoordig 
is deze dag toegewijd aan Maria Moeder van de Kerk, worden de jongens 
en meisjes van onze parochie door de hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch, 
Mgr. Drs. R. Mutsaerts, gevormd.

Het Heilig Vormsel 

Het Vormsel is een van de drie initiatie-
sacramenten, waarmee we willen 
zeggen dat de opname in de Kerk van 
Jezus Christus volkomen is. Het heilig 
Doopsel geeft ons het kindschap van 
God, daarmee worden we kinderen 
van God de Vader en broeders en 
zusters van elkaar in Jezus Christus. 
Hiermee zijn we nog geen Christenen. 
Hoewel we wel de naam dragen, moet 
nog blijken dat het leven van een  
gedoopte ook blijk geeft van de  
opdracht die we bij het Doopsel 
ontvangen, namelijk Priester te zijn, 
Koning en Profeet. De drievoudige op-
dracht van Christus gaat dus over op 
de dopeling. Vader, moeder en peet-
ouders staan voor deze drievoudige 
opdracht garant en geven door hun 
bevestiging en het uitspreken van de 
Geloofsbelijdenis te kennen de dope-
ling groot te brengen in het geloof en 
de praktijk van het christelijk leven.

In een volgende fase, meestal rond de 
leeftijd van zes tot acht jaar, kan dan 
het kind, de piepjonge Christen, na 

een degelijke voorbereiding de heilige  
Communie ontvangen en ingelijfd 
worden door deel te nemen aan de 
Eucharistie in het lichaam van Christus. 
Het verstaan van wie Jezus van Nazareth  
is, wat Hij ons heeft nagelaten ter zijn 
gedachtenis, het heilig Misoffer en het 
persoonlijke gebed om met de Heer 
Jezus in contact te komen en blijven, 
zijn daarbij essentieel. Natuurlijk  
betekent het dat een zeer regelmatige 
kerkgang van belang is. Anders kun je 
Jezus nooit leren kennen en van Hem 
houden. De initiatie in de Kerk van 
Jezus Christus, de Rooms-katholieke 
Kerk, wordt dan compleet gemaakt als 
de jonge Christen zelf kan getuigen 
van zijn wil om bij Jezus en zijn Kerk te 
horen door zelf de geloofsbelijdenis 
uit te spreken en door het ontvangen 
van de heilige Geest in het sacrament 
van het Vormsel. 

De gaven van de heilige Geest, zoals 
de apostelen die zij, en na hen velen, 
ontvangen hebben, helpen de jonge 
Christen om daadwerkelijk te getuigen  

door de priesterlijke, de koninklijke en 
de profetische taak van het Doopsel in 
de praktijk te brengen. En dat zijn heel 
duidelijk: liefde en zorg voor God en 
de naaste, zorg dragen voor vrede en 
gerechtigheid en door met de mond 
en door concrete daden te getuigen 
van Gods waarheid en Zijn bedoelingen 
met Zijn Schepping in onze wereld. 
Heiliging van het dagelijkse leven is 
wat God van ons vraagt. Ons Christen 
zijn uitdragen in de wereld waarin wij 
dagdagelijks leven. Daarvoor hebben 
we de gaven van de heilige Geest 
nodig: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, 
kennis, vroomheid, ontzag en liefde 
voor God. Als we gedoopt zijn en de 
Eucharistie en het heilig Vormsel  
ontvangen hebben, zijn we niet alleen 
helemaal kinderen van God en behoren 
we helemaal tot zijn Kerk, maar bouwen 
we ook aan het Rijk van God dat  
bedoeld is voor alle mensen. 

Dat God onze Vormelingen mag 
zegenen en dat zij mooie vruchten 
mogen voortbrengen voor hun eigen 
persoonlijke leven, maar ook voor het 
leven van de Kerkgemeenschap, onze 
parochie. 

Getekend Pastoor R. Kerssemakers



In de laatste weken van de vasten hoorden we in de zondagsmis prachtige 
verhalen uit het evangelie van Johannes. Een van die verhalen gaat over 
“zien”, letterlijk zien en elkaar wérkelijk zien.

Zien

gebeurt er iets. ‘Ik ben het.’  
De voormalig blinde spreekt, hij is  
niet langer passief. Hij treedt als een 
vrij onafhankelijk mens naar voren. 
Hier begint zijn aandeel in dat ‘wij’, 
wat Jezus bedoelde.
 
De buren en omstanders zijn in 
verwarring. Ze brengen hem naar de 
Farizeeën, die zich gewapend met hun 
wetskennis het morele gezag van de 
samenleving hebben toegeëigend. 
De Farizeeën zien in Jezus een 
bedreiging, omdat het Hem om de 
mens gaat en niet om regels en macht. 
Ze noemen Jezus een zondaar. Maar 
de man is niet onder de indruk. Hij is 
werkelijk zíende geworden want hij is 
gezien in zijn kern, in zijn oorsprong, 
daar waar de mens aan God raakt. Hij 
is vrij. Niet wat de mensen vinden is 
nog langer van belang, maar wie hij 
zelf werkelijk is. Vanuit zijn diepste 
ervaring spreekt hij uit dat Jezus van 
God komt. De Farizeeën reageren 
woedend en werpen hem buiten. Het 
deert hem weinig.

‘Jezus zág een man die blind was van 
zijn geboorte af’, zo begint dit verhaal. 
De leerlingen merken die blinde ook op.  
Ze praten over hem maar ze zíen hem 
niet. ‘Wie heeft gezondigd, hijzelf of  
zijn ouders, dat hij blind geboren 
werd?’, vragen ze. ‘Hijzelf noch zijn 
ouders hebben gezondigd, maar de  
werken Gods moeten in hem openbaar  
worden. Wij moeten de werken van Hem  
die Mij gezonden heeft verrichten’, 
antwoordt Jezus. Het viel me op dat er 
niet staat ‘Ik’, maar ‘Wij’: ‘Wij moeten 
de werken Gods verrichten’. En opeens 
zag ik ook dat Jezus met dat ‘wij’ die 
blinde bedelaar en zichzelf bedoelde. 

Jezus bestrijkt de ogen van de blind-
geborene met slijk en zegt tegen hem: 
‘Ga u wassen in de vijver van Siloam.’ 
De man doet het en wordt ziende. Zijn 
buren praten, net als de leerlingen, 
over hem waar hij bij staat. Ze zien 
in hem vooral de rol die de mensen 
hem hebben toegewezen, die van de 
afhankelijke bedelaar. Ze zien niet de 
mens die hij werkelijk is. En ze vragen 
onder elkaar of hij het wel is. Maar dan 

Maar de werken die Jezus en 
deze blindgeborene samen 
moeten verrichten zijn nog niet 
compleet. Jezus hoort dat hij is 
buitengeworpen en Hij treft hem 
aan. ‘Geloof je in de Mensenzoon?’, 
vraagt Hij. Jezus wil zélf ook gezíen 
worden. ‘Wie is het?’, vraagt de man. 
‘Het is degene die met je spreekt.’ 
Nu ontmoeten Jezus en de man 
elkaar echt, van mens tot mens. Ze 
zien elkaar werkelijk. Er is openheid, 
wederkerigheid, liefde. 

Daar, in die ontmoeting tussen 
hen beide werden Gods werken 
openbaar. Ik geloof dat ook wij, ieder 
van ons, Jezus zo kan ontmoeten. 
En dat het werken van God steeds 
doorgaat, zodat ook wij, mensen 
onder elkaar, in ons alledaagse leven 
elkaar kunnen gaan zien, zoals Jezus 
en die blindgeborene elkaar zagen. 
Dan worden we mensen zoals we 
bedoeld zijn, zoals we werkelijk zijn, 
mensen zoals Hij méns was.

Getekend Geer Salet
(Macharen)

Nieuwe website: www.parochiewillibrordus.nl
Vernieuwen kan van tijd tot tijd best nodig zijn. Dit gold zeker voor de oude 
website, vond menig parochiaan. Het resultaat: een overzichtelijk, sfeervol 
en informatief informatieplatform.  

Na een korte zoektocht kwam onze 
diaken vrij snel uit op Wim Koopman. 
Hij was de man die onze website 
moest gaan verbeteren. Na maanden 
overleggen, knutselen en updaten 
werd onze nieuwe site in januari 
eindelijk gelanceerd. En daar mogen 
we trots op zijn.  
Maar wat kunt u allemaal op  
www.parochiewillibrordus.nl?

Wanneer u op de hoofdpagina 
binnenkomt, ziet u in één oogopslag 
een paar dingen. Een sfeervolle balk 
waarin steeds foto’s wisselen, een 
overzicht van alle kerken binnen 
de parochie, het laatste nieuws en 
een aantal knoppen aan de zijkant 
waarmee u snel op veel bezochte 
pagina’s kan komen. Zo is er een 

snelkoppeling gemaakt naar de 
agenda, de live stream en natuurlijk 
ons geliefde parochieblad. 

Wanneer u nog iets meer zoekt, gaat u 
simpelweg naar de bovenste balk. Wilt 
u een baby laten dopen, maar weet u 
niet waar dit onder valt? Dan klikt u op 
“Ik wil” en vervolgens op “Mijn kindje 

laten dopen”. Natuurlijk zal de trouwe 
parochiaan deze pagina ook onder 
“Sacrament” kunnen vinden.  
Zo is onze hele website ingericht. Het 
is de bedoeling dat u met elke vorm 
van voorkennis alles op onze website 
kan vinden. En daarnaast ziet onze 
nieuwe site er ontzettend gelikt uit. 
Surf dus vooral eens naar  
www.parochiewillibrordus.nl en 
ontdek op een overzichtelijke manier 
welke berg aan informatie de site te 
bieden heeft. 


