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Als alles weer ‘gewoon’ is
De grote feesten van Pasen en Pinksteren hebben we in dit buitengewone jaar, ondanks alles, gewoon kunnen vieren.
Dankbaar zijn veel mensen hiervoor. Dankbaar dat wij als verantwoordelijken, pastoor, kapelaan en diaken met
het bestuur de mogelijkheden hebben gecreëerd en ook consequent met behulp van de koster, de misdienaars en
acolieten, de cantors en organist en gelovigen de liturgie van de Kerk gevierd hebben. Veel parochianen en gelovigen
zijn betrokken geweest oftewel lijfelijk in de kerk oftewel thuis door de techniek met de livestream opnames.
Wat we geleerd en ervaren hebben van dit afgelopen jaar?
Misschien hebt u dit ook, maar ik ben me nog meer bewust
geworden dat wij als mensen toch maar heel, heel kwetsbaar
zijn en uiteindelijk niet veel kunnen en heel erg afhankelijk
zijn. Helemaal niet zo autonoom als gedacht. Dat we veel
hulp nodig hebben.
We denken vaak dat we heel veel zijn. Dat we een ‘hele
piet’ zijn. Wie doet me wat ? Ik heb een goed inkomen,
mooie baan, hypotheek is bijna afgelost, mijn
verzekeringen zijn op orde, ik ga op tijd
sporten, eet gezond en we kunnen een
paar keer per jaar op vakantie. Tot
dat… En u kent het verhaal, want
we hebben het allemaal beleefd.
Totdat ineens alle zekerheden
wegvallen, alles op losse
schroeven staat en de grond
onder je voeten langzaam maar
zeker wegzakt. Even is er geen
licht aan het eind van de tunnel.
Om je heen worden mensen
ziek, sommigen redden het niet
en we moeten ze uit handen geven.
Weg is alle bewegingsvrijheid, niks
vrije vogel: avondklok. Niks zekerheid:
geen inkomen meer, geen klanten geen
werk. Niks onafhankelijk, thuis zit je ineens
boven op elkaar: geen ruimte om te ontspannen of te
ontsnappen. De kinderen, je man, je vrouw, iedereen de
hele dag op elkaars lippen. Geen ontsnappen aan.
Confrontatie. Niet even naar Spanje of Griekenland om
eruit te zijn en af te kunnen reageren. Heftig, zeggen we,
confronterend, pijnlijk en verdrietig, moeilijk.
Wat hebben we geleerd? Dat weet ik niet precies, maar
wat ik weet wel dat het aantal kaarsjes in de Mariakapel
niet aan te slepen was en nog steeds niet. Ik weet ook
zeker dat we veel moeite hebben gehad en gedaan om
al onze contacten, dichtbij en veraf, opnieuw te herzien
te herstellen en te reviseren, we hebben een APK uitgevoerd op ons sociale, werk en gezinsleven. Kan niet anders
of er is een herwaardering en bewust wording op gang
gebracht van wie ben ik en waar sta ik en met wie leef ik
eigenlijk, voor wie en wat zijn de fundamentele waarden
in mijn leven.

Zo’n buitengewoon jaar brengt ook heel veel buitengewoons
op gang wat zeker niet allemaal negatief is. Bij mij in ieder
geval niet. Wel heel veel dankbaarheid, dat ik mag leven dat
ik veel goede en lieve mensen om mij heen heb, dat ik kan
terug vallen en kracht mag putten uit mijn geloof: dat God
onvoorwaardelijk van mij houdt. Onvoorwaardelijk, met al
mijn domme onverstandige dingen mijn onhebbelijk-heden,
mijn zonden. Hij, God, Jezus is er altijd, voor mij en Hij weet
wat het betekent voor een mens: pijn, verdriet, niet begrepen
worden, lijden en ook dood. Hij heeft het mee gemaakt en voor mij over gehad. Ik kan op Hem
rekenen. En nog steeds is Hij bij me en ik
kan Hem ontmoeten, in mijn hart sluiten.
Iedere dag opnieuw, geen limiet, geen
voorwaarden dan enkel: Geloof. De
Eucharistie is het grootste geschenk
wat God aan mij geeft en niet alleen
aan mij, maar aan ieder van ons die
gelooft in de liefde en vergeving.
God is buitengewoon, maar ook heel
gewoon als Hij bij ons komt in het
teken van Brood en Wijn. Zijn Lichaam
en Bloed. Opnieuw iedere mis geeft
Jezus zich voor mij en voor u, zodat wij
kunnen leven. Heel gewoon ons dagelijkse
leven oppakken en leven als vrije en onafhankelijke kinderen van God, die in staat zijn te delen
en te vergeven. Dit betekent vreugde en dankbaarheid.
We mogen dat iedere zondag vieren, iedere dag zelfs, en heel
bij zonder is dat als we het vieren met het feest van het Heilig
Sacrament. Met Sacramentsdag.
We gaan langzaam aan weer terug naar het gewone van het
dagelijkse leven. In de kerk, in de liturgie zeggen we: na de
grote feesten keren we terug naar de ‘gewone tijd door het
jaar.’ Hopelijk is het zo, ik hoop ook dat we dankbaar kunnen
zijn voor zoveel goeds dat wij als mensen mogen delen
dankzij de buitengewone goedheid en liefde van God.
Tot ziens in de kerk waar we gewoon
Jezus vieren die bij ons is op een
buitengewone manier.
Pastoor Roland Kerssemakers
Heilige Geest (Visserskerk) te Oss
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Buitengewoon Sacramentsdag:
'een kolossaal wonder’
Tijdens het laatste avondmaal neemt Jezus brood en zegt:
“Neemt, dit is mijn Lichaam.” Hij neemt de wijn en zegt:
“Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt
voor velen.” Hij voegt toe: “doet dit tot een gedachtenis
aan Mij.” (Lc 22, 19-20) Op dat ogenblik gebeurt precies wat
Hij zegt: het is een kolossaal wonder.
Waarom?
Jezus wist dat Hij zijn leven zou geven op het kruis, Hij geeft
Zijn Lichaam en Bloed op voorhand, onder de gedaanten
van brood en wijn. Het kruisoffer is dus met dat ogenblik
onlosmakelijk verbonden. Jezus had al eerder gezegd:
“Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het
leven der wereld.” De Joden geraakten daarover met elkaar
in twist en zeiden: “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”
Jezus sprak daarop tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed
niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en
mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen
opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel
en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn
bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” (Joh. 6, 51-56)
Jezus geeft zichzelf door de Apostelen tot wie Hij zegt:
“doet dit tot gedachtenis aan Mij.” Vanaf dat ogenblik doen
de Apostelen dat ook en zij bemerken dat het veel meer
is dan simpelweg een gedenken is, zoals we een dierbare
overledene gedenken. Jezus leeft, Hij verrijst uit de dood!
“En zij van hun kant vertelden wat er onderweg gebeurd
was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van
het brood.” (Lc 24,35) Jezus heeft dat ogenblik, dat moment
dat Hij zijn Lichaam en Bloed gaf, vereeuwigd! Een kolossaal
wonder.
Het is iets dat we enkel in geloof kunnen inzien, voor iedere
buitenstaander blijft brood gewoon brood en wijn gewoon
wijn. Gedurende de eeuwen hebben alle heiligen, zonder
uitzondering, dit als Gods grootste geschenk gezien.
Jezus verzekert ons dat het zo blijft, door de kracht van de
Heilige Geest: “Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de
voleinding der wereld.” (Mt 28,20)
Ik wens u allen een heel mooie Sacramentsdag, in het
bijzonder de kinderen die hun Eerste Heilige Communie
mogen doen en ieder van u die zo mooie herrinneringen
heeft aan dit prachtige feest.
Het is een kolossaal wonder.
Kapelaan W. Renders

Jubileumjaar voor de zusters Clarissen in Megen
Beste parochianen,
U hebt vast al gehoord of gelezen dat 2021 in dubbele zin een jubileumjaar
is voor ons, de zusters Clarissen in Megen. Dit jaar leven wij 300 jaar op de
plaats waar het kasteel van de graaf van Megen stond, totdat het in 1581
door brand verwoest werd. Bovendien bestaat onze communiteit dit jaar
550 jaar, onze wortels reiken terug tot 1471 in Boxtel.
Er is in die 550 jaar uiteraard veel gebeurd,
het voortbestaan van onze gemeenschap
is nooit vanzelfsprekend geweest. Met
des te meer dankbaarheid staan wij dit
jaar stil bij dit dubbele jubileum en we
hopen met die lange rij zusters vóór
ons niet voor hen onder te doen in
moed, geloof en vertrouwen. Geloof,
moed en vertrouwen hebben ook wij
nodig om door te gaan op deze plek,
in een klooster dat rijksmonument is
en veel onderhoud vraagt, en in een
geseculariseerde tijd waarin roepingen
eerder uitzondering dan regel zijn.
Maar we worden bemoedigd door de
ervaring dat veel mensen ons een hart
onder de riem steken en ons support
geven met hun goede gaven, hun inzet,
vaardigheden en deskundigheid. En dat
is belangrijk voor ons. Wij leven hier
niet alleen voor onszelf en ons eigen
geluk, maar we zijn boven alles een
lidmaat van het lichaam van Christus,
de Kerk. De ledematen van een lichaam
hebben elkaar nodig, elk lid heeft zijn
eigen plaats en functie in het geheel.
Onze plek en functie in het lichaam

van Christus is een huis van gebed en
gemeenschap te vormen, voor onszelf
maar ook voor vele anderen.
We worden daarin bevestigd door de
hoeveelheid post en mails waarin ons
gebed gevraagd voor concrete noden.
Dat doen we van harte! Veel mensen
komen ook graag voor kortere of
langere tijd met ons meeleven als gast
of sabbathgast. Het is heel spijtig dat
dat sinds maart vorig jaar niet kan door
de coronapandemie, maar we hopen
dat dat snel weer mogelijk is. Zolang
het coronaregime nog geldt kunt u wel
deelnemen aan online bijeenkomsten
en weekenden rond meditatie. Kortom:
we zijn hier en we blijven hier, door
Gods genade een huis van gebed en
gemeenschap midden in de kerk en
wereld. En we bidden graag met u mee
voor alles wat u ter harte gaat.
Vrede en alle goeds!
Zr Angela, abdis.
Megen, 22 mei 2021

Onze communiteit anno 2021, de oudste is bijna 95 en de jongste is 37 jaar.

Clara met monstrans als windvaan op
de torenspits van onze kerk. Een herinnering aan het gebeuren dat Clara haar
gemeenschap en de stad Assisi redde
van de vijanden door hen met het sacrament van het altaar in de hand tegemoet te gaan. Uit welke hoek de wind
ook komt, hoe het ook waait en stormt,
u en wij mogen erop vertrouwen dat
de levende Heer altijd met ons is en ons
altijd zal beschermen.

Veel meer informatie, foto’s en contactgegevens vindt u op onze website:
www.clarissenmegen.nl

3

Heilig is God, en ook daar waar Hij woont:
in de mens en in zijn huis: de kerk
Binnenkort gaat onze Bisschop op verzoek van pastoor en kerkbestuur de
h. Geest Kerk (Visserskerk) aan de Berghemseweg in Oss onttrekken aan de
eredienst. Wat betekent dat: ‘de kerk onttrekken aan de eredienst’?
Een kerk gebouwd van steen, hout, glas, metaal, van aardse materialen,
wordt door de bisschop als hoogste en verantwoordelijke herder van
de Christengemeenschap de Kerk, toegewijd aan God. De mens die zijn
bestaan wil vieren en delen als kind van God heeft een plaats nodig om
zijn Schepper te eren en te loven. Om de verbinding met God te vieren en
steeds te kunnen vernieuwen, maakt de mens een huis voor God, een heilige
plaats waar de hemel de aarde raakt. Al in het Oude Testament is God in zijn
heilige Tent onder zijn volk aanwezig. Koning Salomo bouwt op de berg
Moria voor God de Heer een waardige tempel van hout en steen.
Als een gebouw, als kerk gebouwd,
door de bisschop gewijd wordt dan
betekent dat het uitgezonderd, afgezonderd wordt aan het gewone dagelijkse menselijke bestaan. Het wordt
geheel aan God toegewijd. Letterlijk
wordt het gebouw op 12 plaatsen
gezalfd met h. Olie. Het zijn de zogenaamde apostelkruisjes die gezalfd
worden, verwijzend naar de 12 steunpilaren waarop de Kerk van Christus
is gebouwd. Daarmee is het gebouw
niet langer geschikt voor het gewone
dagelijkse profane gebruik, maar een
heilige plaats waar de liturgie, de eredienst aan God wordt gevierd. Met
wijwater wordt het gewijde karakter
nog eens aangeduid en wordt de kerk
ingezegend. Dat betekent dat je in de
kerk niet zomaar alles kunt doen, zeggen
en zingen. Het moet direct met God
in verband staan en het zielenheil van
de mens.
Als we een kerk ingaan dan is dat het
huis van God. Daar waar God, gevierd,
aanbeden en verheerlijkt wordt.
Je loopt een kerk dan ook niet zomaar
binnen zoals je een winkel binnen
loopt. Je maakt een kruis met wijwater,
je maakt een kniebuiging een referentie
naar het tabernakel daar waar het allerheiligst sacrament, de h. Eucharistie
bewaard wordt. De aanwezigheid van
Jezus in de Communie wordt aangeduid met de Godslamp waar meestal
een rood lichtje brandt.
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Zo is een kerk sacraal, een heilige
plaats, waar God’s aanwezigheid
beleefd en gevierd wordt en geen
museumstuk of een concertzaal en
ook geen vaccinatie locatie. Als we de
kerk om pastorale en om financiële
redenen moeten gaan sluiten, dan
is dat een moeilijk besluit, pijnlijk

en doet veel verdriet: het roept veel
emoties op omdat er generaties lang,
lief en leed gedeeld is en mensen hun
leven met God en met elkaar gedeeld
en verbonden hebben.
Om de kerk niet te hoeven afbreken,
maar voor een ander doel te gebruiken,
moet de Bisschop het ‘ontwijden’ of aan
de eredienst onttrekken. Het heilige
wordt er, eenvoudig gezegd, afgepoetst,
afgehaald. Van buiten blijft het een
kerk met uitstraling die naar God
verwijst van binnen mag het nu ook
voor andere profane doelen gebruikt
worden. Niet meer heilig. Dus enige

prudentie in het omgaan met de kerk
ook al is ze onttrokken, is wel van
belang.
Het proces wat aan de onttrekking
voorafgaat is een zorgvuldige procedure volgens kerkelijk recht waar de
bisschop goede afwegingen moet
maken en de verschillende adviesorganen van zijn bisdom moet raadplegen voordat hij tot een besluit
komt. Als de bisschop eenmaal tot een
besluit komt en de h. Geestkerk aan de
eredienst onttrekt dan heeft het kerkbestuur van de Willibrordus Parochie
voorzichtige plannen om het gebouw
een mooie en verantwoorde, bestemming te geven. De kerk kan dan toch
een duidelijk teken van betrokkenheid
blijven van de gelovige gemeenschap
met maatschappelijke en sociale problemen die zich in onze samenleving
voordoen. In de volgende editie van
ons Parochieblad Willibrordus kunt u
meer hierover lezen.
Pastoor Roland Kerssemakers

Kapelaan vraagt aandacht voor kerklok én
wijzerplaat op de kerktoren in Berghem
De herstelkosten werden steeds hoger
en hoger. Daarbij kwam dat de monteurs vertelden dat het er slechter
bijstond dan verwacht. Hierdoor
moest de complete wijzerplaat met
een hoogwerker naar beneden worden
gehaald zodat alles hersteld kan worden.
Tijdens de h. Missen in de kerk en in
het ‘Bergs Contact’ is gevraagd voor
een financiële ondersteuning. Uiteindelijk is het een kostbare operatie,
want het zal aanzienlijk duurder worden
dan vooraf was voorzien en is dus
een tegenvaller. Als alles over enkele
maanden weer werkt zal iedereen
straks zien dat het resultaat er mag
zijn en alle Berghemnaren weer trots
op hun mooie kerk mogen zijn.
Steun dit project met een financiële
bijdrage door een bedrag over te
maken naar rekeningnummer:

Het is de Berghemnaren zeker niet ontgaan dat de torenklok weer een paar
maanden goed staat. Omdat de computer van de torenklok werd vervangen
wordt deze weer goed aangestuurd. Na deze vervanging deed zich een
nieuw probleem voor, de lichtjes op de wijzerplaat waren ook defect.
De kerkklok is overdag en ’s-avonds een prachtig referentiepunt voor jong
en oud in het hart van Berghem. Maar als het dan niet werkt zoals het moet
werken valt dit herkenbaar punt weg en dat is jammer.

Bank: Rabobank
Ter attentie van: ‘Kerktoren-actie’
Ten name van:
R.K. Parochie H. Willibrordus
Rekeningnummer:
NL26 RABO 0326564055
Hartelijk dank voor uw gulle gaven
namens,
Kapelaan Willem Renders

Wist u dat…
… de Mariakapel onder de toren van
de Sint Willibrorduskerk te Berghem,
de Mariakapel in de Grote Kerk in
Oss en de Mariakapel, beneden de
dijk tussen Macharen en Megen,
dagelijks geopend zijn? Zeven
dagen in de week, óók op zondag…!
Hier kunt u tijdens een wandeling
of fietstocht overdag een kaarsje
opsteken tot gebed of rust komen.
… voor alle Spaans sprekenden, maar
ook voor alle geïnteresseerde
parochianen er iedere vierde zondag
van de maand een gezongen
Spaanstalige h. Mis in de Grote
Kerk is? Aanvang 17.00 uur.

… sinds enige tijd er voor de smartphone en tablet een gratis MijnRKKapp te downloaden is? Hiermee
krijg je het landelijk RKK-Nieuws.
Als je een mail stuurt naar
info@parochiewillibrordus.nl
wordt je toegevoegd als lid van
onze parochie en ontvang je hierop
ook ons parochienieuws.

Vormelingen en de gezinscatecheses
in het Parochiecentrum beginnen
(meer informatie vind je op
pagina 10).

… op zondag 27 juni om 11.30 uur de
laatste h. Mis in de Grote Kerk is?
Vanaf de daarop volgende zondagen
is er ’s-morgens alleen om 10.00 uur
de Hoogmis.
Omdat direct hierna de voorbereidingen voor de Communicanten,
5

Christenen: Toen en nu…?
De brief aan Diognetus
“De christenen onderscheiden zich niet van andere
mensen door taal, vaderland of kledij. Zij wonen immers
nergens in eigen steden, gebruiken geen afwijkend
dialect en leven geen uitzonderlijk leven. Hun leer is
niet uitgevonden door de vindingrijkheid of het overleg
van mensen die zich met nutteloze problemen bezighouden en zij zijn niet, zoals sommigen, de verdedigers
van een menselijke leer. Zij wonen in steden van Grieken
en barbaren, zoals aan ieder het lot beschoren was en
zij leven volgens de zeden van het land, wat betreft
kledij, voeding en andere levensomstandigheden, en
geven zo blijk van een verwonderlijk en naar aller
mening paradoxaal burgerschap.
Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling.
Zij kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als
vreemdeling alles.
Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is
een vreemd land.
Zij trouwen als ieder ander, maar leggen hun kinderen niet
te vondeling.
Zij delen hun tafel, maar niet hun bed.
Zij leven in het vlees, maar niet naar het vlees.
Zij wonen op aarde, maar zijn thuis in de hemel.
Zij gehoorzamen de heersende wetten, maar overtreffen ze
in hun eigen leven.
Zij hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd.
Zij worden miskend en veroordeeld; ze worden gedood en
ten leven gewekt.
Zij zijn arm als bedelaars, maar maken velen rijk.
Zij worden veracht, maar ze worden verheerlijkt door de
verachting.

Zij hebben aan alles gebrek, maar leven in overvloed.
Ze worden belasterd, maar worden gerechtvaardigd door
de laster.
Zij worden bespot en ze zegenen.
Ze worden beledigd en bewijzen eer aan zij die hen beledigen.
Hoewel zij goed doen, worden ze gestraft als misdadigers.
Zij die hen haten kunnen geen reden opgeven voor hun haat.”
“In één woord, wat de ziel is voor het lichaam, dat zijn de
christenen in de wereld. De ziel is verspreid over alle delen
van het lichaam en de christenen over alle steden van de
wereld. De ziel verblijft in het lichaam, maar is niet van het
lichaam. Christenen zijn in de wereld, maar niet van de wereld.”
(Anoniem ingezonden: Brief aan Diognetus, ongeveer 150 na
Christus)

Webcam Grote Kerk
Misschien heb je het al gezien of eerder in kranten of op
internet gelezen? Vanaf maandag 29 maart is de sloop
van het oude V&D-pand en de bouw van het Walkwartier
live te zien omdat er een webcam op de Grote Kerk is
geplaatst. Dit verzoek kwam van de gemeente bij het
Kerkbestuur omdat de Grote Kerk het hoogste punt van
Oss is.
De webcam legt 24 uur per dag alles vast en blijft 3 jaar
alle ontwikkelingen vanaf bijna 60 meter hoogte volgen.
Natuurlijk wordt bij het uitzenden van de beelden rekening
gehouden met de privacy en zijn er geen mensen te zien.
De beelden bekijk je rechtstreeks op: www.walkwartier.nl
Of gebruik de QR-code:
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“Vertelselkes”

Jan Ulijn

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

‘Tin’
’t Is zaoterdag, nao de middag, zittend in ’t zunneke, mi pèn
en bloknote, in munne stoel. ‘K kijk afwezig naor ’t gewuul
van het verkeer; ge wit wel, kijke naor iets mar niks zien;
luistere naor geluid mar niks huure; iets wille schrijve, mar
d’r kumt niks op papier. Ge sluimert dan zachjes weg.
Tot dà mèn Hedwige me wakker makt mi de vraog: ‘Hoe lang
schrijfde gè dees verhaaltjes al in ‘t Parochieblad? Half wakker
mummel ‘k wà, zo in d’n trant van: ‘Al unnen hèllen tijd hè’k,
dur de jaore hene, ’n dèl van dees ‘vertelselkes’ geschreve.’
Aachteraf bezien tien jaor; ’n lustrum in tin; ‘k begin aon m’n
elfde seizoen. Hoe ’s’t eigelijk gekomme? Èèn ding is zeker;
’t Is lang genôg geleeje um ’t verhaal, in alle eer en deugd,
te vertelle.
We schrijve december 2010. Nao ‘t optuige van de kerststal
in de kerk vroeg Jan van Erp, de toenmalige kûster, tusse
neus en lippe: ‘De pestoer hi mèn gevraogd of ‘k ouw ‘s wilde
polse of dà ge d’r iets vûr vuulde wà in ’t parochieblààike te
schrijve; ’t is vort zo’n doei bedoening; dus bè dizze!’
‘K verschoot ‘r ’n bietje van èn, in mèn verbouwereerdhèd,
stelde ik de wedervraog: ‘Kan de pestoer dà zèlluf nie vraoge!?‘
Afijn, ’t dôjjerde zo’n bietje hene èn, èrlijk gezeed, ‘k vuulde
m’n eige wel vereerd dà’k mi mènne ‘kauwe ziever’ ’t parochieblad haolde.
Ofschoon de ‘Kersttijd’ in ’t kerkelijk jaor lûpt van d’n uurste
zondag van d’n Advent tot de vierde zondag nao Driekûnninge waar bè ons (aon ’t Gèffes pèdje) mi Maria Lichtmis
(2 februari) dizzen tijd vûrbè. Zo lang stond, zeker in de
kerk, de kerststal in alle eer en glorie.

Daags naoderhaand haolde we d’n ‘Blasius zegen’ nao de
Mis. Tegeworrig gû alles wá sneller en ingekort; compacter
noeme ze dà! Zo ôk bè ons in de kerk. Vanaf half december
tuige we mi ‘n pluugske de kerststal op èn d’n uurste wèllekendag nao Driekunninge breeke we ‘m in de regel wir af.
Gebruikelijk is dà we nao ’t afbraakkarweij, alles wir nètjes
inpakke vûr ‘t volgend jaor èn koffie drinke in de pastorie.
Altèd gezellig èn nao de nôddige ‘slappe klèts’ èn ‘wèrreme
snot’ zin Jan van Erp zuutjes, mar hard genog dà iedereen ’t
hörde: ‘Meneer pastoor moette gè Jan Ulijn nie iets vraoge?’
Ge vuult ‘m al, de pastoor verschoot mar… belofte makt
schuld. Schoorvoetend din ie z’n verzoek aon mèn. Mèn
antwoord waar: ‘ja’; ‘k haj vûr m’n èige al lang beslote ûm ’t
te doen. Toen de koffiepauze vûrbè waar drènselde de
pestoer en ikke nog èfkes nao waorbè ik m’n toezegging
nog wà weijer uitlin. Às ènnigste vûrwaarde waar van mènne
kant: ‘’K wil dà’t opgenomme wordt zo às ik ’t opgeschreve
hè. Às ge d’r één komma of ènne punt uitgumt… schàài ‘k
’r uit!’
’t Lèste is nôjt gebeurd, we krèege ieder jaor, mi de Kerst, ’n
mooi kaart van de pestoer mi ’n uitgebreid ‘dankjewel’ vûr
die mooi vertelselkes. ’n Grôtter compliment kunde toch
nie krijge! Ruim vijftig van die ‘vertelselkes’ zèn dûr de loep
dèr jaorre in ons ‘Parochieblad’ verschene. D’r ontstond zo’n
bietje ’n mythe: ‘Wà zal ie nou wir hebbe??’
Zo lang à ‘k kan èn zo lang às ’t mag, blijve ze komme; verteld
en opgeschreve vûr èn in ons Parochieblad!
Jan Ulijn
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In gesprek met de pastoor (vervolg)
Hoi, ik ben Valerie. Ongeveer 23 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 praten we over de paranormale wereld.
Hoe denkt u over mediums: mensen die iets doorgegeven krijgen uit de dodenwereld?
“Ik denk dat er wel mensen zijn die bepaalde gaven hebben
en gevoelig zijn voor bepaalde geestelijke invloeden. Ik kan
het niet verklaren hoe bijvoorbeeld gebedsgenezers werken.”
“Gelooft u in echte gebedsgenezers?
“Ik heb wel wat dingen meegemaakt. Ik denk dat mensen
bepaalde gaven kunnen hebben die iets voor anderen kunnen betekenen. Sommige mensen voelen aan wanneer iets
gaat gebeuren of voorzien dingen. Maar zodra je er geld
voor vraagt, geloof ik er al niet echt meer in. God heeft een
gave niet bedoeld om er geld aan te verdienen. Een gave is
puur bedoeld om anderen te helpen.”
Is dat een soort Goddelijke kracht?
“Ja. De eerste leerlingen hebben ook gaven van God
gekregen. Om mensen bijvoorbeeld te genezen. In de
loop van de geschiedenis is dat vaker voorgekomen.”
Hoe zit dat met mediums? Mensen gaan naar de hemel.
Hoe kun je dan nog met hen communiceren?
“Er is letterlijk meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen
zien. Niet iedereen gaat direct naar de hemel. Er zijn volgens
mij ook dwalende geesten: mensen die niet op een goede
manier gestorven zijn. Wij zijn bestemd om in de hemel
te komen, maar de ziel kan op de een of andere manier
geblokkeerd worden.”
Hoe dan?
“Bijvoorbeeld bij een moord. Het kwaad is ook nog in de
wereld. Satan kan mensen in zijn macht krijgen. Hij kan boodschappen brengen naar mensen. Als je goed leeft, eerlijk
bent, oprecht bidt en met God verbonden bent, hoef je over
het algemeen niet bang te zijn. Je moet wel altijd op je hoede
blijven. Wij hebben de sacramenten nodig om goed in het
leven te blijven staan. Als je je daar helemaal los van maakt
en willens en wetens het kwaad gaat zoeken, dan zit je in een
gevaarlijke hoek. Het kwaad kan gebruik maken van mediums
om bepaalde negatieve boodschappen door te geven.
Je moet opletten om je niet in de wereld van de zwarte magie
te begeven. Heel veel jongeren zijn bezig met dingen waar ze
zichzelf en anderen mee kwaad kunnen doen. Er is heel veel
magie die heel slecht is. Dat uit zich vaak in misbruik of geweld.
Achter heel veel vormen van geweld zit een verkeerde invloed.
Sommigen vinden dat razend interessant, omdat het macht
betekent. De onzekerheid bij veel jonge mensen is vaak groot
en macht en geweld betekenen een stukje zekerheid. Dat uit
zich ook in een bijna verslavende ijdelheid. Die mooier-maakcultuur is een bepaalde uiting van onzekerheid.”
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Als ik me opmaak, is dat toch niet slecht?
“Nee, je mag jezelf best goed presenteren. Daar is niks mis
mee. Ik heb het over de overdreven vorm.”

Is dat zo erg ja?
“Mooi maken op zich niet, maar het kan wel doorslaan. Als je
je vrijheid verliest om het niet te doen, of om het anders te
doen.”
U heeft het over verslavingen.
“Ja, invloed op anderen uitoefenen is altijd interessant.
Dat kan ook door kleding, door bepaalde gewoontes aan te
nemen of door uiterlijk vertoon. Er zitten hele kwade
elementen in onze maatschappij. Overal hoor, in de oosterse
en de westerse wereld. En mediums zijn eigenlijk mensen
die gebruikt worden, omdat ze in de wereld van het kwaad
terecht zijn gekomen. Niet alle mediums zijn verkeerd, maar
het kan wel verkeerd omslaan. Vooral als ze er geld mee
gaan verdienen.”
Maar kies je ervoor om met geesten te kunnen
communiceren?
“Nee, maar dat gebeurt opgegeven moment. Je wordt erin
getrokken, erin geluisd. Het aantrekkelijke zit in het mysterieuze, het geheimzinnige en de macht die je daarmee krijgt.
Het wordt je altijd mooier voorgeschoteld dan het is.”
U heeft wel vaker mediums ontmoet?
“Wel mensen die in een verkeerde invloedssfeer zitten en
waarbij dat negatief uitwerkt. Die vragen dan of ik daar iets
aan wil doen. Sommige slaan door en zeggen dat ze voelen
bezeten te zijn. Er zijn vaak ook jonge mensen die dat voelen.”
Wat is bezeten zijn?
“Dat je niet meer los kunt komen van een bepaalde dwang.
Dat je niet meer kan stoppen iets te doen. Het is het verlies
van je innerlijke vrijheid.”
Dat is bijna elke verslaving. Ben je bezeten als je
verslaafd bent?
“Nee, maar een verslaving kan tot bezetenheid leiden. Dat ligt
dikwijls dicht bij elkaar. Alleen als je bezeten bent, krijgt het
kwaad echt invloed op je. Als je verslaafd bent, moet je iets
doen om aan geld te komen, dan zit je op het gevaarlijke
spoor. Maar bezeten zijn is niet altijd negatief. Je kan ook
bezeten zijn van iets moois.”
Bezeten van koekjes bakken bijvoorbeeld?
“Ja, dan doe je jezelf en anderen er geen kwaad mee.
Tenzij je natuurlijk jezelf elke dag volpropt met koekjes.
Je kunt ook bezeten zijn van muziek bijvoorbeeld.”
Heeft u zelf ooit iets paranormaals ervaren?
“Ik heb het zelf niet ervaren, maar ik heb het wel bij anderen
gezien. Dingen die ik niet kon verklaren. Een leuke
geschiedenis is het niet, maar van Bartholomeus, een van
de 12 apostelen, wordt verteld dat hij evangeliseerde in
Armenië en de dochter van de Armeense koning van haar

bezetenheid heeft genezen. Zijn invloed werd daardoor
groot aan het hof en de hele hofhouding werd tot het
Christendom bekeerd. Dat leidde tot grote afgunst en door
verraad werd hij gevangen genomen en gemarteld: hij werd
levend gevild. Meestal wordt hij afgebeeld met een mes

en zijn vel als een soort jas over zijn arm. Hij is dan ook
patroonheilige van de leerlooiers en schoenmakers. Wel leuk
is een van strip verhalen van Suske en Wiske: ‘De bezeten
bezitter’: Lambik die ongekend bezitterig wordt, maar wel
heel gul alles uitgeeft.”

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

Bedevaart naar Kevelaer 2021
Onlangs hebben de 5 broederschappen (Ravenstein,
Uden, Oss, Veghel en Landerd) van de bedevaart naar
Kevelaer een digitale bijeenkomst georganiseerd om te
kijken of de bedevaart naar Kevelaer dit jaar mogelijk
zou kunnen zijn.
Het komt ons vaak ter ore dat mensen graag een bezoek
willen brengen aan Maria, Troosteres der Bedroefden.
Veel mensen hebben zelf het coronavirus gehad, binnen de
familie- of kennissenkring. Velen hebben er de nasleep nog
van, of hebben een dierbare verloren door deze pandemie.
Ook om andere redenen zullen mensen graag een bezoek
willen brengen aan Kevelaer.
Helaas hebben wij moeten besluiten om de bedevaart naar
Kevelaer dit jaar niet door te laten gaan. Er is nog veel onzekerheid in deze coronapandemie om met een grote groep
mensen naar Kevelaer te pelgrimeren. We hopen in 2022
uit deze pandemie te zijn en weer met veel pelgrims naar
Kevelaer te kunnen gaan.
Wel hopen we op donderdag 7 oktober 2021 met het bestuur
een bezoek te gaan brengen aan Kevelaer om daar namens
de broederschappen een kaars aan te bieden aan Maria.
We zullen tijdens de eucharistieviering bidden voor alle
mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn of op
welke manier dan ook getroffen zijn door het coronavirus of
andere omstandigheden. Of dit bezoek tegen die tijd door
kan gaan, is op dit moment ook nog niet zeker. Als we een
bezoek aan Kevelaer kunnen brengen zullen we u daar verslag
van uitbrengen in het parochieblad van de Willibrordus
Parochie, zoals we dat ook vorig jaar hebben gedaan.

Wij wensen u een mooie zomer toe, maar het aller belangrijkste… probeer gezond te blijven.

Als de grens naar Duitsland weer open is kunt u natuurlijk
altijd op eigen gelegenheid Kevelaer bezoeken. Het is altijd
mooi om met b.v. uw kinderen of misschien wel uw kleinkinderen deze bedevaartsplaats te bezoeken.

Met een hartelijke groet,
Namens Commissie bedevaart naar Kevelaer Oss e.o.
Peter en Mia Stoltz-van Lent

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie
Naam overledenen:

Leeftijd

Kerk

 Petrus Uijtdewilligen
 Wim Zuidhof
 Kees van Schaijk
 Gerrie Sanders - van den Dobbelsteen
 Rina van de Koolwijk - Strik
 Wim Boerakker

95 jaar
91 jaar
91 jaar
91 jaar
80 jaar
77 jaar

M.O.O, Oss
M.O.O, Oss
H. Willibrordus, Berghem
M.O.O, Oss
M.O.O, Oss
M.O.O, Oss
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Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, Heilig
Doopsel én gezinscatechese Willibrordus Parochie
De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, het Vormsel, het Doopsel
en de gezinscatechese. De eerste mogelijkheid voor informatie voor alle
ouders met kinderen is op zondag 6 juni 2021 in de h. Mis van 10.00 uur in
de Grote Kerk te Oss. Het bijwonen van de h. Mis is gewenst. Na afloop is er
een bijeenkomst met uitleg in het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss.
Om een idee te geven hoe wij het in
onze parochie Willibrordus dit gaan
doen hier enkele aanwijzingen. Verdere
toelichting volgt op de ouderavonden.

betrokkenheid van het gezin, de
interesse en kennis van het kind en
de ouders. Een en ander gaat altijd in
overleg.

- Eerste Heilige Communie -

Opgave?
U kunt zich opgeven via:
info@parochiewillibrordus.nl

Wanneer?
Uw kind gaat de eerste keer de heilige
Communie ontvangen op een datum
die afgesproken wordt met de pastoor
en de ouders. Het gebeurt in een
gewone zondagse mis waar speciale
aandacht is voor het kind en het gezin.
Mogelijk zijn er andere kinderen bij,
maar iedereen heeft zijn eigen
1e Communie-mis.
Voorbereiding?
Het kind volgt met de ouders het
aantal bijeenkomsten en h. missen
die nodig zijn om het kind de nodige
kennis en begrip bij te brengen. De
bijeenkomsten zijn na de hoogmis
ongeveer 1 tot 2 keer in de maand.
Bedoeling is: én de mis én de catechese
die er opvolgt bij te wonen.
Wat is dan uiteindelijk nodig?
Het kind weet wie Jezus Christus is en
kan daarover vertellen aan de hand
van bijbel verhalen. Uiteraard op eigen
niveau. Het kind weet wat bidden is
en praktiseert dat ook thuis in het
gezin. Samen met de ouders en het
gezin komt de communicant naar de
kerk op zondag. Er is een project met
werkboekje.
Hoe vaak moet er mee gedaan worden
en de lessen gevolgd?
De beoordeling of het kind klaar is
om de Communie te doen ligt bij de
werkgroep die de catechese geven, de
ouders en de pastoor samen. Het doel
is een band met Jezus en de kerk te
ontwikkelen. Belangrijk is dat het gezin
samen de Communie voorbereidt.
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Hoe oud moet het kind zijn?
De leeftijd is in principe van 7 tot 9
jaar, maar veel hangt ook af van

En voor wie geldt het?
U hoeft niet persé parochiaan te zijn
in onze Willibrordus Parochie want
iedereen is van harte welkom!
- Het Heilig Vormsel Wanneer?
De bisschop die vormt spreekt de
Vormseldatum af met de pastoor.
De Vormselcatechese vindt plaats 1
tot 2 keer in de maand en is na afloop
van de zondagsmis van 10.00 uur in het
Parochiecentrum. Het bijwonen van de
H. Mis hoort bij de voorbereiding.
Welke leeftijd?
De leeftijd is afhankelijk van de
betrokkenheid en kennis van de kandidaat. Mogelijk is al vanaf 10 jaar.
Ook oudere kinderen die al op de
middelbare school zitten (die vanwege
de Corona omstandigheden de mogelijk tot het Vormsel gemist hebben)
kunnen meedoen met de voorbereiding.
Een stuk individuele begeleiding is
denkbaar en mogelijk.
Wat is dan nodig om het Vormsel te
kunnen ontvangen?
De werkgroep werkt met een project.
Kennis over Jezus Christus, over de bijbel,
kennis over het geloof en hoe het geloof in God gepraktiseerd wordt, vindt
plaats in de kerk, bij de bijeenkomsten
en thuis. Je bereid je voor samen met
de geloofsgemeenschap, de kerk en

het gezin. Klaar ben je als je kennis en
betrokkenheid voldoende is.
Wie kan zich opgeven?
Een ieder die geïnteresseerd is en het
Vormsel wil ontvangen. U hoeft niet
persé parochiaan te zijn in onze
Willibrordus Parochie want iedereen is
van harte welkom!
Opgave?
U kunt zich opgeven via:
info@parochiewillibrordus.nl
- Het Heilig Doopsel (Willibrordus Parochie - Grote Kerk)
Aanvragen?
De aanvraag voor de doop gebeurt
via: info@parochiewillibrordus.nl
Hierop volgt een uitnodiging met
data om met de peetouders naar de
zondagmis te komen. Na afloop van
de H. Mis is er een doopcatechese met
informatie over de doop. Daarna volgt
een tweede afspraak over het verloop
en de datum van de doop met de
pastoor, kapelaan of diaken die doopt.
De doop is individueel en wordt
indien gewenst nog persoonlijker
gemaakt door eventuele eigen bijdrage.
Wij hopen op veel enthousiaste
kinderen en ouders.
Tot binnenkort in de mis op 6 juni
10.00 uur in de Grote Kerk met na
afloop de informatie over Communie,
Vormsel en ook gezinscatechese.
De eerste gezinscatechese bijeenkomst is dan voorzien op 20 juni en
begint met de h. Mis in de kerk om
10.00 uur.
Pastoor Roland Kerssemakers,
Kapelaan Willem Renders en diaken
Pieter Raaijmakers met de werkgroepen
Kijk voor alle informatie op de website:
www.parochiewillibrordus.nl

Advents- en Vastenactie
De Advents- en Vastenactie die we dit jaar gehouden hebben ten bate van
de activiteiten van de jonge priester father Patrick Owusu in Ghana heeft,
ondanks de beperkte mogelijkheden en contacten binnen de parochie nog
het mooie bedrag van € 2700,- opgebracht.
Onlangs stuurde hij onderstaande
brief waarmee hij alle donateurs wil
bedanken. De “joy on the faces”
(blijdschap op de gezichten) waarvan
father Patrick spreekt, is helaas ook
daar verstopt achter de ons zo bekende
mondkapjes, terwijl Covid in Ghana

veel minder aanwezig is dan hier.
Ook namens het pastoraatteam dank
dat u onze oproep gesteund hebt,
zodat we father Patrick niet blij
gemaakt hebben met een dode mus.
Hieronder zijn brief met dankwoord:

Jamasi - Ashanti, 26th April 2021,
Dear
I am
that
2700

People of God, May the peace of the Lord be with you all.
writing to express our profound gratitude to you all especially Rev. Pieter, although I know
just saying “thank you” is not enough to express our appreciation for your kind donation of
Euros, which I’m hoping to receive one of these days.

We are happy to let you know that we can now start St. Michael’s Junior High School renovation
project. We know that this amount of money will not be enough to finish the project but we will
manage it well to solve the roofing leakages problem. I am aware of the financial crisis the whole
world is going through at this time of covid 19. Inspite of all this financial hardship, you have
generously contributed such huge amount of money. At least with this money we can put joy on the
faces of this poor school children.
Without your financial donation, we would not be able to continue our work of empowering over
180 school children on their studies at this challenging moments. Now I believe that these school
children will have a more fulfilling lives in the school so far as their studies and good moral
instructions are concern. I will send you report after we are done with what the money can do.
Thank you again for your commitment and generosity.
With deep gratitude,
Rev. Fr. Patrick Owusu Aboagye
Catholic Diocese of Konongo-Mampong
St. Michael’s Catholic Church, Jamasi
Post Office Box 4,
Jamasi - Ashanti
Ghana Post Digital AZ-0235-3767

Bezoek leerlingen TBL
aan Grote Kerk
Een groep enthousiaste leerlingen
van het Titus Brandsmalyceum uit
Oss brachten op vrijdag 23 april een
bezoek aan de Grote Kerk.
Pastoor Kerssemakers en de koster
hadden voor deze leerlingen een uitgebreide rondleiding. De leerlingen
waren zeer nieuwsgiering en stelden
honderd-en-een vragen. Het was een
leerzaam en gezellig bezoek van deze
TBL jongeren.
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Twijfel aan Maria’s maagdelijkheid…?
Aan de indruk dat dat als het juiste resultaat gezien zou worden van een
kort gesprek, dat ik eens had met iemand van protestantse huize, kan ik me
niet onttrekken. Kwalijk heb ik het de persoon niet genomen. Als je ervan
uitgaat dat iemand op een dwaalspoor zit, mag je die persoon daar op
aanspreken; je kunt jezelf daartoe zelfs moreel verplicht voelen.

Jan van Asseldonk
zal dit geschieden, daar ik geen man
beken.” De beperking voorlopig of
vooralsnog komt hier niet in voor. En
jaren later, als Jezus ter dood veroordeeld is, komt niet zijn zuster, maar
Veronica het bloed van zijn gezicht
vegen en ook geen broer die zijn kruis
mee komt dragen, maar daar moet
een boer voor van het veld geplukt
worden.
Als dat nog onvoldoende bewijs of
aanwijzing is dat Jezus geen broers of
zusters had, dan gaan we nog maar
een stap verder. Aan het kruis hangend zegt Jezus tot Maria: “Moeder zie
daar uw zoon.” En tot apostel Johannes zegt Hij: “Zoon zie daar uw moeder.” Ik ga ervan uit dat de zorg over
Maria aan één van de andere kinderen
zou zijn toevertrouwd, als Jezus echte
broers en zusters had gehad.
Moet ik nu een conclusie trekken?
Voor mij verandert er niets. Als ik al
ooit een greintje twijfel over de maagdelijkheid van Maria gehad zou hebben, dan was er zelfs van dat greintje
niet veel overgebleven.

Dopelingen in onze
Willibrordus Parochie
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Ik kreeg ook een paar verwijzingen
naar bijbelteksten waaruit zou blijken
dat Maria meer kinderen had. Zonder
dat mijn geloof in Maria’s blijvende
maagdelijkheid was aangetast ging
ik toch eens naar de bewuste teksten
kijken; ’t leek bijna een studie.

lijke zin en dat zijn heilige Moeder altijd
maagd is gebleven.”Jezus zelf zegt
bovendien … toch ook duidelijk!:
“Wie is mijn moeder en wie zijn mijn
broeders? Ziedaar mijn moeder en
broeders. Wie de wil van God volbrengt,
hij is mijn broeder en zuster en moeder.”

Tot twee keer toe kwam ik Jakobus en
Josef “als zijn broers” tegen, maar hun
moeder Maria is duidelijk een andere
dan die van Jezus en in een voetnoot
las ik dan ook: “Jakobus de Jongere
en Josef worden in 6:3 genoemd als
broeders van Jezus. Daar hun moeder
Maria door de evangelisten duidelijk
onderscheiden wordt van de Moeder
des Heren waren ze blijkbaar geen
eigenlijke broers van Jezus, maar
vermoedelijk zijn neven. Deze betekenis
van “neven” laat het Hebreeuwse
woord “broeder” zeker toe. Het is dan
ook sinds de vroegste tijden de algemene overlevering geweest dat Jezus
geen broeders heeft gehad in de eigen-

Overigens heeft de priester het in de
H. Mis ook niet over zijn naaste familie
als hij de gelovigen tot gebed oproept
met de woorden ”bidt broeders en
zusters.” Is er in de bijbel nog meer te
vinden rond de Maagdelijkheid van
Maria?
Ik weet het niet en ben niet van plan
er naar te gaan zoeken, maar nadenkend over wat ik denk te weten of
meen gehoord te hebben zijn de beelden die dan opdoemen zeker meer in
lijn dan strijdig met die maagdelijkheid van Maria. In het oude testament
staat: “De maagd zal zwanger worden
en een zoon baren. ”En later zegt
Maria tegen de engel Gabriël: “Hoe

Debora Evers
Bartje Kienen
Riley Romijnders
Wij feliciteren de ouders
en wensen hen en hun
kinderen een mooie toekomst
toe als blije en gelukkige
Christenen.

‘Actie Kerkbalans 2021’
Beste parochianen,
Al vier jaar mag ik pastoor zijn van de Willibrordus Parochie. Een hele tijd
om een goede indruk te krijgen van wat er speelt in de verschillende gemeenschappen van onze parochie. Samen met koren, kosters, misdienaars en
veel vrijwilligers, verzorgen kapelaan Renders, diaken Pieter Raaijmakers
en ik de vieringen in de verschillende kerken, in de dorpen en in de Grote
Kerk te Oss.
Sinds vorig jaar maart zijn er, voor groot
en klein veel beperkingen gekomen
door het Coronavirus dat wereldwijd
nog steeds heerst. Het kerkelijke leven
heeft dat ook heel duidelijk gemerkt.
Want we werden voorzichtig. De vele
zangkoren in onze parochie konden
die vieringen niet meer opluisteren en
de communicanten en vormelingen
moesten een jaartje geduld hebben.
Zo zijn er nog veel meer dingen die
plotseling op een andere manier ingevuld moesten worden. Het ziet er na
uit dat er na vele vaccinaties het einde
van de beperkingen in zicht is en kan
alles weer gewoon worden. Vieringen
en bijeenkomsten kunnen dadelijk
weer zoals we gewend waren, door
gaan.

niet op kunnen reageren? Daarom
opnieuw het verzoek van deze ‘Aktie
Kerkbalans 2021’, om onze vieringen in
de verschillende kerken financieel te
steunen. Om samen te kunnen bidden,
samen te vieren en samen lief en leed
te delen.

Door de coronacrisis is het financiële
plaatje door de vele beperkingen wel
een somber verhaal geworden.
Daarom doen we nogmaals een
oproep voor de Kerkbalans actie 2021.
Misschien heeft u de eerder verstuurde
Kerkbalans brief niet ontvangen of
om een andere reden heeft u hier nog

Hartelijk dank voor uw gulle gave
namens,

Liturgische kalender

Helpt u met uw bijdrage mee, zodat
wij onze kerken open kunnen houden
voor de vele vragen en noden van nu,
en ook op een goede manier door
kunnen geven aan de volgende generaties? Voor ons geloof en voor onze
geloofsgemeenschap doen we een
beroep op uw vrijgevigheid. En ben
er van overtuigd dat uw bijdrage voor
uw kerk bestemd is voor uw kerk.
Wij rekenen op u…!

Hoe doe je mee?
Door een bedrag over te maken op
rekeningnummer:
Bank:
Rabobank
Ter attentie van:
‘Actie Kerkbalans 2021’
Ten name van:
R.K. Parochie H. Willibrordus
Rekeningnummer:
NL26 RABO 0326564055
PS: Heeft u inmiddels al uw bijdrage
overgemaakt, dan hartelijk dank daarvoor.

Pastoor Roland Kerssemakers, Kapelaan
Willem Renders en Kerkbestuur Willibrordus Parochie (Berghem-HarenMacharen-Megen-Oss)

5 juni t/m 26 september 2021

Missen door de week:
Elke dag om 08.30 uur in de Grote Kerk te Oss
		Dinsdag t/m vrijdag om 19.00 uur en zaterdag om 08.30 uur in de Sint Willibrordus Kerk
te Berghem
Uitstelling Allerheiligste: Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Grote Kerk te Oss
		
Elke vrijdagavond om 18.00 uur in de Sint Willibrordus Kerk te Berghem
Biechtgelegenheid:

Iedere zaterdag in de Grote Kerk van 17.30 - 18.00 of op afspraak

Spaanse H. Mis:

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

Kerkkoren in Coronatijd:

In deze Coronatijd is de samenstelling van de verschillende koren anders
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Sacramentsdag/10e Zondag door het jaar
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
5 jun
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
6 jun
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Grote Kerk Oss
11e Zondag door het jaar
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
12 jun
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
19.00 uur
Sint Lambertus Haren
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
13 jun
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Grote Kerk Oss
12e Zondag door het jaar
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
19 jun
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
20 jun
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Grote Kerk Oss
13e Zondag door het jaar
19.00 uur
Grote Kerk Oss
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Zaterdag
26 jun
19.00 uur
Sint Lambertus Haren
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
10.00 uur
Grote Kerk Oss
Zondag
27 jun
11.30 uur
Grote Kerk Oss
17.00 uur
Grote Kerk Oss
14e Zondag door het jaar
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
3 jul
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
4 jul
10.00 uur
Grote Kerk Oss
e
15 Zondag door het jaar
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
10 jul
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
19.00 uur
Sint Lambertus Haren
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
11 jul
11.30 uur
Grote Kerk Oss
e
16 Zondag door het jaar
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
17 jul
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
18 jul
10.00 uur
Grote Kerk Oss
e
17 Zondag door het jaar
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
24 jul
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
19.00 uur
Sint Lambertus Haren
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
25 jul
10.00 uur
Grote Kerk Oss
17.00 uur
Grote Kerk Oss
14

Gregoriaanse Schola (aansl. Catechese)

Gebedsdienst

Herenkoor

M.O.O. koor (aansl. Catechese + ouders)

Gebedsdienst

Les Chanteurs de St. Gérard
(Laatste h. Mis om 11.30 uur in Grote Kerk)
'Spaanstalige' h. Mis

Gregoriaanse Schola (aansl. Catechese)

Gebedsdienst

Herenkoor

M.O.O. koor (aansl. Catechese + ouders)

Gebedsdienst

Les Chanteurs de St. Gérard
'Spaanstalige' h. Mis

18e Zondag door het jaar
Zaterdag

31 jul

Zondag

1 aug

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Lambertus Haren
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

Herenkoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

M.O.O. koor

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
17.00 uur

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Lambertus Haren
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Grote Kerk Oss

Les Chanteurs de St. Gérard
'Spaanstalige' h. Mis

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

Herenkoor

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Lambertus Haren
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

Gregoriaanse Schola

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

Herenkoor (aansl. Catechese + ouders)

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Lambertus Haren
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

M.O.O. koor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
17.00 uur

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Grote Kerk Oss

Les Chanteurs de St. G. (aansl. Catechese)
'Spaanstalige' h. Mis
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Gregoriaanse Schola

19e Zondag door het jaar
Zaterdag

7 aug

Zondag

8 aug

Gebedsdienst

Maria ten Hemelopneming
Zaterdag

14 aug

Zondag

15 aug

21e Zondag door het jaar
Zaterdag

21 aug

Zondag

22 aug

Gebedsdienst

22e Zondag door het jaar
Zaterdag

28 aug

Zondag

29 aug

23 Zondag door het jaar
e

Zaterdag

4 sep

Zondag

5 sep

Gebedsdienst

24 Zondag door het jaar
e

Zaterdag

11 sep

Zondag

12 sep

25 Zondag door het jaar
Zaterdag

18 sep

Zondag

19 sep

Gebedsdienst

26 Zondag door het jaar
e

Zaterdag

25 sep

Zondag

26 sep

Marcus wil dat we Jezus ontmoeten
De zondagse evangelielezingen komen dit jaar vooral uit het evangelie volgens Marcus. In het begin van het
Marcusevangelie laat Jezus zich dopen door Johannes de Doper. Een stem uit de hemel klinkt: “Gij zijt mijn Zoon,
mijn veelgeliefde”. Meteen gaat Jezus naar de woestijn. Na veertig dagen komt Hij terug en zegt: “De tijd is
vervuld. Het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap”.
Jezus wandelt langs het water en roept vier jonge vissers.
Ze volgen Hem. Hij drijft demonen uit en geneest zieken.
Eerst in zijn woonplaats, van daaruit gaat Hij naar de dorpen
in de omtrek. Velen komen naar hem toe. Hij trekt verder
naar de Dekapolis, waar mensen afkomstig uit alle volken
van het Romeinse Rijk wonen. Zijn boodschap is voor alle
mensen.
Zijn wonderen blijken eigenlijk ontmoetingen te zijn waarbij
het gaat om geloof en vergeving. Gehandicapten, buitengeslotenen en zondaars ontmoeten in Hem de eindeloos
barmhartige God. Ik denk dat het Marcusevangelie ook
ons naar die ontmoeting wil leiden. Het is de ontmoeting
met onze oorsprong en bestemming. Daarin vinden we de
totale erkenning van wie we werkelijk zijn. Alle miskenning,
onrecht en oud zeer tellen dan niet meer. Al ons handelen
uit boosheid of zelfzucht, al onze zonden, worden vergeven.
En het goede wordt in ons gewekt.
“Uw geloof heeft u gered”, zegt Jezus. Maar hoe moeilijk
is dat geloven? “Een kameel gaat gemakkelijker door het
oog van de naald dan dat een rijke het Rijk Gods binnengaat”, zegt Hij. “Wie kan dan nog worden gered?” vragen de
leerlingen. Ik denk dat de leerlingen en ook wijzelf moeten
erkennen dat we zijn gehecht aan het tijdelijke, ons bezit,
ons leven. Maar Jezus zegt: “Voor God is alles mogelijk”.
Wat God ons wil geven is niet te vatten en we kunnen het
niet uit eigen kracht bereiken, maar we kunnen geloven, ons
ervoor openen.

“De Mensenzoon wordt overgeleverd aan de hogepriesters
en schriftgeleerden en Hij wordt gedood, maar de derde
dag zal Hij verrijzen”, zegt Jezus. En Hij trekt voort naar
Jeruzalem. Zijn volgelingen, mannen en vrouwen, trekken
angstig mee.
Op de avond voor zijn dood bidt Hij: “Vader laat dit aan mij
voorbijgaan”. Net als wij is Hij gehecht aan zijn tijdelijk
bestaan, maar Hij vervolgt: ”Niet mijn wil, maar Uw wil
geschiede”. Dan wordt Hij opgepakt. Allen vluchten.
Hij gaat alleen verder door de nauwe poort van het geloof
tot aan de dood. Alleen wij, de lezers, blijven Hem volgen.
“Hij is verrezen” staat er op het einde. Het staat er voor ons.
Ik geloof dat dit evangelie ons meeneemt naar de ontmoeting met Jezus om met Hem de weg van het geloof
te gaan, naar dat totaal andere. Als je het in openheid
leest, kan het zijn dat Hij op je toekomt, je aanraakt en je
vervult in een moment dat blijft bestaan en altijd is, ook
na de dood: het moment van de verrijzenis. Dan kun je
leven, hier en nu tussen de anderen en voor altijd, vanuit
God die Liefde is voor ons en voor alle mensen.
Getekend Geer Salet
(Macharen)

