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Alleluia! Christus is opgestaan!
Ook dit jaar mogen én gaan we Pasen vieren. In de voorbereiding op het grote feest van Pasen, zijn we met goede
moed begonnen aan de heilige voorbereidingstijd, de Vastentijd of Veertigdagen tijd. Onze moeder de Kerk geeft
ons daarbij wat adviezen en hulpmiddelen om tot een goede bezinning te komen op dit feest wat het grootste
is in het Katholieke en Christelijke leven. Immers de dood als ergste en grootste kwaad is overwonnen door de
Mensgeworden Zoon van God. Zo begint het kerkelijk jaar en leven met de herdenking van de geboorte van Jezus
Christus en voert ons daarna in zes weken tot de climax van Gods plan de verlossing en bevrijding van het kwaad
door de kruisdood en verrijzenis van Jezus.
Een onvoorstelbaar groot mysterie en geheim wat wij
als aardse wezens soms maar moeilijk kunnen vatten.
De Liefde en Genade van God die ons tegemoet komen
zijn zo overweldigend dat we er haast onder bezwijken en
ons daarom maar tot de voor ons meer tastbare dagelijkse
zaken wenden en ons meer bezighouden met ons werk,
de studie en de gezondheid, en niet te vergeten
de ontspanning.
Als dan in ons toch dat verlangen
leeft om Jezus te volgen en
te zien waar Hij ons brengt
kennen we de ingrediënten
die we mee kunnen nemen
in ons rugzakje: het gebed,
de versterving en het
aalmoes. Drie beproefde
methodes die ons dichter
bij God zelf brengen en
ook dichter bij Gods kroon
op de schepping: de mens,
onszelf, onze medemens. Wij
ervaren, het lijden, de pijn die
ons treft met de dood als het meest
onoverkomelijkste kwaad, als absoluut
verwerpelijk en proberen het uit ons leven
te mijden en te verbannen. En logisch ook want
wij kunnen het niet aan,.. alleen.
We hebben hulp nodig. Als God mens wordt en deelt
in dat lijden op een nieuwe manier die een nieuw
perspectief biedt dan wordt het anders. Maar,.. we zijn
te druk met het leven bezig van iedere dag, ons werk,
onze vooruitgang, financieel, maatschappelijk, sociaal,
het is vooral een eenrichtingsverkeer gericht op het ik:
zelfontplooiing en eigen gerechtigheid en dat helpt niet
om het werkelijk geluk te bereiken en vrede te vinden in
jezelf. Ook niet om de pijn van het leven zoals ieder dat
persoonlijk anders ervaart, te kunnen dragen.
Als je vast, serieus vast, dan komt er iets los in je van het
besef van afhankelijkheid en het verlangen om vrij te
worden. Ook worden dingen, zaken relatiever. Als je weg

kunt geven iets waar je aan hecht, waar je voor gewerkt
hebt en je kunt een ander daar werkelijk mee blij maken
omdat die ander daar nood aan heeft, dan krijg je meer
terug dan dat je weggegeven hebt. Je wordt vrij van wat
je meesleept als een last: hebzucht.
Als je extra tijd neemt en even alles stil legt om je
heen om met God in contact te komen door
gebed en stilte dan breekt er iets in je
en komt er een warme stroom van
liefde los. Maar dit moet gezegd
worden: dit kost moeite, heel veel
moeite. In deze tijd wat op zich
al een woestijn tijd is vanwege
de pandemie hebben we het
al moeilijk genoeg. De een
wordt zwaarder getroffen dan
de ander. Het is altijd oneerlijk.
Het is wel ook een kans om
dichter bij God en je naaste te
komen, dat is ook waar. Probeer
dit vasten eens met andere ogen
te zien.
Als je weg geeft wat je eigenlijk voor jezelf
wilt houden dan ervaar je wat loskomen van
jezelf betekent. Dat kost kruim maar je ervaart
ook dat het heel weldadig is. Als je voor God een kwartier
per dag uittrekt en in de bijbel leest en mediteert dan
vliegen je gedachten als apen in een boom rond. Daarmee
gezegd dat ons leven een en al onrust is. We worden steeds
afgeleid om aan God te denken. Als je toch volhoudt en
volhardt dan ervaar je Zijn aanwezigheid, Zijn liefde en
zorg voor jou en dat is precies wat deze Veertigdagen tijd
ons wil leren.
Wij mensen zijn heel beperkt in onze mogelijkheden in
ons kunnen, in ons weten en denken
in ons handelen, gehandicapt zijn we
in ons lief hebben en beperkt in onze
capaciteit om te vergeven. Daarom
precies daarom heeft God ons laten
zien dat we deze beperkingen niet
Heilige St. Petrus’ Banden te Macharen
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Like ons op
Parochie H. Willibrordus Oss

alleen aan kunnen of oplossen; dat we niet uit onszelf beter
worden en genezen worden van onze kwalen maar dat dit
alleen kan doordat Jezus als mens als kwetsbare en lijdende
mens, ons door het kruis naar de blijdschap de vreugde van
de verlossing de bevrijding brengt; het Paasfeest.
Ik wens u een vruchtbare tijd van voorbereiding en het
vertrouwen in de belofte van God dat Hij niet moe wordt
om ons te verlossen en te bevrijden. De weg naar Pasen
gaan we met de voorspraak van de h. Jozef aan wie onze
paus dit jaar heeft toegewijd en onder de liefdevolle
bescherming en zorg van de maagd Maria.
Ook namens kapelaan Willem Renders en diaken Pieter
Raaijmakers een Zalig Paasfeest gewenst.
Pastoor Roland Kerssemakers

Spreuk van St. Franciscus van Sales
(Bisschop van Genève (1567-1662) mysticus en kerkleraar)
‘Als je hart afdwaalt of lijdt, breng het dan behoedzaam op zijn
plaats terug en plaats het zacht in de tegen-woordigheid van
je Heer. En zelfs als je in je leven niets anders gedaan hebt dan
je hart terugbrengen en het weer in de tegenwoordigheid van
onze God plaatsen, hoewel het elke keer weer wegliep nadat je
het had teruggebracht, dan heb je je leven goed besteed.’

Van de redactie
Beste parochiaan, als u dit blad ontvangt, dan is het
bijna Pasen. We leven in een onrustige tijd met veel
problematiek. Deze uitgave komt op tijd om u een hart
onder de riem te steken en om met u het grootse feest
van de Opstanding, de Verrijzenis van de Zoon van God
Jezus Christus te vieren.
U vindt in deze uitgave nieuws uit de parochie, een liturgische
kalender voor de vele missen en vieringen in de kerken van
onze Willibrordus Parochie, zodat u mee kunt vieren ook via
de live stream zolang de Corona beperkingen ons opgelegd,
nog duren. Kijk hiervoor ook regelmatig op de website van de
parochie: www.parochiewillibrordus.nl
Kapelaan Willem Renders is door de bisschop tot kapelaan in
onze parochie benoemd en heeft zijn intrek genomen in de
pastorie van Berghem. Hij is inmiddels helemaal over gehuisd
met have en goed. Komt dat zien! Lees het interview.
In dit Parochieblad ook nieuws over de nieuwe opzet voor de
Eerste Heilige Communie, Vormsel en Doop voorbereidingen.
En verder: ‘In gesprek met de pastoor’, ‘Vertelselkes’ door Jan
Ulijn en bijdragen van verschillende kanten.
Veel leesgenoegen.
Redactie Parochieblad Willibrordus

De Willibrorduskerk in Berghem is altijd 'Spic & Span'
Bij een rondgang door de lijst van vrijwilligers die zich om het schoonhouden
van de Berghemse kerk gebezigd hebben, kom ik steeds een vaste groep
vrouwen tegen. Zij zijn in het dagelijks leven ook vriendinnen van elkaar en
zitten bij dezelfde verenigingen in Berghem.

Na een jaar op non actief te hebben
gestaan is er intussen kennis gemaakt
met de nieuwe kapelaan Willem
Renders.
Hij ontving de dames met open
armen. Door de oprechte aandacht
en hartelijke woorden van kapelaan
Renders is er een overeenkomst
tot stand gekomen om de kerk
schoon te gaan houden. Enkele
nieuwe personen hebben zich
spontaan aangemeld om ons team te
versterken.
De dames die zijn gestopt wil ik bij
deze heel hartelijk bedanken voor hun
tomeloze inzet. In het bijzonder Sjaan
Dappers en Pieta van Schaijk en wens
hen een mooie en gezellige tijd toe.
Natuurlijk zijn Sjaan en Pieta altijd van
harte welkom om een kopje koffie te
drinken samen met Elly Broeksteeg,
kapelaan Renders en de andere
dames.
Getekend Ineke Mulders

De dames hebben een moeilijk jaar
achter de rug omdat ze door alle
maatregelen geen toegang hadden.
Want de groep was voorheen altijd
heel actief. Er zijn zelfs vrouwen bij
die zich meer dan 40 jaar hiervoor
hebben ingezet. Een hele prestatie.
Gelukkig zijn er nu ook nieuwe
vrijwilligers die zich hiervoor gaan
inzetten en daar zijn we heel erg blij
mee. Het is ook gezellig met elkaar,
poetsen, koffiedrinken en sociaal
verbonden zijn maakt de groep
tot een eenheid. Op de foto’s kan
je zien wat er zoal gebeurd op de
woensdagmorgen in de kerk. Eigenlijk
hebben we er nooit aan gedacht om
foto’s te maken omdat het om het
schoonmaken ging.
Op een terras in Kevelaer:
v.l.n.r. Nellie Smits; Beb van Tuijl;
Tonnie van Hoogstraten; Greet van Gaal;
Sjaan Dappers; Annie van Vilsteren;
Ineke Mulders; Pieta van Schaijk

Het werk dat zij samen verrichtten is
tot stand gekomen toen pastoor van
Genugten hierom vroeg. Er waren
activiteiten die wekelijks werden
gedaan. Maar ook activiteiten die
maandelijks of per kwartaal werden
gedaan. Zelfs waren ze actief bij de
Open Monumenten Dagen. Niets was
hun teveel.
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In gesprek met…
Willem Renders, de nieuwe kapelaan van de
Sint Willibrordus kerk te Berghem
In de Italiaanse provincie Imperia ligt het 1250 inwoners tellende dorpje
Dolcedo op vrij korte afstand van de Franse grens aan de Ligurische/
Middellandse Zee. In dit dorpje werd de kapelaan geboren op 1 maart 1980.
Rijdend van Dolcedo richting de grens met Frankrijk, over de E80/A10 langs
de kust, kom je via Cipressa in San Remo. Al verder rijdend richting de grens
komt je in het plaatsje Grimaldi. Daar staan de plaatsnamen Monte Carlo
en Nice in Frankrijk aangegeven. Afstand Dolcedo - Nice is slechts 83 kilometer. Dan hebt je een idee waar dit prachtige dorpje te vinden is.

Zijn vader is een Brabander en komt
uit een grote familie en zijn moeder
komt uit de omgeving van Den Haag.
Beide ouders zijn opgegroeid in
Amsterdam. Kapelaan Willem heeft
nog twee broers en een zus. De ouders
van Willem gingen in de jaren 60
regelmatig naar een vakantiehuis in
Italië welke in het bezit was van zijn
grootouders. Het leven in Italië beviel
de ouders van Willem zo goed dat ze
vanaf 1992 daar zelf een huis kochten
in het plaatsje Dolcedo. Ook hadden
ze nog een huis in Utrecht dat ze half
jaarlijks bewoonden.
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De jeugdjaren die Willem afwisselend
in Italië of in Utrecht doorbracht waren
goed. Vooral in hun dorpje Dolcedo,
waar veel prachtige natuur is waar
Willem enorm van genoot, zoals ook
van het buitenspelen met andere
kinderen. Maar ook in de stad Utrecht,
die toch een enorm contrast vormt
met het dorpje Dolcedo, kon hij leuke
activiteiten ondernemen zoals vissen
in de Utrechtse grachten. Hij bracht
zijn lagere schooltijd gedeeltelijk

door in Utrecht en Dolcedo. Na zijn
lagere schooltijd ging hij in 1992 naar
de middenschool, zoals ze dat in
Italië noemen. Daarna ging hij naar
het atheneum, een studie die vijf
jaar duurde. Na deze schooltijd had
Willem, in 1999 in Italië, bijna een jaar
op een makelaarskantoor gewerkt.
In Italië is makelaar een beschermd
beroep. Zijn werkzaamheden waren
om zo veel mogelijk klanten binnen
halen. In Nederland is het gebruikelijk
bij het kopen van een huis dat je een
makelaarskantoor binnen loopt, maar
in Italië ligt dat anders. Daar ligt de
verkoop van bijvoorbeeld een woning
grotendeels bij de notaris.
In het jaar 2000 ging Willem in
Eindhoven een studie elektrotechniek
op de HTS volgen. Deze opleiding
duurde 4 jaar. Tijdens deze opleiding
was hij woonachtig bij een oudtante
in Eindhoven. Na deze afgeronde
opleiding was Willem ingenieur
elektrotechniek. Na deze opleiding
had Willem verschillende stageplekken
doorlopen om wat meer praktijk-

ervaring op te doen. Daarna ging hij
anderhalf jaar naar de TU-Universiteit
Eindhoven om de theoretische kant te
bestuderen. Deze opleiding duurde
twee en een half jaar maar werd door
hem niet helemaal afgemaakt.
Willem stopte met elektro en wilde
graag priester worden en de zesjarige
opleiding hiervoor volgen. Hij besloot
om naar het seminarium te gaan
waar hij begon met de eenjarige
opleiding propedeuse en een twee
jarige opleiding filosofie. Daarna een
tussenjaar en een kennismakingsjaar
in de priestergemeenschap Emanuel
in Namen in België. Hij kende deze
kerkelijke organisatie goed omdat hij
vanuit zijn jeugd daar speelkampen
en zomerkampen had meegemaakt.
Gedurende het kennismakingsjaar
kwam hij erachter dat het toch niet
zijn weg was om in deze Emanuelgemeenschap verder te gaan. Ook
stelde hij zichzelf de vraag of hij wel
als priester verder wilde gaan?
Willem ging naar zijn ouders terug
die nog in Italië woonden en verbleef
daar een jaar en kwam in 2010 weer
terug naar Nederland en kreeg
opnieuw contact met mensen die
deze priesteropleiding volgden. Hij
besloot toen om toch de drie jarige
opleiding theologie te gaan volgen
en na een geslaagde afronding ging
hij stage lopen bij pastoor Mennen.
Zo maakte hij kennis met de M.O.O.
Parochie in Oss.
In 2015 werd Willem tot diaken en kort
daarna tot priester gewijd. Daarna
kwam de vraag van het bisdom of hij
kapelaan in de M.O.O. Parochie wilde

voor vrijwilligerswerk in de
Willibrordusparochie in Berghem.
De kapelaan vindt de pastorie een
groot maar prachtig pand. Omdat het
een oud gebouw is (uit het jaar 1903)
heeft hij een bouwkundig onderzoek
laten uitvoeren met de juiste mensen
die over het gebouw gaan. Buiten
wat achterstallig onderhoud is het in
goede staat.

worden. Toen pastoor Mennen met
pensioen ging was Willem nog enige
tijd in de M.O.O. Parochie (Grote Kerk)
om de nieuwbenoemde pastoor
Roland Kerssemakers wegwijs te
maken in zijn nieuwe parochie.
Daarna ging kapelaan Willem Renders
naar de H. Hart Kerk (Bloemskerk)
van de Benedictusparochie in de
Kromstraat. Onder deze parochie
vallen de dorpen Lith, Maren Kessel,
Lithoijen en Teeffelen.

Het contact met zijn ouders, die nog
steeds in Italië wonen, is erg goed.
Maar door het Coronavirus kunnen
ze nu niet zijn nieuwe werkplek in
Berghem bezoeken. Zijn vader komt
meestal rond de Carnavalstijd naar
Nederland en zijn moeder eind april,
begin mei. Hij heeft wel al een digitale
rondleiding vanuit de pastorie aan zijn
ouders gegeven.

de parochianen en de vele vrijwilligers.
Als het vervelende Coronavirus weer
wat minder is, of liever weg is, wil de
kapelaan ook graag met de ouderen
in de Wilberthof kennismaken en ook
hun activiteiten meebeleven.
Ik wil kapelaan Willem Renders
bedanken voor dit kennismakingsgesprek en wens hem in zijn nieuwe
St. Willibrordusparochie en in ons dorp
Berghem een goede toekomst toe.
Getekend Ruud van der Ven (Berghem)
Met dank aan het Berghs Contact
voor de doorplaatsing naar dit
Parochieblad Willibrordus (BerghemHaren-Macharen-Megen-Oss)

Hij wil nadat hij alles op orde heeft, na
de verhuizing, contacten leggen met

Na ongeveer vier jaar is kapelaan
Renders weer werkzaam in de
Willibrordus Parochie. Onder deze
parochie vallen de plaatsen: Berghem,
Haren, Megen, Macharen en Oss
(Grote Kerk). Kapelaan Renders doet
ook wat aan sportactiviteiten. Hij fietst
en wandelt graag en met vrienden
gaat hij vaak tennissen. Maar ook
tafeltennis is een hobby van hem.
De kapelaan heeft nog een andere
hobby en dat is instrumenten
bespelen. Hij speelt orgel en vindt het
ook leuk om in de Berghemse kerk het
kleine orgel te bespelen. Daarnaast
speelt hij gitaar en piano. Ook kijkt hij
graag films en zit hij vaak achter zijn
computer.
De kapelaan, die sinds 1 januari in de
pastorie aan de Julianastraat in
Berghem woont, heeft al in een korte
periode mogen ervaren dat de
parochianen vriendelijk, hartelijk en
open naar hem zijn. Er zijn zelfs al
mensen die zich hebben aangemeld

(spreuk)

orden,
Zonder zelf kleiner te w
en.
kun je anderen doen groei
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Volg de vieringen met de vernieuwde
livestream vanuit de Grote Kerk
Na maanden genoegen genomen te hebben
met een technisch mindere oplossing, heeft het
Parochiebestuur besloten om, nu de Coronacrisis zo
lang duurt, over te gaan op een degelijke kerk-omroepzender, waarmee alle vieringen vanuit de Grote Kerk
thuis te zien zijn.
Iedereen die internet in huis heeft kan de vieringen volgen
op zijn computer, laptop, tablet of iPad en Smartphone.
Maar, met een kleine ingreep, als het toestel niet te oud is,
kan in de meeste gevallen dit ook op de televisie.
Het eenvoudigst is om naar de website van de parochie te
gaan: www.parochiewillibrordus.nl. Daarna klikken op
het kopje “Live stream” en vervolgens op de foto die wordt
getoond. Je komt dan op de website van Kerkomroep.nl
waar veel kerken op te volgen zijn en waar de Grote Kerk
al voor je is ingevuld. Inloggen en allerlei andere moeilijke
dingen hoeft niet. Gewoon klikken op de viering die je
wil zien. Bovenaan staat altijd de viering die live wordt

uitgezonden. Als je te vroeg inschakelt (eerder dan vijf
minuten voor aanvang viering) zie je alleen de vieringen die
eerder opgenomen zijn. Je moet dan kort voor de viering
de pagina een keer vernieuwen (klik rechtsboven op het
tandwiel icoon) om bij de live uitzending terecht te komen.
Voor de Smartphone, iPhone en iPad is er een gratis app te
downloaden via het desbetreffende apparaat. Zoek de app
met de term: “Kerkomroep”. Tenslotte is de livestream ook
te volgen via de RKK-app die veel leden van onze parochie
al op hun mobieltje hebben staan. Waarschijnlijk is bij het
verschijnen van dit Parochieblad ook de livestream vanuit
Berghem beschikbaar? Dat wordt dan aangegeven op de
website van de Willibrordus Parochie.
Mocht je belangstelling hebben voor
het volgen van de vieringen via een
van bovenstaande mogelijkheden,
maar daar zelf (of uw kinderen) niet
uitkomen, dan is diaken Raaijmakers
graag bereid om je te helpen. Hij is te
bereiken via het secretariaat of via e-mail:
diakenraaijmakers@parochiewillibrordus.nl

Mariakapellen in Berghem, Oss en
Megen zijn iedere dag geopend,
ook op zondag!
De Mariakapel onder de toren in de Sint Willibrordus kerk
te Berghem, de Mariakapel in de Grote Kerk in Oss en de
Mariakapel beneden de dijk tussen Macharen en Megen zijn
zeven dagen van de week geopend. Hier kunt u overdag
een kaarsje opsteken tot gebed of rust komen.

Ons lieve vrouw
Je loopt er vast toevallig langs
vandaag of morgen.
Als je je fiets daar weg zet
kom je er voorbij.
Daar staat ’t midden in de stad,
de “Grote Kerk”
Ga eens binnen,
want de deur staat altijd open,
dat zou je nou een keer
echt moeten doen!
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Kom hier dan maar eens zitten,
zomaar even ‘n moment.
Kom hier maar even zitten
als je uit gewinkeld bent.
Kom hier maar even schuilen,
als het regent is het droog.
Je zit hier even met Maria
oog in oog.

Je mag hier komen zitten
als je even hier wilt zijn.
Gewoon een beetje mijmeren
is soms wel fijn.
Kom even tot jezelf
of brand ’n kaarsje, heel devoot
In ’t kapelleke van…
Ons Lieve vrouw M.O.O.
Vlak om de hoek daar
is het vol op de terrassen
een stukje verder gaat
een flatscreen van de hand.
Er lopen mensen langs
met volle plastic tassen
dit is het jachtig rijk
van koning klant.
Daar middenin is de kapel
als ’n “oase”
voor wie het even

met de drukte heeft gehad.
Het is een plekje waar je
rustig uit kunt blazen van
alle stress en drukte in de stad.
Kom hier dan maar eens zitten,
Zomaar even een moment…
Ons Lieve Vrouwke zit in Oss
bij de mensen in het bloed,
dat hebben we hier altijd gehad.
We stappen op de fiets en gaan
naar Kevelaer toe als het moet,
of hier naar dit kapelleke
in de stad!
Dus kom hier maar eens zitten!

“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.

D’n uurtse prijs
Hèndje waar ‘n dûrsnee jûngske uit de Vlashoek, van ’t Gèffes
pèdje um wà nauwer te zijn. Hij haj ’n goei verstaand mar
gebrûkte ’t wènnig; ‘t stond op ’n lèg pitje; hij verslapswanste ’t.
Zodoende din ie op z’n gemak dûr de zes klasse van de
lègere school. De mèsters lieten ‘m hene doen; d’r waar gèn
eer aon te behaole; ’t waar weggegôjden tijd.
Hèndje din wà langer over de zes klasse. In verscheiende
schooljaore ha ‘t ie goeien aard, wà ôk wel ’n bietje aon de
mèsters laag.
Bè ‘de Centenbak’, alle mèsters han unne bènaam, mocht ie
laote zien wà ’t ie allemaol kos. Mi ’t grôtste gemak lin ie z’n
bien in zunne nèk en dan laachde ie d’r ôk nog bè.
Hij kos ôk mi z’n oege twee verscheijende kante op kijke;
loens kijke mar dan buitebèns. Hèndje kos veul en Hèndje
din veul. Hij din alles, ‘t waar nèt ’n tuinslang, às g‘m de
ruimte gaaft spoot ie alle kante op.
Hèndje diende zunne schooltijd uit en nao wà bèbaantjes
wier ie postbôj. Z’n prefessie waar keij simpel: ’s-mèrriges
z’n fietstasse vollooije en às ze leeg ware waar ie klaor.
De Post waar evel wel zo slim dà de kwak zo waar dà ’t ie ’r
d’n hèllen dag wèrrek aon ha.
Neffe postbôj ha ’t ie één grote liefhebberij: ‘dansen’. Elke
zondag toog ie naor Tiny Jansen, Has Meges, Rozie of hotel
Luijk um z’n grote passie te beoefenen. Danse waar z’n lust
en z’n leve. Hij kende alle dansliedjes uit zunne kop en zoe
kôs t‘m dûk zingend en bestellend tegekomme.
Bè de post makte ie dûr de loop van d’n tijd premotie.
Hij ging, às besteller A, van de polder naor de stad.
Ôk in ’t danse ha ’t ie opgang gemakt. Hij din zo af en toe
vort mee aon danswedstrijde. Hij haj ’t gruwelijk getroffe:
goei wèrrek mi nogal wà aonspraak op d’n Heuvel en dan
dà danse. Af en toe waar ie dûr ’t dolle hene; dan danste ie
bij wijze van spreke mi de post naor de busse.

Nou ha de postbôj in diejen tijd z’n vaaste rituele plèkskes.
Op ’t één adres ging ie naor de plee; op ’n aander makte
ie ’n praotje en bè de Korenbeurs, ’t waar dan zachjes aon
middag, aat ie z’n botterham. Hij kreeg dan ’n tas koffie en
às wederdienst zûrrigde Hèndje vûr wâ platte praot en ’t
lèste neits.
Zo ging dà dag in dag uit, week in week uit, jaor in jaor uit.
Op unnen dag waar ‘t ’s-mèrriges wà mottig gewist. Toen
de zon d’r ’n bietje wôtterig dûr brook toog Hèndje, tege
de middag, ter Korenbeurze vûr z’n ‘twaalfuurke’, hopelijk
vergezeld van ’t bèkske koffie van de kastelein. Mar hij
kwaam beschete uit. De heel Korebeurs zaat vol volluk.
D’r waar diejen dag unnen danswedstrijd en Hèndje viel
daor, op z’n zaachts gezeet, mi z’n kûntje in de bôtter.
Wà wô ’t geval: ‘Ze kwaame unnen danspartner te kort’.
Één van ’t vrouwvolk kos nie meedoen en daor zate ze mi.
Hèndje, zaag z’n kans schôn en bood z’n eige spontaan aon.
Hij zû z’s iets laote zien, hij zû z‘s ’n puupke laote ruike.
Hij zette z’n posttas op unne stoel, lin z’n pet ‘r op, liet ’t ete
vûr wà ’t waar en keek waor z’n ‘danseresje’ zaat want daor
han ze ’t nog nie over gehad.
Ze leijde ‘m naor ’n stil huukske en daor zaat ze; Hèndje
z’n ‘danskûnigin’. Ge kos t‘r bekant dûrhene kijke zô mager
waar ze. Van ondere tot bove rèècht umhôg zonder links en
rechts de nôddige hobbels en bove d’r oege begroeid mi
roei haor. ‘Nèt unne lantèrrepaol’ daocht ie, ‘mar danse zâ’k.’
De competitie begos; Hèndje en z’n dansend ‘straotlantèrke’
dinne de foxtrot, de weense wals, de mezuurka, alles wà
mar ritme haj slûrpte ze beij gulzig op.
Één ding ontdekte Hèndje wel; ze kosse zegge wà ze won
mar danse kos ’t meidje. Zô licht, zô ritmisch, zô’n gevuul
vûr meziek, zô vol overgave, mar nie sierlijk want dà ha ze
van Onzen Lieve Heer nie meegekrege.
Nao iederen dans viele d’r unne kwak dansstellekes af en
hoe wijer de middag vorderde hoe kôller de dansvloer
wier. Mar Hèndje, mi z’n lèllek èndje, bleef nog steeds in de
running.
Um ’n lang verhaal kort te make, ze haolde de finale en ze
wonne d’n uurste prijs. God sakker wàn feest; Hèndje en z’n
Truike, want zo hiette ze, ginge op de foto, vur de krant, mi
d’n beker in d’r haand.
D’n andere mèrrige moes Hèndje in alle vruugte bè d’n
direkteur van de post komme.
’t Eind van ’t verhaal waar nie vûr publicatie geschikt.
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 verder over rituelen en tradities.
We hadden het de vorige keer over het nut van alle
rituelen in de kerk.
“Ja, ik weet het nog. Wij vieren in de Katholieke Kerk en wij
in Oss de zogenaamde ‘Nieuwe Mis, waarin relatief weinig
rituelen zijn. De vorm van de mis dateert van 1962 en
wordt ook wel de Paulus VI mis genoemd vernoemd naar
de toenmalige Paus. In oude mis oftewel de Tridentijnse
mis vernoemd naar het Concilie van Trente 1545-1563
zitten nog veel meer rituelen. Het 2de Vaticaans Concilie
1962 -1965 besloot de liturgie aan te passen aan de tijd en
daarmee werden een hele berg rituelen niet meer gebruikt.
De Tridentijnse ritus was een hele tijd in ongebruik, enkele
priesters hielden aan deze oude vorm vast en eigenlijk
kun je zeggen werd deze vorm van mis vieren in de jaren
90 weer min of meer herontdekt. Als je aan jongeren zou
vragen wat hen het meeste aantrekt, zeggen ze vaak:
‘Die oude ritus’. Want die is veel meer op God gericht.
Theo-centrisch noemen we dat. De priester staat daarbij
voor het gelovige volk, als voorganger in het gebed, in het
offer, met het gezicht naar het Oosten gericht op God.
Daar waar Christus op Paasmorgen opstaat uit het graf.
In de nieuwe ritus staat de priester met het gezicht naar de
mensen Antropo-centrisch, op de mens gericht.”
Als de meeste mensen dat mooier vinden, waarom gaan
we dan niet terug naar de meer theocentrische variant?
“Daar willen met name oudere mensen meestal niks meer
van weten, ook veel priesters niet. In de ‘oude ritus’ wordt
veel minder gesproken en veel meer gebeden en de
voertaal is latijn. Veel oudere mensen hebben negatieve
beelden uit hun jeugd, vooral omdat ze veelal naar de
kerk moesten. De oude ritus kent veel meer mysterie en is
minder toegankelijk door het gebruik van latijn. Ook hier is
het zo dat er veel rituelen zijn die niet altijd gemakkelijk te
duiden zijn, met het gevolg dat veel mensen het poespas
vinden. In de ‘oude ritus bidt de priester veel maar niet
altijd hardop, er worden veel kruisen gemaakt en de
priester moet een strak schema volgen van handelingen.
Het is ook niet altijd goed zichtbaar omdat de priester met
het gezicht van de mensen afstaat naar God gekeerd. In
de ‘nieuwe mis’ is alles wat ik als priester doe, goed te zien
, te verstaan en ook wel te begrijpen. Alles wat ik bid, doe
ik voor de microfoon. Hoorbaar, verstaanbaar en zicht baar
maken het mysterie minder groot. Dat we het kruisoffer van
Jezus vieren in de mis dat is en blijft een groot mysterie:
wij zeggen dan ook: “verkondigen wij het mysterie van het
geloof” Daarmee is het wel een hele andere benadering.”
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Theoretisch gezien is dat stiekem toch nog mooier, vind
ik. Volledig op God gericht zijn lijkt me meer het doel
van naar de kerk gaan.
“Ja, eigenlijk wel. Nu zijn priesters ook een beetje animators
geworden om de mensen erbij te betrekken met gebaren,
woorden en uitdrukkingen. Je zou ook kunnen zeggen dat

de oude manier wat individualistischer is omdat je niet per
se hardop met elkaar aan het bidden of zingen bent, maar
je echt in jezelf bidt.”
Of het is een onuitgesproken collectief. Je bent wel met
zijn allen met hetzelfde bezig. Dat is mooi.
“Ja, eigenlijk zou je eens naar zo’n mis moeten gaan om het te
ervaren. Momenteel kunnen we in onze kerk in Nederland
deze 2 officiële vormen van mis vieren. De oude en de
nieuwe ritus die beiden als ze goed uitgevoerd worden,
goed gekeurd zijn en mogen worden gebruikt voor het
vieren van de Eucharistie. Er bestaat nog een derde vorm die
feitelijk verkeerd is ook niet goed gekeurd en die verschillende
varianten kent, een uitvloeisel uit de na-conciliaire tijd.
Deze laatste is een soort mengvorm van een protestantse
woorddienst met gezang en met gebed meestal theatraal
om de mensen te boeien. Daar gaat het vooral om
toegankelijke taal, platte en vrij wollige gebedsteksten,
waarbij je je af moet vragen of het allemaal ook geldig is.
Dat laatste, de geldigheid, is een oud principe waaraan een
viering moet voldoen om ook werkelijk een Eucharistieviering te zijn. Het criterium is of de priester ook doet wat
de Kerk van hem vraagt en niet dat hij er eigen regels en
gebruiken op na houdt. De laatste vorm heeft, behalve
dat het niet kan en mag, weinig rituelen want dat leidt
af, zegt men, ze is populair, het ‘bekt’ goed, maar ook erg
horizontaal.”
Denkt u niet af en toe: goh, die gestripte versie is
eigenlijk toch nog wel mooier?
“Onze gebeden hebben een vaste vorm en een inhoud met
een reden. Die drukken iets uit met Bijbelse en kerkelijke
termen . Het spontane gebed kan iets moois hebben, maar
het hangt ook vaak af van hoe mondfiat de celebrant is en
hoe hij zich voelt die ochtend.”
Aah, het is erg subjectief bedoelt u?
“Ja, terwijl als de priester bidt uit het missaal dan stapt hij in
de traditie van wat de kerk overgeleverd heeft als goed en
waardevol. Dat is niet aan mij als persoon gebonden.”
Ik heb dat weleens gedacht met het Onze Vader. Ik bad
het, maar ik wist eigenlijk niet wat het precies allemaal
inhield. Wat heeft het dan nog voor waarde? Als ik dan
iets vanuit mezelf bid, heeft het vaak meer waarde, heb
ik het idee.
“Het Onze Vader heeft een hele diepe betekenis. Daar zou
je echt eens een keer in moeten duiken. Je krijgt dat geleerd
als je de communie doet, maar op die leeftijd ontgaat je
heel veel. Dat is hetzelfde bij de geloofsbelijdenis. Wat daar
allemaal achter zit, daar kun je een heel dik boek over
schrijven. Dat probeer ik met de vormelingen een beetje
uit te pluizen. In de hoop dat die geloofsbelijdenis meer
waarde krijgt als ze die bidden.”

Ik denk dat dat een groot probleem is voor jongeren.
Die denken allemaal: toen ik het leerde, snapte ik nog
niet waar het over ging en nu moet ik het opzeggen,
maar voel ik daar niks bij.
“Wanneer hebben we dan de kans om het wel uit te leggen?
En wat doe je er zelf aan om erachter te komen wat het
allemaal betekent? Als je je afvraagt waarom ik het altaar
kus, vraag het dan.”
Waarom kust u het altaar?
“Het altaar is de offerplaats uit het oude testament, waar
Jacob zijn zoon offerde. Ook lammeren en schapen offerde
men daarop aan God. Om God te eren en om een verzoening
te bewerkstelligen. Maar het grote offer dat daarvoor in de
plaats is gekomen, is Jezus zelf. Hij is het lam dat geslacht werd.
Ik kus het altaar omdat het een heilige plaats is. Een altaar is
gewijd, toegewijd aan God. Dus niet zomaar een tafeltje of
een stuk steen. Op dat altaar offert Jezus elke keer opnieuw
zijn leven. Een kus is een teken van genegenheid. Van respect
en van liefde. Daarnaast zit er in het altaar een steen met
daarin weer een relikwie van een heilige. Een heilige die
nauw verbonden is geweest met Jezus of God en die zijn
leven ook heeft gegeven op de één of andere manier. Als ik
het altaar kus geef ik dus ook een beetje genegenheid aan
iemand die allang dood is, maar die bij God is en die een
teken heeft gegeven van zijn liefde voor God.”

Wat voor relikwie hebben we in de Grote Kerk?
“We hebben verschillende relikwieën in de kerk, als je
bedoelt die in het altaar zit dan ben ik daar nog niet achter.
Waarschijnlijk van Willibrordus, maar dat durf ik niet met
zekerheid te zeggen. In ieder geval kun je zeggen dat het
altaar een hele sterke symboliek in zich draagt doordat het
kruisoffer van Christus er op tegenwoordig wordt gesteld.
Er zit dus een hele diepe gedachte achter het altaar. Dat
hebben protestanten niet. Die gebruiken gewoon een tafel.”
Heeft u nooit gedacht: eigenlijk had ik dominee moeten
worden?
“Nee, echt niet! Nooit. Bovendien ik denk niet dat de mensen
het een kwartier of langer met mij zouden uithouden alleen
maar woorden en geen mooie rituelen en gebruiken, nee
hoor voor mij is dat te kaal en erg eenzijdig.”
Zelfs niet als u er een hoop vrijheid voor terug zou
krijgen?
“Ik voel me niet onvrij. Ik voel me absoluut heel vrij als
priester. Ook en juist binnen de regels en afspraken van de
kerk. Vrijheid in gebondenheid! Anders was ik geen priester
geworden.”

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

Poolse kerkgemeenschap verhuisd van ‘Visserskerk’ naar de ‘Bloemskerk’
De Poolse kerkgemeenschap in Oss en omgeving doet
lichtelijk denken aan het nomadenvolk van vroeger.
Het avontuur in de Visserskerk, maar ook het verblijf van
de Polen in de Grote Kerk, was slechts van korte duur.
De Polen verlaten de Visserskerk met gemengde gevoelens,
omdat ze zich er echt thuis voelden. Daar staat dan zeker wel
tegenover dat de Heilig Hart kerk of ook wel de Bloemskerk
genoemd een prachtig alternatief is met volop mogelijkheden. Vooraf zijn we kennis gaan maken en hebben we
geïnventariseerd, waarmee we bij de verhuizing en intrek in
de nieuwe kerk rekening mee moesten gaan houden.
De laatste Poolse H. Mis in de Heilige Geest kerk (Visserskerk)
was op zondag 28 februari. Op woensdag 3 maart liepen

we in de Heilig Hart kerk (Bloemskerk) de kruisweg en op
zondag 7 maart vierden we er onze eerste H. Mis. Ondanks
dat we de tijd niet mee hebben, willen we benadrukken dat
parochianen te allen tijde van harte welkom zijn een Poolse
H. Mis bij te wonen!

Getekend Stef Koning
(Secretaris Poolse Kerkgemeenschap Oss e.o.)

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie
Naam overledenen:

Leeftijd

Kerk

 Ina Abrahams - van den Broek
 Marietje van de Camp - van den Brand
 Gon Theijs van Hal
 Herman Schuurmans
 Wies van Schaijik - Pinckaers
 Piet Bokmans

74 jaar
90 jaar
96 jaar
75 jaar
79 jaar
76 jaar

Heilige Geest, Oss
H. Willibrordus, Berghem
M.O.O, Oss
H. Willibrordus, Berghem
Sint Lambertus, Haren
H. Willibrordus, Berghem
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Voorbereiding op Eerste Heilige Communie,
Heilig Vormsel, Heilig Doopsel én gezinscatechese
Ouders en kinderen die de sacramenten willen ontvangen van de h. Communie
het h. Vormsel en het h. Doopsel zullen nog even geduld moeten hebben
voordat we daadwerkelijk kunnen beginnen. U kunt zich nu al wel opgeven.
U krijgt dan bericht voor de eerste ouderavond en wanneer de bijeenkomsten precies zijn.
Om een idee te geven hoe wij het in
onze parochie Willibrordus dit gaan
doen hier enkele aanwijzingen.
Verdere toelichting volgt op de
ouderavonden.
Eerste Heilige Communie
Wanneer?
Het kind gaat de eerste keer de h.
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 1ste
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
vaardigheden bij te brengen.
De bijeenkomsten zijn na de hoogmis
ongeveer 2x 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
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niveau. Het kind weet wat bidden is
en praktiseert dat ook: gewoon thuis:
‘s-morgens bij het opstaan en ‘s-avonds
bij het naar bed gaan, voor en na het
eten. Het kent natuurlijk een kruisteken
ook een Onze Vader en Weesgegroet
en kan dat zelfstandig bidden. Het
kind is gewend om met de ouders naar
de mis te komen op zondag en de
catechese te volgen. Er is een project
met werkboekje.
Hoe vaak moet er worden meegedaan
en de lessen gevolgd?
De beoordeling of het kind klaar is
ligt bij de werkgroep die de catechese
geven, de ouders en de pastoor
samen. Het aantal deelnames zal per
kind verschillen en ook afhangen hoe
de ouders thuis het geloof verder ter
sprake brengen en beoefenen.
De bedoeling is om een affectieve en
bestendige band te ontwikkelen met
Jezus Christus en zijn Kerk en dat moet
zichtbaar en merkbaar zijn. Belangrijk
is dat het in het gezin gedragen wordt.
De bedoeling is dat het kind met de
ouders en de overige gezinsleden
naar de kerk komt voorafgaan aan de
catechese. Voor de ouders is er na de
mis catechese op ouderniveau.

Hoe oud moet het kind zijn?
De leeftijd is in principe van 7 tot
9 jaar maar veel hangt ook af van
betrokkenheid van het gezin, de
interesse van het kind en de ouders.
Een en ander gaat in overleg.
Opgave?
Dat kan nu al door een e-mail te sturen
naar: info@parochiewillibrordus.nl
U krijgt bevestiging en t.z.t. de
uitnodiging voor de ouderavond met
verdere toelichtingen.
Heilig Vormsel en Heilig Doopsel
Hier geldt in principe hetzelfde. Het h.
Vormsel heeft een leeftijdsaanduiding
van 10 tot 12-13 en ook hier geldt
interesse, betrokkenheid en
bereidwilligheid van ouders en kind.
Het h. Vormsel is wel collectief en
heeft in overleg met de Bisschop een
vaste datum. Het h. Doopsel gebeurt
altijd individueel in overleg met de
pastoor en diaken.
Wij hopen op veel enthousiaste
kinderen en ouders.
Tot binnenkort!
Pastoor Roland Kerssemakers,
diaken Pieter Raaijmakers en
werkgroepen
Kijk voor meer informatie op de website:
www.parochiewillibrordus.nl

Over het heilige
Ik weet nog uit mijn jeugdjaren, dat het priesterkoor (de plek waar het altaar
en het tabernakel staan) zozeer ontzag inboezemde, dat je het niet in je
hoofd haalde om daar zomaar op te lopen. Zelfs nog toen wij trouwden,
vond ik het verrassend dat de pastoor er helemaal geen moeite mee had,
dat er een paar gewone mensen gingen staan zingen, tussen het altaar en
het tabernakel. Niet dat ik er zelf een probleem mee had, want achteraf
gezien snapte ik toen nog maar heel weinig van hetgeen in de Kerk
belangrijk is. Ik had het gewoon van mijn ouders geleerd denk ik; “Daar mag
een gewoon mens niet komen.” Een beetje ook met dat gevoel van “het
boze oog van God die alles ziet”. Weet u nog hoe u vroeger bijna van de
fiets viel als u de pastoor tegenkwam met “ons Heer”, duidelijk zichtbaar
trouwens ook, door de stola die hij droeg?

Nu wil ik niet pleiten voor een terugkeer naar dat scrupuleuze, angstvallige
mijden van het priesterkoor, maar wel
wil ik graag een beetje mijmeren over
het belang van het heilige, het sacrale
in de katholieke Kerk. Het enige
fenomeen wat in onze wereld nog
heilig is, dat is, misschien, de natuur.
Want iedereen zal het eens meemaken
dat hij of zij totaal overdonderd wordt
door een duizelingwekkend mooie
zonsondergang, een indrukwekkende
sterrenhemel of iets dergelijks. Maar

dat is ook zowat het enige wat heilig
is gebleven omdat de mens er
eenvoudigweg met zijn vingers (nog)
niet achter kan komen. Tot enkele
decennia terug hadden wij in de Kerk
ook nog iets heiligs. Sterker nog, we
kenden meerdere heilige zaken.
Sterker nog, we hebben ze nog steeds,
maar ze worden steeds moeilijker
herkend. En dat is jammer want de
ervaring van het heilige, het mysterie,
is iets wat van God komt en wat de
mens enorm kan verrijken. Sterker nog;
zonder de ervaring van het heilige
raakt een mens opgesloten in zichzelf.
De katholieke Kerk kent niet voor niets
een heilige tijd, een heilige plek, een
heilige maaltijd en een heilige persoon.
De zondag is de heilige tijd, het
priesterkoor met tabernakel is de
heilige plek, de Eucharistie is de heilige
maaltijd en de geheiligde persoon is
de priester.
Onlangs moest ik voor een controle
bij de doktersassistente zijn en daar
ontspon zich een pareltje van een

geloofsgesprek. Ik vertelde haar dat
we het in de Kerk belangrijk vinden
om een plek te hebben die ontzag
inboezemt voor het heilige, voor het
mysterie, voor God. Dat daarom een
katholieke Kerk niet zomaar een mooie
zaal is, maar dat er iets of iemand
heiligs huist. Ik refereerde daarbij aan
Mozes bij de brandende braambos;
“Mozes doe uw sandalen uit waar de
grond waar ge op staat is heilige grond”.
Dat het belangrijk is om de ervaring
van het heilige nog te hebben naast
alles wat de mens zelf in de hand
meent te moeten, en te kunnen
hebben. De assistente luisterde vol
aandacht en concludeerde dat “je zoiets
toch nooit ergens meer hoort” en dat
het dus eigenlijk maar vreemd is om
de Kerk te gaan gebruiken voor
vaccinatie tegen het coronavirus?
Ik was compleet verrast en natuurlijk
heel blij met zoveel onverwacht
begrip bij zo’n jonge vrouw.
Laat ik nou de volgende dag een brief
van onze bisschop krijgen waarin hij
alle pastoors aanmoedigt om de Kerk
open te stellen voor vaccinatie.
Natuurlijk, bij een acute calamiteit
moet de Kerk een vluchtoord zijn voor
iedereen, maar niet als de zaken ook
best anders georganiseerd kunnen
worden. Met Jezus zou ik dan zeggen;
“Maakt van het huis van Mijn Vader
toch geen markthal”.
Diaken Pieter Raaijmakers

Kledinginzamelingsactie zaterdag 17 april
Ook dit jaar is er een kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood op zaterdag 17 april van 11.00 tot 13.00 uur in
de Grote Kerk te Oss. De gebruikte schone kleding kan je opgevouwen en in een plastic zak afgeven achter in de kerk.
Dankzij uw gebruikte kleding en
schoeisel kunnen we in Congo op
25 scholen klaslokalen opknappen,
schoolborden en bankjes aanschaffen
en latrines (wc’s) bouwen. Samen met
de vrijwilligers van Sam’s Kledingactie
zorgt Cordaid ervoor dat de kinderen
betere leeromstandigheden krijgen
op school.
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Getuigen

Jan van Asseldonk

In het Journaal van donderdag 24 december (2020) was één van de berichten: “In Bethlehem, de plaats waar
volgens de bijbel Christus geboren is, is het door deze Coronatijd opvallend rustig.” Als ik dan enige irritatie voel,
vraag ik mezelf af: “Ben ik nu allergisch of wantrouwig?”. Wat is er namelijk op dat bericht aan te merken? Het is
immers 100% de waarheid. Dat klopt helemaal, maar dat volgens de bijbel?
Waarom of voor wie moest dat erbij? Zijn er serieuze
beweringen of aanwijzingen dat Hij elders ter wereld kwam?
En als onomstotelijk vaststaat dat Christus in Bethlehem
werd geboren, wat was dan de reden voor die overbodige
bronvermelding? Ik zou het de opsteller graag vragen;
eigenlijk hem of haar er verantwoording voor af willen laten
leggen. Het bevat namelijk de kiem voor twijfel over de
waarheid van de bijbel en zo’n twijfel zaaien ervaar ik als
ondermijning van ons katholieke, ja van heel het Christelijke
geloof; een ondermijning die me moeilijk te bestrijden lijkt.
Dan mag of moet? ze voor ons wel aanleiding zijn om extra
alert te zijn in en op situaties die in enigerlei vorm (woorden,
gedragingen, voorstellingen …) een vergelijkbaar ondermijnend aspect op ons geloof hebben. En waar dat aspect
geconstateerd wordt, mogen wij niet nalaten er – bij
voorkeur met enige tact – op te reageren. Christus zei
immers: ”Gaat en onderwijst alle volken.” Die opdracht
verplicht ons dus van Zijn evangelie te getuigen en
getuigen – in woord en daad - doe je zonder schroom!
Een blij evangelie bevat toch geen reden tot schroom;
angst of krampachtigheid!? En ook in de minderheid zijn is
daartoe volstrekt geen reden.
Het moet gebeurd zijn dat bij het ter kerke gaan naar een
uitvaartdienst de één tegen de ander zei: “Zo heb je nog
eens de gelegenheid om vrijuit naar de kerk te gaan.” …

Wat?? Alsof je tegenover de gemeenschap of buitenwereld
verantwoording zou moeten kunnen afleggen voor een
bezoek aan de kerk. Ik pleit beslist niet voor een – excuseer
me de term – jehova-achtig gedrag, om medemensen te
benaderen op een manier die als opdringerig of agressief
wordt ervaren, maar laten we onze overtuiging niet onder
stoelen of banken steken. Ook moeten we niet vrezen
door het voluit beleven van onze overtuiging in de knel te
komen, al zou dat geen reden mogen zijn ons maar koest
te houden. Maar van “klem gezet worden” hoeft toch ook
nooit sprake te zijn.
Natuurlijk beschikken tegenstanders van ons geloof over
voldoende munitie om ons over bepaalde misstanden
in de kerk aan te vallen. Gelovigen leven niet altijd naar
wat ze belijden en de schandvlek van door priesters
gepleegd wangedrag valt niet te ontkennen, maar een
mens wordt niet volmaakt door het lidmaatschap van een
kerkgenootschap of een wijding. Hoe je te verdedigen
tegen aanvallen? Ook of zelfs daarover? Christus zei toch
ook: “Ze gaan jullie, net als mij, vervolgen, maar maak je
geen zorgen over wat je moet zeggen als ze je voor de
rechter slepen; dat wordt je dan wel ingegeven.” En laat ik
nou geloven dat die ingeving niet beperkt wordt tot die
plaats voor de rechter, maar dat je er te allen tijde en overal
op mag vertrouwen/rekenen. Geen angst of zorgen dus,
maar heb de moed en het komt goed.

(vacature)

Ben jij de enthousiaste medewerker die wij zoeken?
Kan je zelfstandig werken, durf je beslissingen te nemen en heb je grote affiniteit met het verbeteren
van boekhoudkundige processen? Dan is dit waarschijnlijk een mooie uitdaging om ons team te komen
versterken. De Willibrordus Parochie is op zoek naar een

Financieel administratief medewerker M/V
Als financieel medewerker ga jij met jouw kennis en kunde de boekhouding van de Willibrordus Parochie
van een kwaliteitsimpuls voorzien. Het kerkbestuur staat open voor jouw ideeën en de lijnen zijn kort,
ook richting het bestuur. Heb je interesse, weet je van aanpakken, ben je enthousiast en kan je 9 uur
in de week vrijmaken, neem dan contact op met de Willibrordus Parochie en stuur een e-mail naar het
Kerkbestuur met CV naar: info@willibrodusparochie.nl
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‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
Ook nu doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van
waarde. Als Kerkbestuur en Pastoraal-team willen wij de kerk zolang mogelijk open houden niet alleen van wege
de monumentale en architectonische waarde, maar vooral om dat het ons geestelijk en spiritueel centrum is.
Hier doen we kracht op en bezinning om ons te wapenen en te sterken in deze voor iedereen moeilijke tijden.
Als we de H. Missen kunnen uitzenden via een livestream met goede kwaliteit van beeld én geluid, dan steunen we
elkaar en blijven we voor elkaar zorgen als gemeenschap rondom Christus, net als de eerste Christenen.
Parochies krijgen geen subsidie. Er is in Nederland een
strikte scheiding van Kerk en Staat dat geeft vrijheid maar
betekent ook dat we zelf voor ons bestaan moeten zorgen.
Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële
bijdrage nodig van u, onze leden. Zo blijven we van waarde
voor elkaar en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk
van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.
Zeker nu in deze coronacrisis is het financiële plaatje voor
de kerken een somber verhaal. Minder collectes, minder
inkomsten bij vieringen, vooral beperkingen. Kosten voor
gebouwen en pastorale krachten gaan gewoon door.
We moeten realistisch zijn. U snapt dat net als veel
bedrijven ook parochies in zwaar weer komen.
Voor ons is er geen ander steunpakket dan wat u als
gelovigen geeft.
Helpt u mee met uw bijdrage voor onze geloof
gemeenschap en nieuwe geluid en beeldapparatuur?

Gegevens voor het overmaken van uw ‘Kerkbalans’ bijdrage:
Bank: Rabobank
Ter attentie van: ‘Actie Kerkbalans 2021’
Ten name van: R.K. Parochie H. Willibrordus
Rekeningnummer: NL26 RABO 0326564055
Hartelijk dank voor uw gulle gave namens,
Pastoor Roland Kerssemakers, Kapelaan Willem Renders en
Kerkbestuur Willibrordus Parochie (Berghem-Haren-MacharenMegen-Oss)

Wij rekenen op u…!

Vastenactie Parochie Willibrordus
De jonge priester Patrick Owusu in Ghana probeert geld bij elkaar te krijgen om de katholieke school in zijn
parochie, die nodig aan groot onderhoud toe is, op te knappen. Eigenlijk moet de hele school aangepakt worden,
maar het meest urgent is het lekkende dak.
Regelmatig komt het water de klaslokalen binnenstromen.
De priester kan een steun in de rug vanuit onze parochie
heel goed gebruiken. Father Patrick is een persoonlijke
kennis van diaken Raaijmakers vanuit een reis naar Rome.
De priester was daar medestudent van kapelaan Herman
Schaepman aan het Beda-college (voor late roepingen).
Graag bevelen wij deze Vastenactie bij u aan.
U kunt doneren via bankrekeningnummer:
NL34 RABO 0140405682
Ten name van: Willibrordus Parochie
Onder vermelding van: 'Vastenactie'
Of via de collectebussen die achter in de kerken staan.
Namens father Patrick Owusu en de kinderen, hartelijk dank
voor uw gift.
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Liturgische kalender

20 maart t/m 30 mei 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

5e Zondag van de Veertigdagentijd
19.00 uur
Zaterdag
20 mrt
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
21 mrt
10.00 uur
11.30 uur
Palmzondag
19.00 uur
Zaterdag
27 mrt
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
28 mrt
10.00 uur
11.30 uur
Goede Week
Maandag
29 mrt
19.00 uur
Donderdag
1 apr
19.00 uur
15.00 uur
Vrijdag
2 apr
15.00 uur
19.00 uur
Zaterdag
3 apr
21.00 uur
Eerste Paasdag
09.30 uur
10.00 uur
Zondag
4 apr
10.00 uur
11.00 uur
Tweede Paasdag
09.30 uur
Maandag
5 apr
10.00 uur
2e Zondag van Pasen
19.00 uur
Zaterdag
10 apr
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
11 apr
10.00 uur
11.30 uur
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Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Lambertus Haren
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Grote Kerk Oss

Gebedsdienst
Kerkkoor
Kerkkoor
M.O.O. koor

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

Kerkkoor
Kerkkoor
Les Chanteurs de St. Gérard

Grote Kerk Oss
Grote Kerk Oss
Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Grote Kerk Oss

Boeteviering
Witte Donderdag
Kruisweg
Kruisweg
Goede Vrijdagviering
Paaswake

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

Kerkkoor
Gregoriaanse Schola
Kerkkoor
Kerkkoor

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

Kerkkoor

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

Kerkkoor
Kerkkoor
Herenkoor

3e Zondag van Pasen
Zaterdag

17 apr

Zondag

18 apr

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gebedsdienst
Kerkkoor
Kerkkoor
M.O.O. koor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Kerkkoor
Kerkkoor
Les Chanteurs de St. Gérard

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gebedsdienst
Kerkkoor
Kerkkoor
Gregoriaanse Schola

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Kerkkoor
Kerkkoor
Herenkoor

09.30 uur
10.00 uur

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

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

09.30 uur
10.00 uur

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

4e Zondag van Pasen
Zaterdag

24 apr

Zondag

25 apr

5e Zondag van Pasen
Zaterdag

1 mei

Zondag

2 mei

6e Zondag van Pasen
Zaterdag

8 mei

Zondag

9 mei

Hemelvaartsdag
Donderdag

13 mei

Kerkkoor

7e Zondag van Pasen
Zaterdag

15 mei

Zondag

16 mei

Gebedsdienst
Kerkkoor
Kerkkoor
M.O.O. koor

Eerste Pinksterdag
Zaterdag

22 mei

Zondag

23 mei

Kerkkoor
Kerkkoor
Les Chanteurs de St. Gérard

Tweede Pinksterdag
Maandag

24 mei

Kerkkoor

Heilige Drie-eenheid
Zaterdag

29 mei

Zondag

30 mei

Gebedsdienst
Kerkkoor
Kerkkoor
Herenkoor
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Pasen: De liefde is het belangrijkste!
Op televisie zag ik een gesprek met een meisje. Ze was gedeeltelijk verlamd, leed aan epileptische aanvallen en
had een verstandelijke beperking. Ze sprak over haar handicap maar ook over de goede mensen om haar heen.
Op het einde van het gesprek stond ze op en zei in de camera: “De liefde is het belangrijkste”.
- Jezus stond op uit het lijden en de dood In de dagen voor het paasfeest predikte Jezus in Jeruzalem.
Hij maakte God, die Liefde is, toegankelijk voor alle mensen.
Maar de hogepriesters en schriftgeleerden belemmerden
juist de toegang tot God door de mensen te leren dat ze
Gods gunst moesten verwerven met offers en het naleven
van strenge regels. Met de offergaven verrijkten ze zichzelf.
Toen steeds meer mensen Jezus volgden werden ze
bevreesd voor hun positie. En ze beraamden zijn dood.
Jezus wist dat, maar Hij bleef in Jeruzalem optreden.
Want in Hem leefde de Liefde van God voor alle mensen.
De Liefde was voor Hem het belangrijkste.

Toen Hij samen met de twaalf leerlingen het paasmaal
vierde nam Hij het brood en zei: “Neem, dit is mijn lichaam”.
Hij reikte hen ook de beker: “Dit is mijn bloed van het
Verbond, dat vergoten zal worden voor velen.” Hij deed dit
opdat God, de Liefde, die in zijn lichaam leefde, ook in de
lichamen van de leerlingen zou gaan leven en de leerlingen
op hun beurt, die Liefde met alle andere mensen zouden
delen.

Die nacht gingen ze naar de Olijfberg. Jezus wist dat
Hij zou sterven. Maar Hij was een mens, zoals wij, en
wilde blijven leven. Hij bad: “Vader, laat dit aan mij
voorbijgaan. Maar toch, niet wat Ik, maar wat Gij wilt”.
Ook in zijn doodsangst besefte Hij dat God, de Liefde,
het belangrijkste is. Toen kwamen zijn belagers. Hij trad
ze open tegemoet, zijn angst was weg. Ze grepen hem
en brachten hem voor de hogepriesters. De voornaamste
vroeg: “Zijt gij de Messias, de Zoon van God?” “Dat ben
Ik!” Alle hogepriesters spraken nu zijn doodsvonnis uit.
Ze brachten Hem voor Pilatus. “Kruisig Hem”, riepen ze.
Pilatus liet Jezus wegvoeren en aan het kruis slaan. Toen
werd Jezus opnieuw doodsbang. Jezus kent de angst en
het lijden en heeft diep respect voor het lijden van ieder
van ons. “Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten”, riep
Hij. Met deze noodkreet begint psalm 22. Maar die psalm
eindigt in een dankbede aan God. Jezus dankte God
met die psalm voor de Liefde in Hem, voor de eeuwige
Liefde van God die uitgaat naar alle mensen. Toen gaf Hij
de geest. Vroeg op de derde dag kwamen drie vrouwen
naar het graf. Ze zagen een jonge man in een wit
gewaad, die zei: “Jezus, die gekruisigd is, is verrezen.”
Ik geloof dat dat gehandicapte meisje dat opstond en zei
“de liefde is het belangrijkste”, verbonden is met Jezus’
opstanding. En ik geloof dat ook wij diep in ons hart met
de verrezen Christus verbonden zijn, dat ook wij steeds
weer, ook als het slecht met ons gaat en uiteindelijk als
we doodgaan, met Jezus kunnen opstaan en kunnen
erkennen: “De Liefde is het belangrijkste”.
Getekend Geer Salet
(Macharen)

Wijwater ophalen op Paaszaterdag
Op Stille Zaterdag of te wel Paaszaterdag staat er achter in de kerk wijwater klaar dat mee naar huis kan worden
genomen. Wijwater is water dat door de pastoor of de kapelaan is gewijd en wordt in de kerk gebruikt bij
verschillende religieuze handelingen.
Voor het ophalen van het wijwater moet u een lege fles
of karaf meebrengen om te vullen. Daarmee kunnen thuis
de wijwatervaatjes gevuld worden of om te bewaren.
Paaszaterdag staat achter in de portalen van de kerken
in: Macharen, Haren, Berghem en in de Grote Kerk te Oss
tussen 11.00 en 14.00 uur wijwater klaar om op te halen.

