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Angst en vervreemding tegenover een vernieuwde kijk op ons ‘gelovig
kind van God’ zijn in onze tijd
Corona heeft veel te weeg gebracht en een van de
gevolgen van de komst van deze ongewenste vreemdeling is dat heel veel activiteiten en handelingen in
een ander licht zijn komen te staan. Ook persoonlijk
verhoudingen zijn er door veranderd en dat is niet
altijd prettig of gewenst. Moeilijk te begrijpen of
ronduit lastig. De wereld zal niet meer het zelfde zijn
na Corona.
Vraag is of er wel een ‘na-Corona tijdperk’
zal zijn; ik vermoed dat het virus er
altijd wel zal zijn in meerdere of
mindere mate, gecontroleerd of
ongecontroleerd.
Afstand is er gegroeid, angst
gezaaid en individualiteit
gekweekt. Het virus heeft
veel in verandering gebracht.
Daartegenover staat dat wij
als gelovige mensen steeds
meer doordrongen worden
van het feit dat ons geloof ons
kracht en werkelijke steun geeft
als we samen komen om te vieren,
te delen en te leren. En dat wij God
en elkaar nodig hebben om angst,
eenzaamheid en lijden te dragen en overwinnen. Er zal dus iets tegenover angst en
vervreemding gesteld moeten worden.
Heel wonderlijk dan ook hoe verschillende mensen en
instanties op verschillende wijze met de aanwezigheid
van het virus omgaan. De overheid reageert zoals een
regering die verantwoordelijk om moet gaan met een
pandemie en tegelijk rekening moet houden met het
feit dat er een scheiding bestaat tussen staat en religie in
ons land. Onze geestelijke leiders reageren echter op een
wijze die toch minstens verwondering oproept.
We zijn niet van het soort als de man die bij een overstroming op de nok van het dak in afwachting alle reddingsacties aan zich voorbij laat gaan en steeds roept ‘God zal
wel voor zien’ om tenslotte te verdrinken omdat hij alle
uitgestoken handen genegeerd heeft. Maar wij zijn toch
ook niet van het soort dat de gezondheid boven het
geloof in de genezende en helende kracht van Jezus
Christus stelt.

Voorzichtigheid ja, met verantwoordelijkheid, natuurlijk,
maar sacramenten toedienen met pincetjes, wattenstaafjes
gaat toch wel erg ver, pastoraat aan kwetsbare mensen
zoveel mogelijk via telefoon, email of facetje afhandelen?,
waar is dan de zo nodige directe pastorale nabijheid en
het geloof in God’s kracht en nabijheid?
Als God’s liefde, zijn zorg en genezende kracht gestalte
moet krijgen dan zal dat met vertrouwen en
geloof gepaard moeten gaan. Altijd heeft
de Kerk en haar bedienaren in alle
tijden van crisis, rampen en epidemieën sterk en krachtig gestaan
naast de zieke, zwakke, gekwetste
mens. Dacht u dat moeder
Theresa bang was om een of
andere vreselijke ziekte op te
lopen als ze een arme sloeber
van de straat opgeraapt had,
dacht u dat Peerke Donders
met een pincet of een wattenstaafje, communie uitgereikt
heeft of zieken gezalfd? Hebt u
het verhaal van pater Damiaan de
Veurster al eens gelezen of de film
gezien?
De Communie hebben we vanwege Corona
uitgesteld en ook het Vormsel tot op een beter en
gunstiger tijdstip. Nu zeer binnenkort (en waarschijnlijk
hebben de kinderen, als u dit leest, hun Eerste Heilige
Communie en Vormsel al gedaan), mogen de kinderen
deze Sacramenten ontvangen, de ultieme tekenen van
God’s persoonlijke liefde waarin de mens mag groeien in
‘het beeld van God zijn’ zodat hij mee kan werken aan het
plan van God met de mens en de wereld.
Zeer binnenkort beginnen we met een nieuw catecheseproject in een nieuwe opzet voor de hele parochie, waarbij
we het hele gezin willen betrekken en waar wij als gelovige
gemeenschap jong en oud onze banden met Christus
opnieuw aanhalen, verdiepen en versterken, om zo sterk te
staan in een wereld die steeds verder
van God verwijdert raakt. Om ook
een krachtig antwoord te geven aan
een onzinnig inhumaan proces van
onze tijd waar het menselijk leven
met willekeur naar de hand gezet
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wordt met zelfbeschikking en tegennatuurlijke processen,
waarbij jonge mensen totaal verward raken over eigen
identiteit en het doel van het leven totaal uit het oog verliezen.
Waar we aan willen werken zijn goed verzorgde vieringen
en gebedsmomenten, catechese voor jong en oud waar
het plan van God met de mens helder wordt uitgelegd
en geleerd en waar oprechte diaconale zorg voor mensen
dichtbij maar ook verder weg, Gods liefde en barmhartigheid
laat zien en ervaren.
Geen uitstel meer, Corona heeft ons in verwarring en onzekerheid gebracht maar beheerst niet onze agenda we gaan
een nieuw seizoen in met nieuwe moed, een engagement,
met verdieping en bezinning, zodat we een krachtige
gelovige, liefhebbende gemeenschap kunnen vormen die
Christus opnieuw in onze wereld tot leven laat komen.
Ik vraag u met aandacht en zorg en gebed opnieuw te
keren tot God en Zijn Kerk.
Zegen en animo,
Pastoor Roland Kerssemakers

Koster
Dhr. Richard Radoes
Telefoon: 0412 856410
E-mail: kosteross@parochiewillibrordus.nl
Parochiebestuur
Pastoor R. Kerssemakers
Mevr. H. Eppink-Beyer
Dhr. S. van den Bergh
Dhr. A. van Grinsven
Dhr. M. van Teeffelen
Dhr. R. van den Broek
Dhr. A. van Rossem
Dhr. J. Janssen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bouwz. Grote Kerk
Bouwz. H. Geest
Bouwz. Berghem ca
Algemene zaken
Communicatie

Kerkhof
E-mail: kerkhof@parochiewillibrordus.nl
Redactie Parochieblad
Pastoor R. Kerssemakers
Diaken P. Raaijmakers
Dhr. J. Janssen

Wist u dat dit Parochieblad
Willibrordus ook digitaal
beschikbaar is?

Opmaak
EVOgraphics, Dhr. E. van Oosten

Ontvangt u dit parochieblad in de brievenbus en wilt u
dit voortaan per e-mail ontvangen?

Redactieadres
Koornstraat 6, 5341 BR OSS
E-mail: info@parochiewillibrordus.nl

Stuur dan even een berichtje naar:
info@parochiewillibrordus.nl

Volgende uitgave: december 2020
Kopij aanleveren vóór 15 november 2020

2

Like ons op
Parochie H. Willibrordus Oss

Vergeet niet uw naam, volledige adresgegevens én uw
e-mail te vermelden dan kunnen wij uw gegevens goed
registreren. Wij zorgen er dan voor dat het parochieblad
voortaan digitaal aan u wordt toegezonden.
Redactie Parochieblad Willibrordus

Verslag parochieel overleg ‘Gaat de Visserskerk
(H. Geestkerk) weer open en hoe ziet de
toekomst eruit?’
Dinsdagavond 8 september 2020.
Aanwezig: Pastoor R.J.M. Kerssemakers, Sidney van den Bergh, bestuurslid/penningmeester, Hanneke Eppink, Jan Janssen en Mari van Teeffelen, bestuursleden, diaken
Pieter Raaijmakers en + 25 parochianen (verslaglegging: Ineke van den Bogaart).
Opening
Pastoor Kerssemakers heet de aanwezige
parochianen van harte welkom en
opent de avond met gebed. Hij geeft
een toelichting op wie er zijn uitgenodigd voor deze avond (vrijwilligers,
koorleden en de parochianen die tijdens
de laatste bijeenkomst inzake de Visserskerk aanwezig waren), omdat er onduidelijkheid zou zijn over wie een uitnodiging heeft ontvangen.
De bijeenkomst had als thema het
verplaatsen van de eredienst van zondag
11.30 uur van de Visserskerk naar de
Grote Kerk. Het bezoekersaantal in de
kerk neemt steeds een beetje af mede
als gevolg van de uitbraak van het
Covid-19 virus (Corona). Op last van de
regering zijn de kerken enige tijd gesloten
geweest en konden parochianen via
de stream de H. Missen volgen. Later in
de tijd waren de parochianen weer van
harte welkom in de Grote Kerk.
Parochie
De vraag ligt voor wat belangrijk is
voor nu en voor de toekomst? Het is
belangrijk mensen bij elkaar te brengen,
zoals de gezinnen, de communicanten
en de misdienaars. Gezinnen moeten
zich thuis voelen in de kerk, waardoor
ze beleven niet alleen te zijn en steun
aan elkaar hebben. In de Grote Kerk is
meer mogelijk door de omvang van de
kerk, maar vooral ook door de hoeveelheid kerkgangers. Na de H. Mis is er
gelegenheid om het samenzijn te
verbreden door in het parochiecentrum
elkaar te ontmoeten. Dit gebeurt ook
met betrekking tot de voorbereiding
van de 1ste communie, waarbij ouders
en kinderen samen optrekken in de
voorbereiding ervan. Met het oog op
de toekomst van de kerk moet er
worden ingezet op jonge mensen,
jonge gezinnen. En daarin zijn ouderen
ontzettend belangrijk en onmisbaar.
Samen moet het geloof worden
beleefd en worden doorgegeven.
Van wezenlijk belang is hierbij dat de
vieringen geconcentreerd in één kerk
plaatsvinden. Want dan zijn we met

elkaar nog groter, zeker als we slechts
op 200 meter afstand zitten van elkaar.
Alle vrijwilligers moeten bij elkaar worden
gebracht, zodat er gezamenlijk het
geloof gevierd en beleefd kan worden.
Kort benoemd:
- De Visserskerk wordt niet aan de eredienst onttrokken, de Poolse parochie
blijft er nog gebruik van maken.
- In oktober vindt in de Visserskerk nog
de viering van de jubilarissen plaats
(het Don Bosco koor treedt dan op).
- In november is de viering van de
laatste H. Mis in de Visserskerk met als
koor Les Chanteurs de Saint Gérard.
- Er vindt nog een viering plaats met de
familie van Asseldonk.
- In de Visserskerk kunnen – analoog
aan Megen – gewoon uitvaarten
plaatsvinden.
Na de argumentatie van pastoor
Kerssemakers worden de parochianen
in de gelegenheid gesteld vragen of
opmerkingen kenbaar te maken.
1 Religieuze bestemming
In Eindhoven wordt na het beëindigen
van parochiële gebeurtenissen, in
een van de kerken, besloten om de
betreffende kerk toch nog een religieuze bestemming te geven.
Sidney van den Bergh zegt dat een
en ander in de toekomst tot de
mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld
door een gedeelte van de kerk om
te vormen tot woongelegenheden
en een gedeelte als kerk. Maar dat is
nu volstrekt nog niet aan de orde.
De kerk is nog gewoon kerk.
2 Inventaris kerk
De vraag wordt gesteld wat er gaat
gebeuren met de mooie accessoires/
roerende zaken van de Visserskerk?
Sidney van den Bergh verwoordt dat
alle kerkelijke bezittingen uit de
H. Geestkerk worden overgebracht
naar de Grote Kerk.
3 Beelden Visserskerk
De leden van Les Chanteurs de Saint
Gérard hebben gevraagd of de beelden
een plaats kunnen krijgen in het

Parochiecentrum.
Pastoor Kerssemakers zegt dat dit
nader wordt bezien. Er wordt niets
verkocht, alle spullen horen bij de
kerk. En het is een goed idee om de
beelden deze plek te geven.
4 Polen als gebruikers in relatie tot de
materialen
De Polen maken geen aanspraak op
de spullen; de kerk (met inhoud) is en
blijft van de parochie.
5 Het ‘thuis voelen’ in de Grote kerk
Het niet kunnen vinden van een
positieve beleving in de Grote Kerk
ten opzichte van de Visserskerk
(Visserskerk is veel gemoedelijker).
Sidney van den Bergh merkt op dat
getracht zal worden de Grote Kerk
toegankelijk te maken voor iedereen.
Het is wennen - dat zeker - maar weet
u allemaal van harte welkom.
6 Financiën
Op de vraag of financiën de oorzaak
zijn van de sluiting is het antwoord
dat dit niet de drijfveer hiervan is. Het
doel is erop gericht om vanuit één
locatie het geloof samen te beleven.
Ook in Megen is men op die manier
te werk gegaan en zijn de parochianen
samengebracht bij de Franciscanen.
7 Toezegging vanuit pastoor Mennen
Voormalig pastoor Mennen heeft
destijds toegezegd dat de Visserskerk
niet zal worden gesloten. Een van
de aanwezigen vindt het pijnlijk om
te zien hoe de Osse kerken worden
gesloten.
8 Aanwezigheid parochianen
Enkele parochianen betreuren het feit
dat er op deze zo belangrijke bijeenkomst relatief zo weinig aanwezige
parochianen zijn.
Sidney van den Bergh zegt dat het als
bestuur niet gemakkelijk is om zaken
naar ieders welbevinden te regelen.
Er is veel aandacht besteed om de
juiste mensen hiervoor uit te nodigen.
9 Tot slot
Pastoor Kerssemakers zegt toe te overwegen om in een van de komende
vieringen in de Visserskerk de plannen
voor de toekomst nog eens duidelijk
onder woorden te brengen.
Op 22 november 2020 vindt de eindviering plaats in de Visserskerk. Les
Chanteurs de Saint Gérard zullen de
dienst muzikaal begeleiden.
Sluiting
Pastoor Kerssemakers sluit de bijeenkomst en bedankt alle aanwezigen
hartelijk voor hun aanwezigheid en
inbreng.
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Voorbereiding op de sacramenten in de Willibrordusparochie Oss

Voorbereiding Eerste Heilige Communie, Vormsel en het Doopsel:
‘Hoe het ging en hoe het gaat’
Nog tot enkele tientallen jaren terug werd er, op de toen
nog katholieke scholen, geloofsonderricht gegeven.
Tot aan de jaren 1965-66 en soms zelfs nog in 1970.
Er werd gebeden, uit de Bijbel gelezen en er werd catechese gegeven. De leer en de praktijk van de Katholieke
Kerk werden onderricht, de kinderen op de basisschool
ontvingen Godsdienstles als een duidelijk en belangrijk
vak. Zo werd de voorbereiding op de Eerste Heilige
Communie en het Vormsel tijdens schooltijd en in
school gegeven. De pastoor kwam van tijd tot tijd langs
en de kinderen gingen klassikaal naar de Kerk voor de
H. Mis en de Biecht.
Met de uitkomst en de uitleg van het Tweede Vaticaans
Concilie, wat voornamelijk van Nederlandse makelij was,
werd in Nederland gevoeglijk alles uit de school gehaald
wat maar riekte of verbonden was met godsdienst. Niet
alleen uit school, maar uit de hele maatschappij: een vervreemding die secularisatie wordt genoemd. Het effect
daarvan komen we nu tegen. In een familie van drie generaties weten er twee niets meer van de Bijbel, over bidden
en over katholiek leven in en buiten de Kerk. De eerste
generatie weet daar nog wel van, maar wil er niets meer
mee te maken hebben. Aangeprate en klakkeloos overgeleverde vooroordelen, overgenomen trauma’s, gepaard aan
economische welvaart, sociale zekerheid en multiculturele
invloeden, leidden tot een totale vervreemding van alles
wat met de Katholieke Kerk te maken heeft.
Een effect van dit alles is dat de mens door een gemis aan
kennis en informatie, maar ook door misleiding, heftig op
zoek is naar spiritualiteit en zingeving. Echter de Kerk om de
hoek is een museum of architectonisch monument geworden.
“Historisch erfgoed” met prachtige, waardevolle kunst.
Feitelijk is er een gigantisch gebrek aan kennis en zitten
we met verwarde en verziekte antwoorden op de vraag
naar de zin van het leven. Duidelijk af te lezen is dat aan het
hulpeloos grijpen naar zelfbeschikking in al haar vormen:
euthanasie, abortus en genderverandering.
Omdat elk perspectief ontbreekt weet men ook geen raad
meer met het lijden. Economisch belang, prestatiedrang en
carrièredruk zijn bepalend geworden voor ons handelen en
doen en maken dat bijvoorbeeld zwangerschap eerder als
een groot probleem gezien wordt dan als een geschenk.
Als vanuit een authentiek verlangen de vraag opkomt naar
het hogere, als er een natuurlijk verlangen ontstaat om zich
aan een hogere macht te kunnen toevertrouwen zonder
economisch of materieel belang, zoekt men zich rot bij
allerlei bewegingen, groepen en sekten om een antwoord te
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vinden naar de fundamentele vraag naar de zin van het leven.
Als dan op een verjaardagsfeestje of bij een bezoek aan
opa of oma een verhaal voorbij komt over vroeger, kan er
plotseling een kleine vingerwijzing richting geloof ontstaan:
hoe vroeger de pastoor of de juffrouw op school toch wel
prachtig vertelde uit dat boek wat de Bijbel heet en hoe oma
als bruidje meeliep in de processie en opa als misdienaar
stiekem van de miswijn snoepte. Dan kan er iets worden
losgeschud in dat onderbewuste verlangen naar God en
geloof. Er groeit bij de derde of vierde generatie een vraag
naar dat mysterie dat ‘geloven op zijn katholieks’ heet, en
ook naar de praktische gebeurtenissen die er bij horen:
soms betiteld als “doping”, een “tosti” halen of “de klap in je
gezicht van een soort Sinterklaas figuur”. Alles heet dan ook
‘een Mis’. “Waar zit die man die pastoor heet? Wanneer kan
ons kind de Communie doen en wat kost dat?”
Het absolute gebrek aan kennis, aan wetenschap over wie
Jezus is, aan vertrouwd zijn met gebed en de zondagse
kerkgang is niet meer aan te vullen met een paar uurtjes
kindercatechese die vooraf gaan aan “de grote dag”.
We kunnen niet meer volstaan met acht uurtjes vertellen
over Jezus, de Kerk, de Mis en de Communie of het Vormsel.
Helemaal niet als moeder de kinderen aflevert met de vraag
hoe laat zij hem/haar weer op moet halen.
Het vraagt om een diepgaande herbezinning over het
hoe, het waarom en de praktijk van het katholieke geloof;
een daadwerkelijk komen tot een hernieuwde praktijk van
Christelijk leven en geloven. De eerste vraag uit de catechismus: ’waartoe zijn wij op aarde?’ roept de vraag op die
wij ons allemaal moeten stellen; Wat wil God eigenlijk van
mij? Wat is dan geloven precies, wie is Jezus dat ik bij Hem
wil horen en Hem wil volgen in mijn leven? Wat is het katholieke geloof waard? Wat heb je er aan? Wat willen we daarvan
doorgeven aan onze kinderen?” Pas dan kunnen we een
zinnig antwoord geven op de vraag: Kan ons kind de
Communie doen en wanneer?
Als conclusie van dit alles hebben wij het plan opgevat om
de groepsgewijze 1ste H. Communie- en Vormselvieringen te
verlaten. Wij willen doorheen het jaar catechese aanbieden
voor het hele gezin. Kinderen en ouders, op eigen tijd en

leeftijd, gekoppeld aan de zondagsvieringen. Wij willen komen
tot een persoonlijke begeleiding met een persoonlijke keuze
voor de Sacramenten. Niet meer omdat je toevallig in “die
groep” zit, bepaalt of je de 1ste Communie zult doen, maar:
“hoe je staat in de relatie met God en met Jezus?”
Het is zonde om een dergelijk wezenlijke keuze in en voor je
leven te maken onder het stof van jarenlange tradities; “Zo
hebben we het toch altijd gedaan”.
Niet hoe we het altijd gedaan hebben is belangrijk, maar
of werkelijke verrijking mogelijk is. Daarop willen wij in het
komende jaar in een nieuwe opzet voor de 1ste Communie
het Vormsel, de kinder- catechese en de tiener- catechese,
maar ook de vorming van de ouders, onze beste vermogens
inzetten. Gewoon omdat iedere mens de moeite waard en
kind van God is.

Op 13 oktober (Parochiecentrum, Koornstraat 6 te Oss,
aanvang 19.30 uur) hebben we een eerste informatieavond
waarin we met belangstellenden onze visie willen delen,
aanscherpen en uitwerken. Wij stellen het erg op prijs als
mensen met ons mee willen denken. Graag vooraf aanmelden
door een e-mail te sturen naar: info@parochiewillibrordus.nl
Komende tijd zullen er meer publicaties en uitleg volgen
o.a. op de website.
Pastoor Roland Kerssemakers,
Samen met de nieuwe catechese werkgroep van de
Parochie Willibrordus Oss

Zaterdag 3 oktober

Sam’s Kledingactie bestemd voor Ethiopië
Ieder jaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal
speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding
op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er
gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van
schoon water en sanitair.
Actiedag in Oss
Op zaterdag 3 oktober, tussen 11.00 en 13.00 uur, kunt u de
herdraagbare kleding en schoenen inleveren.
• Grote Kerk (MOO), Begijnenstraat 1
• Visserskerk (Heilige Geestkerk), Berghemseweg 10

De Heilige Familie opnieuw in de
verf gezet
In de crypte van de kerk van Megen stond het beeld
onder de spinnenwebben: Maria zonder hand en Jozef
met een gebroken vinger en beiden met vervuilde en
afgebladerde kleding. Maar het ergste was dat het
kindje Jezus verdwenen was.

Hier staan onze Sam’s vrijwilligers voor u klaar om de
goederen in ontvangst te nemen.

Ik ben niet gaan zoeken zoals zijn ouders eens in Jeruzalem
naar Hem zochten, maar vond mevrouw J. Franken- Withage uit Oss bereid om het Heilig Huisgezin op te nemen in
haar atelier om het weer zijn kleur, vorm en aanzien terug te
geven. In haar atelier aan de Oijenseweg heeft zij met veel
ervaring en inspiratie een nieuw Kindje Jezus geboetseerd.
Het totaal gerestaureerde beeld kreeg met frisse kleuren
die passen bij de personen een geweldig nieuwe en sprekende uitstraling. Mooi diep cobalt blauw, het hemelse,
voor de Moeder Gods, donkerbruin met wit om de trouw en
de zuiverheid van de h. Jozef te duiden en het Kind Jezus
werd met rood getooid om zijn lijden en martelaarschap
aan te geven. Het kruis in zijn hand geeft de weg aan die Hij
zal moeten gaan.
Het is een prachtig beeld geworden wat spreekt en ons uitnodigt om dit heilig huisgezin tot voorbeeld en voorspraak
te maken voor onze gezinnen. Nu wij met onze nieuwe
opzet voor gezinscatechese beginnen hebben we een geweldig mooi beeld wat ons aanmoedigt en inspireert om de
heilige familie als voorsprekers te nemen voor alle gezinnen
waar de kinderen zich gaan voorbereiden om meer met
Jezus verbonden te leven in gebed en door middel van het
deelnemen aan de heilige sacramenten.
Bedankt, mevrouw Franken voor uw prachtige en waardevolle creatie.
Pastoor Roland Kerssemakers
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Parochiepenning voor vrijwilliger
Ben van Hoorn
Op zaterdagavond 12 september, tijdens de H. Mis van
19.00 uur, heeft de heer Ben van Hoorn uit handen van
Pastoor Kerssemakers de eervolle Parochiepenning
mogen ontvangen.
Dit als blijk van waardering voor het meer dan 20 jaar
schoonhouden van het middenpad van begraafplaats
Eikenboomgaard. Wij feliciteren Ben van harte met deze
bijzondere onderscheiding en hopen dat hij nog vele jaren
dit in zijn vrije tijd wil en kan blijven doen.
Bestuur Willibrordus Parochie

Nieuwe koster in onze parochie
Hoewel hij graag met de vieringen en de liturgie verbonden wil zijn is het kosterschap hem toch te zwaar
gevallen zeker ook in combinatie met zijn eigen vaste
werk. Erik Zonnenberg blijft dan ook wel zingen in de
Schola van onze parochie. Voor zijn inzet en hulp in de
afgelopen tijd zijn we hem reuze dankbaar en we weten
dat we hem regelmatig zullen horen samen met de
andere koorzangers.
Een koster hebben we wel heel hard nodig in de Grote Kerk,
daarom zijn we heel blij dat de heer Richard Radoes zich
bereid heeft verklaard om het kosterschap van de Grote
Kerk op zich te nemen. De heer Radoes is geen onbekende
in de parochie al geruime tijd verzorgt hij het archief en de
sacramenten administratie. Nu treedt hij in de openbaarheid
en mogen we hem als koster verwelkomen in de kerk.

Na het overlijden van koster Jan van Erp die jarenlang
het vaste gezicht was in de Grote Kerk hebben we vorig
jaar de hulp mogen ervaren van dhr. Erik Zonnenberg.

Zondag 27 september, 25 oktober en 22 november 2020

Iedere 4de zondag van de maand
‘Misa en Español’ in de Grote Kerk
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Voor alle Spaans sprekenden maar ook voor alle
geïnteresseerden uit Oss en verre omgeving is er één
keer in de maand een gezongen Spaanstalige H. Mis
in de Grote Kerk. Deze eucharistievieringen beginnen
om 17.00 uur.

Namens alle parochianen bedankt Richard en heel veel succes
als onze nieuwe koster. We steken een kaarske voor je op
bij Ons Lieve Vrouwke, opdat je lang en met veel plezier je
kosterschap mag beleven.
Pastoor Roland Kerssemakers

Hierna is er een gezellig samenzijn in het Parochiecentrum
aan de Koornstraat 6 te Oss, om wat we meegebracht hebben
met elkaar te delen. Natuurlijk met in achtneming van alle
RIVM maatregelen.
Proximas misas: Cada cuarto domingo del mes a las 17.00 hrs.
Seguido de un compartir en el centro parroquial.
Iglesia: Grote Kerk, Kerkstraat 15, 5341 BC Oss
Visitanos: www.parochiewillibrordus.nl
Contacto: pastoor@parochiewillibrordus.nl

“Vertelselkes”

Jan Ulijn

M

i jn “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.

Zwijgzier: verzwegen verdriet uit 1915
'l’Histoire se répète' hè’k ôjt in ’t vak geschiedenis gelierd. D’n afgelopen tijd hè’k daor dûk aon
truggedaocht. Aon unnen tijd waor hiel wènnig over bekend is. Heel lang is ‘r niks gezeed over
dà verdriet wà zô gruwelijk aanwezig waar. ‘n Verdriet waor ’n menseleve over gezwege is.
We schrijven begin 1915; in West Europa woedt de laoter
bekend geworre ‘Uurste Wereldôrlog’.
In ’t Osse, aachter in ‘de Bus’, waor ’t Gèffes pèdje overgû
in d’n Osse pàd; ’n zaandpèdje, aon d’n Hèsse kant van de
spoorlijn, klaor zaand waor de akkers, bè ‘t ‘r naor kijke al
èrremoei uitstraole. Hier en daor hi ’n stèlleke ’t aongedûrfd
um, nao ’t bauwe van ‘n hûske ‚ ‘n huishauwe te beginne.
In één van die hûskes, die keuterboerderijkes wônde Grad
en Jaan, toen al gezegend mi ’n huishauwe; vier mèskes en
ènne jonge. ’t Waar zogezeed laoje en losse. Òf, zo às laotter
iemand mèn ’t zô plastisch zin: ‘Ons moeder is nèt ’n bus, d’r
zit altèd volluk in!’
Overdag werkte Grad bè de Jurgens in de bôtter, in de
magriene en Jaan aon ‘n schamel bèverdienste dà z’r thuis
bè din; ’n kuuske; ’n paor vèrrekskes; wà henne èn, unne
vètte binnenhof. ‘Alles klopte’, zudde zeige; Grad haj vaast
wèrruk en Jaan zûrrugde vur wà minder vaasten érremoei.
Zo dôjjerde ze hene, te zuije van dieje spoorlijn aon dà
zaandpèdje, alle daag die d’r kwaame. Tot dà de mare
rondzong dà t’r ’n vrèmde ziekte, ’n sort griep heerste en
waor alle klein kiendjes, às z’t krege, aon ten offer viele.
Ze wisse zèllufs te vertelle dà bè de Spaonse soldaote die
griep ontstaon waar.
In diejen tèd speulde ôk de enurme stroom vluchtelinge
uit België die aon de grens bè ons douane aonklopte um
Nederland in te meuge. De toestroom bè ons waar zô
groot dà in Uuje ’n kamp vûr dees mense worde ingericht:
‘Vluchtoord Uden’.

Bè ons in Oss viel ’t aantal vluchtelinge mee; ze ware op
twie haand te telle. Toch daocht iedereen dà hullie de
daders ware. Vural jong kènjes ware d’r bevattelijk vûr.

Ze wiere ’n paor daag ziek en ginge dan dood. D’r waar niks
tege te doen; ’r waar niks tege opgewaasse. Zo ôk bè Grad
en Jaan; binne vijftien daag stierve drie van de vijf bluukes
van kènjes; van bekant ’n jaor tot vijf jaor; Mientje, Nelleke,
en Joke.

‘t Ouwdste mèske dà, zo às ’t in diejen tijd hûrde, bè
grôtmoeder wier grootgebroacht èn ’t jongste mèske, nog
mar ’n paor weke ouwd, overleefde dit drama. Jaan haj ’t
zélluf; die haj genog antistoffen. Dà klein ding, Anneke van
Jaan de Malder, worde laoter mèn moeder.
D’r kwaame wel advertenties
in de krant van middelkes die
hielpe. Mar de griep bleef um
zich hene grijpe.
Dit verhaal kwaam pas veul
laoter ten blakke, toen de
kleinkeinder ’t trouwbuukske
te zien krege, toen kwaam mi
horte èn stoete dit drama dûr
’t auwdste en ’t (dan) één nao
audste kènje verteld. De neij tante Mien en ome Jo kwame
in de plaots van dà verdriet. Mèn moeder vertelde ons, mi
horte en stoete, dit verhaal. D’r mocht nôjt over gesproke
worre; zèlfs mi de gauw brûloft van opa en oma (1957)
mocht in de toen gebruikelijke ‘mis uit dankbaarheid’ gèn
‘kond’ over dit vûrval worre gedaon.
’t Waar en bleef zwijgzier, ’n menseleve lang.
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 christen zijn in de
huidige maatschappij.
Heel veel mensen van mijn leeftijd hebben niks meer
met de kerk.
‘Ja, ik weet niet of dat een ontwikkelingsfase is of een tijdsgeest.’
Ik denk dat mensen in het westen tegenwoordig heel
snel bewijzen nodig hebben om iets te geloven. Terwijl
in het oosten het idee van iets al goed genoeg is.
‘De maatschappij is natuurlijk heel bepalend voor wat we
doen en hoe we denken. Ik denk dat het materialisme ook
meespeelt. We hebben heel veel, maar we moeten ook
heel veel hebben. Ook op het sociale vlak; je moet van alles
presteren en doen. Je kunt niet gewoon rustig thuis blijven
zitten. Als ik hier voor naar bijvoorbeeld café de Rebel in de
Begijnenstraat kijk, krioelt het vaak van de mensen. Ik zeg
niet dat zij allemaal moeten uitgaan, maar ik denk dat veel
toch wel een sociale druk voelen.’
Is er voor hen dan gewoon geen plek meer in het leven
voor religie?
‘Ja. Ik ben van de zomer met een aantal kampen mee
geweest. Eén kamp was voor kinderen vanaf 12 jaar tot
ongeveer 18 en één kamp was voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Op dit laatste kamp ging het er nogal regelmatig over
dat kinderen vreemde reacties op school kregen als ze
zeiden dat ze nog naar de kerk gingen. Ze werden er ook
mee gepest. Ik vroeg aan de 31 jongeren in het kamp voor
kinderen van 12 tot 18 jaar of zij hier ook mee te maken
hadden. Daar zeiden ze dat er nogal een onverschilligheid
is. “Je moet zelf weten wat je gelooft, dat maakt allemaal
niet uit.” Dus in die hogere klassen hebben ze meer een
lakse houding. Ik vroeg of die kinderen dat vervelend
vonden. Dat vonden ze helemaal niet. Iedereen doet zijn
eigen ding. Daar is het een stuk individualistischer.’
Ik ervaar zelf dat er op latere leeftijd toch niet altijd
een lakse houding is. Je moet tegenwoordig erg sterk
in je schoenen staan om te zeggen dat je nog naar de
kerk gaat. Zelfs op mijn leeftijd. Als ik zeg dat ik dit
doe, kijken mensen me vaak heel raar aan en vragen:
“Waarom zou je dat doen?” Er zijn zelfs mensen
geweest die tegen me hebben gezegd dat je dom bent
als je in die onzin gelooft.
‘Het zit in onze leefwijze dat we eerst moeten weten
waarom en daarna beslis je of je iets wel of niet doet.’
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Maar vaak weet je niet waarom.
‘Ja, sommige dingen kun je niet uitleggen of verklaren,
maar daar moet je je gewoon aan overgeven. Vertrouwen
hebben. Precies dat is kenmerkend voor het geloof. Je kunt
een aantal dingen historisch bewijzen of beredeneren, maar
er komt een moment dat je je ergens aan moet overgeven.
Ik denk dat dat in onze wetenschappelijke wereld niet
geaccepteerd wordt. Als je ergens in gelooft wat niet te
bewijzen is, noemen ze je vaak dom.’

In Azië gaan ze daar volgens mij veel beter mee om.
Het maakt niet uit of daar iets bestaat of bestaan heeft,
het concept bestaat, dus het bestaat. Dat concept
kan mensen echt helpen. Neem nou het graf van
Confucius. Dat ligt in China, maar niemand heeft ooit
gekeken of Confucius daar echt in ligt. Het is het graf
van Confucius, dus dan is het het graf van Confucius.
Bewijzen is zo’n westerse manier van denken. Ik denk
dat het goed voor ons zou zijn als we hier soms ook wat
meer oosters zouden denken.
‘Ik merk wat jij zegt ook in de Latijnse wereld, in ZuidAmerika. Het bestaan van God is daar zelden een
discussiepunt. Hij is er gewoon, ook al weten we niet hoe
of wat, Hij is er. Dat voelen we in ons hart. Ze benaderen de
zaken daar veel gevoelsmatiger. Wij handelen meer volgens
de ratio.’
Wanneer kwam dat punt dat u dacht: God is de weg?
‘Dat was niet één moment. Mijn verbinding met God was
een heel proces. Ik kan nog niet zeggen wie God eigenlijk
precies is. Dat is niet iets waar je je vinger op kan leggen.
Als ik mijn vinger daarop kan leggen, dan heb ik hem
binnen in mijn eigen systeem. En Hij valt altijd buiten mijn
eigen systeem. Mijn roeping om priester te worden heeft
veel meer te maken met dat ik me thuis voelde binnen het
instituut van de kerk. In die wereld ligt mijn plek. Ook in het
gebed, dus in mijn relatie naar God toe, maar zonder dat ik
het mysterie van God helder had. Ik denk dat het mysterie
alleen maar groter is geworden. Ik heb wel op gegeven
moment ontdekt dat ik voor Hem wil werken, Hem wil ik
dienen en voor Hem wil ik er zijn. En daarmee bedoel ik ook
voor andere mensen. Dat werken voor God wordt voor mij
tastbaar in er voor mensen te kunnen zijn. Als priester.
Dat verlangen kwam steeds duidelijker in beeld.’
U bent neem ik aan ook heel christelijk opgevoed?
‘Ja, wij zijn van huis uit heel katholiek. We gingen altijd
met onze ouders naar de kerk. Voor mij was dat nooit een
probleem, ik vond het juist altijd wel heel plezierig. Ik stelde
ook niet veel vragen erbij, maar ik wilde er wel meer bij
betrokken zijn. Ik had heel graag gehad dat de pastoor
die ik toen had, had gevraagd of ik geen misdienaar wilde
worden. Daar zat ik eigenlijk op te wachten. Maar hij heeft
dat nooit gedaan. Ik ben nooit misdienaar geweest. Ik was
nog niet zo ver dat ik dat zelf durfde aan te geven. Ik ben
wel bij het kinderkoor gegaan in de vijfde à zesde klas.
Dan was ik in de kerk en kon ik iets doen.’
U heeft drie broers. Zijn die ook allemaal die kant op
gegaan?
‘Nee, de één is meer belijdend dan de ander. Eentje woont
in Noorwegen en daar zijn niet zoveel katholieke kerken.
Als hij naar de kerk wil, moet hij anderhalf uur rijden.

Soms doet hij dat wel, maar niet iedere zondag. Een andere
broer zit in Chili en gaat wel wekelijks met zijn gezin.
Voor zover dat gezin nog meegaat, want zijn kinderen
beginnen ook al ouder te worden. En dan heb ik nog een
broer in Nederland. Hij is denk ik het minst belijdend.’
Dus uw ouders waren niet dwingend wat betreft het
katholieke geloof in de opvoeding?
‘Nee, absoluut niet. Zij lieten de keuze echt bij ons. Maar het
was gewoon een vanzelfsprekendheid. Er werd ook niet
over gediscussieerd thuis. Dat was ook wel een andere tijd.
Toen ging iedereen nog naar de kerk. De echte kritische
vragen over de kerk komen pas in de jaren zeventig/tachtig.’
Denkt u dat u dezelfde roeping had gehad als u in deze
tijd geboren was?
‘Ik denk het wel. Dat hangt niet van de tijd af.’
Men wordt toch beïnvloed door de maatschappij en
die is nu een stuk kritischer. Het is nu heel zeldzaam
om nog naar de kerk te gaan. Je wordt dan ook vaak
raar aangekeken. Ik denk dat dat op veel mensen wel
invloed heeft.
‘Als God een plan heeft dan zal dat ook gebeuren. Ik zie dat
ook bij jongens en meisjes die nu de roeping hebben om
priester of gewoon religieus te worden. Dat is heel sterk, dat
gaat dwars door alles heen.’
Als God een plan heeft, gebeurt dat toch niet
automatisch. We hebben nog een vrije wil toch?
‘Nee, dat klopt. God geeft ons de vrijheid, maar Hij legt wel
een verlangen in je, denk ik. Een roeping is iets authentieks.
Het past binnen het plan van God dat Hij met ieder van ons
persoonlijk heeft. Door het leven heen krijgt dat gestalte.

Dat moet je ontdekken en dat moet groeien. Je moet ook
de omstandigheden zoeken waardoor het kan groeien.
Je kunt je ook overal tegen afzetten. Dat kan door
omstandigheden of door je opvoeding of door de mensen
met wie je omgaat. Je moet wel vrije keuzes kunnen maken.
En dat is lastig in onze maatschappij soms. Kijk maar wat voor
druk er op kinderen op school wordt gelegd. Zo ontneem je
jonge mensen de kans om zich te ontwikkelen binnen het
plan dat in hen zit. Als je een grote druk legt op sociaal of
intellectueel gebied, dan is die persoon niet meer echt vrij.
Misschien ken je wel voorbeelden van mensen die thuis een
enorme druk ervaren. Dat er gepresteerd moet worden, dat
kinderen dit en dat moeten doen of dat ze er zus en zo uit
moeten zien.’
Die kinderen gaan er meestal toch twee keer zo hard
tegenin.
‘Ja, dan krijg je een tegenreactie. Maar de kans is dan groot
dat de authentieke identiteit van zo’n persoon niet uit
de verf komt. Die tegenreactie gaat waarschijnlijk ook in
tegen hoe het kind zich normaal zou gedragen. Soms denk
ik dat ouders wat strenger zouden moeten zijn met hun
kinderen als het gaat over wat kan en wat niet kan, sociaal
en moreel gezien. Sociale verantwoordelijkheid aangeven
en voorhouden. Daar zouden ouders veel meer grenzen
moeten aangeven en stelliger in zijn. En soms denk ik dat
ouders hun kinderen wat meer zouden moeten loslaten,
zodat de kinderen zelf echte eerlijke keuzes leren maken,
door ze niet in de materiële en status cultuur te forceren.
Die balans moet je weten te vinden als gewetensvolle ouder
en daarbij heb je als Christen een mooie en behulpzame
leidraad in het Evangelie en de RK Kerk. Veel hangt ook
zeker af van het karakter van een kind. Als het goed is, is de
opvoeding bij elk kind een beetje anders.’

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

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie in 2020
Naam overledenen:

Leeftijd

Kerk

 Johanna van Uden van Erp

87 jaar

H. Willibrordus, Berghem

 Eugène van Corstanje

94 jaar

M.O.O, Oss

 Cor Schalken

97 jaar

Heilige Geest, Oss

 Annieke van Hoogstraten-Coolen

88 jaar

M.O.O, Oss

 Truus Kouwenberg-den Brok

83 jaar

H. Willibrordus, Berghem

 Aleid Loeffen-van Esch

92 jaar

Heilige Geest, Oss

 Ruud van Schaijik

83 jaar

St. Lambertus, Haren
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25 jaar diaken
Op 30 september was het 25 jaar geleden dat ik door Mgr. ter Schure tot
permanent diaken werd gewijd en ik kan wel zeggen dat het, naast mijn
huwelijk, de meest gelukkige stap is geweest in mijn leven.
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Waarom diaken?
Eigenlijk ben ik vanaf mijn puberjaren
naar mezelf op zoek geweest en vooral
naar de zin van mijn leven. Ik had zo
mijn persoonlijke verdrietjes, maar om
me heen zag ik veel grotere ellende.
Daarbij kwamen nog milieuverontreiniging, overbevolkingsproblemen en
atoomdreiging. Kortom; de onheilsprofeten hadden mij behoorlijk in hun
greep. Waartoe dan eigenlijk dit leven?
De Kerk had geen betekenis voor mij
want die hield zich bezig met 'dingen
die niet bestaan', zoals onze zoon nu
ook (nog?) zegt. Ik ben verwonderd
over hoe het gegaan is. Maar het was
mijn vrouw die mij naar het diakenambt gedreven heeft met haar 'eis' om
te trouwen; ook voor de kerk. Door die
vraag zag ik mij genoodzaakt om een
grondig onderzoek in te stellen naar
het wezen van de kerk en warempel,
na enkele jaren heb ik dat wezen
ontdekt; Jezus Christus. Mijn vrouw
gaf me destijds een boekje van Lucas
Grollenberg, 'Jezus’ weg naar hoopvol
samenleven'. Ik had nog nooit zoiets
gelezen! Een heel belangrijke rol
speelde vervolgens de Hooge Berktgemeenschap in Bergeijk. Daar heb ik
de vragen kunnen stellen die ik had.
Daar heb ik gezien hoe Jezus Christus
in de dagelijkse praktijk van betekenis
is. Gewoon; samen leven, werken, studeren, ontspannen in geloof. Daar was
ik razend enthousiast over. Eindelijk
een echt en blijvend fundament onder
mijn voeten! Ik had alle schepen achter
me willen verbranden (een Petruskwaal?) en naar Bergeijk willen verhuizen, maar weer was het mijn vrouw
die mij met beide benen op de grond
hield. Als ik iets voor Jezus wilde gaan
doen, moest dat ook kunnen op de
plek waar wij wonen. Maar ik kwam
nooit in de parochiekerk, we gingen
voor de viering (zoals we dat noemden) altijd naar Bergeijk, dus ik had
daar ook nog een hele weg in gaan.
Mijn stagetijd had ik in Boekel en in Mill
en hoewel het parochieleven nogal
verschilt van het leven in de Hooge
Berktgemeenschap, zag ik wel dat
het een andere manier van hetzelfde
was. Iets waar ik me toch ook goed
in thuis zou kunnen voelen. Alleen…
op dat altaar gaan staan? Preken? Een

uitvaart leiden??? Pff.. daar kreeg ik
het Spaans benauwd van. Ik heb vaak
tegen mezelf moeten zeggen; “Je staat
hier niet voor je zelf, het is God die
jou hier heeft neergezet. Doe het nou
maar, dan helpt Hij je wel”.
Blijven groeien
Na mijn diakenwijding was het niet
gedaan met mijn zoektocht. Want wat
voor een diaken ben je dan? Neem je
klakkeloos alles over wat 'des kerks'
is of heb je ook een eigen mening
en een eigen stijl? En in hoeverre
ben je trouw aan de belofte die je
gedaan hebt aan de bisschop? Want
dat vind ik ook belangrijk; je gaat niet
jezelf staan preken, maar de Kerk van
Christus! Eerlijkgezegd maakte ik een
wat overmoedige start. Ik zou zo’n
ingedutte parochie weleens wakker
schudden met nieuw elan en nieuwe
inzichten! Gaandeweg moest ik echter
het hoofd buigen en de realiteit onder
ogen zien dat ook ik geen wonderen
verricht, dat er eigenlijk nauwelijks
nieuwe inzichten zijn, dat de Kerk alles
al heeft uitgevonden, dat het geen
rozentuin is en dat het er eigenlijk op
neer komt om gewoon dóór te gaan.
De grootste beweging die ik nog heb
gemaakt heeft zich voltrokken onder
pastoor van Osch. Waar wij eerder
tamelijk de vrije hand hadden in de
liturgie, stelde hij veel duidelijker de
officiële teksten centraal. Achteraf heb
ik er spijt van, maar ik heb aanvankelijk
behoorlijk tegen gesputterd. Ik heb
mij meer verdiept in teksten van
destijds kardinaal Ratzinger, de latere
paus Benedictus en kwam uit bij 'de
Heer' van Romano Guardini om de
diepte van de Sacramenten te ontdekken en dat dat allemaal zoveel meer
omvat, zoveel rijker is ook, dan onze
eigen 'creatieve inbreng'. Alles, maar
dan ook alles ben ik blijven bevragen.
Niet meer vanuit mijn vroegere 'puberaal-kritische' houding, maar meer van
“hoe zit het nou echt, wat wil de kerk
hiermee zeggen en wat betekent het
voor mensen”? Vooral over de verrijzenis heb ik verschillende pastoors en
bisschoppen 'doorgezaagd'. Natuurlijk
over de verrijzenis, want dat is het
belangrijkste, maar ook het moeilijkste
punt van ons geloof. Ik probeerde dan

vooral iets te horen van hun persoonlijke verstaan en beleven. Soms voelde
ik mij afgescheept met een overbekende kerkelijke formulering, dan
weer had ik het gevoel echt gehoord
te zijn en verder te kunnen met het
antwoord, al is het laatste woord er
nooit over gezegd. Ondertussen blijft
mijn moeder ook altijd nog aanwezig
met haar antwoord, dat ik als puber zo
verfoeid heb; 'mysterie'.
Onder deze kop 'blijven groeien' hoort
eigenlijk nog een heel scala aan ontdekkingen, maar dan kan ik beter een
boek schrijven. Ik noem er maar een
paar; herontdekking van de Biecht,
verstaan van huwelijk en seksualiteit,
betekenis van stille retraites, wat het
maken van een preek met mezelf
doet, dat je van jezelf geen heilige
kunt maken, etc. etc.
Indrukwekkendste ervaringen
Waar ik eigenlijk het meest tegenop
zag bleek al gauw het mooiste om te
doen; uitvaarten. Verschrikkelijk leek
me dat om in je eentje voor zo’n grote,
volle kerk te staan op zo’n uiterst belangrijk en verdrietig moment in het
leven van zoveel mensen. En ik dank
God dat me dat vrijwel altijd zo goed
is afgegaan. Steevast maakte ik in mijn
preek een overgang van het leven van
de overledene naar het geloof in de
verrijzenis. Heel vaak merkte ik ook
dat de aandacht daarbij niet af, maar
juist toenam. Immers, wat je over de
overledene kunt zeggen dat is bij de
meeste aanwezigen wel bekend. Veel
minder vanzelfsprekend is dat mensen

de verrijzenis en het eeuwige leven
serieus nemen. En als je daar vanuit
die hoek over spreekt dan zie je de
mensen de oren spitsen. Niet dat ze
het er dan allemaal mee eens zullen
zijn, maar ze hebben wel iets om over
na te denken. En dat vind ik grote winst.
Iedereen moet zijn eigen weg gaan
in geloof, maar wij, als voorgangers
van deze Kerk moeten wel waarachtig
blijven getuigen 'van de hoop die in
ons leeft'.
Dan waren er ook de reizen/bedevaarten die ik heb mogen meemaken.
Helemaal aan het begin, een week
deelnemen aan het leven in Taizé;
geweldig, al die oprecht zoekende
jongeren! Heel inspirerend was ook
de reis naar Israël, met oud pastoor
Ponsioen, en dan vooral het bezoek
aan de ruïne van de synagoge van
Kafarnaüm, waarbij je zeker weet dat
Jezus daar gestaan heeft toen hij de
boekrol van Jesaja aangereikt kreeg.
Daarmee kwam het hele Evangelie
ineens veel dichterbij.
Tenslotte heeft de begeleiding van een
stervende mij een keer diep geraakt.
Eigenlijk was het andersom; de stervende begeleidde mij meer dan ik
haar. Het laat zich niet op papier uit-

drukken, maar de manier waarop deze
mevrouw, in volledige overgave en
vrede, biddend een schier eindeloze
doodsstrijd heeft gevoerd, deed mij
vermoeden wat een heilige moet zijn.
Ik hoop dat ik later ook zo dood kan
gaan.
Kijk op de kerk
Tsja…, je kunt bijna zeggen dat het
een haat-liefde verhouding is. Van
de ene kant zie ik dat er zo verschrikkelijk veel mis is met onze Kerk, dat
ik me soms bijna schaam om erbij te
horen. Neem het seksueel misbruik;
onvoorstelbaar dat zoiets kan in een
gemeenschap die hoog opgeeft over
de moraal! Voeg daarbij de grote
verdeeldheid in de Kerk en al het
gekrakeel onder pastoors en diakens.
Om moedeloos van te worden. “Dat
de Kerk nog bestaat is het bewijs
dat ze van God moet zijn” heb ik
eens gehoord. Ja, als de Kerk alleen
zou drijven op het gepruts van ons,
haar voorgangers, dan was ze al lang
verdwenen. Maar er is altijd dat ene,
onverwoestbare hart in de Kerk; Jezus
Christus. En dat is ook een kant van de
Kerk, dat zij Hem doorheen 2000 jaar
levend gehouden heeft. Dat is werkelijk iets om grote bewondering voor

Zondag 11 oktober 10.00 uur Grote Kerk

Viering 25 jarig jubileum diaken Raaijmakers
Vijfentwintig jaar geleden (30 september 1995) werd diaken Pieter Raaijmakers
door Mgr. ter Schure tot permanent diaken van ons bisdom gewijd. Nadat
hij ruim 23 jaar in de St. Petrusparochie in Uden werkzaam was, is hij sinds
een jaar aangesteld in onze parochie. Graag hadden we het jubileum groots
willen vieren, maar de corona-crisis tempert ook dit feest. Even werd gedacht
aan uitstel tot volgend jaar, maar bij nader inzien willen we toch liever klein
vieren dan helemaal niet.
De H. Mis van 11 oktober (10.00 uur)
zal daarom mede in het teken staan
van het jubileum. Daarbij zullen enkele
oud-collegae concelebreren en het
jongerenkoor van de St. Petrusparochie
Uden, “Deux Bornes”, zal de viering
opluisteren. Het belooft een bijzondere
viering te worden, waarbij de diaken
graag iedereen, zowel de parochianen
uit Oss als die uit Uden had uitgenodigd.
Maar helaas, vanwege corona kan er
maar een beperkt aantal mensen in
onze kerk.

kerkgangers van 10.00 uur, om zoveel
mogelijk uit te wijken naar de H. Mis
van 11.30 uur. Na de mis van 10.00 uur
is er een besloten receptie voor
genodigden. De diaken laat weten
dat hij deze gang van zaken betreurt,
maar gaat ook uit van begrip voor de
te maken keuzes. Mocht u de diaken
willen feliciteren, wilt u dat dan schriftelijk doen middels een kaartje of een
briefje (met adres afzender s.v.p.) dat u
achter in de kerk kunt deponeren.

Daarom willen we vriendelijk om
medewerking vragen aan onze vaste

Pastoor R. Kerssemakers en
Bestuur Willibrordus Parochie

te hebben. We kunnen het overal over
oneens zijn, maar dat Hij ons, hoe dan
ook, samen houdt, daarover bestaat
geen enkel verschil van mening. Nee,
er is beslist niets mis met het wezen
van de Kerk, integendeel, zij is en zal
met Christus onverwoestbaar blijven.
Zaak is meer hoe wij daarmee omgaan.
U en ik, hoe geven wij vorm aan de
'schat in de akker', die ons gegeven is?
Die vraag zal mijn hele verdere leven
blijven kleuren in de hoop dat door of
na ons, de Kerk weer op mag bloeien.
Jubileum
Natuurlijk had ik het 25 jarig jubileum
graag uitbundig en met iedereen
gevierd, maar het gedoe met corona
maakt dat er van spontaan ontmoeten
nauwelijks sprake kan zijn. Op 11 oktober zal de H. Mis in de Grote Kerk van
10.00 uur mede in het teken staan van
het jubileum. Vervolgens zal er in het
parochiecentrum een besloten receptie zijn met helaas maar een klein aantal genodigden. Maar hoe dan ook,
groot of klein, de dankbaarheid voor
alles wat ons gegeven is moet hoog in
het vaandel staan.
Getekend diaken Pieter Raaijmakers

Dopelingen in onze
Willibrordus Parochie
Givani van Vugt
Lieke Vos
Evi van Berkom
Mason Lagarde
Wij feliciteren de ouders
en wensen hen en hun
kinderen een mooie toekomst
toe als blije en gelukkige
Christenen.
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Kevelaer 2020
Helaas konden we dit jaar onze
bedevaart naar Kevelaer, die traditiegetrouw plaatsvindt in augustus,
niet door laten gaan vanwege het
Coronavirus. Een aantal pelgrims
hebben nog gevraagd of het mogelijk was om op eigen initiatief een
bezoek te brengen naar de Troosteres
der Bedroefden en dat is inderdaad
mogelijk. Natuurlijk met de nodige
Covid-19 maatregelen in de Basiliek.
Ook een kleine delegatie van het
bestuur van de Broederschappen
Ravenstein, Landerd, Oss, Veghel,
Uden - allen met omgeving - is op
29 augustus jl. naar Kevelaer
getrokken om Maria een bezoek
te brengen.
We hebben een Pelgrimskaars laten
maken met de namen van alle Broederschappen erop. Aan de bedevaartleiding
in Kevelaer hebben we gevraagd om
in de Eucharistieviering van 11.30 uur
de kaars te zegenen en deze te laten
branden bij Maria. Dit verzoek is ingewilligd. Tijdens de eucharistievering
assisteerden Henk van Thiel, diaken
in de Petrusparochie in Uden en Peter
Stoltz als acoliet en lector. Det van de
Crommert droeg tijdens de intocht de
pelgrimskaars.
Een warm welkom als opening van
de Eucharistieviering, voor ons als
bestuursleden van de Broederschappen, door Pater Benny. Fijn dat we
toch naar Kevelaer zijn gekomen, maar
helaas zonder pelgrims. Daarna werd
de kaars gezegend, ontstoken door
Henk en bij Maria neergezet. Tijdens
de voorbeden hebben we gebeden

voor: Al onze pelgrims die ziek zijn, of
door het Coronavirus getroffen zijn of
zijn geweest. Voor al onze pelgrims die
ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Voor allen die een familielid, vriend
of kennis hebben verloren, dat zij de
kracht hebben door te gaan met hun
leven. Voor al onze pelgrims die dit
jaar geen bezoek aan de Troosteres
der Bedroefden kunnen brengen.
Het was een mooie Eucharistieviering
met toch een eigen inbreng. We hopen dat we volgend jaar weer met zijn
allen kunnen gaan. Het was ook wel

Begraafplaats
Gerardus Majella
Er is hard gewerkt door 'Schildersbedrijf van Breda' om de corpus op
de begraafplaats te restaureren en
mooi te maken zodat deze er weer
jaren tegen kan. Het resultaat mag
er zijn!
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vreemd zonder Pelgrims. In het voorjaar van 2021 pakken we als bestuur
de draad weer op en hopen u dan te
kunnen mededelen dat we naar Kevelaer kunnen gaan.
Namens het bestuur van de Broederschappen Ravenstein, Landerd, Oss,
Veghel en Uden,
De heer en mevrouw Stoltz

Beste vrienden en
stadsgenoten van de
Maria Onbevlekt
Ontvangen kerk en
Willibrordus Parochie,
In de maand september krijg ik
vaak de mogelijkheid om mijn actie
te mogen vertellen in de kerk en
een collecte te houden. Maar nu in
de Coronatijd is alles anders. Juist
om dit vervelende virus voel ik me
gedwongen om dit in het Parochieblad te schrijven.
De laatste maanden krijg ik veel meer
vragen om hulp van mensen uit mijn
vroeger missiegebied in Argentinië.
Daar geldt: geen werk, geen loon en
geen brood. U ziet en hoort het op de
televisie. Zij kennen geen uitkeringen
en andere sociale tegemoetkomingen.
De regering heeft geen financiële
'buffers' van miljarden. Ze heeft alleen
maar schulden, die ze niet kan aflossen.
Bij zulke situaties zijn de armen en

vooral de kinderen meestal de dupe.
Daarom is het zo fijn dat ik in Oss een
collecte mag houden en wil die dit
jaar bijzonder aanbevelen. Daarom
vraag ik u om een bijdrage over te
maken naar onderstaand rekeningnummer zodat ik zelf kan zorgen dat
het op de juiste plaats komt bij de
mensen die het nodig hebben.

Bedankt voor uw gulle gave.
Vriendelijke groet en tot ziens,
Theo van der Leest,
missionaris svd
E-mailadres: t.vanderleest@bzht.nl
Rekeningnr.: NL41RABO 0140404392

Kapelanie wordt
appartementencomplex
Bouwbedrijf Berghege gaat van
kapelanie aan de Begijnenstraat in
Oss vijf appartementen maken.
De parochie Heilige Willibrordus en
Bouwbedrijf Berghege tekenden
vrijdag 10 juli een aannemingsovereenkomst voor de verbouwing
van de kapelanie aan de Begijnenstraat tot vijf appartementen.
Berghege bestaat bijna 100 jaar en
de parochie was destijds één van de
eerste opdrachtgevers. De parochie
blijft eigenaar van de kapelanie en gaat
de appartementen in eigen beheer
verhuren. Op die manier wordt het
gebouw verduurzaamd, heeft het
toegevoegde waarde en wordt het
ingezet om het maatschappelijk
belang te dienen. De bouw startte in
september en wordt naar verwachting
begin 2021 opgeleverd.
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Liturgische kalender
Missen door de week:
		
		
Uitstelling Allerheiligste:
Biechtgelegenheid:

26 september 2020 t/m 20 december 2020

Elke dag om 8.30 uur in de Grote Kerk te Oss
Dinsdag, donderdag en zaterdag: 8.30 uur huiskapel pastorie te Berghem
Woensdag en vrijdag: 19.00 uur huiskapel pastorie te Berghem
Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Grote Kerk te Oss
Iedere zaterdag in de Grote Kerk van 17.30 - 18.00 of op afspraak

Kerkkoren in Coronatijd:
In deze Coronatijd is de samenstelling van de verschillende koren anders
Extra vieringen Grote Kerk:
+
+
+
+

Iedere donderdagavond in oktober: Marialof aanvang 19.00 uur.
Zondag 22 november Hoogfeest Christus Koning: Vespers aanvang 16.30 uur.
Dinsdag 8 december Maria Onbevlekte Ontvangenis: H. Mis aanvang 10.00 uur en 19.00 uur.
Tijdens de Advent: Iedere werkdag, bidden van de Lauden voor de H. Mis aanvang 08.10 uur.

26e Zondag door het jaar
Zaterdag

26 sept

Zondag

27 sept

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Kerkkoor
Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem
Kerkkoor
Grote Kerk Oss
Les Chanteurs de St. Gérard
Grote Kerk Oss
Eerste Heilige Communieviering Oss
(1)
Met mgr. Mutsaerts - (2) H. Vormsel met mgr. Mutsaerts
Sint Lambertus Haren
Kerkkoor
Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem
Kerkkoor
Grote Kerk Oss
Gregoriaanse Schola (1)
Grote Kerk Oss
Les Chanteurs de St. Gérard (2)
(3)
25-jarig jubileum diaken P. Raaijmakers
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Kerkkoor
Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem
Kerkkoor
Grote Kerk Oss
Deux Bornes (3)
Grote Kerk Oss
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

Sint Lambertus Haren
Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Heilige Geest Oss

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Kerkkoor
Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem
Kerkkoor
Grote Kerk Oss
Les Chanteurs de St. Gérard
Grote Kerk Oss
(4)
60-jarig jubileum heer en mevrouw van Asseldonk
Heilige Geest Oss
Don Boscokoor (4)
Sint Lambertus Haren
Kerkkoor
Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem
Kerkkoor
Grote Kerk Oss
Gregoriaanse Schola of Mannenkoor
Grote Kerk Oss

27e Zondag door het jaar
Zaterdag

3 okt

Zondag

4 okt

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

28e Zondag door het jaar
Zaterdag

10 okt

Zondag

11 okt

29e Zondag door het jaar
Zaterdag
Zondag

17 okt
18 okt

Kerkkoor
Kerkkoor
M.O.O. koor
Les Chanteurs de St. Gérard

30e Zondag door het jaar
Zaterdag

24 okt

Zondag

25 okt

Allerzielen/Allerheiligen
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Zaterdag

31 okt

Zondag

1 nov

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

Maandag

2 nov

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

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

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

32e zondag door het jaar
Zaterdag
Zondag

7 nov
8 nov

Gregoriaanse Schola of Mannenkoor
Kerkkoor
Kerkkoor
(5)
Willibrordus Viering
Kerkkoor
Kerkkoor (5)
Gelegenheidskoor
Don Boscokoor

33e zondag door het jaar
19.00 uur
Sint Lambertus Haren
19.00 uur
Grote Kerk Oss
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
15 nov
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Grote Kerk Oss
Hoogfeest Christus Koning / laatste zondag kerkelijk jaar
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Zaterdag
21 nov
19.00 uur
Grote Kerk Oss
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
22 nov
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Heilige Geest Oss
1ste zondag van de Advent (B - jaar)
19.00 uur
Sint Lambertus Haren
Zaterdag
28 nov
19.00 uur
Grote Kerk Oss
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
29 nov
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Grote Kerk Oss
2de zondag van de Advent
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Zaterdag
5 dec
19.00 uur
Grote Kerk Oss
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
6 dec
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Grote Kerk Oss
Maria Onbevlekt Ontvangen
10.00 uur
Grote Kerk Oss
Dinsdag
8 dec
19.00 uur
Grote Kerk Oss
3de zondag van de Advent
19.00 uur
Sint Lambertus Haren
Zaterdag
12 dec
19.00 uur
Grote Kerk Oss
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
13 dec
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Grote Kerk Oss
4de zondag van de Advent
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Zaterdag
19 dec
19.00 uur
Grote Kerk Oss
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
20 dec
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag

14 nov

Kerkkoor
Kerkkoor
M.O.O. koor

Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor
Kerkkoor
Kerkkoor
Cantor (met Catechese)

Kerkkoor
Kerkkoor
Gregoriaanse Schola
Don Boscokoor
Cantor
M.O.O. koor
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor (met Catechese)

Kerkkoor
Kerkkoor
M.O.O. koor
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Ieder van ons krijgt de sleutel van de hemel
(Gedachten bij Matteüs 16, 13-20 en 16,21-28)
De evangelielezingen van de 21e en 22e zondag door
het jaar vormen één geheel. Het wordt wel de sleutelpassage van het Matteüsevangelie genoemd. Petrus
krijgt de sleutels van het Rijk der hemelen en de macht
om te binden en te ontbinden op aarde en in de hemel.
Hij krijgt zaken die we aan God toeschrijven. “Jij bent
de rots waarop Ik mijn Kerk bouw. De poorten der hel
zullen haar niet overweldigen”, zegt Jezus tegen Petrus.
Maar even verder zegt Jezus tegen hem: “Ga weg,
satan, terug!”
Wat is hier aan de hand?
Het begint ermee dat Jezus aan zijn leerlingen vraagt
“Wie zeggen jullie dat Ik ben?” en dat Petrus namens
allen antwoordt, zodat ieder van ons zich met Petrus
kan vereenzelvigen. “Gij zijt de Christus, de Zoon van de
levende God”, zegt Petrus. Op een of andere wijze weet hij
dat in deze mens Jezus, God aanwezig is en dan openbaart
het goddelijke zich ook in hem. Jezus wil zich laten kennen,
Hij wil God laten kennen. Hij wil zijn kennis van God delen
met de leerlingen, met Petrus, met ieder van ons.
Ieder van ons kent wel momenten van liefde en vreugde.
Ik denk dat we daarin raken aan de liefde van God. Dat zijn
de momenten waar het om gaat in ons leven. Van daaruit
mogen ook wij die liefde aan elkaar onthullen en met elkaar
delen.
Maar we zijn mensen. Wij willen ons leven veilig stellen, een
goede positie, een goed inkomen, aanzien bij de mensen.
Zo was het ook bij Petrus. Vlak na die prachtige ervaring
van God in de ontmoeting met Jezus vervalt hij in het
menselijke, al te menselijke patroon wat wij ook zo goed
kennen. Als Jezus spreekt over zijn naderende lijden en
dood, is dat voor Petrus absoluut niet te verenigen met ons
menselijke denken en streven.“Satan, terug!” Jezus schrikt
hem wakker. Hij wil ook ons wakker schrikken. Hij wil ruimte
maken voor God, voor de liefde, voor dat andere leven.
“Wie zijn leven verliest, zal het vinden. Wat voor nut heeft
het voor een mens heel de wereld te winnen ten koste van
zijn eigen leven”, zegt Hij.

Dat andere leven, dat wil Jezus voor ieder van ons.
In alles is Hij erop gericht dat die God die in Hem is
zich, zoals even bij Petrus, ook in ons heel persoonlijk
openbaart en dat we tegelijk daarmee de kracht krijgen
dat te delen met de anderen. Dat is precies wat Jezus
in deze evangeliepassage met Kerk bedoelt. Niet het
instituut waarin paus, bisschoppen en priesters een
bijzondere van God gegeven macht zouden hebben,
maar het gebeuren dat Gods liefde zich in ons leven
openbaart en we die liefde mogen delen met alle
mensen en de hele schepping.
Dat andere leven is voor ieder van ons bestemd. En
Jezus verzekert ons dat dat kan beginnen in ons aardse
leven met onze al te menselijke patronen en ons
onvermijdelijke lijden en de dood. Steeds weer kan de
liefde opkomen. Het is de sleutel van de hemel en die
krijgt ieder van ons nu al in handen.
Getekend Geer Salet
(Macharen)

Om de week H. Mis in Haren en Macharen, aanvang 19.00 uur
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Heilige Lambertus (Haren)
Op onderstaande zaterdagavonden
wordt om 19.00 uur de H. Mis
opgedragen:

Sint Petrus Banden’ (Macharen)
Op onderstaande zaterdagavonden
wordt er om 19.00 uur een H. Mis
opgedragen:

- 3, 17 en 31 oktober
- 14 en 28 november
- 12 december 2020

- 26 september
- 10 en 24 oktober
- 7 en 21 november
- 5 en 19 december 2020

