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Kerstmis
Als we inmiddels de 3de kaars op de adventskrans hebben ontstoken en daar even bij stil staan, biddend en mijmerend:
dan vragen wij ons af: hoe zal het Kerstfeest er dit jaar uitzien? Hoe zal Oud en Nieuw verlopen en wat is er te
verwachten in het Nieuwe Jaar? Welke weg gaan we in Nederland, welke weg gaat onze Kerk en welke weg gaan
wijzelf?
Wij hebben wel een heel vreemd jaar achter de rug, niet
alleen in het wereldse maar ook in het religieuze, het
kerkelijke leven. En daarmee ook in ons persoonlijke leven.
Het Covid 19 virus heeft de hele wereld op zijn kop gezet
en het zal dat nog wel even blijven doen. De persoonlijk
leef- en werkomstandigheden daarmee ook de
sociale banden zijn aangepast, beperkt en
hebben nieuwe vormen gekregen en
ook in de kerk zijn er beperkingen,
al of niet streng opgelegd, al of
niet genegeerd of gevolgd.
Het is verwarrend en voor de
meesten van ons heel moeilijk
het allemaal te volgen en te
begrijpen. Een waarschuwing
uit de medische hoek, een
voorschrift van de regering,
een (be)klemmend advies van
de bisschoppen, een onduidelijk
theologisch geschrift uit Rome.
Daarnaast ervaren we een groeiend
spanningsveld tussen links en rechts,
gebieden waar heftige oorlogen en
conflicten dreigen, milieu en economische
problematieken, grote ethische vraagstukken,
heftige politieke polemiek, onrust en verdeeldheid in het
gezin en ga zo nog maar een tijdje door.
We staan in een wereld waar niet langer meer het ware,
het schone en het goede eensgezind nagestreefd worden
maar waar persoonlijke belangen, dubbele agenda’s en
willekeur het dagelijkse leven bepalen. Een wereld waar
wij als gelovige mensen ons als vreemdelingen voelen
gediscrimineerd, een niet geaccepteerd ras, want we
hebben een afwijkende mening en dat kan niet. Want in
Nederland is het zo: ‘je mag zeggen wat je denkt, als je maar
hetzelfde denkt als iedereen.’
De wereld wordt leeg zonder betekenis en zonder doel
want iedereen bepaalt zelf wat goed is, wat mag en wat
niet, waar de grenzen liggen. Zelfbeschikking is ons devies.
Onbegrijpelijk, want de wereld wordt er niet vrolijker op,
integendeel somberheid, depressies, leegheid lusteloosheid en bovenal een gebrek aan perspectief maken dat
vooral jonge mensen het niet meer zien zitten. Wat is nog

de moeite waard om voor te gaan? Is er nog iets om voor
te leven behalve geld, drugs en revolutie? Als dadelijk
Corona voorbij is wat gaan we dan doen om zin te geven
aan ons leven?
We slijpen vast de messen: “Over jouw leven
hoef ik niet na te denken dat doe je zelf
wel. Wie ben jij om mij te zeggen wat ik
moet doen.”
De allereerste Christenen in de
catacomben hadden niets in te
brengen in het dagelijkse leven,
zij hadden geen grip op wat dan
ook, leefden eigenlijk continue
in de gevarenzone, maar
hadden wel een heel duidelijk
perspectief om voor te leven:
de persoon van Jezus Christus.
Niet een heel goed doortimmerd
beleidsplan met uitgekiende
strategieën en een geoliede structuur
maar enkel een oproep om Hem, Jezus,
te volgen en de boodschap: “doe gij evenzo”.
Dat dat wel succes had en ook navolging weten
we uit de geschiedenis. Bovendien anders zaten wij
als katholieken nu niet hier.
Degenen die de Boodschap begrepen hadden en voor
Jezus Christus gingen kunnen we gerust uitzonderlijk en
heilig noemen. Neem het Evangelie van Mattheüs: De zaligsprekingen is een aansporing om te leven naar het ware
leven, het ware geluk en innerlijke vrede, alleen de weg is
geen glamour, macht, aanzien of zekerheid maar een weg
van zelfgave, zelfverloochening, boetedoen, vergeven,
liefhebben zonder onderscheid en dat gaat moeite kosten,
dat gaat alles kosten. De weg van de persoonlijke heiligheid. Die weg is alleen te gaan met Jezus Christus, voor
Hem, door Hem en in Hem. En dat kan alleen succesvol
zijn als het geloofwaardig gebeurd
en als het radicaal gaat.
De weg van Jezus Christus is een
weg naar persoonlijke heiligheid en
zal dan ook een persoonlijke keuze
moeten zijn. ‘Het zout van de aarde’
Grote Kerk te Oss

Colofon

Vervolg van pagina 1

Parochieblad Willibrordus
Oss - Berghem - Haren - Megen - Macharen
Contactgegevens
Parochiecentrum en administratie:
Koornstraat 6, 5341 BR Oss
Telefoon: 0412 856410
E-mail: info@parochiewillibrordus.nl
Website: www.parochiewillibrordus.nl
Bereikbaar dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 11.00 uur
Rekening Rabobank: NL34RABO0140405682
Pastoraat en pastorie Oss
Pastoor R. Kerssemakers
Begijnenstraat 1, 5341 BC Oss
Telefoon: 0412 622015
E-mail pastoor: pastoor@parochiewillibrordus.nl

zijn. Onze Kerk, en ook het gebouw, zal álleen overeind
blijven als wij Jezus Christus en zijn Evangelie centraal
stellen in ons eigen leven. Niet het milieu, niet de global
economy, maar Jezus Christus: een Persoon. Een weg die
gaat naar ‘back to the basics’ en pas dan leidt tot de echte
vrede en vreugde van ons menszijn hier op aarde en straks
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Hij komt…, Hij is er al…, Hij wacht op mij en op u.
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Like ons op
Parochie H. Willibrordus Oss

Eucharistievieringen
bijwonen?
Dan vooraf aanmelden
op de inschrijflijsten.
Deze liggen tijdens de
vieringen achter in de
kerk(en).
(dit kan niet telefonisch)

Christus Koning:
een memorabele viering in de
H. Geestkerk met uitreiking
onderscheidingen
De viering van de H. Mis op zondag 22 november 2020
heeft een bijzonder karakter vanwege het feit dat het
de laatste Eucharistieviering in de ‘Visserskerk’ is.
Voortaan zijn de parochianen van harte welkom in de
Grote Kerk. Deze laatste viering wordt bijgewoond
door ongeveer 75 parochianen, inclusief elf koorleden.

Als collectant heeft de heer Poirters op een voortreffelijke
manier zijn steentje bijgedragen. Bij dit echtpaar was de
dienstbaarheid voor de gemeenschap zeer hoog. Pastoor
Kerssemakers overhandigt beiden de erepenning van de
Willibrordusparochie, aangevuld met een boeket bloemen.
Joan en Willy Abrahams. Joan (zoon van Willy) is reeds
40 jaar misdienaar en acoliet (hij begon als misdienaar toen
hij zes jaar oud was). Joan was in die jaren in de weer voor
een zestal pastoors. Willy (vader van Johan en opa van
verschillende misdienaars) heeft ook een rijke staat van
dienst voor de parochiegemeenschap. Pastoor Kerssemakers
spreekt zijn welgemeende dank uit en hoopt dat beiden
nog jaren door zullen gaan. De erepenningen worden
overhandigd vergezeld van bloemen.
Alda Spanjers. Alda Spanjers, lid van het Don Boscokoor is
een zeer bedreven lid en goed in het organiseren van diverse
samenkomsten. Haar inzet is groot, ze houdt van gezelligheid
en ze is zeer trouw aan het koor. Haar man, die inmiddels is
overleden, wordt gememoreerd voor het vele en kostbare
werk voor de gemeenschap. Pastoor Kerssemakers vraagt
haar nog lang te blijven zingen en Alda ontvangt de erepenning aangevuld met een boeket bloemen.
Hierna spreekt de voorzitter van het koor Alda toe en feliciteert haar met haar 40-jarig lidmaatschap. Hij overhandigt
Alda het speldje en de oorkonde van de Gregoriusvereniging.
Na afsluiting van de dienst en de zegen van God, zingt het
koor nog een extra lied voor de gedecoreerden.
Het was een indrukwekkende laatste viering in de H. Geest Kerk.

Pastoor Kerssemakers heet de aanwezigen van harte welkom
in deze bijzondere viering. Hij memoreert aan de vele mooie
vieringen in de H. Geestkerk, zoals de doop- huwelijks- en
afscheidsbijeenkomsten. De parochianen vormden een
grote familie, die het geloof samen beleefden. Voor dit alles
zijn we - als gelovigen - God dankbaar.
Acoliet Willy Abrahams verzorgt de eerste en tweede lezing.
In zijn preek verwijst de pastoor naar het kwaad in de wereld
en dat men daarvan niet een speelbal van en mag zijn. De
dood van de mens is niet het einde omdat Christus alles –
ook na de dood – zal overwinnen. We moeten als gelovigen
vertrouwen hebben in God en Hem zien als de rechtvaardige
rechter. In de voorbeden worden alle vrijwilligers extra
bedankt voor de wijze waarop zij zich hebben ingezet. De
overleden pastoors van de ‘Visserskerk’ (waaronder pastoor
Vissers en pastoor Derijks) worden tevens in herinnering
gebracht. Na de H. Communie wordt er overgegaan tot het
uitreiken van enkele erepenningen.
Frans en Hanny Poirters-Blom. Beiden hebben veel betekend
voor de parochie. De verzorging van de bloemversiering
door mevrouw Poirters-Blom verdient een extra compliment.
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Een veelzijdige dienst, betekenisvol vieren
Als ik op zondag 22 november (’20) naar de Visserskerk loop, realiseer ik me
nog helemaal niet dat de schrijfkriebels daar snel op zullen gaan spelen.
Ja, ik weet dat één van onze koorleden, Alda Spanjers, gehuldigd zal worden
met haar 40-jarig lidmaatschap van het Don Boscokoor. Dat er meer op het
programma staat is me niet onbekend, maar geloof ik, minder tot me doorgedrongen.
Bij binnenkomst is de fotograaf al druk
bezig met de uitvoering van zijn vandaag belangrijke taak. Er moeten niet
alleen foto’s gemaakt worden van de
mensen die gehuldigd zullen gaan
worden – dat is vandaag niet alleen
ons collega-koorlid -, maar omdat deze
kerk voor de parochianen voortaan nog
alleen beschikbaar is voor bijzondere
diensten (b.v. een uitvaart) zal er hierna
nauwelijks of geen geleenheid zijn om
nog op foto vast te leggen wat zich
binnen de muren bevindt; hoe het er
daar uitziet. Ik zie hem zijn best doen.
Op verzoek van onze dirigent zitten
de koorleden, keurig gespreid (1,5 m)
wat vroeger op hun plaats en dan
fluister ik mijn buurman toe: ”Ik vind het
een gezellige drukte.” Aantal aanwezigen? Bij een uitvaart mogen toch
100 personen aanwezig zijn?
En vandaag is het de laatste dag dat
de parochianen in deze kerk gewoon
hun zondagsplicht kunnen vervullen.
Is toch voldoende overeenkomst om
die 100 te legaliseren? En appèl heb
ik niet gehouden, maar mijn indruk…
daar zitten we niet ver onder. En afstand
houden? Ook niet nagemeten, maar
ik zie duidelijk dat er rekening mee
wordt gehouden; zelfs zie ik een paar
mondkapjes.
Bovenstaande inleiding lijkt me ruimschoots voldoende om aan de H. Mis
te beginnen, waarbij ik oprecht zal
proberen er niet te ver over uit te weiden.
Ter opening zingen we het toepasselijke lied “De vreugde voert ons naar
dit huis” en vervolgens zingen we de
2-stemmige Messe No. 4 van Charles
Gounod. In het evangelie horen we de
gelijkenis die Jezus maakt omtrent het
laatste oordeel, waarin hij schapen
rechts en bokken links van zijn rechterstoel plaatst. De preek van de pastoor
is daar ook op gebaseerd, als hij met
voorbeelden aangeeft hoe aandacht
aan naasten kan worden gegeven of
onthouden; aan voldaan wordt of erin
tekortgeschoten.
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Als de pastoor aan het einde van de
H. Mis de zegen heeft uitgesproken,
roept hij eerst enkele (meer directe?)
medewerkers: acoliet/bloemenverzorger/
collectant naar voren. Zij hebben zich
al jaren – voor de bloemenverzorgster,
mevr. De Poirters hoor ik zelfs “sinds
mensenheugenis” vallen – voor met
name de Visserskerk ingezet. Iedereen
wordt persoonlijk toegesproken en
telkenmale blijkt uit de woorden van
de pastoor zijn oprechte waardering
voor ieders bijdrage aan het goed en
soepel functioneren binnen de parochie;
Frans de Poirters als collectant en wat
er verder op zijn pad komt - ik heb
hem ook zijn vrouw bij de bloemenklus zien assisteren – en vader en zoon
Abrahams, die al vroeg van misdienaar
tot acoliet opklommen en er nooit
een fulltime baan aan overhielden,
maar evenmin de indruk wekken dat
hun werk op het priesterkoor wel eens
gehinderd wordt door andere beslommeringen/verplichtingen. Bij het toe-

spreken van vader en zoon Abrahams
hoorde ik wel duidelijk dat ze zonder
ballotage welkom zijn om in de Grote
Kerk hun werk voort te zetten. Zoiets
is geen acquisitie; het geeft alleen
blijk van de praktische inslag van de
pastoor. Met ervaren krachten verder
gaan is immers veel eenvoudiger dan
nieuwe-lingen werven, die je nog
helemaal moet inwerken. Bovendien
heb ik niet gehoord van een wachtlijst
van aspirant misdienaars of acolieten.
Hoewel deze keer een groep mensen
naar voren is geroepen neemt de
pastoor rustig de tijd om iedereen
persoonlijk toe te spreken; in het
welverdiende zonnetje te zetten.
Dat geldt ook voor Alda Spanjers, die
hierna aan de beurt komt en niet alleen
geprezen wordt voor haar trouwe
inzet als koorlid, maar ook voor de
door haar daarnaast nog ontwikkelde
activiteiten. Als de pastoor is uitgesproken komt Harry Sprakel op het
priesterkoor om allereerst Alda toe te
spreken en haar vele verdiensten te
memoreren, maar hij verwoordt
vervolgens ook nog zijn waardering
voor de andere gehuldigden, die
allemaal met de ontvangen bloemen
in de hand staan te luisteren. Nu ook
Harry is uitgesproken zingen we
“Dankt, dankt nu allen God.”, waarmee

de schijn gewekt dat het is afgelopen.
Er wordt ook geapplaudisseerd.
Maar vandaag vieren we ook Christus
Koning en dan mag volgens de pastoor
(en die heeft uiteraard maximale
inspraak) het lied “U zij de glorie” niet
ontbreken. Het staat ook degelijk op
het programma van het koor. Het
enthousiasme van het koor is nog
geenszins tanende en dit is echt zo’n
lied dat uitnodigt tot zingen uit volle
borst. Als we, als het lied uit is, stil
houden klinkt er opnieuw applaus.
Dat applaus is natuurlijk passend voor
de gehuldigden, al ben je als koorlid
toch ook geneigd je af te vragen

“Zouden ze hiermee ook willen aangeven dat ze niet ontevreden zijn over
onze zang?” Onbetwist is dit applaus
echter ook verdiend voor Harry Sprakel,
die niet alleen zijn toespraken heeft
moeten voorbereiden, maar ook alle
voorbereidende beslommeringen
voor Alda’s huldiging, waaronder de
contacten met de Gregoriusvereniging,
voor zijn rekening heeft genomen.
De dienst is nu echt afgelopen, maar ik
talm even voor ik vertrek en realiseer
me dat het wel eens de laatste keer
zou kunnen zijn dat ik (in levende lijve)
in deze kerk was. Noemde ik de tekst
“De vreugde voert ons naar dit huis”

toepasselijk, nu kan ik enige weemoed
niet ontkennen.
En verdenk me niet van zwaarmoedigheid, maar we zongen ook het lied
“Mijn Jezus ik hou van U” en elk
couplet eindigde met “ ‘k heb van u
gehouden, maar nooit zoveel als nu.”
Daarbij voelde ik telkens de voor mij
ook geldende toepassing op de
Visserskerk.
Jan van Asseldonk

Nieuwe opzet Eerste Heilige Communie en
Vormsel in de gehele Willibrordus Parochie
Sinds vele decennia zijn de vieringen van de Eerste Heilige Communie, en
het Heilig Vormsel, in de Katholieke Kerk, hoogtepunten in de beleving van
talloze gezinnen. Veel pastoors worstelen echter al jaren met een sterke
tendens waarin de viering van deze “initiatiesacramenten” iets gekregen
heeft van folklore zonder verdere betekenis of vervolg.
Het pastoraatteam heeft zich krachtig
voorgenomen om met deze traditie te
breken omdat het wezen van het katholieke geloof te mooi en te belangrijk is om op te laten gaan in folklore.
Voortaan zullen er geen leeftijdscategorie gebonden groepsvieringen
meer zijn. Het team wil jonge mensen,
maar ook ouders als het ware aan de
hand inleiden in het geloof waarbij
drie kernpunten van belang zijn;
vieren, weten wat je viert (leren dus)
en leven vanuit dat geloof. Concreet
betekent het dat de parochie, naast de
kerkdiensten, bijeenkomsten organiseert voor diverse leeftijdscategorieën
om te leren waar het in het Katholiek
geloof eigenlijk om gaat.

Pas als sprake is van een serieus engagement met Christus en de Kerk
worden de betreffende Sacramenten toegediend. Aangezien dit een
behoorlijke breuk is met een jaren
bestaande traditie hield de parochie
op 13 oktober jl. een eerste informatieavond over dit onderwerp. Hoewel
iedere geïnteresseerde van harte welkom is kan je je altijd aanmelden via:
catechese@parochiewillibrordus.nl
Of middels een telefoontje naar de
parochie 0412-856410.
Pastoraalteam

Breng tijdens de Kerstdagen een bezoekje
aan onze Kerststal in
de Grote Kerk
Eerste en tweede Kerstdag is de
Grote Kerk in Oss extra geopend van
13.00 tot 16.00 uur om een bezoek te
brengen aan onze mooie Kerststal.
Iedereen is van harte welkom om de
kerststal te bewonderen, een kaarsje
te laten branden of om de knikengel
in beweging te brengen!

De Vespers op Tweede Kerstdag
De Vespers of het avondgebed behoren tot de getijden in de Katholieke
kerk en worden op Tweede Kerstdag om 16.30 uur gebeden in de Grote
Kerk. Hierbij is iedereen van harte welkom om samen met ons te bidden.
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Diamanten huwelijksjubileum van
Jan en Maria van Asseldonk
Wat eigenlijk al op 21 mei gevierd had mogen worden,
is op 31 oktober dan alsnog, toch weer onder dezelfde
beperkende omstandigheden, gevierd; het 60-jarig
huwelijksjubileum van Jan en Maria van Asseldonkvan den Elzen. Zestig jaar getrouwd! Dat is maar aan
weinig echtparen gegeven. En al helemaal niet op de
manier zoals Jan en Maria nu nog in het leven staan.
Corona had hen overigens nog bijna geveld vóór het
feest, maar ze zijn er tenslotte goed doorheen gekomen.
Weer een reden om dankbaar te zijn, en dat zijn ze dan
ook volop!
Op de kermis in Zijtaart is het in 1953 begonnen. Maria kwam
er met een paar nichtjes die daar woonden; eerst was het
gewoon gezellig, maar na twee of drie kermissen leek er
meer te zijn gegroeid. Jan weet nog dat het hem verbaasde
dat Maria mee naar een schoolfeest mocht in het ‘verre’
Den Bosch. In 1960 zijn ze dan getrouwd. Eerst een paar
weken ingewoond bij Jan zijn broer in Zijtaart, daarna
verhuisd naar Elst vanwege Jan zijn baan bij Heinz.
Verschillende verhuizingen zijn gevolgd en onderweg
breidde het gezin zich uit met vijf kinderen en een pleegdochter. Daarnaast waren er nog meer pleegkinderen die
voor korte of langere tijd bij het gezin aanklampten. Ze zullen
het zelf zo niet benoemen maar mij lijkt het een hele prestatie
om naast je eigen gezin, dat ook al niet te klein is, nog ruimte
te creëren voor anderen. Jan erkent dat het leeuwendeel van
de zorg op Maria rustte terwijl hij meer op de achtergrond
steun verleende. De gastvrijheid in dit open gezin werd in de
viering (nog te zien op https://jan60maria.hooloovoo.nl/)
uitdrukkelijk verwoord door zowel hun dochter als kleindochter. Jan zelf zei daarover; “We zijn inderdaad een hecht
gezin, maar we kussen elkaar nou ook weer niet dood”.
Eén van de hoogtepunten voor beiden was een fietstocht
naar Lourdes die ze in 2007 samen op de tandem hebben
ondernomen. Drie weken gefietst, uitgezwaaid in de
stromende regen, onder de toren van de Grote Kerk, door
pastoor Mennen. Gelukkig hield het in Son al op met regenen
anders was de reis wellicht minder memorabel geworden.
De vraag die natuurlijk gesteld moest worden; “Hoe blijf je
zestig jaar samen gelukkig?” Maria geeft als eerste antwoord:
“Je bent niet ineens zestig jaar getrouwd, maar elke dag
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apart, en dat dag na dag, dan kom je wel een keer bij zestig
jaar uit”. Jan vult aan dat het van groot belang is dat je het
“ja-woord” zo bewust aan elkaar geeft dat twijfel geen kans
krijgt. Vanuit het grote onderlinge vertrouwen dat er altijd
geweest is, konden ze elkaar wederzijds ook veel vrijheid
geven. Naast werk en gezin zijn beiden behoorlijk actief
geweest in allerlei organisaties, zoals de K.V.O. (zij) en de
fietstourclub (hij) en beiden hebben ook van alles voor de
parochie gedaan. En “nooit te oud om te leren” zullen ze
denken, want tot voor kort, toen alles op slot ging vanwege
COVID -19, waren ze altijd present bij welke parochiële
activiteit dan ook; Jan natuurlijk niet in de laatste plaats bij
'zijn' Don Boscokoor. Dat geloof in hun leven belangrijk is,
dat moge zo klaar zijn als een klontje, want de mis bij het
jubileum was voor beiden toch net zo belangrijk als het
feest dat eerder al met familie gevierd werd. Minstens elke
zondag, nemen ze deel aan de H. Mis, vaak ook nog door
de week. “Ja” zegt Maria, “het katholieke geloof geeft veel
vrijheid naast duidelijke richtlijnen”.
Hoewel de ouderdom ook voor Jan en Maria met gebreken
komt zijn ze niet van plan om zich daarbij neer te leggen.
Jan droomt er tenminste van om straks, eventueel met een
nieuwe hartklep, nog eens naar Lourdes te fietsen. “Ik ben”,
zoals hij dat zelf zegt, “niet van plan om op te houden met
leven voordat ik doodga”. Ja, en zo kan ik nog wel doorgaan
met het vernoemen van allerlei wetenswaardigheden, maar
Jan en Maria praten zelf ook graag, dus… vraag het hen
zelf, zou ik zeggen. Maar wel mooi dat twee mensen op
deze leeftijd, zo lang samen, zo’n leven, met zoveel dankbaarheid mogen vieren. En dat beiden er ook eensgezind
over zijn aan Wie ze die dankbaarheid moeten adresseren.
Bestuur Willibrordus Parochie

“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.

’n Raar Wirreld
Het is al weer ’n tijdje geleeje dà de maond december één van de mòjste èn spannendste van ‘t jaor waar. ’t Begos
al in november, Sunterklaos kwaam mi de stoomboot in de have van Oss aon. Wà èrder in d’n tijd gebeurde dà op ’t
station mi d’n trein. In beij de gevalle waar ‘t ’n feest. De ‘Goedheiligman’ in ’n rijtuig èn z’n personeel te voet, driftig
lekkers uitdelend aon ’t publiek.
De kiendjes kwaame thuis, verhitte snuutjes en roei wèngskes; ze han Sunterklaos gezien, van z’n Pieten pepernote,
tum-tum èn schömkes gekrege en… ze mochten diejen
aovond de klomp zette. Spanning, nie kunne slaope en ’s
mèriges, vur dag èn dauw ginge ze kijke wà d’r in de klomp
laag. Nòjt hè’k ôk mar ènne wanklank gehuurd. D’r laag gèn
roe in de klomp, ze han gèn hekel aon dieje Piet èn andersum
ok nie.
Tegewordig is dà wel anders; grootgemakt èn… afgeschreeve
dur de grote mense. Afijn, we leeve in ’n raar wirreld. Nao
Sunterklaos kumt Kerstmis d’r aon. De kerstmarkte, kerstshows, kerstevents, kerstdiners, kerstaanbiedingen en gao
zo nog mar ’n tèdje dur. Af en toe word’r horreloes van.
Èn dan al die vurbereidingen die gedaon moete worre.
Slaopeloze naachte; wà eete we; wie kömt ‘r; wà drinke we
èn gao zo nog mar ’n tèdje dur. Ge wordt d’r akelig van.
Èn dan is’t eindelijk zo weit; Kerstaovond; alles stû d’r;
’t stalleke, de kerstversiering al of nie mi lèmkes èn ’n bömke,
schril afstekend tege de uitbundige kerstverlichting buite.
Vruuger toge we dan naor de nachtmis, um twaalf uure.
Wurrum? Niemand beweert dà ons Lief Hèrke ’s naachts
geborre is. In mijn misdienaars-carrière hield dà in dà de
nachtmis uit drie misse bestond, mi drie Heren en wij ware
dan gedoemd um ‘kruipengelke’ te zèn. Ruim anderhalf uur
mi oew kniekes op ’n kussentje nèt vur de communiebank
bivakeren.
Nao de mis naor huis dur de winterkauw mi die gevuulloos
geworre kauw kniekes. Mar de thuiskomst makte alles goed.
Onze vaoder makte dan ’t ‘kerstpakket’ ope; ’n grote rooi

doos mi ’n zwaan d’r op; kei vol houtwol mi daor tussenin
de milde gave van de fabriek waor ge werkte. Och ik zal oe
d’n inhoud bespaore, we zèn dà nie mèr gewend en duk
hörde ik de kreet: ‘Pap nie mèr over vruuger!’ terwijl de
kleinkiendjes nèt wel dà wille huure. Afijn, we leeve in ’n
raar wirreld.
De twidde Kerstdag waar bè ons mèstal ’n familiefeest.
D’n tijd worde bètter en dà merkte ôk. Veul families kwaame
bè mekare. D‘r wier gezamenlijk gegete en in mijn beleving
kwaam ‘r dan ôk ‘n ‘zuut’ borreltje, unne ‘jonge’ of ’n pilske
op taofel. Nog wà laoter in d’n tijd ginge ze duk uit ete.
‘Kerstdiners’. Dà moeste toch wel op z’n laotst half november
reserveren, anders waar ’t vol. ‘Vrede op aarde’ wier ‘Vrete
op aarde’.
We ginge massaal naor ‘Kerstmeubelshows’, ‘Kerstbingo’s’
en ‘Kerstfrühshoppen’. De auwerwetse kerstgedachte waar
aon ’t verdwijne. ’T Wier wà losser, veul losser, op alle gebied.
We leefde in ’n raar wirreld.
Veul laotter, derde Kerstdag waar ’t gewônte um mi de toen
nèt gestarte Fify Fit wandelgroep ’n kerststallekestocht te
loope. We wandelden dan langs verschillende kerke en
bezochten en bekeken de verschillende stallekes. Zo ôk
unne prachtige stal van het toen nog in Oss zijnd Anna
ziekenhuis, waar rector Lingg boeiend over ’t verhaal, de
stal en ’t ziekenhuis vertelde.
Ènne keer zèn we vanuit hotel ‘de Naaldhof’ dûr de bosse
naar ’t Annakapelleke in Koolwijk gelope. Die han (en hen)
unne bewegende Kerststal. Nao wà op en neer gebel kwaam
unne mens uit Schaijk uitleg geve. Un prachtige wandeling
op unne mooie middag. We linne nog èfkes aon bè ‘d’n
Handwijzer’ um ’n kerstborreltje te vatte.
Op de terugweg, ’t waar ’n bietje laoter geworre, worde de
groep steeds luidruchtiger en rond ’n uur of vier, ’t wier al
’n bietje griebelgrouw, stonde we op mekare te waachte um
de groep wir bè mekare te krijge toen we vanuit de schiemer
in ènne kèr hörde: ‘Nouw stao ‘k hier às ’n aontrekkelijke vrouw
klaor um aongeraand te worre èn nou ziede gèn mens!!’
We zèn allemaol ongeschonde thuis gekomme mar ’t waar
unnen héél aparte derde Kerstdag in ’n raar wirreld.
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 rituelen en tradities.
Waar zijn alle rituelen voor nodig als het doel van God
is om een goed mens te zijn en God te dienen? Er zit
zoveel ‘poespas’ om de essentie heen.
“Rituelen en symbolen, tekenen, drukken iets uit. Die kun je
weghalen, maar ik denk dat de mens wat symboliek nodig
heeft. Als ik geen wierook gebruik in de mis, dan valt er iets
weg. Het is niet alleen een traditie, het is een bepaalde manier
van uitdrukken iets, zeggen met tekenen. Bij de protestanten
hebben ze dat allemaal weggedaan. Als je een protestante
kerk binnenkomt, zijn er geen gebrandschilderde ramen.
Alles is wit. Daar zie je maar één ding en dat is de kansel
waar de bijbel op ligt. De dominee leest uit die Bijbel en hij
vertelt wat het betekent. Wij hebben diezelfde Bijbel. Daar
staan dezelfde evangelieverhalen in, maar wij hebben daar
nog veel meer omheen. Kaarsen en gezang, enzovoorts.”
Ja, wat voegt dat nou precies toe?
“Het gaat natuurlijk om de essentie, maar rituelen hebben
ook een functie. Als je naar een opera gaat, is het ook vreemd
als iemand daar in zijn gewone kloffie staat te zingen. Dan
wil je iemand in een mooie jurk met een mooi decor. Zo kom
je toch meer in de sfeer.”
Dat snap ik, maar opera is voor vermaak. Is de kerk dan
ook een beetje bedoeld als vermaak?
“Nee, de kerk is niet per se vermaak. Maar in een opera zit
ook vaak een les of een verhaal.”
Dat is meestal niet waarom mensen naar de opera gaan.
“Nee, die komen meestal om mooi gezang te horen en een
leuke avond uit te hebben. Maar ze willen vaak wel ergens
door geraakt worden. Het geheel maakt het spektakel.”
Dus u zegt dat alle rituelen samen een soort sfeer geven,
waardoor de boodschap beter overkomt?
“Ik denk het wel, ja.”
Is dat niet meer voor de ouderen, die de rituelen gewend
zijn? Als er nu iemand in de kerk komt die er nog nooit is
geweest, denkt diegene waarschijnlijk: waarvoor zijn al
die rituelen? Ik had de boodschap net zo goed begrepen
als ze er niet waren geweest.
“Dat zou goed kunnen dat die persoon dat denkt. Van de
andere kant merk ik ook dat juist in onze kerk er nieuwe
mensen binnenkomen die geraakt worden door het totaalplaatje. Die mensen vragen nog steeds wel vaak waarom alles
zo moet. Maar achter alles zit wel een verhaal. Symboliek
wil iets zegen wat je soms niet met woorden maar alleen
met tekenen kunt doen. Het ontbreekt aan de tijd om alles
uit te leggen, maar ik denk dat het bijdraagt aan een beter
verstaan van de essentie.”
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Ik noem een voorbeeld. Wanneer u zegt: ‘Door mijn
schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld’, dan
kloppen sommige mensen, waaronder u, zich op de
borst. Jongere kerkgangers doen dat niet meer, omdat
ze het niet kennen.
“In een Evangelie staat een stukje over een tollenaar die
zich op de borst klopt en zegt: “vergeef mij Heer want ik ben
een zondaar”, dus ja, dat moeten we weer leren inderdaad.”
Of niet. Want wat voegt het nog toe? Wij hebben het zo
geleerd en wij voelen net zoveel bij de woorden zonder
op de borst te kloppen.
“Het kan zeker een gewoonte worden waar je verder niet
bij nadenkt. Het moet ook niet per se. Zo hebben we nogal
wat van die rituelen in onze kerken. Een kruisje op mijn
voorhoofd en op mijn mond en op de plaats van mijn hart
bijvoorbeeld. Dat ik met mijn verstand mag begrijpen waar
de boodschap over gaat en dat ik met mijn mond mag
belijden en dat ik het in mijn hart mag dragen. Waarom zou
ik 4, 5 verschillende kleuren kazuifels dragen met allerlei
borduursels en versiersels, één effe wit kazuifel is toch ook
voldoende?”
Is het er nu niet ingeslopen als een ochtendritueel?
Als een kop koffie waar je niet meer zonder kan.
“Je zou eens naar een eucharistieviering moeten gaan waar
ze geen wierook en kaarsen gebruiken, een, zeg maar ‘uitgeklede’ afgeslankte vorm moeten gaan en kijken of je dan
niet een en ander mist. Het zal een stuk kaler, saaier en veel
minder inspirerend zijn.”
En u denkt dat veel mensen het toch wel zouden missen?
“Ja! Vanwege de sfeer eromheen. Veel mensen zeggen:
‘Wat hebben jullie toch een mooie kerk!’ En daar gaat ook
iets vanuit en met rituelen en symbolen erbij kom je in een
meer verhevene toestand. Even een andere wereld waar tot
rust, bezinning en tot gebed kunt komen.”
Kunt u ook begrijpen dat sommige jongeren zeggen:
‘Dan ga ik liever naar de Jozefkerk. Want daar zijn minder rituelen, waarvan ik toch niet begrijp wat ze doen’?
“Ja, dat snap ik. Maar sommige dingen hoef je niet altijd
te begrijpen. Wat mensen bijvoorbeeld tegenwoordig
weer heel erg aanspreekt, is de etiquette aan tafel. Mensen
willen weten hoe het moet. Terwijl dat eigenlijk gewoon
maar afspraken zijn die we ooit hebben gemaakt. Als je er
nuchter naar kijkt, kun je ook zeggen: ‘Eet je eten gewoon
op en klaar’. Ik denk dat al die afspraken gegroeid zijn uit
het besef van menselijke waardigheid en respect en het is
een traditie geworden. Een ander voorbeeld vind ik bijvoorbeeld het ‘citogala’. Met enorme toeters en bellen worden

kinderen die de basisschool verlaten aangekleed. Daarna
komen me de meest waanzinnige en dure auto’s aan bij een
opgetut feest. Kosten nog moeite worden gespaard. Wat
heeft dat voor zin? Die kinderen hebben geen besef wat
iets kost en de ouders kijken alleen maar naar de glitter en
show van filmsterren en andere idolen. Je kunt toch ook
gewoon op je fiets komen, een avondje samen muziek
draaien wat lol hebben in gewone kleding?”
Dat is weer voor vermaak. Al die dingen eromheen
zorgen dat het vermakelijker is.
“De essentie is: we gaan weg van school. We hebben iets te
vieren, want we sluiten een periode in ons leven af en
beginnen aan een nieuwe. Dat kun je niet zomaar aan je
voorbij laten gaan. Wat wij vroeger deden was wel heel
anders. We vierden het nog niet eens. Van de ene op de
andere dag gingen we naar de middelbare school.”

Misten jullie de rituelen toen?
“Nee, want dit soort waren er gewoon niet. Dat was ook
eenvoudig niet te betalen. Wie kon er een avondjurk of
smoking voor een kind betalen?”
Dus als er nooit rituelen in de kerk waren geweest, had
niemand ze ooit gemist?
“Rituelen in de kerk zijn gegroeid in de loop van tweeduizend
jaar. Mensen hebben altijd behoefte om iets uit te drukken
van gevoelens, van verlangens, van dankbaarheid, van
liefde van verdriet. Je kent toch de spreuk: ‘zeg het met
bloemen’ en hoe zoeken we nu niet naar rituelen om uit te
drukken dat je iemand graag mag, nu we niet meer mogen
knuffelen vanwege het virus? Mensen zullen altijd tekenen
en rituelen nodig hebben omdat woorden alleen niet alles
kunnen zeggen. De Kerk begrijpt dat ‘we niet kunnen leven
van brood alleen’.”

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

Kerkbalans brief Bisschop
december 2020
Broeders en zusters,

schop wil ik alle katholieken van het bisdom dan ook vragen
de komende Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen. Juist in
deze coronacrisis beseffen wij dat wij elkaar ontzettend hard
nodig hebben. Onze parochies bieden mensen geestelijke
en diaconale ondersteuning.

Sinds maart dit jaar zijn wij in de ban van het Coronavirus.
Ondanks alle beperkingen hebben veel parochies
creatief op de crisis ingespeeld. Ik ben daar de pastorale
teams en besturen uitermate dankbaar voor. Gelukkig
kan de moderne techniek de pastores helpen om met
hun mensen in contact te blijven. Mede door het aanleggen van bijvoorbeeld een livestream kunnen de
gelovigen de liturgische vieringen vanuit de kerk thuis
volgen.

Juist nu is samen parochie zijn een belangrijke opdracht.
Dat vraagt om inzet van mensen als kerkelijk vrijwilliger.
Maar dat vraagt ook om een stabiel financieel fundament.
Alleen als katholieken het geloof van hun doopsel leven en
de parochie geldelijk gezond houden, hebben onze geloofsgemeenschappen een goede toekomst. Ik doe daarom een
dringend beroep op u om elkaar in de parochie te helpen
en uw geloofsgemeenschap ook financieel royaal te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank!

U zult begrijpen dat sinds maart de financiën van onze
parochies erg onder druk staan. De collectes hebben veel
minder opgebracht. En vaak zijn er extra kosten gemaakt.
Het aanleggen en onderhouden van een goede livestream
betekent voor een parochie een flinke kostenpost. Als bis-

In Christus verbonden,
Gerard De Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie
Naam overledenen:

Leeftijd

Kerk

 Jo van den Heuvel
 Adri Tax
 Theo Wintels
 Marielle Roos
 Toos van Hal
 Wil Wolf
 Jan Ras
 Annie Hendriks

88 jaar
85 jaar
95 jaar
66 jaar
76 jaar
83 jaar
78 jaar
69 jaar

H. Willibrordus, Berghem
M.O.O, Oss
M.O.O, Oss
M.O.O, Oss
M.O.O, Oss
M.O.O, Oss
M.O.O, Oss
M.O.O, Oss
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Misdienaar, een levenslange carrière!
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Rien van Gaal uit Berghem op acht jarige
leeftijd door Jan van Schaijk, die naar het seminarie was geweest, opgeleid
werd als misdienaar. Alles werd in het Latijns geleerd. De studie duurde
zeker 6 weken en werd thuis gedaan. In 1949 kreeg je voor deze studie geen
getuigschrift en ik betwijfel het of er hiervoor ooit een diploma is uitgereikt. “Een misdienaar is tijdens de diensten en H. Eucharistievieringen de
pastoor, kapelaan of andere voorganger behulpzaam.”

Rien was bijna alle dagen van de week
als misdienaar bij die diensten betrokken. Kapelaan Kreybolder haalde hem
voor schooltijd van huis op als andere
misdienaars niet op tijd in de kerk konden zijn. Rien woonde dichtbij in de
Kerkstraat op nummer 38. Ook bij uitvaarten en trouwerijen werden de jongens van school gehaald om pastoor
van de Weert mee te helpen bij de H.
Missen. Overigens deden ze dit graag,
omdat ze dan vrij waren van school.
Rien is zijn hele lagere schoolperiode
tot aan zijn veertiende jaar misdienaar
geweest in de St. Willibrorduskerk te
Berghem.
Begin jaren vijftig kwamen de Broeders
van Liefde op de jongensschool om te
praten over het volgen van een gede-

gen studie en de voorbereiding op het
kloosterleven. Men kon kiezen uit een
opleiding aan de Mulo of de Ambachtsschool. Zes jongemannen uit Berghem
gingen naar het Juvenaat in Etten-Leur.
Rien heeft hier de Mulo doorlopen.
Hij is op het internaat ingetreden als
Broeder van Liefde in Venray. Postulaat
voor een half jaar in Oostrum, daarna
gekleed en Noviciaat voor een jaar.
Twee jaar tijdelijke gelofte gedaan als
Broeder van Liefde. Zijn kloosternaam
was Broeder Venantius maar eind 1962
is hij uitgetreden. Hij had gestudeerd
voor psychisch verpleger en tijdens zijn
studietijd werd Rien ook als misdienaar
ingezet. Na zijn uittreden solliciteerde
hij bij het St. Anna Ziekenhuis in Oss als
leerling A verpleger. Hij zou als eerste
mannelijke verpleger deze studie gaan
volgen, maar het was er de tijd nog
niet voor. Uiteindelijk is hij bij de PTT
terecht gekomen en heeft daar 33 jaar,
tot zijn pensioen, gewerkt.
In zijn hele leven, tijdens opleidingen
en werk, ongeacht waar hij woonde,
is Rien altijd als misdienaar/acoliet
werkzaam geweest. Rien zegt hierover:
“Je helpt mensen die jouw hulp nodig
hebben. Vooral omdat je misdienaar
bent, kun je laten zien dat je dient.
“Dienen” wil zeggen: klaar staan. Goede dingen doen voor iemand anders
dan jezelf. Je mag proberen God te
dienen. Maar je dient God ook doordat
je mensen dient. Als je klaar staat voor
andere mensen ben je een goede leerling van Jezus. Dan ben je een goede

Dopelingen in onze Willibrordus Parochie
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Skye van de Heuvel
Sophie Kocken
Riley Zwiers
Olivier Kremzer
Mephis Meijer
Nena van Rooij
Nathan Sival
Gina van Oorschot

Wij feliciteren de ouders
en wensen hen en hun
kinderen een mooie toekomst
toe als blije en gelukkige
Christenen.

misdienaar of acoliet.” Klaar staan voor
een ander als vrijwilliger voor een
groep of vereniging is een vaststaand
feit in onze gemeenschap.
Pastoor van Genugten heeft de
Berghemse gemeenschap en de
kerk hiermee kennis laten maken en
verschillende vrijwilligersgroepen
samengesteld, die verantwoordelijk
waren voor de bloemen, schoonmaak,
onderhoud, tuin, kerkhof, en woord
-en communiediensten. Er waren zeker
23 misdienaars en Rien werd gevraagd
om voortaan mee te werken als koster
samen met drie anderen.
Rien van Gaal is zeventig jaar actief in
de kerk. Hij heeft met verschillende
pastoors, kapelaans en diakens samengewerkt. Zonder twijfel heeft Rien
lang in onze kerk en parochie, met veel
aandacht en precisie, veel goeds gedaan en gebracht en nog zal brengen,
al denkt hij soms met weemoed terug
aan de goede oude tijd.

Vrijwilligers, bedankt!

Beste vrijwilliger van de Heilige Willibrordus
Parochie
Het jaar 2020 zal voor ons allemaal in onze herinnering blijven als een vreemd
jaar, een jaar waarin wij allemaal heel kwetsbaar waren, maar ook een jaar
waarin wij bezorgd waren met en voor elkaar. Een jaar waarin naar de kerk
kunnen gaan en een Heilige Mis bijwonen niet vanzelfsprekend was, maar
ondanks alle beperkingen en moeilijkheden, belijden wij ons geloof meer dan
ooit. Overal waar het ook maar mogelijk was lieten wij massaal een kaarsje
branden en vertrouwden wij onze zorgen en gebed toe aan God en onze
hemelse Moeder Maria.
Een jaar waarin wij samen met u stilstaan bij het ongelofelijke verdriet
dat het coronavirus bij velen in onze
kerkgemeenschappen heeft gebracht
en achtergelaten en hopen en bidden
samen met u dat we het virus snel
onder controle kunnen krijgen.
Het was een jaar waarin ons geloof op
de proef werd gesteld, maar waarin
het geloof ons ook weer de kracht
heeft gegeven om door te gaan. Ondanks de opgelegde beperkingen van
overheid en Kerk waarin wij moesten
en konden werken, hoorde u bij degenen die zijn of haar verantwoordelijkheid heeft genomen en er voor
gezorgd heeft dat alle activiteiten en
werkzaamheden die verricht moesten
worden in en rond onze kerken in de
parochie en begraafplaatsen door zijn
kunnen gaan.

Wij willen u dan ook hartelijk danken
voor de getoonde inzet, betrokkenheid, dienstbaarheid en trouw aan
onze kerkgemeenschappen. Wij zijn
bijzonder trots op u en dankbaar voor
deze mooie club vrijwilligers die zich
in het afgelopen jaar heeft ingezet en
wij hopen in 2021 weer op u te mogen
rekenen.
Wij wensen u en allen die u dierbaar
zijn een bijzonder mooi, vredig en
gezegend Kerstfeest en een gezond,
gelukkig en Zalig Nieuwjaar namens,
Pastoor R. Kerssemakers,
Pastoraal team en Kerkbestuur Willibrordus
Parochie (Berghem, Megen, Macharen,
Haren en Oss
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Ingetogen jubileumviering
Op 11 oktober mocht ik in de Grote Kerk mijn 25-jarig
jubileum als diaken vieren. Het was een hartverwarmende viering. Prachtig opgeluisterd door mw. Wilmy
van den Berg, in aanwezigheid van mijn oud pastoor
Theo van Osch, die over was vanuit Montbrun des
Corbrieres, waar hij als kluizenaar woont, en kapelaan
Herman Schaepman.
Uiteraard ook mijn vrouw en kinderen waren aanwezig en
een heleboel mensen uit Uden. In zijn slotwoord sprak de
pastoor over mij als iemand met wie je wel een “rechte voor
kunt ploegen”. Als cadeau kreeg ik een fiets die ik bij de
pastorie laat staan om Oss mee onveilig te maken. Saillant
detail: de diaken heeft nu een betere fiets tot zijn beschikking dan de pastoor!
De receptie was ook heel gezellig ondanks de beperkingen
waarmee we te maken hadden. Echt een soort reünie met
al die mensen uit Uden en omgeving waarmee ik drieëntwintig jaar heb samengewerkt. Hoe gezellig het ook was,
daar lag ook het enige schaduwkantje, want het was wel
eenzijdig Udens. De Osse parochiegemeenschap had zo
goed gehoor gegeven aan de vraag om ruimte te maken
dat vrijwel niemand iets heeft meegekregen van het feest.
En dat is jammer want in deze barre tijd is het voor iedereen
wel fijn om van die lichtpuntjes mee te beleven. Maar: “You
can’t always get what you want”. ’s-Avonds werd heel mijn
gezin getrakteerd op een diner op de pastorie, verzorgd
door mw. Han Wintels. Gezellig, vertrouwd en lekker. Dank
ook voor alle schriftelijke felicitaties die ik mocht ontvangen.

Zo schattig: ik kreeg er lang na het feest nog een van een
stokoud mevrouwtje, bijna onleesbaar vanwege de TIA’s
die ze heeft gehad. Met heel veel moeite had zij een lieve
felicitatie bij elkaar gekrabbeld. Dan kun je er weer vijfentwintig jaar tegen toch! Iedereen dank!
Diaken Pieter Raaijmakers

Nieuwe koster Henk van de Coolwijk in onze parochie
Kosters Driek van Veghel, Tinie Verboord en Rien van den Heuvel waren jarenlang een van de vaste gezichten in de
Willibrorduskerk in Berghem. Zij verzorgden samen met Rien van Gaal om de maand de vieringen en de
liturgie. Door privé omstandigheden is het kosterschap Driek, Tinie en Rien toch te zwaar gevallen.
Een koster hebben we heel hard nodig in de kerk, daarom
zijn we blij dat de heer Henk van de Coolwijk zich bereid
heeft verklaard om samen met Rien van Gaal het kosterschap op zich te nemen. Hij is door kapelaan Beekman
gevraagd omdat Henk graag met de vieringen verbonden
wil zijn. Hij is 65 jaar en van beroep elektricien en komt van
oorsprong uit Haren. Hij woont met zijn vrouw Annie van
de Coolwijk-Boeijen al 38 jaar in Berghem. Nu treedt hij in
de openbaarheid en mogen we hem als koster verwelkomen
in de kerk. Namens alle parochianen wensen wij Henk veel
succes en hopen dat hij met veel plezier het kosterschap
mag beleven.
Ineke Mulders
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Advents- en Vastenactie 2020/2021
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 eerder gemaakte
reis naar Rome. De priester was daar medestudent van
kapelaan Herman Schaepman aan het Beda College (voor
late roepingen). Graag bevelen wij deze Adventsactie bij u aan.
U kunt doneren via bankrekeningnummer:
NL34 RABO 0140405682
t.n.v. Willibrordus Parochie, o.v.v. “Advents- en Vastensactie”
of via de collectebussen die achter in de kerken staan.
Namens father Patrick en de kinderen; hartelijk dank voor uw
gulle gift.

Benoemingen in onze Willibrordus Parochie
De bisschop van den Bosch heeft een aantal nieuwe benoemingen gedaan in het Bisdom en ook in onze parochie.
Kapelaan Jeroen Beekman gaat de parochie verlaten na 6 jaar
en wordt kapelaan in Veldhoven. In de mis van de 1ste Adventszondag was er een eenvoudig afscheid van de parochie in
Berghem en is kapelaan Beekman een sabbat periode

ingegaan om per 1 januari 2021 in zijn nieuwe parochie te
gaan beginnen. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn altijd
zeer trouwe dienstbaarheid aan de parochianen en de
bijzondere aandacht voor de liturgie die hij altijd uitstekend
verzorgde. In het bijzonder de Communie voorbereiding
was bij hem steeds in goede handen: de kinderen waren blij
met een duidelijke, gedisciplineerde en ook interessante les
en een mooie Communieviering als afsluiting.
Bedankt, kapelaan Jeroen Beekman het ga je heel goed in
je nieuwe parochie, met Gods zegen.
Per 1 januari 2021 maakt kapelaan Willem Renders de overstap
van de Benedictus Parochie naar de Willibrordus Parochie
en verhuist van de H. Hart kerk in Oss naar de Willibrordus
kerk in Berghem. De meesten van onze parochianen zullen
kapelaan Renders nog kennen van zijn stageperiode bij
pastoor Mennen en daar beslist goede en gezellige herinneringen aan hebben. Wij zijn blij voor kapelaan Renders en
wensen hem een vruchtbare en goede tijd in onze parochie
met name in Berghem.
Pastoor Kerssemakers en
Kerkbestuur Willibrordus Parochie
(Berghem, Haren, Macharen, Megen, Oss)

Foto van links naar rechts: kapelaan J. Beekman, C. Mennen em., kapelaan W. Renders
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Liturgische kalender

24 december 2020 t/m 21 februari 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

Kerkkoren in Coronatijd:
In deze Coronatijd is de samenstelling van de verschillende koren anders
Extra vieringen in de Grote Kerk:
+ 2e Kerstdag Kerstvespers aanvang 16.30 uur.

Kerstavond

24 dec

17.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
23.00 uur
23.00 uur

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Sint Lambertus Haren
Sint Servatius Megen
Grote Kerk Oss
Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem

Kerstverhaal en zang
Gezinsviering/Kerstspel/H. Mis
Kerkkoor
Kerkkoor
Les Chanteurs de St. Gérard
Gemengd koor
Kerkkoor

25 dec

09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.30 uur

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

Kerkkoor
Gemengd koor
Kerkkoor
Don Boscokoor

26 dec

09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
16.30 uur

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

Gemengd koor
Gregoriaanse Schola
Gebedsdienst
Kerstvespers

Zondag

27 dec

09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Grote Kerk Oss

Kerkkoor
Les Chanteurs de St. Gérard

Oud en Nieuw
Donderdag

31 dec

19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur

Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

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

Donderdag

1e Kerstdag
Vrijdag
2e Kerstdag
Zaterdag
Heilige familie

Vrijdag

1 jan

Kerkkoor
Mannenkoor

Openbaring des Heren
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Zaterdag

2 jan

Zondag

3 jan

Kerkkoor
Kerkkoor
Gregoriaanse Schola

Doop van de Heer
Zaterdag

9 jan

Zondag

10 jan

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

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

Kerkkoor
Gebedsdienst
Kerkkoor
Mannenkoor

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
Grote Kerk Oss-koor

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

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

Kerkkoor
Gebedsdienst
Kerkkoor
Les Chanteurs/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
Mannenkoor

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

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

Kerkkoor
Gebedsdienst
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
Mannenkoor

2e zondag door het jaar
Zaterdag

16 jan

Zondag

17 jan

3e zondag door het jaar
Zaterdag

23 jan

Zondag

24 jan

4e zondag door het jaar
Zaterdag

30 jan

Zondag

31 jan

5e zondag door het jaar
Zaterdag

6 feb

Zondag

7 feb

6e zondag door het jaar
Zaterdag

13 feb

Zondag

14 feb

Aswoensdag
19.00 uur
19.00 uur
1ste Zondag van de Veertigdagentijd
19.00 uur
Zaterdag
20 feb
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
21 feb
10.00 uur
11.30 uur
Woensdag

17 feb

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

Kerkkoor
Gebedsdienst
Kerkkoor
Grote Kerk Oss-koor
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Advent, tijd van verwachting en vreugde
Als je op een onbewaakt ogenblik even pas op de plaats
maakt in de alledaagse drukte en je om je heen kijkt,
kan er opeens een vraag bij je opkomen: “Is dit alles?“
Bestaat ons leven er alleen maar uit dat we een stukje
op de lijn van de tijd meelopen en dan weer verdwijnen
in het niets, in de nacht? Is dit alles? We verwachten
toch meer van het leven.
Die verwachting, dat onderliggende verlangen in ons, daar
haakt de evangelielezing van de eerste adventszondag op
in. Jezus vergelijkt ons leven met een huis waar de eigenaar
is vertrokken maar elk moment van de nacht kan terugkomen.
“Weest waakzaam“, zegt hij. Want God, die alles wat we kunnen
bedenken overstijgt, maar tegelijk onze oorsprong is, die
ons draagt en ons nabij is, deze God kan door de nacht
heen breken, elk moment.
Die verwachting spreekt ook uit de mond van de dichterprofeet Jesaja in de adventslezingen en het prachtige lied
‘Rorate’. Zijn verlangen wordt onhoudbaar: “Scheurt open
hemelen“, roept hij, “Laat de Heiland over ons neerdalen als
dauw in de dorre woestijn.“ Uit de hemel klinkt het antwoord:
“Troost, troost. Spoedig komt uw heil, ik ben immers uw
God.” Dan verandert het verlangen in vreugde: “Uw God is
op komst!”, “Maak recht de weg van de Heer!”
In de evangelielezingen van de tweede en derde adventszondag herneemt Johannes de Doper die roep van Jesaja:
“Maak recht de weg van de Heer“, en hij vervolgt: “Ik doop
u ter vergeving van de zonden.“ Wat we ook fout deden, we
mogen het achter ons laten, het wordt vergeven want Hij
komt! En Johannes wijst Jezus aan: “Híj zal u dopen met de
Heilige Geest.“
Op de vierde adventszondag is die komst heel dichtbij, nu
in een heel andere omgeving, bij Maria: De engel sprak:
“Verheug u, de Heer is met U. Gij zult zwanger worden en
een zoon ter wereld brengen. Ge moet hem de naam Jezus
geven.“ “Hoe zal dit geschieden?“ sprak Maria. “De Heilige
Geest zal over u komen, uw kind zal Zoon van God genoemd
worden.“ Maria sprak: “Zie de dienstmaagd des Heren.”

Door haar jawoord kreeg de eeuwenoude belofte van de
komst van God onder de mensen gestalte in de verwachting
van dit kind, de Zoon van God.
Die verwachting van Maria, denk ik, heeft te maken met
ons diepe verlangen dat schuilgaat achter de vraag 'is dit
alles?' Maria zei 'ja' op dat verlangen, in stille vreugde.
Ik denk dat de adventsvieringen raken aan het verlangen
in het diepst van ons mens zijn. En dat dat verlangen nu
al, in ons lichamelijke leven, vervuld kan worden met
eindeloos geluk, eeuwig leven, met de Heilige Geest!
Ik geloof dat als we op dat verlangen 'ja' zeggen, we
verenigd worden met Gods liefde, in liefde voor elkaar
en voor alles wat leeft en bestaat.
Getekend Geer Salet
(Macharen)

Kerstliturgie van Willibrordus Parochie op Dtv Oss-Bernheze
Op Eerste Kerstdag wordt de Kerstliturgie vanuit de
Grote Kerk in Oss om 11.00 uur uitgezonden via Dtv
Nieuws. Het betreft een integrale opname van de Kersthoogmis die op Kerstavond in de Grote Kerk te Oss is
gehouden. De eucharistieviering wordt voorgegaan
door pastoor Roland Kerssemakers met begeleiding
van diaken, cantor en organist.
Aanleiding voor deze speciale tv-diensten zijn de maatregelen rond het Coronavirus. Op deze manier wil pastoor
Kerssemakers de mensen thuis in de gelegenheid stellen
om samen de Kerstliturgie vanuit de Grote Kerk te beleven,
ook nu het door maatregelen niet mogelijk is om live bij

een dienst aanwezig te zijn. De H. Mis wordt op Eerste Kerstdag om 11.00 uur uitgezonden op Dtv Nieuws en is ook op
de website via een video te zien.

