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Van Pasen naar Pinksteren:
een pelgrimstocht, een bedevaart, een kruisweg
Het begon al voor Pasen, het begon al in de Vastentijd. Een onverwachte deelnemer aan onze tocht op
weg naar Pasen: het Coronavirus. Niet bepaald een
welkome of sympathieke deelnemer. Het virus
ontpopte zich tot een sluipmoordenaar die heel
gemeen met ons meetrekkend links en rechts om
zich heen beet en sloeg.
Toesloeg met alle verdrietige gevolgen van dien.
Zo werd onze 40 daagse tocht een ware
veldslag en kon je niet meer spreken
van een ‘mag het wat minder zijn?’ of
‘heb eens wat over voor een ander’,
ongevraagd had je niets meer te
geven en verplicht was het ‘alles
of niets’.
Een pelgrimstocht kenmerkt
zich normaal door vrijgevige
opoffering en inzet met een
gemeenschappelijk doel dat
niet zonder inspanning bereikt
wordt. Het kent ontberingen
maar het is te doen. Door volharding en doorzetten kom je aan de
eindbestemming.
Maar onze pelgrimstocht dit jaar werd
meer dan een bedevaart meer een kruisweg,
waarbij het einddoel maar niet in zicht bleek te komen
en nog steeds niet in zicht is.
Heel wat mensen hebben de 40 dagen als één grote kruisweg ervaren. Verlichting brengt dan het gebed en gelukkig
bleef de Grote Kerk daar voor open. Ook Berghem en
Megen, de kapelletjes in onze parochie, waren open voor
gebed. Wat zijn er niet een massa kaarsjes gebrand bij
Maria; de kaarsen waren bijna niet aan te slepen, de
kosters weten er alles van. Niet alleen de kleine lichtjes
maar ook de grote Noveenkaarsen. De hemel werd en
wordt bestormt, met vragen en smeekbeden. Mensen
zijn met hun verdriet en zorgen naar Maria gegaan, want
je verdriet en zorgen delen met de Moeder van Smarten;
komen met je vragen en twijfels bij de ‘Moeder van altijd
Durende bijstand’ brengt lucht en geeft weer nieuwe
kracht. Gedeelde smart is halve smart.
Wij mensen zoeken naar een houvast in tijden als de
huidige en wat een geluk wanneer je nu als mens kunt
bouwen en steunen op je geloof. St. Paulus is daar super

duidelijk in: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht, of nood, vervolging, honger, levensgevaar of het zwaard? Wij worden behandeld als slachtvee
zegt St. Paulus. Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk
dank zij Hem die ons heeft liefgehad’.
Het is de liefde die Christus ons laat zien aan het kruis, die
ons hoop geeft. Alles heeft Hij voor ons over gehad en
dat is precies wat een mens nodig heeft als hij zo
getroffen wordt door pijnlijke, moeilijke en
uitzichtloze situaties zoals het Coronavirus. Het is ofwel persoonlijk dat we
geraakt worden, ofwel een dierbare
die lijdt en dan telt nog maar een
ding en dat is liefde geven en
liefde ontvangen. De kracht om
te geven maar ook om te ontvangen vinden we in het geloof
in de verrezen Heer. Hij gaat
ons voor in lijden en sterven en
voert ons naar het nieuwe leven.
Precies: het Paasgeloof.
In het vieren van het Paasmysterie
putten wij hoop en moed en mogen
we de liefde en kracht van de verrezen
Heer aan de lijve ervaren en dan is het
wel treurig dat het ons moeilijk gemaakt
wordt, zelfs door eigen geestelijke leiders, onze
overheden, om ons geloof te kunnen vieren.
Iedere bedevaart heeft een bestemming, een doel, en
mag uitgaan van een belofte. En die belofte klinkt voor
ons gelovige mensen heel duidelijk in het Woord dat ons
in de vieringen wordt aangereikt: ‘Zie ik zal u een Helper
sturen: de H. Geest, Hij zal u alles in herinnering brengen
wat ik u geleerd heb.’
Met Maria gaan we naar onze bestemming en we doen
dat met vertrouwen en nieuwe moed, want zij laat ons
zien wat vertrouwen en overgave betekenen in tijden van
onzekerheid en moeilijkheden.
Vertrouwvol bidden we dan dat de H. Geest ook ons mag
vullen met zijn vuur en zijn goddelijke levenskracht, zodat
we onderweg in deze bedevaart zegen mogen ervaren
en bij aankomst kunnen zeggen: een
Zalig Pinksterfeest..!
Pastoor R. Kerssemakers
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Like ons op
Parochie H. Willibrordus Oss

Wilt u dit blad ook (digitaal) ontvangen?
Laat het ons weten via
info@parochiewillibrordus.nl

Wilmy en Rein werden tijdens h. Mis verrast
Op zondag 16 februari hebben we
de dirigente en organist van de
Grote Kerk in Oss in de bloemetjes
gezet. Op het einde van de viering
van 10.00 uur vroeg pastoor
Kerssemakers aan Wilmy van den
Berg en Rein Boeijen om naar voren
te komen.
Volkomen verrast werden ze toen
bleek dat deze viering, waarin het
dames- en herenkoor als gemengd
koor de viering opluisterde, bedoeld
was om hen in het zonnetje te zetten.
Onder valse voorwendselen was voor
hen deze speciale viering georganiseerd. Pastoor Kerssemakers sprak
zijn waardering uit voor al het werk
dat Wilmy en Rein hebben verricht en
overhandigde een cadeautje.
Wilmy werd in 1999 benoemd tot
dirigente van het dames- en herenkoor van de M.O.O. parochie, al ruim
20 jaar geleden. Sinds april 2008 heeft
zij ook de leiding van de Gregoriaanse
Schola. Rein verzorgt sinds 1989, al
ruim 30 jaar, het orgelspel bij de
verschillende vieringen.
Na de viering namen Wilmy en Rein, in
aanwezigheid van enkele familieleden
en de aanwezige koren, de felicitaties

in ontvangst tijdens een gezellig
samenzijn in het parochiecentrum.
We voelen ons bijzonder bevoor-

recht door deze twee professionals
te worden begeleid en hopen dat ze
hun functie nog lang mogen blijven
uitoefenen.
Namens dames- en herenkoor
Guido Leijen
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Nieuwjaarsreceptie Willibrordus Parochie
Onze parochie houdt die dit jaar op zondag 5 januari om 14.30 uur en natuurlijk in haar parochiecentrum aan de
Koornstraat. Het parochiecentrum stroomt niet meteen vol; nee, het is meer een kwestie van binnendruppelen,
maar dat druppelen houdt behoorlijk aan, zodat er toch een aardige bezetting ontstaat. Er is ruimschoots de tijd
om bij een kopje koffie of thee elkaar een Zalig Nieuwjaar te wensen voordat de pastoor het woord krijgt.
Na de aanwezige parochianen een
zalig nieuwjaar te hebben gewenst,
spreekt hij erg enthousiast over de
vele aspecten van het parochieleven,
die hij onderverdeelt in Liturgie,
Catechese en diaconie.
Met trots vertelt hij dat er in onze
parochie - de koren meegerekend zo rond de 490 vrijwilligers actief zijn.
Sprekend over liturgische vieringen
worden niet alleen die voor en met
eigen parochianen - h. Missen, lof (mei
en oktober), vespers, stille aanbidding,
sacramenten genoemd, maar ook de
maandelijkse Spaanse en wekelijkse
Poolse mis en verdere contacten met
de Poolse katholieken.
De gevarieerde, liturgische activiteiten
bieden ruime mogelijkheden tot gebed
en over gevarieerd gesproken:
Het beschikbaar zijn van het parochiecentrum voor bijeenkomsten van de
parochianen, zoals deze receptie, is
vanzelfsprekend, maar dat de Eritrese
gemeenschap er ook terecht kan voor
huwelijk, doopfeesten en vergaderingen geeft aan dat er een mooie/
zinvolle multifunctionaliteit aan wordt
gegeven. Ook de catechese-activiteiten
met o.a. eerste Communievoorbereiding, Vormselvoorbereiding,
Huwelijksvoorbereiding, verplichte
gezamenlijke Doopvoorbereiding,
bijbel- en catechese-avond en jongerengroep mogen er zijn. Verder diaconie
= uitoefening diaconaat = kerkelijke
dienst der barmhartigheid (aldus Van
Dale). Dat is echt een zeer indrukwekkend hoofdstuk! Te veel om op te
noemen.
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Er dan maar niks over zeggen kan
natuurlijk ook niet, dus maar wat eruit
gepikt: Vastenmaaltijd -project, contact
vluchtelingen en andere organisaties,
contactmoment NA- Anoniem, twee
wekelijkse samen koffiedrinken na de
zondagsmis, individueel huisbezoek
en groot huisbezoek flats en buren,
bedevaarten en contact met protestanten; contact met gemeente over
cultureel erfgoed en met wethouder
over sociaal maatschappelijk werk;
rol/betekenis van onze R.K. kerk in de
gemeenschap en opvang probleem-

jongeren. Dit alles geeft aan dat onze
parochie goed geworteld is in, ja vergroeid met de maatschappij waarin
we leven en een zeer levendige
parochie is…!
Intussen wekt onze penningmeester,
Sidney van den Bergh, de indruk dat
hij onderhand wel eens aan het woord
zou willen komen. Zijn geduld wordt
dan niet lang meer op de proef gesteld
en had de pastoor een boeiend betoog,
Sidney’s verhaal is ook geenszins
slaapwekkend. Ook hij begint met de
aanwezigen namens het kerkbestuur
een Zalig Nieuwjaar te wensen en
vervolgens aan te geven dat hij het
bijna bezwaarlijk vindt in dit mooie
samenzijn tijd in beslag te nemen,
maar een schets van de stand van
zaken hoort erbij. Hij geeft aan dat het
bestuur niet over het pastoraat gaat,
maar er eigenlijk voor moet zorgen
dat de aan het draaiend houden
van een parochie verbonden kosten
betaald moeten kunnen worden,
nu en in de toekomst. Hij noemt de

bedragen van de verschillende inkomstenbronnen, waaruit blijkt dat het
totaal te weinig is om nu te sparen.
De opbrengst van kerkbalans moet
echt omhoog; het recept daarvoor
vraagt hij niet, maar zal toch wel
welkom zijn. Om de situatie van niet
voldoende te kunnen sparen, die tot
instabiliteit zou leiden, te verbeteren,
worden in diverse gebouwen van het
Cultureel Erfgoed, die (deels) leeg
staan, appartementen, passend bij ons
als kerk, gemaakt. Daarmee worden
drie vliegen in één klap gevangen:
het cultureel erfgoed blijft behouden
(voor parochianen en niet parochianen);
het wordt rendabel gemaakt en doordat het geen dure appartementen
worden vinden mensen, die al lang
op een sociale huurwoning wachten,
geschikte woonruimte.
Zorgen voor een solide financiële basis
onder onze parochie is de belangrijkste
taak van het kerkbestuur, maar het
besteedt ook aandacht aan de relatie
met de gemeente en met andere
geloofsgemeenschappen. Hij noemt

nog het symposium dat op 30 januari
gehouden zal worden ter afsluiting
van het 1ste halfjaar van het samenbrengen van verschillende protestantse
en katholieke gemeenschappen van
Oss met studenten van de TU in
Eindhoven. Ook de bisschop zal op
dat symposium aanwezig zijn, maar is
natuurlijk al weer lang thuis, als u dit
verslag leest. Voordat hij afsluit horen
we nog dat het bestuur - in feite
genoodzaakt ter voorkoming van
scheve gezichten van mensen die
keurig betalen - kritisch blijft op de
betaling van grafrechten en dat de

gemeente samen met de parochie
een paar graven voor haar rekening
neemt. In dat slotwoord komt hij nog
even terug op het prachtige vrijwilligersfeest en uit zijn waardering voor
die vrijwilligers. Dan sluit hij zijn
toespraak, waarin je zijn terechte
trots op de parochie voelde, af met
nogmaals zijn beste wensen voor het
nieuwe jaar.
En nu? Commentaar leveren is volgens
mij niet de taak van een verslaggever,
maar na twee enthousiaste sprekers
te hebben gehoord, ben ik zo vrij de

wens uit te spreken dat een blijvende
optimale samenwerking tussen geestelijkheid, kerkbestuur, vrijwilligers en
parochianen de bloei van onze parochie
tot in lengte van dagen in stand mag
houden. De tijd is inmiddels niet stil
blijven staan; toch is er behoefte aan
nog even rustig napraten en ik dacht
dat als begintijd van de aansluitende
vespers 16.30 uur was bedoeld. Het
is een prima beslissing daar nu maar
17.00 uur van te maken.
Jan van Asseldonk

De koning heeft gesproken
Alom is positief gereageerd op de toespraak van koning Willem Alexander
op de lege Dam, bij de dodenherdenking. En terecht want het was indrukwekkend. Tegen het einde zei de koning dat we “nooit normaal mogen gaan
vinden wat niet normaal is”. Terwijl hij hier sprak met op de achtergrond
de deportatie van Joden, dacht ik in een flits; “Ja, helemaal mee eens, maar
wat is normaal?”
Wie bepaalt vandaag wat normaal is?
Is dat de parlementaire democratie?
Zijn het de zogenaamde “influenzers”?
Terwijl de massa denkt heel bewust
bezig te zijn met van alles, is zij gaandeweg een heleboel zaken normaal
gaan vinden waarbij, zeker een christen, hele grote vraagtekens moet
zetten. Onze sterren die zonder enige
gêne verklaren bij hoeveel vrouwen
ze hoeveel kinderen hebben? Is dat
normaal? Dertigduizend abortussen
in een jaar? Is dat normaal? Voetballers
en andere superrijken, die niet weten
wat ze met hun miljoenen aan moeten,
terwijl anderen niet te eten hebben?
Kunnen we dat beschouwen als een
normale consequentie van het kapitalisme? Hele jonge mensen die geen
feest kunnen vieren zonder zich half
te bedwelmen met allerlei pillen?
Is dat normaal? Of mensen die het net
zo gewoon vinden om met elkaar het
bed in te duiken als dat ze samen een
pilsje pakken? Is dat normaal? “Wir
haben es nicht gewusst”; daarmee
hebben velen zichzelf verontschuldigd
toen zij zaken normaal zijn gaan vinden
die ze niet normaal hadden mogen
vinden.
En dan kom ik bij het belang van goede
catechese. Want je kunt wel gauw
zeggen dat “dit en dat niet normaal is”,
het is ook nodig dat dat onderbouwd
wordt met kennis. Zoals Deuteronium

zegt: “Ge moet met uw kinderen
telkens over de geboden spreken,
wanneer ge thuis zijt en onderweg,
als ge gaat slapen en als ge opstaat”.
Of Paulus in zijn brief aan Timoteüs;
“Verkondig het woord, dring aan te
pas en te onpas, weerleg, berisp,
bemoedig, in een woord, geef uw
onderricht met groot geduld. Want
er komt een tijd dat de mensen de
gezonde leer niet meer zullen
verdragen. Zij zullen zich een menigte
leraars aanschaffen naar eigen smaak,
die hun naar de mond praten. En zij
zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren naar allerlei
mythen”. Catechese dus; spreken over,
nadenken over “wat normaal is”. Als wij
een norm zoeken, dan is er voor ons
geen andere dan Christus. Wat zou Hij
doen, wat zou Hij bedoelen, hoe zou
Hij vinden dat wij ons leven het beste
kunnen inrichten? Het Coronavirus
heeft het hele leven lamgelegd en
schijnbaar ook onze catechetische
activiteiten. Maar we zijn wel degelijk
doorgegaan, natuurlijk binnen het
mogelijke en met inachtneming van
de regels. Er zijn enkele avonden
doopcatechese gegeven en ook
enkele kinderen gedoopt. De voorbereiding op het H. Vormsel (verplaatst
naar 4 oktober) en de 1ste H. Communie
(verplaatst naar 20 september in
Berghem en 27 september in Oss) zijn
aanvankelijk digitaal vormgegeven en

op dit moment beraden wij ons erop
hoe de draad weer op te pakken nu
die mogelijkheid weer in zicht komt.
Want echt contact is toch veel plezieriger en nuttiger. Wanneer een en
ander concreet is, zullen betrokkenen
daar bericht van krijgen.
Diaken Pieter Raaijmakers
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Syrië, Advents- en de Vastenactie
Als parochie hebben we gekozen om de opbrengst van de Advents- en Vastenaktie dit jaar te bestemmen voor de
Christenen in Marmarita (Syrië), een minderheid aldaar, die ernstig in haar bestaan bedreigd wordt.
Adventsactie 2019
Kerk in Nood heeft goede connecties
met de plaatselijke Kerk, die zich
ontfermt over de vluchtelingen in
het toevluchtsoord. Pastoor Walid
Iskandafy van de St. Petrus Parochie
in Syrië coördineert er de hulp die
onder andere verleend wordt door
een groep van 11 jonge studenten, die
hij “het elftal van Marmarita” noemt.
Onlangs kregen we een dankbrief
van de stichting Kerk in Nood voor de
€1448,- die we hebben kunnen over-

maken vanwege de Adventscollecte.
Uiteraard brengen we die dank graag
over aan u allen die hieraan hebben
bijgedragen.
Vastenactie 2020
Traditiegetrouw roept de Vastentijd
meer op tot matiging en tot stilstaan
bij noden van andere mensen in de
wereld. Onze Vastentijd heeft door het
Coronavirus een bijzondere wending
gekregen. In veel opzichten werden
we beperkt in ons dagelijkse leven en

hebben we aan den lijve ervaren wat
het betekent als je beperkingen opgelegd krijgt. Vooral als het gaat om onze
gezondheid, het sociale contact en
de beperkingen in bewegingsruimte
alsook voor sommigen het gebrek aan
werk of inkomsten maakten dat iedereen heeft gevoeld en nog voelt wat
het voor een mens kan betekenen als
je een tijdlang in deze zaken je moet
beperken of noodgedwongen vasten.
Voor sommige mensen is dat niet een
tijdje of 40 dagen maar een periode
die jaren kan duren of zelfs levenslang.
De primaire levensbehoeften eten,
drinken, wonen, en ook geloof beleven
en vieren staan onder grote druk.
Daarom zijn we blij dat we met onze
acties een steentje hebben kunnen
bijdragen aan wat meer levensmogelijkheden voor deze mensen in Syrië.
Wij hebben dank zij uw vrijgevigheid
van de afgelopen periode nog eens
€1000,- die we aantroffen in de offerblokken en op de bankrekening van
de parochie, kunnen overmaken naar
het project in Syrië wat door Kerk in
Nood mede ondersteund wordt.
Hiervoor onze hartelijke dank, wij
bidden Gods zegen over uw leven en
werken en vragen om het goede werk
van Kerk in Nood vooral niet te vergeten
en te blijven ondersteunen.
Pastoor R. Kerssemakers en Diaconale
Werkgroep Parochie Willibrordus

Mocht u alsnog willen bijdragen
aan deze actie dan kan dat door
dit over te maken naar banknummer:
NL76RABO 0140412298

Ook kunt u uw donatie in de collectebussen doen achter in de kerk.
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t.n.v.
Parochiebestuur H. Willibrordus
o.v.v. Vastenaktie Syrië.

“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.

’t Wulligeflûtje
’t Is al wir èfkes geleje dà de
mense zèlluf flûtjes kosse
make. ’t Laag natuurlijk
overal aon, mar de hoofdzaak waar dà ze mi durre
legen tijd gènne raod wisse.
Wannier makte ze die flûtjes? Vlak vur ’t vurjaor d’r
aonkwaam, ze han dan de
lange wintertijd al mi mekare
gebuurt èn gestèggeld, wier
’t flûtjestijd.
Dan spaojde ons vaoder de uurste vorre in d’n binnenhof,
want, vur d’n 21ste mèrt moes ’t vruug heufgraai d’r in zitte.
Ons lentevraog waar ieder jaor: ‘Vaoder, wannier makte wir
‘s wulligeflûtjes?’ We wisse dà ’t ie dà gère din, èn ’t ok goed
kos, mar we moesse ’t wel aon ‘m vraoge. Z’n eige, vur ’t
kerkvolk goed hauwende, mummelde dan dà ’tie ’t nog wel
’s zu bezien. De volgende zondag, às we naor ‘t miske van
halluf nege ware gewist, fietste we naor de polder op zuuk
naor unnen auwe wullig. Ènne waor aon d’n binnekant al
bloemèrd zaat. Hij bekeek ’r verscheijende van vierze mar
bè ènne din ie van z’n fiets en keurde op de wulllig af.
Ge moet nie denke dà ’t ie d’r zo mar wè tèkskes afsneej,
neje, hij viet ’n tèkske, neep z’n ien oeg dicht èn keek mi ’t
aander nao dà tèkske. We daochten altèd dà ’t ie d’r dwars
d’r hene keek.
Eindelijk vond ’t ie ’t goed genog en vur de vurzichtighèd
sneej ie d’r dan ’n paor mier af; ’t kos d’n uurste kèr wel ’s
nie lukke en dan haj ’tie d’r ’n paor aachter de haand.
Thuis zette ie ze enkele daag in ’t waoter, dan zooge ze d’r
eige vol en koste ze hèndiger bewerke.

’t Grotste stuk van ’t liedje waar às volgt:
Flûtje flûtje fliere
Lop naor Jan de Wiere
Jan de Wiere is nie thuis
Lop naor ‘r schèthuis
’t schèthuis is geslote
Lop naor de note
De note zèn nie rijp
Lop dur ’t slijk
’t Slijk is nat
Lop naor ’t verreke z’n gat
’t Verreke z’n gat zit toe
Lop naor de bonte koe
De bonte koe zal stoete
Lop naor de kloete
De kloete van d’n os
Nouw zit d’n baast vur ’t flûtje los
Zo waar ’t ongeveer, en we moesse ‘t nèt zo lang zinge tot
dà ons vaoder d’n baast losgeklopt haj.
Às ’t dan zo wijd waar schoof ie ’t kort ènje d’r af en sneej
over d’n binnenkant, wà dan overbleef, ’n schelverke van ’n
paor strèpkes dik aon dezelfde kant às waor de wig zaat d’r
af. Ha ’t ie dà gedaon dan makte ie ’t hout èn d’n bast wà
nat en schoof d’n bast wir op z’n plaots. Dan waar ’t flûtje
klaor en fiepte we naor hartelust, tot ons moeder zin dà ze
d’r ‘horreloes’ van wier.
‘K mèn dà’k zo’n flûtje nog wel zu kunne make, mar d’r zijn
zô wènnig auw wullige mèr.
Jan Ulijn

Às ze keij vol waoter zaate viet ie ‘r ’t môjste tèkske ut, en
naam dà stukske wa tusse de uugskes zaat. Vervolgens keek
’t nog ’s goed aon, sneej mi z’n kniep, op ’n daorde van ’t
eind, d’n baast nèt rakende, d’r in de rondte overheen.
Op dà kleinste ènje sneej ie, op de helft, ’n wig van unnen
dikke halve centimeter diep.
Dan begos ’n ceremonie die ‘k nôjt vergete zal. Dan moesse
we zinge terwijl ie mi d’n heft van z’n kniep, die van hout
waar, zachjes op d’n baast klopte terwijl ie ’t houtje ronddraaide.
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In gesprek met de pastoor (vervolg)
Hoi, ik ben Valerie. Bijna 22 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 Gods plan.
Vorige keer hadden we het over Gods plan om de aarde
perfect te maken voor iedereen. Wat hebben alle doden
eraan dat de aarde straks perfect is?
“Niks. Zij hebben hun kans gehad. Als die gestorven zijn voor
een betere wereld, volgens het plan van God, dan is dat al
iets. Maar voor hen is het oordeel al geveld. Mogelijk en
hopelijk hebben ze met hun talenten en gaven bijgedragen
aan het leven hier op aarde.”
Zitten die nu in een ander koninkrijk wat ook mooi is?
“Ja, als het goed is zijn ze in het uiteindelijke paradijs: thuis
bij God. Het diepste verlangen van de mens is om bij God
thuis te komen.”
Maar dan zijn er straks toch twee paradijzen?
“Nee, dan is alles in één. Dan komt alles samen. Wij zeggen
en belijden immers in onze geloofsbelijdenis: ‘aan het einde
der tijden zal God komen om te oordelen’ en dan wordt het
goede beloond en wat fout is bestraft.”
Dat past toch nooit? Er passen hier toch niet veel meer
dan 7 miljard mensen op aarde? De aarde is toch maar
een beperkte bol.
“Er passen nog veel meer mensen op. Nog veel meer dan wat
wij nu denken, of waar we prognoses van hebben. Een politicus
had ontdekt dat geboortebeperking de oplossing was voor
de populatieproblematiek, voor ons voedseltekort en alle
andere problemen die met bevolking te maken hebben.
Maar dat gaat helemaal tegen God’s wil en plan in. Dat gaat
tegen alles in. Wie zegt dat er een grens bereikt is? Wie zegt
dat de wereld vol is? Helemaal niemand weet dat, het zijn
veronderstellingen, berekeningen: het is een puur economisch, materialistisch plaatje. Het punt is dat wij de aarde
niet goed beheren: wij zijn slechte rentmeesters. Wij doen
niet wat God er mee bedoeld heeft toen Hij de aarde schiep.
In het boek Genesis kun je het nalezen. We hebben het niet
goed begrepen en niet goed verdeeld. Onze eigen economische belangen stellen we altijd maar weer voorop. We zorgen
altijd eerst goed voor onszelf. Dat maakt dat wij het goed
hebben en dat hele delen van de wereld het gewoon niet
goed hebben. Met onze technieken en wetenschap kunnen
we veel meer mensen laten leven onder goede omstandigheden. In Nederland leven we op een heel klein stukje met
17 miljoen mensen. Moet je kijken hoeveel grote stukken van
de aarde nog helemaal onbewoond zijn. Waar ook mensen
kunnen leven. Als wij meer zouden kijken naar wat andere
mensen nodig hebben vanuit Nederland, dan zou het veel
beter zijn voor heel veel mensen. Soms zitten we op de
goede weg. Ik denk niet dat de oplossing zit in opgelegde
geboortebeperking. Dat is puur egoïsme. God geeft ons het
leven uit liefde en vraagt dat wij hetzelfde doen: leven geven.
De mens heeft in zich de drang om zich voort te planten en
dat is ook Gods bedoeling: gaat heen en vermenigvuldigt u.”
8

In China was ook geboortebeperking. Dat werkte wel,
de bevolking dunde uit.
“Ja, maar daar is alleen maar veel ellende en veel verdriet
van gekomen. Heel veel mensen waren logisch erg ongelukkig. God geeft juist de mens een vrijheid om te kunnen
kiezen voor het gezin. Je moet die keuze bij de mensen zelf
neerleggen, ook hoe groot het gezin moet zijn. Man en
vrouw moeten ook hierin proberen Gods plan te realiseren.
Het is een natuurlijk gegeven dat de mens zijn leven wil
doorgeven. Maar wel door het natuurlijke proces te volgen.
We kijken of God ons de mogelijkheid heeft gegeven om
kinderen te krijgen, daar gaan we niet aan knutselen, maar
we gaan het ook niet onnatuurlijk tegenhouden. Dus geen
anticonceptie. Je kunt dat heel goed op een verantwoorde
wijze zelf in de hand houden. Natuurlijke geboorteregeling.
De mens, vooral in het Westen, moeten we opnieuw leren te
leven vanuit de liefde die zichzelf weggeeft. Met Christus als
voorbeeld en als grote kracht. Als iedereen dat zo beleeft,
dan denk ik dat het over de hele wereld meer het paradijs
zou zijn zoals de bedoeling is en minder een probleem.
Mensen moeten zich ontwikkelen. Groeien in de liefde, met
name op het gebied van zichzelf wegschenken.”
Dat klinkt heel mooi, maar in de praktijk zal het waarschijnlijk nooit werken.
“Ik geloof nog steeds in die betere wereld en jij ook. God
heeft dit plan en daar gaan we aan werken. Ik probeer er als
pastoor in ieder geval met heel weinig mogelijkheden of
kansen aan te werken. Maar zeg nou zelf: wie wil hier in Oss
nog van het grote plan van God met de mens weten?”
Dat klinkt ook een beetje communistisch. Het idee van
het communisme was dat we allemaal hetzelfde inkomen
hebben. Dat alles voor iedereen gelijk is.
“Het Christendom heeft van alle aspecten iets. Het is geen
kapitalisme, maar God zegt ook niet: ‘Geld is verkeerd’.
Als jij bezit kunt verwerven dan is dat mooi voor jou, maar
je moet er ook wel iets mee doen. En niet alleen voor jezelf.
In het communistisch systeem is bezit niet goed. Als jij geen
bezit hebt, is je motivatie om iets te doen totaal weg. Dan
ben je afhankelijk van anderen en dan geloof je het wel.
Christen zijn heeft wat Communistisch, ja. Socialistisch ook
ja. Maar is tegelijk een vorm van gezond kapitalisme. Dat zit
allemaal in het Christendom. Het is niet alleen dit of alleen
dat. Een totalitair systeem is niet goed, het doet kort aan
de rechtvaardigheid. Die persoon die rijk is en er ook hard
voor werkt mag daar best van genieten maar mag er ook
wat van delen. Alleen je kunt dat niet forceren door het op
te leggen. Het moet wel binnen de rechtvaardigheid van
Christus passen. Die rechtvaardigheid betekent ook dat jij
niet hetzelfde bent als die ander. Je hebt andere behoeften
en andere mogelijkheden en talenten. We zijn wel gelijkwaardig maar niet gelijk. Aan de uniciteit van een persoon

kun je niet zomaar voorbij gaan door een systeem op te
leggen. We hebben een vrije wil en keuzemogelijkheid
meegekregen in de schepping. En daar maken we ook
gebruik van. Kijk maar naar Adam en Eva. Als je dat niet
respecteert dan ga je voorbij aan het eigene wat God in ons
gelegd heeft.”
Eigenlijk vond ik het communisme een heel mooi idee.
Het werkt alleen niet in de praktijk. Net als Gods plan.
Dat is prachtig, maar het werkt nu nog niet volgens mij.
“Maar dat betekent niet dat je dan maar geboortebeperking
moet invoeren om het op te lossen. Er moet een andere
manier zijn. De weg van Jezus Christus, denk ik.”
Dat kan ik dan wel denken, maar er zijn nog 17 miljoen
andere mensen in Nederland.
“Je moet toch voor jezelf de weg kiezen die je denkt en
ontdekt dat goed is. Helaas zijn de vooroordelen die mensen
hebben over de kerk grenzeloos, voorbijgaand aan wat
Jezus Christus en Zijn Kerk bieden en vragen. Nu jij zo met

mij praat, merk je toch ook wel dat het heel wat genuanceerder is dan dat de Kerk gewoon alleen maar tegen abortus,
tegen voorbehoedsmiddelen, tegen euthanasie is en dat
de werkers in de Kerk allemaal pedo’s en kindermisbruikers
zouden zijn. Voor heel veel mensen leeft dat idee wel.”
Leg dat maar eens aan de mensen uit dat het een stuk
genuanceerder allemaal is.
“Soms heb ik inderdaad het gevoel dat ik aan een dood
paard sta te trekken. Maar vaak ook zie ik hele hoopvolle
dingen. Mensen die ik tegenkom en echt serieus op zoek
zijn naar de waarheid, naar Christus, of hele mooie dingen
doen voor een ander, dan denk ik: hé daar zit hoop of geloof
in. Dat is heel mooi. God werkt met mensen en als je dat
mag zien of ervaren dan geeft dat veel kracht en steun in
het dagelijkse leven. Uit die persoonlijke ontmoetingen
haal je als priester kracht om toch door te blijven gaan en te
werken aan het plan van God ondanks alle negativiteit en
onverschilligheid.”

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:
 Willie Gremmen
 Henk Thissen
 Greet Nelissen
 Wim van Schaijk
 Ann van Dartel-Bodenstaff
 Thea van Xanten-Repman
 Nettie Lourenssen-Janssen
 Annie van Duren-Kappen
 Maria Hubertina Gerarda Koonen-Austen
 Mies van Hal-Ketelaars
 Wies van Sleeuwen-van den Berg
 Henk van der Rijt
 Jan van Aalst
 Toos Vissers-Cox
 Henk Boeije
 Riet Radoes-van der Heijden
 Chris Saedt
 Corrie van Gelder-van Gaal
 Gerard de Witte
 Riek Vissers-Broekmeulen

Leeftijd
58 jaar
88 jaar
85 jaar
80 jaar
95 jaar
88 jaar
95 jaar
82 jaar
84 jaar
81 jaar
88 jaar
64 jaar
83 jaar
93 jaar
82 jaar
77 jaar
96 jaar
83 jaar
90 jaar
89 jaar

Kerk
H. Willibrordus, Berghem
MOO, Oss
H. Willibrordus, Berghem
H. Willibrordus, Berghem
MOO, Oss
MOO, Oss
MOO, Oss
MOO, Oss
MOO, Oss
MOO, Oss
MOO, Oss
Sint Servatiuskerk, Megen
H. Willibrordus, Berghem
MOO, Oss
H. Willibrordus, Berghem
MOO, Oss
H. Willibrordus, Berghem
H. Willibrordus, Berghem
MOO, Oss
MOO, Oss
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Het leven is als z
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9

Is God ook in quarantaine?
Het heeft mij vanaf het begin vervreemdt hoe gemakkelijk onze leiders, de bisschoppen, de deur naar de Eucharistie
hebben dicht gegooid toen de gevaren van het coronavirus duidelijk werden. Hoe verhoudt zich dan “angst voor
een ziekte” tot “vertrouwen op God”? We hebben op de meest zielige manier die je kunt bedenken, nota bene “het
grote feest van de Verrijzenis” moeten vieren. Hoe rijm je dat geloof in een God die sterker is dan de dood, met de
bijna hysterische maatregelen om alle mogelijke risico’s in te dammen.
Ik heb te doen met onze pastoor, die uiteindelijk knopen
door moet hakken. Hoe hij worstelde -en dat nog steeds
doet- met de onmogelijkheid om de H. Communie uit te
delen. Geeft hij zich met zijn gehoorzaamheid niet over aan
een (on)geloof dat het zijne niet is? Als de herders op de
vlucht slaan, wat doet dat met de schapen? Bij het eerste
signaal vanuit de regering had ik meteen al zoiets van: “Hè?
Dat kan toch niet! We hebben toch scheiding van kerk en
staat? Een regering kan ons toch niet voorschrijven?
Adviseren misschien wel, maar opleggen? Nog gekker werd
het toen de bisschoppen “seculierder” bleken dan de regering
en het verbod zelfs aanscherpten. Maar ja, ik ben geen
geleerde en alles weet ik niet overal van. Natuurlijk moeten
we verstandig omgaan met de crisis, hygiënemaatregelen
nemen en de keuze van mensen die niet willen of durven,
volledig respecteren. Maar stoppen van onze kant uit? Angst
laten regeren boven God? Veel bijval voor deze zienswijze
lijkt er niet te zijn. Ik hoor tenminste in mijn omgeving nogal
wat geluiden van mensen die het er totaal niet mee eens zijn,
hoe wij in de Grote Kerk vorm geven aan deze worsteling.

10

Kardinaal Gerhard L. Müller, voormalig prefect van de
Congregatie voor de Geloofsleer, toch niet de minste, zou
je zeggen, gaf me onlangs onderbouwing voor dat “unheimische” gevoel dat er iets niet klopt. Hij stelt onomwonden
dat zelfs geen enkele bisschop het recht heeft om de
Eucharistie te verbieden. En inderdaad ook dat een regering
dat niet kan doen omdat Jezus Christus de “baas” is in de
Kerk en niet Mark Rutte. Volgens de kardinaal is het juist de
plicht van de Kerk om het menselijk lijden, dat gepaard gaat
met het virus, te stellen in het perspectief van het eeuwige
leven, in het licht van het geloof. Dat de Kerk zich juist nu van
die taak afwendt, vindt hij onaanvaardbaar. En letterlijk
geciteerd; “We moeten ook in het openbaar bidden omdat
we weten dat alles van God afhangt. God is de universele
oorzaak. Dan is er de secundaire oorzaak die via onze vrijheid
gaat. Wij, eindige schepsels, weten niet hoeveel van wat er
gebeurt, afhangt van de causaliteit van God en hoeveel van
onszelf: dat is het punt van het gebed. We moeten tot God
bidden om de beproevingen van ons persoonlijk en sociaal
leven te overwinnen, maar zonder de transcendentale
dimensie te vergeten, de visie op het eeuwige leven en de
intieme vereniging met God en met Jezus Christus, zelfs in
ons lijden. We zijn geroepen om elke dag ons kruis op onze
schouders te nemen, maar we moeten ook aan de gelovigen
hun lijden uitleggen volgens de criteria van het Evangelie.
Het verbieden van deelname aan de liturgie gaat de andere
kant op”. Verder in het interview met de kardinaal, dat in
zijn geheel te lezen is op onze website, gaat hij ook in op
de verhouding tussen verstandig gebruik van medische
mogelijkheden en openbaar gebed. Terwijl hij beslist niet
oproept tot roekeloosheid, opent hij met een woord van
Jezus; “Zoek eerst het Koninkrijk van God. Wat is het leven,
alle goederen van de wereld, inclusief gezondheid waard,
als je je ziel verliest?”

Kortom, als het aan mij ligt, gaan we gewoon weer de H.
Communie uitreiken. Door één pastoor die dat zelf wil en
durft. En als hij besmet raakt, neemt een ander het over. En
niemand móét ter Communie gaan, maar men màg. En we
laten zoveel mensen toe in de kerk als verantwoord is (1½
meter uit elkaar). Desnoods doen we twee missen achter
elkaar. Mensen die veel hoesten vragen we vriendelijk om
thuis te blijven. Tenslotte volgt ieder zijn eigen geweten en
draagt ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar ja… wie
ben ik? Als de bisschoppen al zo verdeeld zijn, wereldwijd?
Ben ik blij dat ik geen pastoor ben… Maar voor degenen
die thuis blijven; Wij bidden voor u. Bidt u ook voor onze
moeder de Kerk, die in zware nood verkeert en niet alleen
door het virus.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
Christus overwint, heerst en regeert.
Diaken Pieter Raaijmakers

Dopelingen in onze
Willibrordus Parochie
Hannah Weijer
Raymond da Costa Cachucho
Kira Joosten
Richie Vos
Nilou Anne van der Voort

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

Poolse geloof gemeenschap in Oss en omgeving volop in beweging
Nadat de Poolse parochie Faustyna, gezeteld in Meterik, zich had afgescheiden van diensten in Brabant en een
gedeelte van Gelderland ontstond er ruimte voor een nieuwe Poolse parochie, de zevende in Nederland. Daar waar
steeds meer kerken hun deuren sluiten gezien de afnemende animo, houden de Polen vaak nog hun voeten ertussen.
Structureel georganiseerde Poolse missen worden met veel belangstelling bezocht.
Zo ook de (twee-)wekelijkse diensten
binnen deze zevende parochie in het
bisdom ‘s-Hertogenbosch, onder de
naam De Goddelijke Barmhartigheid.
De parochie is volop in beweging en
de oprichting ervan is een prima zet
gebleken. Naast de missen in Eindhoven,
Tilburg, Oss, Waalwijk, Kerkdriel en
Nijmegen blijkt er ook vraag te zijn
naar bijeenkomsten in Den Bosch.
In het voorjaar wordt dat ook in de
planning opgenomen met een of
twee missen per maand. De diensten
gaan deel uitmaken van het multiculturele karakter dat de Sint Cathrien
in Den Bosch wil uitdragen. De aftrap
heeft reeds plaats gevonden tijdens
een Pools-Nederlandse mis in de SintJanskathedraal ter onthulling van een
aan de kathedraal geschonken beeld
van Paus Johannes Paulus II.
Behalve dat er geografische ontwikkeling is, sterkt de parochie ook volop
haar banden aan met Nederlandse
parochies binnen het bisdom waarmee zij haar kerken deelt. Zo zijn we

bijzonder hartelijk ontvangen door
de St. Jorisparochie in Eindhoven en
zoekt de St. Willibrordusparochie in
Oss ook voortdurend de samenwerking
op. Dit laatste heeft het afgelopen jaar
geleid tot een multiculturele mis ter ere
van Wereldkerkdag met deelname ook
van vele andere culturen. De pastoor
van de Goddelijke Barmhartigheid,
Krzysztof Obiedzinski vindt het uitermate belangrijk dat de verbinding
tussen parochianen niet alleen in de
kerk plaats heeft, maar ook gerelateerd
wordt aan het samenzijn daarbuiten.
Zo zijn er volop plannen om in de
plaatsen waar Poolse missen zijn ook
met godsdienstlessen aan de slag te
gaan, door de kerk georganiseerd. Het
gaat dan om drie leeftijdscategorieën:
de allerkleinste parochianen, degene
die zich op de Eerste Communie voorbereiden en de vormelingen.
In februari van dit jaar vierde de
parochie in de St. Trudokerk met een
prachtige mis het eerste jaar van haar
bestaan. Gedurende het afgelopen

jaar hadden er unieke plechtigheden
plaats rondom de Eerste Communie
en het Heilig Vormsel, waarbij vanuit
het buitenland Poolse kerkafgezanten
overkwamen voor de officiële handelingen. Dat het werk van deze Poolse
pastoor ook in Polen niet onopgemerkt
is gebleven, blijkt wel uit het feit dat
hij eind vorig jaar uit handen van de
Poolse president Duda officieel is
onderscheiden. Hem werd het ‘gouden
kruis’ opgespeld voor zijn noeste
arbeid en inzet op een bijzonder
gepassioneerde wijze om het land
Polen in Nederland te promoten en
landgenoten bij te staan met geestelijke ondersteuning.
Namens het bestuur van De Goddelijke
Barmhartigheid,
Stef Koning
Secretaris

Actie Kerkbalans’ Willibrordus Parochie 2020
Beste parochianen, zoals u weet bestaat een belangrijk deel van onze inkomsten uit uw bijdragen tijdens de
Kerkbalans. Zeker in deze tijd waarin er minder inkomsten zijn voor onze parochie als gevolg van Corona worden
uw bijdragen van steeds groter belang.
Om de kosten die wij hebben te
kunnen blijven betalen is het van
groot belang dat we allemaal ons
steentje bijdragen. In de komende
weken ontvangt u een brief waarin wij
u verzoeken om mee te doen met de
Kerkbalans. In deze brief leest u hoe
u uw bijdragen kunt overmaken en
waarom het zo belangrijk is voor de
ons als parochie. U zult de brief uiterlijk
begin juni ontvangen. Graag doen wij
een beroep op uw steun.
Natuurlijk kunt u, ook als u geen brief
van ons heeft ontvangen, altijd vrijwillig
geld overmaken naar de Willibrordus
Parochie en zorgt het Kerkbestuur
ervoor dat deze gave te gunste van
onze geloofsgemeenschap wordt
gebruikt.

Voor nu wensen wij u alle goed in
goede gezondheid.
Namens het Parochiebestuur Willibrordus
Parochie,
Penningmeester Sidney van den Bergh

Actie Kerkbalans
Gegevens voor het overmaken van
uw ‘Kerkbalans’ bijdrage:
Bank:
Rabobank
Rekeningnummer:
NL26 RABO 0326564055
Ter attentie van:
‘Actie Kerkbalans’
Ten name van:
R.K. Parochie H. Willibrordus
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Een toekomst voor kerkgebouwen
Zo luidt de aankondiging van het symposium dat op donderdag 30 januari ’s middags in de grote kerk wordt
gehouden. De Talentencampus Oss en de TU/e Urban Labs zijn te hulp geroepen om eens mee naar het probleem
van de leeglopende kerkgebouwen te kijken.
Eerst luisteren we een half uurtje naar Latijnse muziek.
Hierop volgt een kort welkomstwoord door de voorzitter
van de Talentencampus Oss, waarin hij zijn waardering
uitspreekt voor Sidney’s initiatief en de constructieve
samenwerking met hem. Dan krijgt Sidney, onze penningmeester, zelf het woord. Hij heet allen en enkele personen
afzonderlijk welkom en stelt zich voor als parochiebestuurder,
die samen met de Talentencampus en de TU het initiatief
heeft genomen tot oprichting van De Learning Community
Religieus Erfgoed Oss.
Getracht wordt om, in de ruimste zin van het woord, een
totaalbeeld te krijgen van hoe vanuit allerlei hoeken en
binnen de hele gemeenschap over het omgaan met leeglopende kerken wordt gedacht. Want om enig draagvlak te
bereiken in een gemeenschap met onbeperkt verschillende
ideeën over hoe het zou moeten, zal samenspraak in en
met die gemeenschap bitterhard nodig zijn.
Met aanhaling van Christus’ woorden: “Waar er twee of drie
in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden.”
onderstreept hij dat de belangen van die paar kerkgangers
van tegenwoordig niet maar even terzijde mogen worden
geschoven. Met een paar feiten verduidelijkt hij de complexiteit van het probleem, maar geeft meteen aan niet bij
de pakken te gaan neerzitten, om dan de twee ter klaring
van de klus vereisten te noemen, die hij nu wil bespreken:
moed en het gesprek. Die moed houdt in dat we multifunctioneel gebruik van een kerk ten behoeve van de
samenleving, liefst met behoud voor de eredienst, durven
overwegen. Het geschikt maken voor een ander, meerzijdig
gebruik zal investeringen vragen, die uiteindelijk toch een
gebouw met enige rentabiliteit moeten opleveren. Het gesprek
in alle breedte, met allen die zich, vanuit welk opzicht dan
ook, met de toekomst van het gebouw betrokken voelen, is
nodig om draagvlak in de gemeenschap te creëren voor het
besluit dat erover genomen gaat worden.
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Uit gezochte bredere samenwerking ontstond de Learning
Community Religieus Erfgoed Oss, die een zeer gewaardeerde inbreng heeft bij het zoeken naar een passend
nieuw gebruik van die kerk. Zowel financiële haalbaarheid
als draagvlak creëren is niet eenvoudig, maar hij leerde
"Wees sterk en houd moed". Met vertrouwen daarin gunt hij
allen de moed het kerkgebouw, hoe dan ook, zonder zorgen
naar de volgende generatie te brengen.
Het eerste wat we vervolgens van onze wethouder, Johan
van der Sloot, horen is: “Oss is een grote erfgoedgemeente.”
Hij staaft dit vervolgens met diverse feiten en we horen dat
Oss in Leiden, zowel in het Rijksmuseum van Oudheden als
in de archeologie-afdeling van de universiteit een prominente plaats heeft. En een groot panel van deskundigen
herkende Oss als één van de vier beste erfgoedgemeenten
2019 van Nederland. De ook bij eigen inwoners tekortschietende bekendheid met het hoge erfgoedgehalte van Oss
krijgt de laatste paar jaar uit velerlei hoek - zelfs Jumbo met
zijn plaatjesboek - aandacht. De grote rijkdom aan erfgoed,
waarin veel religieus erfgoed uit de tijd van Het Rijke Roomse
Leven, ontstond mede uit achtereenvolgende gemeentelijke
herindelingen.
Dat het huidige kleine groepje kerkgangers niet de hoge
onderhoudskosten van oude gebouwen en leeglopende
kerken kan ophoesten hoeft geen betoog, maar niet alleen
voor die gebruikers heeft die kerk betekenis. Met een naastgelegen pastorie is ze vaak beeldbepalend in een dorp of
stad en dat beeld gaat niet alleen de kerkganger aan.
Bovendien kleven er vaak emoties uit de gemeenschap aan.
Daarmee wordt de gemeente belanghebbende bij haar
toekomst. Meerdere gemeenten voelden de betrokkenheid
bij wat er met leeglopende kerken zou gebeuren door de
effecten die eruit zouden voortvloeien op o.a. infrastructuur,
erfgoedtoerisme en maatschappelijke functies. Het was dus
niet uit bemoeizucht maar uit plichtsbesef dat ze gingen
meepraten en hun verzoek aan de overheid tot assistentie

leidde tot de oprichting van 6 pilots, die in hun territorium in
constructief overleg met alle betrokkenen naar de optimale
oplossing moeten zoeken. Met haar actieve opstelling lukte
het Oss één van die pilots binnen te halen.
Maart vorig jaar begon die pilot te zoeken naar een breed
gedragen integrale kerkenvisie, waarin positie en rol van
de gemeente waren uitgekristalliseerd. Met de verschillende
visies en belangen van de grote genuanceerde groep
belanghebbenden was dit geen simpele klus, maar van de
juiste aanpak ervan blijft men overtuigd. Om tot consensus
te komen zijn dialoog en samenwerking met respect voor
elkaars belangen een vereiste, maar niet altijd in voldoende
mate aanwezig. Aan de rimpels die daaruit en uit voorkomende
verdeeldheid tussen eigenaren en gemeenschappen en
binnen eigen kring voorkomen, besteden media maar al te
graag aandacht, waardoor het golven worden.
De gemeente realiseert zich dat ze duidelijk moet zijn over
haar rol; geen valse verwachtingen moet wekken en met
tact met eigenaren moet omgaan. En voor parochies geldt:
houd rekening met emoties binnen de gemeenschap en
investeer in de relatie met die gemeenschap. Ondersteuning
vanuit het bisdom is zowel voor de gemeente als de parochie
belangrijk en verdere uitbouw van de open lijn daar naartoe
zou welkom zijn. Dan laat hij zich even positief als Sidney uit
over de inbreng van studenten, die de blik van de nieuwe
generatie van de toekomst inbrengen. Dit vergroot de kans
dat ons erfgoed ook door generaties na ons als waardevol
wordt ervaren. Veilig stellen voor generaties, die daar niet
op gesteld zijn zou immers zinloos zijn. De wethouder ziet
de studenten als bruggenbouwers tussen generaties; stelt
verwijzend naar de samenwerking met hoge scholen dat Oss
nog beter op de kaart wordt gezet en zegt de geschetste
aanpak een ruime plaats in de kerkenvisie toe.
Onze bisschop, mgr. Gerard de Korte, geeft als derde spreker
zijn visie op de toekomst van kerkelijk erfgoed binnen het
bisdom van ’s-Hertogenbosch en van de drie trefwoorden,
waarmee hij aangeeft welke aspecten hij hier gaat behandelen, noemt hij als eerste Christelijke presentie.
Kerkgebouwen zijn huizen van God en geloofsgemeenschappen en de massale bouw vond plaats ten tijde van
Het Rijke Roomse Leven. De Bisschop benoemt een aantal
factoren die bijgedragen hebben aan de ontkerkelijking.
Een verdergaande verlichting, industrialisering en steeds
groeiende welvaart hebben het secularisatieproces versnelt.
Dan roept hij gedoopten nog op hun verantwoordelijkheid
te nemen; evangeliserend en maatschappij-ondersteunend
actief te zijn en in financieel opzicht de kerk niet in de steek
te laten.
Zijn tweede trefwoord is Maatwerk.
Hij begint met een paar cijfers: in zijn bisdom: ongeveer
60 parochies met 270 kerkgebouwen. Gemiddeld 4 à 5
kerkgebouwen per parochie. Aan sluiting van overtollige
kerkgebouwen valt niet te ontkomen en op basis van
ontwikkelingen uit het verleden valt te verwachten dat er
de komende 10 jaar 25 tot 30% (75 tot 90) kerken overblijven.
Naar het subsidiariteitsbeginsel in het gebouwenbeleid
in het diocesane beleidsplan wordt eerst bezien hoe ver
parochies in samenspraak met het bisdom komen. Als de

commissie van beheer het gebouwenplan, dat de parochie
in overleg met een bouwbureau opstelde, heeft bekeken,
beslist de bisschop. De situatie is echter complex doordat
het maatwerk moet passen in het diocesane raamwerk met
haar vele kerkrechtelijke en financiële begrenzingen.
Het derde trefwoord is Continuïteit.
De gebouwen zijn als deel van het vermogen van de parochie
mede deel van een weerstandsbuffer ter bescherming van
de continuïteit van het katholiek leven in de parochie van
morgen. Bij verkoop dient een gebouw zo veel mogelijk op
te brengen en vervolgens dient de opbrengst een optimale
bestemming te krijgen, waarbij ook immateriële factoren
een rol kunnen spelen. De opbrengst mag niet onder het
taxatiebedrag van een makelaar liggen en alles moet
gericht zijn op bloei van katholiek leven in ons diocees.
De presentatie van de studenten
Het was mooi om van 3 kerken - Visserskerk, H. Hartkerk en
de kerk van Maren-Kessel - telkens 2 verschillende uitgewerkte ideeën aan te treffen. Bij elk uitgewerkt idee staat
een student om desgewenst toelichting te geven of vragen
te beantwoorden. In de tentoongestelde ideeën is vooral
aan maatschappelijke functies, zoals ontmoetingsruimte,
bibliotheek, evt. een winkeltje enz. gedacht. De presentatie
trekt terecht flink belangstelling en sterkt de overtuiging
dat, zoals de wethouder al zei, de gekozen aanpak de juiste
is en iedereen begrijpt dat hij ingenomen is met de inbreng
van studenten. Die inbreng wekt vertrouwen in hun hopelijk
ook toekomstige inbreng bij het opstellen van een kostenplaatje. Wanneer bekend is hoe dat er uitziet zijn er echter
nog genoeg hobbels te nemen. Het project moet financieel
haalbaar zijn… er moet enige rentabiliteit uit rollen en…
vóór de eindstreep gaat De Commissie van Beheer met haar
oordeel naar de bisschop en die beslist uiteindelijk.
Jan van Asseldonk
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Bedevaart Kevelaer voor dit jaar afgelast
Het blijft iets bijzonders houden, ik bedoel als je op de lopende band staat op Schiphol. Je gaat ineens veel sneller
vooruit en ik kijk dan met een meewarige glimlach opzij naar mensen, die de menselijke lopende band bewust
ontlopen of vergeten. Een elektronische vrouwenstem boven je hoofd waarschuwt, dat het laatste stukje van de
band in zicht komt, het moment dat je weer zelf de benen moet nemen.
gezondheid van anderen en voor
uzelf, maar ook voor allen die ons
ontvallen zijn. En ook al hoort u die
stem niet letterlijk, pas goed op uzelf
en dat is waar ook: ‘Mind your step’.
We sluiten ons aan bij het gebed dat
Paus Franciscus bij een Angelusgebed
onlangs uitsprak:

Ja, er zijn er die haast hebben en
staande aan de rechterkant word je
nogal eens ingehaald door hen die
vrees hebben dat ze de geopende
gate gaan missen. Maar de band op
Schiphol staat nu oorverdovend stil en
de elektronische stem is een zwijgen
opgelegd, niemand weet voor
hoelang. We moeten immers pijnlijk
afstand bewaren.
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De 1½ meter zone maakt veel onmogelijk, maar heeft van de andere kant
een bijzondere creatieve impuls
gegeven. We moeten immers iets
doen wat ons hart ons niet ingeeft.
We overbruggen plots afstanden op
een ongekende wijze. Zelf wonend in
het door het coronavirus zwaar
getroffen Brabant, weten wij goed
waar we over spreken. Het bewaren
van de afstand heeft al veel onmogelijk
gemaakt.
De geplande bus-bedevaart naar Kevelaer op zaterdag 22 augustus aanstaande is er slechts één van. In goed
overleg met de organisatie in Kevelaer,

de pelgrim leiders en het pastorale
team kunnen wij niet anders, dan het
voor dit jaar af te gelasten. Het reserveren van de bussen, de faciliteiten in
Kevelaer, etc. kunnen wij niet in gang
zetten zolang er nog veel onduidelijkheid is (hier en over de grens) over hoe
wij als samenleving om moeten en
kunnen gaan met de situatie.
Onverantwoord om zaken vast te
gaan leggen, terwijl het daar nu juist
wel de tijd voor is.
De jaarlijkse pelgrimskaars zullen we
met een kleine afvaardiging naar
Kevelaer brengen om deze in de
Kaarsenkapel te plaatsen uit naam van
alle trouwe bedevaartgangers, maar
ook voor allen die ons ontvallen zijn.
Zo blijven we op voorspraak van Maria
bidden voor de gezondheid van anderen
en van ons zelf.
We wensen u alle goeds en we hopen
erop, dat we de draad van de bedevaart
in 2021 weer op mogen nemen. Blijf
onder de voorspraak van Onze Lieve
Vrouw van Kevelaer bidden voor de

Maria, u schittert altijd op ons pad
als een teken van redding en hoop.
We vertrouwen onszelf aan u toe,
gezondheid van de zieken,
die bij het kruis deelnam aan Jezus’ pijn,
u stevig staande houdend.
U weet wat we nodig hebben,
en we weten zeker dat u zult voorzien,
zodat wij, net als in Kana in Galilea,
weer vreugde mogen zien en mogen
feesten
na deze tijd van beproeving.
Help ons, moeder van Goddelijke Liefde,
om de wil van de Vader te aanvaarden
en te doen wat Jezus ons zei,
die zelf ons lijden op zich nam
en ons verdriet droeg,
om ons, door het kruis, te leiden
naar de vreugde van de verrijzenis.
Amen.
Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood
zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.
Amen.
Namens het pastorale team en de pelgrim
leiders van Kevelaer, Oss, Ravenstein,
Veghel, Landerd, Uden en omgeving.

Liturgische kalender tijdens de Corona-maatregelen
Mogelijkheden om thuis de h. Mis te volgen vanuit onze
parochiekerken in Berghem en Oss.
U kunt de h. Mis thuis volgen op verschillende manieren;
• Willibrorduskerk te Berghem:
Dagelijks h. Mis via Caiway62 (Berghem).
Maandag, woensdag en vrijdag 19.00 uur
Dinsdag, donderdag en zaterdag 08.30 uur
Zondag 09.30 uur
• M.O.O. Grote Kerk Oss
Dagelijkse h. Mis via internet (website: www.parochiewillibrordus.nl).
Maandag t/m vrijdag 08.30 uur
Zaterdag 19.00 uur
Zondag 10.00 uur
• Via de website van de parochie kunt u de h. Mis streamen.
	Deze term geeft aan dat u bestanden, zoals videobeelden (tv-fragment of YouTube-filmpje bijvoorbeeld) via
internet rechtstreeks op de computer of smartphone opent of afspeelt. Dit kan ook via ‘MIJN RKK’ app.
Uitstelling Allerheiligste Grote Kerk te Oss
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Biechtgelegenheid:
Iedere zaterdag in de Grote Kerk van 17.30 tot 18.00 uur of op afspraak.
Meer informatie:
Ook kunt u informatie vinden op de website van de Willibrordus Parochie: www.parochiewillibrordus.nl
of via ‘MIJN RKK’ app.

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

15

Zien
In de laatste weken van de vasten horen we in de mis
prachtige verhalen uit het evangelie van Johannes.
Ik wil graag even stil staan bij het verhaal over Jezus en
de blindgeborene.
“Jezus zág een man die blind was van zijn geboorte af”,
zo begint het verhaal. De leerlingen merken die blinde ook
op, maar ze zíen hem niet. Ze praten over hem als over een
geval. “Wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders, dat hij
blind geboren werd?”, vragen ze. “Hijzelf noch zijn ouders
hebben gezondigd, maar de werken Gods moeten in hem
openbaar worden. Wij moeten de werken van Hem die Mij
gezonden heeft verrichten”, antwoordt Jezus. Het viel me
op dat er niet staat ‘Ik’, maar ‘Wij’: ‘Wij moeten de werken
Gods verrichten’, en ook dat Jezus met dat ‘wij’ die blinde
bedelaar en zichzelf bedoelt.
Jezus bestrijkt de ogen van de blindgeborene met slijk en
zegt hem zich te gaan wassen. De man doet het en wordt
ziende. Zijn buren praten, net als de leerlingen deden, over
hem waar hij bij staat. Ze zien vooral het beeld, de rol die de
samenleving hem heeft toegewezen van blinde, afhankelijke
bedelaar. Ze zien niet de mens die hij werkelijk is. “Is hij het
wel?” Maar dan gebeurt er iets. “Ik ben het”. De voormalig
blinde spreekt, hij is niet langer passief. Hij treedt als een vrij
onafhankelijk mens naar voren. Hier begint zijn aandeel in
dat ‘wij’, wat Jezus bedoelde.
Maar de buren en omstanders zijn in verwarring. Ze brengen
hem naar de farizeeën, die met hun kennis van de wetsregels
het morele gezag van de samenleving vertegenwoordigen.
De farizeeën richten hun pijlen vooral op Jezus. In Hem
zien ze een bedreiging, omdat het Hem om de mens gaat
en niet om regels en macht. Ze noemen Jezus een zondaar.
Maar de man is niet onder de indruk. Hij is werkelijk zíende
geworden want hij is gezien in zijn kern, in zijn oorsprong,
daar waar de mens aan God raakt. Hij is vrij. Niet wat de
mensen vinden is nog langer van belang, maar wie hij zelf
werkelijk is. Vanuit zijn diepste ervaring spreekt hij uit dat
Jezus van God komt. De farizeeën reageren woedend en
sluiten hem buiten. Het deert hem weinig.

Maar de werken die Jezus en deze blindgeborene samen
moeten verrichten zijn nog niet compleet. Jezus treft
hem aan. ‘Geloof je in de Mensenzoon?’, vraagt Hij. Jezus
wil zélf ook gezíen worden. “Wie is het?”, vraagt de man.
“Het is degene die met je spreekt”. Nu ontmoeten Jezus
en de man elkaar echt, van mens tot mens. Ze zien elkaar
werkelijk. Er is openheid, wederkerigheid, liefde.
Daar, in die ontmoeting tussen hen beide werden Gods
werken openbaar. Ik geloof dat ook wij, ieder van ons,
Jezus zo kan ontmoeten. En dat het werken van God
steeds doorgaat, zodat ook wij, mensen onder elkaar,
in ons alledaags leven elkaar kunnen gaan zien, zoals
Jezus en die blindgeborene elkaar zagen. Dan worden
we mensen zoals we bedoeld zijn, zoals we werkelijk zijn,
mensen zoals Hij méns was.
Getekend Geer Salet
(Macharen)

