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Jezus of de Paashaas
Wie gaat het winnen dit jaar? Jezus of de Paashaas?
Ik vermoed dat het geen gelijke race is. Ik zou mijn geld
maar op de Paashaas zetten. De paaseitjes, gelegd
door de Paashaas, dit behoort tot de mysteries van
het grote ongeloof, zijn vele malen zoeter en aantrekkelijker dan het verhaal van Jezus.
Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Oma heeft voor de
kleinkinderen en het bezoek deze paasheerlijkheden dan
ook al weken op haar tafel staan. Nog gevulder dan
die van de concurrent met nog meer hazelnoot en cacao. ‘Als ik niet met de tijd mee
ga, dan komen ze niet meer’ zegt oma.
Begrijpelijk slim en uit zelfbehoud.
‘Neen’ en ‘tot hier en niet verder’,
behoren niet meer tot het jargon
van ouders en geloof doet al helemaal niet mee in het publieke
of private debat. Politiek niet
correct, dus gelopen race niet
mee ingaan.
Jezus loopt een slechte race. En
niet alleen dit jaar, dat is al jaren
zo en mochten we het vergeten
zijn, dan helpen onze dagbladen
ons er echt wel aan te herinneren.
De race van Jezus is een gelopen race,
een verloren race, dat was al in zijn tijd,
niets nieuws onder de zon. Zijn race is dan ook
niet tegen de tijd, maar tegen de geest van de wereld:
alles is maakbaar, haalbaar en beheersbaar, de mens is
autonoom en zichzelf genoeg. Liefde is te koop, inwisselbaar en liefde heeft een houdbaarheidsfactor. Offeren
doe je alleen nog met trainers die de gestelde doelen niet
halen of politici die toch al door de tand des tijds zijn aangeknaagd.
Op deze race zetten wij in, hier gaat ons hele vermogen in
zitten, hier besteden we onze kostbare uurtjes aan in het
fitnesscentrum, hiervoor blazen we stoom af in de sauna
en halen we ons verhaal in de kroeg, om te leren en te
ervaren hoe je deze race loopt, zonder kleerscheuren
en met het meest haalbare rendement: ‘de liefde van de
Paashaas’ zoet, lekker en makkelijk verteerbaar, aantrekkelijk en succesvol scorend.
Daar is die andere race, die van Jezus, die ongelijk is, die
niet op het podium eindigt, maar in het graf, bitter en
onbegrijpelijk oneerlijk. Die race die ook dingt naar het
predicaat liefde die ook die titel wil veroveren, niet uit
zelfbehoud of zelfverheerlijking, maar uit zelfgave en zelf-

opoffering en zo onbegrepen en totaal verlaten eindigt.
Weliswaar op een verhoging met een eretitel erboven
‘Dit is de koning van de Joden’, maar geen mens die er
oog voor heeft of ervan wil weten dat deze ‘loser’ wel
eens gewonnen zou kunnen hebben.
Deze liefde die kost, die alles kost. Die niets vraagt en alles
geeft is de werkelijke sleutel naar de overwinning. Deze
liefde die zichzelf niet zoekt, die niet geeft om schone
schijn, die niet te koop is, die trouw is tot de dood,
die niet zoet is maar bitter, die iedere dag
opnieuw een bevestigend ‘ja, ik wil’
vraagt, dat is de liefde die wint, die
overwint.
Jezus Christus overwinnaar op
de dood, laat ons die ware
liefde kennen en nodigt uit tot
navolging.
Heb je ooit van God gehoord;
‘ik ben niet meer verliefd, ik voel
niets meer voor jou.’ Heeft God
dat ooit tegen ons mensen gezegd? Nee, Hij blijft trouw aan zijn
Woord, zodat wij leren van Hem,
van Jezus, om ook trouw te zijn aan
onze beloftes.
Als wij Pasen vieren, dan wil dat zeggen dat we
erkennen en geloven dat Jezus de ware strijd gestreden
heeft, dat de goede strijd gestreden is en de Liefde van
God overwonnen heeft. De dood is verslagen. Een belofte
een gegeven woord van God.
Pasen is de realiteit dat God zoveel van ons, zijn kinderen,
houdt dat Hij alles heeft over gehad, zelfs zijn eigen Zoon
en dat deze voor ons sterft, zodat de poort naar het verloren
paradijs weer open staat.
Dat is de overwinning, een zegeviering God is liefde, Hij is
niet dood Hij leeft. Zetten we daar op in, dat levert namelijk
iets op: LEVEN.
Dat is wat we met Pasen vieren.
Alleluja: Een Zalig Pasen.
Kapelaan J. Beekman
Pastoor R. Kerssemakers
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Like ons op
Parochie H. Willibrordus Oss

De afgelopen weken is, in het kader van de huwelijksvoorbereiding, in de Willibrordusparochie een Premarriage Course gehouden. Deze cursus die aanvullend
wordt aangeboden, naast de uitleg van de pastoor of
kapelaan over de sacramentele huwelijkssluiting,
hebben vijf koppels deelgenomen die binnenkort gaan
trouwen of die pas getrouwd zijn.
Doel van de Premarriage course
Het doel is om koppels in hun (toekomstig) huwelijk te begeleiden naar een levenslang commitment. Daarvoor is een
goede voorbereiding nodig, waardoor de koppels elkaar en
zichzelf beter leren kennen. In deze cursus worden gereedschappen aangereikt om de relatie tot succes én zegen te
maken, want God heeft het huwelijk tussen man en vrouw
geweldig mooi gemaakt. Een levenslange, duurzame relatie
die zeker wel om een investering vraagt van beide partners.
Organisatie en inhoud van de cursus
Het begeleidende team bestond naast pastoor Kerssemakers
en kapelaan Renders, uit vier echtparen met samen veel
ervaringsjaren.
De volgende onderwerpen kwamen in vijf sessies van elk
twee uur aan bod:
1) Communicatie. Hoe praat en luister je effectief met en
naar elkaar.
2) Toewijding. Hoe geef je toewijding aan elkaar vorm en
wat betekent het in de praktijk.
3) C
 onflicten oplossen. Hoe ga je om met elkaars verschillen
en hoe los je conflicten op.
4) L
 iefde levendig houden. Hoe toon je elkaar liefde en
hoe ontwikkel je de seksuele relatie.
5) Gedeelde doelen en waarden. Wat vind je belangrijk en
hoe vorm je een gelijkwaardig partnerschap.
De vijf sessies waren verdeeld over drie bijeenkomsten met
elk een gezamenlijke maaltijd. Op de vrijdagavond een
smaakvol diner en op de zaterdagen een heerlijke lunch.
De koppels werden een warm welkom geheten. Tafeltjes
stonden verspreid in de ruimte, niet te dicht op elkaar en
achtergrondmuziek zorgde ervoor, dat de gesprekken privé,
maar ook sfeervol waren.
Elke sessie werd ingeleid door de cursusleiders. Daarbij werd
veelvuldig gebruik gemaakt van de DVD van de cursus.
De oefeningen tussendoor gaven elk koppel handvatten
om meer diepgaande gesprekken te voeren.
Tot slot
Alle bijeenkomsten werden gehouden onder de bescherming
van de heilige Louis en Zélie Martin, ouders van de heilige
Theresia van Lisieux. Wij zijn, als één van de begeleidende
echtparen, dankbaar, dat we dit samen met elkaar en de
anderen mochten verzorgen en hopen dat de koppels een
vruchtbaar en gelukkig huwelijksleven tegemoet gaan.
Marion en Henk Sterenborg

“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.

Krokette
In 1949 zaat ik, bè Bloemsschool, in de zesde klas.
Nege-en-dartig klein jungskes bè mekare in één klas; de
zèsde klas; de klas van mèster Pijnenburg; unne nie al te
groewte mens, mi unne kortgeknipte kop èn ’n kuif, dan
wisse we wà zunne vûrkant waar. Ok ha ‘tie unne snor, unne
knevel, groewt vanuit ’t midde, uitlopend tot moei
umhôgstaonde sprietjes.
Unnen èchte mèster, streng doch rechtvaardig, mar wà
wilde mi zo’n groewte klas.
Bè mèster Pijnenburg kreegde ôk franse les, uit ’n gruun
buukske getiteld: ‘les premier pas’; ’k hè ’t nog.
‘K hè altijd unnen hang naor ’t frans overgehauwe. Pijnenburg
in ‘t frans: ‘mon instructeur français a une mustache!’
In dees klas krege we ôk godsdienstles; van kapelaon
Broekman, ’n feest; wà kos dûr hum ’t geloef toch moei zèn.
Hij vertelde ’t zoewe dà wij ’t geluufde. Van d’n aartsengel
Michael, van Johannes d’n Doper èn Maria Magdalena, mar
wà die din geluufde wij nie.
Wij han ’n prachtig geloef mi kapelaon Broekman às onze
leider.
Ènne kèr per jaor ging ie mi ’n groep jûngskes naor
‘Mosterdveen’ bè Nunspeet; ’n jeugdherberg; op de fiets
van Oss naor de Veluwe, èn wir treug. Op ’n fiets kwaliteit
‘ôrlog’, dus altijd wel iets te make of te reparere, ’n zogenaamde ‘wederopbouwfiets’.
Hij zoocht z’n klèntjes uit. Èrrem keinder naam ie mee,
keinder die thuis nie veul of niks han. Hij vond dà die mee
moesse.
Ok kwaam ie bè ons thuis; of ik mee mocht? Ons moeder
begos al te jammere dà ze ’t geld hierveur nie haj. ‘Gèn
probleem’, zin onze zieleherder, ‘ik zè bè oma gewist en ze
betaolt dees week’. Nao dees mededeling geluufde ons
moeder nog mier in de Vûrzienighèd dan vûr de komst van
onze kapelaon.

Zo toge we in de groete vakantie naor ‘Mosterdveen’ waor
we, nao de nôdige lekke baand en kapotte kettinge,
aonkwame. ’t Waar ’n mooi jeugdherberg mi slaopzaole,
unne kantine, un kapel en un groewte keuke. Hier wier ’t
aovondete vûrbereid.
Slaoj snijje, èrrepel pitte én borde waasse. Ze noemde dà
corveedienst, iets wà ik, toen ik vûr m’n nummer in dienst
moes, wir tegekwaam.
Dà ete dà waar ’n feest. Iederen aovond iets anders. Soep
waor iets in dreef wà wij nie kende. We prebeerden ’t uit en
bleve levend.
Tot op unnen aovond, we ware al ’n paor daag daor, d’r op
’t aovondmenu ’n sort vlis op ’t menu stond wa wij nog nòjt
gezien han.
’n Rècht worsje, vol mi schèrrûp grei, nèt broewdkrûmmelkes.
Ze laage mi d’r unnen alle op ’n schaal die we dûr moesse
geve. Èrrepel, saus en slaoj waar vûr ons gèn probleem; dà
kende we, mar die rèchte worsjes nie. Toch mar één op d’n
bord gemikt. Daor laag dà ding, bruin verbraand, zo rècht
às ’n kars op onzen bord, klaor um gegete te worre.
Wie begint ‘r? Tontje viet z’n mes, sneej dà bruin ding over
de lengte ope en z’n gezicht betrok. Binne in dà worsje zaat
unnen dunnen sladderigen derrie wà nie uitnodigde tot ete.
Mâr ’t laag op oewen bord dus, opgeschûpt is opgegéte.
Tontje kwaam mi ’n geweldige oplossing vûr dit probleem.
Hij vroeg of ze in ‘Mosterdveen’ ôk kiepe han, mi de bedoeling
dà rààn ding aon die tobbers te geve dan hàn ze volgens
Tontjes ôk wà.
Ze hàn wel kiepe, mar wie haolde ’t in zunne kop zèllefgemakte ‘krokette’ aon de kiepe te voeiere. Krokette ware
‘n ‘delicatesse’, ‘n sôrt wèreme snek die ge zèlluf moest ete.
‘t Getuigde van weinig cullinair gevuul.
Tontje snapte d’r gèn barst van mar één ding wis ie zeker, hij
aat nôjt gèn krokette mèr.
Jan Ulijn

Dopelingen in onze
Willibrordus Parochie
Eva Geurts van Kessel
Claas Kiene
Esmee Arts
Wij feliciteren de ouders en wensen hen en
hun kind een mooie toekomst toe als blije en
gelukkige Christenen.
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Uitgelicht
Introductie? …
of … nadere kennismaking?
Dat er al sinds wat jaren mensen met een Poolse
nationaliteit gedurende een kortere of langere periode
in ons land verblijven, mag ik wel als algemeen bekend
aannemen. Hoe hoog het percentage (praktiserende)
Katholieken onder hen is, weet ik niet, maar zeker is dat
het om een niet te verwaarlozen aantal gaat.
Weinig minder zeker lijkt het me, dat een aantal Polen, dat
voor wat langere tijd “van huis” was, hier een Nederlandse
kerkdienst meevierde, maar dat de voorkeur uit bleef gaan
naar een Poolse dienst? Geen twijfel mogelijk!
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Jan van Asseldonk
Aan die behoefte is - trapsgewijze - tegemoet gekomen.
Al sedert geruime tijd werden Poolse Eucharistievieringen
gehouden in kerken, die daarvoor op gestelde tijden ter
beschikking werden gesteld. Op 1 januari van dit jaar werd
echter de Poolse parochie van de Goddelijke Barmhartigheid in ons bisdom opgericht door bisschop Gerard de
Korte. De zetel is in Eindhoven en mag onze Willibrordus
Parochie bogen op toch aardig gespreide diensten, - je
houdt toch baas boven baas - buiten Eindhoven verzorgt
ze nog diensten in Helmond, Asten, Heusden, Tilburg, Oss,
Waalwijk, Kerkdriel en Nijmegen. Met de oprichting van een
Poolse parochie beoogt de bisschop een betere geestelijke
verzorging van de Poolse gelovigen; de Poolse mensen
ervaren ze als een stukje officiële erkenning en hun pastoor,
Krzysztof Obiedzienski, is ingenomen met de gelijkstelling

aan Nederlandse parochies. De inauguratie was op zondag
3 februari in de Sint-Trudokerk in Eindhoven, waarop op
4 februari een prachtige installatie volgde.
… Nou en, we hebben er in ons bisdom dus een Poolse
parochie bij? Is dat reden om in dit Parochieblad van onze
Willibrordus Parochie aandacht aan te besteden? Daartoe
bestond natuurlijk niet de verplichting, maar ons kerkbestuur heeft het terecht wel als zeer passend beschouwd!
Als parochie hebben we er in ons bisdom immers een
nieuwe telg, een nieuwe parochie bij. En uitgaande van het
gezegde “onbekend maakt onbemind” meen ik te mogen
concluderen dat “meer bekend dus meer bemind maakt.”
Tegen die achtergrond geven we ons jongste zusje graag
wat meer bekendheid ter bevordering van haar welkom
in ons midden en de spontaniteit en hartelijkheid bij haar
inbedding tussen de Nederlandse parochies. Natuurlijk
moeilijk te zeggen hoe hard wat meer bekendheid nodig
was, maar het feit, dat ik met een Poolse parochie in ons
bisdom dacht een primeur te hebben - terwijl Amsterdam,
Rotterdam, Breda, Utrecht-Arnhem, Roermond en Groningen
ons vóór gingen (en wij dus op de 7e plaats staan) - kan ik
moeilijk als bewijs zien, dat de schijnwerpers er al sterk op
gericht waren.
Om met een verantwoorde presentatie te kunnen komen,
werd een ontmoeting/gesprek met de Poolse priester en
een vertegenwoordiging van het kerkbestuur afgesproken
en een meer toepasselijke plek voor dat gesprek dan het
Poolse restaurant in de Klaphekkenstraat is toch niet
denkbaar. De reactie op de vraag, of we daar een keer met
een paar mensen rond de tafel mochten komen praten, bij
voorkeur met een hapje erbij, moet ik echt uitlichten.
Er werd ons een gratis diner aangeboden! (om niet te zeggen
opgedrongen) Op zondag 17 maart hebben we daar gegeten
(gebunkerd?) Een paar borden zijn netjes leeg gegeten,
maar ondanks de voortreffelijke smaak van het geserveerde
ben ik niet ver over de helft gekomen.
De officiële opening van het restaurant laat nog even op
zich wachten; voorlopig alleen bezorgen of afhalen, maar
de keuken is er klaar voor. En nu naar ons gesprek. Met mij
zaten aan tafel: de Poolse pastoor en een tweede meer
bejaarde Poolse in Arnhem verblijvende priester, die voor
sommige diensten nog wel eens invalt; Stef Koning, hun
secretaris, en Justyna van Halteren-Bogucka, hun penningmeester, en Sidney v.d. Bergh, onze penningmeester.
Later kwam ook onze pastoor Kerssemakers erbij, die eerder
druk was geweest met de Spaans sprekende katholieken
uit onze parochie. Uiteraard werd over verschillen tussen de
Poolse en de Nederlandse kerk gesproken en dan blijkt
bijvoorbeeld dat er in Polen geen Actie Kerkbalans is.
De opbrengst van de collectes in de kerk vormt een substantieel onderdeel in de kostendekking van de parochies
en verder is het gebruik, dat de priester in de periode van
Kerstmis tot begin februari alle parochianen bezoekt en
dan gemiddeld per gezin zo rond de € 20 à 25 ontvangt.
Dat tegen die achtergrond niet op de eerste plaats aan het
opzetten van een Actie Kerkbalans wordt gedacht om de
parochie kostendekkend te maken, is logisch. Maar wat
dan wel? Het is toch even logisch dat het streven blijft tot
een zichzelf bedruipende parochie te komen. Hiervoor
de juiste structuur opzetten is geen eenvoudige klus. Het
woord lidmaatschap valt, waarbij dus aan lidmaatschaps-

geld (contributie?) gedacht wordt. En dat het genereren van
voldoende financiële middelen ter dekking van de onvermijdbaar aan het onderhoud van een parochie verbonden
kosten op deze avond - met 2 penningmeesters - hoofdthema van gesprek is, valt te billijken. Het blijft overigens
tot aan het einde toe een geanimeerd gesprek en voor we
van elkaar afscheid nemen worden er nog een paar foto’s
gemaakt. Voorafgaand aan deze avond waren aan pastoor
Obiedzinski wat vragen toegestuurd, maar de antwoorden
daarop komen nog wel per e-mail: Een vraag en antwoordspel aan een diner is niet het optimum van gezelligheid.
Hieronder dus dat digitale interview met vooraf de opmerking,
geformuleerd werd, toen ik nog dacht dat ons bisdom de
primeur had.
Waar, bij wie ontstond de roep tot een Poolse parochie;
met andere woorden Staken Poolse gelovigen in Nederland de koppen bij elkaar en ging het initiatief van hen
uit, of werd de wenselijkheid door het bisdom gezien?
En was de weg tussen initiatief en realisatie kort, of
moesten veel hindernissen worden genomen?
Van oudsher waren er al Poolse missen binnen het bisdom
Den Bosch, echter dit was kruispunt van 3 verschillende
priesters vanuit andere bisdommen die om beurten in
Den Bosch dienden. Op een gegeven moment ontstond het
initiatief om één parochie op te richten naar Nederlandse
richtlijnen. Na verschillende gesprekken met bisschop
De Korte werd dit uiteindelijk geëffectueerd. De bisschop
is van mening dat de Polen een grote groep van katholieke
migranten vormen binnen zijn bisdom en het dus een
logisch gevolg is dat wij een eigen parochie krijgen.
Wordt de Poolse parochie voor alle katholieke Polen in
Nederland even belangrijk/nodig gezien, of wordt ze
bijvoorbeeld voor Polen die zich vermoedelijk blijvend
in Nederland vestigen als meer of minder belangrijk
gezien dan voor tijdelijke gastarbeiders? En denkt u dat
de Poolse parochie van invloed zal zijn op het aantal
Polen dat zich blijvend in Nederland vestigt?
De Polen in deze omgeving zijn erg blij dat ze nu hun eigen
parochie hebben. Hun gevoel van eigenwaarde is hiermee
gegroeid. We verwachten niet dat dit tot gevolg heeft dat
meer Polen zich om die reden binnen ons bisdom gaan
vestigen. We richten ons met name op onze landgenoten
die hier nu zijn.
Zou u eens willen vertellen hoe u over het integratie-effect
denkt? Zou u bijvoorbeeld het bezoek van Polen aan
Nederlandse kerkdiensten en omgekeerd dat van Nederlanders aan Poolse kerkdiensten toejuichen en zou u daar
een positief effect van verachten? Zo ja, ziet u mogelijkheden
dat te bevorderen? Denkt u ook wel eens aan enige kruisbestuiving in het kader van liturgie of is daar gezien de
hoge mate van uniformiteit geen aanleiding toe?
Integratie is een belangrijk onderwerp en het is ook nodig
om dit ter discussie te brengen. Ik kan u uitleggen hoe dit er
uit ziet vanuit ons liturgisch oogpunt: onze Poolse missen
worden bezocht door Polen omdat ze deel willen uitmaken
van aanbidding in het Pools, om zowel te kunnen bidden
en biechten in hun moedertaal als naar de preek te luisteren.
Zo kunnen ze sacramenten, waarop ze zich in de Poolse taal
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hebben voorbereid ook in de Poolse taal ontvangen.
Indien Polen willen deelnemen aan een Nederlandse mis,
dan is daarvoor voldoende gelegenheid en daarin zijn ze
dan ook vrij. Ik denk dat het een goed idee is om zo af en
toe gezamenlijk een Pools-Nederlandse mis te organiseren
om zo wederzijds met elkaars manier van geloof belijden
kennis te kunnen maken. Ik vind het belangrijk om het
onderwerp ‘integratie’ aan het oppervlak te brengen: per
slot van rekening wonen we tussen de Nederlanders die
zich gastvrij naar ons open stellen en brengen we onze vrije
tijd door daar waar we gezamenlijk wonen. Dit geldt ook
voor andere migranten.
In Nederland nemen processies en openlucht H. Missen
af; hoe is het hiermee in Polen? Missen de Polen dat hier
en zo ja verwacht u hieromtrent nog initiatieven?
Vanzelfsprekend houden wij in Polen meer processies en
pelgrimstochten en daarnaast ook openluchtmissen.
In Nederland zijn de omstandigheden anders en passen we
ons daaraan aan. Wel proberen we een korte processie te
organiseren met Pasen en ook op Sacramentsdag, welke in
Polen als zeer belangrijke kerkelijke feestdag gevierd wordt.
Hoe kijkt u aan tegen de relatie met Nederlandse
parochies; verwacht u een groeiende samenwerking en
hoe wordt die bevorderd?
Ik denk zelfs dat het onvermijdelijk is dat de samenwerking
hechter wordt: als dit goed verloopt, ontstaat er wederzijds
begrip en informatieoverdracht. Dit is bevorderlijk voor de
samenwerking vanuit ieders oogpunt.
Zal het naar uw verwachting in Nederland bij één Poolse
parochie blijven en - niet direct een kerkelijk belang denkt u dat de Poolse parochie voor sommige Poolse
katholieken die naar Nederland komen, aanleiding zal
zijn zich bij voorkeur in deze regio te vestigen?

Voor veel Polen is het geloof een zeer belangrijke factor in
hun leven en om die reden voelen ze graag een kerk om
zich heen. De reden dat ze echt in of dichtbij een Poolse
parochie gaan wonen ligt daarbuiten. Dit wordt veelal
gestuurd door de arbeidsmogelijkheden.
Wat zou u ervan vinden als de Poolse parochie (vroeg)
tijdig geattendeerd zou worden op de jaarlijkse
bedevaart uit deze regio naar Kevelaer?
De Poolse parochie organiseert jaarlijks meerdere pelgrimstochten naar heilige Maria plaatsen. Zo gaan we in mei naar
Kevelaer en Banneux en in juni bezoeken we Heiloo.
In oktober gaan we nogmaals naar Banneux. Vanzelfsprekend
staan we ook hier open om te zien of we samen met Nederlandse parochies gezamenlijk iets kunnen opzetten.
Hoe verwacht u dat de Poolse parochie zich zal
ontwikkelen en wat acht u verder van belang dat
vermeld wordt van de Poolse injectie in het bisdom
’s- Hertogenbosch?
Ik hoop dat onze parochie zich verder blijft ontwikkelen en
vooral dat zij zelfvoorzienend wordt: dat is voor ons belangrijk en zelfs noodzakelijk. Het bisdom is blij dat de Poolse
gemeenschap haar eigen parochie heeft, maar rekent er
wel op dat we onszelf staande gaan houden. Daarnaast
hoop ik dat ik met dit interview meer informatie en achtergrond heb kunnen geven aan de Nederlandse samenleving
waar wij te gast zijn. Ik ben bijzonder dankbaar dat Polen in
Nederland niet alleen de kans krijgen om te kunnen werken,
maar ook hun geloof te kunnen belijden. Tot slot groet ik
alle lezers hartelijk en nodig ik een ieder uit om eens een
van onze missen te bezoeken.
De Poolse Eucharistievieringen zijn er iedere zondagmorgen en op alle feestdagen om 09.00 uur in de
Visserskerk aan de Berghemseweg te Oss.

Ben je vrijwilliger van de Willibrordusparochie?
Noteer zondag 23 juni in je agenda!
Beste Vrijwilliger van de Willibrordusparochie, op
zondag 23 juni organiseren we de ‘Vrijwilligersdag 2019’
en nodigen alvast iedereen uit om deel te nemen aan
een bijzondere dag.
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Op deze wijze willen we alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet aan onze geloofsgemeenschappen. Of dat nu is
als koorlid, kerkschoonmaak, misdienaar, koster, acoliet,
tuinman, diaken, lector, onderhoud van kerkhoven,of welke
invulling je als vrijwilliger ook geeft, iedereen die een bijdrage levert wordt voor deze middag uitgenodigd.

(Europese Privacy Wetgeving) zorgvuldig met deze gegevens
omgegaan en worden niet doorgegeven aan derden.

Stuur een mail met je gegevens zoals naam, postadres en
e-mailadres naar: info@parochiewillibrordus.nl of bel
naar 06-81849154.Dan zorgen wij ervoor, dat je op tijd alle
informatie krijgt. Het programma van de dag wordt binnenkort verstuurd zodat je je kan opgeven voor deelname.
De organisatie weet dan ook hoeveel vrijwilligers er komen
in verband met de catering. Zorg dat je op 23 juni erbij
kunt zijn, want het wordt een gezellig samenzijn.

E-mail adres niet bekend bij de parochie?
Van enkele vrijwilligers zijn de e-mailadressen en/of postadressen niet bekend. Daarom vragen wij deze zich alsnog
te melden. Er wordt, in verband met de nieuwe AVG

Bestuur Willibrordus Parochie,
Kapelaan J. Beekman en
Pastoor R. Kerssemakers

De Goede Week

Geer Salet

Het licht achter het lijden gaan ontwaren

Op Palmzondag hoorden we hoe Jezus door talrijke
volgelingen juichend als de Messias Jeruzalem werd
binnengeleid. En daarna hoorden we het lijdensverhaal
volgens het evangelie van Lukas. In deze Goede Week
wil ik er nog even bij stilstaan.
Jezus vierde in Jeruzalem het laatste avondmaal met de
apostelen. Hij zei dat Hij spoedig zou sterven. Daarna deed
Hij hen op diep symbolische wijze de belofte dat Hij met
hen verbonden zou blijven: Hij gaf hun het brood, “Dit is
mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt”. Daarna gaf Hij
hun de beker, “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn
Bloed”.
Maar de apostelen konden het nog niet begrijpen. Een van
hen zou Hem verraden. De anderen maakten er ruzie over
wie de belangrijkste was. “Wie de voornaamste is moet zijn
als iemand die dient ... Ik ben onder u als degene die
bedient ... En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen, versterk
uw broeders”, zei Jezus.
Op de Olijfberg vroeg Jezus hen om te bidden. Maar de
apostelen waren in slaap gevallen toen Hij door zijn doodsangst heen tot overgave aan God kwam. Een van hen greep
in totaal onbegrip naar het zwaard toen de troep kwam om
Jezus op te pakken. Ze vluchtten allemaal toen Hij vervolgens
werd vastgegrepen. En Petrus verloochende Hem tot driemaal toe terwijl Hij even verder vals werd beschuldigd en
veroordeeld.

Wel waren er anderen die gingen begrijpen, uit volkomen
onverwachte hoek: de vrouwen van Jeruzalem, toen Jezus
bloedend voorbijkwam op weg naar zijn kruisdood; de
moordenaar die naast Jezus aan het kruis vroeg om Zijn
gebed; de honderdman die, toen Jezus stierf, zei: “Deze
mens was waarlijk een rechtvaardige”; Jozef van Arimatea,
die lid was van de Raad die Jezus’ dood had beraamd, maar
daar niet mee had ingestemd en aan Pilatus Jezus’ lichaam
vroeg om het in een graf te leggen.
Ik denk dat zij achter dat intense lijden van Jezus, op zijn
uiterst pijnlijke weg naar de dood aan het kruis, waarheid,
licht en een nieuwe vreugde gingen ontwaren; dat ze toen
langzaam gingen beseffen dat dat licht ook in hun eigen
tijdelijk leven schijnt, ondanks het onherroepelijk lijden en
sterven; en dat ze beseften dat ze daarin met Hem verbonden
waren en gingen begrijpen dat ze de weg van het kruis in
hun eigen leven met Hem konden gaan. En ik denk dat dat
precies dezelfde weg is die wij kunnen gaan.
Ik geloof dat zijn Liefde, die altijd blijft en die naar alle mensen
wil uitgaan tot ons kan doordringen; dat die Liefde nu al in
ons lichamelijk leven en in ons alledaagse bestaan - ondanks
het onvermijdelijke lijden - in ons hart kan opleven, en dat
deze Liefde en Vreugde ook onder ons komt als we elkaar
het goede wensen en als we goed doen voor elkaar.
Getekend Geer Salet (Macharen)
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In gesprek met de pastoor (vervolg)
Hoi, ik ben Valerie. Bijna 21 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 het beeld van de
kerk en de reclame die ze maakt.
In de historie is gebleken dat het geloof een grote rol
heeft gespeeld in zware tijden, bijvoorbeeld in oorlogen.
Zijn er ook voorbeelden van goede tijden waarin mensen
meer naar het geloof grepen?
‘De tijden die moeilijk of verkeerd zijn herinneren we ons
meer. Het zijn denk ik meer individuele voorbeelden, iets
collectiefs is lastiger te bedenken. Misschien de bevrijding
van een onderdrukker. Andere landen hebben zich daarvoor ingezet. Collectief hebben we ons daar allemaal voor
ingezet. Ik denk dat heel veel jonge soldaten zich hebben
ingezet vanuit hun eigen geloofsovertuigingen.’
Hebben ze na de bevrijding de Kerk niet laten vallen?
Dat hoor je vaker, dat bij minder mooie momenten
mensen bidden naar God, maar bij de mooie momenten
God wordt vergeten.
‘Dat klopt ja. Men zegt “nood leert bidden”, maar dat is niet
echt de goede motivatie. Zo werkt het eigenlijk niet.’
Misschien dat daarom de Kerk niet meer zo
aanwezig is tegenwoordig, omdat we
leven in best goede tijden.
‘Dat denk ik zeker. Dat ons materiële en
sociale welzijn daar een rol in speelt.
En ik geloof dat de Nederlander een van
de meest tevreden mensen is in Europa.’
En daarom gaat het in Nederland
zo slecht met de Kerk natuurlijk.
In andere landen waar mensen
minder gelukkig zijn, wordt er meer
naar de Kerk gegrepen.
‘Ja, maar het is niet alleen naar de kerk. Het
is ook God nodig hebben. Dat is eigenlijk niet
zo goed, want dankbaarheid is ook een belangrijk
aspect. Zijn wij dankbaar dat we het zo goed hebben?
Niet altijd denk ik. Mensen zeggen heel snel dat het nog
beter kan. God is er niet alleen om Hem te vragen om ons uit
een benarde situatie te helpen, maar ook om Hem te danken
voor al het goede en mooie dat we hebben. Als je ergens
anders naartoe gaat waar het niet zo goed is, dan kom je pas
eigenlijk tot het besef dat je het nog niet zo slecht hebt.’
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Vroeger kwamen mensen naar de kerk, tegenwoordig
moet de kerk naar de mensen komen om verhalen te
verspreiden en meer leden te werven. Op welke manier
doet de Kerk dit? Kijk, Coca Cola bijvoorbeeld wordt
zo in ons gezicht geduwd dat we het bijna wel moeten
drinken. Bij de Kerk heb ik niet het idee dat we in die
richting geduwd worden. Dat vind ik heel fijn, maar wat
doet de kerk toch nog aan “reclame”?
‘Ik maak heel veel mee dat vrij weinig mensen iets over de Kerk
weten. Eigenlijk hebben we een marketingprobleem, maar

het product is ook erg lastig. Ik kom heel veel onwetendheid
tegen. Ouders die met hun kindje komen voor de doop weten
vaak helemaal niks over de Kerk. Dus het ligt niet makkelijk in
de markt. De mensen die vandaag de dag zoekende zijn, die
zoeken iets in hun leven. Het gevoel van geborgenheid.
Af en toe zijn mensen ook serieus zoekende en echt kijken of de
Kerk wat voor hen is. Hoe kun je de Kerk voor hen nou anders
aanprijzen? Dat is moeilijk. Want het product, wat Jezus doet
en wat hij vraagt, dat is niet niks om aan de mensen te verkopen vandaag de dag. Mensen die een hoop met materiële
zaken bezig zijn en ook heel erg sterk op zichzelf gericht zijn.
Als jij een goed PR-programma zou kunnen schrijven, dan zou
ik daar wel in geïnteresseerd zijn. Er zijn wel pastoors en bisschoppen geweest die echt aan de weg getimmerd hebben.
Pastoor van der Valk maakte ooit een heel groot bord met
“Kom nu naar de kerk, vermijd de kerstdrukte” erop. Maar de
beste reclame is nog altijd wat Christenen doen. Dan kun je iets
laten zien van de goedheid van God. Het is maar heel beperkt,
maar dat is tot nu toe nog de beste manier. Iemand die
goede promotie maakte was bijvoorbeeld moeder
Theresa. Haar zusters werken nog steeds zo.
Die halen mensen van de straat af, verzorgen
hen en geven mensen een goed einde.
Dat is de beste “reclame” voor de Kerk.
Maar dat kun je niet altijd laten zien.
Ik doe ook heel veel wat niemand ziet.
Op een persoonlijk vlak met mensen.
Ik bezoek mensen, ik luister naar hen en
daar kan ik iemand heel blij mee maken.
Bovendien is er helaas een hele publieke
opinie wat de Kerk nou eigenlijk is voor een
instituut. Wat algemeen heel vaak aangenomen
wordt is dat de Kerk heel rijk is, dat het Vaticaan
schatrijk is, dat ze beter een hoop kunstschatten zouden
verkopen en het geld aan de armen zouden geven. Dat de
Kerk autoritair is, dat ze de mensen van alles opleggen en er
zelf niet naar leven. Een aantal, niet altijd, maar vaak ook wel,
vooroordelen. Het begrip Kerk is voor heel veel mensen macht,
misbruik van die macht maken en rijkdom.’
Is de Kerk niet rijk?
‘Ja en nee. Het is natuurlijk een geweldig rijkdom hier in de
kerk. Maar kun je dat verkopen? Ik leef in een heel groot
huis. Ik vind het hier zelf eigenlijk te groot. Terwijl er mensen
zijn die niks hebben, die leven ook hier in Oss. Dat vind ik
een moeilijke situatie, maar ik kan het niet zomaar opheffen,
want het apparaat dat er is moet ook door blijven gaan.
Er zit ook een stukje traditie achter. Het is niet zo eenvoudig.
Ik probeer zelf wel heel eenvoudig te leven. Gelukkig heb
ik geen groot inkomen, ik hoef niet bang te zijn dat ik meer
verdien dan iemand die een uitkering krijgt. Ik hoef ook niet
meer te hebben.

Is het zo dat mensen de negatieve verhalen beter
onthouden dan de positieve verhalen?
‘Ja, maar dat is heel menselijk. Goed nieuws is over het
algemeen niet zo interessant. Als er hier kindjes gedoopt
worden, staat dat eigenlijk nooit in de krant.’
Er hangt iets over de Kerk heen wat 50 jaar geleden
heel anders was.
‘Maar dat was ook geen goede situatie. Toen was het een
collectiviteit die je individuele keuze wegnam. Als je niet ging,
dan werd je aangekeken. Nog steeds hebben mensen daar
last van. Bij doopgesprekken hoor ik nog heel vaak mensen
die hun kindje laten dopen omdat oma dat fijn vindt. En het
hoort erbij, want we zijn allemaal katholiek.
Als je dan dieper probeert te graven, komt er niet veel uit.
Als ik op een verjaardag kom dan zeggen mensen heel vaak:
“Pastoor, kan ik zo even komen biechten? Ik heb uit de suikerpot gesnoept.” Of dat mensen tegen elkaar zeggen: “De pastoor
komt langs, dus volgend jaar moet er weer een kindje zijn.”
Kinderen die horen dan alleen maar dat over het geloof. Daar
kom je niet veel verder mee. Voor de rest krijgen kinderen
geen informatie over de Kerk, zelfs niet op katholieke scholen.
Ik moet vaak helemaal bij het begin beginnen als ik kinderen
wat leer over de Kerk. Ook als ik hier tegenover bij de Rebel
een biertje ga drinken, dan zeggen ze: “Hé pastoor, gezellig!”
Maar daarna stopt het gesprek heel snel.’
Dat is wel een grappig beeld van de pastoor die naar de
Rebel gaat.
‘Haha, ja dat is wat ik doe aan PR. Van de week zat ik buiten
op het terras en op gegeven moment moest iedereen naar

binnen. Dus ik ging voor de deur staan en zei: “Uw doopbewijs alstublieft”. Die jongen keek helemaal verschrikt, pakte
zijn portemonnee en haalde zijn identiteitskaart eruit. Ik
zeg: “Nee, ik moet je doopbewijs hebben”. De jongen was
helemaal van de kaart. Hij was helemaal overdonderd dat ik
daar überhaupt stond.’
Die mensen die in het café zitten krijgen tegenwoordig
al zoveel informatie binnen, hebben het druk en proberen in hun vrije tijd zoveel mogelijk leuke dingen te
doen. Op welke manier probeert de Kerk een plaats te
vinden in hun leven? Als uitweg, als routine of als een
extra optie?
‘Het gaat niet om de routine, meer om de betrokkenheid.
Dat je je lidmaatschap serieus neemt. Je hoort erbij, dus je
komt erbij als er samen iets te vieren of te delen is. Je moet
er eigenlijk tijd voor vrijmaken. Je ziet dat met de Eerste
Communie ook als we communielessen willen geven. Dan
moeten alle kinderen op woensdagmiddag naar muziekles,
of dansen, of iets anders. Dan zeggen wij: “Als je de communie wil doen, dan zal je daar toch echt een keertje judo voor
moeten laten.” Dan zeggen ze: “Ja, maar dat wil ik niet elke
week doen.” Dus nu doen we de ene week communieles
op woensdag, de week erop op donderdag en de volgende
week weer op vrijdag. En als ze echt hier niet kunnen de
ene week, dan kan het de volgende week ook in Berghem.
Kinderen zitten al zo volgepland tegenwoordig. Maar het
is een keuze. Op gegeven moment merk je als het goed is
dat je er zelf ook blij van wordt en dat het toch een stukje
zinvolle invulling is van je tijd.

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

Wil je graag naar het hoogste punt
van de ‘Grote Kerk’ en van Oss
klimmen?
Wil je over het middenschip van de kerk op 23 meter
hoogte lopen? Of wil je alle klokken in de ‘klokkenstoel’
bewonderen en van dichtbij horen?
Maak dan direct een afspraak met
‘Vrienden van de Grote Kerk’:
Sam Maigret: 06 1390 8987 of Jan Janssen: 06 8184 9154

Uitgeleide gedaan
vanuit onze Willibrordus Parochie
Naam overledenen:

Leeftijd

 Piet Bartels
 Trees Ceelen van Poppelen
 Mien Ten Westenend - Ouwens
 Corry Verberkt - Geurts

86 jaar
84 jaar
83 jaar
92 jaar
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Op zondag 16 juni vieren we in Oss
de ‘Dag van de Wereldkerk’
De wereldkerk is Gods volk onderweg, katholieke
gelovigen afkomstig uit diverse streken zelfs continenten
van deze aarde komen bijeen om gezamenlijk het
geloof te belijden. Op zondag 16 juni is de jaarlijkse
internationale Heilige Mis. De Eucharistieviering is om
11.30 uur in de Heilige Geest Kerk (Visserskerk) aan de
Berghemseweg te Oss. Deze viering met lezingen, zang
en voorbeden in diverse talen zullen deze dag kleurrijk
maken. Onze bisschop, mgr. De Korte, zal de Heilige Mis
celebreren.
De ‘Dag van de Wereldkerk’ is bedoeld om te illustreren dat
onze kerk zich niet beperkt tot de eigen parochie. De ‘Dag
van de Wereldkerk’ is een mooie gelegenheid om de
universaliteit van het geloof te delen en de veelkleurigheid
van onze Kerk te vieren. De bisschop nodigt voor deze dag
alle parochianen uit de regio uit, in het bijzonder zij die zich
vanuit het buitenland hier hebben gevestigd.
De dag wordt geopend met een feestelijke Eucharistieviering
en vervolgens is er een bijeenkomst waar mensen en culturen
elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van koffie en
versnaperingen uit de wereld. Er is gelegenheid voor zang
en dans. We ontmoeten elkaar in de pastorietuin aan de

Begijnenstraat 1 te Oss. Tijdens dit samenzijn is er een
gezamenlijke maaltijd, met hapjes uit de verschillende landen.
Iedereen is van harte welkom in de Eucharistieviering in de
Visserskerk en bij het gezellig samenzijn in de pastorietuin.
(Bij slecht weer is dit laatste in het Parochiecentrum aan de
Koornstraat 6 te Oss.)
We hopen u op zondag 16 juni te mogen begroeten!
Wereldkerkberaad
Bisdom Den Bosch

Zeilkamp Noventus 2019
Aankomende zomer is het weer zover, zeilkamp Noventus!
Dit zeilkamp combineert zeilen, plezier en avontuur in
een geweldige knotsgekke week. Onder begeleiding van
onze top zeilinstructeurs en leiding word jij opgeleid tot
een echte zeiler met een zeildiploma gelijk aan CWO 1.
Zeilkamp Noventus is oorspronkelijk opgezet door het Bisdom
Den Bosch, later is de verantwoordelijkheid overgenomen
door de Parochie de Twaalf Apostelen in Wychen, waarvan
enkele leden al jaren lang meegingen met de Bisdom zeilkampen. Toen heeft het ook een nieuwe naam gekregen
Zeilkamp Noventus. Het Holtus eiland waar ons zeilkamp
plaatsvindt ligt midden in de Loosdrechtse Plassen omringd
door alleen maar water en natuur. Ideale omstandigheden
voor een zeilkamp dus!
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Tijdens het zeilkamp ga je iedere dag mee op een zeilboot
om het water te trotseren. Op de zeilboot leer je samen met
je kampgenoten echt zeilen van een ervaren zeilinstructeur.
Deze leert jou niet alleen hoe je moet zeilen, maar ook alle
andere vaardigheden die je als een echte zeiler nodig hebt.
Na het zeilen kom je weer terug aan op het eiland. Daar
verzorgt de professionele kookstaf van het eiland een heerlijke maaltijd voor ons met alles erop en eraan. Soms helpen
we mee en soms ruimen en we mee de boel op. Afwasmachines zijn op het kamp niet te vinden. ’s Avonds sluiten
we dag af met een spel en een groot kampvuur waaraan we
alle verhalen van de dag met elkaar delen. Tijdens het kamp
zijn er 3 verschillende niveaus waarin gezeild wordt: De fokkematen, de stuurmannen en de schippers. Als je voor de het

eerst meegaat leer je wat je allemaal moet kennen om een
echte fokkemaat te zijn. Zodra je dat diploma gekregen
hebt, kun je door naar de ‘stuurmannen’ en daarna door
naar de ‘schippers’. Voor het laatste diploma zullen al je zeilvaardigheden en leidinggevende capaciteiten de ultieme
test moeten doorstaan.
In het kamp heeft het Katholieke geloof ook een speciale plaats.
We houden rekening met elkaar, leren van elkaar en delen,
ook wat het geloof betreft. Onder de begeleiding van een
priester, de kamppastoor, gaan we samen in gesprek over het
Katholieke geloof en vieren we ’s ochtends samen de Heilige
Mis. Ook de pastoor heeft het niveau van schipper behaald!
Aan het einde van de week wordt je officieel gecertificeerd
en mag je je zeil skills laten zien om je diploma binnen te
slepen. Je gaat dus met een echt zeildiploma naar huis!
Ga jij deze uitdaging aan en ga je óók mee?
Het zeilkamp is voor jongens in de leeftijd van 12 tot en met
18 jaar. Wil je met ons mee op kamp, ga dan naar 
www.zeilkampnoventus.nlof stuur een e-mail naar 
zeilkampnoventus@gmail.com
Op de website vind je extra informatie over het kamp en
kan je nog eventuele vragen stellen. Het zeilkamp vindt
plaats van zaterdag 10 t/m 17 augustus 2019. Namens het
hele team van zeilkamp Noventus, hopelijk tot snel!
Paulus Tilma en Tijmen Wintjes

Diaconie in onze Willibrordus Parochie
‘Waartoe zijn wij op aarde?’
‘Wij zijn op aarde om God te dienen
en zo hier en in het hiernamaals
gelukkig te worden.’
Deze 1ste vraag uit de catechismus
staat nog steeds als een huis. Zo ook
het antwoord. De Katholieke Kerk
leert ons dat ons menselijk bestaan
gericht is op God, Heer en Schepper
en dat ons leven gericht is op het uiteindelijke doel: thuis komen bij God.
Thuiskomen bij God in het Vaderhuis
betekent Hem kennen, Hem dienen en
liefhebben.
God liefhebben en Hem dienen kan
niet alleen door woorden, het gebed
of door offergaven, maar ook door
inzet. Inzet van onze capaciteiten, de
gaven, de talenten die wij hebben
ontvangen. Deze houden we niet voor
onszelf maar delen die met onze broeders en zusters. Dat is God dienen.
We geven van onszelf: tijd, liefde,
aandacht, onze talenten en gaven.
Dienstbaar zijn voor alle kinderen van
God. Immers God heeft ons niet als eenlingen geschapen die op onbewoonde
eilanden wonen maar als individu, als
persoon, levend in een gemeenschap.
Ieder heeft zo zijn eigen taak, zijn
roeping binnen de gemeenschap
waarin we leven.
Diaconie is de dienst aan de gemeenschap, aan de medemens, als opdracht die we met het heilig Doopsel
hebben meegekregen. Christen zijn is

dienen, vieren en leren de drievoudige
taak die Christus in zich draagt en die
wij als broeders en zusters in Christus
ook in ons dragen.
Diaconie in onze Parochie Willibrordus
realiseert zich heel concreet door het
onder de aandacht brengen van situaties waarin kinderen van God in onze
wereld moeten leven. Dikwijls met
gebrek aan voedsel, behuizing, medicijnen, zorg en medische hulpmiddelen. Vaak veroorzaakt door oorlogen,
geweld, natuurrampen of politieke
corrupte systemen. Acties zoals de
Adventsactie en de Vastenactie van
onze parochie zijn voorbeelden. We
hebben kortgeleden een ziekenhuis
in Tanzania ondersteund en momenteel steunen we financieel en moreel
het volk van Venezuela wat door een
corrupt en dictatoriaal bestuur onderdrukt, uitgebuit en verwaarloosd
wordt. Kledinginzamelingsacties,

beurzen voor studenten in Chili en
Argentinië, maar ook ondersteuning
van vluchtelingenhulp en de voedselbank, een fietstocht voor een project in
Afrika het zijn levende voorbeelden
van diaconale activiteiten. Ook staat ons
parochiecentrum open voor gebruik
door Eritreeërs en de ‘Anonieme
Drugsverslaafden’ die nergens anders
een onderkomen hebben. En heel
concreet is ook het ziekenbezoek door
de leden van de werkgroep Diaconie
van onze Willibrordus Parochie.
Zo geven we op bescheiden wijze
zin, in onze parochie, aan onze
opdracht om mee te bouwen aan
het Rijk van God. Breng ook uw
gaven en talenten in in het dienstwerk van de Kerk.
Werkgroep Diaconie

Weet iedereen van het Paastriduüm?
Bijna iedereen weet wat het Paastriduüm inhoudt, maar geldt dat ook voor uw familie, kennissen en vrienden?
Kijk dan op de website: www.paastriduum.nl
Deze site heeft prachtige afbeeldingen en een duidelijke
uitleg bij de verschillende dagen. Samuel Advies heeft er
ook een uitleg voor kinderen bij geplaatst en kan je, via de

link op de website, een digitale versie van de Paasfolder
krijgen om zelf uit te printen.
Het is zeker de moeite waard!
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Palmpasen
De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of
Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem.
Op de drempel van de Goede Week herdenken we de
intocht van Jezus, die gezeten op een jonge ezel zegevierend
door een jubelende menigte wordt onthaald met wuivende
palmtakken.
In onze Willibrordus Parochie worden door de Communicanten met hun broertjes en zusjes stokken versiert met
symbolen die het lijden en sterven van Jezus weergeven.
Met onder andere palmtakjes, mandarijntjes, eitjes wordt
de stok in de vorm van een kruis versierd. Een haantje van
brood wordt er bovenop gestoken.
De kinderen delen deze Palmpasen stokken na afloop van
de viering uit in de buurt, met name aan mensen die vanwege hun leeftijd of een ziekte niet aanwezig konden zijn.
Vieringen Palmpasen zondag 14 april:
• Willibrordus Kerk Berghem, aanvang 09.30 uur
• Grote Kerk Oss, aanvang 10.00 uur

Kledinginzamelingsactie zaterdag 20 april
Waar en wanneer?
De kledinginzamelingsactie in de Willibrordus Parochie is
op zaterdag 20 april van 11.00 tot 13.00 uur. De gebruikte
schone kleding, het liefst netjes opgevouwen en in een
plastic zak gestopt, afgeven achter in de Grote Kerk (M.O.O.)
of in de Heilige Geest Kerk (Visserskerk) te Oss.
De opbrengsten gaan naar een project in Sulawesi. Dit project
is het geven van goed onderwijs aan kinderen van 6 tot
14 jaar zodat ook deze kinderen een kans krijgen om verder
te komen.

AKTIE

KLEDINGINZAMELING
VOOR

MENSEN IN NOOD

Iedere maand ‘Misa en Español’
in de Grote Kerk
Voor alle Spaans sprekenden en geïnteresseerden uit
Oss en verre omgeving is er één keer in de maand een
gezongen Spaanstalige Heilige Mis in de Grote Kerk te
Oss. Deze eucharistievieringen zijn op iedere 4de
zondag van de maand, aanvang 17.00 uur.
Na deze vieringen is er een gezellig samenzijn, in het
Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss, om wat we
meegebracht hebben met elkaar te delen. Iedereen is van
harte welkom!
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Proximas misas: Cada cuarto domingo del mes a las
17.00 hrs. (28 Abril, 26 Mayo)
Seguido de un compartir en el centro parroquial.

Iglesia: Grote Kerk, Kerkstraat 15, 5341 BC Oss
Visitanos: www.parochiewillibrordus.nl
Contacto: pastoor@parochiewillibrordus.nl

Vastenactie Willibrordus Parochie 2019
Op weg naar Pasen: ‘Hoop doet leven’
De Willibrordus Parochie kiest ervoor om de mensen in Venezuela te steunen in deze moeilijke tijden. Zowel economisch,
financieel als mentaal is het daar nu heel zwaar. Want er is een groot gebrek aan levensmiddelen, medicijnen maar ook aan
geestelijke hulp.
De kerk als vrije onafhankelijke hulporganisatie wordt in
Venezuela onderdrukt en tegengewerkt. Via Kerk in Nood
willen we parochies steunen met misintenties en andere hulp
zodat mensen direct en daadwerkelijk worden geholpen.
Wij willen graag goede inhoud geven aan onze voorbereiding
op het Paasfeest wat ons ‘nieuw leven in Christus’ brengt en we
willen dit ook delen en realiseren met name voor de mensen
in Venezuela. Dat wij als katholieken onze broeders en zusters
in Christus kunnen steunen met hulpmiddelen maar ook met
ons gebed en zo hun hoop op een betere toekomst tot leven
kunnen brengen.
U kunt uw bijdrage voor deze Vastenactie overmaken op
rekeningnummer: NL76 RABO 0140412298
t.n.v. Parochiebestuur Heilige Willibrordus o.v.v. Vastenactie
Venezuela ‘Hoop doet leven’.
Met dank voor uw bijdrage namens de mensen in nood in
Venezuela.
Pastoor R. Kerssemakers en de werkgroep voor Diaconie van de
Willibrordus Parochie

‘Actie Kerkbalans’ Willibrordus Parochie
Deze inzamelingsactie richt zich op het financiële aspect.
De kerkbijdrage is noodzakelijk voor de continuïteit
van onze geloofgemeenschap. Het pastoraat, gebouwen,
liturgie met koren, salarissen, kaarsen, bloemen, energiekosten en vele andere kosten die worden gemaakt voor
het functioneren van onze gehele Willibrordus Parochie
(Oss, Macharen, Megen, Haren en Berghem). Een gezonde
financiële situatie is voor iedereen belangrijk maar ook
voor de kerk.
Daarom vragen we ieder jaar aan al onze parochianen om
een persoonlijke bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage en
heel belangrijk voor onze geloofsgemeenschap. De inkomsten uit ‘Actie Kerkbalans’ vormen de financiële basis voor
onze kerken en parochie.

Gegevens voor het overmaken van uw ‘Kerkbalans’ bijdrage:
Bank: Rabobank
Ter attentie van: ‘Actie Kerkbalans’
Ten name van: R.K. Parochie H. Willibrordus
Rekeningnummer: NL26 RABO 0326564055

Wij rekenen op u!
De kerk krijgt zoals u misschien weet geen subsidies en is
dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van
betrokken parochianen, van mensen zoals u. In de mei
maand ontvangt u een uitnodiging om mee te doen aan
deze belangrijke actie: ‘Kerkbalans 2019’. En hopen dan ook
dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. Want dankzij
uw bijdrage kunnen wij onze belangrijke taken blijven
vervullen.

Natuurlijk kunt u, ook als u geen brief van ons ontvangt, altijd
vrijwillig geld overmaken naar de Willibrordus Parochie en
zorgt het Kerkbestuur ervoor dat deze gave ten gunste van
onze geloofsgemeenschap wordt gebruikt.
Bedankt voor uw gulle bijdrage..!
Bestuur Willibrordus Parochie
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Jubilea
50-Jarig jubileum Gemengd Koor “Cantores” te Megen
Dit koor werd in 1969 opgericht door de Clarisse zuster
Agatha die in dat jaar de cursus ‘directie’ volgde en
voor haar eindexamen een gemengd koor nodig had.
In Megen was in die tijd geen gemengd koor maar wel
een dameskoor waarvan zuster Agatha dirigente was.

geen weekendvieringen meer in de parochiekerk van de
Heilige Servatius te Megen. Het koor heeft toen gevraagd
om één keer in de maand een viering op te mogen luisteren
in de Kloosterkerk van de Franciscanen. Na goed overleg
zijn beiden hiermee akkoord gegaan.

Er was ook al een Gregoriaans Mannenkoor. Zuster Agatha
is gaan praten met beide koren om zo tot een gemengd
koor te komen. Na haar eindexamen is onder haar leiding
dit koor verder gegaan onder de naam “Cantores”.

Op zondag 30 juni viert “Cantores” haar 50 jarig jubileum
Het koor zingt dan tijdens de Heilige Mis, aanvang 09.30 uur,
in de Kloosterkerk van de Franciscanen. Tijdens deze viering
worden er drie jubilarissen van dit koor gehuldigd omdat
ze dan 50 jaar koorlid zijn. Verder zijn er die dag nog meer
activiteiten, maar dat blijft nog een verrassing.

Zuster Agatha heeft dit koor 37 jaar lang onder haar hoede
gehad met veel vreugde en kennis van zaken. In 2006 heeft
ze het stokje overgedragen aan de heer Gerard van Schijndel
die nu nog steeds de dirigent is. Vanaf januari 2018 zijn er

Namens Gemengd Koor Cantores,
Gerard van Schijndel
(dirigent)

50-Jarig priesterjubileum
emeritus pastoor C. Mennen

Diamanten huwelijksfeest van
twee vrijwilligers uit onze parochie

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, viert emeritus
pastoor C. Mennen zijn 50 jarig priesterfeest.

Op donderdag 25 april zijn Wim en Marietje Zuidhof
60 jaar getrouwd en vieren dit op Tweede Paasdag
(22 april) samen met hun kinderen en kleinkinderen.

Op deze dag celebreert hij in een Heilige Mis in de Sint-Janskathedrale Basiliek, Torenstraat 16 te ‘s- Hertogenbosch,
aanvang 11.30 uur. Iedereen is hier van harte welkom om dit
feest samen met hem te vieren.
Natuurlijk kunt u ook een persoonlijk gelukwens sturen
naar de jubilaris. Dit kan via de parochie, t.a.v. Dhr. C. Mennen,
Koornstraat 6, 5341 BR Oss.

Wim en Marietje zijn beiden
al vele jaren actief als vrijwilligers in onze parochie
en zijn bijna dagelijks bezig
om zich in te zetten voor
onze geloofsgemeenschap.
Hiervoor zijn we het
diamanten bruidspaar heel
erg dankbaar en hopen dat
ze dit samen nog lang
mogen doen.
Op Tweede Paasdag is er om 10.00 in de Grote Kerk een
Heilige Mis uit dankbaarheid.
Iedereen is hierbij van harte welkom!
*

of,
“Hoe groter de klo
brug
des te mooier de
nt
die je ertussen ku
bouwen.”
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Christus Koning te Haren
Op zondag 27 maart 1929 vierde de Harense pastoor de heer A.A. Kamp zijn 25-jarig zilveren priesterschap.
Dit jubileum werd samen met de parochianen van Haren uitbundig gevierd. Omstreeks half negen in de morgen
werd de jubilaris op feestelijke wijze met medewerking van fanfare ‘Euphonia’ van de pastorie afgehaald onder
groot gejuich van de inwoners van Haren.
Als blijk van waardering bood een
groep van afgevaardigden namens
de parochianen Pastoor Kamp, na de
Heilige Mis, een Heilig Hartbeeld aan.
Deze spreekt hierop zijn parochianen
toe met woorden van dank. “Kinderen
en kindskinderen zullen in latere tijden
dit waardige monument, Christus
Koning, aanschouwen als bewijs van
hun geloof”. Na het dankwoord werd
het beeld op waardige wijze ingezegend met de woorden; “Op deze
ereplaats prijkt nu de Koning die zijn
genade rijkelijk over Haren en zijn
bewoners zal doen neerkomen, houdt
dit monument in ere.”

Na een grondige restauratie in de
lente van 2004 door restaurateur H.
van de Waal uit Lith, werd het beeld
ter ere van de opening van het nieuwe
Kerkplein op 11 juni 2004 wederom
ingezegend. Momenteel staat het
prachtig gerestaureerde beeld “Christus Koning” al een aantal jaren - onder

beschermende status - op het Kerkplein van Haren. Het geeft iedereen
die Haren binnenrijdt of verlaat een
gezegende groet.
Archief Erfgoedlokaal Haren ons Dorp
Sjaak Arts

Het beeld is een kalkstenen Christusfiguur, gekleed in een lang gewaad en
omhangen met een mantel. Hij heft
zijn rechterhand zegenend op, terwijl
zijn linkerhand naar een vlammend
Heilig Hart op zijn borst wijst. In beide
handen zijn de stigmata zichtbaar. Op
de dekplaat is de tekst “Ik ben koning”
aangebracht, op de sokkel de tekst
“Laat toekomen mijn rijk”. Op de
westelijke klauwstukken zijn de Griekse
letters alpha en omega geplaatst.
Het beeldhouwwerk werd in 2001 als
rijksmonument opgenomen in het
monumenten-register, onder meer
vanwege de ‘cultuur-historische waarde’
daar het getuigt van een geestelijke
ontwikkeling.

Wijwater ophalen op Stille Zaterdag
Wijwater of heilig water is water dat
door de priester is gewijd. Dit water
wordt in de Katholieke kerk gebruikt
bij verschillende religieuze handelingen. Op Stille Zaterdag of te wel
Paaszaterdag staat er achter in de
kerk wijwater klaar dat mee naar
huis kan worden genomen.
Het belangrijkste gebruik van wijwater
is bij de doop. Maar wijwater wordt
ook thuis gebruikt om allerlei zaken
aan God te wijden en om ze zo tegen
kwaad en onheil te beschermen.

Voor het ophalen van het wijwater
moet u een lege fles of karaf meebrengen om te vullen. Daarmee kunnen
thuis de wijwatervaatjes gevuld worden
of om te bewaren.
Op Paaszaterdag staat tussen 11.00
en 13.00 uur achter in de portalen
van de Heilige Geest Kerk (Visserskerk) en de Grote Kerk wijwater klaar
om op te halen.
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De Goede Week en Pasen 2019 in de Grote Kerk te Oss
In deze dagen zien we de natuur weer uitbotten, het lekkere weer de eerste zonnige dagen maken dat het voorjaar
er weer aan zit te komen. In de kerk zongen we met Halfvasten: ‘Laetare, gaudete cum laetitia, verheugt u, juicht
van vreugde’. Nog een klein aantal dagen en we beginnen de Goede Week, ons vasten is niet voor niets geweest,
tenminste als we met de goede intentie vasten. We maken ons klaar om weer als nieuwe mensen de troost en de
vreugde van ons geloof te vieren: Pasen: De Heer is verrezen Alleluia.
Deze Goede Week met het Paastriduüm vieren we voor
het eerst in één kerk: alle geloofsgemeenschappen uit de
dorpen en kerken sluiten zich hierbij aan en zo vormen
we één groot gezin van de Heilige Willibrordus Parochie:
samen vieren we het lijden, sterven en verrijzen van onze
Heer Jezus Christus.
De Goede Week begint met het binnenhalen van Jezus in
Jeruzalem. In de kerk zijn de beelden en kruisen met een
paarse doek afgedekt vanwege het grote lijden van Jezus.
De priester draagt rode gewaden om het lijden te symboliseren.
Palmpasen zondag 14 april: Heilige Mis, 10.00 uur in de
Grote Kerk.
In deze viering verwelkomen we Jezus met palmtakken.
De kinderen die de eerste Communie gaan doen hebben
Palmpaasstokken gemaakt en gaan samen met het koor in
processie door de kerk. Ondertussen worden de palmtakjes
gezegend die mee naar huisgenomen worden en thuis achter
de crucifix (het kruis) in de woon of slaapkamer gestoken
worden. Teken van overwinning. De Communicanten en
de Vormelingen stellen zich voor en gaan dan naar het
Parochiecentrum voor de kinderwoorddienst.
In de kerk lezen we het lijdensverhaal.
Bij de offerande komen de kinderen
weer terug. Zo vieren wij in de kerk
dat we een groot gezin zijn jong en
oud verenigd rond Jezus die in
ons midden is in de Communie
op het altaar. Na afloop van de
viering brengen de kinderen
hun palmpaasstok naar een
medeparochiaan die eenzaam, verdrietig of misschien
ziek is. Een mooi teken van
verbondenheid.
Maandag 15 april: Boeteviering
met gelegenheid tot biechten,
19.00 uur in de Grote Kerk.
(Geen viering ’s morgens om 08.30 uur)
De Kerk herinnert ons eraan dat het
goed is, zo betaamt het een goed katholiek,
om toch één maal per jaar een goede biecht te
maken: schoonschip maken om vernieuwd en bevrijd Pasen
te kunnen vieren. Voor de zondenvergeving telt alleen de
persoonlijke biecht en daarvoor zullen er meerdere priesters
aanwezig zijn in de kerk. Uiteraard kunt u ook op een ander
moment komen na en op afspraak. Voor andere momenten
zie de aanwijzingen in de kerk.
Dinsdag 16 april: Lauden 08.10 uur, Heilige Mis 08.30 uur
in de Grote Kerk.
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Woensdag 17 april: Lauden 08.10 uur, Heilige Mis 08.30 uur
Grote Kerk
Woensdag 17 april: Chrismamis 19.00 uur in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch.
Samen met de werkgroep, pastoor en ouders gaan de
vormelingen naar de kathedraal in Den Bosch waar de
Bisschop volgens traditie de h.h. Oliën zal zegenen en
wijden. Tevens hernieuwen de aanwezige priesters hun
wijdingsbeloften en beloven opnieuw hun trouw aan de
Bisschop van Den Bosch en zijn opvolgers.
De Oliën die gewijd gaan worden en meegegeven aan de
pastoors en priesters aanwezig zijn: 1) de olie voor de
Catechumenen, 2) De olie voor de Ziekenzalving, 3) Het
heilig Chrisma waarmee kinderen en volwassen gezalfd
worden bij de doop. Ook wordt het Chrisma bij het Vormsel
gebruikt en duidt in zijn werking de heilige Geest aan.
Donderdag 18 april: Witte Donderdag viering, 19.00 uur
in de Grote Kerk.
(’s Morgens om 08.30 uur plechtige Lauden voor hen die graag
meebidden)
De viering van Witte Donderdag is de viering van het Laatste
Avondmaal. Het is een plechtige feestelijke ceremonie met bijbehorende gezangen, muziek
en passende feestelijke gewaden. Jezus
in het Cenakel stelt de h. Eucharistie
in zijn leerlingen zijn er allemaal bij.
Nog wel tot Judas het moment
vindt om Jezus te verraden voor
30 zilverstukken. Hier in het
Cenakel vindt de allereerste
h. Mis plaats: Jezus zelf is de
hogepriester en het brood is
zijn Lichaam voor ons geofferd en de wijn zijn Bloed op
het kruis voor ons vergoten
om onze zondenschuld los te
kopen. Zo is de weg naar de
Vreugde van God weer open,
door deze zelfgave van Jezus op het
kruis kunnen wij weer thuis komen in
de hemel bij God. Tevens stelt Jezus op
dat moment het h. Priesterschap in.
De apostelen moeten dit blijven doen zodat Jezus
onder ons aanwezig kan zijn in de h. Communie. Als teken
van het dienstambt van de priester wast Jezus de voeten
van zijn leerlingen.
De viering wordt afgesloten met het wegbrengen van het
Sacrament naar het rustaltaar. Nu is Jezus in gebed. Getsemane, de hof van Olijven. Hier vraagt Jezus God de kracht
om zijn lijdensweg te kunnen voltooien. ‘Als het kan laat
dan deze beker aan mij voorbijgaan, maar niet mijn wil
geschiede maar Uw Wil’. Wij zijn uitgenodigd om bij Jezus

en met Hem te waken en te bidden. Opdat ook in ons leven
God’s wil geschiede. Nu begint de driedaagse van Jezus:
het H. Triduüm. Er is dan ook geen zegen. Het is een open
einde dat drie dagen duurt tot aan Paasmorgen. In alle stilte
wordt de viering beëindigt, het altaar wordt ontbloot en
alle symbolen en kaarsen worden verwijderd. De klokken
en bellen die ons hebben opgeroepen tot vieren en gebed
zullen zwijgen tot na de viering van de Paaswake: de aankondiging van de verrezen Heer.
Goede Vrijdag 19 april: Kruisweg, 15.00 uur en Kruisverering, 19.00 uur in de Grote Kerk.
(’s Morgens geen lauden. Deze dag is ook een verplichte vasten
en onthoudingsdag)
‘s Middags verenigen we ons met Jezus door samen de
kruisweg te bidden. De kerk is kaal en leeg, enkel het
hoogst noodzakelijke. De Communicanten hebben een
eigen kruisweg geschilderd deze hangt in de kerk om onze
devotie te versterken.
’s Avonds vindt de kruisverering plaats. In een sobere
plechtige viering wordt het kruis binnengedragen en
vereerd. De Vormelingen participeren in deze viering.
We vereren het kruis van Jezus met een kus en met bloemen.
In deze viering wordt het lijdensverhaal gezongen en herinneren we ons hoe Jezus in zijn grote liefde alles voor ons
heeft overgehad en verbinden we ons met de gevolgen van
zijn liefdesdaad: zijn lijden en kruisdood.
Het ontblote altaar wordt met een doek bedekt en na het
bidden van een Onze Vader mogen we de Heer ontvangen
in de h. Communie. In grote stilte verlaten we de kerk. Jezus
wordt in het graf gelegd, nu begint de grote Wake.
Zaterdag 20 april: Stille Zaterdag een dag van waken en
bidden overdag geen viering.
Zaterdag 20 april: Paaswake, 21.30 uur in de Grote Kerk.
In deze grote Plechtige viering vieren we de overwinning op
de dood door de verrijzenis van Jezus Christus. Het belangrijkste geloofsfeest voor alle Christenen. De dood is overwonnen, het Leven overwint. God brengt Jezus opnieuw tot
leven en maakt voor ons de weg vrij naar het nieuwe eeuwige
Leven. De paaswake bestaat uit 4 grote delen:
1ste Deel: Viering van het licht de lichtritus.
Het nieuwe vuur wordt ontstoken en gezegend. De ontstoken
Paaskaars als symbool van de overwinning op de dood,
wordt in een donkere kerk binnengedragen er klinkt een
overwinnigszang: de Paasjubelzang. Er is gejubel en gejuich
er is licht en wierook: de triomf van het Leven op de dood.
2de Deel: Dienst van het Woord.
In een selectie van lezingen uit het oude en nieuwe Testament wordt aangegeven hoe de mens valt en het paradijs
verliest door zich tegen God te keren, hoe God een belofte
doet en de mens steeds weer opnieuw in zijn armen neemt
en het niet opgeeft en steeds opnieuw met de mens begint.
Hoe God uiteindelijk zijn belofte voltooit en zijn eigen Zoon
onder ons laat wonen om door totale zelfgave met de kruisdood de oude schuld op te heffen en de mens opnieuw tot
Leven laat komen. De nieuwe Adam herstelt wat de oude
Adam kapot heeft gemaakt, het Verbond met God.

Ondertussen klinken er weer bellen en vrolijk gezang in
de kerk die duiden dat we iets te vieren hebben, er is goed
nieuws alleluia.
3de Deel: Viering van het Doopsel.
Zoals het bloed van het lam wat op de deurpost is gesmeerd
bevrijd van de dood, zoals de tocht door de Rode Zee bevrijd
van het kwaad wat farao aanricht, de onderdrukking de
slavernij, zo maakt het bloed van Jezus kruisdood ons vrij
van het kwaad, de dood en worden ook wij bevrijd van
zonde en slavernij. Het doopwater wordt gezegend, alle
heiligen, de hemelse bevolking wordt aangeroepen om
met ons te bidden en te smeken, wij worden besprenkeld
met het nieuwe gewijde water en horen hoe God ook tegen
ons opnieuw zegt: ‘Jij bent mijn kind van wie ik ontzettend
veel houd.’ We mogen onze doopbeloften hernieuwen, het
kwade afzweren en kiezen voor God, voor Jezus, voor de
kracht van de heilige Geest, voor het Leven en voor de Kerk.
4de Deel: de Eucharistie.
Geprezen zij de Heer want Hij heeft grote dingen voor ons
gedaan, hij heeft ons bevrijdt uit het slavenhuis. Bellen,
gezang, jubel en rijke gebeden en symbolen omringen het
grote geheim van ons geloof: de presentie van Jezus in de
Eucharistie: Zijn Leven voor ons gegeven en met ons gedeeld
in deze heilige Viering. Wat een feest en dan: U zij de glorie
en klokkengelui, alle registers open.
Zalig Pasen: Alleluia, alleluia, alleluia!

Meimaand
Nog even en de mei
maand is weer in het
land. In de Grote Kerk
(Maria Onbevlekt
Ontvangen) vieren
we iedere donderdag
in de meimaand het
Maria lof om zo Maria
te eren en te vragen
om haar bijzondere
voorspraak.
Bij het lof worden de
psalmen gebeden of
gezongen, we bidden
de geheimen van de
rozenkrans er is
uitstelling van het
Allerheiligste en we
sluiten af met de
plechtige zegen.
Welkom om mee te bidden en te vieren:
Iedere donderdagavond van 19.00 tot 19.40 uur in
de Grote Kerk bij het Maria altaar.
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Liturgische kalender
Missen door de week:

13 april t/m 7de zondag van Pasen 2 juni 2019

Elke dag om 8.30 uur in de Grote Kerk te Oss

		

Dinsdag, donderdag en zaterdag: 8.30 uur huiskapel pastorie te Berghem

		

Woensdag en vrijdag: 19.00 uur huiskapel pastorie te Berghem

Uitstelling Allerheiligste:

Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Grote Kerk te Oss

Biechtgelegenheid:

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

Palmzondag
Zaterdag

Zondag

13 apr.

14 apr.

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelezen

19.00 uur

Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Kerkkoor

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

Kerkkoor

10.00 uur

Grote Kerk Oss

Mannenkoor

11.30 uur

Heilige Geest Oss

Les Canteurs de St. Gérard

Goede week en Paastriduum
Biechtviering
Maandag

15 apr.

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelegenheidskoor

18 apr.

19.00 uur

Grote Kerk Oss

M.O.O. koor

19 apr.

15.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelegenheidskoor

19 apr.

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gregoriaanse Schola

20 apr.

21.30 uur

Grote Kerk Oss

M.O.O. koor

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

Kerkkoor

10.00 uur

Grote Kerk Oss

Mannenkoor

11.00 uur

Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Kerkkoor

11.30 uur

Heilige Geest Oss

Don Boscokoor

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

Seniorenkoor

10.00 uur

Grote Kerk Oss

Les Canteurs de St. Gérard

11.00 uur

Sint Lambertus Haren

Kerkkoor

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelezen

19.00 uur

Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Kerkkoor

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

Kerkkoor

10.00 uur

Grote Kerk Oss

Mannenkoor

11.30 uur

Heilige Geest Oss

Don Boscokoor

Witte Donderdag
Donderdag
Goede Vrijdag
Kruisweg
Vrijdag
Kruisverering
Vrijdag
Paaswake
Zaterdag
Eerste Paasdag

Zondag

21 apr.

Tweede Paasdag
Maandag

22 apr.

2de zondag van Pasen
Zaterdag

Zondag

18

27 apr.

28 apr.

3de zondag van Pasen
Zaterdag

Zondag

4 mei

5 mei

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelezen

19.00 uur

Sint Lambertus Haren

Kerkkoor

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

Ensemble

10.00 uur

Grote Kerk Oss

Gregoriaanse Schola

11.00 uur

Sint Servatius Megen

Gemengd koor

11.30 uur

Heilige Geest Oss

Les Chanteurs de St. Gérard

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelezen

19.00 uur

Sint Lambertus Haren

Kerkkoor

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

Kerkkoor

10.00 uur

Grote Kerk Oss

Mannenkoor

11.00 uur

Sint Willibrordus Berghem

Eerste Communie

11.30 uur

Heilige Geest Oss

Don Boscokoor

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelezen

19.00 uur

Sint Lambertus Haren

Kerkkoor

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

Kerkkoor

10.00 uur

Grote Kerk Oss

M.O.O. koor

11.00 uur

Grote Kerk Oss

Eerste Communie

11.30 uur

Heilige Geest Oss

Don Boscokoor

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelezen

19.00 uur

Sint Lambertus Haren

Kerkkoor

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

Kerkkoor

10.00 uur

Grote Kerk Oss

Mannenkoor

11.30 uur

Heilige Geest Oss

Don Boscokoor

4 zondag van Pasen
de

Zaterdag

Zondag

11 mei

12 mei

5 zondag van Pasen
de

Zaterdag

Zondag

18 mei

19 mei

6 zondag van Pasen
de

Zaterdag

Zondag

25 mei

26 mei

Hemelvaart
Woensdag

29 mei

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelezen

Donderdag

30 mei

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

VVN koor

10.00 uur

Grote Kerk Oss

Mannenkoor

11.30 uur

Heilige Geest Oss

Don Boscokoor

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelezen

19.00 uur

Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Kerkkoor

09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem

Ensemble

10.00 uur

Grote Kerk Oss

Gregoriaanse Schola

11.30 uur

Heilige Geest Oss

Don Boscokoor

7de zondag van Pasen
Zaterdag

Zondag

1 juni

2 juni
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Heilige Communie
De eerste heilige Communie in de Willibrordusparochie
18 Kinderen uit onze parochie gaan
dit jaar op 19 mei in de Grote Kerk
voor de eerste keer Jezus ontvangen
in de heilige Communie en 23 kinderen doen dat in de Berghemse kerk
op 12 mei. Daar hebben wij als
werkgroep, vrijwilligers en met de
ouders hard aan gewerkt.
In oktober 2018 begonnen we met een
nieuw opgezet project. Veel Bijbelse
verhalen, een quiz, een knutselopdracht en sprekende voorbeelden
van heiligen met plaatjes. Elk van de
11 lessen heeft een eigen thema met
als hoofdmotieven: bidden, leren,
vieren en delen. We hebben veel
geoefend met bidden, om te beginnen
hebben we de kinderen het kruisteken
geleerd, vervolgens het Onze Vader
en toen ook nog het Weesgegroet.
De kinderen konden alles in de kerk
bekijken, ze zijn allemaal een keer misdienaar geweest en we hebben iedere
les ook nog 10 tot 15 minuten gezongen
zodat er afwisseling in zat en vooral
natuurlijk: zingen maakt blij. En voor
de kinderen die dat graag wilden en
leuk vonden hebben we ook nog
iconen geschilderd. De kruisweg van
Jezus; van ieder statie is een icoon
gemaakt met eigen inbreng en fantasie. In de kerk worden deze kunstwerkjes niet alleen bekeken, maar er
wordt ook bij gebeden.
Zo proberen we de kinderen bij de
kerk te betrekken en kijken we uit naar
nieuwe misdienaars en koorzangertjes,
maar vooral naar betrokken practiserende parochianen.
Of het ook allemaal beklijft? Het zal
van de ouders afhangen. We hebben
veel verhalen over Jezus gehoord of
die erin blijven? Hopelijk kijken ze
nog een keer in de bijbel en hopelijk
komen ze nog vaak naar de kerk,

zodat het niet de eerste en voorlopig
de laatste communie wordt. We hebben goede hoop maar ook dit hangt
van de ouders af. We weten het, de
agenda’s van de kinderen zijn drukker
bezet dan van menig ouder, maar toch
willen ze iets aan het geloof hebben,
willen ze nu en straks als gelovige,
liefhebbende, zorgzame oprechte
mensen door het leven gaan dan zijn
deze 11 lessen slechts een op-maatje
een aanzet tot. Nu komt het erop aan
het ook in de praktijk te brengen om
zo een echte goede vriend of vriendin
van Jezus te worden.
Er is door de parochie veel geïnvesteerd, er is door de werkgroep en
vrijwilligers heel veel tijd en energie

gestoken in de voorbereiding. Met
heel veel plezier gedaan nu komt
het op de ouders aan om het goede
voorbeeld te geven en de kinderen
bij Jezus en zijn Kerk te brengen en
te houden.
Veel geduld, goede moed en zegen
daarbij. Een hele mooie feestelijke
dag bij de eerste heilige Communie.
Namens kapelaan J. Beekman,
Werkgroep en vrijwilligers,
Pastoor Roland Kerssemakers

