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Pinksteren
‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’, dat zeggen
we als iets zeer onwaarschijnlijk is, zeg maar nooit.
Zeg maar met ‘sint-juttemis’. Volgens de overlevering
had een zekere Judith die het misschien wel verdiende,
geen eigen feestdag dus betekent dat ook: nooit.
Toch horen we in de lezing van tweede Paasdag in het jaar C,
in de Handelingen van de Apostelen ( Hand.2, 14 v.v.)
een getuigenis van Petrus, waarin hij verklaart dat de
apostelen na de verschijning van de verrezen Heer
vol van de heilige Geest, getuigen van de
verrijzenis van Jezus. Dus toch zoiets als
Pasen en Pinksteren samen.
Vieren we met de Kerst ‘God-metons’ dan vieren we met Pinksteren
‘God-in-ons’. Zit de wereld met
Kerstmis nog opgesloten in
haar eigen duisternis en klinkt
dan de bevrijdende boodschap van de engel: Een kind
is ons geschonken; licht in de
duisternis dan moet die boodschap nog doordringen in een
donkere wereld. De harten van
de mensen zijn traag, moeizaam
om het blijde nieuws aan te nemen.
Jezus heeft daar drie jaar lang aan
gewerkt om het bevrijdende van God’s
liefde te laten aankomen in de harten van de
mensen. Dat zelfs zijn eigen directe medewerkers, de
apostelen, dit niet begrepen zet tot denken. Zelfs als ze
met hun neus er letterlijk bovenop stonden drong het niet
tot hun door.
“Zullen we maar gaan vissen” zegt Petrus als ze de verrezen Heer op bezoek hebben gehad in de Cenakelzaal.
Is het moedeloosheid, teleurstelling of gewoon een soort
‘vissermans’ nuchterheid? Het is voorbij: ‘back tot the basics’.
Petrus en zijn collega’s hebben het wel gehoord maar tja,
Jezus had zoveel gezegd. Wie onthoudt na de mis nog
waar de preek over ging?

Dan wordt de Geest, de beloofde Helper, over hen uitgestort. Niet te stuiten, alles doordringende Goddelijke
kracht neemt bezit van de mannen. Vurig, heftig en niets
ontziend, bijna gewelddadig is de kracht waarmee de
Geest bezit neemt van de apostelen. De apostelen worden
als het ware opnieuw tot leven gewekt. De goddelijke
liefde opent de meest stugge stijfkoppige hardnekkige
ziel. De goddelijke adem is als een balsem die de meest
ruwe eeltlaag soepel en kneedbaar maakt. Het onvoorstelbare gebeurt de deuren en ramen vliegen open
en laten alle vrees en angst en kleinzieligheid
wegvliegen.
Het wordt een wonderbaar feest
van getuigenis en bekeringen.
Het is niet alleen God-met-ons,
maar meer nog God-in-ons.
Dat het komende Pinksterfeest
ook de ingedutte geestkracht
in ons weer naar boven haalt
en dat de jonge mensen uit
onze parochie die het Sacrament
van het Vormsel gaan ontvangen
in hun hele verdere leven mogen
getuigen van dit grote geschenk
van God aan ons Zijn kinderen.
“Denk aan de wind” zei Jezus, “zichtbaar is
Hij niet, maar je hoort hem suizen, maar je weet
niet waarvan Hij komt en waarheen Hij gaat”.
Pinksteren, God-in-ons, Hij brengt ons met zijn kracht in
beweging en zet aan tot een nieuwe schepping.
Zalig en gelukkig Pinksteren,
Pastoor R. Kerssemakers

“Ik laat jullie niet alleen maar er komt de Helper die jullie
zal leren wat ik heb voorgedaan”.
In de zaal van het laatste Avondmaal gebeurt het. Angst
regeert, gesloten deuren en ramen, gesloten harten en
vast ingenomen stellingen. Bidden helpt. Maria geeft het
goede voorbeeld.

Sint Servatiuskerk te Megen

Colofon

Fietstocht voor Didi Foundation

Kerkblad Parochie Heilige Willibrordus
Oss - Berghem - Haren - Megen - Macharen
Contactgegevens
Parochiecentrum en administratie:
Koornstraat 6, 5341 BR OSS
Telefoon: 0412 856410
E-mail: info@parochiewillibrordus.nl
Website: www.parochiewillibrordus.nl
Bereikbaar dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 11.00 uur
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Een Osse organisatie die het meisjesweeshuis Sint Jude’s
Foundling Home in Jhansi in India eigenhandig en financieel
steunt. In totaal is in 2018 € 1730,- geschonken. Dit is besteed
aan voedsel en voor zonnepanelen om water op te verwarmen. Kijk op de website: www.didifoundation.com.
Hier vind je alle informatie betreffende dit mooie project in
India.

Pastoraat en pastorie Oss
Pastoor Kerssemakers
Begijnenstraat 1, 5341 BC Oss
Telefoon: 0412 622015
E-mail pastoor: pastoor@parochiewillibrordus.nl

Bij terugkomst in het Parochiecentrum staat er koffie/thee,
taart, soep en een drankje voor een vriendenprijs klaar.
Ook is er een rad van fortuin en hiermee steun je de Didi
Foundation. Wees sportief en fiets met ons mee op zaterdag
31 augustus voor het goede doel.

Pastoraat en pastorie Berghem
Kapelaan Beekman
Julianastraat 37, 5351 AL Berghem
Telefoon: 0412 401215
E-mail: kapelaanbeekman@parochiewillibrordus.nl

Startplaats: Parochiecentrum Willibrordus Parochie,
Koornstraat 6 te Oss (achter de Grote Kerk).
Starten kan tussen 9.30 en 13.00 uur.
Inschrijfgeld: tot 16 jaar € 1,50. Vanaf 16 jaar € 3,- p.p.
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Pastoor R. Kerssemakers
Mevr. H. Eppink-Beyer
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Redactieadres
Koornstraat 6, 5341 BR OSS
E-mail: info@parochiewillibrordus.nl

Wilt u dit blad ook (digitaal) ontvangen?
Laat het ons weten via
info@parochiewillibrordus.nl
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Kopij aanleveren vóór 15 september 2019
* Bron: Gerarduskalender
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Op deze dag organiseert de Werkgroep Diaconie Willibrordus Parochie voor de 13de keer een mooie fietstocht
met routes van ongeveer 25 en 50 kilometer door het
Brabantse land. Ook dit jaar is de opbrengst bestemd
voor de Didi Foundation.

Like ons op
Parochie H. Willibrordus Oss

Voor meer informatie: Bernard Delpeut
Telefoon: 06 - 1342 6544
E-mail: beludelpeut@live.nl
Werkgroep Diaconie Willibrordus Parochie

Zaterdag 24 augustus 2019

Bedevaart KevelaeR
‘Heer, naar wie zouden wij gaan?’ (Joh.6 vers 68)
We vinden het fijn als ons leven over rozen gaat. Niemand
wil in een nare situatie terechtkomen. Desalniettemin
krijgen we met tegenslagen en problemen te maken.
‘Elk huis heeft zijn kruis’ zegt het spreekwoord. De een
heeft een behoorlijk zwaar kruis te dragen, de ander
een minder zware, maar niemand van ons blijft gespaard
van zorgen en leed.
Al eeuwenlang zoeken gelovigen vanuit Nederland hun
toevlucht en troost bij Maria ‘Troosteres van de bedroefden’
in het bedevaartsoord in Kevelaer. 33 jaar geleden hebben
wij die traditie in Oss weer nieuw leven ingeblazen en samen
met Veghel, Uden, Ravenstein en Landerd organiseren wij
nu deze bedevaart.
Dit jaar gaan we vanuit onze parochies en omstreken op
zaterdag 24 augustus naar Kevelaer. Het heiligdom heeft
voor 2019 als thema gekozen ‘Heer, naar wie zouden wij gaan?’.
Toen Jezus zei dat Hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald en dat degene die van dit brood eet zal leven in
eeuwigheid, namen velen er aanstoot aan en veel van zijn
leerlingen verlieten Hem nadat zij dit hoorden. Toen Jezus
aan de Twaalf vroeg of zij ook zouden weggaan, antwoordde
Petrus: ‘Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn
woorden van eeuwig leven’ (Joh. 6,68).
Naar wie zou je gaan, zeker als je in nood verkeert? Op wie
doe je dan een beroep? Wie is dan voor jou vooral een bron
van inspiratie, bemoediging en kracht?!
Dat is voor ons christenen allereerst onze Heer Jezus, Hij die
ons Brood des Levens is. Maar ook zijn moeder, de Maagd
Maria, speelt in het leven van veel gelovigen hierbij een
belangrijke rol. Zij is degene die vele gelovigen naar Jezus
heeft geleid, zeker als we in nood verkeren, wanneer we
ergens mee zitten en geen uitweg weten. Wanneer we bij
Maria komen, zal zij onze nood aan Jezus voorleggen. Dat
mogen we geloven, want tijdens de bruiloft in Kana heeft
zij dat ook gedaan (Joh 2,1-12). Onze nood gaat haar na aan
het hart, zoals ook onze vreugde.
Maria brengt ons bij onze Heer Jezus, Hij die onze kracht
en vrede is, bij wie wij woorden en brood van eeuwig leven
vinden. Hopelijk mogen we dit op onze pelgrimstocht naar
Kevelaer met Maria en met elkaar gaan beleven.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Peter en Mia Stoltz, ‘t Dorp 51, 5384 MB Heesch
Telefoon: 0412 453131 / 06 2895 8281

Programma bedevaart Kevelear:
- Rond 8.00 uur
Vertrek vanaf de diverse opstapplaatsen
- Tegen 9.00 uur
Gezamenlijk vertrek vanuit Ravenstein
- Rond 9.45 uur
Aankomst Kevelaer en in processie naar het Heiligdom
- 10.15 uur
Welkomstwoord en wijding van de kaars in de Pax
Christi kapel
- 11.30 uur
Eucharistieviering in de Basiliek
- 14.30 uur
Kleine Kruisweg in de Pax Christi
- 14.30 uur
Vertrek vanaf Pax Christi naar de Grote Kruisweg in
het park
- 16.45 uur
Heilig Lof in de Pax Christi
- 17.15 uur
Naar de bussen en weer naar de opstapplaatsen in
Nederland
Kosten bedragen € 20,00 per persoon, te voldoen
bij inschrijving.
In het buitenland is een geldig legitimatiebewijs
verplicht!
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Wereldkerkdag
Wereldkerkdag in Heilige Geest Kerk te Oss
Zondag 16 juni 2019 organiseert onze Parochie Willibrordus een Internationale Eucharistieviering -voorheen Migrantendag genoemd- in Oss. Katholieke gelovigen afkomstig uit
diverse streken zelfs continenten van deze aarde komen bijeen om gezamenlijk het geloof
te belijden. 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. G. 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 bisschop
nodigt voor deze dag alle parochianen uit de regio uit, in
het bijzonder zij die zich vanuit het buitenland hier hebben
gevestigd.
Na de viering gaan we in processie naar de pastorietuin aan
de Begijnenstraat 1 te Oss en is er een gezellig samenzijn.
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 daarna
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
en parochianen Heilige Willibrordus Parochie

Zondag 23 juni 2019

Vrijwilligersdag Willibrordus Parochie
Misschien ben je koorlid, misdienaar, koster, acoliet,
tuinman, diaken, lector, houd je het kerkhof bij, maak
je mee onze kerken schoon of bezorg je het parochieblad en andere parochiebrieven; als vrijwilliger draag
je je steentje bij en lever je een belangrijke bijdrage
aan het parochie leven, daarom willen wij je uitnodigen
voor een speciale vrijwilligersdag.
Op zondag 23 juni willen wij alle vrijwilligers uit onze gehele
parochie speciaal bedanken en uitnodigen voor een geestelijk,
gezellig en ook smakelijk samenzijn op deze zondagmiddag.
We rekenen erop dat er een grote opkomst zal zijn vanuit
alle kerkdorpen: Berghem, Haren, Macharen, Megen maar
ook uit Oss. Zodat we elkaar kunnen ontmoeten en nog
beter leren kennen. En dat we nog beter kunnen gaan
samenwerken in onze mooie geloofsgemeenschap.
Iedere vrijwilliger krijgt nog een persoonlijk uitnodiging
met programma toegestuurd. Heb je, door wat voor reden
dan ook niets ontvangen, laat dit dan even weten via:
info@parochiewillibrordus.nl
Wij rekenen op uw komst.
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Parochie Bestuur Willibrordus Parochie,
Kapelaan J. Beekman en Pastoor R. Kerssemakers

Open Monumentendagen 2019
Tijdens de Open Monumentendagen, zaterdag 14 en
zondag 15 september, is de Grote Kerk geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Op deze dagen kun je onder begeleiding de kerktoren
beklimmen en in kerk en sacristie worden de kerkschatten
ten toon gesteld. Ook is de kapel van Onze Lieve Vrouw de
Zeven Weeën aan de Kapelstraat 51 in Megen op deze dagen
geopend. De Sint Petrus’ Banden kerk aan de Dorpstraat 1
te Macharen is op zondag geopend van 13.00 tot 16.30 uur.
Welkom!

Dopelingen in onze
Willibrordus Parochie
Vince Gielis
Milan van Mook
Nils van de Camp
Pepijn van Aart
Wij feliciteren de ouders
en wensen hen en hun
kind een mooie toekomst
toe als blije en gelukkige
Christenen.

‘Vrienden van de Grote Kerk’
Wil je graag een uitgebreide rondleiding door de Grote Kerk onder
begeleiding van een professionele gids? Of wil je naar het hoogste punt
van Oss klimmen?
Onder begeleiding van een gids kan
de 57 meter hoge toren beklommen
worden. Bij helder weer biedt dit een
prachtig uitzicht over Oss en verre
omgeving. De beklimming duurt
ongeveer 90 minuten. De rondleiding
door de Grote Kerk, met zijn prachtig
gebrandschilderde glas in lood ramen
(die dateren uit de negentiende eeuw),
is zeker een aanrader. De kerk heeft
verder vele beelden, orgel, altaar en
een kruisweg met 14 staties uit 1871.

De ‘Vrienden van de Grote Kerk’ wensen
iedereen een fijne en interessante
rondgang in de kerk en/of toren.
Maak een afspraak met de ‘Vrienden
van de Grote Kerk’ via Sam Maigret:
Tel. 06 1390 8987

Open Kerkendag 2019
De Open Kerkendag vindt plaats op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni,
in de provincie Zeeland en Noord-Brabant.
Bij deze keuze is nadrukkelijk gekeken
naar toeristen en dagjesmensen die
het interessant vinden een kerkgebouw
te bezoeken. De Grote Kerk en de kerk
in Macharen zijn op deze dag geopend

van 13.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie en de kerken die op
deze dag in de provincies Zeeland en
Brabant zijn geopend kan je vinden op
de website: www.openkerkendag.nl

Opbrengst Vastenactie Willibrordus Parochie:

‘Hoop doet leven’ voor Venezuela
Met de opbrengst van onze Vastenactie hebben we wat Hoop kunnen brengen aan de mensen in Venezuela.
Uiteindelijk hebben we € 3844,39 kunnen overmaken op de rekening van Kerk in Nood.
Die via haar kanalen zorgt dat het geld daar komt waar het
voor bedoeld is: medicijnen, voedsel en geestelijke hulp
voor de mensen in Venezuela.
De communicanten in Berghem en Oss hebben geweldig
goed meegedaan en in de vastenperiode mee gespaard.
Ook de paters Franciscanen uit Megen hebben de
opbrengst van de actie die zij in hun kerk gehouden
hebben bestemd voor Venezuela. Ook aan hen en de vele
gulle donateurs hartelijk dank.
Blijft ons om voor het volk van Venezuela te bidden voor
vreedzame en rechtvaardige oplossingen.
Namens de mensen in nood, hartelijk dank voor uw gebed
en financiële steun.
Pastoor Kerssemakers en werkgroep Diaconie
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Nieuws uit Chili
Een Chileense studente die ik, dankzij het cadeau van het 25 jarig priesterfeest, heb kunnen helpen met haar afstuderen
is Gina Herrada. Ze is 24 jaar en heeft onlangs haar einddiploma ‘ingeniero commercial’ gehaald en cum laude afgestudeerd. Haar studie is een accountantsstudie die ze met veel ijver en doorzettingsvermogen heeft afgerond.
Gina is de enige dochter van de kosteres
in een dorp Chocalan Chile. Waar
priester padre Alex pastoor is. Het
gezin moeder en dochter, wonen in
een eenvoudig prefab huisje. Wat de
regering hun een paar jaar geleden
aangeboden heeft toen hun hout/lemen
huisje door een aardbeving werd
verwoest. Moeder loopt ‘s morgens
een uur naar haar werk in de parochie
en ’s avonds weer terug. Gina heeft
naast haar studie altijd haar moeder
in de kerk geholpen en de pastoor
met heel veel vrijwilligerswerk. Vooral
in het kinder- en jongeren pastoraat,
bijgestaan met heel veel toewijding
en inzet. Zij was altijd in de kerk of
parochie te vinden. Een ontzettend
spontane hardwerkende jonge vrouw
buitengewoon intelligent, sportief en
zeer sociaal. In de stage periode heeft
ze in Mexico het werk van de zusters
leren kennen en zich zo aangetrokken
gevoeld tot het leven en werk van
deze zusters, die zich inzetten voor
onderwijs en jeugdzorg, dat ze te
kennen heeft gegeven bij de zusters te
willen intreden. Een heel bijzonder en
moedig besluit van deze ontzettend
sympathieke en levendige jonge vrouw.
Wij hebben haar ondersteund met
een beurs voor de studie en bij het

realiseren van thesis en einddiploma.
Ik kan haar aanbevelen in uw gebed
en wij wensen haar veel geluk en
zegen in haar toekomstige keuze.

Uitgeleide gedaan
vanuit onze Willibrordus Parochie
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Naam overledenen:

Leeftijd

 Nol van Zwam

89 jaar

 Willy Ceelen

89 jaar

 Jan Sanders

93 jaar

 Dientje Tiellemans - van Kuppeveld

87 jaar

 Annie Zwart - van de Veerdonk

93 jaar

 Gerrit van Lith

86 jaar

 Joke Bogaerts - de Graaf

72 jaar

Pastoor Roland Kerssemakers

Iedere 4de zondag van de maand
‘Misa en Español’ in de Grote Kerk
te Oss
Voor alle Spaans sprekenden maar ook voor alle
geïnteresseerden uit Oss en verre omgeving is er één
keer in de maand een gezongen Spaanstalige Heilige
Mis in de Grote Kerk. Deze eucharistievieringen
beginnen om 17.00 uur.
Hierna is er een gezellig samenzijn, in het Parochiecentrum
aan de Koornstraat 6 te Oss, om wat we meegebracht
hebben met elkaar te delen.
Ook u bent van harte welkom!
Proximas misas: Cada cuarto domingo del mes a las 17.00 hrs.
Seguido de un compartir en el centro parroquial.
Iglesia: Grote Kerk, Kerkstraat 15, 5341 BC Oss
Visitanos: www.parochiewillibrordus.nl
Contacto: pastoor@parochiewillibrordus.nl

“Vertelselkes”

Jan Ulijn

M

i jn “vertelselkes” beschrijven kleine dingen. Dingen, die al nostalgie geworden zijn, maar ook actuele
voorvallen, op mijn eigen manier verteld, deels met een lach of een traan. Ook het A.B.O. (algemeen
beschaafd oss) zal af en toe langs komen. Ik wens u veel leesplezier toe.

’n Groot compliment
Op ’t eind van ’t schooljaor bèmele verscheijende schole uit,
trûgkijkend op ’n jaor wà zeker nao vanant zal zijn gewist.
Um ’t mooi af te sluite organisere veul schole de zogenaamde
uitwisselingsdaag. Ge wit wèl, d’ien kûmt naor ons;
d’aander gû naor hullie. Mi di vûr oege denk ik trug aon ’t
volgende ‘vûrval’.

‘t Waar ’n feest. Mi kénjes hédde sporadisch mi ’n taolprobleem te make, ze losse dà bekant altèd zèlluf op. We
ware nog mar èfkes onderwéges toen, mi ’n mengelmoesje
van duits en oss ’n levendige conversatie ontstond. ’t Waar
vûr mèn unne mèkkelijke mèrige, de kiendjes uit de Ruwerd
loste veul probleme vûr mèn op.

’t Is al wir verscheijende jaore geléje dà, in ’t kader van zô’n
uitwisselingsdaag, ’n basisschool in ‘de Ruwerd’ ’n grundschule uit Wenen ontving. Vanzèllufsprekend hi zo’n school
d’r, às ze dà goed wille organisere, veul moeite mi. Gè moet
ze nie alleen onder de panne zien te krijge, ge moet ze ôk,
op ’n fatsoenlijke menier, aon de gang zien te hauwe. Uit
ervaring, laot dà mar aon ’t personeel over; in dit geval, d’r
mekeerde gèn puntje aon; alles klopte às unne zwerende
vinger. D’r bleef èvel één idee over.

Wà’n feest; bè ons ‘belt’ ‘n fiets, bè hullie, in Wene, de heund.
De fiets kwaam ôk nog èfkes ter sprake mar vertaal nou mar
‘s ’t werkwoord ‘fietsen’ in ’t oostenrijks? ‘Fahrrathen’ waar
de oplossing.

Wà zû’t ‘r nou môjer zèn dan mi die Weners, gèn jankers, ’n
wandeling dûr ons mooi stad Oss te make. Zo kwame ze bè
mèn terèèchte, mi de vraog, of ik dà wô verzûrrige èn hoe
’t mi m’n oostenrijks ston. Nou, ze troffen ‘t, we stamme
nie vûr niks af uit Duitsland, um ’t zuiver aon te geve, uit
Eichenbühl in Beieren. ‘Dà’s ’n eind ewèg’ zudde zeige, èn
dà’s nog waor ôk.
Mi unne rugzak ‘duitse roets’ èn unne kreuge ‘lèf’ toog ik
dieje mèrige naor ons vertrekpunt, de ’Groene Engel’, ’t auw
kantoer van bôtterfabrikant Jurgens èn, ’t hi, in d’n ôrlog,
nog dienst gedaon às ditributiebureau. Hier koste de
bonkaarte haole. ’t Waar dieje mèrige ’n pront gezelschap.
Ge kost mèrke dà ’de Ruwerd-keinder’ de wacht waar
aongezeed èn onze Weners ’t vrèmde in alle rust over d’r
hene liete komme. Nao dà de verscheijende ‘bitte’s’ èn ’t
Brabantse ‘houdoe’ same mi ’t nôddige handgeklap, ware
vûrafgegaon, toge we de stad in.

D’r kwaame èvel ôk serieuze zake aon de orde, ’t waar per
slot van rekening ’n uitwisseling en daor paaste de’ fiets’ bè,
mar ’t ‘fietse’ nie! We hèn ze, same mi hullie mèsters, èn de
juffrouw uit de Rûwerd, ’n onvergetelijke rondleiding
bezûrrugd. Às afsluiting dronke we nog wà bè ’n typisch
Oss kruugske; de kiendjes vermakte d’r eige op ’n stukske
parkeerterrein èn, zo às ’t zô duk, geldt ’t spreekwoord:
‘hunje tevree; baasje tevree!’ Às ’t goed gû moette dà zo
laote. We dôjjerde zo ’n tijdje hene en van ’t één kwaam ’t
aander. Às ge aon unnen Oostenrijker vraogt of ie ’n pilske
lust dan is t’r mèstal gèn taolprobleem.
Um ’n lang verhaal kort te make, we begosse nèt nie te
zinge èn dieje ‘Herr Direktor aus Wien’, naam bè ’t volgende
pilske ’t woord. In onvervalst Weens zin ie, vûr mèn, de
legendarische woorde dà ‘tie nog nôjt ‘So viel über so wenig’
over, mi name de osse monumente, ha heure vertelle!
Zeig nou zèlluf, ’n grotter compliment kunde nie krijge.
Laoter hèn we d’r hartelijk um gelaache mar dit compliment
is nôjt, dûr welk aander ôk, overtroffe.
Jan Ulijn

Heilig Vormsel in de parochie Willibrordus
Op Pinksterzaterdag 8 juni komt Monseigneur R. Mutsaerts,
hulpbisschop van 's-Hertogenbosch het heilig Vormsel
toedienen aan 8 vormelingen, jongens in meisjes uit onze
parochie die zich hebben voorbereid; ze zijn er klaar voor:
'Wij willen de gaven van de H. Geest ontvangen om meer te
doen wat God van ons vraagt, met de talenten die Hij ons
heeft gegeven'. Zo bidden wij samen:
- om de wijsheid en de kracht te hebben om iedere mens
die we tegen komen niet als een nummer te zien maar als
een mens om van te houden,
- om te werken aan een mooie leefbare wereld waar
gerechtigheid en vrede heersen,

-o
 m te zorgen dat er altijd plaats is
voor vergeving,
-o
 m God te dienen en van Hem te
houden evenveel als van je naaste
en als van jezelf en om goed te zijn
als Jezus.'
'Kom heilige Geest en ontsteek in ons het vuur van Uw
Liefde en alles zal nieuw worden.'
De werkgroep heilig Vormsel parochie Willibrordus
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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 de wetenschap.
Heeft een gekloonde baby een ziel?
“Als we er vanuit gaan dat het een mens is, heeft het een
ziel. Maar de ziel kan niet in tweeën gespleten zijn, want
ieder mens is uniek, dus iets klopt er niet. De eerste baby
heeft een ziel, daar wordt iets afgehaald om een nieuw
mens uit te laten groeien. Dan is dat een identieke kopie
van die persoon, maar volgens mij niet van de ziel. Dat zou
in theorie betekenen dat die kloon geen ziel heeft. Want
een ziel kun je niet kopiëren.”
Kan het zijn dat die kloon een andere ziel heeft?
“Een baby heeft een ziel als God Zijn levensadem erin legt.
Zaadcel en eicel komen bij elkaar en dan ontstaat er een
nieuw mens. Daar begint het leven al. Dan krijgt hij een ziel.”
Stopt God er niet gelijk een nieuwe ziel in als zo’n kloon
ontstaat?
“Dat weet ik niet. Maar wat is dan het levensprincipe? God
heeft het zo bedoeld dat zaadcel en eicel bij elkaar komen.
Er wordt iets geboren uit liefde. Het is niet zo bedoeld dat
er een cel uit een volledige DNA-structuur wordt gehaald.
Klonen wordt dan ook afgekeurd door de kerk. Het is niet
menselijk. Wat is de noodzaak ervan? Dat je de perfecte
mens wil hebben. Zaad in een laboratorium bij een eicel
voegen wijst de kerk ook af.”
Maar het principe van bevruchting blijft hierbij toch
hetzelfde?
“God heeft de wereld geschapen uit liefde. Liefde moet dan
ook de basis zijn voor een kind. Als dat machinaal of selectief
gaat gebeuren, wordt de plaats van God ingenomen door
de mens. Dan krijg je het oude probleem dat wij gelijk zijn
aan God. Als één van de ouders niet vruchtbaar is en die
wordt geholpen om toch een kind te kunnen krijgen, is dat
alweer anders. Hoe ver wil je gaan? De techniek roept
eigenlijk veel meer problemen op.”
Wetenschap en de kerk worden vaak als tegenpolen
gezien, maar ik ben van mening dat deze elkaar juist
versterken. Het geloof roept vragen op die de wetenschap wil beantwoorden en de wetenschap doet
ontdekkingen die belangrijk zijn voor de kerk. Waar
ligt die grens om samen te werken met de wetenschap?
“Ik denk niet dat er één duidelijke grens is. Het hangt er
vanaf. Bij bevruchting kan de wetenschap iemand helpen
door te kijken wanneer iemand vruchtbaar is of door wat
technische problemen rondom vruchtbaarheid op te lossen,
maar het gaat te ver als we zelf te veel gaan overnemen van
wat de taak van God is.”
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Wat is te veel? Je kunt mensen genezen met veel
technieken, daarmee neem je eigenlijk ook een beetje
de taak van God over. Is dat slecht?
“Niet altijd. Er zijn mensen die met apparaten in leven worden
gehouden. De nieren, het hart en vele andere organen
kunnen worden overgenomen, maar daar help je dat mens
toch ook niet mee. Maar een pacemaker bijvoorbeeld
verbetert de kwaliteit van het leven. Het is alleen maar
goed dat de wetenschap dat kan. Die hele moraal theologie
is erg ingewikkeld en je moet er eigenlijk echt in gespecialiseerd zijn om daar iets duidelijks over te kunnen zeggen.
Wij zeggen heel snel: ‘Het is mooi dat het er is’. Maar is het
nog wel met het plan van God te rijmen? Waar die grens
ligt moet per geval bekeken worden. Vaccinaties mogen
bijvoorbeeld gewoon van de kerk. De mens heeft van God
verstand gekregen met de bedoeling dat hij zich ontwikkelt.
Dat hij de middelen gebruikt die er zijn om vooruit te komen.
Dan moet je dat ook niet willens en wetens stopzetten en je
leven daarmee in gevaar brengen.”
Dat vind ik tegenstrijdig. Wij hebben verstand en een
eigen wil gekregen. Wil God dan niet gewoon dat wij
zover mogelijk gaan in de wetenschap?
“De vrijheid blijft om ergens over te beslissen. Maar het
wordt heel moeilijk als je de consequenties niet altijd meer
kunt overzien. We kunnen ons wel oriënteren, maar je kunt
niet meer bevatten wat elke actie betekent. Het is moeilijk
voor een mens om daar iets over te zeggen. Een mens
streeft naar vooruitgang, steeds meer weten, steeds beter
dingen kunnen doen, maar er is vanuit gelovig oogpunt een
grens waar je niet overheen kunt. Dat is geen eenvoudige
kwestie. Vooral omdat de wetenschap meer kan.”
God heeft ons die intelligentie gegeven. Dus als het
kan, dan mag het toch vast van God.
“Je moet het ook kunnen verantwoorden en niet alleen op
basis van je eigen intelligentie. Maar ook binnen het plan
van God, voor mij en voor anderen. Als jij moeite hebt met
sociale contacten maken, kun je een robot in huis nemen.
Dat wordt dan een huismaatje. Die robot kan zo geprogrammeerd worden dat hij doet wat die persoon wil. Maar
dan krijg je toch een heel egoïstisch en eigenzinnig mens,
dat geïsoleerd raakt van de rest van de mensen.”
Zou God dan op ons neerkijken terwijl wij robots maken
en denken: ja maar, dit was niet mijn plan! Wat heb ik nu
gecreëerd? Dat klopt toch niet, dan is zijn plan mislukt.
“Ik denk dat de mens steeds moet nadenken: dat wat ik doe,
is dat wel de bedoeling zo? Als je die vraag niet meer stelt
en alleen maar gaat voor de vooruitgang, dan loop je het
risico dat je buiten Gods plan komt.”

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

Eerste heilige Communie
Eerste Heilige Communie in de parochie Heilige Willibrordus
Nadat kapelaan Beekman op 12 mei
in Berghem de Eerste Heilige
Communie met 23 kinderen vierde,
was het in de Grote Kerk met pastoor
Kerssemakers de zondag daarop,
19 mei, met 24 kinderen, ook zover.
Dit jaar waren er in totaal 47 kinderen
afkomstig van verschillende scholen
en plaatsen, voor de Eerste Heilige
Communie in onze parochie aangemeld. Bijna zeven maanden hebben
de Communicanten zich voorbereid
op deze belangrijke dag. Ze hebben
Kerstmis gevierd en in de Vastentijd
mee gespaard voor het project in
Venezuela. Alles in hun zelfgemaakte
spaardoosjes. Een aantal hebben
onder leiding van iconenkenner en
kunstenares, onze medeparochiane
mevrouw J. Franken Withagen, meegedaan met het icoon schilderen van
de kruisweg. Het zijn hele eigen en
unieke uitdrukkingen geworden van
de beleving van de kinderen en de
jongeren met de kruisweg als verlossingsmysterie van Jezus Christus.
Net als de kinderen in Berghem hebben
ze Palmpaasstokken gemaakt en zijn
ze in processie naar de kerk gelopen
om daar Jezus te verwelkomen.
Zo konden de andere parochianen
tevens kennis maken met de Communicanten.
Na een paar keer oefenen waren ze er
helemaal klaar voor. In Berghem en
Oss werden het mooie en waardige
vieringen en de kinderen gaven blijk

van muzikaal talent, hebben voorgelezen, de kaarsen bij het Evangelie
vastgehouden, de collecte gedaan,
en natuurlijk de gaven naar het altaar
gebracht. Aan het einde, nadat een
Communicant de slotgedachte had
gelezen, bracht ieder kind een roos bij
de Moeder Gods en zongen ze voor
haar een passend lied: “Als ik voor u
neerkniel, mijn gebeden bij U breng.”
Met prachtig weer werden op beide
zondagen foto’s gemaakt om thuis
nog eens na te genieten van een hele
mooie en dankbare dag, waar ze Jezus
als grote Vriend voor het eerst mochten
ontvangen. Wij hopen dan ook dat
ze nog vaak naar de kerk komen om
Jezus in de Heilige Mis te begroeten
en bij Hem steun en kracht te vinden
want Hij wacht op ons en is er altijd
voor ons.

Een ‘dank-je-wel’ hierbij is ook aan de
ouders voor hun betrokkenheid en
hulp bij de voorbereiding: uiteindelijk
zullen de kinderen het wel van thuis
mee moeten krijgen en in het gezin
ondersteund worden.
Enkele reacties van ouders na de
Communiemis:
“Bedankt voor alle goede zorgen en de
mooie voorbereidingen!”
“Ik wil graag iedereen bedanken voor
alle inzet en goede zorgen. Ik weet dat
er heel veel werk in heeft gezeten om
dit voor elkaar te krijgen. Heel erg
bedankt.”
“Heel erg bedankt, de jongens hebben
heel trots hun kruisje een plekje in huis
gegeven en mogen het morgen op
school laten zien.”
“Bedankt voor de mooie mis en alle
voorbereidingen eromheen.”
Bij deze reacties van de ouders sluiten
wij ons van harte aan: heel veel dank
aan de werkgroep: Wilmy van den
Berg, Josephien Paal, Karin Veldman
en Sandra de Wit. Voor al hun inzet en
goede werken.
Namens de parochie,
Kapelaan J. Beekman en pastoor
R. Kerssemakers
Fotografie: Rachelle Fotografie
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Vrijwillige Brandweer Oss
Door werkzaamheden aan de klokkenstoel was er een brand ontstaan en twee slachtoffers vermist.

Brandoefeningen door de Vrijwillige Brandweer
in de toren van de Grote Kerk te Oss..!
Scenario van deze brandweeroefening
In de avonduren zijn er drie vrijwilligers
aan het werk aan de grootste klok (De
“Jezus”). Door slijpwerkzaamheden is
er een brand ontstaan aan een houten
balk van de klokkenstoel. Omdat ze
geen brandblusser bij zich hadden was
er geen mogelijkheid om het beginnend vuurtje uit te krijgen. Daarop
zijn er twee vrijwilligers naar beneden
gerend om een brandblusser te halen.
Een van de vrijwilligers is helemaal
naar beneden gelopen om de brandweer te bellen. De tweede vrijwilliger
heeft de brandblusser op de eerste
verdieping gepakt en is teruggelopen
naar boven. Toen hij op de tweede
verdieping aankwam hing er al
behoorlijk wat rook. Omdat hij buiten
adem was van het trappen lopen, is
hij naar de zolder van het middenschip gevlucht. Daar heeft hij het
raam opengezet om te wachten op de
brandweer. De derde vrijwilliger kon

niet meer naar beneden komen en
is toen gevlucht naar het dak van de
kerktoren.
De uitruk
Even later arriveerde de brandweer die
werd opgewacht door de vrijwilliger
die beneden stond. Die vertelde dat
ze met drieën met slijpwerkzaamheden
bezig waren in de kerktoren bij de
klokken. Omdat het voor de brandweer om een hoog gebouw gaat is
er ook gelijk gealarmeerd voor een
hoogwerker. Door snelle verkenning
rondom de kerk hebben ze spoedig
de tweede vrijwilliger in de gaten,
die boven door een raam naar buiten
hangt. Daarop werd gelijk de hoogwerker ingezet. Ondertussen werd er
een plan gemaakt om met vier personen
met “een straal” naar boven in de
toren te gaan. De weg omhoog is heel
zwaar met de beschermende pakken
en ademluchtmaskers. Door een

Paasvuur bij de Grote Kerk, met dank
aan de firma Hofmans en de Vrijwillige
Brandweer.
goede samenwerking van alle brandweermannen lukte het om de straal
snel bij de brandende balk te krijgen.
Het vuur kon snel worden gedoofd.
De eerste twee brandweermannen
controleerden de brand en de andere
brandweermannen gingen verder met
de verkenning. Even later troffen deze
ook de derde vrijwilliger aan boven op
de kerktoren.
Samenvatting van de Osse Vrijwillige
Brandweer
Een goede locatie om te trainen en de
samenwerking van alle brandweerploegen te testen.
Verkenning, brand en redding op
grote hoogte binnen, compleet met
hoogwerker buiten. Deze oefening
was heel nuttig voor de Osse Brandweer omdat we nu precies weten hoe
we de toren en kerk het beste kunnen
benaderen bij een echte brand die er
hopelijk nooit zal komen.
Vrijwillige Brandweer van Oss bedankt
Dat we drie dinsdagavonden mochten
oefenen, maar ook voor de gastvrijheid in het Parochiecentrum na afloop, waar we onder het genot van
een kopje koffie en thee de avonden
konden evalueren.
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Vrijwillige Brandweer Oss
Ybe Verreijt

Zeilkamp Noventus Loosdrechtse Plassen
Zeilkamp combineert: zeilen, plezier en avontuur voor jongens en meisjes
Komende zomer vindt het zeilkamp Noventus plaats van zaterdag 10 t/m 17 augustus. Dit kamp is voor jongens in de
leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.
Onder begeleiding van top zeilinstructeurs en leiding word je opgeleid tot
een echte zeiler met een zeildiploma
gelijk aan CWO1. 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!

Wil je met ons mee op zeilkamp en meer weten?
Kijk dan voor meer info op: www.zeilkampnoventus.nl
Je kunt ook contact op nemen met pastoor Kerssemakers,
Begijnenstraat 1 te Oss. Telefoon: 0412-622 015 of via e-mail:
pastoor@willibrordusparochie.nl

Het Holtus eiland waar dit zeilkamp
plaatsvindt ligt midden in de Loosdrechtse Plassen omringd door alleen
maar water en natuur. 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. Een
professionele kookstaf zorgt voor de
inwendige mens, soms helpen we
mee en ruimen we samen de boel op.
De avond sluiten we af met een spel
en een groot kampvuur waaraan we
alle verhalen van de dag met elkaar
kunnen delen.
In het kamp heeft het Katholieke geloof
ook een speciale plaats. Onder begeleiding van de kamppastoor, gaan we
samen in gesprek over het Katholieke
geloof en vieren we ’s ochtends samen
de H. Mis.
Voor 220 euro ben je de man en kom
je met een diploma thuis!
Hopelijk tot snel.
Namens pastoor Roland Kerssemakers
en het team van zeilkamp Noventus

Meisjes Zeilkamp Noventus
Dit jaar is er ook een zeilkamp voor
meisjes van 12 tot 18 jaar.
Dit zeilkamp wordt gehouden van
10 t/m 13 augustus 2019. De kosten

voor dit meisjes zeilkamp bedragen
140 euro p.p. Meer informatie vind je
op de website van Noventus.
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Om iedere dag te bidden, 9 dagen voor het Pinksterfeest

Op weg naar het feest van Pinksteren
Zesde dag 5 juni: De vrucht van de goedheid.
Heilige Geest, Gij Geest van de goedheid; ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons
van toorn en nijd! Bevrijd ons ervan om in anderen allereerst het slechte te zien! Heilige Geest, leer ons de ware
goedheid!
Zevende dag 6 juni: De vrucht van de trouw.
Heilige Geest, Gij Geest van trouw; ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons
van twijfel en besluiteloosheid! Bevrijd ons ervan, om ons
heil ergens anders dan bij God te zoeken. Heilige Geest,
leer ons de ware trouw!
PINKSTERNOVEEN
Heilige Geest, Gij Bron van het leven, vanaf het begin hebt
Gij bijzondere genadegaven uitgedeeld aan gelovigen.
Kom in onze harten en verleen ieder van ons de vruchten,
welke allen diegene bezit die in U leeft. Verlicht, zuiver en
sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zonder
ophouden werkt!
Eerste dag 31 mei: De vrucht van de liefde.
Heilige Geest, Gij Geest der liefde; ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons
van elke liefdeloze houding, ten opzichte van onszelf, onze
naasten, en van onze plichten! Bevrijd ons van elk mistrouwen
en elke angst ten opzichte van God! Heilige Geest, leer ons
de ware liefde!
Tweede dag 1 juni: De vrucht van de vreugde.
Heilige Geest, Gij Geest van vreugde; ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping. Bevrijd ons
van alle negatieve gedachten en gevoelens! Bevrijd ons van
wanhoop en dwaasheid. Heilige Geest, leer ons de ware
vreugde!
Derde dag 2 juni: De vrucht van de vrede.
Heilige Geest, Gij Geest van vrede; ons geschonken!
Gij verandert ons in een nieuwe schepping. Bevrijd ons van
alle zorgen en angsten! Bevrijd ons van haat en afkeer, die
onenigheid schept! Heilige Geest, leer ons de ware vrede!
Vierde dag 3 juni: De vrucht van het geduld.
Heilige Geest, Gij Geest van het geduld; ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons
van alles wat ons hart aan menselijke dingen verlangt en wil
vasthouden! Bevrijd ons van datgene, waardoor wij vergeten
op God te vertrouwen! Heilige Geest, leer ons het ware
geduld!
Vijfde dag 4 juni: De vrucht van de vriendelijkheid.
Heilige Geest, Gij Geest van de vriendelijkheid; ons
geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van alle wrok tegen onze naasten! Bevrijd ons
van de blindheid ten opzichte van de noden van onze
medemensen! Heilige Geest, leer ons de ware vriendelijkheid!
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Achtste dag 7 juni: De vrucht van de zachtmoedigheid.
Heilige Geest, Gij Geest van de zachtmoedigheid; ons
geschonken! Gij verandert ons tot een nieuwe schepping!
Bevrijd ons van de last van het verleden! Bevrijd ons van
onevenwichtigheid en tweedracht! Heilige Geest, leer ons
de ware zachtmoedigheid!
Negende dag 8 juni: De vrucht van de zelfbeheersing.
Heilige Geest, Gij Geest van de goedheid; ons geschonken!
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping! Bevrijd ons
van alle slechte neigingen en hartstochten! Bevrijd ons van
zelfmedelijden! Heilige Geest, leer ons de ware zelfbeheersing!
Gebed tot de Heilige Geest 9 juni: Pinksteren.
Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en
ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit
en alles zal herschapen worden; en Gij zult het aanzien van
de aarde vernieuwen.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting
van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die
heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd
over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer.
Amen.

*

“‘Soms is stilte
rd.”
het beste antwoo

Liturgische kalender
Missen door de week:

29 mei t/m 13 oktober 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

Hemelvaartsdag
Woensdag
29 mei
Donderdag

30 mei

19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
VVN-koor
Mannenkoor
Don Boscokoor

7de zondag van Pasen
19.00 uur
Grote Kerk Oss
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
2 juni
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Heilige Geest Oss
Pinksterzaterdag - Heilig Vormsel
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
8 juni
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Eerste Pinksterdag
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
9 juni
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Heilige Geest Oss
Tweede Pinksterdag Maria Moeder van de Kerk
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Maandag
10 juni
10.00 uur
Grote Kerk Oss
12de zondag door het jaar Heilige Drieëenheid
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
15 juni
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
10.00 uur
Grote Kerk Oss
Zondag
16 juni
11.00 uur
Sint Servatius Megen
11.30 uur
Heilige Geest Oss
Sacramentsdag - Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
22 juni
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
23 juni
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Heilige Geest Oss
Zaterdag

1 juni

Hoogfeest: Geboorte van Johannes de Doper
Maandag
24 juni
08.30 uur
Grote Kerk Oss
Hoogfeest: Heilig Hart van Jezus
Vrijdag
28 juni
08.30 uur
Grote Kerk Oss
Hoogfeest: Heilige Apostelen Petrus en Paulus
08.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zaterdag
29 juni
09.00 uur
Grote Kerk Oss

Gelezen
Kerkkoor
Ensemble
Gregoriaanse Schola
Don Boscokoor
Les Canteurs de St. Gérard
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Les Canteurs de St. Gérard
Seniorenkoor
Don Boscokoor
Gelezen
Kerkkoor
Ensemble
M.O.O. koor
Gemengd koor
Gelegenheidskoor Wereldkerkdag
Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Les Canteurs de St. Gérard
Don Boscokoor

Gelezen
Gelezen
Gelezen
Gelezen
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13de zondag door het jaar
Zaterdag

29 juni

Zondag

30 juni

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Ensemble
Mannenkoor
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
VVN-koor
Vocal Group Crescens
Les Canteurs de St. Gérard

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Cantor
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Cantor
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Cantor
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Cantor
Don Boscokoor

09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

Kerkkoor
VVN-koor
Gelegenheidskoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
M.O.O. koor
Don Boscokoor

14de zondag door het jaar
Zaterdag

6 juli

Zondag

7 juli

15de zondag door het jaar
Zaterdag

13 juli

Zondag

14 juli

16de zondag door het jaar
Zaterdag

20 juli

Zondag

21 juli

17de zondag door het jaar
Zaterdag

27 juli

Zondag

28 juli

18de zondag door het jaar
Zaterdag

3 aug.

Zondag

4 aug.

19de zondag door het jaar
Zaterdag

10 aug.

Zondag

11 aug.

Maria Tenhemelopneming
Donderdag

15 aug.

20de zondag door het jaar

14

Zaterdag

17 aug.

Zondag

18 aug.

21de zondag door het jaar
Zaterdag

24 aug.

Zondag

25 aug.

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Seniorenkoor
Gregoriaanse Schola
Les Canteurs de St. Gérard

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
M.O.O. koor
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Les Canteurs de St. Gérard
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Ensemble
Mannenkoor
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Seniorenkoor
Gregoriaanse Schola
Les Canteurs de St. Gérard

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor

22de zondag door het jaar
Zaterdag

31 aug.

Zondag

1 sept.

23de zondag door het jaar
Zaterdag

7 sept.

Zondag

8 sept.

24de zondag door het jaar
Zaterdag

14 sept.

Zondag

15 sept.

25de zondag door het jaar
Zaterdag

21 sept.

Zondag

22 sept.

26de zondag door het jaar
Zaterdag

28 sept.

Zondag

29 sept.

27de zondag door het jaar
Zaterdag

5 okt.

Zondag

6 okt.

28de zondag door het jaar
Zaterdag

12 okt.

Zondag

13 okt.

15

Pinksteren
Gedachten bij de evangelielezingen van Pinksteren van dit jaar (C).

Pinksteren:
worden wie je eigenlijk bent
Met Pinksteren wordt in de Mis de pinkstersequentie
gezongen. “Kom o Geest des Heren… Kom, wees in de
harten licht… Kom o Trooster, zachtheid die de ziel
geneest” enz. Volgens dit mooie gebed schenkt de
Heilige Geest ons zachtheid, vrede, verkwikking, rust.
Hij is een geheime gloed in de duisternis. Hij geeft ons
liefde en vreugde die niet vergaat. Alleen goeds, het
allerbeste, schenkt Hij ons. Hij schenkt ons zichzelf.
Maar als we de evangelielezing van Pinksteren horen, lijkt
het alsof we wel een hele bijzondere inspanning moeten
doen om die Geest te verkrijgen: “Als gij mij lief hebt zult ge
mijn geboden onderhouden. Dan zal mijn Vader u een andere
Helper geven om voor altijd bij u te blijven”. Hier staat dus
dat de liefde voor Jezus de voorwaarde is om zijn geboden
te onderhouden en om de Heilige Geest te krijgen.
Maar we kunnen onszelf toch niet dwingen lief te hebben?
Liefde ontstaat, het is een geschenk.
Wel kunnen we verlangen naar de liefde, naar dat mooie en
goede waar we in de sequentie voor bidden. Ik geloof dat
er diep in ons een oud en groot verlangen naar de liefde
leeft en dat we dat bij ons zelf kunnen gewaarworden als
we er even de tijd voor nemen. Verlangen is eigenlijk de
eerste stap van het liefhebben. Als je verlangt naar de liefde
heb je de liefde lief. En in feite is dat verlangen er altijd al,
ook al zijn we ons er niet altijd van bewust.
Ik denk dat Jezus ons in dit pinksterevangelie aanspoort
om ons steeds weer te richten op dat oude verlangen naar
de liefde, om dát in onszelf op te sporen en er steeds bij
terug te komen. Meer is niet nodig. Dan brengt de Helper,
de Heilige Geest, ons de liefde in herinnering die misschien
ver achter in ons geheugen lag en dan leeft die liefde ook
steeds weer in ons op.

Ik denk dat we altijd, op elk moment, zo’n beweging van
de geest kunnen maken. En dat dan de Heilige Geest in
ons kan gaan leven. Soms heel zacht, nauwelijks merkbaar
als een briesje, of als een geheime gloed in de duisternis,
en steeds meer.
En dat kan in alle omstandigheden, denk ik. Ook als we
ons zorgen maken over de toekomst, over ziekte, over
ons werk, als we bezorgd zijn om anderen, familieleden,
over dingen die zijn gebeurd. Als er onzekerheid en
angst is, als we het niet meer weten, altijd weer kunnen
we naar dat verlangen en dan ook naar de liefde en
vreugde in onszelf terugkeren.
En dan kunnen we ook vol liefde naar de anderen kijken.
Dan hebben we God en de anderen lief en vervullen we
als vanzelf alle geboden van Jezus.
Je hoeft alleen maar te luisteren naar dat diepe verlangen
in jezelf, naar de liefde en de vreugde die niet vergaat.
Dan lééf je, en word je wie je eigenlijk bent. Dan kom je
tot vervulling in de Heilige Geest.
Getekend Geer Salet
(Macharen)

‘Actie Kerkbalans’ Willibrordus Parochie 2019
De kerkbijdrage is noodzakelijk voor de continuïteit van onze geloofgemeenschap. Het pastoraat, gebouwen,
kaarsen, bloemen, energiekosten en vele andere kosten die worden gemaakt voor het functioneren van onze
gehele Willibrordus Parochie (Oss, Macharen, Megen, Haren en Berghem).
De inkomsten uit de ‘Actie Kerkbalans’ vormen de financiële
basis voor onze kerken en parochie. Daarom zijn er vele
brieven met een acceptgirokaart verstuurd. Heeft u deze niet
ontvangen? Dan kunt u natuurlijk toch mee doen door een
bedrag over te maken op het
rekeningnummer van onze parochie. Want dankzij uw bijdrage kunnen wij onze belangrijke taken blijven vervullen.

Gegevens voor het overmaken van uw bijdrage:
Bank:
Rabobank
Ter attentie van: ‘Actie Kerkbalans’ met vermelding van
uw naam en adres
Ten name van:
R.K. Parochie Heilige Willibrordus
Rekeningnummer: NL26 RABO 0326564055

Wij rekenen op uw gulle gave!

Bestuur Willibrordus Parochie

