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Het Kerstkind en Rudolph het rendier
Ik hoor de bellen, alweer rinkelen, ik zie de sterren alweer schitteren, de nepkaarsjes tinkelen en de engelen alweer
jubelen en ook de rendieren snuiven en het ‘ho ho’ van de Santa waarvan ik niet van weet of hij het heeft over de
snelheid van het beest of over de moppen die Rudolf laat vallen. Ondertussen schalt daar good old ‘Frank’ met
zijn ‘Merry Christmas’ door de speakers en als we even niet opletten en wegdromen dan is het alweer voorbij.
Zo vlug gaat het, zo flinter dun is het, zo vluchtig, alles.
De kerststal in Rome dit jaar een traditionele, geen aliens
meer waar halfnaakte activisten op af stormen, maar een
kribje met herkenbare dorpsfiguren uit Peru compleet
met condors en spuwende lama’s en een kindje uit de
Andes met de typisch gebreide kleurige wollen trui compleet
met muts over de oren zoals alle Andes kindjes die dragen.
Herkenbaar, geen astronauten maar daadwerkelijke figuren
die iets oproepen waardoor we toch sfeer, nostalgie en
ook wat wroeging krijgen, goed voor het echte kerstgevoel. Is Maria nu pacha mamba, lijkt het zo,
of overdrijf ik nu?
Hechten we aan dat gevoel van
Kerstmis wat is het toch? Of is het
dat herkenbare wat we nodig
hebben? Is het zoeken toch ook
naar de betekenis van wat het
allemaal oproept?
Dit jaar zal het wel weer anders
zijn, niet alleen door de epidemie
die steeds als een ongewenst
gast terug op het toneel de zaak
komt verstoren, en de gevolgen
daarvan, maar ook onze wereld.
Er is weer veel meer verdeeldheid, niet
alleen over het klimaat, het milieu, of de
politiek maar ook in de gezinnen de generaties
en ook ja ook in de Kerk. Het lijkt er op of er nooit
meer iets hetzelfde zal zijn of dat er nooit meer dat gevoel
is, van hier hoor ik bij, dat is helemaal mijn ding, mijn club,
mijn God en dat voel en beleef ik niet alleen, maar iedereen
met mij. Alles is nog nooit zo versnipperd geweest als nu.
En dan lees ik in Lucas hoofdstuk 12: In die tijd zei Jezus
tot zijn leerlingen: "Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een doopsel
ondergaan en hoe beklemd voel Ik mij totdat het volbracht
is. Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van nu af zullen er
vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover
twee en twee tegenover drie; de vader tegenover de zoon
en de zoon tegenover de vader; de moeder tegenover de
dochter en de dochter tegenover de moeder, de schoon-

moeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter
tegenover de schoonmoeder."
Dat Kindje in het kribje is toch vrede komen brengen?
Vredevorst wordt Hij toch genoemd?
Als Hij licht is komen brengen als Hij het echte Licht is op
onze pad, waarom is het dan zo donker, zo duister, zo
troebel in onze wereld? "Wie mij volgt, zal niet leven in
de duisternis" zegt Hij, "maar zal Leven hebben
in eeuwigheid". Hier gaat het om: Hoe lang
blijft dat Kindje in het kribje op ons
netvlies? Hoelang blijven we naar dat
kribje komen? Toch zeker maar een
keer? In Den Bosch bij de kathedraal
moet je kaartjes hebben en misschien kun je er zelfs dit jaar niet
eens bij. Hoe moet ik dan bij Jezus
komen als de kerken dicht gaan of
kaartjes of toegangspassen eisen?
Zo leren we Hem nooit kennen,
zo blijven we in het duisternis en
wordt de verdeeldheid alleen maar
groter, het kwaad krijgt alle kans om te
groeien in ons hart en dan inderdaad,
staan we op tegen onze eigen broers en
zussen en is er ruzie en haat en verdeeldheid.
Jezus volgen is geen kwestie van één bezoek aan het
kerststalletje of aan de kerstnachtmis maar het is met Hem
mee gaan en zien waar Hij u brengt en dat betekent veertig
jaar met Hem mee, door de woestijn, door de rode Zee,
naar Jeruzalem waar het kruis wacht, maar ook Pasen. Dat
kruis is ongetwijfeld waar Lucas het over heeft (Lucas 12) de
pijn, het verdriet de overgave het loslaten, de verdeeldheid
maar daar is dan ook het Nieuwe Leven.
Kerstmis brengt ons naar Pasen. Als we in het kerstverhaal,
vooral in de sfeer, de gezelligheid, blijven hangen dan komen
we zonder twijfel in de echte duisternis
want de wereld draait door, de boom
is weg de kalkoen is op, de school en
het werk, tentamens en stress, zijn
weer dagelijkse kost. Stilletjes aan
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wordt het aardsdonker om ons heen en dan is er nooit
meer licht.
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Gaan we met het Kerstkind mee naar Pasen, dan zal ook dat
nieuwe Licht voor ons doorbreken en dat is een ander licht
dat wat je bij de Hema of de Action koopt; beter en sterker
dan alle led licht, feller, maar vooral vriendelijk licht wat
langer werkt, het kost wel wat om het in je leven binnen te
halen, funshoppen is het niet bepaald, veel veel duurder
dus, maar het is echt licht waar je vrede in vindt en waar de
ware Liefde je warm maakt en je hart vult.
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Let dus op, niet op Rudolph, luister wat dat Kindje zegt en
doe wat Hij vraagt niet alleen nu maar ook morgen,
overmorgen en erna: altijd!
Zalig Kerstfeest voor u allen,
Pastoor Roland Kerssemakers
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Samen de Lauden bidden
in de Advent en Vastentijd
Tijdens de Advent en Vastentijd worden van maandag
tot en met vrijdag bij het Maria altaar in de Grote Kerk
te Oss de Lauden (het morgengebed) gebeden.
Aanvangstijd Lauden: 8.10 uur voorafgaand aan de
Eucharistieviering van 8.30 uur.
De Lauden openingsvers: Hymne; Psalm met antifoon;
Lofzang uit het Oude Testament; Psalm met antifoon;
Korte Schriftlezing met beurtzang; Lofzang van Zacharias
met antifoon. Slotgebeden: Smeekbeden, het Onze Vader,
afsluitend gebed en zegen. U bent van harte uitgenodigd.

Van harte welkom: alle parochianen én vrienden van de Heilig Hart Parochie
Vanaf 5 december 2021 werd de parochie H. Hart door een decreet van
de Bisschop bij de parochie H. Willibrordus in Oss toegevoegd. Tevens is
door de Bisschop de nieuwe parochie H. Nicolaas opgericht, waar pastoor
René Aarden pastoor van zal zijn. De geloofsgemeenschap H. Hart met de
‘Bloemskerk’ wordt onderdeel van de grote Osse parochie die momenteel
gevormd wordt door de geloofsgemeenschap van de Berghemse-, Harense-,
Megense-, Macharense- en van de Grote Kerk. Verschillende oudere kerken
in Oss, de Pauluskerk en de Don Boscokerk, zijn al langer geleden gesloten
en recent is de H. Geestkerk (Visserskerk) ook aan de eredienst onttrokken
met het oog op een nieuwe bestemming. Dat betekent, voor de parochianen
van de H. Hart, dat ze nu weer een nieuwe pastoor krijgen en met hem een
pastoraal team, wat bestaat uit twee kapelaans en een permanent diaken.
Een van de redenen van de Bisschop
om deze samenvoeging tot stand te
brengen is dat de H. Hart kerk met
de geloofsgemeenschap eromheen,
beter past in een stadse situatie dan
in een dorpse parochie samenstelling.
Niet alleen de sociale verhoudingen
zijn in een stad anders, ook de samenstelling van de bevolking, de onderlinge verhoudingen maar ook de
specifieke problemen en vragen liggen
in een stad heel anders evenals de
mogelijkheden en onmogelijkheden.
Hoe ziet het plaatje van de parochie er
dan uit vraagt u zich af?
Gaat er dan veel veranderen en wat
vindt de Parochie Willibrordus belangrijk?
Waar richt ze haar programma op?
Wel dat is natuurlijk iets wat de parochianen de komende tijd zelf moeten
gaan ontdekken en in het Parochieblad
Willibrordus zullen we steeds aandacht
besteden aan drie kerntaken waar niet
alleen wij als Willibrordus Parochie onze
aandacht aan geven, maar wat feitelijk
kerntaken zijn die iedere RoomsKatholieke parochie in de hele wereld
zou moeten behartigen.

kosters en natuurlijk gelovige parochianen
die daadwerkelijk participeren.
Catechese
Een goed opgezette catechese, met
deskundige goed opgeleide gelovige,
praktiserende parochianen die het
geloof op een heldere duidelijke en
verantwoorde manier kunnen doorgeven. Als er ergens grote nood aan
is dan is het aan een allesomvattende
methode maar ook een praktische
geloofsoverdracht. Er lopen nu al twee
tot drie generaties verloren die niet
meer weten wat het katholieke geloof
inhoudt wat het voor ze kan betekenen
en waar ze het moeten zoeken en vinden.
Verloren, dat betekent verloren voor
God en voor het eeuwige geluk. En dat
kunnen wij niet maken dus…
Diaconie
En ten derde moet ons geloof ook
handen en voeten krijgen: de diaconie.
Onze maatschappij die schreeuwt om
oprechte, eerlijke aandacht, liefde,
gerechtigheid. Een maatschappij die
moreel totaal uit het spoor ligt, en
waar nood is aan de liefde van God

die tastbaar gemaakt wordt. Daarvoor
willen we gaan: Echte zorg die om
niets anders geeft dan om Christus.
Daarvoor zijn mensen uit één stuk
nodig die niet leven voor het genot,
de materie of het plezier maar voor
Christus, die willen leven, geven en
dienen.
Voor dit alles, wat misschien nogal hoog
gegrepen lijkt, maar toch de realiteit
is, is een bundeling van krachten
nodig. Het zijn niet de priesters die
het allemaal moeten doen maar wij
samen als gedoopten, met ieder met
een eigen opdracht en verantwoordelijkheid onder leiding van Christus
onze Heer. Wij, als priesters, samen
met de diaken en ik als pastoor willen
leiding geven aan deze opdracht, die
de Bisschop ons toevertrouwd heeft
bij onze wijding, opdat we allen mogen
groeien in geloof, hoop en liefde,
waarvan de laatste de grootste is.
Ik hoop u de komende jaren te
ontmoeten, te kunnen bijstaan in
geloof en leven, met u te delen en te
vieren en God te danken voor zoveel
moois en goeds wat Hij ons geeft.
Daarom van harte, welkom in ons
midden: alle parochianen en vrienden
van het Heilig Hart.
Namens het pastorale team van de
Parochie Willibrordus:
Pastoor Roland Kerssemakers
Kapelaan Quinten Kerckhofs
Kapelaan Willem Renders
Diaken Pieter Raaijmakers

Ik noem ze:
Ze klinken heel bekend in de oren,
want in onze Parochie Willibrordus
willen we realiseren:
Liturgie
Een goed verzorgde liturgie waar we
het geloofsgeheim van de verrezen
Heer Jezus Christus volledig kunnen
vieren. De volheid van het kerkelijk
leven, alle sacramenten. Dat betekent
ook heel kort: met een diversiteit aan
koren, kerkelijke muziek en gezangen,
een repertoire uit de rijke traditie van
onze Kerk aangevuld met moderne
liederen die tot geloof uitnodigen, goed
verzorgd met lectoren, misdienaars,
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Verlangen en vervulling: de pedagogie van de liturgie
“Vandaag voor 17.00 uur besteld, morgen in huis.”
Met dat soort beloftes worden we op het internet overrompeld wanneer we online een bestelling willen plaatsen
op een website als bol.com of Amazon.com. In het beste
geval gaat het dan over de bestelling van een goed boek
om ons geestelijk leven te voeden, maar dikwijls bestellen
we meer triviale dingen. Ik zie iets, ik wil iets, en dan ook
nog nu meteen. Dat soort “onmiddellijkheids denken” heeft
zich meester gemaakt van onze cultuur. Wie betrokken is bij
de opvoeding van een kind heeft geleerd dat deze houding
niet werkt om een kind te helpen groeien naar volwassenheid. Wie een kind meteen alles geeft loopt het risico een
kind te krijgen dat rotverwend is en niets zelfstandig kan.
Zo wil ook de Kerk als een wijze Moeder haar kinderen (wij
dus) opvoeden tot goede leerlingen van de Heer door ons
weg te trekken uit een louter hier-en-nu-denken en onze
aandacht te richten op de eeuwige zaligheid. En het beste
middel daarvoor is de liturgie waarin God tot ons komt en
wij aan God de verschuldigde eer brengen. De Advent die
overloopt in de Kersttijd is daar een mooi voorbeeld van.
Verlangen
Wanneer ouders een kind verwachten leeft de hele omgeving
mee. Men kijkt vol spanning uit naar de langverwachte
geboorte. En wanneer het dan eindelijk zover is deelt
iedereen in de vreugde van de ouders. Zo worden ook wij
in de Advent, als de familie van God, opgeroepen om mee
te leven in het verlangen van de zwangere Maagd Maria.
Het is een uitnodiging om te delen in de vreugde van de
Moeder Gods omdat zij onze Verlosser zal baren.
Voorbereiding
De kinderkamer moet in orde gemaakt worden. Alles moet
piekfijn in orde zijn als het kindje geboren wordt en thuis
komt. Het moet welkom zijn. Gelukkig hebben we nog even
tijd want de twee grootste feesten van de Kerk, Pasen en
Kerstmis hebben ieder een voorbereidingstijd, de Veertigdagentijd en de Advent. De liturgische kleur wordt paars,
het teken van een boetetijd. Het is een spirituele tocht die
begint op 28 november en duurt tot het Hoogfeest van
Kerstmis. We willen de Jezus Christus, God zelf, goed
ontvangen. Laten we de kinderkamer van de Heer bouwen
in ons hart en in onze gezinnen. Hoe ziet ons hart eruit?
Is ons geweten een stinkende stal waar de zonde zich heeft
opgestapeld en de gure wind van verleiding de koude rilling
van de eeuwige verdoemenis over ons lichaam doet gaan?
Laten we ons dan schoonwassen. Laten we de Heer om
vergeving vragen in het sacrament van de Biecht om weer
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met een zuiver geweten te kunnen naderen tot het altaar
en tot de Heilige Communie. Alleen zo kunnen we opnieuw
de geur van heiligheid gaan verspreiden en ook anderen
helpen om bij Christus te komen.
Vervulling
Wanneer ons verlangen gewekt is en we goed voorbereid
zijn breekt dan eindelijk de heilige kerstnacht aan waarin
we de geboorte van de Heer vieren. Kerstmis eindigt echter
niet op 25 of 26 december. Net zoals Pasen vieren we Kerstmis
met een octaaf. Dat betekent dat we acht dagen lang iedere
dag Kerstmis vieren (vandaar onze naam “tweede Kerstdag”).
En vervolgens volgt er nog een hele Kersttijd tot aan het
feest van het Doopsel van de Heer. Wil dat zeggen dat we
inspiratieloos zijn? Natuurlijk niet. Maar we krijgen de tijd
om het mysterie van Gods Menswording dieper te laten
doordringen in ons leven. Wat betekent het dat God mens
werd in Jezus Christus? Welke unieke rol heeft Maria voor
ons als Moeder Gods? Hoe kunnen wij een voorbeeld nemen
aan de Heilige Familie? Hoe kunnen we het Evangelie verkondigen aan de herders en wijzen van onze tijd?
En waarom is Jezus Christus de enige persoon die ons kan
verlossen?
Stuk voor stuk vragen die ons geloof kunnen verdiepen en
versterken, vooral door het bidden en mediteren bij de
Heilige Rozenkrans.
Nog enkele praktische tips:
- Zet de kerstboom niet te vroeg maar wacht even tot Kerstmis
(of maak de lampjes pas dan aan)
- Zet naast de kerstboom ook een kerststalletje en leg het
kindje Jezus er pas met Kerstmis in. U kan hierbij bijvoorbeeld het Engel des Heren of het Magnificat bidden.
- Bid tijdens de kersttijd de Rozenkrans bij het kerststalletje
Ga een keer biechten. De Heer wacht op u! Zelfs als het
jaren geleden is.
- Vier de liturgische feesten en woon zo mogelijk ook eens
de doordeweekse H. Mis bij.
“Herder of wijze, men kan hier op aarde slechts tot God
komen door voor de kribbe van Bethlehem te knielen
en Hem, verborgen in de zwakheid van een kind te
aanbidden.”
(Catechismus van de Katholieke Kerk, 563)
Getekend kapelaan Quinten Kerckhofs

Mogelijk een Baby Thuis Huis in de Visserskerk
kan gebruiken. Het plan is dat in de Gerardus Majellakerk
deze hulp te vinden zal zijn.
Buiten de boot
Een gemêleerde groep initiatiefnemers is volop aan het
onderzoeken of de plannen haalbaar zijn en wat hiervoor
nodig is. De projectgroep bestaat onder andere uit parochiebestuurders, een huisarts, een gynaecoloog, een financieel
expert en nog veel meer knappe en begane koppen.
Volgens mede-parochiaan en gynaecoloog Marion Verwij
is een thuis voor hulpbehoevende moeders hard nodig.
“In de praktijk maak ik het wekelijks mee dat ik (aanstaande)
moeders zie die geen plek hebben om naartoe te gaan.
Er zijn wel instanties voor vrouwen met problemen, maar
deze moeders voldoen vaak net niet helemaal aan de eisen
en vallen buiten de boot.” Het plan is dan ook niet om
vrouwen die te maken hebben met geweld of zware drugsproblemen op te nemen. Ook zij hebben hulp nodig, maar
daar zijn verschillende andere instanties voor die daar het
juiste personeel voor hebben.
Afgelopen 1 juni werd de Gerardus Majellakerk, beter
bekend als de Visserskerk, aan de eredienst onttrokken.
Het kerkbestuur vindt het belangrijk dat de kerk een
maatschappelijk relevant doel blijft houden en zoekt
dus al een tijdje naar zo’n sociaal project. Zoals u
misschien in de media heeft gelezen of gezien, liggen
er nu plannen op tafel. De kerk zou weleens omgetoverd
kunnen worden tot een Baby Thuis Huis. “Maar”, benadrukt mede-parochiaan en bestuurslid Sidney van den
Bergh in het Brabants Dagblad, “de plannen zijn nog
erg pril.”
Wat houdt een Baby Thuis Huis precies in?, denkt u nu
misschien. Het plan is dat er zes units worden gebouwd,
waarin moeders met hun pasgeboren baby’s kunnen
verblijven tegen een kleine bijdrage. Uiteraard zijn deze
tijdelijke woonruimtes niet bedoeld voor elke willekeurige
moeder met kind. Het plan is om de kerk een thuis te
maken voor vrouwen die moeilijk ergens anders terecht
kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een tiener die onbedoeld
zwanger is geraakt en daardoor ruzie heeft met haar familie.
Of een licht verstandelijke vrouw die nog niet goed weet
hoe ze een kind moet opvoeden en daar wel wat hulp bij

Pro life
Pastoor Kerssemakers is erg enthousiast over de plannen
die er liggen voor het Baby Thuis Huis. Niet alleen vanuit de
diaconie vindt hij dit een mooi project, het is ook de beste
manier om pro life te prediken. “Je kunt wel altijd roepen,
maar beter kun je de daad bij het woord voegen”, aldus de
pastoor. Moeders die hun kind geen al te beste start kunnen
geven, zullen namelijk eerder geneigd zijn om abortus te
plegen. In de Gerardus Majellakerk kunnen baby’s over een
tijdje hopelijk wel deze goede start krijgen. En waar kan dit
beter dan in een kerk die is vernoemd naar de patroonheilige
van zwangere vrouwen? Toeval?
Getekend Valerie van Vliet

Dopelingen in onze
Willibrordus Parochie
Quincy Govers
Myrah Weijer
Emily Marinic
Dico Niemhuijs
Wij feliciteren de ouders en wensen hen en
hun kinderen een mooie toekomst toe als blije
en gelukkige Christenen.
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Adventsactie voor Parochie San Pedro in Argentinië
Via pater Theo van der Leest, die 50 jaar geleden deze parochie in Argentinië heeft opgericht, hebben we contact
gekregen met padre Eduardo Porche van de San Pedro parochie in La Toma, net buiten Cordoba die daar nu de
pastoor is. Onder die parochie valt ook het gehucht “El Chingolo”. Pastoor Eduardo heeft daar te maken met gebrek
aan de eerste levensbehoeften voor de kinderen die daar naar school gaan.
Kinderen die nog heel blij zijn met een muts, das, een
shirtje of trui want het kan er in de winter flink koud zijn
in Argentinië. Graag willen we de pastoor steunen bij zijn
hulp aan deze kinderen. Daarom hebben we gemeend om
de opbrengst van de Advent- én de Vastenactie deze keer
ten goede te laten komen aan zijn vele en goede werk daar.
We hebben rechtstreeks contact met pastoor Eduaro mede
doordat pastoor Kerssemakers Spaans spreekt. Zodoende
zal er ook nu niets aan de “strijkstok blijven hangen”.
Als u wil doneren kan dat gemakkelijk om uw gift over te
maken naar het IBAN bankrekeningnummer:
NL34 RABO 0140405682
Ten name van: Willibrordus Parochie,
o.v.v. Advent- en Vastenactie
Of via de collectebussen die achter in de kerken staan.
Pastoor Eduardo Porche en het kerkje van de San Pedro
Parochie in La Toma Cordoba in het midden aangegeven
op het kaartje van Argentinïe.

College ethiek

Vertaling:

A professor in a world-acclaimed medical school posed
this medical situation and ethical issue to his students:
“Here’s the family history: The father has syphilis.
The mother has Tuberculosis. They already have four
children. The first is blind. The second has died. The
third is deaf. The fourth has Tuberculosis. Now the
mother is pregnant again. The parents come to you for
advice. They are willing to have an abortion, if you
decide they should. What do you say?”
The students gave various individual opinions, and then
the professor asked them to break into small groups for
“consultation.” All of the groups came back to report that
they would recommend abortion.
“Congratulations,” the
professor said, “You have
just killed Beethoven.”

Een professor aan een wereldbekende faculteit voor
medische ethiek gaf aan zijn studenten de volgende
casus ter beoordeling: “Dit is de familie geschiedenis en
de huidige situatie: De vader heeft Syfilis, de moeder
lijdt aan Tubercolose (TBC). Ze hebben al vier kinderen,
de oudste is blind, de tweede is gestorven, de derde
is doof en de vierde heeft ook TBC. Nu is de moeder
opnieuw in verwachting. De ouders komen naar u voor
een advies. De ouders overwegen een abortus en als u
daarmee instemt dan gaan ze daartoe over. Wat is uw
advies aan de ouders?
Daarop gaven de individuele studenten allerlei meningen.
De professor vroeg vervolgens om in groepjes samen te
overleggen. Gezamenlijk kwamen de groepjes terug met
het advies om de ouders te adviseren om tot abortus over
te gaan.
"Gefeliciteerd", zei de professor, "u hebt zojuist besloten om
Beethoven te doden."
Getekend mgr. R. Mutsaerts
en vertaald door pastoor R. Kerssemakers
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“Vertelselkes”

Jan Ulijn

Mijn “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.

Kertsmis 1956
Afgelope oktober waar ‘t 65 jaor
geleeje dà’k in dienst moes. Vier-èntwèntig maond verplicht in ’t leger;
‘hare Majesteits wapenrok’ drage tege
‘n dagvergoeding van 75 hollandse
cènte. Laoter liep dà bedrag op tot
ƒ 1,25. Ze noemde dà soldij mar wel
mi kost èn inwoning dà bè ons de
gevleugelde spreuk: ‘Gratis logies in `n
twèdde-rangs hotel!’ opriep.
We laage mi fèrtig man in één kamer;
mi tweeje bove mekare op unne strôjzak,
die we zèlluf gevuld han. Èn mar hope
dà oewen bovenbuurman, in zunne
slaop, nie van die brits mi zunne strôjzak af sodemieterde.
’s-Mèrriges um zes ure kwaam unne
maloot mi unnen toeter, unne zogenaamde hoornblazer, oe wakker blaoze.
Dà waar, bleek laoter, de réveille.
Wij, às unne gèk, mi dieje mi strôj gevulde
zak af, in de looppas naor ’t waslokaal
um, mi kauw wôtter, oe eige te waase,
te scheere èn wijer te verzurrige.
Um halluf zeuve moeste dan, hèllemaol
aongetrokke, vur dieje twie-étage
brits staon, vur de ochtendinspectie.
Dan kwaam ie binne; zônnen aongetrokke pipo, witten helm, dito koppelèn enkelstukke, gepoetse kiesjes èn ’n
rottingske (’n klein stökske) onder z’n
èrrem. Die riep dan dà we allemaol in
de houding moesse gaon staon mi de
mededeling: ‘Geef acht’, waorop één
van mèn lotgenote opmerkte of t’r ôk
gèn nege mochte zèn. De pipo kreeg
alle klurre van de regenboog; zunne
mond viel ope. Tjonge wàn gat, daor
kosse alle fietse ût ’t Gèffes pèdje wel
in gestald worre. Wij waachtte in spanning af wà t’r ging gebeure. ‘Hij zal `r
toch nie in blijve?’ daochte wij, mar ’t
viel mee.

In dieje tèbbes hoefde gèn fietse in èn
d’r kwaam geluid uit. Hij zu ons moddes
liere. Mi Kerstmis en Neijaor moesse
we wacht loepe mi ons hèèl peleton.
Dà was unne tegevaller, maar ’t waar
nie anders. Mèn strafwacht liep van
24 december `s-aovonds zeuven ure
tot unnen dag laoter dezèllefde tèd.
Vier en twèntig ure, twee ure op, vier
ure af. Op z’n Ossisch: ‘Ge werkt in die
vierèntwèntig ure d’r aacht um’t laand
te verdedige en zestien ure rust. Vur
militaire begrippe waar dà hiel druk.
`K moes dus op dieje Kerstaovond èn
-naacht twè kèrres twie ure vur dà
hûske staon; nie d’r in èn nie d’r neeve.
Wo’k ’n èndje rondlope dan kos dà.
Geweer over oewe schouwer, vijftien
passe links van ’t hûske; omkiere, trug
tot vijftien passe rèchts d’r van.
Zo ging dà tweij ure dûr.

De volgende wacht herhaolde zich um
drie ure. De Kerstnaacht, vredig èn stil;
’t horecapubliek toog huiswaarts, al
of nie vaast ter been; al of nie ruziënd;
al of nie vriendelijk tege mèn. Zo às:
’Kan’k oew geweer nie èfkes lene dan
schiet ik de mèn overhoop!’; waorop
zè antwoorde: ‘Dà kunde gerust; hij is
vûr z’n oege afgekeurd; hij schiet alles
dood behalve mèn!’; waorop ze same,
in stilte, hèndje in hèndje, vredig de
naacht inliepe.
Ôk vur mèn liep dizze naacht ten eind;
dizze kerstnaacht; de Kerst in 1956.
In Hongarije vochte ze gewoon weijer,
zonder mèn; ‘k toog huiswaarts waor
ik de rest van mijn kerstverlof zu viere,
in rust, in vreeje.
Jan Ulijn

Ik haj de wacht van nege tot elluf
’s-aovonds èn van drie tot vijf ’s-naachts.
Twieje ‘twèj ure’, die ‘k nôjt zal vergete.
Bè mèn uurste wacht ware veul mense
onderweeges, nètjes aongetrokke,
stemmig, zaachjes tege mekare
praote; unnen enkeling wenst oe goei
wacht, èn, às t‘r aonzaat, Zalige Kerstdaag. In al ouw èllende wierde hier
wèrrem van. D’n tijd vloog dan ôk ’èn
vur dà ge ’t in de gaate hajt kwaam de
aflossing d’r al aon.
D’n uurtste ging d’r af èn ik sloot, às
lèste, aon; zonder geluid; sereen stil;
in de kerstnaacht. Hier èn daor hûrde
’n geluid van kerstliedjes.
‘K kos nou vier ure slaope, mar d’r
kwaam niks van. Ik èn m’n maotjes
ware dizze naacht mi ons gedachte
thuis; bè de familie; bè mèn Hedwige,
want die kende ik al.
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In gesprek met de pastoor (vervolg)
Hoi, ik ben Valerie. Ongeveer 24 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 mysterieuze leven na de dood.
Hoe denkt u over reïncarnatie? Sommige christelijke
leiders geloven daarin, omdat er iets over in het oude
testament zou staan.
“Daar geloof ik niet in. In de redenering zoals we die kennen, is de ziel van elk mens uniek. Dat is een band met God
en die band en ziel zijn verbonden aan die persoon.”
Die ziel is toch niet verbonden aan het vlees?
“Aan de persoon. Aan alles van die persoon. De ziel, het
levensprincipe van die mens, hoort bij die persoon. Het kan
wel zijn dat die niet direct naar God gaat. Hij kan dwalen,
maar niet dat hij in een andere vorm tot leven komt. Dat
is bij reïncarnatie. De ziel komt in een ander levend wezen
terecht en vormt dan weer een nieuwe eenheid. Dan heb
je een nieuw levensprincipe. Waar zou aan het einde der
tijden die ziel dan thuishoren?”
In de hemel toch?
“Aan het einde der tijden krijgen we ons verheerlijkte lichaam. Het lichaam in een nieuwe vorm. Zoals Christus een
nieuwe vorm kreeg na zijn dood toen het oude lichaam
verrees. Ziel en lichaam waren in een nieuwe vorm, die
niet direct herkenbaar was. Maar het was wel Christus. In
de Bijbel staat dat Maria Magdalena bij het graf aankwam
en Jezus niet herkende, omdat ze dacht dat hij de tuinman
was. De apostelen herkenden hem ook niet meteen.”
Die ziel was dan toch Jezus, maar het lichaam herkende
niemand.
“Uiteindelijk wel. Jezus zei tegen Thomas: ‘Leg je hand maar
op mijn wond’ en toen herkende Thomas Jezus. Maar in een
nieuwe vorm. Een verheerlijkte, dus niet meer vergankelijke
vorm. Een perfecte vorm. Dat is ook voor ons weggelegd.”
Herrijzen we dan allemaal als bejaarden? Zoals we zijn
gestorven?
“We herrijzen in een perfecte vorm. Zoals God het bedoeld
heeft. We bereiken nu nooit onze perfecte vorm. Aan alle
kanten rammelt het, het ziet er soms wel mooi uit, maar
eigenlijk is het maar niks. Maar uiteindelijk komen we eruit
zoals God het gepland heeft. Zolang dat niet is, vergaat ons
lichaam en gaat de ziel op weg naar daar waar God is. Bij de
één gaat dat wat sneller en de ander blijft wat langer in het
vagevuur hangen. De hel bestaat ook. Als je je totaal van
God hebt afgekeerd, dan denk ik dat je ergens terecht komt
waar geen leven of perspectief meer is.”
Zouden daar veel mensen zitten?
“Ik weet het niet. Ik hoop het niet voor die mensen. Dan
ben je voor eeuwig verloren.”
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Dus we hebben de hemel, de hel en het vagevuur en
dan heb je ook nog de zwevende zielen. Of is dat het
vagevuur?

“Het vagevuur is een soort ‘zijn’. Tijd en ruimte bestaan niet
in die context. Je kunt het niet anders uitleggen dan dat
je een soort loutering doormaakt. Het is moeilijk om daar
goede aardse termen aan te geven.”
Sowieso is dat lastig, omdat het nog veel giswerk is.
Hoe het precies zit, weten we toch nog niet.
“Nee, dat klopt. Maar we gaan van een aantal dingen uit die
in de Bijbel worden genoemd en die door de bisschoppen
en de paus uitgelegd worden.”
Dat doet me denken aan Augustinus die over het strand
liep en de heilige Drie-eenheid probeerde te doorgronden. Vervolgens zag hij een kindje zitten dat ijverig
met een schelp het water van de zee in een kuiltje
probeerde te gieten. Augustinus vertelde hem dat het
onbegonnen werk was om de zee in een kuil te gieten,
waarop het kind antwoordde: “Zo is het ook onbegonnen werk het geheim van de Heilige Drie-eenheid te
willen doorgronden.”
“We hebben maar een glimp van de werkelijkheid. We weten een klein beetje waar we ons aan vast kunnen houden.
Hopelijk wordt het grote geheel eens duidelijk. Maar we
moeten ergens beginnen, anders zijn we verloren. Niet eens
omdat ik een pastoor ben, maar gewoon als mens. We leven
tenslotte maar één keer.”
Valerie in gesprek met pastoor Roland Kerssemakers: zie eerder
uitgegeven Parochiebladen en de volgende uitgave.

Bericht uit Ghana
Father Patrick Owusu stuurde vanuit Ghana deze foto
van de gerenoveerde school waaraan onze Willibrordus
Parochie vorig jaar, met de Advent- en Vastenactie,
heeft bijgedragen.
Met dit berichtje: De vernieuwde St. Michael’s Junior High
School. Nu zijn de renovatiewerken voltooid. Bovenstaande
foto is het bewijs. Het hele renovatieproject heeft 9.868,97
euro (70,005.00 GHS) gekost. God zegene u allen voor uw
vriendelijke financiële steun.
Father Patrick Owusu in Ghana

Evangelie volgens Marcus 10, 14-15
“Laat die kinderen toch bij Mij komen en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.”

Kinderkerk en leren over het geloof (catechese)
Het is een grote vreugde om de allerkleinsten kennis
te laten maken met de kerk, het geloof, en uiteindelijk
met Jezus zelf. Als parochie zijn we daar altijd al mee
bezig, en u kent wellicht zelf uit eigen ervaring hoe
bijzonder dat is. Vanuit een ver verleden, toen op school
geestelijken en religieuzen daar enorm veel aandacht
aan besteeden en hun uiterste best deden iedereen, ja
iedereen, een solide basis mee te geven. Of vanuit een
iets minder ver verleden, toen de communie en vormsel
projecten in vele vormen en met leuke (kleur)platen
en knutselwerkjes de kinderen voorbereidden op die
grote dag.

Zo zijn we in Berghem ook gestart met de kinderkerk.
Iedereen is welkom, ook de ouders, en we kijken en leren
in de kerk, we kleuren, we spelen, we zingen: alles voor
kinderen om uiteindelijk heel dicht bij Jezus te zijn, om God
te leren kennen die ons allen zo liefheeft!
Komt u ook eens kijken met uw kinderen of kleinkinderen in
de kerk van Berghem of in de Grote Kerk in Oss.
Iedereen is van harte welkom…!
Kapelaan Willem Renders

Wel is het zo dat ook de schaduwkanten bij u ook bekend
zijn: ik zal er een (de belangrijkste naar mijn mening)
proberen te benoemen. “Als het niet meer moet, valt alles
(geleidelijk) weg.” Die uitspraak is kenmerkend volgens mij.
Ik kom in contact met ouderen, die een geloofsontwikkeling
hebben van de basisschool. Niks mis mee, maar dat fundament
was natuurlijk wel bedoeld om in je volwassen leven door
te groeien! Maar ja, het moest niet meer… Ik kom in die
paar jaar ervaring veel kinderen tegen die het superleuk
vinden op de communieles en vormselproject. Maar de dag
dat het feest is afgelopen zie ik ze meestal helemaal niet
meer. Tja, het moest niet meer…
Dan komen we nu bij vorig jaar. Gezien dit verleden heeft
pastoor Kerssemakers met diaken Raaijmakers eens goed
nagedacht over de catechese. Er is een prachtig nieuwe
opzet uitgekomen, en ikzelf heb me daarbij van harte aangesloten. Wat is dan nieuw? Eigenlijk is het een antwoord
dat precies in deze tijd past: “Het moet niet meer, maar het
mag wel..!” Sterker nog, de Heer vraagt het ons heel
uitdrukkelijk: “Laat die kinderen toch bij Mij komen.”
De kern is dus de geloofsontwikkeling van het kind, zijn/
haar persoonlijke relatie met de Heer zelf. Juist in dat
perspectief gaan we groeien, leren, spelen enz. Dan maakt
leeftijd niet zoveel uit. Dan maakt niet uit of je 10 keer
komt of 100 keer. Als jij (kind) klaar bent om de Heer in de
H. Communie te ontvangen, kan dat. Als jij zover bent dat
je echt gevormd en volwassen Christen bent dan vraagt de
pastoor om het H. Vormsel voor jou bij de bisschop. Het is
dus een doorlopende catechese, waarin de kinderen maar
ook de ouders groeien en dat ook diep verlangen: om bij
Jezus te komen.

Kinderkerk Berghem:
Iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur in
de kerk van Berghem.
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Jubilarissen

De parochie Willibrordus in Oss met
haar locaties in Berghem, Haren,
Macharen, Megen en Oss zelf, kan
bogen op een heel groot aantal
vrijwilligers die zingen in een koor,
of als koster, acoliet of ondersteuner
in de kerk meehelpen zodat alle
vieringen en activiteiten doorgaan.
Heel wat vrijwilligers doen dit al de
nodige jaren met veel zorg, aandacht
en toewijding. Wij als geloofsgemeenschap en kerkbestuur zijn daar dan
ook enorm trots op, maar ook heel
dankbaar, want daar gaan heel veel
uurtjes inzitten. Hun toewijding en
trouw mag blijken uit de vele jaren
die onze vrijwilligers in de activiteiten
steken.
Met het patroonsfeest van
Willibrordus parochie hebben wij
ze in het zonnetje gezet met een
huldiging, een bos bloemen en de
erepenning van de Willibrordus
parochie met inscriptie en de jaren
dat ze vrijwilliger waren in en rond
de kerk. Het was heel feestelijk en
het dankjewel was tevens een
uitnodiging om door te gaan en
actief te blijven en een stimulans voor
de vele parochianen die aanwezig
waren om ook hun steentje bij te
dragen.
Dank je wel koorzangers, acolieten,
kerkwerkers in de organisatie, in de
financiën en ondersteuning, dank je
wel, nog vele jaren met Gods Zegen.

Sint Willibrordus te Berghem
Sint Lambertuskerk te Haren
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Een dank je wel en
wel verdiend

Sint Servatiuskerk te Megen

Heilige Geest (Visserskerk) te Oss

Haren
Henk van Melis
Marietje Gerrits Linders
Els van Leur Bergers
Marietje van de Coolwijk van Rodijnen

Grote Kerk te Oss

… uit de Willibrordus Parochie

Megen
Gerda Last - Gielis
Maria Hermans
Ans van Schijndel - van Eldijk
Gerard van Schijndel
Tonnie Vermeulen

Oss
Nel Boeijen - Ulderink
Thea Cox
Elly Ploegmakers
Ben Dekkers
Broer van Gestel
Riet van Erp - Megens
Jan Broeksteeg
Wim Steenbruggen
Mari Veld
Bart van den Boogaard
Hans van Leur
Thea Arts
Tonny van de Venne
Ans Vos
Berghem
Driek van Veghel
Rini van Gaal
Tini Verboord
Frans van de Wielen
Jan van Haaren
Rien van de Heuvel

Heilige St. Petrus’ Banden te Macharen

Macharen
Lucia Verstijnen - van de Bosch
Annie van de Hoven - van Buren
Richard de Beer
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Kevelaer 7 oktober 2021:

De dag van de Rozenkrans
Zoals we u het voorjaar al lieten weten, is een delegatie
van het bestuur van de broederschappen Ravenstein,
Landerd, Oss, Uden en Veghel -allen met omgeving- op
7 oktober 2021 naar Kevelaer geweest. We hadden voor
7 oktober gekozen, de dag van de Rozenkrans. De dag
begon met een Eucharistieviering in de Biechtkapel.
Diaken René Lamers van de broederschap Landerd e.o.,
celebreerde deze eucharistieviering mee.
Het bestuur had een kaars laten maken met daarop de
namen van de broederschappen. Deze kaars werd tijdens
deze viering gezegend en aangestoken. In de voorbeden
hebben we gebeden voor alle pelgrims die getroffen zijn
door het coronavirus en daaraan zijn overleden, we hebben
de namen genoemd van de pelgrims van wie we wisten dat
ze het afgelopen jaar zijn overleden. Ook hebben we gebeden
voor allen die om welke dan reden dan ook getroffen zijn
door pijn en verdriet, voor allen die economisch getroffen
zijn door de pandemie en om een doorbraak in deze
wereldwijde crisis.
Na de eucharistieviering hebben we de kaars neergezet in de
Basiliek bij het beeld van Maria, Troosteres der Bedroefden.
Daarna hebben we gezamenlijk koffie gedronken en wat
bijgepraat. Binnenkort hebben we een digitale bijeenkomst

en gaan we kijken of een bedevaart in 2022 mogelijk zal
zijn. We hopen en bidden op een goede afloop. We houden
iedereen op de hoogte zodra er wat meer duidelijkheid is.
Bedevaart naar Kevelaer Oss e.o.
Peter en Mia Stoltz van Lent

Dik verdiend…
Zaterdag 27 oktober was er op uitnodiging van pastoor
Kerssemakers een gezellig samenzijn met de groep vrijwilligers “Vrienden van de Grote Kerk” in het Parochiecentrum. De pastoor sprak een dankwoord uit aan allen
maar in het bijzonder voor Trudy Goossens, Broer van
Gestel en Tino Marcolina.
Wegens gezondheidsredenen hadden ze besloten om te
gaan stoppen als vrijwilliger. Trudy, Broer en Tino hebben
zich ingezet voor de “Vrienden van de Grote Kerk” tijdens
de Open Monumentendagen en bij vele rondleidingen en
torenbeklimmingen. Voor hun jarenlange inzet en enthousiasme werden ze in het zonnetje gezet en verrast met een
cadeautje en een boeket bloemen. “Dik verdiend…!”
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Wist u dat…
… er een bedankje binnen gekomen is met de tekst:
"Beste Parochianen, heel hartelijk bedankt voor de inzameling van kleding en schoenen? Mede dankzij u kunnen
we projecten blijven ondersteunen voor mensen in nood.
In oktober is er 210 kilo textiel ingezameld en daar zijn
we ontzettend blij mee. Door uw hulp zijn weer veel
mensen voorzien van goede kleding en hebben velen
weer hoop op een betere toekomst. Zo zijn we samen
goed voor elkaar. Wij hopen van harte dat u de volgende
actieperiode weer mee wil doen. Team Sam’s Kledingactie."
… dat het beklimmen van de toren van de Grote Kerk
mogelijk is? De beklimming duurt ongeveer 90 minuten
en kan door groepen van 5 tot maximaal 10 personen
worden gemaakt. De ‘Vrienden van de Grote Kerk’ staan
in de startblokken om deze beklimming met je te gaan
maken. Maak telefonisch een afspraak, meer informatie
vind je op de prikborden achter in de Grote Kerk.
… de vieringen vanuit de Grote Kerk in Oss en de
Willibrorduskerk in Berghem via de livestream rechtstreeks
kunt volgen of terugkijken? Met ‘live’ wordt bedoeld dat
dit op het zelfde moment vertoond wordt als dat het
plaatsvind in de kerk. Voor de livestream zijn er camera’s
op locatie geplaatst en wordt er een internet verbinding
tot stand gebracht. Zo kunnen de vieringen worden
verzonden naar de parochianen thuis. En kan je gemakkelijk
alles thuis volgen op je computer, laptop, tablet of smartphone. Ga naar de website van de Willibrordus Parochie:
www.parochiewillibrordus.nl en klik op ‘livestream’
bovenin de lopende ‘tekstbalk’ in het scherm.
… je thuis in de brievenbus ons parochieblad kunt ontvangen
of per e-mail in je mailbox? Het parochieblad ligt ook
achter in de kerk of in de Mariakapel om zelf mee te
nemen. Wil je het parochieblad thuis of via mail ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar:
info@parochiewillibrordus.nl
… kapelaan Willem Renders in Berghem het plan heeft om
een technisch team op te zetten? Speciaal om parochianen
te helpen die thuis op hun smarttelevisie YouTube kunnen
kijken zodat ze de H. Missen en vieringen vanuit de kerk
thuis kunnen volgen. Je kunt je aanmelden door een
e-mail te sturen naar de kapelaan:
kapelaanrenders@parochiewillibrordus.nl
Vrijwilligers zijn meer dan welkom.

… dat er bij ‘TIO’ in de Kruisstraat schrijfblokjes ‘Oss in beeld’
te koop zijn met daarin o.a. een afbeelding van de Grote
Kerk? Leuk om te geven of voor jezelf te kopen. Bij iedere
verkoop gaat er 2,50 euro naar de Voedselbank in Oss.
… na de fusie het belangrijk is om elkaar te blijven ontmoeten?
Het Kerkbestuur van de Willibrordus Parochie zou graag
zien dat op twee dagen in de week de deur van de
pastorie van de H. Hartkerk open staat voor iedereen
die even een praatje wil maken en een kopje koffie wil
drinken in de oude vertrouwde omgeving met bekende
parochiegenoten. Wij zoeken vrijwilligers die dit op
willen pakken en dit initiatief willen coördineren.
Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar:
info@parochiewillibrordus.nl
… dagbehandeling de Regenboog in ‘De Wellen’ in Oss
is op zoek naar vrijwilligers? Ben je enthousiast, doe je
graag iets één op één of geniet je juist meer van
activiteiten in een groep dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden: persoonlijke begeleiding; een goed gevoel;
zinvolle tijdsbesteding; leuke activiteiten; gezelligheid,
maar vooral dankbaarheid en een dikke glimlach van
onze bewoners. Kan jij iets betekenen voor ‘De Wellen’
stuur dan een e-mail naar:
regenboog.dewellen@brabantzorg.eu
… voor de Kerstdagen één klok in de klokkenstoel van de
Grote Kerk wordt losgekoppeld van alle andere klokken?
Zo kan dan voortaan deze Maria-klok vanuit de hal
beneden in de toren worden geluid. Een beetje terug
naar 1949 toen de 1100 kilo zware klok ook handmatig
door de deken, pastoor, kapelaans, koster en misdienaars
voor de H. Mis werd geluid.
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Even schrikken?
Ja, het was toch wel even schrikken, half november, toen er ineens reclame
op de radio klonk over de ‘Week van het Leven.’ Dat zijn we bepaald niet
meer gewend; dat er iets of iemand is, die luid en duidelijk, via de mainstream
media, opkomt voor het ongeboren leven. Wel interessant dat er, juist in
deze dagen, ook vanuit onze parochie aandacht gevraagd werd voor een
nieuw initiatief aangaande de bestemming van de voormalige H. Geestkerk,
die een huis moet worden voor jonge moeders in de knel.
Pffff… wat is het toch een gevoelig onderwerp; abortus!
Liefst wordt het maar door iedereen
doodgezwegen en mensen die het ter
sprake durven te brengen worden al
gauw weggezet als religieuze fanatiekelingen. “Wappies” in onze huidige
Corona-terminologie. Je mag er
eigenlijk geen vraagtekens meer bij
zetten, zoals bij tal van andere morele
dilemma’s in onze samenleving.
Iedereen die niet zomaar meegaat,
is een religieuze fanatiekeling of een
fundamentalist. Dat woord heeft
zo’n bittere, negatieve klank, terwijl
het niet méér doet dan spreken over
de fundamenten, de beginselen, de
principes van het leven. Volgens velen
bestaan die echter helemaal niet want

ze zijn enkel ontstaan in het brein van
mensen. En als dat zo is, dan zijn alle
principes veranderlijk. Met andere
woorden; wat waar is, wordt bepaald
door de autonome mens.
Probeer in een dergelijk milieu nog
maar eens een regering te vormen die
een land kan leiden naar het goede!
Want wat is dat dan; het goede? Wat
jij vindt? Wat ik vind? Opnieuw schrok
ik toen ik de reacties op die ‘Week van
het Leven’ las in de krant. Als door een
wesp gestoken trappen de columnisten
in de richting van mensen die het doden
van een baby in de moederschoot
niet als iets normaals wensen te gaan

beschouwen. “Zo zielig als een jonge
vrouw net terugkomt van een abortus
en in de auto die boodschap van de
‘Week voor het Leven’ te horen krijgt.
Wat zijn dat voor onmensen?
Hoe durven ze?” Ja, inderdaad heel
heftig als je zoiets allemaal mee moet
maken. Maar betekent dit dat de enige
optie is; doodzwijgen? Een wettelijk
verkregen recht. Niet meer aan te
tornen!
Eigenlijk denk ik, maar dan heb je de
poppen helemaal aan het dansen,
eigenlijk denk ik dat ons hele omgaan
met seksualiteit eens goed onder het
licht gehouden zou moeten worden.
Maar goed, dat doen we dan een
andere keer. Daar hebben we wat meer
tijd voor nodig ook. We zijn onderweg
naar Kerstmis. En dan denk ik; “Wat een
geluk dat abortus bij dit buitenechtelijk
Kind geen optie was”.
Getekend diaken Pieter Raaijmakers

“Hij leerde hun in een gelijkenis dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen” (Lucas 18, 1)

Het getijdengebed
De Kerk leeft op de adem van het gebed. Dat willen we in onze parochie
kracht bijzetten door tijdens de Advent een deel van het getijdengebed
gemeenschappelijk te bidden. Maar wat is dat nu eigenlijk, waarom doen
we het en voor wie is het bedoeld? Het getijdengebed is een vorm van
liturgisch gebed dat bestaat uit een reeks van hymnen, psalmen, lofzangen,
Schrift- en kerkvaderlezingen en beden die doorheen de dag gebeden worden.
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Het kerkelijke gebed houdt niet op bij
het dagelijks vieren van de Eucharistie
maar gaat veel verder. We bieden God
gedurende de hele dag een offer van
lof aan. Het getijdengebed vormt hierbij een belangrijk hulpmiddel dat de
dag verdeelt in verschillende gebeds-

tijden: lezingendienst, morgengebed,
middaggebed, avondgebed en dagsluiting. Zo heiligen we de tijd en leren
we te leven in Gods tijd. Vaak heerst
de gedachte dat het getijdengebed
voorbehouden is voor kloosterlingen
en clerici aangezien het behoort tot
de plichten van hun levensstaat.
Maar niets is minder waar! Het vieren
van de liturgie komt alle gelovigen toe.
Door het liturgisch gebed volbrengt de
Kerk haar hoogste plicht: eer brengen
aan God. Daarom roept de Kerk alle
gelovigen op om volledig, bewust en
actief deel te nemen aan de liturgische
vieringen en spoort ze haar kinderen
aan om het getijdengebed gemeenschappelijk of individueel te bidden.
We nodigen u dan ook van harte uit
om deel te nemen aan deze liturgische
vieringen.

Het getijdengebed wanneer?
Tijdens de Advent van maandag
t/m vrijdag bidden we de Lauden
(ochtendgebed) voorafgaand aan
de H. Mis in de Maria Onbevlekt
Ontvangen Kerk (Grote Kerk).
Aanvang 8.10 uur.
Tip:
Er bestaat een handige app “Getijdengebed” waar u het hele getijdengebed kan vinden om zo ook
dagelijks thuis deel te nemen aan
het gebed van de Kerk. U kan de
app downloaden via onderstaande
link of QR- code. Ondervindt u
problemen hierbij? Vraag gerust
de jongere generatie om u even te
helpen. Ze zullen het met plezier
voor u doen!
Link: https://www.tiltenberg.org/
getijdengebed/downloads.html
OR-code:

Geven in de collecte zonder geld op zak?
Dat kan nu óók in onze Willibrordus Parochie…!
Steeds minder mensen hebben contant geld op zak en het komt steeds vaker
voor dat men speciaal voor de collecte in de kerk ergens wat vandaan moet
zien te toveren. Verschillende parochies gingen ons dan ook al voor met
een nieuwe digitale manier van collecteren. Onze Willibrordus Parochie
heeft sinds kort gekozen voor het GIVT-systeem. Dit werkt via een (gratis)
app die je kunt downloaden op je smartphone.
Op deze manier kan je gemakkelijk
aangeven wat je wil doneren als de
collectant in de kerk langs komt.
Je hoeft alleen maar de smartphone
in de buurt van het collectemandje te
houden en uw bijdrage wordt automatisch afgeschreven en overgemaakt
naar de parochie. Handig en je komt
niet voor verassingen te staan.
Uw gift blijft altijd anoniem
De parochie krijgt na elke weekend
één bedrag op de rekening gestort
waardoor niemand te zien krijgt wat
u gegeven hebt. Daarmee is een gift
via dit GIVT minstens zo anoniem als
geven met contant geld.

Giften zijn achteraf te herroepen
Mocht u per ongeluk een verkeerd
bedrag ingevuld hebben, dan is dit
binnen twee dagen te herroepen.
QR-code bij kaarsen
Ook kaarsen kunnen betaald worden
met deze GIVT-app. Voor dat doel zit
er een QR-code op het offerblok. Door
eerst het bedrag in te stellen en dan
de code te scannen wordt de betaling
geregeld. Als eerste zal deze nieuwe
vorm van collecteren gebruikt worden
in de Grote Kerk in Oss en in de
H. Willibrorduskerk in Berghem.
Er zijn geen 'haken en ogen', maar
enige handigheid in het omgaan met

de smartphone is wel nodig.
Meer informatie vind je op de website:
www.givtapp.net
Hoe werkt het?
1	Download de gratis GIVT-app.
2	Registreer u en volg de aanwijzingen
op de app.
3	Vul in de kerk het bedrag in dat je in
de collecte wil geven.
(Hierbij verschijnt de vraag om
bluetooth in te schakelen)
4	Houdt de smartphone even kort
bij de collectezak als die in de kerk
langskomt.
5	Als het gelukt is staat er 'klaar' in
het scherm. Het geld wordt overgemaakt op het moment dat je (weer)
internet of wifi hebt.
Meteen proberen?
Als de GIVT-app is gedownload en je
hebt je geregistreerd, dan kan je dit
meteen uitproberen.
1	Vul een (klein) bedrag in.
2	Klik op volgende.
3	Scan de OR-code hieronder en klaar.
Collectegeld geven kan natuurlijk
altijd
Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om
contant bij te dragen in de kerkcollecte.

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie
Naam overledenen:

Leeftijd

Kerk

 Toos van Lier - van de Coevering
 Custodio Vasconcelos
 Antonia Vos - Langens
 Nelly Thijssen - Broekman
 Gerarda van Gelder - Megens
 Frans de Nijs

95 jaar
65 jaar
84 jaar
94 jaar
89 jaar
76 jaar

H. Willibrordus, Berghem
M.O.O., Oss
H. Willibrordus, Berghem
H. Lambertus, Haren
H. Petrus Banden, Macharen
M.O.O., Oss
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Liturgische kalender

8 december t/m 3 april 2022

Missen door de week:
Elke dag om 08.30 uur in de Grote Kerk te Oss
		Dinsdag t/m vrijdag om 19.00 uur en zaterdag om 08.30 uur in de Sint Willibrordus Kerk
te Berghem
Uitstelling Allerheiligste: Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de Grote Kerk te Oss
		
Elke vrijdagavond om 18.00 uur in de Sint Willibrordus Kerk te Berghem
Biechtgelegenheid:

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

Spaanse H. Mis:

Iedere 4de zondag van de maand ‘Spaanstalige’ H. Mis in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

Kerkkoren in Coronatijd:

In deze Coronatijd is de samenstelling van de verschillende koren anders

Maria Onbevlekte Ontvangenis (Patroon Heilige van de Grote Kerk)
Woensdag
8 dec
19.00 uur
Grote Kerk Oss
de
3 Zondag van de Advent
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
11 dec
19.00 uur
Sint Lambertus Haren
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
12 dec
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Heilig Hart Kerk Oss
de
4 Zondag van de Advent
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
18 dec
19.00 uur
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag

19 dec

10.00 uur

11.30 uur
Boeteviering met biechtgelegenheid
Maandag
20 dec
19.00 uur
Kerstavond
17.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
Vrijdag
24 dec
21.00 uur
23.00 uur
23.00 uur
23.00 uur
ste
1 Kerstdag
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur
Zaterdag
25 dec
11.30 uur
14.00 uur

16

Don Bosco koor
Gebedsdienst
Parochiekoor
Herenkoor
Herenkoor
Don Bosco koor

Heilig Hart Kerk Oss

Parochiekoor
M.O.O. koor
Aansluitend Catechese
Heilig Hartkoor

Grote Kerk Oss

Boeteviering

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

Kerstverhaal met kinderen
Gezinsviering/Kerstspel/H. Mis/KVA
Gebedsdienst met Harmonie
Gezamenlijke Koren
Lambertus Koor
Crescens Koor
Gemengd Koor
Parochiekoor
Heilig Hartkoor

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

Gezinsviering Ensemble
Gemengd Koor
Gemengd Koor Macharen
Koor Cantate Ex Corde

Heilig Hart Kerk Oss

‘Kindje wiegen’ bij de Kerststal van
de H. Hartkerk

Grote Kerk Oss

Heilige Willibrordus

Zondag

26 dec

09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Heilig Hart Kerk Oss

Parochiekoor
Herenkoor
Herenkoor

13.00 uur

Grote Kerk Oss

‘Kindje wiegen’ bij de Kerststal van
de Grote Kerk

17.00 uur

Grote Kerk Oss

‘Spaanstalige’ H. Mis

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

Don Bosco koor
Parochiekoor

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Sint Lambertus Haren
Heilig Hart Kerk Oss

Parochiekoor
Gregoriaanse Schola

Oudjaarsavond
19.00 uur
Vrijdag
31 dec
19.00 uur
19.00 uur
Nieuwjaarsdag Maria Moeder Gods
09.30 uur
10.00 uur
Zaterdag
1 jan
11.30 uur
11.30 uur
Openbaring des Heren
09.30 uur
Zondag
2 jan
10.00 uur
11.30 uur
Doop van de Heer
19.00 uur
Zaterdag
8 jan
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Heilig Hart Kerk Oss

Seniorenkoor
Herenkoor
Heilig Hartkoor

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

Don Bosco koor

Zondag

10.00 uur

Grote Kerk Oss

11.30 uur

Heilig Hart Kerk Oss

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

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

10.00 uur

Grote Kerk Oss

11.30 uur
17.00 uur

Heilig Hart Kerk Oss
Grote Kerk Oss

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

9 jan

Gebedsdienst
Parochiekoor
Herenkoor
Aansluitend Catechese met ouders
Koor Cantate Ex Corde

2 Zondag door het jaar ©
e

Zaterdag

15 jan

Zondag

16 jan

Don Bosco koor
Parochiekoor
M.O.O. koor
Herenkoor

3e Zondag door het jaar
Zaterdag

Zondag

22 jan

23 jan

Don Bosco koor
Gebedsdienst
Parochiekoor
Les Chanteurs de St. Gérard
Aansluitend Catechese
Heilig Hartkoor
‘Spaanstalige’ H. Mis

4e Zondag door het jaar
Zaterdag

29 jan

Zondag

30 jan

Don Bosco koor
Ensemble
Herenkoor
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5e Zondag door het jaar
Zaterdag

Zondag

5 feb

6 feb

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

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

10.00 uur

Grote Kerk Oss

11.30 uur

Heilig Hart Kerk Oss

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

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

10.00 uur

Grote Kerk Oss

11.30 uur

Heilig Hart Kerk Oss

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

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

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Heilig Hart Kerk Oss

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

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

10.00 uur

Grote Kerk Oss

11.30 uur

Heilig Hart Kerk Oss

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Don Bosco koor
Gebedsdienst
Parochiekoor
Gregoriaanse Schola
Aansluitend Catechese met ouders

6 Zondag door het jaar
e

Zaterdag
Zondag

12 feb
13 feb

Don Bosco koor
Parochiekoor
Herenkoor

7e Zondag door het jaar
Zaterdag

Zondag

19 feb

20 feb

Don Bosco koor
Gebedsdienst
Parochiekoor
M.O.O. koor
Aansluitend Catechese

8e Zondag door het jaar
Zaterdag

Zondag

26 feb

27 feb

Don Bosco koor
Parochiekoor
Les Chanteurs de St. Gérard
‘Spaanstalige’ H. Mis

Aswoensdag
Woensdag

2 mrt

1ste Veertigdagen
Zaterdag

Zondag

5 mrt

6 mrt

Don Bosco koor
Gebedsdienst
Parochiekoor
Gregoriaanse Schola
Aansluitend Catechese met ouders

2e Veertigdagen
Zaterdag
Zondag
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12 mrt
13 mrt

Don Bosco koor
Parochiekoor
Herenkoor

3e Veertigdagen
Zaterdag

Zondag

19 mrt

20 mrt

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

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

10.00 uur

Grote Kerk Oss

11.30 uur

Heilig Hart Kerk Oss

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

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

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur

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

10.00 uur

Grote Kerk Oss

11.30 uur

Heilig Hart Kerk Oss

Don Bosco koor
Gebedsdienst
Parochiekoor
M.O.O. koor
Aansluitend Catechese

4 Veertigdagen
e

Zaterdag

Zondag

26 mrt

27 mrt

Don Bosco koor
Ensemble
Les Chanteurs de St. Gérard
Les Chanteurs de St. Gérard

5e Veertigdagen
Zaterdag

Zondag

2 apr

3 apr

Don Bosco koor
Gebedsdienst
Parochiekoor
Gregoriaanse Schola
Aansluitend Catechese met ouders

Vier Kerstmis!
Vier Kerstmis, niet alléén thuis,
maar ook samen in de kerk
Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, ging de website
VierKerstmis.nl online. Dit initiatief van de Nederlandse Rk-bisschoppen roept
iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke
Kerk. In onze Willibrordus Parochie staat het vieringenrooster in dit Parochieblad en op de website van de parochie. Daar kunt u ook zien welke kerstvieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier Kerstmis!’.
Genieten van prachtige kerstmuziek
met het kerkkoren, samen kerstliederen
zingen, luisteren naar de boodschap
van het kindje dat geboren werd in
een stal om de wereld verlossing te
brengen. Samen tijdens deze feestelijke
dagen het sacrament van de eucharistie
vieren. Dat is Kerstmis en nog veel
meer.
Hopelijk minder maatregelen
In de verwachting dat er dit jaar minder
strenge maatregelen op het gebied
van Corona gelden rond Kerstmis, is
het de hoop van de bisschoppen dat

de kerken weer veel mensen mogen
verwelkomen in de kerstvieringen.
Die hoop hebben wij ook. Wij zien u
graag in grote getale bij onze kerstvieringen. Maar omdat er nog steeds
beperkingen kunnen gelden is het
slim om tijdig te kijken of en bij welke
vieringen u terecht kan.
Graag wijzen wij u ook op de landelijke
website VierKerstmis.nl. Deze biedt een
aantal handige links en downloads die
allemaal inspirerend en informatief zijn
voor en over het vieren van Kerstmis.
Zo is er voor kinderen een mooi Kerst-

doeboekje om te downloaden, is er
een link naar het kerstevangelie maar
ook een filmpje namens en met de
Nederlandse bisschoppen en nog veel
meer.
Kijk voor meer informatie op de
parochiesite:
www.parochiewillibrordus.nl
Maar ook op: www.vierkerstmis.nl
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Kerstmis: Licht in onze wereld
Kerstmis is het feest van het wonder van de geboorte van een kind. Het is
van heel andere orde dan al het andere in het dagelijks leven. Kerstmis is
een tijd van iets dat het menselijk maakbare en de menselijke orde ver te
boven gaat. In het evangelie van de nachtmis horen we dat Jozef en Maria
in Betlehem aankwamen. De keizer hield een volkstelling. Ieder moest
daarvoor naar zijn vaderstad. De keizer wilde met die volkstelling zijn rijk
beter ordenen.
Maar zoals in onze tijd bij de toeslagenaffaire, werden ook toen de armen
door zo’n ordening van bovenaf zwaar
getroffen; vooral in wat hen het meest
dierbaar is, namelijk in de zorg voor
hun kinderen. Door de volkstelling
kwamen Jozef en Maria, die hoogzwanger was, buiten de geordende
samenleving terecht. Er was geen plaats
voor hen in de herberg. Maria bracht
haar zoon in een stal ter wereld. “Ze
wikkelde hem in doeken en legde hem
neer in een kribbe”, in een voederbak.
Niet ver daarvandaan, waakten herders
bij hun kudden. Zij telden niet mee
voor de gevestigde orde en die volkstelling ging geheel aan hen voorbij.
Zij leefden buiten, bij de dieren in de
open lucht. Boven hen schitterden
de sterren, als boden van een rijk dat
iedere menselijke ordening overstijgt.
Juist voor hen ging de hemel open,
de glorie van de Heer omstraalde hen.
Een engel sprak: “Ik verkondig u een
vreugdevolle boodschap, bestemd
voor het hele volk: Christus, de redder,
is geboren”. Ze haastten zich naar de

stal in Betlehem en maakten bekend
wat hen van dit Kind gezegd was.
Maria bewaarde deze boodschap in
haar hart. Haar vreugde om het wonder
van haar pasgeboren kind, haar moederliefde, verenigde zich in haar hart met
de grote liefde die dit Kind, haar kind,
in zich droeg, de liefde voor het hele
volk en voor ieder mens.
In het evangelie van de dagmis horen
we hoe groots en diep die boodschap
is: “In het begin was het Woord en het
Woord was God. Alles is door Hem
geworden. In Hem was leven en dat
leven is het licht der mensen. Het ware
Licht dat iedere mens verlicht kwam
in de wereld. Aan hen die in zijn naam
geloven, gaf Hij het vermogen kinderen
van God te worden. Zij zijn uit God
geboren.”
De evangelielezingen van kerstmis
nemen ons mee, buiten de normale
orde van onze wereld, naar een stal
om samen met Jozef en Maria en de
herders dit Kind, dit Licht, te zien.

Ik geloof dat dit Licht waar alles uit
voortkomt, in de kern aanwezig is in
ieder mens, wie of waar dan ook. En
dat dit Licht in ons wil schijnen zodat
we gaan inzien dat niet de ordening
van onze samenleving en onze positie daarin onze waarde als mens
uitmaakt, maar dat het dit Licht is.
Voor dit Licht is er geen hoog of laag
en het sluit niemand buiten. We kunnen er ‘ja’ tegen zeggen en daarmee
tegen alle anderen. We kunnen ‘ja’
zeggen tegen dat onzegbare Licht
dat in ons geboren wil worden en
ons wil laten leven als kinderen van
God, voor elkaar en voor ieder ander
in deze wereld.
Getekend Geer Salet
(Macharen)

Prachtige Kerststal in de Grote Kerk

Breng tijdens de Kerstdagen een bezoekje
Eerste en Tweede Kerstdag is de
Grote Kerk in Oss extra geopend
van 13.00 tot 16.30 uur om een
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bezoek te brengen aan onze mooie
Kerststal. Iedereen is van harte welkom
om de kerststal te bewonderen, een

kaarsje te laten branden of om de
knikengel te zien knikken.

