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Allerzielen, Allerheiligen

Vaak noemen we deze twee vieringen als in één woord,
in één zin en dat is eigenlijk heel correct. Ze horen bij
elkaar. We gedenken onze dierbaren die hier op aarde
niet meer bij ons zijn en we gedenken, vieren, de
heiligen waarvan de Kerk heeft gezegd dat ze met
zekerheid bij God zijn.
De band die het heilig Doopsel maakt is een band met
God die niet meer los te maken is. Van Zijn kant heeft
God een onvoorwaardelijk woord van trouw gesproken:
‘Jij bent mijn kind ik ben jouw Vader’ van de kant van de
dopeling hangt het af dat aanbod van liefde, van de Vader,
ook een antwoord krijgt. God laat niet los, wij in onze
menselijke zwakheid en gebrokenheid laten het dikwijls
afweten.
In de uitvaart viering is het gebed voor de overledene, een
aanbeveling bij God om genadig te zien op het leven van
de dierbare overledene, een gebed om de barmhartigheid
van de Vader te verkrijgen. God de Vader vindt niet alles
goed wat zijn kinderen hier op aarde verrichten; Hij straft
niet met bliksem en vuur met rampen of heftige aardbevingen. Hij oordeelt als we dit leven verruilen voor het
leven hierna. Meestal betekent dat loutering, het vagevuur,
soms in het ergste geval verdoemenis, soms, afhankelijk
hoe wij de geboden van liefde hebben ingevuld en beleefd
hier op aarde, met hemelse heerlijkheid. De hemel is geen
vaststaande automatische zekerheid. Dat denken we hier
op aarde wel ooit, en daar zou je je voor willen, kunnen

verzekeren, maar voor God hebben wij dat zelf persoonlijk
in de hand en niemand anders. Het enige wat helpt, als
het zover is, om ons leven aan te bevelen bij God is gebed
en offer. Dat doen we in de mis voor de overledene, bij de
uitvaart maar ook als we een intentie opgeven. Een speciaal
moment gedenken we met de hele gelovige gemeenschap
al onze dierbaren die we aan God hebben toevertrouwd
nadat we eerst in de Eucharistie het heilig misoffer hebben
opgedragen voor die persoon: dat is Allerzielen.
Dan mogen we rekenen op het gegeven dat de h. Doop
ons tot broeders en zusters maakt in Christus en dat we
het gebed mogen tellen van onze broeders en zusters.
En wie kunnen er beter voor ons pleiten dan diegenen
waarvan we weten dat ze door hun leven hier op aarde
de hemelse heerlijkheid bereikt en verdiend hebben?
De heiligen en dat vieren we met Allerheiligen.
Twee vieringen en gedachtenissen twee momenten die
dicht bij elkaar liggen en die ons verbinden omdat Christus
ons verbindt in het offer van het Sacrament en de h. Geest
de band met God en met elkaar smeedt en verdiept.
Wij wensen elkaar veel devotie met
Allerzielen en Allerheiligen.
Pastoor R. Kerssemakers

Heilige St. Petrus’ Banden te Macharen

Colofon
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en Vormsel 2020
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Like ons op
Parochie H. Willibrordus Oss

Eerste Heilige Communie
Voor de kinderen is er een voorbereiding, die na de herfstvakantie startte, van 11 bijeenkomsten waarbij met behulp
van een project het christelijk leven van gebed, leren en
vieren, kind van God zijn zoals Hij, God, dat bedoelt wordt
bijgebracht. Dit kan alleen als ook in het gezin de ouders
met de kinderen, bidden, vieren en het katholieke geloof
duidelijk gestalte geven. Met Bijbelverhalen en speciale
vieringen worden de kinderen uitgenodigd om Jezus te
leren kennen als Vriend en Verlosser.
Het is een intensieve voorbereiding waar ook praktische
opdrachten en knutselwerkjes bij horen. Misdienen en ook
zingen maken deel uit van de bijeenkomsten, zodat de
kinderen straks bij hun Communie zelf de liedjes kunnen
zingen. Als parochie en begeleiders hopen we dan dat er
een liefde voor Christus en zijn Kerk is gegroeid, die de
kinderen met het gezin nog vaak na de Communie doet
terugkeren; immers God wil niet dat het ware geluk en zijn
genadegave een eenmalige gebeurtenis is maar een permante levenslange reis, een weg die ons thuis brengt in het
hemelse Vaderhuis.
Heilig Vormsel
Ook het Vormsel wordt gevierd in onze parochie en wel op
zaterdagavond 30 mei Pinksterzaterdag om 19.00 uur:
Mgr. R. Mutsaerts zal komen om het Sacrament toe te dienen.
De kandidaat vormelingen gaan een traject in van ongeveer
11 bijeenkomsten aan de hand van een project. Daar horen
verschillende vieringen in de kerk bij. Ook hier staan bidden,
leren Bijbellezen en vieren centraal. De kandidaten worden
voorbereid op het ontvangen van het sacrament en aangezien de kennis op dit moment nihil is, vragen we niet nu
of ze gevormd willen worden maar doen we dat pas aan
het eind van het jaar zodat ze gefundeerd ja of nee kunnen
zeggen. Dit laatste is mogelijk en doet recht aan de leeftijd
waarop ze een vrije keuze zouden moeten kunnen maken.
Ook hier hopen we als werkgroep dat de jongens en meisjes
groeien in kennis en liefde voor Christus en zijn Kerk zodat
ze uitgroeien tot echte betrokken en praktiserende gelovigen
waarbij we rekenen op het goede voorbeeld en de hulp van
de ouders. Anders heeft het allemaal niet zoveel zin.
Als gelovige gemeenschap zijn we oprecht blij met ieder
kandidaat voor de Eerste Heilige Communie en het Heilige
Vormsel en steunen we kinderen en ouders met ons gebed
en onze hulp waar nodig.
Werkgroepen: Eerste Communie en Vormsel
Kapelaan Jeroen Beekman en Pastoor Roland Kerssemakers

Maria in oktober in de Grote Kerk te Oss
Binnen onze Kerk zijn de maanden mei en oktober speciaal aan Maria gewijd. Op 7 oktober gedenken wij Onze
Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Deze gedachtenis gaat terug op het afwenden van het gevaar van de Turkse
overheersing door de overwinning in de zeeslag bij het Griekse Lepanto op 7 oktober 1571, welke overwinning
wordt toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans.
Op zaterdag 13 oktober 1917 verscheen
de H. Maagd Maria in het Portugese
Fatima voor de zesde en laatste keer
aan de drie herderskinderen Lucia (10),
Francisco (9) en Jacinta (7). Dat is deze
maand dus 102 jaar geleden. Maria
sprak tot Lucia onder andere: “Ik ben
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.
Ga voort met altijd, iedere dag, het
rozenhoedje te bidden. De oorlog
loopt ten einde en de soldaten zullen
spoedig naar huis keren.” Het gaat hier
over de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
Er waren die stormachtige en regenachtige dag ongeveer 70.000 mensen
samengekomen op de plaats van de
verschijningen. Er waren nieuwsgierigen, ongelovigen maar vooral ook
veel goedgelovigen. Na het bidden
van het rozenhoedje kwam een lichtstraal en vlak daarna O.L. Vrouw boven
de steeneik, de plaats waar zij ook de
andere keren was verschenen.
Op de vraag naar de vele noden en
genezingen die de mensen hadden
voorgelegd antwoordt de H. Maagd:
“Enkelen wel, anderen niet. Zij moeten
hun leven beteren en vergiffenis vragen
voor hun zonden.” om er met een
bedroefd gelaat aan toe te voegen:
“Dat de mensen toch ophouden God
te beledigen. Hij is al zoveel beledigd.”
Deze woorden vormen de kern van de
hele boodschap van Fatima en hebben
de meeste indruk gemaakt op Lucia.

Terwijl de hemelse vrouwe opsteeg,
richtte zij een lichtbundel uit haar
geopende handen naar de zon.
Plotseling houdt het op te regenen,
de wolken scheuren open. De zon
komt tevoorschijn als een ronde schijf
met een scherp omlijnde rand, waar
iedereen recht in kan kijken. Zij begint
rond haar eigen as rond te draaien,
lichtbundels van allerlei kleuren in alle
richtingen uitstralend: geel, blauw
groen, rood, paars. Enkele ogenblikken
staat ze stil en begint dan weer opnieuw
licht en vuur uit te stralen. Weer staat
ze stil, en opnieuw begint ze haar rondedans naar alle richtingen kleurige en
lichtende stralen werpend. Op gegeven
ogenblik is het, alsof de zon zich losmaakt uit het heelal en op aarde neer
zal vallen; de mensen barsten uit in
kreten van vrees en doodsangst.
Vlak daarop herneemt de zon rustig
schijnend haar plaats aan de hemel.
Meer dan 70.000 mensen tot in de
wijde omtrek waren getuige van dit
zonnewonder.
Ook in onze tijd houdt de H. Maagd
Maria niet op ons als gelovigen uit
te nodigen ons concreet in te zetten
voor de verbetering van de wereld en
daarvoor te blijven bidden. Met andere
woorden: De vrede waarnaar elk mensenhart zo verlangt is geen mensenwerk, maar is het werk van God, die
daarvoor ons geloof en onze

medewerking vraagt. “Vrede laat Ik
u na, mijn vrede geef Ik u. Niet zoals
de wereld die geeft, geef Ik hem u.”
horen we Jezus tegen zijn leerlingen
zeggen (Joh. 14,27). Wij kunnen nauwelijks de waarde en de gevolgen
beseffen, als wij gelovig ingaan op het
moederlijke verzoek van de H. Maagd
Maria om dagelijks de rozenkrans te
bidden voor de vrede in de gezinnen,
in de naties en in heel de wereld.

In de Grote Kerk bidden we in de
oktober maand iedere donderdagavond de rozenkrans terwijl het
h. Sacrament staat uitgesteld.
We bidden en zingen dan ook psalmen
en hymnen uit de Vespers van Maria.
Iedere Donderdagavond van
19.00 uur tot ongeveer 19.40 uur.
Van harte welkom om te komen
bidden voor ‘de vrede en voor onze
gezinnen’.

Verdiepingsavonden Bijbel
In de kerk wordt er nogal eens uit de Bijbel gelezen. Maar wat weten wij eigenlijk van die Bijbel? Hoe zit de Bijbel in
elkaar? Hoe is hij ontstaan?
Op deze vragen en andere willen we
ingaan op vier avonden waarbij de
Bijbel centraal zal staan. Deze avonden
worden gehouden in het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss op:
dinsdag 29 oktober, 12 en 26 november
en 10 december 2019.
Aanvang 20.00 uur.

Kapelaan Jeroen Beekman
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Bedevaart Kevelaer 2019
Zaterdag 24 augustus jl. was de dag van onze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Dat is heel wat anders dan de kermis
die we net achter de rug hebben. Die twee hebben natuurlijk niks met elkaar te maken, maar ik kan niet nalaten op
te merken dat m.i. de sfeer in het gezelschap van de bedevaartgangers niet onder doet voor die in een groep kermisvierders. (Appels en peren kunnen ook even goed zijn.) Verderop ook nog even wat over “dat smalle pad”.
Zoals gebruikelijk verzamelen we voor
het in de bus stappen weer bij de eerdere Pauluskerk. De bus arriveert niet
superstipt om 8.00 uur, maar er mag
beslist niet van een Brabants kwartiertje worden gesproken en het weer
werkt dermate mee, dat even buiten
wachten geen opoffering is.
Al voordat we in Ravenstein zijn, waar
zoals ook in Berghem nog wat mensen
opstappen, wordt het drieluik met de
gebeden voor onderweg uitgereikt.
Aan de hand van dit drieluik wordt
onderweg gebeden en gezongen,
waarbij Peter Stoltz, onze reisleider,
“voorganger” is. Na een voorspoedige
reis komen we tijdig in Kevelaer aan
voor de processie naar het genadeoord
(Pax Christi-kapel).
Biddend en zingend begeven we ons
daar naartoe, waar onze meegebrachte
kaars wordt gewijd en aangestoken.
Na gebruik te hebben gemaakt van
de gelegenheid om in de stad even
een kopje koffie te drinken, gaan we
naar de basiliek, waar om 11.30 uur de
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Eucharistieviering begint. Na daar welkom te zijn geheten door de Rector van
Kevelaer, begint de H. Mis en valt geen
Duits accent meer te beluisteren. In het
epistel horen we dat het Israëlische
volk belooft geen afgoden te zullen
aanbidden, maar alleen de God die hen
uit Egypte leidde. En het thema van
onze bedevaart is dit jaar gebaseerd op
de woorden van Petrus, die vandaag
in het evangelie zegt: “Heer tot wie
zouden we gaan?; Gij hebt woorden
van eeuwig leven.” Petrus en de andere
apostelen blijven bij Jezus en ook wij
wenden ons tot Jezus en gaan niet naar
een ander op zoek. In zijn preek komt
Pastoor van de Laar (Uden) eveneens
bij Jezus uit, maar vandaag is het een
bedevaart naar Maria, troosteres van
de bedroefden. Op het moment dat hij
“bij Jezus aankomt”, heeft hij dan ook
met Maria een flinke weg in allerlei
omstandigheden afgelegd, onderweg
de gelovigen attenderend op de zeer
veel situaties – blije en droevige –
waarin ze met hun vreugde, zorgen en
verdriet Maria aanroepen. Ook wijst hij

erop dat menigeen die niet zo kerks is,
toch een kaarsje bij Maria opsteekt.
Tot slot spreekt hij de wens uit dat wij
vandaag mogen beleven dat we via
Maria bij Jezus komen.
Ik meldde nog niet dat het dit jaar Uden
is waaraan de zorg voor een soepel,
geolied verloop van de bedevaart is
toevertrouwd en dus mist dat koor
ook nog de veer die ik toch nodig op
hun hoed zou moeten steken voor de
keurige muzikale aankleding van de
eucharistieviering.
Na die H. Mis is er ruimschoots tijd voor
een lunch in de stad, want de kruisweg
is pas om 14.30 uur. Voor een haastig
hapje is het in de gelegenheden waar je
wat prettige maagvulling kunt vinden
ook veel te druk. Na betaling van de
schuld voor wat we ons lekker hebben
laten smaken, gaan we de kruisweg
bidden.
In het park gebeurt dat in groepen van
ik schat gemiddeld omstreeks 20 man.
Snikheet is het daar echt niet, maar het
is wel prettig dat er rond elke statie
voldoende bomen staan om er de
schaduw te kunnen opzoeken. In de
groep waar ik mee meeloop zijn het
een priester uit Veghel en één uit Uden,
die om beurten bij een statie de voorgangersrol vervullen. Na de veertiende
statie zingen we het lied: “U zij de glorie”,
waarbij ik weer aan Theo van den Elsen
moet denken, die dat lied niet alleen
altijd luidkeels meezong, maar het koor
dan ook opzweepte om alle registers
open te trekken.
Hierna is er nog wel wat vrij te besteden
tijd voordat we naar het sluitingslof
gaan, dat om 16.45 uur begint. Daarin
wordt eerst even stilgestaan bij de
begroeting van Maria door Elizabeth,
waaruit bleek dat Elizabeth in Maria de
moeder van haar Heer herkende.
Verder wordt gesproken over de rol, het
belang, van vertrouwen in ons leven.
Als voorbeelden van vertrouwen bij
het nemen van beslissingen, waarvan
de consequenties niet voorzien kunnen
worden, noemt de priester de roeping
tot het priesterschap. Hij vergelijkt die

met een bloem die tot leven komt en
het huwelijk, waarvan hij zeer terecht
beweert dat het niet voor chagrijn
wordt aangegaan. Veel beslissingen
zouden we niet durven nemen, als we
alle daaruit voortvloeiende gevolgen
van tevoren zouden kennen. Maar
Maria, die nooit “niet thuis” geeft is een
wegwijzer en een bron van kracht, wat
we mogen ervaren en waarvoor we
mogen danken. Hij sluit af met dank
voor deze mooie dag. Aan het einde
van het lof wordt de zegen met het
Allerheiligste gegeven en wordt wat
aan souvenirs en devotia gekocht is,
gezegend. Het mooie avondgebed
van Hannelore krijgen we vandaag op
onze thuisreis niet te horen; bewaren
we voor volgend jaar. De tekst is netjes
mee naar Kevelaer gereisd maar met
andere spullen in die grote laadbak
onder de bus beland.
Hiermee zou dit verslag dus eigenlijk af
zijn, ware het niet dat ik het nog even
over “dat smalle pad” meende te moeten
hebben. Daar heeft kapelaan Beekman
het de volgende dag namelijk (terecht)
over in zijn preek in de Visserskerk n.a.v.
het evangelie van die dag, waarin Jezus
op de vraag “Zijn het er weinig die gered
worden?” antwoordt: “Spant u tot het
uiterste in om door de nauwe deur
binnen te komen…” Dat is heldere taal;
niemand kan om zulke woorden heen
of ze relativeren. Natuurlijk ga je ter
bedevaart niet even een vrijkaartje
voor de hemel halen, maar op zo’n
dag heb je toch eerder het idee op een
open onbegrensd plein te lopen, te
flaneren, dan op een smalle weg. Die
beperkte breedte zullen we wel op
andere momenten, in andere situaties,
ervaren. Zo’n moment b.v. dat je een
klap op de ene wang krijgt. Dan de
andere ook maar aanbieden ligt ons
niet erg. In die situatie wordt de weg
beknellend smal. Af en toe een stukje
bewegen op de brede weg blijft onze
voorkeur houden. Er zijn beslist meer
wat ruimere wegen te ontdekken, maar
die naar Kevelaer wordt na hem een
keer te hebben bewandeld beslist niet
saai. En zouden misschien meer mensen
dat aan het ontdekken zijn? Met alleen
al 224 deelnemers die met de bus
gingen is er sprake van groei en iedere
keer klinkt bij het uitstappen weer
ontelbare malen: Tot volgend jaar.
Jan van Asseldonk

Een “dankjewel” namens pater van de Leest
Pater Theo van der Leest is in 1929 geboren in Oss. Nadat hij in 1958 priester
was gewijd, vertrok hij in 1961 op missie naar Argentinië. Hij ging aan de slag
in de provincie Misiones, bij het drielandenpunt van Argentinië, Brazilië en
Paraguay.
Later werkte hij in de sloppenwijken
van de grote stad Córdoba en het
koloniale stadje Alta Gracia en hier
heeft Pater Theo acht gemeenschaps-

huizen laten bouwen. Na ruim 46 jaar
kwam hij terug naar Nederland maar
heeft nog steeds veel contact met zijn
missiepost.
Pater van der Leest is voorgegaan
in de H. Mis op zondag 28 juli in de
Grote Kerk en heeft tijdens de preek
over zijn mooie werk in Argentinië
vertelt. Na afloop was er een collecte
om jonge priesters die zijn werk in het
gebied rond Alta Gracia voortzetten te
steunen! Het eindbedrag was 650 euro
waarvoor heel hartelijk dank namens
Pater van der Leest.
Werkgroep Diaconie

Algemene catechese
Willibrordus Parochie

Doopcatechese
Willibrordus Parochie

Mogen leven vanuit geloof is
genade. Maar het komt niet uit
de lucht vallen. Wij kunnen enkel
christengelovigen worden door
overdracht van generatie op generatie. Die overdracht gebeurt door
de cultuur waarin wij leven, door
de voorbeelden die we zien maar
ook door wat we zelf aan kennis
vergaren over ons geloof.

Al langere tijd leeft in het pastoraal
team de gedachte dat het H. Doopsel
zo’n belangrijke keuze is van ouders
voor hun kinderen, dat er eigenlijk
meer voorbereiding aan vooraf
zou moeten gaan. Door de komst
van de nieuwe diaken Pieter Raaijmakers is daar ook ruimte voor.

En er valt onnoemelijk veel te leren
rond de hoofdbron, die natuurlijk de
Bijbel is. Voor iemand die echt op zoek
is houdt het eigenlijk nooit meer op.
Graag willen we dan ook maandelijks
een uurtje aanbieden om stil te staan
bij de belangrijkste grondbeginselen
van ons geloof.
Het zal gaan over gebed, over het
Scheppingsverhaal, over de Tien
Woorden, over de H. Sacramenten etc.
De algemene-catechese wordt gegeven
op elke 3de dinsdag van de maand in
het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
U bent van harte welkom.
Planning algemene catechese op
onderstaande dinsdagavonden van
19.30 tot 21.00 uur:
15 oktober, 19 november 17 december
2019 en 21 januari, 18 februari 2020.

Per 1 oktober willen we dan ook
starten met een maandelijkse avond
doop-catechese: een uurtje bezinnen
op de achtergrond, de betekenis en de
consequenties van het H. Doopsel.
Alle doopouders hebben dan twee
avonden waarin zij zich voorbereiden:
Een avond catechese en een gesprek
met de priester of diaken die het
H. Doopsel zal toedienen.
De catechese-avonden, zijn elke
1ste dinsdag van de maand in het
Parochiecentrum aan de Koornstraat 6
te Oss. Het gesprek met de priester
volgt dan in overleg.
Planning doopcatechese op onderstaande dinsdagavonden van 19.30
tot 21.00 uur:
1 oktober, 5 november, 3 december
2019 en 7 januari, 4 februari 2020.
Pastoor R. Kerssemakers, kapelaan
J. Beekman, diaken E. Veldman en
diaken P. Raaijmakers
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Zondag 10 november

Orgelconcert in de St. Petrus’
Bandenkerk te Macharen
Op deze zondagmiddag organiseert Orgelkring Smits
een concert dat wordt uitgevoerd door organist Jamie
de Goei uit Geldermalsen.
Hij is de organist van de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch.
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis
(vrije bijdrage na afloop). Aanvang concert 16.00 uur.
Richard de Beer

Trouwen in de kerk: je huwelijk voorbereiden
Trouwen is niet populair trouwen in de kerk nog minder. De afgelopen jaren hebben we in onze parochie nauwelijks
trouwparen gezien, in de Grote Kerk de afgelopen 15 jaar niet een.
De laatste twee trouwparen waren een stel in Haren,
afkomstig van elders vierden zij hun trouwfeest in het
klooster in het Haren; het kwam goed uit dat de kerk er
tegen aan lag. En we hadden een bruidspaar in de h. Geestkerk en dat bruidspaar was 79 en 82 jaar jong.
Wat de oorzaak van deze malaise is? Er zijn diverse verklaringen voor maar een ding is zeker dat in onze huidige
maatschappij niets meer zeker is. We hebben grote moeite
om ons te binden, om een langdurige of zelfs permanente
verantwoordelijkheid op ons te nemen; alles is variabel en
kan veranderen, ook persoonlijke verhoudingen en relaties
zijn vaak heel sterk onderhevig aan meningen, opinies en
vooral gevoelens.
Hoe het ook zij, ook deze stelling is variabel. Het bewijs
geven 5 stellen die het afgelopen jaar aan de huwelijksvoorbereiding in onze parochie hebben meegedaan.
5 jonge stellen waarvan er inmiddels 3 getrouwd zijn voor
de Kerk en 2 die nog niet zover zijn en dat is precies de
opzet van de cursus.
Juist met alle onzekerheden en wisselvalligheden in onze
wereld en samenleving, is een goede keuze maken van
groot belang zeker als dat een keuze voor het leven is.
Het huwelijk is heilig: “Wat God verbonden heeft zal de
mens niet scheiden”. Dan moeten we wel weten wat dat
betekent en wat je kunt doen om je op dat heilig Verbond
voor te bereiden.
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Evenals dit jaar bieden wij als parochie een huwelijksvoorbereidingscursus aan. Vier echtparen behandelen 5 essentiële
thema’s in 5 sessies. Communicatie, Toewijding, Conflicten
oplossen, Liefde levendig houden en Gedeelde doelen en
waarden. De bijeenkomsten zijn een investering voor het
leven. De verwerkingen en de opdrachten zijn steeds een
persoonlijk gebeuren voor het koppel zelf.
De ‘Premariage Course is een beproefd recept ontwikkeld
door een Engels echtpaar en wordt wereldwijd uitgebracht,
en voor Nederland uitgegeven door Alpha Nederland.

De data wanneer de cursus gegeven wordt waren bij het
uitkomen van dit parochieblad nog niet bekend.
Voor verdere informatie zie de website van de parochie
(www.parochiewillibrordus.nl) of informeer bij
pastoor@parochiewillibrordus.nl
Pastoor Roland Kerssemakers

“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.

75 jaar bevrijding
’t Is èrriges in ’t vûrjaor às de telefoon gû mi de vraog, uit
dà ‘lulplènkske’, of we ’t nie unne kèr over d’n orlog kunne
hebbe waor we dit jaor, 19 september, 75 jaor van bevrijd
zèn. ‘Wurrum nie?’, denk ik bè m’n eige; ‘k waar mi de bevrijding zeuve jaor, te jong um alles meegemakt te hebbe mar
oud genog um nog ’t een en ‘t aander te herinnere. ’t Lang
geheuge blèft nog lang in takt.

Over unne schuilkelder gesproke, bè ons in de buurt waar
ôk unne schuilkelder. Één van ons bure haj nog unnen auwe
lege silo in zunnen binnenhof. Daor waar hèndig zônne
kelder van te make. Wà houte bèlkskes d’r overhene, ’n pao
verslete durre, wà grond en rosse makte ’t dak compleet.
Nao de waorschouwing: ‘Nie d’r overhene loope want dan
zakt ‘r dur!’ waar ie operationeel.

Zondag 17 september 1944 vliegen engelse vliegtuige,
keurig in formatie, richting Arnhem. Twee aachter mekare
mi ’n touwke d’r tusse. ‘Gliders’ waare dà, ’n vliegtuig zonder
moter keij vol materiaal en soldaote die, emaol gelaand,
’t spul d’r uit moesse zien te krijge.

Daor kwaam diejen Duitser, ellènnig, strompelend; wij, mi
z’n alle, in de kelder. Zie d’t vûr oe?

Mar ôk, zô wijd às ge kijke kost, enkel vliegtuige vol pararchutisten, allemaol richting Arnhem die nao ’n vlucht over
bezet gebied bove Arnhem ôk nog moesse springe.
‘Market Garden’ via Eindhoven richting Nijmegen. ’n Paor
daag naoderhand ware we bevrijd. Bè de ‘kleine Elft’ in Velp
bè Grave han enkele Osse dèrkes ut Oss unne commandant
zô wijd wete te krijge dà ’n paor tanks èfkes naor Oss trugreje um ’n paor Duitsers op te haole en tege ons te zeige dà
we vrij ware. ‘K vertel ‘t ‘n bietje simpel mar ‘k waar nog mar
zeuve jaor èn ha d’r God zij dank gènne weet van hoe de
vurk ècht aon de steel zaat.
Nèt zo min toen ik mi ons vaoder ’s aovonds in de griebelgrauw langs ‘t spoorpèdje richting ’t station liep. Daor laage
ons bevrijders mi wà vrouwvolluk tege de spordijk kort
tege mekare aon. Op mèn vraog wà ze daor dinne waar zèn
antwoord: ‘Och jungske die soldaote komme te voet vanuit
België èn die zèn zo muuj dà ze hier ligge uit te ruste!’
Laoter begreep ik dà ze mi iets anders bezig ware.
’n Aander vûrval waar dà ze, ’n enkele daag laoter, in de
Bossestraot unne verdwaolden Duitser ontdekte. De consternatie waar zô groot dà de half Bossestraot vûr diejen
Duitser uitliep, dûr ’t teullaand richting Gèffes pèdje mi de
mare: ‘De schuilkelder in, de Duitsers zèn trug!’

Toch hèn we’t allemaol durstaon èn overleefd. De wederopbouw begos; iedereen krabde wir zuutjes overeind, we han
genog te ete. Bove de Maos moesse ze nog efkes waachte,
tot mei ’t jaor d’r op.
De school moes ôk dûrgaon. In 1941 begos ’t in mèn geval
mi de bewaarschool: ‘de klein kak, de grote kak’, de uurste
klas èn gao zo mar dûr. Mèn uurste schoolrapport (‘k hèd
nog) is gedateerd: ‘Pasen 1946, schooljaar ’45-’46’. Toen
ware we trug in ons eige school. Vûr diejen tijd krege we les
in de kroeg, ’t café wà nouw ’t ‘Vlashuukske’ hiet.
Toen ware we waor we moesse zèn. ’n Èchte school, gèn
café mèr; ’n èchte klas waor schoolplate aon de muur
honge. ‘n R.K. jongensschool, mi allemaol mèsters. Behalve
in de uurste klas dà waar ’n juffrouw, juffrouw Mies. Wie ze
gekend hi begrèpt mènnen twijfel.
D’r is in d’n tijd veul veraanderd, veul in ’t goeie maar ôk
veraanderingen waor we nie um gevraogd hèn. ’t Is vort ’n
raar wirreld.
Laot ik ’t daor mar op hauwe.
Jan Ulijn
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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 euthanasie.
De gedachte over wat wel en niet goed is kan veranderen
in de jaren. Een extreem voorbeeld is dat vroeger mensen
dachten dat ongelovigen op de brandstapel moesten
worden gegooid. Tegenwoordig zijn we tegen de doodstraf. Is het mogelijk dat we in de toekomst ook anders
gaan denken over heikele onderwerpen zoals euthanasie?
"Als gelovigen zijn we altijd vóór het leven. Het leven is heilig
en ons door God gegeven. Wij hebben geen recht om het
leven zelf in de hand te nemen. In principe moet je dus altijd
voor het leven zijn, maar het kan zijn dat door een leven te
nemen je het leven van anderen kunt redden. Leven van
iemand nemen om een groter kwaad te voorkomen. Als je
weet dat iemand met een geweer in zijn hand mensen gaat
omleggen en je hebt de mogelijkheid om diegene te stoppen,
door hem dit te beletten en als het niet anders kan te doden,
dan is dat een gerechtvaardigde keuze. Je moet alleen wel
helemaal zeker weten dat hij dit gaat doen. In het geval van
oorlog: als je weet dat één volk de overhand heeft en het
andere volk helemaal gaat uitroeien en je kunt dat voorkomen
door één of twee mensen te doden, dan voorkom je een
groter kwaad.”
Is er dan niet de mogelijkheid om die mensen gevangen
te zetten?
“Als die oplossing er is, moet je dat natuurlijk doen. Dus je
moet wel goed weten wat je doet. Maar als je echt ziet dat
het niet anders kan, dan is het moreel verantwoord om een
leven te nemen. Dat is ook waarom een leger altijd verantwoord is geweest binnen de katholieke kerk. Anders zou je
ook geen priesters of bisschoppen binnen een leger hebben.
De dreiging van geweld kan bovendien ook zorgen dat er
vrede in stand gehouden wordt. Maar het kan ook zijn dat
het leger echt levens moet nemen om te voorkomen dat er
nog veel meer mensen sterven.”
Zou vanuit die gedachtegang de doodstraf een goed
iets kunnen zijn?
“Daar is niet iedereen het over eens, maar ik denk van wel.
Als je echt een gevaarlijke beroepsmoordenaar hebt, die
om een of andere reden niet voor zijn hele leven lang vastgehouden kan worden, dan zou het verantwoord kunnen
zijn om zijn leven te nemen. Binnen de kerk noemen we dat
het proportioneel principe. Het hangt van de proportie af:
een minder kwaad is geoorloofd om een groter kwaad te
voorkomen. Je mag ook, als een vorm van zelfverdediging,
zo is dat ook in ons rechtssysteem, iemand anders doden
als je eigen leven zeer ernstig wordt bedreigd.”
Maar om terug te komen op mijn vraag: dat is nog
steeds een andere reden om iemand te doden dan
waarom vroeger mensen op de brandstapel werden
gegooid. Nu word je niet meer levend verbrand omdat
je iets anders gelooft. Kan de gedachtegang over
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euthanasie in de toekomst ook nog veranderen?
“Hoe zou je dat willen verantwoorden?”
Om ondraaglijk lijden te voorkomen.
“Wanneer is lijden ondraaglijk? Als we Jezus als voorbeeld
nemen: hij leed ondraaglijk tot op het bot. Ondraaglijk lijden
is een subjectief gegeven. In de wetenschap kun je wel
iemand in slaap brengen waardoor het lijden draaglijker
wordt. Palliatieve sedatie. Dan wordt een persoon in een
soort coma, een diepe slaap gebracht waarbij het stervensproces minder lijden met zich meebrengt en de persoon
vrediger en rustiger kan sterven.”
Is dat niet hetzelfde? Of hij sterft nu, of hij sterf binnenkort, maar krijgt niks meer van het leven mee. Dan kun
je er toch beter gelijk een einde aan maken.
“Op deze manier neem je niet zelf het heft in eigen handen,
maar blijft het een natuurlijk proces. Dus iemand in slaap
brengen waardoor hij op een natuurlijke manier dood gaat,
met draaglijk lijden, dat is een verantwoord iets. Er wordt
niets verkort of actief in gegrepen in het sterven proces.
Het is anders als je diegene een middeltje geeft waardoor
hij gelijk sterft. Morfine als medicijn tegen de pijn heeft
twee kanten: het verzacht de pijn en het verslapt de spieren.
Normaal gesproken is het doel om de pijn, het lijden te
verzachten, maar het neveneffect is dat de spieren en ook
de hartspier verslapt, waardoor die persoon kan sterven.
Dan is dat een verantwoorde handeling. Als je hoofddoel
echter is om die persoon een zodanige dosis te geven dat
zijn hartspier ermee ophoudt, dan wordt het afgekeurd
door de kerk. Het ligt dus wat ingewikkeld. Morfine is
verantwoord, maar je moet het gewetensvol toepassen.”
En als zelfs morfine niet meer werkt om het lijden
draaglijk te maken?
“Feit is dat de medische wetenschap, de kennis, zich steeds
verder ontwikkelt. Er worden steeds nieuwe mogelijkheden
en middelen gevonden om pijn te bestrijden. Dat maakt
het ook dikwijls erg ingewikkeld. Vaak moet je het per geval
bekijken. Dikwijls is er een intensief overleg nodig tussen de
verschillende disciplines waarbij de kerkelijke visie duidelijk
gehoord moet worden. Soms is het ook te ingewikkeld en
gecompliceerd om daar als pastoor in het veld iets duidelijks
over te kunnen zeggen. Het kan zijn dat een arts euthanasie
toepast omdat hij vanuit zijn medische achtergrond weet
wat de patiënt mee zal maken en hij dit lijdensproces niet
ziet zitten. Als alle personen die betrokken zijn gewetensvol
handelen en ook het handelen in het licht van het geloof
en het Evangelie stellen dan is het niet eenvoudig daar een
oordeel over te geven. Soms zal ik de gewetensbeslissing
die in nood genomen wordt moeten respecteren maar ook
beoordelen.”

Doet u dat dan?
“Daar kan ik ook niet één duidelijke uitspraak over geven.
Ik wil wel weten hoe het proces gegaan is dan. Uiteindelijk
denk ik dat ik probeer respect op te brengen voor de
gewetensbeslissing van die persoon.”
Wat als u het helemaal niet met deze beslissing eens bent?
“Dan moet ik bij mijn eigen geweten te rade gaan. Ik heb
ook een verantwoording af te leggen naar God. Net als die
persoon tegenover God. Het gaat bijvoorbeeld wel tegen
mijn geweten in als een persoon in volle bewustzijn en
verstand zijn leven gaat beëindigen en vraagt om het
Sacrament van de zieken. De ziekenzalving is om een mens
te sterken in zijn lijden, om te vergeven en te helen. God wil
die persoon zijn liefde tonen en hem nabij zijn. Als ik weet
dat diegene bewust het leven in eigen hand gaat nemen,
dan vraag je toch iets wat niet kan.”
Ik snap u, maar juist als iemand een verkeerde beslissing neemt door er zelf een einde aan te maken, heeft
hij u nodig om te worden vergeven door God, toch?
“Je kunt niet iemand op voorhand vergeven voor wat hij
gaat doen en wat ook vaststaat, al helemaal niet als dat
tegen God’s bedoelingen in gaat. Een verkeerde gedachte
vergeven kan wel maar een handeling die nog moet plaatsvinden en die zondig is? En vergeving kan ook alleen als
er spijt is over de daad, berouw en de intentie om het niet
meer te doen. Bij een vraag naar euthanasie en de wil om
die door te zetten ligt een grote contradictie een tegenstrij-

digheid, die ik niet met een verzoek voor een ziekenzalving,
wat betekent dat God vergeeft en heelt, kan realiseren.
En als de handeling gebeurt is, een dode mens kan ik als
priester niet vergeven, dat oordeel ligt bij God.”
Hoe zit het met zelfmoord?
“Dat is een moeilijk punt. Ik heb verschillende mensen
begraven die zelfmoord hebben gepleegd. Ik denk dat zelfmoord vaak een vorm van geestesziekte is. Je kunt je eigen
situatie niet meer aan. Je hebt geen uitweg meer, er is geen
oplossing meer. Ik zie zelfmoord niet zozeer als een vorm
van euthanasie, maar meer als een vorm van onmacht.
Een vorm van ernstig geestesziek zijn. Je bent dan niet
meer in staat om over je eigen leven nog een degelijk
oordeel te kunnen vellen.”
Zou dat bij euthanasie niet ook zo kunnen zijn?
Dat mensen vanwege de pijn niet meer in staat zijn
helder over hun eigen leven na te kunnen denken?
“Ja, dat kan. Daarom zei ik ook net dat elke situatie anders is.
Dat is heel lastig. Sinds een aantal jaren komen die dilemma’s
echter veel minder voor. Ziekenzalvingen worden sowieso
heel veel minder. Je kunt rustig stellen dat het hele geloof in
God verwaterd is. De mens is heel erg autonoom geworden.
Heeft God niet nodig en denkt ook helemaal niet aan een
oordeel van God of aan het leven hierna. Nu kom ik nog
hooguit één keer in de maand in het ziekenhuis. Tien jaar
geleden kwam ik een paar keer per week in het ziekenhuis
om mensen met het sacrament van de zieken nabij te zijn.”

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

Hoop voor christenen in Syrië
Zoals iedereen weet heeft in Syrië een allesverwoestende oorlog plaatsgevonden. Ook de kerken hebben ontzettend
geleden en de christenbevolking staat zwaar onder druk.
Om in elk geval iets te doen heeft de werkgroep diaconie
van onze parochie ervoor gekozen om de opbrengst van de
Advents- en Vastenaktie dit jaar te bestemmen voor
ondersteuning van een parochie in Syrië. Dit in samenwerking
met de Stichting Kerk in Nood, die nauwe contacten onderhoud met de plaatselijke Kerk aldaar. Steun aan Syrië is meer
dan een reactie op de dramatische humanitaire situatie die
veroorzaakt is door de oorlog. Men voorkomt er ook mee
dat de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten

verder wordt weggevaagd.
Over de Adventsactie hoort en leest u meer in de kerk,
op prikborden en het volgende parochieblad, uitgave
december.
Namens de werkgroep diaconie,
diaken Pieter Raaijmakers
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RK Begraafplaats Eikenboomgaard in Oss

Vrijwilliger met een gouden hart
Tot 1832 had de RK Kerk nog een oud kerkhof behorend bij de Grote Kerk in het centrum van Oss. Deze begraafplaats
werd afgekeurd omdat hij binnen 35 meter in de bebouwde kom lag en er werd iets verderop een nieuwe begraafplaats aangelegd. In 1872 werd de Eikenboomgaard ingezegend.
administratie wordt door de parochie
geregeld. Het kantoortje is een zoete
inval, mensen komen en gaan en
drinken er koffie, de sfeer is er heel
sociaal en vriendelijk. Van Gestel had
voor zijn pensionering een meubelzaak en is zeer handig met zijn handen
en restaureert veel. Broer vertelt: “De
kerk blijft belangrijk ook voor het herdenken. Verleden jaar werd er in de
krant een lichtjesavond aangekondigd,
maar dat was een particuliere actie
van een nabestaande. Wij vieren
Allerzielen en Allerheiligen in de kerk.
Op de begraafplaats mogen ook nietgedoopten begraven worden die voor
een Rooms Katholieke begraafplaats
kiezen. Net als op andere kerkhoven
hebben we een regelement en betalen
nabestaanden grafrechten. Als de
rechten verlopen zijn en niet worden
verlengd wordt het graf geruimd en
is er weer plaats voor een nieuw graf.
Dit beleid is voor iedereen duidelijk en
zorgt voor goede verhoudingen, een
goede sfeer en een mooi verzorgd
kerkhof”.
De Maas overstroomde toentertijd
elk jaar en het water stroomde ook
naar de plek van de begraafplaats,
om het perceel op te hogen hielpen
omliggende boeren bij de aanleg en
kwamen ladingen zand brengen zodat
er twee diep begraven kon worden.
De Eikenboomgaard is een groot
plein. Het is nu een winkelgebied en
er werden woonflats bijgebouwd.
In 1978 werd de begraafplaats
verkleind en geruimd, waarbij de
resten naar het RK gedeelte van de
Algemene Begraafplaats Hoogen
Heuvel zijn gebracht. Op de plek kwam
een parkeerterrein. Er zijn meerdere
parochies uit de buurt gefuseerd en de
parochie Maria Onbevlekt Ontvangen
waaronder de Grote Kerk viel, hoort nu
bij de Willibrordusparochie. Zij hebben
zes begraafplaatsen in beheer met
ieder een eigen identiteit en eigen
groep vrijwilligers.
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Op de Eikenboomgaard liggen 2400
mensen begraven, waaronder een

paar beroemde families zoals de familie Jurgens, een boterfabrikant die het
patent kocht van margarine. Dit was
het begin van Unilever, ook ligt Jan
Cunen er begraven waar het museum
in Oss naar vernoemd is.
Oss was een rijke gemeente en dat
is te zien aan het vak met de mooie
oude monumenten en grafkelders.
Het graf van Jurgens-Waardenberg
werd bijvoorbeeld vormgegeven door
een Duitse kunstenaar Frederich
Mengelberg. De kunstenaar was
vanuit huis protestants maar bekeerde
zich tot het katholicisme. Nu worden
er nog steeds prachtige en grote
monumenten bijgezet, bij twee van
hen zijn zelfs de achterkanten vormgegeven.
Één van de vrijwilligers van de Eikenboomgaard is Broer van Gestel, die
met andere vrijwilligers zorgt dat het
kerkhof netjes wordt bijgehouden.
Het grafwerk en tuinonderhoud is in
handen van een tuinder en de

Pauline Prior

Vrijwilligers gezocht
voor de Heilige Geest
kerk
Wij zijn op zoek naar enkele dames
of heren die ons kunnen meehelpen
om onze kerk schoon te houden.
We poetsen de kerk iedere 6 weken
op een vrijdagochtend en kunnen in
overleg de tijd aanpassen.
Wij zijn ongeveer drie uur bezig maar
we hebben op tijd een gezellige koffie
of thee pauze. Heb je tijd en kan je
een paar uur vrijmaken? Dan ben je
van harte welkom!
Voor meer informatie neem dan contact op met mevrouw Mieke Nooijen.
Telefoonnummer: 0412-611167.

“Aangenaam…”
De nieuwe diaken
Sinds 1 september j.l. ben ik toegevoegd aan het pastoraal team van de St. Willibrordparochie. Mijn naam is Pieter
Raaijmakers, ik ben 64 jaar, getrouwd en vader van drie dochters en een zoon, die allemaal bijna uitgevlogen zijn.
Ik ben zoon van Cees Raaijmakers uit Nistelrode en Marie Langens uit Heesch/Vinkel, dus een 'ras'-Brabander.
Het heeft tot mijn 40ste geduurd voordat ik wist wat ik echt wilde met mijn
leven en mijn vrouw speelde daarbij
een belangrijke rol. Zij wilde trouwen,
óók voor de Kerk, terwijl ik die helemaal
had afgeschreven. Aangezien ik niets
voelde voor een schijnvertoning en
een eerlijke gelofte, of géén gelofte
wilde doen, was ik genoodzaakt mij te
verdiepen in het wezen van het huwelijk en daarmee ook van de Kerk.
Toen ik dat gevonden had ben ik
kerkelijk getrouwd en meteen ook
doorgegaan met – het liefst alles te
weten te komen over Jezus -. En toen
ik Hem eenmaal beter kende wist ik
zeker dat ik voor Hem, en voor niemand
anders nog, wilde werken en leven.
Vierentwintig jaar geleden werd ik
diaken gewijd en ik heb in Uden onder
drie verschillende pastoors vooral heel
veel uitvaarten gedaan, kinderen
gedoopt en een steeds verder afnemend
aantal huwelijken ingezegend. Voor
de duidelijkheid; een diaken is gewijd
en mag alles doen in de Kerk, behalve

klassiek en redelijk fanatiek hardloper.
Elk jaar doe ik mee met de Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

de Eucharistie, het Sacrament van
vergeving (biecht) en het Sacrament
van de zieken.
Ook op het diaconale vlak heb ik een
en ander gedaan, vooral veel ziekenbezoek. En dat hoop ik in Oss en
omgeving ook weer te kunnen doen.
Verder speel ik saxofoon bij de
Harmonie van Zeeland, ben ik muziekliefhebber van Rolling Stones tot

Natuurlijk is er een aanleiding voor
zo’n late overplaatsing van Uden naar
Oss. Feit is dat ik mij niet kon verenigen
met de plotselinge beleidswijzigingen
die onder de laatste pastoor werden
doorgevoerd. Mijn overtuiging is dat
de Kerk trouw moet blijven aan haar
diepste wezen en dat is het Evangelie
met als hoogtepunt de Verrijzenis.
“God die alles geeft voor mij, voor u,
voor jou”. Wat dit zoeken aangaat voel
ik mij heel goed op mijn plek in ons
nieuwe team in Oss. Hopelijk kunnen
wij samen de vreugde van het
“Eu-angelion”, de Goede Boodschap,
nog wat verder onder het stof uit krijgen.
Diaken Pieter Raaijmakers

Geslaagde fietstocht voor Didi Foundation
Met plezier hebben we op 31 augustus voor de vijfde keer voor de Didi Foundation en het meisjeskindertehuis in India
de MOV-fietstocht georganiseerd.
Met prima fietsweer zijn 158 sportieve
mensen opgestapt voor een fietstocht
van Oss via Geffen, Munnekes-Vinkel,
Nistelrode en de Maashorst weer
terug naar Oss. Deze tocht was ongeveer 30 km. De andere tocht liep van
Oss via Vinkel, Vorstenbosch, Bedafse
Bergen en de Maashorst, waarmee
de fietsers 50 km wegtrapten naar
Oss. Terug in het Parochiecentrum
aan de Korenstraat heeft een volle
zaal mensen kunnen genieten van de
heerlijke zelfgemaakte soepen, gebak
en drankjes.

Ook is er flink in de beurs getast door
na aankomst mee te doen aan het rad
van fortuin. Al deze acties zorgden
voor een mooie opbrengst waaraan
ook een groot aantal donateurs spontaan hebben bijgedragen. Er werd
uiteindelijk € 1800,35 opgehaald. Een
heel mooi bedrag en daarom willen
wij iedereen bedanken die meegewerkt en bijgedragen heeft aan dit
mooie resultaat.
Werkgroep Diaconie Parochie Willibrordus
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Viering zondag 16 juni (11.30 uur) in de H. Geest kerk te Oss

Terugkijken op Wereldkerkdag 2019
De tijd dat het voor verschillende diensten praktisch was een kwartiertje voor de aanvang
aanwezig te zijn, om nog een redelijke kans op een behoorlijke plaats te hebben, ligt nogal
een paar jaartjes achter ons. Ook vandaag is het een kwartier voor aanvang van de dienst
nog een vrij lege kerk, maar dan begint ze aardig vol te stromen… en verdwijnt de stilte.
Hoe ernstig de verstoring van die stilte is? Ik ervaar ze niet als storend, al wordt met het
toenemend aantal bezoekers de grens van zacht geroezemoes door het multiculturele
gekakel ruimschoots gehaald. Als een leeglopende ballon echter valt plotseling de stilte,
wanneer de bel aangeeft dat de dienst gaat beginnen.
Dan is het een lust voor het oog de tien groepen uit de
verschillende landen met hun nationale vlaggen naar voren
te zien komen. De mooie openingszang wordt verzorgd door
het wereldvrouwenkoor Oss, onder leiding van Gerard van
Schijndel, die hier vandaag (naar mijn inschatting) als gastdirigent optreedt.
Pastoor Kerssemakers introduceert kort onze bisschop
Gerard de Korte en dan duurt het niet lang of de kerk wordt
weer met gezang gevuld; vandaag niet alledaags. Nee, het
internationale karakter wordt geen moment verloochend!
De 1ste lezing wordt gehouden door mevrouw Shu Le,
Indonesië en de 2de door een Poolse mevrouw. Ook Eva, die
zichzelf met gitaar begeleidt als ze het alleluia zingt, is Pools.
De meertaligheid is een passende uiting van het internationale karakter van de dienst, wat niet wegneemt dat ik het
waardeer dat onze boekjes toch Nederlandstalig zijn.
Het evangelie wordt ook in onze eigen taal gelezen. En bij
het houden van zijn preek gaat onze bisschop er gelukkig ook
van uit dat er een behoorlijke groep Nederlandstaligen zal
luisteren. Geholpen door wat handvaten, die hij me op verzoek toestuurde, mag ik hier wat over de inhoud vertellen.
Gebaseerd op de evangelielezing van vandaag, waarin Jezus
in zijn afscheidsrede de geest belooft, wijst de bisschop
erop hoe de bange apostelen na de kruisdood van Jezus,
toen de Heilige Geest over hen was neergedaald, moedige
missionarissen werden. Te beginnen in Jeruzalem verkon-

digden zij Jezus’ verrijzenis; ze
trokken verder en legden zo de
basis van onze huidige wereldkerk.
Dat er in Nederland sprake is van
krimp valt niet te ontkennen, maar
elders in de wereld groeit en bloeit
de kerk. Zien we niet op diverse
plaatsen “reversed mission”,
priesters uit andere werelddelen,
die
hierheen komen om mee te helpen
het schrijnend priestertekort op
te vangen? Dit betekent niet dat
alle christenen het overal makkelijk
hebben. In landen met een
communistisch regime en in landen met een grote moslimmeerderheid zijn de omstandigheden vaak zwaar tot
onhoudbaar. De liefde van God geeft hen echter moed en
vertrouwen. De bisschop eindigt zijn
toespraak met de wens dat we als katholieken in Nederland
die liefde van God met elkaar mogen delen.
Het hierop volgend, door de grote groep aanwezigen luid
gezongen Credo voelt aan als een warme nostalgische
streling. Dan lijkt de meertaligheid haar hoogtepunt te
bereiken bij het bidden van de voorbeden, waarbij ook
de verschillen in cultuur duidelijk opvallen. Het is naar ik
meen de vrouw uit India, die er wel iets zo indrukwekkend
moois van maakt - is het een combinatie van declameren
en zingen? – dat ik mijn vrouw in haar oor fluister: “Je krijgt
gewoon de neiging te gaan applaudisseren.”
Het Sanctus wordt door een Filipijnse groep gezongen en
ook na de consecratie zijn het verschillende buitenlandse
koren die de dienst opluisteren. Het Onze Vader wordt in
zeven buitenlandse talen gebeden en daarna in het Nederlands. En als kapelaan Renders na de communie de gitaar
pakt ter begeleiding van het Marialied, dat hij samen met
pastoor Kerssemakers zal gaan zingen, blijken die twee
dermate in internationale sferen te verkeren, dat ze in het
Spaans gaan zingen.
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Aan het einde van de H. Mis klinkt luid het “Wij hebben voor
u gebeden.”, waarna we in processie van de Berghemseweg,
via Hooghuisstraat, Heuvel en Peperstraat naar de pastorietuin trekken. Daar is het prima tuinfeestweer en de tuin is
op de ontvangst van veel gasten ingericht. Van meet af aan
kan de dorst gelest worden en al spoedig zie ik mensen
met wel voorziene bordjes lopen en begonnen we inter-

nationaal, ook de recepten voor wat hier geserveerd wordt
zijn multicultureel. Meer overeenstemming meen ik te
constateren in het oordeel van de verschillende gasten over
het gevarieerde menu: het smaakt allemaal prima. En de
sfeer is uitstekend. Men zit gezellig te praten; er wordt wat
gezongen en een groep die vond dat door een technisch
mankementje haar zang onvoldoende tot haar recht was
gekomen, gaat haar lied in Papiamento opnieuw zingen.
Het is hier als zit je in een wolk van spontane vrolijkheid.
Mijn vrouw vindt het de hemel op aarde. Wat zou je je daar
nog meer kunnen wensen? Of vrolijkheid gepast is op
wereldkerkdag, terwijl er sprake is van krimp, daar kan
genuanceerd over worden geoordeeld.

Vormelingen Willibrordus Parochie
Op de zaterdag van Pinksteren 8 juni 2019, hebben we
in onze parochie het h. Vormsel gevierd samen met
Mgr. Rob Mutsaerts. Na een gedegen voorbereiding
konden de 8 jongens en meisjes met overtuiging en
kennis 'ja' antwoorden op de vraag of ze de doopbeloften
die hun ouders, peters en meters bij de doop hadden
gedaan, nu zelf wilden beamen.

Op de eerste plaats voor wie is die krimp meer jammer?
Voor de kleiner wordende groep, of voor degenen die afhaken?
En ongetwijfeld past het ons om op een blije manier blijk te
geven van ons geloof in het blijde evangelie.
Als Chris Henskens even het woord krijgt, begint hij met de
reactie van de directeur van een bouwonderneming, die zo
aangenaam verrast was toen hij eens een bedankje, ja een
compliment, van een tevreden klant kreeg, terwijl hij gewend
was alleen de mopperende klanten aan de telefoon te krijgen.
Chris wil ook alleen positieve dingen vertellen en komt dan
al snel bij Jezus uit, die Simon de naam van Petrus gaf, wat
steenrots betekent. Op die steenrots bouwde Christus zijn
kerk en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.
Dan zingen we gezamenlijk nog het eerste couplet van het
“Aan U o koning der eeuwen.” En als we amper zijn uitgezongen, beginnen er een paar druppels te vallen.
Het aangrenzende Parochiecentrum is echter open en daar
is op de mogelijke komst van de gasten gerekend. Voor mijn
vrouw en mij lijkt huiswaarts keren nu echter praktischer;
we kunnen terugkijken op een voltooide geweldige dag:
een voor 200% geslaagde dag! Die 200% wil ik wel even
uitleggen: De organisatie was perfect. Dus 100%. Maar een
feest wordt toch gemaakt door de
gasten!? Ook die gasten verdienen
voor hun inbreng,
houding/opstelling… 100%.
En 100 + 100 = 200!
Rest me alleen nog dank en dan
bedoel ik dank namens de hele parochie, te betuigen aan alle vrijwilligers die hun steentje of steen hebben bijgedragen aan het welslagen
van deze fantastische dag!
Inderdaad dank aan allen, maar
toch nog even bijzonder aan de
spin in het web, die aan zoveel
touwtjes moest trekken. Mijn
indruk is dat Jan Janssen touwtjes
en kar trok. En mocht ik ernaast
zitten… dan komt iemand me wel
corrigeren.
Jan van Asseldonk

Wat vroeger de plechtige communie was, een hernieuwing
van de doopbeloften, wordt nu in één viering, met het
Sacrament van het Vormsel, beleden en gevierd. Het heilig
Vormsel is de voltooiing van de christelijke initiatie; zo ben
je helemaal opgenomen als volwaardig lid in de Roomskatholieke Kerk. Je kunt dan ook het Sacrament van het
huwelijk, of de priesterwijding ontvangen en zelf als peter
of meter optreden.
De jongens en meisjes uit Berghem, Megen en Oss gaven
een mooi getuigenis van hun geloof en motiveerden hun
stap op originele en duidelijke wijze. De Bisschop ging in op
het belang van een keuze voor Christus en zijn Kerk juist in
deze tijd waar mensen menen dat ze autonoom zijn en God
en zijn Kerk niet nodig hebben. Het was een mooie viering
met prachtige begeleiding van ons koor ‘Les Chanteurs de
st Gérard’. Met dank aan de beide dames Marion Verwij en
Rena Gruijters die de vormelingen het afgelopen jaar mee
begeleid hebben.
Pastoor R. Kerssemakers

*

dat je
“Op het moment
feren,
ij
c
g
e
w
t
n
u
k
lf
e
z
je
kan er iets moois
gebeuren.”
13

Uitgelicht

Jan van Asseldonk

Vrijwilligersdag Willibrordus Parochie zondag 23 juni 2019
Van het bewust op dezelfde datum plannen van de vrijwilligersdag en de inzegening van de Mariakapel in Megen ben
ik niet uitgegaan, maar als een ongelukkige combinatie heb ik het niet ervaren; eerder integendeel. Ons retourtje
Megen met een vrijwilliger en afgezet worden bij de feesttuin, vind ik aardig passen bij deze dag.
verhaal, maar Sidney v.d. Bergh begint zelf met de aankondiging dat hij wat langer tijd zal nemen. En dan blijkt uit zijn
toelichting op… verantwoording van het multifunctionele
karakter van deze vrijwilligersdag, dat wat ruimere tijdsbeslag alleszins verantwoord. Hij is er erg duidelijk over dat
de dag niet alleen bedoeld is als dank aan alle vrijwilligers,
maar ook als bijdrage tot hun verbroedering in onze over
enkele dorpen verspreide parochie en als stimulans tot het
met onverminderd of groeiend enthousiasme blijven inzetten voor en meewerken aan een door vieren, bezinnen en
dienen bloeiende geloofsgemeenschap.
Ik meen me ook stellig te herinneren dat hij een luid applaus
voor zijn speech kreeg en geloof vast, dat de dames van het
koor uit Megen, die zich nog wel eens lieten horen, als ze
eraan gedacht hadden, het toepasselijke lied “Wat een
spreker is die man!” hadden ingezet.
Ook zonder dat lied ontbreekt er echter niets aan de sfeer in
de tuin.

Bij onze aankomst bij de kapel sluit ik me meteen aan bij
het koor, dat nog even de gezangen voor het plechtige lof
doorneemt. Voor aanvang van dat lof zullen we, correct
volgens het boekje, als openingslied “Gekomen is uw lieve
mei” zingen. In zijn begroeting en openingswoord vraagt
pastoor Kerssemakers, die in deze dienst voorgaat, aandacht
voor de prachtige monstrans, die hij tijdelijk aan het museum
heeft onttrokken en wijst op de mooie en uitstekend
geslaagde restauratie van de kapel; geslaagd ja. Dat ze niet
van deze eeuw is zie je er veel minder aan af dan aan ons.
De weergoden zijn ons de hele dag gunstig gezind. Het is
prettig toeven rond de kapel; aardig temperatuurtje, maar
niet snikheet. Bij de aan het lof voorafgaande inzegening
van de kapel wordt een Marialied gezongen en als het heilig
Sacrament wordt uitgestald het “Adoro Te Devote”. Behalve
onze Nederlandstalige Marialiederen zingen we vanmiddag
verder - en ik denk voor menig koorlid met nostalgische liefde het “Magnificat het Tantum Ergo en Regina Caeli”. We sluiten
de kapel en Megen af met “Wij groeten u o koningin”, zo’n
liedje dat uitnodigt tot echt uit volle borst meezingen.
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Dan op naar de pastorietuin, waar we met velen verwacht
worden. We zijn vroeg en bij onze aankomst is de gitarist/
zanger nog met zijn snoeren bezig en overtreft het aantal
cateringmedewerkers het aantal gasten, maar dat is van erg
korte duur. Al snel zien we een vrij hoge bezettingsgraad
van de vele zitplaatsen aan de lange tafels. Van echt drukkende hitte is geen sprake, maar naar de plekjes met wat
schaduw lijkt toch enige voorkeur uit te gaan. De pastoor
houdt het kort met zijn openings- en welkomstwoord en
ook Jan Janssen, die het e.e.a. vertelt over hoe men zich
de gang van zaken vanmiddag voorstelt, heeft geen lang

Zo’n sfeer, die mijn vrouw altijd “de hemel op aarde” noemt.
Wat valt er in feite ook meer te wensen? Het cateringpersoneel is uiterst vriendelijk en onze oren wordt geen geweld
aangedaan met de vrolijke muziek van de muzikant. Drinken
wordt bij je gebracht en om de wachttijd te beperken als je
wat te eten wilt halen, staan de buffetten op drie plaatsen
in de prachtige pastorietuin.
Voldaan en terugblikkend op een toch wel heel erg geslaagde
middag keren we huiswaarts. Ontmoetingen met gelijkgestemden zijn als regel leuk en onze parochievrijwilligers
vormen daar geen uitzondering op. Dus elk jaar weer zo’n
vrijwilligersdag?

Ik geloof dat het geen studie economie vereist om te snappen
dat dat (financieel) geen haalbare kaart is. We zullen dus
wat langer op deze dag moeten teren. En wat aan het einde
van dit verslag nog op te merken over de inzegening van
het Mariakapelletje in Megen, waarmee de middag begon?
Ik ga ervan uit dat alle daarbij aanwezigen het als een mooie

dienst hebben ervaren en een jaarlijkse vierende samenkomst in deze geest zouden verwelkomen. Als je daar een
goed idee voor denkt te hebben horen we dat graag.
Jan van Asseldonk

De Mariakapel op de weg van Macharen naar Megen
Idyllische foto’s uit het Rijke Roomsche Leven van weleer? Dat zou het makkelijk kunnen zijn, maar nee, de foto’s zijn
gemaakt op zondag 23 juni 2019. Het was prachtig weer, we konden buiten zitten, voorbijgaande fietsers keken
verbaasd naar het sfeervolle tafereel. Op deze zonnige zomerse zondag werd de Mariakapel op de weg van Macharen
naar Megen na een flinke opknapbeurt opnieuw ingezegend door pastoor Kerssemakers.

De pastoor had daarbij de vrijwilligers van de hele parochie
uitgenodigd. Plus een samengesteld koor uit Megen, dat
onder leiding van dirigent Gerard van Schijndel bekende
liederen zong. Die konden wij allemaal nog meezingen,
bijvoorbeeld: “Wij groeten u o koningin” en ”Magnificat”.
Zeker onder begeleiding van een elektronisch orgel.
De pastoor zegende met een kwast wijwater de binnenen buitenkant van de kapel. Hij had uit het Museum voor
Religieuze Kunst te Uden de grote gouden monstrans
geleend, volgens de pastoor eigendom van de Servatiuskerk. Die monstrans stond te stralen op een altaartafel voor
de ingang. Om de beurt bad iemand een tientje van de
rozenkrans voor, zongen we zoals gezegd een lied mee en
sprak de pastoor een woordje.

De kapel staat er al even. De volledige naam is Kapel Onze
Lieve Vrouw van de Zeven Weeën ook wel Kapel van Onze
Lieve Vrouw van Zeven Smarten. In 1733 gebouwd door
franciscanen, die in Megen een klooster hadden opgericht.
Zij waren gevlucht uit Den Bosch nadat de protestantse
Frederik Hendrik de stad in 1629 ingenomen had en de
katholieke godsdienst daar verbood. Graafschap Megen
met Haren, Macharen en Teeffelen bleef zelfstandig en
katholiek. De kapel stond op een strategische plaats:
destijds vlakbij een pontveer, dat katholieken uit Gelderland
de mogelijkheid bood de rozenkrans openlijk te komen
bidden. De 7 weeën of smarten verwijzen naar de ellendige
momenten in het leven van Maria. Op het bordje van de
ANWB op de muur staan ze vermeld. Als zeven zwaarden
in de borst van Maria op een van de glas-in-loodramen uit
1948 worden ze gesymboliseerd. De twee houten beelden,
een buiten, een binnen, zijn replica’s van beelden uit de 15de
en 18de eeuw, nu in het museum te Uden. “Ziet of er een
Smart is gelijk aan de mijne” stond er voorheen boven het
portaal. Nu “Langs deze weg zet genen voet of zeg Maria
wees gegroet”. Dat doen we dan. In de loop van de eeuwen
is er afwisselend veel en weinig devotie geweest met
georganiseerde plechtigheden, broederschappen, processies en vergetelheid. De kapel is nu rijksmonument en elke
dag geopend. Je kunt er nog steeds een kaarsje opsteken
als je er toch langs fietst of loopt.
Yvonne van Balveren
(Macharen)
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Een stukje geschiedenis en het Willibrordus patroonsfeest
Willibrordus is niet alleen patroon van onze parochie maar ook de patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.
Wat wil dat zeggen en wie is hij eigenlijk? Clemens Willibrord, ook Willibrordus genoemd, geboren in (Northumbria,
omstreeks 658 in Echternach, gestorven 7 november 739) was een rooms-katholieke aartsbisschop en missionaris
van Angelsaksische afkomst. Willibrord is een christelijke heilige en staat ook bekend als de “apostel der Friezen”,
soms ook als “apostel van de Lage Landen”.
Willibrord werd geboren als zoon van
pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis als
oblaat toevertrouwd aan het klooster
van Ripon nabij York in Engeland,
voordat zijn vader zelf als kluizenaar
ging leven. In Ripon groeide Willibrord
op onder invloed van Sint-Wilfridus
(Egbert), de bisschop van York. Wilfrid
verzette zich tegen de toen heersende
Keltische-katholieke traditie en was
een voorstander van de Romeinse
ritus. Op zijn 20ste vertrok Willibrord
naar Ierland. In de Abdij van Rathmelsigi
onderwierp hij zich aan een regime van
strenge tucht. Tien jaar later, hij was
toen 30 jaar oud, werd hij daar in 688
tot priester gewijd.
Volgens de latere schrijver Alcuinus
was Willibrord vervuld van de geest
van “peregrinatio”, de mystieke wens
om het aardse thuis te verruilen voor
de bekering van heidense volken en
reisde Willibrord in 690 met elf of
twaalf gezellen, onder wie Werenfried
van Elst, via het huidige Katwijk naar
Friesland om het voorbeeld te volgen
van Jezus Christus die rondtrok om zijn
boodschap te verkondigen. Willibrord
begon daar met zijn kersteningsmissie
van de Friezen, die zich soms tegen de
kerstening hadden verzet.
In tegenstelling tot de missioneringpraktijk van de Iers-Schotse monniken,
die bij de evangelisatie geen systeem
hanteerden, organiseerde Willibrord zijn
missionering pragmatisch en doordacht.
Zo zocht hij eerst de bescherming van de
Pepinidische hofmeier Pepijn van Herstal,
die zo rond 690 het dan toe Friese rivierengebied rondom Utrecht en Dorestad op
de Friese koning Radboud had veroverd.
Ook verzekerde hij zich van pauselijke
goedkeuring. Na twee moeilijke reizen
naar Rome werd hij in 695 door paus
Sergius I tot aartsbisschop der Friezen
gewijd, waarbij een oud Romeins fort in
de Utrechtse binnenstad zijn zetel werd.
Bij zijn wijding kreeg Willibrord van de
paus de voornaam Clemens toegekend.
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Door de steun van Pepijn van Herstal
kreeg Willibrord van de Frankische

adel een grote hoeveelheid landgoederen geschonken. Hij was de
oprichter en bouwer van heel wat
kerken en kloosters. Willibrord ontving
in 698 de eerste helft van een groot
landgoed van Irmina van Oeren,
een abdis nabij Trier. Irmina was de
moeder van Plectrudis, de vrouw van
Pepijn van Herstal. Toen Pepijn van
Herstal hem later ook het resterende
deel van dit landgoed schonk, was
Willibrord in staat om de Abdij van
Echternach te stichten. In deze abdij
bereidde hij zijn missietochten naar
Frisia, Thüringen en Denemarken voor.

Na de dood van Pepijn van Herstal in
714 brak in het Frankisch koninkrijk de
Frankische Burgeroorlog uit. Hierdoor
werd Radboud in de gelegenheid
gesteld om zijn verloren gebieden
in Midden-Nederland, waaronder
Utrecht, weer terug te veroveren.
Pas toen Karel Martel Utrecht definitief
veroverd had op Radboud, kon
Willibrord zich blijvend in Utrecht vestigen. In 719 ontving Willibrord bezoek
van Bonifatius, die na een verblijf van
drie jaar naar de Germaanse landen
vertrok om daar te gaan kerstenen.
Van het einde van Willibrords leven is
niets bekend, behalve dat hij voor zijn
dood zijn opvolging had geregeld en
zijn grote bezittingen had toegekend.
Willibrord stierf op 81 jarige leeftijd en
werd op eigen verzoek begraven in
Echternach. Heden ligt Willibrords graf
in de crypte van de basiliek van de
Abdij van Echternach.

In de legendes over Willibrord spelen
waterbronnen en putten een grote rol
omdat het christendom tegenover de
natuurverering van de Germanen stelt
dat Christus de enige en eeuwige
bron is. Het Germaanse heidendom
zelf werd sterk bepaald door natuurverering met heilige bomen, stenen
en water als levensbron. Al gauw na
zijn dood werd Willibrord in
Echternach als heilige vereerd.
De verhalen en legendes van de
wonderen rond Willibrord zijn talrijk.
De Willibrordsputten en bronnen die
zijn bekeringswerk op zijn “peregrinatio” markeerden, bezocht men ter
genezing van zenuwaandoeningen,
vooral die van kinderen.
Bedevaartgangers die in Echternach
deelnemen aan de springprocessie,
tonen ook nu nog hun trouw aan de
patroonheilige. Het is een merkwaardige processie aangezien er steeds
drie stappen naar voren gezet worden
en vervolgens twee naar achteren.
De oorsprong van dit gebruik is onbekend. Elk jaar vindt deze processie met
duizenden deelnemers en bezoekers
plaats op de dinsdag na Pinksteren ter
nagedachtenis aan Willibrord.
Zijn feestdag is op 7 november maar
als Willibrordus Parochie vieren wij dit
op zondag 10 november.

Willibrordus Viering

Zondag 10 november tijdens de H. Mis
van 10.00 uur in de Grote Kerk te Oss.
Alle koorleden van alle koren uit onze
parochie zijn uitgenodigd om deze
plechtige Eucharistie te begeleiden
met zang en gebed zodat wij allen als
gelovige mensen op een feestelijke
wijze eer kunnen brengen aan God
voor deze apostel en samen ons geloof
opnieuw bevestigen en verdiepen.
Pastoor R. Kerssemakers

Bijschrift foto:
Veelal wordt de heilige Willibrordus als Bisschop met Bijbel en
een Kerk afgebeeld. Zo ook in Oss en in de Berghemse kerk.

In memoriam… Jan van Erp

4 augustus 1943 – 10 juni 2019

Toen ik in mei 2017 in Oss aankwam trof ik in de Grote Kerk, Jan van Erp: ‘Ik ben koster al 15 jaar. Zowat tegelijk met
Pastoor Mennen hier begonnen. Welkom pastoor’ Met Jan trof ik met een zeer verzorgde kerk ook een tot in de
puntjes verzorgde liturgie aan. Niets was aan het toeval overgelaten. Alles gebeurde op tijd op schema en doordacht.
’s-Morgens stond Jan klaar om de mis te dienen en ‘s-avonds was hij de laatste die de kerk uitging en de deur dicht maakte.

Alles stond klaar, het kazuifel en
gewaden op kleur en op orde, de
lezingen op de corresponderende, of
bij de heilige van die dag. Geen feest
of gedachtenis ging aan Jan voorbij en
meestal wist hij wie er wel of niet in de
kerk waren en waarom.
Niets ontging hem, dat kaarsje brandt
voor die mevrouw en de intentie is
voor die mijnheer. Hij kende leverancier
en afnemer. Of het de uitvaartondernemer of de kaarsenleverancier was,

hij dwong respect af want hij was
correct en georganiseerd. Bij grote
feesten lag het draaiboek voor de
medewerkers al weken klaar. Pasen
was voor hem het feest van het jaar
dan kwam alles uit de kast en kon Jan
zijn kennis en vaardigheid over het
priesterkoor en in de kerk uitspreiden.
Jan was precies, keurig gekleed,
punctueel, gedisciplineerd, en veeleisend voor zichzelf maar vroeg dat
ook van de acolieten, misdienaars en
de pastoor. Pastoraal was hij een en al
betrokkenheid en een vraagbak voor
deze en de vorige pastoor. Ook het
kerkhof en de administratie konden op
de aandacht en zorg van Jan rekenen.
Jaren heeft hij de parochie bestuurlijk
gediend met zijn kundigheid en
betrokkenheid. Steun en toeverlaat
bij alles was steeds zijn vrouw Riet,
die zelfs met het grote Paasfeest thuis
geen rust kreeg. Zijn schraal gezichtsvermogen maakte met alle trappen
en obstakels die de kerk rijk is, hem
het leven als koster zuur, maar toen
een enigszins riskante operatie goed
uitpakte en Jan niet alleen de vage
figuren in de kerk als personen kon
onderscheiden maar ook de film van
zwart wit, weer in ‘full colour’ zag, was

hij de koning te rijk.
De ellende begon een jaar geleden
toen er vermoeidheid optrad, wat hij
niet als zodanig kende en er bloed
armoede geconstateerd werd. Dat was
het begin van het einde, met bloed
transfusies en daarna stevige chemo’s
kon het tij niet gekeerd worden. Jan
bleef ongelofelijk sterk staan ondanks
dat het hem alles kostte. Zijn sterke
geloof en de goede zorgen van zijn
vrouw Riet hielden hem overeind.
Tot op het laatst bleef hij trouw aan
zijn roeping. Hij liet zijn kerk niet los.
Pas op het allerlaatste moment moest
hij toegeven dat hij niet meer kon.
Met een prachtige plechtige uitvaart
waar zeer velen aanwezig waren
hebben we afscheid genomen van
een echte Ossenaar, een echte koster
een diepgelovige en dierbare mens
die het verstond om God en de mens
te dienen met de gaven en talenten
die hem gegeven waren.
Jan, bedankt voor alles, Requiescat in
Pace, rust in vrede.
Pastoor R. Kerssemakers

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie
Naam overledenen:

Leeftijd

Kerk

 Joke Bogaerts-de Graaf

72

H. Geest, Oss

 Leny van Ballegooij

102

MOO, Oss

 Jan van Erp

75

MOO, Oss

 Ida Boerboom van Donzel

71

MOO, Oss

 Willemien de Stigter van Aarle

84

MOO, Oss

 Annie Broekman van den Broek

83

H. Willibrordus, Berghem

 Nelly van den Elzen Steenbergen

87

MOO, Oss

 Gerrit van Ravensteijn

67

H. Willibrordus, Berghem

 Stientje Roelofs van Houtert

89

H. Willibrordus, Berghem

 Arnold Megens

72

St. Petrus Banden', Macharen
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Kun je nog zingen? Zing dan mee!
Ons Don Boscokoor heeft nooit moeilijk gedaan, als iemand kwam zeggen ook graag mee te doen. Er werd niet
geïnformeerd naar een conservatoriumdiploma - ik betwijfel of ook maar één van onze leden ooit een stap in een
conservatorium heeft gezet - en evenmin werd een C.V. gevraagd. En iemand afwijzen… Komt niet ter sprake…!
Ook eenmaal binnen verloopt alles met Brabantse souplesse
en voelt men zich opgenomen in een gezellige club, waar
het prettig toeven is. We zouden ons koor met enthousiaste
zangers graag zien groeien, zodat een nog voller geluid ten
gehore gebracht zou kunnen worden. En elke stem is welkom,
alt, bas of tenor en voor iemand die bij de sopranen gezet
kan worden geldt eigenlijk een superwelkom.

Denk niet te vlug: “Ik kan niet zingen.” We doen allemaal ons
best, maar wij blijven amateurs en onze dirigent probeert
eruit te halen wat er in zit, maar stelt geen extreme eisen.
’t Is een en al redelijkheid op onze repetities van 10 tot 12 uur
- met ingelaste koffiepauze - op iedere zaterdagmorgen in
het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss.
Wil je er eens over nadenken ons te komen versterken?
Je bent van harte welkom. Het komt voor dat mensen wat
terughoudend zijn om zichzelf aan te melden, als zouden
ze zichzelf opdringen of om andere redenen aarzelen.
Dus ken je iemand in je omgeving, van wie je denkt: “Dat zou
iets voor hem of haar zijn.”; geef het a.u.b. door aan één van
onze bestuursleden: Alda Spanjers, telefoon: (0412) 631536
of aan Harry Sprakel, telefoon: (0412) 634488.
Nieuwkomers hartelijk welkom.
Don Boscokoor

Wijdingen in het aartsbisdom
Utrecht
Op zaterdag 30 november wordt in de kathedraal van
Utrecht priesterstudent Gauthier de Bekker, tot diaken
gewijd.
Gauthier de Bekker is afkomstig uit Oss en studeert aan het
Ariënsinstituut te Utrecht. Deo Volente is de priesterwijding
op zaterdag 6 juni 2020 in Utrecht. Wij wensen Gauthier en
zijn familie een bijzonder mooie dag en bidden dat God hem
en zijn pastoraat mag zegenen.

Dopelingen in onze
Willibrordus Parochie
Demy Schouten
Kaily Schouten
Fayenne Reuvers
Lisa van den Boogaard
Roef Poldervaart
Jesslynn Govers
Siem Liefkens
Romy van Vugt
Janna Brands
Lize Remi
Peter Netten
Brandon van de Weem
Wij feliciteren de ouders en wensen hen en
hun kind een mooie toekomst toe als blije en
gelukkige Christenen.
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De Advent
Buiten hapt de combine grote happen uit de mais. Het is weer zover, de
wereld wordt plotseling weer groter en kaler. Dat ligt niet aan de uitstoot
van een of ander schadelijk product van ons verstandelijk vernuft of de
nalatigheid van de mens, het is gewoon oogsten van wat gezaaid is.
het verlangen van de ziel wordt gecorrumpeerd, door zucht naar meer en
meer.
Wie weet nog dat daar maar een echte
geneesheer is die ons van deze ziekte
kan verlossen? Geen psycholoog,
psychiater of chirurg kan zich meten
met Jezus Christus die verlost en
bevrijdt, die onze ziel geneest met het
medicijn dat Liefde heet en met barmhartigheid ingenomen wordt.
In de tuin bloeien de dahlia’s nog
volop, dankbaar plukken we de mooie
kleuren weg. Het is alsof ze willen
zeggen: ‘nog efkes laten zien wat we
kunnen jongens, voordat de vorst
ons velt’. Ook de bomen beginnen te
schitteren met hun herfsttooi: ‘hier is
ons slotakkoord’. Ook de bloemist die
aan zijn omzet moet denken wrijft zich
in zijn groene handen en schuift de bolchrysanten steeds verder naar voren.
Langzaam aan wordt onze blik weer
naar binnen getrokken. Het hemellicht
gaat ‘s-morgens later aan en ‘s-avonds
eerder uit. Het is bijna uit met de
warmte van de zon, we draaien al een
keer vaker aan de thermosstaatknop.
De aarde met haar bewoners schudt
zich nog eens goed uit en rekt zijn
stramme leden nog eens op en de
winterrust kan gaan beginnen.
Maar, zeggen we, al dat doodse slapen
en rusten wordt al vlug saai en vervelend.
Het levert niets op, hier valt niets te
verdienen en we laten ons meeslepen
door vaart der volkeren. De jacht naar
geluk en welvaart. Rustig aan mens,
echter haast kennen we alleen als het
om het tijdelijke gaat: om geld, aanzien
en macht. De jacht naar geluk en welvaart. Maar haast om het hemelse te
bereiken kennen we niet meer.
We redeneren daar is het nog veel
te vroeg voor dat komt echt nog
wel ooit. Dat is geen probleem om
je nu druk over te maken dat lost de
techniek of de politiek wel op. Actie:
we gaan met volle kracht vooruit en
onderdrukken het verlangen naar rust
en vrede naar inhoud en betekenis,

We gaan de Advent in een tijd van
bezinning om opnieuw tot zin te
komen. Een tijd van wachten, van tijd
verknoeien zodat er iets nieuws in ons
kan groeien wat hemelse winst op
kan leveren. De Advent is een tijd van
bekering, van tot inkeer komen van
opnieuw inzien hoe kort ons leven en
betrekkelijk het is en dat we gemaakt
zijn voor de eeuwigheid.
Dat valt niet mee om te erkennen
dat het geluk niet zit in dat wat we
allemaal hier verzamelen aan bezit
en aanzien maar dat het ware geluk
alleen gebracht wordt door de Zoon
van God Jezus zelf.
Precies daar is de Advent voor en de
natuur helpt een handje om tot rust te
komen bij de belofte van God dat Hij
ons wil bijstaan, dat hij ons wil verlossen.
En die belofte wordt geboren in ons
midden met de hulp en medewerking
van een jonge vrouw Maria.

Kerstvieringen voor
kinderen en peuters
in de parochie
Heilige Geest Kerk
In de Heilige Geest Kerk (Visserskerk)
wordt op kerstavond (24 december,
aanvang 17.30 uur, geen h. Mis) het
verhaal van de geboorte van Jezus
verteld en gespeeld voor en door
kleine kinderen en peuters.
Het verhaal wordt met mooie kerstliedjes begeleid en deze viering is in
de Visserskerk. Een initiatief van leden
van het koor Les Chanteurs de Saint
Gérard.
Er wordt gerepeteerd vanaf vrijdag
1 november van 16.15 tot 17.00 uur
in de Visserskerk. Je kunt je opgeven
door een mailtje te sturen met je
leeftijd en voor- en achternaam naar:
kerstkoortje@gmail.com
Grote Kerk
In de Grote Kerk is de gezinsviering
(24 december, aanvang 19.00 uur,
Eucharistieviering) voor kinderen
vanaf groep 3 met samenwerking
van het jeugdorkest van de KVA.
Evenals vorig jaar wordt het kerstverhaal
gespeeld en verteld door de communicanten en de vormelingen van de
parochie met aanvulling van de
andere kinderen die graag mee willen
doen. Verdere informatie volgt in het
parochieblad, op prikborden achter in
de kerk en op de website van de
parochie Willibrordus.

Hij komt en Hij komt om ons opnieuw
bij God te brengen en ons met hem
te verbinden om ons in het werkelijke
geluk te laten delen. De Verlossing
door middel van zijn kruis.
Een zalige en vruchtbare Advent.
Pastoor Roland Kerssemakers
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Maria Onbevlekte Ontvangenis
Catharina Labouré trad in 1830 in bij de Dochters van
Liefde van Vincentius a Paulo en zij werkte als ziekenverzorgster in een ziekenhuis te Parijs. Zij had Mariaverschijningen waarvan die op 27 november 1830 aanleiding
was voor het maken van de zogenaamde ‘Wonderdadige
Medaille’.

Paus Franciscus over de Onbevlekte Ontvangenis
(8-12-2013)
Het Evangelie volgens Lucas beschrijft ons Maria als een
meisje uit Nazareth, een kleine plaats in Galilea, aan de periferie van het Romeinse rijk en ook aan de periferie van Israël.
Een dorpje. En toch, op haar, dat meisje uit dat verre dorpje,
op haar heeft de Heer, die haar heeft uitverkoren om moeder
van zijn Zoon te worden, zijn blik laten rusten.

In opdracht van Maria staat in de rand van de medaille gedrukt:
O, Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons, die onze
toevlucht tot u nemen. De vele genezingen, bekeringen en
gebedsverhoringen droegen ertoe bij dat gelovigen van de
kerk verlangden dat deze geloofswaarheid werd bevestigd.
Op 8 december 1854 kondigde paus Pius IX, via de pauselijke
bul Ineffabilis Deus, het dogma af: de Onbevlekte Ontvangenis
van Maria.

Met het oog op dit moederschap werd Maria behoed voor de erfzonde, dat wil zeggen voor de breuk, die in de diepte elk menselijk
wezen kwetst in de gemeenschap met God, met de anderen en
met de schepping. Deze breuk werd vooruitlopend genezen in de
Moeder van Hem die ons is komen bevrijden van de slavernij van de
zonde. De Onbevlekte maakt deel uit van Gods plan, zij is de vrucht
van Gods liefde die de wereld redt.

Op 8 december viert de kerk dan ook het hoogfeest van de
‘Onbevlekte Ontvangenis van Maria’, negen maanden voor
8 september, wanneer de traditie de geboorte van Maria viert.
Onbevlekte Ontvangenis betekent: Maria heeft nooit deel
heeft gehad aan de erfzonde. Ze werd zonder zonde geboren.
Met andere woorden: vanaf haar verwekking was Maria, ‘vol
van genade’.

En Onze Lieve Vrouw heeft zich nooit verwijderd van die liefde: heel
haar leven, heel haar wezen is een “ja” op die liefde, het is een “ja”
aan God. Maar dat is voor haar zeker niet makkelijk geweest!
Wanneer de Engel haar “vol van genade” (Lc 1,28) noemt “schrok
ze”. Deze boodschap maakte haar van streek. Maria luistert,
gehoorzaamt en antwoordt: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij
geschiede naar uw woord” (v. 38).

Wat is de erfzonde? Volgens het Van Dale woordenboek
betekent erfzonde “de zondigheid die de mens door zijn
geboorte aankleeft als gevolg van de zondeval van het eerste
mensenpaar, die echter door de doop wordt weggenomen.”
De Kerk gaat ervan uit dat elk mens zondig geboren wordt.
Dan hebben we het niet over een zonde die wij begaan, maar
over wat wij meekrijgen door ons menszijn, zie het woord
erfzonde. Adam en Eva zijn de eerste mensen die gezondigd
hebben, waarna zij verjaagd werden uit het Paradijs. Die zonde
erven wij allemaal over. Het is Christus die ons daarvan verlost.
Die verlossing gebeurt ritueel bij de doop, het wassen is het
afwassen van de erfzonde. Die zondigheid, met zijn oorsprong
bij de eerste mens, had Maria niet toen zijzelf geboren werd.

Het mysterie van dit meisje uit Nazareth, dat in Gods hart is, is ons
niet vreemd. Het is niet: zij daar en wij hier. Neen, we zijn verbonden.
Inderdaad, God laat zijn blik vol liefde op elke man en op elke
vrouw rusten! Met naam en toenaam. Zijn liefdesblik rust op elk
van ons. De Apostel Paulus zegt dat God ons vóór de schepping van
de wereld heeft uitgekozen om heilig en onbevlekt te zijn” (Ef 1,4).
Ook wij zijn sinds altijd door God uitverkoren om een heilig leven,
vrij van zonde, te leven. Het is een liefdesproject dat God hernieuwt
telkens als wij tot Hem naderen, vooral in de sacramenten.

De verering voor Maria als de ‘Onbevlekt Ontvangene’ kreeg
een nieuwe impuls door de gebeurtenissen in het Zuid-Franse
dorpje Lourdes in het jaar 1858. Vier jaar na de dogmaverklaring
verscheen Maria in Lourdes aan Bernadette Soubirous. Toen de
veertienjarige Bernadette vroeg wie het was die zij zag, kreeg
zij als antwoord ‘Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis’.

Maria Onbevlekt Ontvangen met twaalf
sterren om het hoofd, onder de voeten
maansikkel en slang met appel, naar het
visioen uit Openbaring.

Laten we op dit feest, waarop wij onze mooie Onbevlekte Moeder
bewonderen, ook ons meest ware lot, onze diepste roeping herkennen:
bemind te zijn, door de liefde veranderd te zijn, door Gods schoonheid veranderd te zijn. Laat we naar haar, onze Moeder, kijken en
laten we ons door haar bekijken, want zij is onze moeder en ze
houdt veel van ons. Laten we door op haar te lijken, leren nederiger
te zijn en ook moediger in het volgen van Gods Woord; om de tedere
omhelzing van haar Zoon Jezus te aanvaarden, een omhelzing die
ons leven, hoop en vrede geeft.

Een eeuw later in 1950, is een tweede Mariadogma afgekondigd, Maria Tenhemelopneming, het feest van 15 augustus.
Dit is een logisch gevolg uit het eerste dogma. Als Maria
namelijk niet met de erfzonde besmet is, dan hoeft zij niet
lichamelijk te sterven. De lichamelijke dood doet slechts zijn
intrede met de erfzonde. Vandaar dat Maria na haar dood
niet zoals wij in haar lichamelijkheid naar de ‘slaaptuin’, de
oorspronkelijke betekenis
van cimetière (begraafplaats) moet gaan, in afwachting van
de opstanding van de doden aan het einde der tijden. Die
fase mag zij overslaan, Maria wordt rechtstreeks ‘ten hemel
opgenomen’.

Tekst: Koningin zonder erfsmet ontvangen
gedenk uwer Congregatie.
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Brand geschilderdraam in de Grote Kerk te
Oss, geschonken door leden van de in 1863
gestichte Congregatie van O.L. Vrouw

Pastoraatsgroep Willibrordus Parochie
Marion Sterenborg

Zondag 27 oktober, zondag 24 november en 22 december 2019

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!

Getijdengebed: Vespers
Op zondagmiddag 24 november, het hoogfeest van
Christus Koning, bidden wij in de Grote Kerk de Vespers,
aanvang 16.30 uur. De vespers ofwel avondgebed, is
onderdeel van het Getijdengebed, het officiële gebed
van de Kerk.
- Openingsvers
- Hymne
- Antifoon, psalm, antifoon
- Antifoon, psalm, antifoon
- Een lofzang uit het Nieuwe Testament met antifoon
- Een korte schriftlezing
- De lofzang van Maria (Magnificat) met antifoon
- Slotgebeden: smeekbeden, het Onze Vader, afsluitend
gebed, zegen
Samen sluiten wij hiermee het kerkelijk jaar af.
De tekstboekjes vindt u achterin de kerk.

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
Bienvenido!

Jubilarissen bij zangkoor Cantores
in Megen
Zondag 30 juni vierde het koor Cantores haar 50 jarig
jubileum. Bij deze gelegenheid werd aan de koorleden
Netty Derks, Toon van den Berk en Rein van Hoorn de
penning In Nomine Domini Filiciter uitgereikt.
Tevens kreeg ook Ans van Schijndel deze penning voor
50 jaar dienstbaarheid aan onze parochie.
Namens pastoor R. Kerssemakers, kapelaan J. Beekman en
het Parochiebestuur Willibrordus hartelijk gefeliciteerd.

Getijdengebed: Samen bidden in de Advent
Tijdens de Advent, van maandag tot en met vrijdag, bidden wij bij het Mariaaltaar de Lauden - het Morgengebed. Aanvangstijd: 8.10 uur voorafgaand aan
de Eucharistieviering. Te beginnen op maandag 2 december.
De Lauden
- Openingsvers en Hymne
- Psalm met antifoon, Lofzang uit het Oude Testament,
Psalm met antifoon
- Korte Schriftlezing
- Lofzang van Zacharias met antifoon
- Slotgebeden: smeekbeden, het Onze Vader, afsluitend
gebed, zegen
Boekjes met de gebeden liggen bij het Maria-altaar voor u
klaar. U bent van harte uitgenodigd.
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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

28ste zondag door het jaar
Zaterdag

12 okt

Zondag

13 okt

Donderdag
17 okt
ste
29 zondag door het jaar
Zaterdag

19 okt

Zondag

20 okt

Donderdag
24 okt
30ste zondag door het jaar

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

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor
Marialof

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

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

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

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

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Gemengd koor
Don Boscokoor
Spaanse h. Mis
Marialof

Zaterdag

26 okt

Zondag

27 okt

Donderdag
Allerheiligen

31 okt

Vrijdag

1 nov

19.00 uur
19.00 uur

Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem

M.O.O. koor
VVN-koor

2 nov

19.00 uur
19.00 uur

Grote Kerk Oss
Sint Lambertus Haren

Mannenkoor
Kerkkoor

Allerzielen
Zaterdag

31ste zondag door het jaar
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
3 nov
10.00 uur
Grote Kerk Oss
11.30 uur
Heilige Geest Oss
32ste zondag door het jaar Willibrordus Viering
19.00 uur
Grote Kerk Oss
Zaterdag
9 nov
19.00 uur
Sint Lambertus Haren
09.30 uur
Sint Willibrordus Berghem
Zondag
10 nov
10.00 uur
Grote Kerk Oss
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Seniorenkoor
Gregoriaanse Schola
Les Chanteurs de St. Gérard
Gelezen
Kerkkoor
Gezinsviering
Gelegenheidskoor

33ste zondag door het jaar
Zaterdag

16 nov

Zondag

17 nov

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
16.30 uur
17.00 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor
Vespers
Spaanse h. Mis

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
Gregoriaanse Schola
Les Chanteurs de St. Gérard

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor

Grote Kerk Oss

M.O.O. koor

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

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen
Sint Willibrordus Berghem
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Hoogfeest Christus Koning
Zaterdag

23 nov

Zondag

24 nov

1ste zondag van de Advent
Zaterdag

30 nov

Zondag

1 dec

2de zondag van de Advent
19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
8 dec
10.00 uur
11.30 uur
Maria Onbevlekte Ontvangenis
Maandag
9 dec
10.00 uur
de
3 zondag van de Advent
19.00 uur
Zaterdag
14 dec
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
15 dec
10.00 uur
11.30 uur
4de zondag van de Advent
19.00 uur
Zaterdag
21 dec
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
22 dec
10.00 uur
11.30 uur
Zaterdag

7 dec

Extra vieringen Grote Kerk
Iedere donderdagavond in oktober: Marialof aanvang 19.00 uur.
Zondag 24 november Hoogfeest Christus Koning: Vespers aanvang 16.30 uur.
Maandag 9 december Maria Onbevlekte Ontvangenis: h. Mis 10.00 uur.
Tijdens de Advent: iedere werkdag, bidden van de Lauden voor de h. Mis aanvang 08.10 uur.
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Drie verhalen van Lucas:
Gods eeuwige liefde in onze alledaagse ontmoetingen
Ik wil graag enkele gedachten met u delen over drie verhalen uit het evangelie van Lucas die we in de zondagsvieringen van deze periode van het jaar horen.
In het eerste verhaal gaat een rentmeester (ofwel zaakbeheerder) voordat hij wordt ontslagen naar mensen die
schulden bij zijn baas hebben. Hij gaat met ze zitten en
verlaagt hun schulden, zo komen ze op gelijke hoogte.
Jezus voegt daaraan toe: ‘Maak vrienden door middel van
de mammon (ofwel geld) opdat zij, als de mammon u ontvalt, u in de eeuwige tenten opnemen’. Er staat: ‘Opdat zij
u opnemen’: de rentmeester wordt door die schuldenaars,
die zijn vrienden zijn geworden, ‘opgenomen in de eeuwige
tenten’. Dat is merkwaardig, dat verlagen van schulden is
toch niet te vergelijken met het ‘opnemen in de eeuwige
tenten’ en je zou zeggen dat dat laatste alleen aan God toekomt. Ik denk dat Jezus hier zegt dat de rentmeester door
zijn nieuwe vrienden in de ‘eeuwige tenten’ wordt opgenomen
om duidelijk te maken dat God diep in ons aanwezig is en
dat wij in onze onderlinge vriendschap en liefde ook de
eeuwige Liefde van God met elkaar delen.
In het tweede verhaal vertelt Jezus over een rijke en een
arme, Lazarus. De rijke vierde elke dag uitbundig feest.
Lazarus was doodziek en had niets te eten. De rijkaard
gunde Lazarus zelfs niets van wat bij hem van tafel viel
en hij liet Lazarus voor zijn poort van honger sterven.
Hij waande zich ver verheven boven Lazarus. Als we dit
horen kunnen we scherp voelen dat het niet mag en niet
kan wat die rijke deed, alsof er iets fundamenteels in onszélf
geschonden wordt. Ik denk dat Jezus met dit verhaal de
Liefde van God, die diep in ieder van ons leeft, wil raken,
opdat die Liefde opleeft in onze ontmoetingen met elkaar.

In het derde verhaal roepen tien melaatsen op grote
afstand naar Jezus: ‘Ontferm u over ons’. Jezus zendt hen
naar de priesters. Onderweg worden ze gereinigd. Een
van hen komt terug, een Samaritaan, een geminachte
vreemdeling. De Samaritaan eert God, hij beseft dat het
goede dat tussen Jezus en hem gebeurde van God komt.
Als hij zich dan voor Jezus’ voeten neerwerpt, zegt Jezus:
‘Sta op’. Daarmee brengt Hij de man op gelijke hoogte
met Hem, al is hij een Samaritaan. Dan kan er liefde tussen
hen stromen, liefde die tegelijk de Liefde van God is.
‘Ga heen’, vervolgt Jezus. Met andere woorden: nu kun
je jouw weg in de wereld gaan en zelf ook de anderen
ontmoeten met diezelfde Liefde in het hart die ons hier
en nu raakt.
Ik geloof dat Jezus in de evangelieverhalen ons steeds
weer de ogen ervoor wil openen dat in onze onderlinge
vriendschap en liefde God aanwezig is, dat dat ons een
vreugde schenkt die niet te vergelijken is met alles wat
we met geld kunnen krijgen, dat we daardoor ook ieder
ander gaan respecteren als gelijke, als kind van die ene
God en dat ons gewone leven daardoor in de alledaagse
ontmoetingen de eeuwige dimensie van Gods Liefde kan
krijgen.
Getekend Geer Salet
(Macharen)

Even noteren in je agenda…
vieringen Kerstmis 2019
Kerstavond 24 december
17.30 uur: Kerstverhaal voor peuters Heilige Geest (Visserskerk) Oss
19.00 uur: Gezinsviering met kerstverhaal Grote Kerk Oss
20.00 uur: H. Mis Servatius Kerk te Megen
21.00 uur: H. Mis Grote Kerk Oss
21.30 uur: H. Mis H. Lambertus Kerk Haren
23.00 uur: Nachtmis Willibrordus Kerk Berghem
23.00 uur: Nachtmis Grote Kerk
Eerste Kerstdag 25 december
09.30 uur: H. Mis Willibrordus Kerk Berghem
10.00 uur: H. Mis Grote Kerk Oss
11.00 uur: H. Mis St. Petrus’ Banden Macharen
11.30 uur: H. Mis Heilige Geest (Visserskerk) Oss

