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Kerstmis / Kersttijd
6 December: Sinterklaas heeft het land weer verlaten,
de kerstboom kan weer van zolder gehaald worden.
We besteden de nodige tijd aan het optuigen van de
boom, met lampjes, ballen, slingers en wat we nog
meer kunnen verzinnen. De Kerststal onder of bij de
boom wordt gemakshalve vergeten. 16 December
beginnen overal de verschillende kerstvieringen en
kerstborrels. 24 December: we hebben het liefst om
4 uur ’s middags de nachtmis als we al naar de kerk
gaan. En op 25 december gaat het om het uitbundige
en overdadige kerstdiner en met welke uitdossing
we daaraan verschijnen. Op 26 december
zijn we de kerstboom weer beu, en
kan hij weer voor een jaar naar de
zolder.
Dit is misschien een beetje
gesjacherd. Maar het lijkt wel
alsof de Kersttijd loopt van net
na Sinterklaas tot net na Kerstmis.
Als de Kerk nog in de Adventstijd zit, het vooruitzien naar en
het voorbereiden op Kerstmis,
lijkt het overal al Kerstmis te
zijn. De Kersttijd voor de Kerk
moet dan nog beginnen. Deze
begint op 25 december met het
hoogfeest van de Geboorte des
Heren. Jezus van Nazareth die in alle
nederigheid en soberheid wordt geboren
in het eenvoudige Bethlehem. Deze geboorte
wordt aan de herders in het veld verkondigd, de
eerstelingen van het volk van Israël, door de engelen.
Dat alles vraagt van ons om Kerstmis te vieren in een
klimaat van soberheid en van een vreugdevolle eenvoud,
in solidariteit met hen die het niet zo goed hebben.
De gehele Kersttijd, die op 25 december begint en eindigt
met het feest van de doop van de Heer, staat in het teken
van die geboorte en wat de menswording betekent.
Gedurende de Kersttijd zijn er verschillende feesten die de
verschillende aspecten van deze tijd belichten. En dat begint
al de dag na Kerstmis, 2de kerstdag, met het feest van de
heilige Stephanus, de eerste martelaar. Hij werd gestenigd
vanwege zijn geloof in Christus en de verkondiging
daarvan. De geboorte van Christus vraagt ook van ons
om keuzes te maken. Keuzes die anderen misschien niet
leuk vinden en ons daarom aanvallen. Op de 3de kerstdag
vieren we het feest van de heilige apostel en evangelist
Johannes, hij die het vierde evangelie heeft geschreven.
In dat evangelie legt hij zijn verhaal vast. Het verhaal van

een ooggetuige, maar ook van een diep gelovige. Hij ziet
de betekenis van het leven van Jezus en wordt dan ook
wel de theoloog van het mysterie van Gods menswording
genoemd. Dat mysterie deelt hij aan ons mee in zijn
evangelie. Weer een dag later vieren we het feest van de
heiligen Onnozele Kinderen (28 december), de kinderen
die onschuldig gedood werden door Herodes omdat hij
bang was voor de geboorte van deze nieuwe Koning der
Joden en zijn heerschappij. Het laat ons stil staan bij allen
die ook nu nog bang zijn voor het Koningschap van Jezus
Christus. En aan de andere kant aan alle kinderen
die ook vandaag onschuldig lijden, worden
gekleineerd of zelfs niet mogen leven.
De zondag in het octaaf van Kerstmis
vieren we het feest van de Heilige
Familie. We herdenken de kring
van de heilige Familie waarin
Jezus toenam in wijsheid en
welgevalligheid bij God en de
mensen. En staan dan ook stil
bij de gezinnen van vandaag
en de uitdagingen waar zij
voor staan. En dan is het alweer
oudjaar, het einde van het
burgerlijk jaar. Het laat ons stil
staan bij het mysterie van de tijd,
die snel en onverbiddelijk voorbij
gaat. Het is een dag van terug kijken en
geeft dan ook een dubbelgevoel.
Een gevoel van berouw en spijt over de begane
zonden maar ook dankbaarheid over de ontvangen
genade in het afgelopen jaar. Op nieuwjaarsdag vieren
we het hoogfeest van de Heilige Maria, Moeder van
God. En staan we stil bij het goddelijke, maagdelijke en
heilzaam moederschap van Maria, die ook onze hemelse
moeder is. We wensen elkaar een ‘Zalig Nieuwjaar’ en
plaatsen daarmee ook dit nieuwe jaar weer onder het
koningschap van Christus, het kind in de kribbe.
Op 3 januari vieren we de gedachtenis van de Heilige
Naam van Jezus, een naam zoals elk kind die krijgt.
Deze naam is natuurlijk bijzonder en denken aan wat de
Naam Jezus betekent: Hij zal zijn volk verlossen. In die
Naam is er redding voor de mens en voor die Naam zal
elke knie zich buigen. 6 Januari is het hoogfeest van de
Openbaring des Heren, in Nederland
vieren we dat op de zondag na
Nieuwjaar. De drie wijzen uit het
oosten, de eerstelingen van de
heidenen, herkennen en erkennen
in de pasgeboren Jezus Christus
Sint Willibrordus te Berghem

Colofon

Vervolg van pagina 1

Parochieblad Willibrordus
Oss - Berghem - Haren - Megen - Macharen
Contactgegevens
Parochiecentrum en administratie:
Koornstraat 6, 5341 BR OSS
Telefoon: 0412 856410
E-mail: info@parochiewillibrordus.nl
Website: www.parochiewillibrordus.nl
Bereikbaar dinsdag t/m vrijdag van 09.00 - 11.00 uur
Rekening Rabobank: NL34RABO0140405682
Pastoraat en pastorie Oss
Pastoor Kerssemakers
Begijnenstraat 1, 5341 BC Oss
Telefoon: 0412 622015
E-mail pastoor: pastoor@parochiewillibrordus.nl
Pastoraat en pastorie Berghem
Kapelaan Beekman
Julianastraat 37, 5351 AL Berghem
Telefoon: 0412 401215
E-mail: kapelaanbeekman@parochiewillibrordus.nl
Parochiebestuur
Pastoor R. Kerssemakers
Mevr. H. Eppink-Beyer
Dhr. S. van den Bergh
Dhr. A. van Grinsven
Dhr. M. van Teeffelen
Dhr. R. van den Broek
Dhr. A. van Rossem
Dhr. J. Janssen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bouwz. Grote Kerk
Bouwz. H. Geest
Bouwz. Berghem ca
Algemene zaken
Communicatie

de Messias. Deze geboorte is niet alleen van belang voor
de joden maar voor de gehele wereld. We sluiten de
Kersttijd af met het feest van de Doop van de Heer. Jezus
die door Johannes de Doper wordt gedoopt in de Jordaan
en dat dan de stem van God klinkt: Dit is mijn Zoon, mijn
veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb. Het laat ons stil
staan bij onze eigen doop, de opname daarmee in de Kerk
en de betekenis daarvan.
Het laat zien dat de Kersttijd meer is dan 25 december, veel
verder gaat zelfs. Het is een tijd van stil staat bij wezenlijke
dingen in ons leven. Deze tijd heeft een spiritualiteit van de
gave: Een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons
geschonken. God die door de menswording van zijn Zoon
uitdrukking geeft aan zijn oneindige liefde. En ook de
heilige waarde van het leven laat ervaren. Maar ook de
waarde van de Messiaanse vreugde en vrede leert kennen
waar iedere mens naar verlangd. Zoals de engelen ons
toezingen: Vrede op aarde onder de mensen in wie Hij
welbehagen heeft. Dat alles in een klimaat van eenvoud
en armoede, in nederigheid en vertrouwen in God die de
gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus omgeven.
Het heeft een boodschap van solidariteit. Solidariteit met
de zondige mens voor wie God mens werd. En solidariteit
met de armen. Gods Zoon is arm geworden terwijl Hij rijk
was, om ons rijk te maken door zijn armoede.
Kapelaan J. Beekman
Een Zalig en Vredevol Kerstfeest,
Pastoor R. Kerssemakers, Kapelaan J. Beekman,
Diaken E. Veldman, Diaken P. Raaijmakers en
bestuur Parochie Willibrordus
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Laat het ons weten via
info@parochiewillibrordus.nl

Geloof jij het…?
Een jaar of vijftien geleden vroeg een priester mij tijdens een retraite; “Geloof jij dat God van je houdt?” “Ja,
natuurlijk” was mijn te snelle antwoord. “Wij hebben geleerd dat God van alle mensen houdt, dus ook van mij.”
“Ja”, vroeg de priester weer, “maar geloof je dat ook echt?” En acuut welden de waterlanders op, want, nee,
eigenlijk geloofde ik dat helemaal niet.
Waarom zou God van mij houden?
Zou Hij zich persoonlijk iets aan mij
gelegen laten? Inmiddels zijn er jaren
verstreken. Jaren waarin ik mij
diezelfde vraag met regelmaat ben
blijven stellen. “Geloof je echt dat
God van je houdt?” Het is altijd zo
gemakkelijk gezegd: “Ik geloof in
God de almachtige Vader, Schepper
van hemel en aarde… etc.” Maar
geloven we het ook echt? Onder de
geweldige druk van mijn ongelovige
omgeving, door totaal onbegrijpelijke
gebeurtenissen in de wereld en “last
but not least” door de verdeeldheid
in onze eigen Kerk, kan ik niet
ontkennen dat mijn geloof regelmatig
aangevochten wordt. Het enige

waarvan ik zeker weet dat ik moet
doen, is Hem niet loslaten. Want er
zijn wel degelijk momenten in mijn
leven waarop ik Hem tastbaar nabij
weet. Blijven bidden, blijven lezen,
blijven zoeken, zoals de psalmen
met mij doen. Moet ik mij, als diaken
schamen? Ik denk het niet. Het geloof
van sommige van de grootste heiligen
is tot hun dood beproefd gebleven.
Dus je hoeft je niet te schamen als
daadwerkelijk geloven geen “appeltje
eitje” voor je is. Maar je moet Hem
nooit loslaten. Want je bent Hem
ook o zo gauw kwijt! Je merkt er zo
weinig van als je één keer overslaat.
Zelfs niet als je twee keer overslaat.
Eigenlijk merk je er in het begin niets

van als je de Kerk helemaal links laat
liggen. En toch… langzaam maar
zeker raak je dan ook de grond onder
je voeten kwijt. Kijk naar de radeloze
rusteloosheid om ons heen. Zoveel
mensen die het spoor totaal bijster
zijn. Geen rust meer in hun ziel. Altijd
op zoek naar… ander werk, verre
vakanties nieuwe relaties, nieuwe
afgoden om zich een tijd lang aan op
te trekken. Nee, ook al geeft Hij me
niet iedere dag een sluitend bewijs
van zijn Liefde, Hij is en blijft de Enige
op wie echt te vertrouwen valt.
Diaken Pieter Raaijmakers

Kerkbalans 2019
Graag wil ik u een korte toelichting geven op de financiële huishouding van onze parochie. Het is best lastig om in
een paar zinnen een samenvatting te geven van hoe het staat met de opbrengsten en kosten.
Laat ik voorop stellen dat we als Parochiebestuur een duidelijk plan hebben
om het geld van de parochie weloverwogen te beleggen in landerijen,
onroerend goed, aandelen, obligaties
en spaarrekeningen. Door dat zorgvuldig te doen willen we uiteindelijk
met de verdiensten een groot deel van
de kosten van onze parochie kunnen
betalen. Een duidelijke visie met een
concreet plan waar we dus consequent
aan werken.
We hebben kosten voor het onderhoud
van onze kerken, energiekosten, verzekeringskosten, personeelskosten,
onderhoud van de begraafplaatsen,
kosten voor de erediensten en zo kan
ik nog wel even doorgaan. Enerzijds
willen we de kosten verlagen, maar

anderzijds willen we ook zorgen voor
een goede liturgie, tevreden vrijwilligers
en parochianen en goed onderhouden
gebouwen.
Daarom blijven naast de verdiensten
de kerkbijdragen, het kaarsengeld, de
collecten en de betaalde grafrechten
van groot belang voor onze parochie.
De betaalde grafrechten blijven goed
constant. We zien dat de kerkbijdragen,
het kaarsengeld en de collecten wel
ieder jaar een beetje minder worden
terwijl we het eigenlijk heel hard nodig
hebben. De kerkbijdragen bedroegen
in 2017 € 59.000, in 2018 € 56.000 en
tot op heden in 2019 € 47.000.

ze hebben gedaan. Heel fijn dat u uw
parochie financieel weer heeft gesteund.
Degenen die nog niet hebben betaald
in 2019 willen we vooral oproepen dat
alsnog te doen. Uw parochie heeft ook
uw bijdrage nodig.
Als u vragen heeft of meer toelichting
ergens op wilt kunt u mij altijd bellen
of mailen. De contact adressen staan
voorin dit Parochieblad.
Namens Parochiebestuur Willibrordus
Parochie,
Sidney van den Bergh

Wij zijn, als bestuur, iedereen ontzettend dankbaar voor de bijdragen die
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Ook in 2020 willen we deze mensen met uw hulp blijven helpen

Hartelijk dank voor uw hulp namens vele mensen uit Tsjechië en Oekraïne
Wij zijn dit jaar twee keer naar Tsjechië geweest, in april en in oktober. Het weer zat begin dit jaar wel wat tegen.
Eerst lag de sneeuw te hoog, daarna dooide het en was het ook te gevaarlijk. Maar in april was het eindelijk zover.
Gelukkig maar want de voorraad puilde uit. In juni kregen we een verzoek of het mogelijk was nog een vracht bij
elkaar te krijgen.
Wij hopen dat u ook komend jaar veel
aanlevert zodat we veel mensen blij
kunnen maken. We verzamelen alle
soorten kleding maar in het bijzonder
kinderkleding en huishoudelijke spullen.
Ook sponsors zijn natuurlijk van harte
welkom! Een enveloppe met geld met
daarop “Help de kinderen” geven wij
een goede bestemming.
U kunt alles afleveren bij: Familie Veld,
Driek van Erpstraat 27 te Oss.
Vanaf deze plaats hartelijk dank voor
uw hulp namens de mensen uit
Tsjechië en Oekraïne.
Rest ons iedereen te bedanken die
in het afgelopen jaar een steentje
heeft bijgedragen! In het bijzonder
Gerrit van Summeren uit Haren,
hartelijk bedankt voor het beschikbaar
stellen van de opslagruimte, Pastoor
Kerssemakers die zorgde voor extra
publiciteit en Baby en Kinderzaak “Het
Hobbelpaard” die zoveel waardevolle
spullen heeft aangeleverd. Uiteraard
bedanken we ook onze vaste vrijwilligers
waar we altijd op mogen steunen.
De vakantiemaanden en de opslag
leken ons een probleem, maar Gerrit
van Summeren bood uitkomst. Bij hem
konden we terecht tot eind september.
Voor wat meer publiciteit plaatsten
we een stukje in de krant. We waren
bijzonder blij met de reactie van Baby
en Kinderzaak “Het Hobbelpaard”.
Maar liefst drie keer kwamen ze met
een volle aanhanger spullen brengen.
We kregen vanuit Tsjechië het verzoek
of we een orgeltje aan konden komen
voor in de kerk. Ook toen hebben we
een stukje in de krant gezet en ja hoor
twee reacties. De orgels werden naar de
opslag in Haren gebracht. Uiteindelijk
hebben we met drie man alles moeten
laden omdat er enkele vrijwilligers
afwezig waren in verband met de
vakantie periode. Daarna hebben we
de reis gemaakt en alles uitgedeeld
in gezinnen, bij dokters in een ziekenhuis en kindertehuis. Wat waren ze
dankbaar!
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Naast bovengenoemde activiteit willen
we ons inzetten voor een kinderprogramma. Al 15 jaar zorgen we dat
kinderen daar met Kerstmis een presentje
krijgen. Maar helaas vielen er sponsors
af en konden we vorig jaar de kerstactiviteit niet door laten gaan. Zo kregen
we voorheen elk jaar van een sponsor
100 euro en zeven pakken speculaas.
Dit werd dan verdeeld en met een
speeltje ingepakt. We hopen dat we
nieuwe sponsors kunnen vinden, zodat
deze activiteit kan worden hervat.
Ook zijn we dit jaar drie keer naar
Oekraïne geweest. Dat is niet allemaal
even goed verlopen want de bus die
we hadden ging kapot, waardoor we
zeker 4 weken oponthoud hadden in
Oekraïne. Uiteindelijk kwam de bus bij
een sloper terecht en zijn we met de
trein naar huis gegaan. We hebben nu
weer een nieuwe bus en gaan gewoon
verder!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en het beste voor 2020.
Mari Veld en familie

Woensdagavond 11 maart 2020, aanvang 20.15 uur

The Gregorian Voices in de Grote Kerk
Een bijzonder evenement op een speciale locatie! Deze woensdagavond kunt u kennismaken met The Gregorian
Voices in de Grote Kerk.
De acht zangers uit Bulgarije zijn stuk voor stuk uitmuntende
solisten. Gekleed in traditionele monnikshabijten creëren
de vocalisten een uiterst mystieke sfeer. In het eerste deel
klinkt “prachtige Gregoriaanse koorzang”, orthodoxe kerkmuziek en liederen en madrigalen uit de Renaissance en
Barok. Deel twee bestaat uit nieuwe arrangementen in
Gregoriaanse stijl van klassiek popnummers van onder
anderen Leonard Cohen, Rod Stewart, Queen, Simon &
Garfunkel en Bob Dylan.
Een aanrader!

Reservering en kaartverkoop (á 19,50 euro) via Theater De Lievekamp, Raadhuislaan 14, 5341 GM Oss. Telefoon: 0412 648 922.
Meer informatie vind je op de website: www.lievekamp.nl

Gregoriaanse Schola MOO Oss
Onze Schola verzorgt al ruim 10 jaar onder de enthousiaste leiding van Wilmy van den Berg de gregoriaanse
gezangen. We werken volgens de traditionele notatie van het Gregoriaans, waarbij de gezangen geschreven zijn
met neumen.
Een neume is een teken ter aanduiding van de melodiegang
bij een gezongen lettergreep, deze tekens gebruikte men
voordat de notatie met de notenbalk ontstond.
Begin 2018 werd het idee geboren om voor onze schola uit
te kijken naar uniforme kleding. Kleding is een uiting van
liturgie en gezien onze plek op het priesterkoor vinden we
het van meerwaarde getuigen als ook onze kleding een
passende uitstraling heeft. Het idee werd gesteund door
het Parochiebestuur. Het werd echter al heel snel duidelijk
dat het aanschaffen van lekengewaden een te kostbare
zaak zou worden. We zijn toen opzoek gegaan naar mensen
die ons wilden helpen.
Al snel vonden we kapelaan Beekman en zijn moeder aan
onze zijde. Dankzij hun inzet kwam er een patroon en ook
stof om de mantels te maken. De moeder van de kapelaan
heeft samen met mevrouw Zuidhof, mevrouw van Herpen
en mevrouw Verhoeven de mantels gemaakt. Geweldig
zoals zij zich hiervoor hebben ingezet. We zijn hen hiervoor
veel dank verschuldigd.
Op zondag 3 november vond tijdens de Eucharistieviering
de inzegening van de mantels plaats door kapelaan
Beekman.
Guido Leijen
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“In gesprek met…

Willy Abrahams”

Zijn achternaam zegt meteen een heleboel. “Abraham”, betekent “vader van vele gelovigen” en dat is hij ook.
We spreken hier over Willy Abrahams, geboren en getogen in de Teugenaarsstraat, getrouwd met Ina van den Broeke
en vader van vijf kinderen, waarvan er twee in een kerkkoor zitten en één, zoon Joan, ruim 40 jaar misdienaar/acoliet is.
Daarbij zijn er ook nog twee kleinzoons “in het vak”; Yoeri en Wyatt. Drie generaties misdienaars dus.
Willy werd geboren in 1946 en is al
misdienaar sinds zijn 1ste H. Communie
in 1954. Dat was destijds natuurlijk
nog in de Gerardus Majellakerk waar
de kapelaan hem simpelweg vroeg:
“Als jij eens misdienaar wordt”. En zo
geschiedde. Al ging het ook weer niet
vanzelf. Eerst moest hij een aantal
Latijnse gebeden uit het hoofd leren
en toen hij er klaar voor was, “mocht”
hij meteen maar 6 dagen op rij de
mis van 7.00 uur dienen! Na afloop
van de mis moesten zijn kleren op de
kachel, zo nat van de zenuwen, was
hij geworden. Maar het heeft hem
nooit afgeschrikt want tot op de dag
van vandaag is Willy trouw acoliet en
coördinator van de misdienaars in de
Visserskerk ofwel H. Geest.
Niet alleen in de mis is hij dienstbaar.
Met zijn technische achtergrond helpt
hij de nieuwe koster, Erik Zonnenberg,
sinds het overlijden van Theo van den
Elzen. Willy heeft heel wat pastoors en
kapelaans zien komen en gaan.
Hij is een gemakkelijk verteller en de
ene na de andere anekdote kwam voor
het voetlicht. Eén van die bijzondere
herinneringen was de dag dat drie
broers en drie zussen in één viering
met elkaar trouwden. Of die keer dat
een acoliet op het kerkhof de bol van
de kwast gestoten had, en hoe die, na
een provisorische reparatie, toch in
de eerste beste Hoogmis door de kerk
heen vloog. Zoals gezegd, Willy heeft
een technische achtergrond. Jarenlang
werkte hij in de elektronica voor
Organon, later MSD. Na zijn pensionering kon men hem daar niet missen en
zo is hij nog tot maart jl. doorgegaan
voor halve dagen. Naast zijn werk,
zijn gezin en de kerk was Willy nog
actief in de turnsport, als trainer en
bestuurslid, hij introduceerde het
trampolinespringen in onze streken,
zat in de Raad van Elf, en was zelfs
prins Carnaval. Dus vervelen doet hij
zich tot op de dag van vandaag nooit.
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Als je vraagt naar zijn geloof dan
maakt Willy gewag van verschillende
ervaringen. Hoe zijn geloof werd
aangevochten toen zijn moeder veel

te jong kwam te overlijden en zijn
vader alleen achter bleef. Verder heeft
het misbruikschandaal hem ook diep
geschokt. Daartegenover staat dan
weer een geweldige ervaring die hij in
Lourdes opdeed. Hoe hij daar samen
met 5 andere misdienaars de 100ste
Limburgse bedevaart mee mocht
ondersteunen. Het maakte vooral veel

Achtenveertig jaar is Willy getrouwd
met zijn Ina en zij kent hem dus niet
anders dan als misdienaar. Toen hun
zoon Joan de 1ste Communie deed,
werd Willy al onderscheiden vanwege
25 jaar misdienaarschap. Hij heeft zich
wel eens voorgenomen om er “dan of
dan”, mee te stoppen maar nu denkt
hij pas te zullen stoppen als hij met de

indruk op hem dat er altijd mensen
bij de grot aan het bidden waren; bij
mooi, zonnig weer, maar net zo goed
in de stromende regen. Al bij al staat
het voor Willy vast dat er wel iets
moet zijn.

rollator moet komen. Zeldzaam dus,
mensen die op deze manier hun hele
leven als vrijwilliger actief zijn en blijven
voor de kerk, door voor en tegenspoed heen. Willy bedankt voor al je
werk en bedankt voor dit interview.

Al mijmerend komen we tot de conclusie, dat er wel veel veranderd is
in de kerk door de jaren heen. Dat er
van het rijke roomse leven niet zoveel
meer over is. Wat er anders zou kunnen/
moeten? Willy weet het ook niet.
Gratis Wi-Fi in de kerk? Dipsaus bij de
H. Communie? Nee, dat zijn natuurlijk
maar grappen. Maar hij vraagt zich
wel serieus af hoe we toch de jeugd
weer bij de kerk betrokken kunnen
krijgen.

Diaken Pieter Raaijmakers

“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.

Vuruitzien is trugkijke

’n Enkele jaorre trug ware wij, mijn Hedwige en ikke, in
Finland bè de Kerstman in z’n paleis, nèt bove de Poolcircel,
aacht kilometer benoorde Rovaniemi. Hij makte z’n eige d’r
hèndig van af, de wenskartjes wiere in ’n bus gedaon en ik
mag langer worre às ’t nie waor is, ènnen dag vur Kerstmis
viele bè ons kleinkiendjes de kerstkaarte uit Rovaniemi in
de bus.
Vanaf diejen tijd is bè ons ’t geleuf in de Kerstman mier toegenomme dan die van Sunterklaos.
Kerstmis moet, net às Sunterklaos op de schup, al dà auwerwets gedoe, verneije. Sunterklaos, zonnen auwe, al wa dutselaachtig aon ’t worre, perdrijende bisschop, schibbelààchtig

van de snevel en auwerdom. Suède schuuntjes of pantoffels
van d’n outlet winkel, zunne staf moet vervange worre dur
twee krukke. Zunnen baard; eraf mi da ding. Z’n lang witte
haor, naor de kapper en knippe mi meske twee. Hij moet
mar ’s zaachjes aon inburgere mi al da weij rokkewèrek.
Trug naor de Kerstman. Net às unne Sunterklaos moet ôk de
Kerstman bezuinigen op ’t personeel en op de veestapel.
Sunterklaos hi z’n oeg laote valle op zogenaamde ‘witte
Pieten’. Die kunne èvel ’t daglicht nie verdrage en mi dà
gegeve in de haand zijn ze in ‘t ‘pillestrûtje’ terèchte
gekomme. Pas hen ze nog unne Sunterklaos gearresteerd.
Hij wurdt verdaacht van het witwaasse van tien Piete.
Dan hèn we ‘t nog nie over d’n os en d’n ezel gehad.
Is d’r ’n verstèndiger dier dan unnen ezel? Toch gao ‘tie dur
voor unne onnozele. En dan d’n os, unnen tobbert. Nojt gèn
borreltje gedronke en toch al jaorre z’n rijbewijs kwijt!
Hoe ’t in 2020 wurdt weet ik nie mar m’n bruur hi, lang geléje,
’s geschreve: ‘Aon toekomst werke is verleje begrijpe.’
Laot ons ’t daor mar op hauwe.
Mooi Kerstdaag èn ’n gezond 2020,
Jan Ulijn

Foto: Leo van den Bergh (Stadsarchief Oss)

’t Is nog ’n heel tijdje vur de Kerstmis van dit jaor às de
Kerstman in z’n paleis in Finland wakker schiet van ’n geluid
wà ‘m nie aonstû. ’n Akelig geluid; hij kan nie goed inschatte
welk. Às ie van de uurste schrik bekomme is ontdekt ie dà
’t d’n ‘tingel’ van ‘n bel is, de bel van ’t tuig wà Randolf, z’n
rendier, um zunne nek hi. ’n Gruupke jongelui veine dà die
biste, nèt às Randolf die gebrukt worre vur da gejaag dur
d’n himmel mar ‘s afgelope moet zèn. D’r moet bezuinigd
worre op zunne veestapel; weg mi da auwerwets gedoe.
Ruim op diejen handel en onder ’t motto: ‘Vandaag gebeld,
morgen besteld!; kan ’t ok mi ’n anoniem bestelbuske.
Randolf hoeft de weg nie mèr te wete want: ‘Vóór te bestelle
Tom Tom instelle’; hèndiger kan ’t nie. Gevolg Randolf ziede
alleen nog op kerstkaarte.
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In gesprek met de pastoor (vervolg)
Hoi, ik ben Valerie. Bijna 22 jaar geleden ben ik gedoopt en met mij veel van mijn vrienden en vriendinnen. Hoeveel van hen er tegenwoordig nog naar de kerk gaan, kan ik op één hand tellen. Dit is een keuze die ze mogen maken, maar weten ze eigenlijk waar ze niet
voor kiezen? Een tijdje terug vroeg een vriend mij of wij Christenen elk jaar onze communie doen en of een hostie een soort tosti is.
Ik besloot in gesprek te gaan met de pastoor aan de hand van vragen van mijn gedoopte maar “ongelovige” vrienden. Ook ik kwam
erachter dat er nog een hoop te leren is over de Christelijke levenswijze. In deze editie praten we over het Christelijk geloof in Nederland
en Gods plan met elk mens.
God verdwijnt wel een beetje uit het beeld van onze
samenleving. Zal hij ooit volledig verdwijnen?
Mensen zijn altijd op zoek naar iets spiritueels. God verdwijnt
niet. Misschien dat wij Hem even vergeten, maar Hij zal er
altijd voor ons zijn. Hij is niet voor niets mens geworden
voor ons. Hij zal nooit zeggen: ‘Nu trek ik me even een tijdje
terug, want die mensen vandaag de dag snappen er helemaal
niks meer van.’ Mensen blijven toch altijd zoeken naar
houvast en naar de zin van het bestaan. Ik denk misschien
omdat we het juist zo goed hebben vandaag de dag, met
zoveel geld en zoveel luxe en zoveel sociale zekerheden,
dat er een leegte ontstaat in het bestaan. Alleen zoeken we
het nou niet direct bij God en bij zijn Kerk, maar op allerlei
andere plaatsen. Dikwijls ook in verkeerde dingen.”
U vertelde vorige keer dat wij mensen van het vagevuur
naar de hemel kunnen als andere mensen voor hen
bidden. Maar als niemand meer gelooft en bidt, blijft
iedereen dan in het vagevuur hangen?
“Het is te hopen van niet. We moeten inderdaad wel zorgen
dat er mensen voor ons bidden als wij er niet meer zijn.
Het Christendom blijft altijd wel bestaan, hoor. In Nederland
wordt het geloof wel op een heel aparte wijze beleefd. In de
katholieke Kerk hebben we inmiddels al 2 flinke ‘Beeldenstormen’ meegemaakt en van de laatste zijn we nog steeds
niet bekomen. Wat dat betreft moet je een keer in een ander
land gaan kijken. Nederland is best apart op het gebied van
geloof.”
Waarom gaat het hier in Nederland dan zo slecht met
het geloof?
“Dat is iets typisch Nederlands. Nederland is over het algemeen
erg individueel ingesteld en autonoom. De Nederlander
zoekt veelal de kracht bij zichzelf.”
Dat zie je niet echt terug in de politiek. Sociale partijen
doen het best goed in Nederland.
“Sociaal is iets anders. Mensen denken heel vaak: als je maar
een goed mens bent, is het genoeg. Maar ik denk dat het
leven nog meer betekent. Dat geloven ook een wezenlijk
onderdeel is van het menszijn. Jezelf toe vertrouwen aan
een Goed, een Grootheid, die buiten jouzelf ligt. Met het
sociale aspect is het geweten gesust. Daar voelen mensen
zich prettig bij. Maar vanuit het geloof is dat eigenlijk niet
genoeg. Je wordt pas echt mens als je onbaatzuchtig vanuit
jezelf kunt geven.”
Vroeger leefden mensen grotendeels voor het leven na
de dood. Tegenwoordig is iedereen gewoon bezig met
leven. Zou de kerk zich dan ook niet meer moeten richten
op het leven dan op het leven na de dood?
“Het leven na de dood blijft toch ons uiteindelijke doel.
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Daar komen we uiteindelijk toch terecht. Ik probeer wel te
begrijpen waarom mensen tegenwoordig volgens het
principe YOLO (red. You Only Live Once) leven. En dat mensen
geen zin hebben in de dood, dat is altijd zo geweest. Ook
toen iedereen nog goed christelijk was. Maar er heeft
inderdaad wel een verschuiving plaatsgevonden van het
perspectief zien, over de dood heen. Ik leef hier wel, maar dit
is niet het volmaakte leven en dat zal het ook nooit worden.
Het echte en goede leven vind ik bij God. Dat is een echte
christelijke visie. Dat is het christelijk leven. Het is de oude
vraag uit de catechismus: “Waartoe zijn wij hier op aarde?”
“We leven hier op aarde om hier en eens in het hiernamaals
gelukkig te zijn”.
Waarvoor leven we dan nog? Kunnen we het leven niet
net zo goed overslaan en maar gelijk naar de dood gaan?
“Je moet wel iets doen met je leven. God heeft de aarde
met alles erop en heel bijzonder de mens, geschapen met
een plan. Wat God voor plan met je heeft, ben je daar al
achter? God heeft in jou eigenschappen en talenten gelegd
om er iets mee te doen.”
O, heb ik die dan?
“Die heeft ieder mens, dus jij ook. Ieder persoon is uniek en
God heeft een plan met elk persoon. Wat dat plan is weten
we niet meteen, dat is een ontdekkingsreis. Daarvoor is
het leven. Om je gaven te delen. Daarmee wordt de wereld
mooier. Jouw talenten staan ter beschikking om het plan
van God te verwezenlijken. Hij wil een vredevolle goede
wereld voor iedereen. Daar ontbreekt nog heel veel aan.
Daarmee kunnen wij helpen.”
Als Kim Jong-Un nou op een knop drukt, waardoor de
hele wereld ontploft, is Gods plan dan mislukt?
“Nee, dan neemt één man macht over alle andere mensen.
God laat dat altijd toe omdat hij niet alleen jou een vrij
geweten heeft gegeven, maar ook Kim Jong-Un. Uiteindelijk
ervaart hij zelf wel wat de consequenties zijn van zijn daad
tegenover God. Uiteindelijk komt het oordeel wel.”
Dan is dat plan om de hele wereld een betere plek te
maken toch totaal nutteloos geweest? Dan is de wereld
toch weg.
“Nee, want iedereen die dan heeft geprobeerd om de wereld
beter te maken, zal worden beloond.”
Dus de aarde is gewoon een test om te kijken of je een
goed mens bent? Leven op aarde is vergelijkbaar met
de audities bij de Voice of Holland. Als je het goed doet,
mag je naar de live shows.
“Dan ga je voorbij aan het gewone dagelijkse leven. Bij een
auditie doe je verschrikkelijk je best en presenteer je jezelf

van je beste kant. Dat doe je in je leven maar één of twee
keer. Je kunt niet constant auditie doen, elke dag opnieuw.
Je kunt jezelf prachtig voordoen naar de buitenwereld,
maar er zit ook nog een ander laagje onder. De bedoeling
van God is: je bent nu wie je bent maar er kan meer uit
groeien, het kan mooier beter rijker. Hij heeft de mens
geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Zijn we al zover?
Beantwoord jij daar al aan? Je moet meer worden wie je
eigenlijk bent.”

met wie je bent? Is dat ook wat God in je heeft gelegd en
wat God van je vraagt? Steeds die toets, zonder dat het een
auditie is. Ik weet dat ik goede kanten heb en dat ik minder
fraaie, zelfs slechte kanten heb. Steeds stel ik de vraag: waar
kan ik groeien als persoon? In mijn beeld van God zijn?
En wat laat ik na om het te doen? Ik kan beter, ik kan mooier.
Want Gods koninkrijk op aarde is nog niet gevestigd, waarin
iedereen het goed heeft. En wat heb je er al aan bijgedragen?
Al iets, dat is prachtig, maar het kan meer.”

Hoe kun je nou meer worden wie je bent? Zelfs wanneer
ik doe alsof ik niet mijzelf ben, ben ik toch nog steeds ik.
“Omdat je nog niet klaar bent. Ben je al helemaal tevreden
Valerie in gesprek met pastoor Roland Kerssemakers: zie eerder uitgegeven Parochiebladen en de volgende uitgave.

Viering van de patroon van onze parochie
Zoals onze pastoor in het vorige parochieblad - begeleid door een aardige biografie - al aankondigde, vierden we
zondag 10 november Willibrordusdag.
Als de patroon van de Nederlandse Kerkprovincie ook nog eens de patroon van je eigen parochie is, lijkt me dat een
extra reden om aandacht aan “zijn dag” te schenken.
Ik aarzel om het zijn feestdag te noemen, omdat het niet
zijn geboorte- maar zijn sterfdag is.
Het zou bijzonder interessant zijn te weten wat in de laatste
uren van zijn bewustzijn zijn gedachten waren; wat ging
er toen nog in zijn hoofd om? Zou hij daarbij, na het zeer
veel verrichte werk vermoeid, maar met voldoening op zijn
leven hebben teruggekeken en het afscheid blij hebben
verwelkomd? Zou m.i. verantwoord zijn geweest, maar ik
verdenk hem ervan dat hij het gevoel had nooit klaar te
zijn en altijd - voor de zaak van God - meer, verder wilde.
Ook meen ik niet te mogen uitsluiten dat hij door zijn sterke
gerichtheid op God, misschien wel ongeduldig, uitkeek naar
de ontmoeting met Hem. Zo filosoferend heb ik er geen
moeite mee dat zijn sterfdag zijn feestdag werd. En nu op
naar zijn en ons feest, dat we dit jaar al weer voor de derde
keer vierden en waarin ik geen verflauwing waarneem.

er geen nieuwsbrief voorgelezen of informatieve toespraak
gehouden. Wel bedankt de penningmeester, Sidney v.d. Bergh,
alle vrijwilligers, die aan het welslagen van deze dag hebben
meegewerkt en noemt met name de koren. Als die dan een
applaus krijgen, volgt daarop meteen een extra applaus
voor de dirigent, Wilmy. Bij het maken van een foto merkt
Sidney op dat hij die niet alleen op Facebook, maar ook op
de website van de parochie zal zetten, om ook naar buiten
te laten zien dat er vanuit de parochie mooie bijeenkomsten
worden georganiseerd om mensen te verbinden. Prima!
Daar hoef ik niks aan toe te voegen.
Jan van Asseldonk

Natuurlijk zijn bij de voorbereiding nogal wat medewerkers/
vrijwilligers betrokken, maar het zwaartepunt moet geloof
ik toch wel bij de koren gezocht worden. Alle koren van
onze parochie tot een eenheid smeden voor gezangen die
niet tot hun wekelijks reportoire behoren… geen peuleschil.
Het wordt echter een prachtige h. Mis.
Vanzelfsprekend is de preek van de pastoor op Willibrordus
geënt en daarin horen we de gelijkenis van toen - Willibrordus
kwam in een periode dat het geloof werd afgewezen - met
onze tijd, waarin geloven zich ook niet over veel populariteit
mag verheugen. Hij wijst ook op de noodzaak van saamhorigheid om ons doel, mensen bij Christus brengen, te
bereiken en herinnert ons eraan dat de kerk niet een puur
sociale instelling mag zijn, waarin het eer brengen aan God
op de achtergrond geraakt.
Na die mooie Eucharistieviering gaan we naar (komen we
opnieuw samen in) het Parochiecentrum, waar het een
gezellige reünie bij een kopje koffie of thee en een flinke,
goed besmeerde snee krentenbrood wordt. Vandaag wordt
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Zondagmiddag 15 december, aanvang 15.00 in de Grote Kerk te Oss

Kerstconcert Vocaal Ensemble Oss
Op deze zondagmiddag voert het Vocaal Ensemble Oss wederom haar traditionele Kerstconcert uit, in de Grote Kerk
in Oss. Onder leiding van dirigent Mario Veldpape worden bekende kerstliederen, waaronder het “Stille Nacht” in
de bewerking van Gruber, en “Sancta Maria” van Mozart, ten gehore gebracht.
Daarnaast zijn ook een aantal modernere kerstliederen, zoals “O little town
of Bethlehem” van Vaughn Williams
en “In the bleak midwinter” van Holst,
in het programma opgenomen.
Het 8-stemmige “Vater unser” van
Rheinberger, een prachtig a capella
stuk en “a hymn tot the Virgin” van
Britten ook a capella, laten de capaciteit van Vocaal Ensemble Oss goed tot
haar recht komen.
Ook op het programma staan een
aantal stukken van Bach waaronder
het prachtige “Wohl mir dass ich
Jesum habe”. We sluiten dit concert
af met het traditionele “We wish you a
merry Christmas” van Warell. Kortom,
het beloofd een heel mooi en boeiend
concert te worden.
U bent allen van harte welkom,
het concert is gratis toegankelijk.

Kerkhof Berghem
Op het kerkhof in Berghem is de
afgelopen tijd hard gewerkt. Er zijn
verschillende verharde paden bij
gekomen, ook de planten rond het
kruis zijn verwijderd en vernieuwd.
En tenslotte is er een corpus aan
het kruis gehangen. Dit alles is
mogelijk gemaakt met geld van de
Stichting Mortuarium Berghem.
Deze stichting heeft zichzelf opgeheven
omdat ze geen nieuw onderkomen
konden vinden en het aantal opbaringen
de laatste jaren sterk terug liep. Zij zagen
in ons kerkhof een goed doel om het
geld dat zij nog hadden aan te besteden.
Wij willen de Stichting Mortuarium
Berghem nogmaals van harte danken
voor hun gulle gave.
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Kapelaan J. Beekman

Advents- en Vastenactie Willibrordus Parochie

Vasten: om tot God te komen
Terwijl de seculiere wereld tal van vormen van vasten uitgevonden heeft die meestal te maken hebben met
verbetering van de lichamelijke conditie, overigens ook niks mis mee, heeft vasten in de geschiedenis van
“God met ons” een heel ander doel.
Paus Benedictus XVI, toen nog kardinaal Ratzinger schrijft in zijn boekje
“Ademhaling van de ziel” het volgende over vasten: “Door te vasten geeft
men aan dat het leven van God komt,
dat Hij het in stand houdt. Als wij eten
doen we dat omdat het voedsel ons in
leven houdt. Vasten is; geen voedsel
tot zich nemen. In dit geval heeft het
een religieuze betekenis. Het is een
manier om aan te duiden dat de mens
niet leeft van brood alleen, maar van
elk woord dat komt uit de mond van
de Heer”.

Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn
onthoudingsdagen bij uitstek. Op die
dagen vraagt de Kerk ons om geen
vlees te eten en ons bijzonder toe te
leggen op het vasten. Voor de overige
vastendagen hebben de bisschoppen
bepaald dat ieder zijn of haar eigen
vorm kiest. Nooit gaat het er om om
een “boze God” tevreden te stellen,
maar altijd om een manier te vinden
om zelf dichter bij God te komen.
Traditioneel zijn de Advent- en Vastentijd ook tijden om wat opzij te leggen
voor mensen die het zoveel minder

hebben. Onze parochie wil zich dit jaar
inzetten voor de Christenen in Syrië.

Help de Christenen
in Marmarita
Via de Stichting Kerk in Nood is
er nauw contact met de mensen
die in de “Vallei der Christenen”
het hoofd boven water proberen
te houden. In een versnipperd en
verscheurd Syrië staat met name
de christelijke minderheid zwaar
onder druk.
Velen zijn naar het stadje Marmarita
gevlucht en proberen daar weer een
leven op te bouwen. Kerk in Nood
deelt er voedselbonnen uit, ondersteunt medische verzorging en
zorgt voor onderdak voor de meest
kwetsbare gezinnen waaruit vaak de
vaders gesneuveld zijn. Onze parochie wil hen daar graag bij helpen en
zal daarom zowel de opbrengst van
de Adventsactie, als die van de Vastenactie, aanwenden voor dit doel.
Een ieders bijdrage wordt bijzonder
gewaardeerd. Laten we delen wat we
over hebben!

Vastenaktiemaaltijd
Een gezellige, nuttige en informatieve bijeenkomst is de zgn. Vastenaktiemaaltijd die we willen houden
in de Vastentijd.

Ook kunt u uw donatie in de collectebussen doen achter in de kerk.

In het Parochiecentrum zullen we
een eenvoudige maaltijd serveren
waarvan de opbrengst ten goede zal
komen aan de Christenen in Marmarita (Syrië). Deze Vastenaktiemaaltijd
wordt gehouden op woensdagavond
18 maart 2020, aanvang 18.00 uur.
Aanmeldingsmogelijkheden worden
later bekendgemaakt. En uiteraard is
eenieder daar meer dan welkom.
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Catechese
Catechese; waar gaat dat over?
De tijd dat er op school nog godsdienstles gegeven werd ligt ver achter ons. Toen ik nog op de ULO zat werd het vak
“godsdienst” al vervangen door “levensbeschouwing”. Gevolg is dat hele generaties nauwelijks nog iets geleerd
hebben over de achtergronden van het eigen christelijk geloof.
Om daar een beetje in tegemoet te
komen zijn we onlangs gestart met wat
wij noemen - algemene catechese -.
Dat gaat dus over allerlei onderwerpen
die betrekking hebben op ons geloof.
Van de vraag “Wie is Jezus?”, via
bezinning op “het offer van Isaak”,
tot de inhoud van de Eucharistie.
De opzet is meestal zo dat er eerst

informatie gegeven wordt over het
betreffende onderwerp waarna we
met elkaar in gesprek gaan. Het is ook
mogelijk om zelf een onderwerp ter
bespreking aan te dragen.

harte welkom in het Parochiecentrum
aan de Koornstraat 6 te Oss.
Aanvang 18.30 uur. Eerstvolgende
Catecheseavonden zijn: 17 december
2019, 21 januari en 18 februari 2020.

Elke derde dinsdag van de maand
kunt u aansluiten bij zo’n bijeenkomst.
Aanmelden is niet nodig. U bent van

diaken Pieter Raaijmakers

Catechese!?
Aangekondigd in het parochieblad onder “algemene catechese” was mijn nieuwsgierigheid geprikkeld. Niet om
enige onduidelijkheid in de toelichting die eronder stond, maar meer naar de concrete invulling.
Volgens Van Dale is catechese godsdienstonderwijs, kerkelijk onderricht.
Hoe gaat daar op zo’n avond vorm aan
worden gegeven? Is de leider van de
avond puur of vooral docent? Huiswerk?
Zal toch wel niet.
Komen de “toehoorders” ook aan bod
en zo ja welke ruimte krijgen ze dan?
Vroeger hadden we voor catechese
onze catechismus (we werden overhoord).
Ik besluit om op dinsdag 15 oktober,
de eerste avond, eens poolshoogte
te gaan nemen en van mijn vrouw,
die zich altijd al erg thuis voelde
op avonden met onderwerpen op
kerkelijk terrein, krijg ik een erg
spontaan ja te horen op mijn vraag of
ze meegaat. Het gezelschap dat we
bij aankomst in het parochiecentrum
aantreffen is kleiner dan ik verwacht

Dopelingen in onze
Willibrordus Parochie
Michael Leurs
Ivo Leurs
Wij feliciteren de ouders en
wensen hen en hun kinderen
een mooie toekomst toe als
blije en gelukkige Christenen.
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had, maar van anderen hoor ik dat
inderdaad niet op een stormachtige
toeloop was gerekend. Vooraf wat
meer P.R. had wellicht gemogen.
De leider van deze avond, diaken
Raaijmakers, houdt een korte inleiding,
waarna we naar de andere helft van
de zaal in het Parochiecentrum gaan
om er een filmpje te bekijken. Dat duurt
maar 20 minuten en laat diverse
plaatsen en momenten uit het leven
van Jezus zien.
Dan nemen we weer plaats aan de
tafel waar we eerst zaten en wordt
ons gevraagd wat ons in dat filmpje
het meest getroffen had. In de
fragmenten die de film toont gaat het
met name over wat Jezus zelf van/
over zichzelf zegt en daarop volgt een
gesprek, dat ik geen discussie mag
noemen, niet alleen over het feit dat

Jezus volledig God en volledig mens
is, maar ook hoe de aanwezigen daar
naar kijken; hoe ze Hem ervaren;
hoe ze bidden; wat ze van bidden
verwachten en wat ze vinden van
God’s reactie op hun gebed.
We sluiten de avond af zoals we
hem begonnen, met gebed. Had
je verwacht meer gedetailleerd te
lezen wat er precies in dat gesprek
zoal gezegd werd? Ongepast was dat
misschien niet geweest en ik heb me
ook niet uit vrees voor die geweldige
privacywet ingehouden, maar ik was
gegaan ter oriëntatie over invulling
van de avond en vormgeving aan de
stof. Over beide was ik tevreden en
over de inhoud niet teleurgesteld.
Jan van Asseldonk

Muzikale h. Mis op
zaterdagavond in de
Grote Kerk
Zaterdagavond 28 december, aanvang
19.00 uur, zal de h. Mis worden opgeluisterd door een groep muzikanten
met verschillende instrumenten zoals
viool, cello, dwarsfluit, klarinet en
hoorn. Het muzikaal ensemble speelt
passende Kerstliederen en carols.

Eerste bijeenkomst ouders van onze Communicanten en Vormelingen
Op weg naar het ontvangen van de eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel betrekken we ook de ouders
bij de voorbereidingen. Daarom was er op woensdagavond 20 november een grote groep ouders naar het
Parochiecentrum aan de Koornstraat in Oss gekomen om te luisteren naar Pater Benny Berrens uit Postel die kwam
vertellen over bidden.
16.00 uur in de Grote Kerk en in de
huiskapel van de pastorie Berghem op
dinsdagochtend na de h. Mis van 8.30
tot 9.30 uur).
Ook in een druk gezinsleven is het
mogelijk om ’s avonds voor het slapen
gaan drie minuten tijd te nemen voor
gebed. Pater Benny noemde allereerst
het danken. De eerste minuut God
danken voor wat er de afgelopen dag
gebeurd is aan goeds en moois. De
volgende minuut vragen we aan God
om hulp en wijsheid bij de zorgen en
moeilijkheden van ons en de mensen
om ons heen. En in de laatste minuut
van ons drieminuten gebed zeggen
we sorry voor de dingen die niet goed
gingen of waar we mensen gekwetst
hebben. We worden andere en betere
mensen als we ons steeds verbinden
met God was de boodschap die
hij de ouders meegaf. Om het wat
gemakkelijker te maken kregen de
ouders wat handreikingen mee om
het thuis ook te gaan doen.

Bidden is altijd een ontmoeting. Hij
sprak over het schietgebed, een kort
gebed in tijden van nood of om te
danken voor iets moois. Verder over
het belang om naar de h. Mis te gaan
en dan zelfs eens tien minuten eerder

in de kerk te zijn om in de stilte in
Gods aanwezigheid te staan. Ga ook
eens naar de aanbidding van Jezus in
het H. Sacrament als dat kan was zijn
advies (in onze Willibrordus Parochie
op donderdagmiddag van 14.00 tot

Met veel dank aan Pater Benny voor
zijn komst naar Oss, namens de
Werkgroepen Communicanten en
Vormelingen,
Karin Veldman

Uitgeleide gedaan vanuit onze Willibrordus Parochie
Naam overledenen:

Leeftijd

Kerk

 Frans van Erp

76

H. Willibrordus, Berghem

 Antonia Remmits-van der Wielen

85

MOO, Oss

 Greet Derksen-Graus

94

MOO, Oss

 Otto Vincentius

80

H. Geest, Oss

 Jo Megens

96

MOO, Oss

 Mieke van Someren-van Grinsven

84

MOO, Oss

 Ans Hock-van Deursen

92

H. Geestkerk, Oss

 Adriaan van de Camp

86

Sint Servatiuskerk, Megen

 Willie Gremmen

58

H. Willibrordus, Berghem

13

Zondag 2 februari 2020 in de Grote Kerk

‘Maria Lichtmis’ of beter ‘De Opdracht van de Heer in de tempel’
Het feest van de Opdracht van de Heer, wat we van vroeger kennen, als Maria Lichtmis, sluit aan bij het Kerst
gebeuren. Lucas de Evangelist is de enige die ons vertelt over het kind Jezus, ook na de geboorte.
Het gaat hier over het Bijbelse verhaal
uit Lucas hoofdstuk 2 vers 22-39, waarin Maria en Jozef het kind Jezus naar
de tempel brengen. Ze willen daar
hun eerstgeboren zoon volgens de
voorschriften van de Wet van Mozes
op de 40ste dag na zijn geboorte aan
God opdragen. Ze ontmoeten er de
oude Simeon en de profetes Hanna.
Beide figuren worden door Lucas
geschetst als vertegenwoordigers van
het Oude Verbond, de “armen van
geest” die hun vertrouwen in God
hebben bewaard. Simeon neemt het
kind in zijn armen en herkent Jezus als
de Messias, die een licht zal zijn voor
alle volken: hier ontmoeten het Oude
verbond (Simeon) en het Nieuwe
verbond (Jezus ‘de mens geworden
belofte van God’) elkaar.”
De overtuiging en het feit, dat Jezus
als de Verlosser een licht zal zijn in
de duisternis van het bestaan, heeft
in de traditie geleid tot het feest van
Maria Lichtmis. Kaarsen die gezegend
worden. Een kaars als symbool van het
licht dat Jezus brengt in de duisternis.
Met het feest van De opdracht van
de Heer, worden dan ook de kaarsen
gezegend die in de kerk gebruikt
worden maar ook alle andere
meegebrachte kaarsen die thuis met
een gebed aangestoken worden
kunnen gezegend worden. Met een
kaarsje in de hand houden we dan ook
nog een korte processie door de kerk.

In de Grote Kerk is een gebrandschilderd glas in lood raam (Maria kapel) te zien wat
de opdracht van de Heer in de tempel weergeeft. Hoofdtafereel: Opdracht van kind
Jezus in de tempel. Simeon draagt het kind in de armen. Anna staat rechtsachter en
Maria staat links met brandende kaars. Jozef staat rechts met twee duiven; het offer
dat gebracht moest worden voor de eerstgeborene.
Kom het raam bekijken, maar - meer nog - vier met de Communicanten en de
Vormelingen het feest dat Jezus toegewijd aan God ook ons allen als aangenomen
kinderen heeft toegewijd aan God.

*

t m en
Met geloof bereik
er
heel weinig; zond
iets.
geloof helemaal n
(Samuel Butler)
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Jubilaris bij Don Bosco Koor

Erepenning Willibrordus Parochie uitgereikt aan Lex Olthof
Zondag 24 november vierde baszanger Lex Olthof in het bijzijn van zijn familie, koorleden, vrienden en bekenden
zijn 50 jarig koorjubileum in de Heilige Geest Kerk. Met na afloop een gezellige receptie in het Parochiecentrum.

Zijn staat van dienst als bas zanger
begon in de Catharina kerk te
’s-Hertogenbosch en loopt verder via
een verhuizing naar Nistelrode in de
Sint Lambertus Parochie aldaar.
Vanwege zijn werk als hovenier bij
de gemeente Oss gaat hij na 10 jaar
alsnog in Oss wonen. Hier vervolgt hij
het grootste deel van zijn zang carrière
in de M.O.O. Parochie en sinds 2016 is
Lex lid van het Don Bosco Koor. Zo zijn
de 50 jaren van zijn zang carrière helemaal rond.
Naast zijn professionele passie voor zijn

werk krijgen in zijn vrije tijd andere
“groen” varianten als vrijwilliger ook
de aandacht en ruimte. Bijvoorbeeld
het verzorgen van tuinen van KBO
leden en van vele anderen kennissen.
Maar zeker is te noemen de prachtige
tuin behorende bij de pastorie van de
M.O.O. Parochie aan de Begijnenstraat
in Oss. Dit is werkelijk een klein paradijsje
van rust en schoonheid in hartje Oss
met heel veel dank aan Lex. Voor alle
eerder genoemde activiteiten ontving
Lex tijdens de Eucharistieviering in de
Heilige Geest Kerk de Erepenning van
de Willibrordus Parochie.
Na de h. Mis was er een druk bezochte
receptie in het Parochiecentrum waar
iedereen Lex kon feliciteren. Ook sprak
Harry Sprakel namens de dirigent en
alle koorleden zijn dank en waardering uit voor de vele jaren van inzet
aan diverse koren en zijn vrijwilligerswerk. Bij de vele felicitaties hoorden
ook een passend geschenk dat hem
werd aangeboden namens alle koorleden. De jubilaris gaf aan dat hij nog
vele jaren met veel enthousiasme wil
doorgaan met zang én tuinieren.

Ceciliafeest in Macharen
Met een gebedsdienst en een feestelijk samenzijn in onze parochiezaal aan de kerk van Macharen hebben we op
zaterdag 23 november het Ceciliafeest gevierd. Hier werd zichtbaar hoe vitaal onze geloofsgemeenschap is.
In alle facetten is daarin de hand van de
voorzitter van onze beheercommissie
Jan Buis bespeurbaar. Met zijn
bescheiden, volstrekt belangeloze
en niet aflatende inzet vormt hij de
ziel en de motor van onze geloofsgemeenschap. Ook bleek opnieuw dat
we gezegend zijn met een fantastisch
zangkoor met de onvolprezen dirigent
en organist Richard de Beer.
Maar vandaag was een andere stille,
bindende kracht het stralende middelpunt. We vierden dat Josefien Bloemers
25 jaar lang haar hart heeft gelegd in
het ziekencomité. Op haar even attente als zorgvuldige en discrete wijze
heeft zij in die jaren aan veel mensen
heel veel goed gedaan.

Jan Buis zette haar in het zonnetje en
uit Oss kwamen pastoor Kerssemakers
en mevrouw Eppink om haar een erepenning van de Willibrordus Parochie
te geven. Jan gaf ook de welverdiende
hulde aan Annelies Megens. Nadat zij
haar schitterende carrière in het zangkoor van Macharen vorig jaar had
afgesloten met het 40-jarig jubileum,
werd zij nu als erelid weer in het koor
opgenomen. De drie koorleden uit
Oyen bedankte hij speciaal met een
attentie. Het onvermoeibare trio de
Megra’s maakten met klinkende meezingers het feest compleet.
Geer Salet
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Liturgische kalender
Missen door de week:

14 december 2019 t/m 13 april 2020

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

3de zondag van de Advent
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
Heilige Geest Oss
Grote Kerk Oss

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
M.O.O. koor
Don Boscokoor
Spaanse H. Mis

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Gelezen
Kerkkoor
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor

24 dec

17.30 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
21.30 uur
23.00 uur
23.00 uur

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

Kerstverhaal
Gezinsviering
Kerkkoor
Les Chanteurs de St. Gérard
Kerkkoor
Kerkkoor
Gemengd koor

25 dec

09.30 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.30 uur

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

Ensemble gezinsviering
Gemengd koor
Kerkkoor
Don Boscokoor

09.30 uur
10.00 uur

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

Seniorenkoor
Gregoriaanse Schola

28 dec

19.00 uur
19.00 uur

Grote Kerk Oss
Heilige St. Petrus’ Banden Macharen

Gelezen
Kerkkoor

Zondag

29 dec

09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss
Heilige Geest Oss

VVN-koor
Les Chanteurs de St. Gérard
Don Boscokoor

St. Silvester
Dinsdag

31 dec

19.00 uur

Grote Kerk Oss

Gelezen

Zaterdag

14 dec

Zondag

15 dec

4de zondag van de Advent
Zaterdag

21 dec

Zondag

22 dec

Kerstavond

Dinsdag

1ste Kerstdag
Woensdag

2de Kerstdag H. Stefanus
Donderdag

26 dec

H.H. Onnozele kinderen
Zaterdag
H. Familie
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H. Maria, Moeder van God
09.30 uur
10.00 uur

Sint Willibrordus Berghem
Grote Kerk Oss

Kerkkoor
Mannenkoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Kerkkoor
Gelezen
Gregoriaanse Schola
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Kerkkoor
Gelezen
Kerkkoor
Gregoriaanse Schola
Don Boscokoor

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

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

Kerkkoor
Gelezen
Kerkkoor
M.O.O. koor
Les Chanteurs de St. Gérard
Spaanse H. Mis

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
26 jan
10.00 uur
11.30 uur
Opdracht van de Heer in de tempel
19.00 uur
Zaterdag
1 feb
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
2 feb
10.00 uur
11.30 uur
5de zondag door het jaar
19.00 uur
Zaterdag
8 feb
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
9 feb
10.00 uur
11.30 uur
de
6 zondag door het jaar
19.00 uur
Zaterdag
15 feb
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
Zondag
16 feb
11.30 uur
17.00 uur
7de zondag door het jaar
19.00 uur
Zaterdag
22 feb
19.00 uur
09.30 uur
Zondag
23 feb
10.00 uur
11.30 uur

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

Kerkkoor
Gelezen
Kerkkoor
Gregoriaanse Schola
Don Boscokoor

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

Kerkkoor
Gelezen
Gregoriaanse Schola
Les Chanteurs de St. Gérard

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

Kerkkoor
Gelezen
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor

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

Kerkkoor
Gelezen
Kerkkoor
M.O.O. koor
Don Boscokoor
Spaanse H. Mis

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

Kerkkoor
Gelezen
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor

Woensdag

1 jan

Openbaring des Heren
Zaterdag

4 jan

Zondag

5 jan

Doop van de Heer
Zaterdag

11 jan

Zondag

12 jan

2de zondag door het jaar
Zaterdag

18 jan

Zondag

19 jan

3de zondag door het jaar
Zaterdag

25 jan
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Aswoensdag
Woensdag

26 feb

19.00 uur
19.00 uur

Grote Kerk Oss
Sint Willibrordus Berghem

M.O.O. koor
Kerkkoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Kerkkoor
Gelezen
Gregoriaanse Schola
Les Chanteurs de St. Gérard

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Kerkkoor
Gelezen
Kerkkoor
Mannenkoor
Don Boscokoor

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

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

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

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

Kerkkoor
Gelezen
Kerkkoor
Les Chanteurs de St. Gérard
Don Boscokoor
Spaanse H. Mis

19.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur

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

Kerkkoor
Gelezen

1ste zondag van de Vasten
Zaterdag

29 feb

Zondag

1 mrt

2de zondag van de Vasten
Zaterdag

7 mrt

Zondag

8 mrt

3de zondag van de Vasten
Zaterdag

14 mrt

Zondag

15 mrt

4de zondag van de Vasten
Zaterdag

21 mrt

Zondag

22 mrt

5de zondag van de Vasten
Zaterdag

28 mrt

Zondag

29 mrt

Mannenkoor
Don Boscokoor

Extra vieringen in de Grote Kerk te Oss
In de Advent en de Veertigdagentijd: iedere werkdag bidden van de Lauden, aanvang 08.10 uur

Het Getijdengebed samen bidden in de kerk
Het getijdengebed (ook wel brevier) wordt in de Kerk gebeden tot heiliging van de dag. Over de hele wereld bidden
priesters, diakens, religieuzen, monniken, broeders en zusters de gebeden volgens een vast patroon om de dag te heiligingen. Ook gewone stervelingen die geen verplichting hebben om het brevier te bidden, bidden mee. God eren en
dienen ingebed en leven, is onze opdracht als gedoopte mensen, als aangenomen kinderen van God.
We kennen zeven gebedsmomenten
op een dag, de Lauden (het morgengebed), de Vespers (het avondgebed)
en de Completen (gebed voor het
slapen gaan) zijn het meest bekend en
gebruikt. In de Grote Kerk worden de
parochianen uitgenodigd om met de
pastoor mee de Lauden te bidden.
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In de Grote Kerk bidden we in de Adventtijd, van maandag t/m vrijdag om

08.10 uur de Lauden, vooraf aan de
h. Mis. Het is onze voorbereidingstijd
op de komst van de Verlosser met het
Kerstfeest. We bidden voor de wereld
dat we geduldig maar wel vastberaden uit zien naar de Zoon van God,
dat we ons hart openstellen opdat Hij
toch een plaats mag en kan vinden
in deze wereld waar onderhand geen
plaats meer is voor God en tijd al helemaal niet meer. Zo bidden we met

het Hoogfeest van Christus Koning de
plechtige Vespers en zullen we straks
in de Vastentijd ook de Lauden bidden en op enkele grote feesten, de
Vespers.
Sta eens wat vroeger op en bid en vier
mee om de dag goed te beginnen.
Pastoor R. Kerssemakers

Kerstmis: Feest van het licht dat ieder mens verlicht
Wat betekent Kerstmis voor ons? We steken graag een kaarsje aan, we laten licht schijnen. Ik denk dat het gaat om
een heel bijzonder licht.
Op en rond Kerstmis horen we in de
Eucharistievieringen lezingen uit het
bijbelboek dat is genoemd naar de
profeet van het licht, Jesaja. Jesaja
zette in de achtste eeuw voor Christus
zijn visioenen op schrift. In de eeuwen
daarna werd dat aangevuld tot het
boek Jesaja. Het boek gaat over een
tijd waarin de identiteit van de kleine
staat Juda, met de tempelstad
Jeruzalem als centrum, ernstig werd
bedreigd. Na vele conflicten met de
buurvolken werd Juda overlopen
door grootmachten in de regio. De
Judeeërs probeerden hun identiteit
te behouden door een misplaatst
vertrouwen op eigen kracht en wankele bondgenootschappen. Daarbij
vervielen ze in hoogmoed en onrecht
t.a.v. de zwakken en armen in de eigen
samenleving. Jesaja en zijn opvolgers
maanden hen steeds weer tot rechtvaardigheid en vertrouwen in de ene
God die in het boek Jesaja ook wordt
omschreven als: “de Oorsprong van
hemel en aarde, die de levensgeest
geeft aan álle mensen die daar verkeren”. En in een hoopvol visioen van
Jesaja spreekt God: “Ik maak je tot
licht voor alle volken.”

Ik geloof dat het visioen van dat licht
sluimert in ieder mens, dat het er altijd
is en steeds weer wil oplichten door
de hele mensengeschiedenis heen,
ondanks oorlogen en onze onuitroeibare neiging elkaar te bestrijden.
In de zesde eeuw voor Christus vernietigden de machtige overheersers Jeruzalem en de tempel en ze voerden de
bovenlaag van de Judese bevolking
als ballingen mee naar de hoofdstad
van hun rijk. Het oude visioen was de
enige hoop van deze ballingen. Jaren
later kwam dat rijk onder een koning
in wie datzelfde visioen oplichtte. Hij
zond de ballingen terug naar Jeruzalem
om de tempel te herbouwen, zodat er
in zijn rijk een bijzondere plaats zou
zijn waar die ene God, de Oorsprong
van alle mensen en alles wat leeft en
bestaat, werd geëerd. Vervuld van eindeloze vreugde keerden de ballingen
terug in Jeruzalem.
In het evangelie van eerste kerstdag
horen we: “Het ware Licht dat ieder
mens verlicht kwam in de wereld”.
Jezus werd geboren. Zijn leven, lijden,
sterven en opstaan was er helemaal

op gericht dat ieder mens zou delen
in het Licht van eindeloze vrede en
vreugde.
In de jaren zestig van de vorige eeuw,
tijdens het Tweede Vaticaans Concilie,
brak dat visioen opnieuw door. In het
hoofddocument met als titel het citaat
uit Jesaja: ‘Lumen Gentium’, Licht voor
de volken, is het aldus geformuleerd:
“Ieder mens zonder uitzondering is tot
het heil geroepen.”
Ik denk dat dat Licht steeds weer doorbreekt, overal waar mensen spreken
van vrede en van respect voor de ander,
hoe anders die ook is. En ik geloof dat
ook wíj, in verbondenheid met Jezus,
met Jesaja, met die koning en de terugkerende ballingen, met de conciliedeelnemers en met zo velen, kerkelijk
of niet, die goed deden of goed doen,
dat ook wíj elkaar steeds weer kunnen
ontmoeten in dat ene moment van
het Licht dat ieder mens verlicht.
Getekend Geer Salet
(Macharen)

Zaterdagavond 21 december in de Heilige Geest Kerk

Kerstconcert Les Chanteurs de Saint Gérard
Op deze zaterdagavond geeft het koor ‘Les Chanteurs de Saint Gérard’ een kerstconcert met een gastoptreden van
het koor ‘Vivace’ uit het Heeswijk-Dinther. Beide koren staan onder leiding van Rein Boeijen.
Iedereen is van harte welkom en de
toegang is gratis (vrije bijdrage na
afloop). Na het concert is er gelegenheid om te genieten van koffie, thee
en glühwein.
Het concert wordt gehouden in de
Heilige Geest Kerk (Visserskerk) aan de
Berghemseweg te Oss.
Aanvang 19.30 uur.
Pim van Mun
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Kerstvieringen met Kerstmis voor kinderen én peuters
in de Willibrordus Parochie
Heilige Geest Kerk (Visserskerk)

24 december aanvang 17.30 uur (géén h. Mis).
Op de Kerstavond wordt het verhaal van de geboorte van
Jezus verteld en gespeeld met mooie kerstliedjes voor en
door kleine kinderen en peuters. Een initiatief van leden
van het koor Les Chanteurs de Saint Gérard.

H. Willibrordus Kerk Berghem
Eerste Kerstdag 25 december.
Herdertjes Mis aanvang 09.30 uur.

In Berghem is er een ‘herdertjes Mis’ voor de gezinnen.
Met medewerking van Muzikaal Ensemble. De herders
in de velden gaan naar het kribje om Jezus te begroeten
en om God te danken. Ga met de herders mee, doe je
herderskleren of je engelkleren aan, vraag aan opa of hij
zolang op de schaapjes wil passen en kom naar het stalletje in de kerk in Berghem om het kindje Jezus blij te maken
met je bezoek.

Grote Kerk Oss

Tweede Kerstdag 26 december.
Kindje ‘wiegen’ aanvang 13.00 uur.

Grote Kerk Oss

Kerstavond 24 december.
Gezinsviering aanvang 19.00 uur.

Voor de allerkleinsten van 1 tot 5 jaar gaan we in de kerk
samen naar het verhaal van het Kindje Jezus luisteren,
samen gaan we zingen voor het Kindje en dan is het tijd
voor het Kindje Jezus om te gaan slapen. Net als jij moet
Hij ‘s middags nog lekker slapen.
We gaan Moeder Maria helpen en zingen een liedje zodat
Jezus en ook onze knuffels lekker kunnen gaan slapen.
Breng je je knuffel mee en kom je ook?

Zoals ieder jaar gaan de Communicanten en Vormelingen
samen het Kerstverhaal uitbeelden. Dit maakt deel uit van
hun voorbereidingen op hun Eerste Heilige Communie en
Vormsel. De kinderen vertellen en spelen het geboorteverhaal van Jezus. Het jeugdorkest ‘Opmaat’ van KVA zorgt
tijdens deze gezinsviering voor de muzikale begeleiding.

Breng tijdens de Kerstdagen een
bezoekje aan de Kerststal in de
Grote Kerk
Eerste en Tweede Kerstdag is
de Grote Kerk in Oss extra
geopend van 13.00 tot 17.00 uur
om een 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!

Zondag 5 januari 2020, aanvang 14.30 uur

Nieuwjaarsreceptie
Ook in 2020 is er voor alle parochianen van de Willibrordus
Parochie (Berghem, Haren, Macharen, Megen en Oss)
een gezellige nieuwjaarsreceptie.
Deze wordt gehouden op zondagmiddag 5 januari 2020 in
het Parochiecentrum aan de Koornstraat 6 te Oss. Aanvang
14.30 uur. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten,
in gesprek te gaan en herinneringen op te halen.
En natuurlijk om elkaar een gelukkig en gezegend
Nieuwjaar te wensen. WELKOM!
Bestuur Willibrordus Parochie

