PAROCHIEBLAD
Titus Brandsmaparochie Oss
PASTORAAL WOORD
Vakantie in Corona tijd.
De lente van 2020 zullen de meesten van ons niet
snel vergeten. De plotselinge lockdown die vanaf 15
maart ons samenleven en onze gesprekken
bepaalde, heeft een enorme invloed op ons leven.
Het kan zijn dat de anderhalve meter samenleving
de komende periode ons ‘nieuwe normaal‘ wordt.
Zo gaan we de zomer en de komende
vakantieperiode in: nieuw normaal. Normaal is de
vakantie aan het eind van een jaar vol activiteiten.
De vakantie is er om tijd en ruimte te maken voor
iets anders dan het gewone leven. Nu is dat
gewone leven heel rommelig geworden. Kinderen
hebben zes weken vrij gehad en zijn blij naar school
te kunnen. Mensen in de zorg hebben driedubbel zo
hard moeten werken om de gezondheidzorg en de
ouderenzorg op peil te houden. Veel mensen
hebben thuiswerk en werk in huis moeten
combineren. Helaas zijn er ook mensen voor wie er
geen werk meer is. Die als zelfstandige geen
inkomen hebben. Die ontslagen zijn bij het omvallen
van het bedrijf. Voor wie gedwongen thuis zaten,
strekte de tijd zich uit als een eindeloos niets kunnen
doen. Voor niemand is de lente normaal geweest.
De komende vakantie zal het ook niet zijn.
Vakantie betekent niet van alles gaan doen.
Vakantie betekent allereerst vrij zijn van het gewone
leven om eens goed om je heen te kijken en je af te
vragen: mens, waar ben ik mee bezig? Vakantie is
bezinning: terugblik op het op het voorbije en
vooruitblik op het komende. Vakantie is even stil
staan bij jezelf, bij je relaties met medemensen, bij
de zin van de activiteiten, bij de bron van waaruit je
leeft. Religieus bezien: vrij zijn voor God. Op
abdijpoorten staat gebeiteld: Vacare Deo. Vrij,
leeg, open worden voor God.
Als we terugblikken op de Corona – lente, dan zien
we naast vormen van eenzaamheid ook veel
menselijke warmte en verbondenheid. Er is een
groot gevoel ontstaan voor zorg en toewijding aan
kwetsbare mensen. Veel mensen zijn creatief
geworden in het elkaar nabij zijn. Briefwisselingen.
Belrondes. App-contacten. Ook kraamvisites en
raamvisites. Met een hoogwerker moeder een taart
bezorgen op haar verjaardag. Wie had dat ooit
kunnen bedenken?
Boeiend is ook dat mensen de natuur weer méér
ontdekken. Dat er zoveel bermbloemen zijn en dat
je zoveel vogels kunt horen! Veel mensen ervaren
de stilte in de straten als iets weldadigs. Heeft de
corona betere mensen van ons gemaakt? Misschien
wel, minstens ten dele: als we tenminste niet
terugvallen in weeffouten van het precorona
tijdperk!
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Dat het virus woekert, is niet aan ‘iemand’ te
danken. Ook niet aan God. Niemand - ook Hij niet heeft het gewild. Dat het heeft kunnen woekeren
en wij het niet op tijd konden bestrijden, daar zijn
vragen bij te stellen. We zijn als mens niet volkomen
schuldloos. De voorbeeldige inzet in de
gezondheidzorg is roerend. Maar de bezuinigingen
daarin hebben wel deze prijs gevraagd. Het is fijn te
genieten van een schoner milieu, maar onze
zorgzaamheid voor het milieu komt rijkelijk laat. De
warmte in de samenleving is weldadig, maar de
hardheid en de onverschilligheid voor de rafelige
onderkant van de maatschappij gaat gewoon
door. Daklozen, drugsverslaafden, verwarde
mensen, psychisch kwetsbaren worden ook nu nog
niet goed opgevangen. De grote vraag is natuurlijk:
keren we terug naar de economie van nog grotere
groei of durven we het aan om een samenleving te
bouwen op de economie van het genoeg. Wat het
op vakantie gaan betreft: de vliegtuigtickets voor
Spanje en Portugal vliegen het reisbureau uit.
Milieubewuste yuppen denken dat ze de
milieuschade van het vliegen compenseren door
afval te scheiden en minder vlees te eten! Gelukkig
kiezen veel mensen ook voor kampeer – en
fietsvakanties in ons schoner geworden Nederland.
Als we over de grenzen van het corona tijdperk
vooruit blikken, wat zouden we ten diepste willen. Ik
denk in ieder geval een harmonische samenleving
waarin ruimte is voor kinderen en ouderen, waarin
zorg is voor randfiguren en mensen aan de
onderkant. Wat we gezien hebben is dat het virus
gelijkelijk alle mensen kan treffen, maar de gevolgen
ervan heel verschillend zijn. Ik denk aan samenleving
waarin een visie op de toekomst leeft die niet draait
om economie maar om humaniteit. De laatste drie
maanden ging het nieuws bijna alleen maar over
onze gezondheid en onze economie. De
ongezondheid en de dreiging van corona in
vluchtelingenkampen en arme landen werden
genegeerd, terwijl het om duizenden mensen in nood
gaat.
Steeds meer kom ik tot de overtuiging dat we meer
moeten luisteren naar kerkleiders dan naar politici.
Om het nog preciezer te zeggen: we moeten ons af
vragen of ons hart open, vrij en leeg is voor wat God
ons te zeggen heeft.
Vacare Deo, vakantie met God. Hierbij wens ik
iedereen een zinvolle vakantie toe.
Pastoor Tom Buitendijk.
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ELK NADEEL HEB ZE VOORDEEL (J. CRUIJFF)
Er is al zoveel geschreven over dat virus en die
crisis, dat ik me daar maar niet aan waag. Ik heb
weinig dingen gemist, de afgelopen maanden.
Een terrasje pakken, funshoppen, bioscoop of
theater waren toch al geen wekelijkse
activiteiten, evenmin als een dagje uit of een
citytrip. Voor veel zaken was het tóch niet de
goede tijd van het jaar. Wat ik wél erg miste was
samenzijn, aanraking en gesprekken. Beeldbellen
is wel leuk, maar toch een pover alternatief.
Omdat er nog steeds 24 uur in een dag zit, houd
je tijd over als je een aantal dingen niet meer
mag. Tijd voor een goed boek dat al maanden
ligt te wachten. Tijd voor een telefoontje naar die
ene nicht. Eens lekker koken en dan een
pannetje eten wegbrengen. Boodschappen
doen voor de buren en meteen maar een
troostboeketje meenemen. Een praatje maken
op straat. Keurig op afstand, maar toch zo nabij.
Je gedrag aanpassen kost tijd, maar het lukt. We
geven elkaar meer ruimte in de winkel, we
groeten elkaar weer. We wachten keurig tot we
aan de beurt zijn en voorzichtig spreken we
elkaar aan op ongewenst gedrag. Het “nieuwe
normaal”, een terugkeer van de oude moraal?
Om met Cruijff te besluiten: “Je gaat het pas zien
as je het door hebt”
We wensen u een fijne zomer.

@TitusBrandsmaPa
Bank:
IBAN NL56 RABO 0140.4057.71
t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss
Drukwerk: Drukkerij Putters
Verspreiding op verzoek:
*thuis in de bus
*per e-mail
*ophalen in kerk of verzorgingshuis
Inleverdatum kopij:
Woensdag 12 augustus.
Verschijningsdatum volgende nummer:
Dinsdag 01 september 2020.
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…………………AANGESTIPT ………………..
MAATREGELINGEN IVM CORONA:
ALGEMEEN:
Bij hoesten of klachten thuisblijven.
Houd altijd 1½ meter afstand van elkaar.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Hoesten in de elleboog.
Voor een volgende zondag weer opgeven bij
de receptie tel. 0412 – 622164.
Doordeweekse vieringen tot dertig mensen
welkom.
VOOR DE EUCHARISTIEVIERING:
Aanmelden in de hal bij gastvrouw of - heer.
Handen reinigen met gel.
Plaats nemen op een stoel met een kussentje.
Kussens NIET verleggen, tenzij u een echtpaar
bent.
TIJDENS DE EUCHARISTIEVIERING:
Vanwege de lucht die u uitademt met zingen
is mee zingen nog niet toegestaan.
De Communie wordt uitgereikt op speciale en
veilige wijze.
Verlaat de kerk met inachtneming van de
anderhalve meter maatregel te beginnen bij
de achterste rij.
Collecte thuis in een enveloppe doen en
afgeven in de bussen bij de uitgang.
NA DE EUCHARISTIEVIERING:
Bij koffie drinken in de Karmelzaal anderhalve
meter afstand houden.
Handen reinigen in de hal met gel.
Verplaats geen tafels en stoelen.
ZONDAGSVIERINGEN IN CORONATIJD.
Nu vanwege de versoepeling van de RIVM
maatregelen het aantal bezoekers in de kerk
toeneemt, ontstaat ook de behoefte om de
vieringen weer ‘normaal’ te doen. Helaas kan
dat voorlopig niet. Het consigne is: Niet zingen! En
dat terwijl onze parochie zo graag en goed mee
zingt. We mogen ons gelukkig prijzen met de
cantores die met de organist de zang verzorgen:
Paul Raes, Jan van de Veerdonk, Loek Elemans
en als organist John Blummel. De hartelijke dank
van de parochiegemeenschap voor deze inzet.
Het is werkelijk heel mooi. Er komen positieve
reacties binnen. Vooral op hun Ave Maria. Hoe
goed deze mensen het ook doen, het is niet te
hopen dat dit ‘het nieuwe normaal‘ wordt. De
koren verlangen er ook naar weer eens te
repeteren en in de kerk te zingen.
Veel mensen kijken online via livestream
en YouTube. Het is mogelijk om op YouTube
beeld en tekst te combineren. Dat vraagt kunde
en handigheid. Harry Faassen is daar een
meester in. Vanaf 22 maart heeft hij de livestream
uitzending verzorgd. Begin juni is de nieuwe
camera geïnstalleerd zodat de beeldkwaliteit
met sprongen verbeterd is. Een woord van dank
aan Harry is meer dan verdiend. Volgens
lParochieblad

sommigen is het online kerkbezoek zelfs hoger
dan het fysieke kerkbezoek. Het is te hopen dat
het in het na corona tijdperk weer normaal wordt
elkaar in de kerk te ontmoeten. Winst is dan wel
dat oudere parochianen en zij die niet van huis
kunnen, beter digitaal geschoold zijn. Elk nadeel
heeft zo zijn voordeel.
Op de achtergrond zijn de kosters Toos
Wiersma en José de Bekker bezig geweest om te
kijken hoe we de RIVM maatregelen het beste
kunnen uitvoeren. Ondertussen hebben ze ook
de kerk gedeelte bij gedeelte schoon gemaakt.
Onopvallende werkzaamheden zijn vaak heel
fundamenteel. Ook de bloemengroet is weer
actief. Met tweede Pinksterdag stond er een
prachtig pinksterstuk.
Vanaf half juni gaat ook de
koffiezetgroep weer aan het werk. In de
Carmelzaal kunnen we met dertig mensen
anderhalve meter van elkaar zitten. Vanaf juli is
uitbreiding naar hal, kerkzaal en kerkplein wellicht
mogelijk. We nemen de tijd om elkaar te
ontmoeten, bij te praten, gemeenschap te zijn.
Door de inzet van velen is dat mogelijk. We
mogen elkaar daarvoor bedanken.
DE DIENSTEN VOLGEN OP AFSTAND.
De vieringen vanuit onze Sint Jozef kerk kunnen
online gestreamd worden. Via internet de
Eucharistieviering thuis volgen. Dit kan op twee
manieren:
1e De onderstaande site kopiëren via internet
streamen.
http://media.streampartner.nl/player.php?url=70c
a14a5aaae2e65a19c
2e Te volgen via het YouTube kanaal TBPOSS
1.Ga naar internet en type in de balk bovenaan:
youtube.com
2.Dan krijgt u de YouTube pagina te zien met
bovenin weer een zoekbalk.
3. Type daar in: TBPOSS en drukt op enter.
4. Klik dan op de grote blauwe T.
5. Dan verschijnen alle vieringen met de datum
die u kunt bekijken. Klik op de viering van je
keuze. Dan kunt u de viering bekijken.
LUNCHEN VANAF DINSDAG 7 JULI OM 12.30 UUR.
De lunches op dinsdag zijn gezellige
bijeenkomsten. Terwijl we ons mee gebrachte
brood op eten is er een gesprek over van alles en
nog wat. Geen thema of actualiteit uit de krant,
maar wat iemand zelf ter sprake brengt. We leven
met elkaar mee in ziekte en gezondheid. Er wordt
ook veel gelachen. Soms op kalme wijze
gediscussieerd. Het is een vriendengroepje dat zijn
hand uitsteekt om anderen welkom te heten en
aan tafel te ontvangen. De zaal is ruim genoeg
om op anderhalve meter afstand te zitten. Het is
dus veilig! Kom gerust. U hoeft zich niet van te
voren op te geven. U bent gewoon welkom!
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK
VOOR DE ZONDAGEN IS OPGAVE NODIG.
MELD JE AAN OP WERKDAGEN VAN 9.00 – 12.00 UUR BIJ DE RECEPTIE VAN DE PAROCHIE TEL 0412 – 622164.
Vanaf 1 juni mogen er 30 kerkgangers komen.
Vanaf 5 juli mogen er 80 kerkgangers komen (in verband met de grootte van de kerk).
Vieringen worden uitgezonden via onze website.
Zo.
Zo.
Zo.

28 juni
05 juli
12 juli

10.00 u
10.00 u
10.00 u

Do.

16 juli

09.00 u

Zo.
Zo.

19 juli
26 juli

10.00 u
10.00 u

Zo.
Zo.
Za.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

02 aug.
09 aug.
15 aug.
16 aug.
23 aug.
30 aug.
06 sept.
13 sept.

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

13e zondag door het jaar / Eucharistieviering
14e zondag door het jaar / Eucharistieviering
15e zondag door het jaar / Eucharistieviering
Afscheidsviering Leon Teubner
Eucharistieviering Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw van
de Berg Karmel.
16e zondag door het jaar / Eucharistieviering
17e zondag door het jaar / Eucharistieviering
De 78e gedachtenis van de dood van de Zalige Titus
Brandsma
18e zondag door het jaar / Eucharistieviering
19e zondag door het jaar / Eucharistieviering
Maria Tenhemelopneming / Eucharistieviering
20e zondag door het jaar / Eucharistieviering
21e zondag door het jaar / Eucharistieviering
22e zondag door het jaar / Eucharistieviering
23e zondag door het jaar / WOCO viering
24e zondag door het jaar / Eucharistieviering

p. T. Buitendijk
p. T. Buitendijk
p. T. Buitendijk en
Leon Teubner
p. T. Buitendijk en
Peter Lammers
p. T. Buitendijk
p. T. Buitendijk en
Johan Wagemakers
p. T. Buitendijk
p. T. Buitendijk
p. T. Buitendijk
p. T. Buitendijk
p. T. Buitendijk
p. T. Buitendijk
Werkgroep
p. T. Buitendijk

Vespervieringen op vrijdagmiddag in de Mariakapel.
Vanaf september 2020 is er op alle vrijdagen van 16.00 tot 17.00 uur een vesperviering. Het evangelie en drie
psalmen worden gelezen en er wordt gezongen; veel stilte en daarna een kop koffie of thee in de Karmelzaal.

LIEF EN LEED
We hebben afscheid moeten nemen van:
15-04-2020
Truus de Leeuw-Vrolijk
17-04-2020
Susanna van Nistelrooy-Wasser
23-04-2020
Helena van Venrooij-Kraus
09-05-2020
Paul Oor
15-05-2020
Piet Banken
18-05-2020
Ger van Veggel
04-06-2020
Lambert Hendriks
05-06-2020
Lien Ploegmakers-Spierings

88 jaar
87 jaar
59 jaar
80 jaar
91 jaar
79 jaar
89 jaar
96 jaar

In memorandum

Huis van ontmoeting, inspiratie, troost
en bezieling. Het is zo stil dat je de stilte
kunt zien. Je ziet de leegte, alsof alles
stilstaat in ontferming, in de oude teksten,
het betoverende, het ritme ervan.
Van een afstand naar jezelf kijken. Afgepeld
worden als een ui. Steeds meer komt de kern
open te liggen. Steeds dichter bij de bron
van je leven.
In stilte opnieuw naar je binnenste luisteren.
Een innerlijk gesprek met jezelf. Zo biddend
buigen voor het grote mysterie; koesteren
en gekoesterd worden.
Foto Guus de Jong.
Tekst Dré van Ekeren.
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12 JULI 10.00 UUR AFSCHEIDSVIERING VAN
PASTOR LEON TEUBNER.

25 JULI PRIESTERWIJDING VAN GAUTHIER DE
BEKKER IN ST. CATHARINAKATHEDRAAL.

De voorbereidingen voor het
afscheidsfeest van pastor Leon
Teubner op 15 maart waren al
klaar, toen het plotseling moest worden afgelast.
Een teleurstelling voor veel parochianen, voor de
genodigden, voor de vrijwilligers die een hele boel
werk verzet hebben, en vooral voor Leon zelf. Hij
had gehoopt u allen te kunnen ontmoeten en
groeten. Omdat niemand weten kan hoelang het
Covid 19 virus rondwaart, is besloten om een
afscheidsviering te houden vóór de vakantie, en
wel op 12 juli om 10.00 uur. Dan mogen er tachtig
mensen in de kerk komen. Als we bij mooi weer de
receptie gedeeltelijk buiten kunnen houden, dan
kunnen we toch iedereen welkom heten.
Vanachter een tafel - om de anderhalve meter te
garanderen - zal Leon iedereen persoonlijk kunnen
groeten. Zo’n tafel is natuurlijk ook handig om iets
op te leggen/te zetten. Personen of groepen die
pastor Leon willen toespreken worden gevraagd
contact op te nemen met Hélène Verbunt per
email hverbunt@home.nl die namens het bestuur
het een en ander regelt.
We hopen met elkaar en met Leon op een
hartelijke ontmoeting en een gezellig samenzijn.
U bent er toch ook bij!

Gauthier is de zoon van José en Arian de Bekker
die sinds enige tijd in onze parochie wonen. Als
pastoor van deze parochie heb ik zijn
diakenwijding meegevierd en mag ik ook deel
nemen aan de viering van de priesterwijding.
Omdat Gauthier als diaken werkzaam is in
Deventer en Raalte zal hij daar zijn Eerste Mis
doen. Ook al is hij dus niet in strikte zin
‘parochiezoon’ toch wil ik u vragen om gebed
voor hem. Het parochiebestuur zal hem namens
de parochie een passend cadeau geven.
Uiteraard zal ik Gauthier uitnodigen een keer voor
te gaan in een Eucharistieviering in onze kerk.
Onze gelukwensen gaan uit naar hem, naar José
en Arian en naar zijn zus en broer. Op de
volgende wijze kondigen zijn ouders de wijding
van hun zoon aan:
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van
Utrecht, zal op 25 juli 2020 Gauthier de Bekker tot
priester wijden. De plechtigheid vindt plaats in de
Sint Catharinakathedraal te Utrecht. Vanwege de
nu geldende maatregelen rond vieringen is de
wijdingsplechtigheid op 25 juli slechts door een
beperkt aantal mensen op uitnodiging bij te
wonen.

Op deze feestdag eert de wereldwijde Karmelfamilie Maria als zuster in het geloof en als Moeder
en Luister van de Karmel. Zuster omdat zij met ons
leerling van Jezus is. Moeder omdat zij met
mildheid en goedheid ons op haar Zoon Jezus
wijst. Hem navolgen, leven in het voetspoor van
Jezus, daartoe zijn wij geroepen! Dit is geen
voorrecht van Karmelieten alleen. Dat is de
roeping van iedere christen. Het is een kwestie
van accent. In de Karmel proberen wij leerling van
Jezus te zijn zoals Maria: open, in afwachting,
bereid je te laten verrassen. Maar ook: woorden
van Hem en over Hem bewarend en
overdenkend. Bij die navolging van Jezus hoort er
voor de Karmel wezenlijk bij dat wij, zoals haar
zoon Jezus, Maria als moeder liefhebben en eren.
De wederzijdse band tussen Jezus en Maria
inleven en beleven is kenmerk van het Karmel
ideaal. Maria is de moeder van alle Karmel zusters
en Karmel broeders. Op donderdag 16 juli om
9.00 uur willen wij de Eucharistie vieren. Daarin zal
Peter Lammers, lid van Karmelkring en werkgroep
gebedsdiensten, de overweging houden. Na de
viering zal er een eenvoudig doch feestelijk ontbijt
zijn voor allen die deze viering bijwonen. Het is wel
van belang dat u zich bij de receptie opgeeft
voor het ontbijt vóór 10 juli.

Gauthier de Bekker werd op
22 november 1991 geboren
in Oss. Hij volgde zijn
priesteropleiding aan het
Ariënsinstituut in Utrecht. De
Bekker werd op 30 november
2019 transeunt diaken gewijd,
de laatste stap op weg naar
het priesterschap. Hij is
momenteel actief in de
samenwerkende parochies
Heilig Kruis (Raalte e.o.) en H.
Lebuinus (Deventer e.o.). Voor Gauthier speelde
de Taizégemeenschap in Frankrijk een belangrijke
rol in zijn roepingsgeschiedenis. Hij kwam er jaarlijks
en na een verblijf van negen maanden besloot hij
zich te melden bij de Utrechtse priesteropleiding.
“Ik ervaar mijn roeping en roeping in het
algemeen als de weg die God voor ons heeft,”
vertelde hij recent in een videoboodschap bij
gelegenheid van Roepingenzondag (3 mei). “Het
is aan ons om binnen de plaats waar we zijn te
kijken wat Gods wil voor ons is. En Gods wil heeft te
maken met ons geluk: het Evangelie is een
boodschap van vrijheid en onze roeping is dus ook
een weg naar geluk. Daarom ervaar ik mijn
roeping tot het priesterschap niet als iets moeilijks
maar als een weg naar geluk, een weg die mij
gelukkig maakt en waarbij ik anderen tot dienst
kan zijn.” De viering is op 25 juli hier te volgen via
een livestream. De link wordt u nog meegedeeld.

Pastoor Tom Buitendijk.

Groetjes, Arian en José de Bekker.

16 JULI OM 9.00 UUR HOOGFEEST VAN ONZE
LIEVE VROUW VAN DE BERG KARMEL.
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26 JULI OM 10.00 UUR 78e GEDACHTENIS
VAN DE DOOD VAN DE ZALIGE TITUS
BRANDSMA.
Dood ben je pas als je naam door iedereen
vergeten is en er niemand is die jou gekend kan
hebben. Anderen noemen dat ‘de tweede
dood’. De eerste dood die iemand sterft, kan een
bron van inspiratie en nieuw leven zijn. In deze zin
is pater Titus nog levend in ons midden. Je mag
wel zeggen: wereldwijd spreekt hij nog steeds
mensen aan. Hij leeft onder ons door zijn
voorbeeld. Door zijn moed. Door zijn veelkleurig
levensverhaal. Vooral door de waarden die hij
voorhield en beleefde. Uitermate actueel zijn zijn
voorschriften voor katholieke journalistiek. De pers
is er niet om een belang van een groepering of
ideologie te dienen. In onze dagen zijn de
communicatiestromen talloos veel malen meer
dan toen pater Titus zelf journalist was. Er is
ontzettend veel nepnieuws, opgeblazen nieuws,
vals nieuws en vooral veel non-nieuws. Heel veel
nieuws wordt er verspreid om andere belangen te
dienen dan de waarheid. Alleen door haar
onkreukbaarheid en waarheidsliefde kan de pers
de samenleving dienen en opbouwen. De
woorden van Titus zijn ook in onze dagen van
grote waarde.
In deze Eucharistieviering zal Johan Wagemakers,
lid van Karmelkring, promotor van Titus in Oss en lid
van de Werkgroep gebedsvieringen de
overweging houden.
Na de viering gaan wie wil en kan mee naar het
beeld van Titus Brandsma voor het TBL om hem
een bloemenhulde te brengen en hem te
gedenken. Bij terugkeer drinken we dan een
welverdiend kopje koffie.

16 AUGUSTUS 10.00 UUR HOOGFEEST VAN
ONZE LIEVE VROUW TENHEMELOPNEMING.
In de kerken van het Orthodoxe Oosten heet dit
feest ‘het ontslapen van Maria’. Ook al is het feest
van Maria Tenhemelopneming al heel oud, toch is
het leerstuk pas in 1950 door paus Pius XII tot
dogma verheven: dat Maria, na het voltooien van
haar aardse levensbaan, met lichaam en ziel tot
de hemelglorie is opgenomen. Daarmee wordt de
lParochieblad

suggestie gewekt dat Maria niet gestorven zou
zijn. Hoe moeten we de woorden ‘met lichaam
en ziel’ verstaan?
Als we met lichaam ‘lijf‘ bedoelen dan komen we
er niet goed uit.
In de geloofsbelijdenis belijden wij de verrijzenis
van het lichaam. In het Grieks staat er een ander
woord voor lichaam. Daar staat sarks. Voor
lichaam als lijf hadden de Grieken een ander
woord: soma.
Sarks betekent de mens in al zijn aardse condities:
zijn lusten en verlangens, zijn strevingen en
begeerte.
Bij Maria was haar aards bestaan als het ware al
hemels. De uitdrukking met ziel en lichaam ten
hemel opgenomen betekent dat héél het leven
van Maria door God is aangenomen; dat zij zo op
aarde leefde dat zij haar hemelse bestemming al
verworven had.
Voor ons is het van belang te mogen geloven –
dat betekent: erop te mogen vertrouwen – dat
één van ons mensen ons naar God toe is
voorgegaan. Van daaruit wenkt Maria ons om de
weg van Jezus te gaan, opdat ook wij eens met
Hem zullen zijn. Dit geloof en dit feest is een gave
aan de kerk. Juist nu moeten we vasthouden aan
onze gerichtheid op het Rijk der hemelen, Gods
Koninkrijk dat op aarde begint. Bemoedigd door
Maria kunnen we ons in deze wereldtijd
vasthouden aan Jezus als onze enige Heer. Hij
heeft alle machten en krachten, ja de dood
overwonnen. In Hem en door Hem zullen we
leven.
Pastoor Tom Buitendijk.

CORONA IN EEN VERPLEEGHUIS.
“Dag dominee, wat fijn dat u er weer bent”.
Mevrouw Makkers begroet mij met een gulle lach.
“Wilt u koffie?”.
Sinds september 2019 ben ik als Geestelijk
verzorger in dienst van BrabantZorg. Ik ben
voornamelijk werkzaam in het verpleeghuis
Noorderkroon in ’s Hertogenbosch. Mevrouw
Makkers woont op een PG-afdeling in dit huis. Ze is
dementerend en weet het allemaal niet meer zo
goed. Ze komt uit een protestantse familie en is
jaren lang actief geweest voor de kerk. Voor haar
ben ik de dominee, ik laat het maar zo.
Samen met 7 medebewoners woont zij in een van
de huiskamers die getroffen is door het
coronavirus. Ook mevrouw Makkers heeft corona
gehad, maar is er overheen gekomen. Helaas zijn
er in haar huiskamer vier van de acht bewoners
wel overleden.
Op het moment dat er een bewoner op zo’n
huiskamer van corona wordt verdacht wordt deze
in quarantaine geplaatst. Bij bevestiging van het
corona-virus gaat de hele huiskamer op slot en
mag niemand er nog in of uit. Naast de standaard
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hygiënemaatregelen worden nog striktere
maatregelen genomen: De verzorging en
verpleging dienen mondkapjes en handschoenen
te dragen, schorten om te doen en spatschermen
op te zetten. Voor de vier overleden bewoners is
dit het beeld dat ze het laatste op hun netvlies
hebben gehad: Verzorgd worden door iemand
gehuld in beschermende kleding. Gelukkig mogen
naasten in de terminale fase wel onder strikte
voorwaarde komen waken, maar ook zij worden
dan gehuld in vol-, beschermend, ornaat.
Het is moeilijk te verkroppen, het is moeilijk om te
zien hoe iemand zijn of haar laatste weken moet
doorbrengen. Zeker als je het al niet helemaal
meer begrijpt. Dit valt de zorg ook zwaar, zo
begrijp ik uit verschillende teamsessies die ik heb
gehouden. Ook zij willen dit anders, willen dit
menselijker. Het enige wat ze kunnen doen is hun
zorgzame handen om een bewoner heen slaan
en laten voelen dat ze niet vergeten worden en
niet alleen staan.

Twee maanden ben ik niet op de huiskamer van
mevrouw Makkers geweest, mocht ik er niet op
zonder een strikte noodzaak. Het is rustig in de
huiskamer, ik zie lege stoelen om me heen.
Mevrouw Makkers zit bij het raam als ik binnen
kom. Ze herkent me nog. Ze weet dat ze ziek is
geweest. “Ik ben zo blij dat ik beter ben”. We
kijken door een boek met foto’s. “Weet u, u doet
me denken aan mijn man. Vooral de eerste keer
dat ik u zag. Uw haren zaten toen zo mooi. Ja, de
vorige keer dat u hier was zaten ze minder mooi,
dat kon toen echt niet. Dat weet u zelf ook. Maar
nu zitten ze weer goed hoor.”
Kees von Harenberg.

In augustus is het traditie geworden om de
verjaardag van Tom te vieren en de “bedevaart”
rondom 15 augustus, naar de Maria-grot in Katwijk
a/d Maas te maken. Misschien is er tegen die tijd
meer mogelijk om dit te organiseren.
Het is jammer maar we kunnen nu niet anders. De
leuke ideeën die we hadden bewaren we wel tot
volgend jaar.
Loek Elemans.

TITUSTOCHT.
Met pijn in ons hart hebben wij moeten besluiten
om dit jaar en voor de toekomst niet verder te
gaan met het organiseren van de Titustocht.
Dit besluit hebben wij al voor de Corona crisis
genomen. De oorsprong van het evenement ligt
bij het jubileum “125 jaar Karmelieten in Oss” en
direct daaraan gekoppeld de benoeming van
Titus Brandsma tot ereburger van Oss. Vooral door
dit laatste is de gedachte ontstaan, mede
geïnspireerd door George Zeegers, de naam van
Titus Brandsma voor langere tijd, meer bekendheid
te geven en dan voornamelijk gericht naar buiten
onze geloofsgemeenschap.
Ik heb Johan Wagemakers benaderd en ook
contact gezocht met atletiek vereniging AV Oss
’78. Daaruit is direct spontaan een fijne
samenwerking ontstaan die zeer waardevol is
geweest om dit evenement op poten te kunnen
zetten. Vooral Connie en Huub Raaijmakers
hebben, namens deze vereniging, met hun kennis
en vaardigheid en contacten de wandel- en
fietstochten uitgezet en professioneel begeleid.
Het aantal deelnemers is in 4 jaren gegroeid van
75 naar ongeveer 160. De voorbereiding en de
twee/drie dagen rondom het evenement, is te
veel in verhouding tot het aantal deelnemers.
Het doet ons erg pijn, omdat we met velen onze
ziel en zaligheid in dit evenement hebben gelegd.
Ik heb al onze vrijwilligers namens de commissie
persoonlijk bedankt voor hun inzet.
We kijken er met veel voldoening en goede
herinneringen op terug.
Namens de commissie Loek Elemans.

ZOMERPROGRAMMA 2020.
Door het Corona virus is er veel veranderd.
Veel evenementen of andere leuke dingen
kunnen (voorlopig) niet doorgaan.
Zo ook helaas ons succesvolle zomerprogramma.
Het is niet mogelijk om uitstapjes te organiseren.
Wat we misschien wel kunnen doen is om, op ons
eigen erf, een paar keer tijdens de vakantie
periode bij elkaar te komen op de dagen dat het
zomerprogramma gepland zou staan. Als daar
mogelijkheden voor zijn dan laten we dat weten
via Titustijdingen en de zondagsviering.
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KOUW JOU.
Al weer bijna 15 jaar
geleden kreeg ik op mijn
werk vlak voor de
koffiepauze een telefoontje
van onze dochter, maar dat
bleek ons eerste kleinkind te
zijn, die nog maar een paar
woordjes kon zeggen en in
mijn oren toeterde “Opa kouw jou”. Dat was een
onverwachte binnenkomer die me emotioneel
raakte. In de koffiepauze vertelde ik mijn collegae
wat me was overkomen. “Goh”, zei de een, “dat
heb ik nog nooit tegen mijn grootouders gezegd.”
“Nog nooit tegen mijn ouders”, zei de ander. “Het
is een eeuwigheid geleden dat ik dat tegen mijn
partner heb gezegd.” “Dat heeft nog nooit
iemand tegen mij gezegd”, loog mijn vrijgezelle
secretaresse. Zeggen dat je van iemand houdt;
iemand mist, doe je misschien nog wel óver
iemand, maar “ik hou van jou zeggen” tégen
iemand vinden wij ongemakkelijk.
In de voorbije weken zag ik op het hek rond een
basisschool een spandoek hangen met de tekst
“Juf Miranda wij missen jou heel erg” met daarbij
drie meisjesnamen. Op een groot laken de tekst
“Meester Pim wij houden van jou!” Ik kreeg – net
als vijftien jaar geleden – tranen in mijn ogen. Wat
prachtig toch dat we op het moment dat we
iemand missen plotseling voelen wat we missen.
En dat ook ongegeneerd uitspreken. De Bossche
politie en brandweer die de mensen uit de zorg
met sirenes en applaus laten weten dat zij mensen
zijn om van te houden!
Als je gedwongen thuis zittende leerlingen van
piepjong tot en met puber vraagt wat hij of zij
vindt van het gedwongen thuis zitten en het
onderwijs op afstand, dan is steevast het
antwoord dat ze vriendjes en vriendinnen missen
en zelfs leraren. Op de een of andere manier
wordt er dus in het onderwijs gewoon van elkaar
gehouden, maar hadden we dat niet door. Het
gedwongen isolement in verpleeg- en
verzorgingshuizen confronteert mensen met het
gemis van een beetje aandacht en een arm om
je heen van een geliefde. En achter glas of op
afstand vanaf parkeerplaatsen roepen we bijna
wanhopig dat we zo graag bij die ander willen
zijn.
We voelen plotseling de pijn van mensen die een
geliefde hebben moeten los laten door overlijden,
maar de kans niet kregen vanwege het
coronavirus, om een lief woord en gebaar van
“houden van” aan die dierbare over te brengen.
We staan met een verdrietig hart op anderhalve
meter van elkaar een dorpsgenoot uit te zwaaien
op straat, terwijl we dat schuilend bij elkaar met
z’n allen hadden willen doen in de kerk.
Religie betekent verbondenheid. In een wereld
die los zand leek te zijn geworden, beseffen we
lParochieblad

door dat ellendige coronavirus dat het in een
individualistische wereld geen leven is. En dan
wordt hardop aan ons gevraagd om een kaarsje
op te steken op het uur dat er afscheid genomen
moet worden, omdat je er niet bij mag zijn.
Verbinding maken op afstand. En dat doen we
massaal. “Goh”, zal de een zeggen “Dat is lang
geleden dat ik zo verbondenheid beleefde.” “Wat
mooi” Een ander: “Dat heb ik nog nooit eerder zo
gedaan”. “Het is wel lang geleden dat ik op die
manier mijn zorg voor een geliefde tot uitdrukking
heb gebracht.”
Is het coronavirus misschien wel een tik op onze
vingers van de Schepper of het Goddelijke in elke
mens die ons doet beseffen dat de ander (Ander)
een stuk van mezelf is, en ik een stuk van hem of
haar, wat ik niet kan missen, niet wil missen… Dat
beseffen we kennelijk pas op het moment dat we
de ander moeten missen.
Namens het kerkbestuur Henk Peters.

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER.
Kerk zijn doen we door samen
te vieren, door samen deel te
nemen aan o.a. de vieringen
op zondag. Helaas konden we
ten gevolge van het
coronavirus ongeveer drie maanden niet meer
fysiek aanwezig zijn op zondag. Maar ook niet op
dinsdag en donderdag bij de vieringen in de st.
Jozefkerk. Gelukkig hebben we de vieringen wel
via streaming op internet kunnen volgen. Onze
pastoor Tom Buitendijk heeft samen met een
aantal hulpvaardige parochianen op een zeer
mooie manier deze diensten verzorgd.
We zijn natuurlijk heel blij dat we met ingang van
1 juni met meerdere parochianen de kerkdiensten
weer fysiek mogen bijwonen. Gedurende deze
drie maanden hebben we helaas ook de
inkomsten gemist van uw wekelijkse bijdrage
middels de collecte in de kerk, terwijl de kosten
natuurlijk gewoon doorgaan en betaald moeten
worden. Wilt u voor de collecte thuis geld in een
enveloppe doen en afgeven in de bussen bij de
uitgang. Wij danken u van harte voor uw bijdrage.
Voor de mensen die nog niet naar de St, Jozefkerk
komen en mogelijk wel de internet kerkdiensten
volgen, vragen we of ze hun wekelijkse
kerkbijdrage willen overmaken t.n.v. de Titus
Brandsmaparochie op bankrekening
NL22 RABO 0140 4058 01, onder vermelding van
uw naam, adres + wekelijkse collecte.
Wij danken u nogmaals heel hartelijk voor uw
bijdragen.
Lou Pinckaers.

COLLECTES:
01 juni

€

286,10
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07 juni

€

196,50
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