PAROCHIEBLAD
Titus Brandsmaparochie Oss
PASTORAAL WOORD.
VASTEN IN CORONATIJD.
Het is vreemd dat in een tijd dat de regering
vanwege corona de samenleving allerlei
beperkingen oplegt, de kerk dat nog eens overdoet
in de veertigdaagse vastentijd.
Vasten en onthouding zijn beperkingen die je
vrijwillig onderneemt om je voor te bereiden op een
feest. Wij kennen vanouds de veertigdaagse
vastentijd ter voorbereiding op het Paasfeest. Maar
mag je nu verwachten dat we met al de
beperkende corona maatregelen ook nog eens
extra beperkingen op ons nemen? Misschien kunnen
we in plaats van het minder eten of snoepen, het
geen vlees eten, het geen alcohol drinken, enz. iets
anders doen. Iets positievers.
We merken dat in de winkels en op straat, misschien
ook wel in huis of in gezelschap, de lontjes door de
corona korter worden. Geprikkelde reacties.
Onbegrip. Verzet. Chagrijn. Moedeloosheid.
Het is allemaal verklaarbaar. De sfeer wordt er niet
beter op.
Kunnen we die negatieve gevoelens tegengaan
door ons te oefenen in gelijkmoedigheid?
Vraag je af: hoe erg is het nu dat iets niet kan?
Waarom mijn humeur laten bederven door iets wat
ik toch niet veranderen kan? Is aanvaarding niet
makkelijker dan verzet?
Gelijkmoedigheid brengt rust en geeft vrede.
Door de corona hebben we meer tijd. Hoe ga ik
daarmee om? Misschien kun je nu toekomen aan de
dingen waar je anders geen tijd voor had. Prikkel je
ondernemingslust.
Lees de boeken waar je nog niet aan toegekomen
bent. Loop door je verzameling cd’s en dvd’s. Luister
bewust naar muziek. Ga ervoor zitten en geniet
ervan. Verrijk je geest.
In deze corona-tijd wordt het belang van ‘de
cultuur’ scherper aangevoeld. We hebben het meer
nodig.
Juist omdat we meer thuis zijn dan gewoon, hebben
we ook meer gelegenheid onze innerlijke
huishouding te ordenen. Inkeer in jezelf om te zien
hoe we omgaan met onszelf, onze medebewoners,
onze familie en vrienden, met de kerkgemeenschap
en de samenleving. Mensen leven van relaties en
verbanden. Een kritische kijk op je eigen leven en op
je leven met nabije anderen is niet makkelijk. Soms
ook niet zo leuk. Maar ook moeilijke dingen kunnen
heilzaam zijn.

kijken. We kunnen ons oefenen in aandacht hebben.
Hebben we aandacht voor de mensen om ons
heen, voor hen die het minder goed getroffen
hebben, voor hen die vanwege lichamelijke of
geestelijke gebreken afhankelijk zijn. Stellen we
onszelf de vraag: wie kan ik voor ander zijn? En als
we ruimer kijken: hebben we werkelijke interesse in
het klimaatvraagstuk, de milieuproblematiek, het
verloop van de pandemie? Willen we er iets aan
doen of komen we niet verder dan verzuchten hoe
erg het is. Stiekem denken we misschien: ‘wij maken
het niet meer mee’. Maar wat voor wereld geven
we dan door aan onze kinderen en kleinkinderen?
Samenvattend zou je kunnen zeggen: corona daagt
ons uit tot een nieuwe leefstijl. Corona maakt een
ander mens van ons. Precies dat is wat ‘vasten en
versterven‘ beoogt: bekering tot een nieuwe manier
van leven. Om het op gelovig christelijke wijze te
zeggen: coronatijd als vastentijd helpt ons in de
geest van Jezus de overtocht te wagen van dood
naar leven. Het wagen te sterven aan je egoïsme,
om als mens van God voor anderen op te staan.
Jezus leert ons drie wegen: vasten, weggeven en
bidden.
Vasten is een juiste instelling te vinden tegenover de
materiële dingen, tegenover welvaart en bezit. Je
mag best van welvaart genieten. Maar je wordt ook
geroepen om te delen. Delen is niet aan een ander
geven van wat je over hebt. Als je niet iets mist of
niet iets laat, dan heb je nog steeds niet gedeeld.
Bidden is in Gods Tegenwoordigheid gaan staan en
je afvragen: wat ben ik voor een mens? Ben ik een
mens die naar God wil, medemens wil zijn? Ben ik als
medemens gericht op het nieuwe leven dat komen
gaat: een nieuwe maatschappij die we Rijk Gods
noemen? Een nieuwe wereld die door onze oude
wereld heen breekt?
Als de coronatijd voorbij is, ga ik dan als nieuw
geworden mens de nieuwe tijd tegemoet?
Niet terug naar de oude tijd, maar vóóruit naar
Pasen, het feest van herboren en vernieuwde
mensen.
Pastor Tom Buitendijk.

Ook al zijn we meer binnenshuis dan voorheen, dat
wil niet zeggen dat we niet meer naar buiten kunnen
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Bij ons thuis hing een Gerarduskalender. 365 Blaadjes
met op de achterkant een gedachte, een stukje
tekst. Stof tot nadenken. Als ik dan het eerste
blaadje had gelezen, wilde ik altijd weten wat er op
de volgende blaadjes stond. Aan de omgekrulde
blaadjes was dan te zien, dat ik tenminste op één
terrein, mijn tijd (ver) vooruit was. Soms eindigde het
nieuwe jaar al op 15 januari.
Traditiegetrouw eindigde elke dag met het
afscheuren van het oude blaadje,’s ochtends werd
je dan aangekeken werd door een fris blad.
2022. Een nieuwe kalender, 365 lege blaadjes
waarop wij ónze gedachten mogen schrijven. De
leuke momenten, trieste gebeurtenissen,
ogenblikken van verwondering, mee- en
tegenvallers. Elke dag een nieuw blad, een nieuwe
kans om er wat van te maken. Zo ontstaat een
langzaam groeiend boekje met gestolde
herinneringen. Het is ook mogelijk om door een
kaartje, een telefoontje of attent gebaar, een klein
stempeltje te zetten op een blaadje van iemand
anders.
Het is ons niet gegeven om te weten wat er morgen
gebeurt of volgende week. We hebben, godzijdank,
niet alles in de hand. We mogen wel kiezen wat
welke blaadjes we in de prullenbak gooien en welke
we bewaren.
We wensen u een inspirerend jaar en een vaste
hand van schrijven. We hopen dat u op 31
december 2022 kunt terugkijken en met overtuiging
kunt zeggen: “Vaak was het schaatsen, soms was
het klunen, maar 2022 was een best jaar”

(daar vindt u informatie)
@TitusBrandsmaPa
www.tbposs.nl/live
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 02 maart 2022.
Verschijningsdatum volgende nummer:
Dinsdag 22 maart 2022.
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…………………AANGESTIPT ………………..
ALLE BELANGRIJKE DATA OP EEN RIJ. VERDER IN HET
BLAD MEER OVER ENKELE AANKONDIGINGEN.
U MOET ER REKENING MEEHOUDEN, DAT DE REDACTIE
IN VERBAND MET PLAATSING IN HET BLAD TEKSTEN
AAN KAN PASSEN.

CORONA REGELS.
Houd u er rekening mee, dat bij alle
activiteiten coronamaatregelingen
voor veranderingen kunnen zorgen.
Kijk op de website of lees de tijdingen
voor de eventuele veranderingen.
Bij hoesten of klachten thuisblijven.
Bij binnenkomst handen reinigen met gel.
Graag een mondkapje dragen bij het lopen.
Advies om de anderhalve meter te respecteren..
Voor de zondag opgeven bij de receptie
tel. 0412 – 622164

onze parochie. Het is een mooi overzicht van de
verschillende activiteiten die we als parochie
ondernemen.

100 JAAR KARMEL PASTORAAT.
In 2023 vieren we dat er 100 jaar Karmelitaans
pastoraat is in Oss. Weliswaar vestigden zich al in
1890 Karmelieten is Oss, maar in 1923 werd hun
kloosterkapel een zelfstandig rectoraat.

ADVENTSACTIE VOOR MARIPOSA-PERU.
Onze parochie heeft door middel
van de Fair Trade-dag en de
collectes van de kerstvieringen
een heel mooie bedrag
opgebracht.

AFSCHEID VAN DRS. LEO VAN LEIJSEN.

THUIS DE VIERINGEN VOLGEN.
Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen
online worden gestreamd.
www.tbposs.nl/live

AANKONDIGING EERSTE COMMUNIE EN
VORMSEL.

Voor het eerst zullen de voorbereidingstrajecten van
de Eerste Communie en het Vormsel tegelijk, en op
dezelfde avond, worden gehouden: Gezamenlijk
openen we de avond, gaan vervolgens uit elkaar
om met iedere groep een eigen programma te
houden, om ten slotte de avond samen af te sluiten.
Meer informatie op blz 5.

OECUMENISCH PROGRAMMA.

In samenwerking met de gemeente van de Paaskerk
hebben we weer een nieuw oecumenisch
programma op de rol staan.
Elke eerste woensdag van de maand een
meditatieve wandeling.
Zalig Koken onder leiding van de Vegetarische
zuster.
Bezoeken we, als dit weer mogelijk is, het
Catharijneconvent.
In het bijzonder willen we u wijzen op het
kunstproject op De Stelt: Bosshaltes.

Leo van Leijsen begon in 1986 als vrijwilliger bij het
Apostolaat voor de Oosterse Kerken, dat toen in
Tilburg gevestigd was. Vanaf 1 juni 1987 trad hij in
dienst als stafmedewerker Oosterse Kerken, een
functie die hij bijna 34,5 jaar uitoefende, eerst bij het
Apostolaat voor de Oosterse Kerken en vanaf 2001
bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene.
Ter gelegenheid van zijn afscheid hield de
vereniging een symposium in onze Jozefkerk over de
relatie tussen Kerken van Oost en West. Hoe hecht is
na een eeuw van toenadering en dialoog de band
en wat betekenen we voor elkaar? Hoe kunnen de
Kerken van Oost en West elkaar verrijken, wat
kunnen we van elkaar leren, hoe kunnen we elkaar
steunen? Maar ook: waar blijft het wringen en
waarom lukt het nog steeds niet om de band van
gemeenschap te herstellen?
Een voor ons blad aangepaste versie van de
voordracht van prof. dr. Herman Teule bij deze
gelegenheid staat op bladzijde 10 en 11.

VASTENACTIE:
WANDELTOCHT VOOR WALK FOR HOMS.
Anne Claire van der Lugt,
jongste nicht van pater Frans
van der Lugt SJ organiseert
van 5 april tot en met 10 april
2022 een pelgrimstocht van
Amsterdam naar ‘s-Hertogenbosch ter
nagedachtenis van haar oom en voor de
wederopbouw in Syrië.

KERKBALANS – KERKBIJDRAGE 2022.

PAROCHIEGIDS.
Naast deze editie van het parochieblad, verschijnt
er wat later ook een nieuwe programmagids van
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK
Houdt u de coronamaatregelingen in de gaten. Vooralsnog gaan we uit van de volgende
vieringen.
Voor de zondag opgeven bij de receptie tel. 0412 – 622164
Berichtgevingen via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Woe.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

30 jan.
06 febr.
13 febr.
20 febr.
27 febr.
02 maart
06 maart
13 maart
20 maart
27 maart
03 april

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
19.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

4e zondag door het jaar
5e zondag door het jaar / presentatie eerste communicanten
6e zondag door het jaar
7e zondag door het jaar
8e zondag door het jaar
Aswoensdag
1e zondag veertigdagentijd
2e zondag veertigdagentijd
3e zondag veertigdagentijd
4e zondag veertigdagentijd
5e zondag veertigdagentijd

VESPERVIERINGEN.
De vespervieringen zijn op vrijdag van 16.00 uur - 16.30 uur in de Mariakapel.
Iedereen is van harte welkom om in deze eenvoudige gebedsdienst mee te bidden. Na afloop is er
koffie of thee in de Karmelzaal.

LIEF EN LEED
We hebben afscheid moeten nemen van:
03-12-2021
10-01-2022

Riet van de Heijden-Bastiaansen
Ton Schuurs

94 jaar
91 jaar

BREKEN
Ik brak,
ik was dus breekbaar –
dat wist ik niet
Ik werd gelijmd en tilde mijzelf op,
ik wilde zeker weten dat ik breekbaar was
en liet mijzelf vallen –
ik brak opnieuw
je wordt nog één keer gelijmd, zeiden ze –
ik werd gelijmd en bekeek mijzelf in de spiegel,
zag de scheuren en barsten in mij, ging er met mijn
vingers langs,
krabde er wat verf vanaf
je mag jezelf nu nooit meer optillen, zeiden ze –
ik tilde mijzelf op, hoog, steeds hoger en hoger
en nog hoger,
ik wilde iets zeker weten.
Toon Tellegen (uit ‘Glas tussen ons in’, 2018).
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AANKONDIGING EERSTE COMMUNIE EN
VORMSEL.

AGENDA OECUMENISCH PROGRAMMA.
Januari
woe 19 jan
zo 23 jan

Voor het eerst zullen de voorbereidingstrajecten
van de Eerste Communie en het Vormsel tegelijk, en
op dezelfde avond, worden gehouden:
Gezamenlijk openen we de avond, gaan
vervolgens uit elkaar om met iedere groep een
eigen programma te houden, om ten slotte de
avond samen af te sluiten.
Op 14 januari is de eerste bijeenkomst geweest. We
hebben daarin een start gemaakt en zijn samen op
weg gegaan om ons voor te bereiden op de Eerste
Communie en het Vormsel.
Na een voorbereidingsperiode zullen op 12 juni de
vormelingen van dit jaar hun Heilig Vormsel
ontvangen. Dit zal gebeuren in een feestelijke
viering, waarin onze deken Frits Ouwens voor zal
gaan. Deze viering begint om 11:00 uur.
Op 22 mei vieren de communicanten hun Eerste
Heilige Communie. Deze, eveneens feestelijke
viering zal om 10:30 uur beginnen.
We wensen de communicanten, vormelingen en
hun ouders/verzorgers een mooie voorbereidingstijd
toe.
Kees von Harenberg.

OECUMENISCH PROGRAMMA.

In samenwerking met de gemeente van de
Paaskerk hebben we weer een nieuw oecumenisch
programma op de rol staan. Zo staat er elke eerste
woensdag van de maand een meditatieve
wandeling op het programma, zullen we Zalig
Koken onder leiding van de Vegetarische zuster
Emmanuel en bezoeken we, als dit weer mogelijk is,
het Catharijneconvent.
In het bijzonder willen we u wijzen op het
kunstproject op De Stelt: Bosshaltes.
In 14 haltes worden door diverse kunstenaars de 14
kruiswegstaties verbeeld in de essentie van wat ze
ons te zeggen hebben: Troost, vervreemding, lijden,
ontmoeten, vallen en opstaan.
We hopen u van harte te ontmoeten op een van
deze activiteiten. Ze zijn meer dan de moeite
waard.
Kees von Harenberg.

zo 23 jan
do 27 jan
zo 30 jan
Februari
woe 2 febr
do 3 febr
zo 6 febr
do 10 febr
zo 13 febr
woe16 febr
do17 febr
zo 20 febr
woe 23 febr
do 24 febr
zo 27 febr
Maart
woe 2 mrt
do 3 mrt
zo 6 mrt
wo 9 mrt
do 10 mrt
zo 13 mrt
do 17 mrt
zo 20 mrt

Boekbespreking:
Groene theologie
Oecumenische
viering
HOI
HOI
HOI

Paaskerk

19:00

St Jozefkerk

10:00

St Jozefkerk
Paaskerk
St Jozefkerk

14:00
09:30
14:00

Meditatieve
wandeling
HOI
HOI
HOI
HOI
Boekbespreking:
Groene theologie
HOI
HOI
Film: Quo Varis, Aida
HOI
HOI

Naaldhof /
Clemens
Paaskerk
St Jozefkerk
Paaskerk
St Jozefkerk
Paaskerk

10:00

Paaskerk
St Jozefkerk
St Jozefkerk
Paaskerk
St Jozefkerk

09:30
14:00
14:30
09:30
14:00

Opening Bosshaltes
HOI
HOI
Meditatieve
wandeling
HOI
HOI
HOI
HOI

De Stelt
Paaskerk
St Jozefkerk
Lithoijen

14:00
09:30
14:00
10:00

Paaskerk
St Jozefkerk
Paaskerk
St Jozefkerk

09:30
14:00
09:30
14:00

PAROCHIEGIDS.
Naast deze editie van het parochieblad, komt er
ook een nieuwe programmagids van onze parochie
uit. Het is een mooi overzicht van de verschillende
activiteiten die we als parochie ondernemen. Door
de coronapandemie zijn er nog veel activiteiten
onzeker, of zelfs nog niet eens gepland. Deze gids is
dus eerder bedoeld om de veelkleurige waaier van
hoe we met elkaar op weg willen gaan te laten
zien; zo vieren we met elkaar, overdenken we, zien
we naar elkaar om en behouden we de warme
oecumenische contacten met de Paaskerk. Zo
willen we kerk-zijn vorm geven in het komende jaar.
Doet u met ons mee?

100 JAAR KARMEL PASTORAAT.
In 2023 vieren we dat er 100 jaar Karmelitaans
pastoraat is in Oss. Weliswaar vestigden zich al in
1890 Karmelieten in Oss, maar in 1923 werd hun
kloosterkapel een zelfstandig rectoraat. Een
commissie onder leiding van Thea Wagemakers is
inmiddels twee maal bij elkaar geweest en er zijn al
veel ideeën om dit feest vorm te gaan geven. Het
wordt een feest waarbij we dankbaar terugkijken
naar het verleden. En ook een feest waarbij we ons
met vertrouwen op de toekomst richten. Bij de
verdere uitwerking willen we zoveel mogelijk
parochianen betrekken. Via het parochieblad en
Tijdingen houden we u op de hoogte.
Hélène Verbunt

Parochieblad

09:30
14:00
09:30
14:00
19:00
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ADVENTSACTIE VOOR MARIPOSA-PERU.

BERICHTEN VAN
MARGREET CARPAY UIT GHANA
21 DECEMBER 2021: FONDSENWERVING.

De Adventsactie 2021 werd gehouden voor de
Stichting Mariposa. Deze Stichting is ontstaan na
een bezoek in 2006 van enkele jongeren die een
buitenlandse ervaring wilden opdoen in Lima,
hoofdstad van Peru. Zij werden daar getroffen door
de armoede van gezinnen en het uitzichtloze leed
van kinderen. Zij zagen ook hoe een groepje
religieuze zusters zich inzette om deze kinderen
toekomst te bieden. Zij boden voeding, opvoeding
en onderwijs aan. Ineens zagen ouders en kinderen
een uitweg uit hun hopeloze situatie. Door een
helpende hand en financiële steun werd er een
nieuwe toekomst mogelijk, schijnt er licht in de
duisternis.

Fondsen werven In Ghana gaat o.a. via verkoop
van dingen gemaakt van waterzakjes. Ghana is
geen schoon land. Vooral na het regenseizoen
spoelt er veel plastic afval aan bij bruggen enz. We
geven workshops in het hergebruiken van deze
plastic troep. We wassen de tasjes en maken er
soms etuis van. Soms krijgen we stofjes om de etuis
te verfraaien. Ook maken we er regenjasjes of
kinderzwemvestjes van en grote prullenbakken. In
Nederland zijn al etuis verkocht. We verkopen ook
spullen uit de container. De Nassa Community heeft
veel gekocht, vooral knuffels.

Thuis gekomen hebben deze jonge mensen, die
geraakt werden door de belangeloze inzet van de
zusters, de Stichting Mariposa opgericht. Mariposa
betekent vlinder. Kinderen die in armoede
gevangen zaten kunnen nu vrij uitvliegen. De
Stichting financiert de projecten die de zusters
voorstellen. Het zijn haalbare projecten zoals de
bouw van kleuterschool, het opzetten van een
gaarkeuken, onderwijs aan arme kinderen, zorg
voor kinderen met fysieke en psychische
beperkingen. Onze parochie heeft door middel van
de Fair Trade dag en de collectes van de
kerstvieringen het mooie bedrag van € 1869,00
opgebracht. Dit terwijl er vanwege corona maar
beperkt kerkbezoek kon zijn. Daarnaast zullen er
ook giften binnengekomen zijn via de bank.
Onze Titus Brandsmaparochie kijkt over de grenzen
heen. Zo ontstaat er iets van wereldwijde
verbondenheid. Christus is voor alle mensen
gekomen en als christenen zijn wij zussen en broers
van allen met wie wij de wereld bewonen.

25 DECEMBER: KERST 2021, SANDEMA.
Een bruiloft en een echtgenoot verder:
Op Kerstdag spreek ik met Kojo af. Hij doet
geheimzinnig. Ik ga met hem mee en word in een
klein kamertje geduwd. Daar zit een oom van
Cecilia, die met mij wilde trouwen, zodat onze
kinderen een betere toekomst hadden in de witte
wereld. Ik zei dat ik niet weg ging uit Ghana, dus
dat ging niet door!!
Wel was er de bruiloft van Cecilia en Hippo! Dat
was gezellig! We kregen een lunch aangeboden en
heb hen een klein cadeautje gegeven. Misschien
lukt het me ze een keer te bezoeken.
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VASTENACTIE:
WANDELTOCHT VOOR WALK FOR HOMS.
Anne Claire van der Lugt, jongste nicht van pater
Frans van der Lugt SJ, organiseert van 5 april tot en
met 10 april 2022 een pelgrimstocht van Amsterdam
naar ‘s-Hertogenbosch ter nagedachtenis van haar
oom en voor de wederopbouw in Syrië. Haar oom
Frans was beroemd in Syrië voor zijn wandeltochten
voor jongeren.
De pelgrimstocht van Anne Clair is een tocht in vijf
etappen. Op 5 april begint de tocht met H. Mis in
Amsterdam. Op 10 april ontvangt Mgr. de Korte de
pelgrims en besluit de tocht met een H. Mis. Vanuit
onze parochie loopt Geert van Dartel mee.
Misschien zijn er vitale parochianen die hem willen
vergezellen. Het zou voor Geert fijn zijn als een
groep parochianen de laatste etappe naar de
kathedraal met hem loopt. Uiteraard kunnen we op
10 april de H. Mis in de kathedraal bijwonen met
een flink groep.

FRANS VAN DER LUGT SJ.

10 april 1938 – 7 april 2014
Frans van der Lugt kwam op 7 april 2014 om het
leven door twee kogels. Hij woonde als een van de
weinigen nog in de belegerde Syrische stad Homs.
Een paar weken voor zijn dood deed pater van der
Lugt een dringend beroep vanuit het
gebombardeerde Homs op alle Nederlanders. In
sobere bewoordingen beschreef hij de situatie in de
stad. Alle huizen zijn kapot. De mensen zijn gevlucht.
Er is geen eten. Er zijn nog een paar mensen die niet
weg willen of weg kunnen. Ik blijf bij deze mensen.
Christenen en moslims delen hetzelfde lot. We eten
het gras dat tussen de straattegels groeit. Help ons
alstublieft!

Het doel van de tocht is de wederopbouw van Syrië
te steunen. Heel concreet is dat de wederopbouw
van het Centrum El Ard, een school voor kinderen
met een handicap. Een project dat Frans van der
Lugt tot 2011 geleid heeft, totdat de burgeroorlog
het hem onmogelijk maakte. Met ‘walkforhoms‘
hopen we 30.000 euro bijeen te brengen. Hij besefte
dat onderwijs de basis is van een gezonde
toekomst. Hij gaf de kinderen eten en drinken en
psychologische ondersteuning. Hij hielp de kinderen
de strenge winters door. De weg naar wederopbouw is lang, maar met Frans van der Lugt laten
we kinderen in Syrië niet in de steek.
Geert van Dartel is in Syrië geweest en is bereid
daarover te vertellen. Hij heeft daar veel mensen
ontmoet van Caritas. Hij weet wat er nodig is en hij
kent het werk van Frans van der Lugt. U kunt Geert
persoonlijk steunen op: www.walkforhoms.nl, ga
verder bij doneren.
De plannen om mee te lopen met Geert zijn nog
niet helemaal concreet ingevuld. Maar u wordt op
de hoogte gehouden. De collecte zal gehouden
worden op de vierde zondag van de
Veertigdagentijd en na alle vieringen van Pasen.
Pastor Tom Buitendijk.
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Frans van der Lugt ging in 1964 naar Syrië om
Arabisch te leren en om enig praktisch werk te doen
op school: godsdienstles en sport. Daarna
studeerde hij in Frankrijk theologie en psychologie.
In 1980 ging hij voorgoed in Syrië wonen. Vanaf
1996 organiseerde Frans vanuit Homs
wandeltochten voor jongeren. Meerdaagse
trektochten met jonge mensen, over pittige
afstanden door ruw terrein. Er werd gedanst,
gezongen, gepraat en gemediteerd. Duizenden
jongeren hebben eraan deelgenomen, van alle
etnische groepen in Syrië – en dat zijn er heel wat –
en ook van buiten Syrië. Frans geloofde in
ontmoetingen en gesprekken. Hij geloofde in
vreedzaam samenleven van mensen van
verschillende achtergronden: godsdienst, afkomst,
cultuur. Hij heeft eenheid gesmeed waar
verdeeldheid was. Hij heeft de menselijkheid
hooggehouden in onmenselijke toestanden. Hij is
trouw gebleven aan zijn mensen: moslims en
christenen. Op 7 april 2014, enkele dagen vóór zijn
76e verjaardag, werd hij vermoord. De dag erop is
hij begraven in de tuin van het jezuïetenhuis in
Homs. Sindsdien komen er dagelijks mensen bidden
bij zijn graf, christenen van verschillende kerken, én
moslims.
Pastor Tom Buitendijk.
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ZALIGE TITUS BRANDSMA.

STADSGEDICHT – WONDERLIJK

ZEGENING BANNER VAN TITUS BRANDSMA
2 JANUARI 2022.

Met een dankbaar hart gedenken wij
uw grote inzet voor de Osse gemeenschap.
Wat u begonnen bent is vruchtbaar
tot in onze dagen.
Wij danken u daarvoor.
Uw tomeloze inzet voor de katholieke
gemeenschap,
uw apostolaat van het geschreven woord,
uw ijver voor het katholieke onderwijs
zijn tot op vandaag bron van inspiratie.

Met het oog op de heiligverklaring van Titus
Brandsma heeft Loek Elemans een prachtige
tekening van Titus gemaakt. Deze tekening is op
groot formaat overgebracht en siert nu de muur
van de kerk en van de pastorie. Op deze manier wil
de parochie eer bewijzen aan haar patroon en de
Osse bevolking er steeds meer van bewust maken
dat er in ons midden een man geleefd heeft die
ook vandaag nog van betekenis is voor onze stad.
Voor zijn prestaties is hem in 2015 het ereburgerschap verleend. Voor zijn levenswijze die God bij de
mensen wil brengen en de mensen bij God, mogen
wij hem een heilige noemen. In de tekening van
Loek kun je beiden terugvinden: ingekeerdheid
naar God in zijn innerlijk en openheid uit
bewogenheid naar mensen.

Uw verdediging van het ware vrije woord
in donkere oorlogstijd
heeft u gevangenschap gebracht.
U hebt in Dachau uw leven
voor uw geloof gegeven.
Wij bidden om uw hulp
om ook in onze dagen
bewust christen te zijn.
Moge door uw heiligverklaring
uw geloofsmoed wereldwijd
worden nagevolgd.
Door Christus onze Heer.

Parochieblad
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TITUS BRANDSMA.

TWEEDE ONTMOETING.

Even twee korte ontmoetingen met Titus Brandsma
die je zomaar plotseling tegenkomt.

Een ander verhaal komt van mijn oudste (91 jaar)
schoonzus. Haar moeder, toen wonende in de
Spoorlaan, komt uit een middenstandsfamilie uit
Oss.
De broer van haar moeder, pater Constantinus S,
was geschiedenisleraar aan het Carmel College, nu
het T.B.L.
Pater Titus woonde toen in het patersklooster aan
de Molenstraat. Samen kwamen ze regelmatig op
bezoek in hun gezin. Na de oorlog werden vele
gebeden, die hij had geschreven in
gevangenschap, verzameld en bewaard. Ze
werden hevige vereerders van Titus.
Regelmatig werd gebeden “O Jezus als ik U
aanschouw …..”

EERSTE ONTMOETING.
In november van afgelopen jaar was ik met een
groep senioren op pad en was er een bezoek aan
de koepelgevangenis in Arnhem geregeld. Deze
gevangenis is niet meer in gebruik. Van deze
bouwvorm als gevangenis staan er drie in
Nederland: Breda, Arnhem en Haarlem.
Deze laatste heeft nog wel een functie. Het bezoek
was erg interessant. In het centrale midden van de
overkoepelende hal was een trappenhal over de
volledige hoogte. Vandaaruit kon je alle deuren
van de cellen, ongeveer 300, zien. In het verleden
hadden de cellen geen deuren maar traliehekken,
zodat je ook overal naar binnen kon kijken.
Voor straf-gevangen was er toen absoluut geen
privacy. Ze droegen als kleding allemaal een soort
judo-jurk die niet uiteen te scheuren was, geen
riemen of ander mogelijk scherp materiaal.
Er is veel over te vertellen hoe met deze gevangen
werd omgegaan en wat er allemaal kan gebeuren
met zoveel mensen in een gebouw bij elkaar. Maar
dat is nu niet echt de bedoeling.
Op het allerlaatst bezochten we de isoleercel. In
1946 heeft daar ook een gevangene uit Arnhem
gezeten. Daar hing een korte beschrijving van deze
man aan de binnenkant van de deur en tot mijn
verbazing hing daar ook de foto van Titus Brandsma
bij. Waarom en hoe, daar was geen uitleg bij.

Wat mijn schoonzus altijd uit die
tijd zo is bijgebleven is de naam
van de geboorteplaats van Titus.
Namelijk “Oegeklooster”
bij Bolsward.
Mijn schoonzus en mijn broer
wonen nu niet meer in Oss, maar
zijn zo betrokken bij het wel en
wee van onze parochie dat,
toen zij hoorden dat Titus
Brandsma heilig verklaard zou
worden, deze herinneringen van
vroeger weer boven kwamen.
Loek Elemans.

Het was uit die tijd, vlak na de Bevrijding wel
bekend, dat onder gevangenen een verering van
Titus Brandsma aanwezig was.
Het trof mij om dit zo plotseling uit het niets te
ervaren.

Parochieblad
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AFSCHEID VAN DRS. LEO VAN LEIJSEN.
De ingekorte voordracht van prof. dr. Herman Teule
bij het afscheid van Leo van Leijsen op vrijdag
5 november in onze kerk.
Beste Leo,
Als cadeau heb ik zeep
voor je mee gebracht,
voor sommigen wat
vreemd misschien, voor
jou niet. Ik heb het meer
gedaan. Zeep uit
Mardin, van laurier, zeep
uit Aleppo, van olijfolie,
twee zeepsoorten, maar
vooral twee steden die
jou en mij dierbaar zijn,
die ook symbool staan
voor wat het
christendom in het
Midden-Oosten voor jou
betekent. Ik begin met Mardin, gelegen in OostTurkije. Aramees christendom, heeft zolang ik je ken
bij jou altijd een snaar geraakt. Op een gegeven
moment is daar een Syrische tak bijgekomen. Die
opende voor jou een nieuwe wereld, ook een
andere spiritualiteit. Hoe anders die Syrische wereld
is mag ik misschien duidelijk maken met een
voorbeeld. We kennen allemaal de namen van de
eerste concilies. Op het concilie van Nicea en het
daarop volgende van Constantinopel, is ons credo
geformuleerd zoals we zingen in onze kerken op
zondag. De oorspronkelijke tekst daarvan is in het
Grieks. Het is veelzeggend om beide credo’s naast
elkaar te plaatsen. In het Grieks belijden we ons
geloof in Jezus de Zoon van God, één in wezen met
de vader. In Nisibis, bakermat van het Syrisch
christendom, zong men anders: sta me toe dit
credo voor te lezen:
Dit is ons geloof, we geloven in God de heer van
alles, die de aarde gemaakt heeft, en de zee. Die
Adam naar zijn beeld heeft geschapen, die de Tora
aan Mozes heeft gegeven, die zijn Geest gezonden
heeft in de profeten en die uiteindelijk zijn gezalfde
heeft gezonden in de wereld. Dit is geloof van de
kerk: dat we geen kwaad spreken, geen overspel
doen, geen vals getuigenis afleggen. Dat zijn de
werken van het geloof, dat gebouwd is op de ware
steen, de gezalfde.
In dezelfde periode leefde de diaken Efrem, voor
wie de taal van poëzie veel meer in staat is iets uit
te zeggen over God, de onnoembare. Want
gedichten zijn symbolisch, timmeren niet vast, maar
roepen op en raken het hart. Hoe kan je dan dat
geloof vastleggen in een dogma, een dogma dat
probeert af te lijnen, af te bakenen?… De wereld
van het Syrisch christendom heeft je geraakt. In de
jaren negentig ben je afgestudeerd met een
scriptie over Johannes van Apamea, (begin 5de
eeuw). Je hebt die oude teksten toen nauwkeurig
bestudeerd en gelezen en ze proberen te begrijpen
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vanuit de tijd van toen. Vanuit de gedachtenkaders
van toen. Maar waar het er bij jou eigenlijk omging
was niet zozeer de tijd van Johannes van Apamea,
het verleden, maar de vraag: wat kunnen die
teksten ook nu nog voor ons betekenen, waarom
spreken ze aan, ook nu nog?
Drie steden, Mardin, gelegen op een heuvel, een
stad met een aantal oude kerken, en vlak erbij het
Saffraan klooster, lange tijd de zetel van de
patriarch. Je bent er geweest. Nisibis, de stad van
Efrem, stad met een oude theologische academie,
met meer dan 1000 studenten, waar de
intellectuele traditie van het Syrisch christendom
begonnen is. Edessa, waar de lokale Aramese taal
zich ontwikkeld heeft tot een grootse christelijke
cultuurtaal, waarin tal van theologische werken
geschreven zijn. Een traditie die zo rijk is als de
Griekse of de Latijnse.
Mardin, Edessa of Nisibis, het noemen van deze
steden is beladen met gemengde gevoelens. De
namen spreken van een groots christelijk verleden.
Maar hoe is het er nu? In Edessa wonen geen
christenen meer, is er geen kerk. De laatste mensen
zijn vertrokken of verdreven of gedood tijdens de
genocide van 1915. In Nisibis is er alleen nog de
oude st Jacobs-kerk uit de vierde eeuw, een van de
oudste kerken ter wereld. Er is één familie die de
kerk bewaakt, En dan heb je de christelijke
bevolking daar geteld. In Mardin is het iets beter.
Stad en streek zijn bezaaid met kloosters en kerken.
Sommige daarvan zijn monumenten. In andere
wordt nog gebeden en gevierd. Leo heeft er velen
van bezocht. Toen ik de eerste keer deze streek
bezocht, als student, in de jaren 70, had ze een
belangrijke christelijke bevolking, 30.000 naar
schatting en hoorde je in de dorpen de mensen
Turoyo praten, de lokale Aramese taal. Nu is dat
minder dan tweeduizend en hoor je vooral
Koerdisch, Turks of Arabisch. Er is een migratiegolf
op gang gekomen in de jaren 70 en 80, toen de
mogelijkheid werd geboden je als gastarbeider in
Europa te vestigen. Het gevolg is dat in ons land nu
een grote Syrisch-orthodoxe gemeenschap
aanwezig is. En dit brengt me tot een ander aspect
van Leo’s activiteiten. Jij hebt altijd het contact
gekoesterd met de christelijke gemeenschappen uit
het Midden-Oosten die zich hier gevestigd hebben.
Niet alleen de Syrisch Orthodoxen, maar ook de
Armeniërs, met een vergelijkbare migratiegeschiedenis, de Kopten of de Eritreeërs. Je
bezocht, het Mor Ephrem klooster in Glanerbrug. Je
ging naar de Koptische kathedraal in Amsterdam.
Je bezocht de herdenkingen van de genocide. Je
vond het belangrijk zelf te zien en te laten zien hoe
de oude oosterse tradities verder worden gedragen
in een totaal nieuwe context. Wat moet behouden
blijven, wat is ballast, niet meer relevant in de
nieuwe setting van Nederland.
Je vond het belangrijk deze christenen een stem te
geven. Je hield je bezig met de vraag hoe deze
kerken te betrekken bij het oecumenische gesprek
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in Nederland. Niet vanzelfsprekend, twintig, dertig
jaar geleden toen veel katholieken en protestanten
nauwelijks een idee ervan hadden dat in het
Midden-Oosten ook christenen leefden. Je vond het
belangrijk dat ze een plaats kregen in de Raad van
Kerken, of in lokale oecumenische gremia. Maar om
dat te bereiken was natuurlijk veel info nodig. En ik
denk dat we hier Leo op zijn best hebben. Je hebt
talloze conferenties en lezingen gegeven overal te
lande, je hebt gepreekt op de zondagen voor de
oosterse kerken,
Twee stukken zeep: Mardin en Aleppo. Ik stel voor
dat we nu de reis aanvatten naar Aleppo. Van
Turkije naar Syrië, een wereld van verschil. Aleppo
was tot voor het uitbreken van de oorlog misschien
wel de meest christelijke stad van de Arabische
wereld. Er zijn daar negen bisschoppen – geen
wonder dat Leo zich daar thuis voelde – maar wat
belangrijk is, de christelijke bevolking bepaalde mee
het economische en culturele leven van de stad. Of
om het anders te zeggen, er was een enorme
zichtbaarheid van de christelijke bevolking.
Christenen waren niet weggestopt. Hoefden zich
ook niet weg te stoppen. Denken we alleen maar
aan enkele grote kathedralen, die wat uitstraling
betreft niet onder hoeven te doen voor de St Jan in
Den Bosch (en och arme, Den Bosch heeft er dan
nog maar één). Aleppo is de regio geweest waar
een belangrijke transformatie van het christendom
heeft plaats gevonden. Ik sprak net over negen
bisschoppen, dat wil zeggen dat er negen
verschillende kerkelijke tradities aanwezig zijn. Elk
met haar eigen cultuur, haar eigen theologie en
spiritualiteit, haar eigen taal ook. Je hoort er Syrisch,
Armeens en Grieks, maar bovenal hoor je er
Arabisch. Vanaf de 9de of 10de eeuw zien we dat
mede door de toenemende islamisering van de
regio het christendom een sterker Arabisch profiel
aanneemt. Het proces daarvan verliep verschillend
voor de verschillende kerken, maar het wordt hoe
langer hoe duidelijker dat alleen vasthouden aan
de eigen culturele tradities een gevaar inhoudt. Een
gevaar van je terug te trekken in een getto met het
risico op die manier alleen relevant te zijn voor de
eigen groep. Met andere woorden, het
christendom Arabiseert; het begin van een
uitgebreide Arabisch-christelijke literatuur, die
eigenlijk pas sinds een paar decennia serieus wordt
genomen en serieus wordt bestudeerd. Het belang
daarvan is enorm. Ik sprak net over zichtbaarheid
door kathedralen en gebouwen. Door in het
Arabisch te gaan schrijven, wordt het mogelijk een
gezicht te geven aan het christendom bij de
moslims die vanaf de 10de eeuw - verschillend per
regio natuurlijk - de meerderheid van de bevolking
gaan uitmaken. Oude geloofsbegrippen uit het
Grieks of het Syrisch moeten vertaald worden, maar
beter nog herdacht worden in een nieuwe taal.
In de 13de eeuw zien we hoe de Syrisch-orthodoxe
bisschop van Aleppo een synthese probeert te
bewerken tussen een christelijke en een islamitische
spiritualiteit. Hij hield zich bezig met islamitisch recht
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(Fiqh), omdat hij besefte dat het van belang was
een christelijke traditie in lijn brengen met bepaalde
maatschappelijke ontwikkelingen. Hij schreef ook
een kroniek in het Arabisch waar hij christelijke en
islamitische geleerdheid bij elkaar probeert te
brengen.

In de 17de en 18de eeuw zien we in Aleppo een
nieuwe ontwikkeling die zeker op deze
afscheidsviering van Leo niet onbesproken mag
blijven. Aleppo wordt HET centrum van het ontstaan
van een aantal oosters-katholieke kerken.
Hoe we nu in de 21ste eeuw terugkijken op deze
geschiedenis, die een enorme verdeeldheid
gecreëerd heeft in het Arabische kerkelijke
landschap, met ook enorme politieke
consequenties, is één zaak. Maar op deze manier is
Aleppo natuurlijk uitgegroeid tot een
kosmopolitische stad en een soort draaischijf waar
oosters en westers christendom elkaar konden
ontmoeten. Waardoor Aleppo zou uitgroeien tot
een stad van oecumene, met een zeer actieve
lokale raad van kerken.
Een laatste punt wil ik nog noemen. Op het eind
van de 18de eeuw heeft bisschop Ferhat de aanzet
gegeven tot een Arabisch reveil, een Arabische
renaissance. Het heeft geleid tot een wonderlijke
gezamenlijke bewustwording van een Arabische
identiteit, gedeeld door moslims en christenen. Wij
zijn partners in Arabier zijn. Mijn punt is duidelijk:
Aleppo is belangrijk geweest in de ontwikkeling van
een maatschappelijke relevantie van de christenen
in het Midden-Oosten.
Tien jaar geleden nu brak de oorlog uit in Syrië. In
Aleppo is er veel verwoest. Onder meer een groot
gedeelte van de eeuwenoude souks, ook kerken
zijn niet gespaard. Heel veel christenen zijn
omgekomen, Veel christenen zijn vertrokken en het
is te vrezen dat het christendom in Aleppo nooit
meer hetzelfde zal zijn. Alleen daarom Leo is het in
zekere zin jammer dat jij de fakkel doorgeeft. De
laatste jaren heb je met grote inzet de nood van
deze christelijke gemeenschappen onder de
aandacht gebracht. En dat lijkt me ook een van de
kerntaken voor de toekomst van de katholieke
oecumenische vereniging.
Prof. dr. Herman Teule.
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WIJ.

laten, lieten veel jongeren zich pas vaccineren,
omdat het zonder vaccin ten koste zou gaan van
hun eigen vrijheid. En het Brabants Dagblad
interviewde de lange rij bij de GGD die op een prik
stonden te wachten en vroeg naar het waarom
van die plotselinge bekering. Opvallend was dat elk
antwoord over “IK” ging. IK mag anders niet dit of
dat. Niemand antwoordde dat hij daarmee
kwetsbare mensen beschermde en voorkwam dat
die ziek werden. Want IK word van besmetting niet
zo ziek. Zijn we in ons individualisme al zo ver
doorgeschoten dat we al niet meer beseffen dat
we niet alleen op de wereld zijn? Dat MIJN wereld
altijd ook ONZE wereld is. Van ONS.

Op vakantie - onze kinderen waren nog klein –
vroeg een mevrouw uit Zwolle aan onze acht jarige
René: “ Waarom zeggen jullie toch altijd ons mam,
ons pap en ons Donny?” Na enig nadenken zei hij:
“Die zijn toch van ons en niet van jullie.”
Al weer twee jaar zijn we gevangenen van een
pandemie die de hele wereld in haar ban heeft.
Het laat zien hoe wij ons met elkaar verhouden.
Wereldwijd, maar ook op de schaal van de
vierkante meter wereld van ons persoonlijk.
De buurtschap waarin ik opgroeide bestond, zoals
heel Oost Brabant, uit keuterboertjes; kleine
gemengde bedrijfjes van hard werkende mensen.
De bedrijfjes waren te klein om er van te kunnen
leven. De vaders werkten ergens als arbeider of
knecht voor het dagelijks brood en het bedrijfje
zorgde voor het beleg. Ze waren onderling op
elkaar aangewezen. Want grotere klussen en
haastklussen konden – men moest overdag naar de
fabriek – alleen uitgevoerd worden als er helpende
handen beschikbaar waren. En die waren er
onvoorwaardelijk altijd voldoende. We hadden
elkaar nodig. Immers jouw probleem van vandaag
was het probleem van morgen voor een ander. Het
was dus van levensbelang om de onderlinge
verhoudingen goed te houden. Er was daarom een
wet: onderling afstand houden. Immers als je te
dicht op elkaars huid zit, ontstaan er al gauw
irritaties en voor je weet is er onenigheid. En hoe
moet het dan als de spinazie geoogst moet worden
of het hooi binnen gehaald? Zorgvuldig afstand
houden om samenwerking veilig te stellen. Het IK als
bewaker van het WIJ!
Toen duidelijk werd in de mate dat de pandemie
bleef duren, dat vaccinatie (of ziek worden) de
enige weg was om de pandemie achter ons te
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Misschien is deze vervelende pandemie wel een
Godsgeschenk! Want het maakt ons pijnlijk duidelijk
dat we de ander en de Ander uit ons leven hebben
weggesaneerd. We leven ieder voor zich en God
moet maar voor de ander zorgen. Nu is weer
duidelijk geworden dat we zonder de helpende
handen van een ander nergens zijn als het er op
aankomt. Het IK moet ervoor waken dat het WIJ
intact blijft. En hoe tegenstrijdig dat ook klinkt:
daarvoor is nodig dat we op gepaste afstand
blijven van elkaar, maar wel in elkaars buurt.
Afstand houden om elkaar nabij te kunnen blijven.
De vrijheid om onszelf te zijn of te worden.
We zijn een beetje van elkaar. Van ons.
Zo’n zalig nieuwjaar wens ik ONS toe.
Henk Peters, kerkbestuur.

KERKBALANS – KERKBIJDRAGE 2022.

Binnenkort krijgt u de brieven toegestuurd
waarin wij u vragen uw kerkbijdrage over
2022 aan de Titus Brandsma Parochie over te
maken.
Een aantal van u hebben waarschijnlijk al hun
kerkbijdrage voor 2022 betaald.
Daarvoor onze hartelijke dank!
Degenen die dat al willen doen, kunnen hun
kerkbijdrage overmaken
t.n.v. de Titus Brandsmaparochie op
bankrekening NL22.RABO.0140.4058.01 onder
vermelding van uw naam, adres + Actie
Kerkbalans 2022.
Ook u bedankt voor uw bijdrage!
Lou Pinckaers, penningmeester TBP.
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