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PAROCHIEBLAD 
Titus Brandsmaparochie Oss 

 

PASTORAAL WOORD.   
 
DWARS DOOR HET DONKER KLINKT EEN STEM. 
 
Op het moment dat dit pastoraal woord wordt 

geschreven, vliegen Russische raketten het luchtruim 

van Oekraïne binnen. Na jarenlange spanningen en 

maandenlange onderhandelingen heeft president 

Poetin voor geweld en bloedvergieten gekozen, een 

agressieve stap die zeker leiden tot een escalerende 

spiraal van actie en reactie die moeilijk te 

doorbreken is.  
 

          
 
Het herinnert ons aan voorgaande conflicten op 

wereldniveau, en de vergelijkingen met de jaren  

30 en 40 worden nu al gemaakt. Ik hoop en bid dat 

als dit parochieblad verschijnt, we dit militaire 

conflict achter ons hebben kunnen laten en er weer 

op diplomatiek niveau gesproken kan worden.  

Titus Brandsma zag in zijn tijd ook de spanningen 

oplopen. Het opkomende nazisme, de rechtse 

bewegingen in extremo die door heel Europa voet 

aan de grond kregen, zorgden voor een somber 

vooruitzicht. Zeker met de ervaringen van de 

wereldoorlog die net achter hem lag schreef Titus er 

in 1931 het volgende over: 

 

HOOP OP VREDE 
 
Het is alsof het mensdom 

met blindheid is geslagen. 

Het is ons droef te moede, 

als wij, nog pas getuige 

van het wrede schouwspel van de wereldoorlog, 

de volkeren zich opnieuw 

en vreselijker zien wapenen; 

alsof zij niets hebben geleerd. 

Het ziet er wel heel somber uit. 
 

Maar het is merkwaardig, 

hoe door alle eeuwen heen 

telkens vredesherauten zijn opgestaan, 

vredestichters 

en verkondigers van  

de boodschap van de vrede. 
 
En al ging na enige tijd 

hun stem verloren 

in het nieuw opkomend strijdgewoel, 

na de verschrikkingen van de oorlog 

kwam ook weer de bezinning 

en weerklonk opnieuw 

de boodschap van vrede. 
 
uit Vrede en vredelievendheid (1931)  
 
Het is een Paasboodschap die Titus ons meegeeft: 

door het donker heen, van lijden en van oorlog, van 

mensontering en van discriminatie, klinkt een Stem 

van vrede. Dwars door de dood heen klinkt er een 

Stem die spreekt over bevrijding, over opstaan uit de 

dood. We kunnen allemaal deze Stem laten klinken. 

Sterker nog, het is onze opdracht om ons uit te 

blijven spreken tégen het donker en te getuigen van 

het Licht dat krachtiger is dan de dood.  
 
Misschien vinden we er niet allemaal de woorden 

voor, de juiste zinnen die van vrede spreken. We 

kunnen vrede echter wel allemaal ‘doen’: Zie en 

hoor elkaar, sta voor de ander klaar; hoe hij of zij ook 

in het leven staat.  
 
We vieren Pasen, hoe dan ook. Ieder op zijn of haar 

eigen manier. Ik wens u van harte toe dat deze dan 

zalig zal zijn. 
 
Kees von Harenberg. 
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Frank van Breukelen 
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Kees von Harenberg 
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Pastoraal team: 

Pastor T. Buitendijk, O’Carm. 

Kees von Harenberg, Pastoraal en diaconaal 

coördinator. 
 
Bereikbaarheid pastores: 

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164 

Openingstijden parochie-kantoor: 

Ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur  

Buiten kantooruren in noodgevallen:  

06 – 34719106 

 

Taxidienst: 

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op 

vrijdagmorgen tussen 9-12 uur.  

0412 – 622164. 

 
 
Adres St. Jozefkerk: 

Oude Molenstraat 8 

5342 GC Oss 

0412 – 622164 

 

algemeen@tb-parochie.nl 

 

https://tbposs.nl 
(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 13 april 2022. 
 
Verschijningsdatum volgende nummer: 

Dinsdag 17 mei 2022. 

 

VAN DE REDACTIE  
 

 
BREKEN EN DELEN 

 

Pasen is het belangrijkste Christelijke feest, waarbij 

we vieren dat het offer van één verlossing betekent 

voor ons allemaal. En elke zondag breken en délen 

we het brood als herinnering aan dit offer. 

 

Wij leven, godzijdank, in een vrij land waar iedereen 

mag zeggen wat hij denkt. Hoe onzinnig anderen 

dat ook vinden. Als u dit leest hebben we weer eens 

mogen stemmen op partijen die dan, zo hopen we, 

datgene zullen doen waartoe wij als eenling niet in 

staat zijn. Meer betaalbare huizen, koopkracht-

compensatie, groene energie. Als het ons maar niets 

kost. Wij willen vooral houden wat we hebben. Ook 

al is het gevolg dat onze kinderen letterlijk het kind 

van de rekening worden. 

 

De beelden uit de Oekraïne zijn verschrikkelijk om te 

zien, maar ze maken ons ook duidelijk dat wij het 

nog steeds ongelooflijk goed hebben. Ons huis is 

nog steeds ons huis en niet stukgeschoten. Wij zijn 

niet op de vlucht en hoeven onze hand niet op te 

houden. Als ik die beelden zie, vraag ik me af waar 

wij het lef vandaan halen om te klagen over de 

benzineprijzen en onze energienota. Voor velen van 

ons betekent dat niet meer dan ongemak en het 

inleveren van een stukje luxe. 

 

We leven in een mooi land, maar wel een land 

waarin honderdduizenden zich dagelijks afvragen 

hoe zij hún kinderen voldoende te eten moeten 

geven. Mensen voor wie de huidige energieprijzen 

en een koopkrachtdaling van 3% geen ongemak, 

maar een ramp betekenen. 

 

Misschien kunnen we dit jaar breken met ingeroeste 

gewoonten en wat meer delen van onze overvloed. 

Wellicht dat we zo enkelen kunnen verlossen van de 

zorgen om hun dagelijks brood. 

 

Wij wensen u een vruchtbaar Paasfeest. 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:rikydjong@home.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
https://tbposs.nl/
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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. 
 
 

THUIS DE VIERINGEN VOLGEN. 
Alle vieringen vanuit onze Sint Jozefkerk kunnen 

online worden gestreamd.  

 www.tbposs.nl/live 

 

OPERATIE / REVALIDATIE TOM. 
Pastor Tom zal op 30 maart geopereerd worden aan 

een versleten heup. Al maanden heeft hij hier last 

van, en het is een verademing dat er nu eindelijk iets 

aan gedaan kan worden. We wensen hem natuurlijk 

alle sterkte bij deze operatie en een goede 

revalidatie toe. 

Met het tijdelijk wegvallen van Pastor Tom zullen we 

in de komende tijd met elkaar moeten zoeken naar 

de beste manier om dit op te vangen.  

Er zullen meer Woord- en Communievieringen 

worden gehouden, en er zal een beroep worden 

gedaan op priesters van buiten onze parochie. Het 

zal wat aanpassingen vragen, van ons allemaal, 

maar we hebben het grootste vertrouwen dat we 

als gemeenschap wegen vinden om elkaar te 

blijven ontmoeten, en met elkaar te blijven vieren.  

Kees von Harenberg. 

 

BIJBEL LEESGROEP. 
Elke donderdag van 10.00 - 11.30 uur komen we bij 

elkaar om samen het evangelie van de komende 

zondag te lezen.  

 

OECUMENISCH PROGRAMMA. 

 

 
In samenwerking met de gemeente van de Paaskerk 

hebben we weer een nieuw oecumenisch 

programma op de rol staan.  

 

ZONDAG 27 MAART DA’S PASSIE BAROK 

ORKEST UIT MEGEN. 

Eindelijk is het dan zover. Na een, door het corona-

virus opgelegde pauze van anderhalf jaar, gaan we 

weer door met de reeks zondagmiddagconcerten  

in onze St. Jozefkerk. Natuurlijk zullen we de dan nog, 

of dan weer, geldende corona-regels in acht 

moeten nemen, maar het ziet ernaar uit dat dat 

geen probleem hoeft te zijn. 

Jan v.d. Veerdonk. 

ONZE HULP AAN OEKRAINE 

INZAMELING TOT 30 MAART 2022. 
Eerste hulp verbanddozen, verbandmateriaal, 

wondgaasje, shampoo, zeep, tandpasta, luiers en  

wasmiddelen. Nieuwe en ongeopende doosjes 

pijnstillers zoals paracetamol binnen de 

houdbaarheidsdatum. 

 

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 voor de 

wederopbouw in Syrië. 

 

HEILIG VERKLARING TITUS BRANSDMA. 
Op zondag 15 mei wordt Titus 

Brandsma heilig verklaard. Prof. Titus 

Brandsma (°1881), lid van de orde der 

karmelieten, was tussen 1909 en 1923 

een actief bouwer aan de Osse 

samenleving. Hij stierf een tragische dood in 

concentratiekamp Dachau op 26 juli 1942.  

  

EERSTE COMMUNIE. 

 
Op 22 mei vieren de communicanten hun Eerste 

Heilige Communie. Deze viering begint om 10:30 uur. 

 

BAS: OPROEP VOOR HET MEDIORENKOOR. 
Ons mediorenkoor heeft afgelopen periode nieuwe 

leden ontvangen, maar is op dit moment wat 

uitgedund in de bassenpartij. Daarom: bent u een 

bas of kent u een bas, neem dan contact op met 

Kees von Harenberg of kom eens kijken op onze 

repetitie op woensdagavond om half acht. U bent 

van harte welkom (ook als u een andere stemklank 

hebt uiteraard). 

 

VOORAANKONDIGING:  
Tweede tweeluik van karmelkring Oss:  

‘Titus Brandsma over Gods schepping’. 

 Op 3 juni spreekt Anne-Marie Bos over dit thema 

“Kan ik het helpen, dat God in alles van zichzelf 

getuigt?” 

 Op 10 juni maken we een Stiltewandeling. 

Begeleiding: Karmelkring. 

 

  

http://www.tbposs.nl/live
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 

 

 Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl. 
 
 

Zo. 27 maart 10.00 u 4e zondag veertigdagentijd 

Zo. 03 april 10.00 u 5e zondag veertigdagentijd 

Zo. 10 april 10.00 u Palmzondag  

Ma. 11 april 19.00 u Boeteviering  

Do.  14 april 19.00 u Witte Donderdag  

Vrij. 15 april 15.00 u Goede Vrijdag 

Vrij. 15 april 19.00 u Goede Vrijdag 

Za. 16 april 21.00 u Paaswake 

Zo. 17 april 10.00 u Paaszondag 

Ma. 18 april Tweede Paasdag geen viering 

Zo. 24 april 10.00 u 2e zondag van Pasen 

Zo. 01 mei 10.00 u 3e zondag van Pasen 

Ma. 08 mei 10.00 u 4e zondag van Pasen 

Zo. 15 mei 10.00 u 5e zondag van Pasen 

Zo. 22 mei 10.30 u 6e zondag van Pasen / Eerste communieviering 

Zo. 26 mei 10.00 u 7e zondag van Pasen 
 
 
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: 

 

11-01-2022 Jan Wegman 89 jaar 

05-02-2022 Ted Acket-Speet 96 jaar 
 
 
 

  

 

 

 

 

Zouden zij die niet meer zijn 

weten van gemis, of is gemis 

alleen van ons die levend zijn 

en willen delen met elkaar. 

 

Zij die niet meer zijn, ze zijn er 

toch, door ons stil en liefdevol 

benoemd. 

 

Zo dragen wij gedeeld geluk 

over de grens van leven en dood. 

Misschien zelfs maakt gemis 

ons meer tot een geheel. 

 

Hessel van der Wal. 

 
  

http://www.tbposs.nl/
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PALMPASENSTOK MAKEN.

 
Het is een oude traditie: op palmzondag lopen de 

kinderen in een optocht met versierde kruizen door 

de kerk. Na de viering wordt het kruis gebracht naar 

een zieke of oudere die zelf niet aanwezig kon zijn in 

de viering. We hebben het allemaal wel voor ogen, 

maar waar komt dit gebruik nou vandaan? 
 
Op Palmzondag lezen we het bekende verhaal dat 

Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnenkomt en 

mensen aan de kant van de weg staan te juichen. 

Van deze man wordt gezegd dat hij de koning zal 

zijn die hen beloofd is. Ze bedekken de straten met 

palmtakken en zingen: Hosanna! Gezegend is Hij 

die komt in de naam van de Heer. Gezegend het 

koninkrijk dat komen gaat, van onze vader David. 

Hosanna in de hoogste hemel.  
 
Aan het begin van de viering van Palmzondag 

herdenken we deze blijde intocht, en lopen de 

kinderen net als toen in een processie door de kerk. 

Ze hebben zelf versierde palmstokken bij zich, vol 

met symbolische betekenis en verwijzend naar de 

goede week: de groene takjes wijzen naar de 

palmtakken die op de grond werden gelegd door 

de mensen in Jeruzalem. Het brood staat voor de 

instelling van de Eucharistie op Witte donderdag. 

Het kruis verwijst ons naar het lijden en sterven van 

Jezus op Goede Vrijdag, en het snoep en de 

overige versieringen zeggen ons iets over de 

vreugde van het nieuwe leven dat Pasen ons zal 

brengen.  
 
Traditioneel staat er ook een broodhaantje op de 

top van het kruis: dit haantje kan verwijzen naar de 

haan die kraaide toen Petrus drie keer Jezus 

verloochende. Een andere verklaring zegt dat de 

haan verwijst naar Jezus zelf: Het is Jezus die ons 

wakker schut en ons zegt: het nieuwe licht komt er 

aan! 
 
Kees von Harenberg. 

BEZINNING OP DE GOEDE WEEK. 
 

 
 

De Goede Week begint met een viering op 

Palmzondag en eindigt met de Plechtige viering 

Paaswake. We gedenken de lijdensweg van de 

Heer Jezus die na het laatste avondmaal 

gevangengenomen wordt, die de dag daarop 

veroordeeld wordt zijn kruis te dragen, die in het 

graf wordt gelegd. In de volgende donkere nacht 

ontbloeit in ongedacht nieuw leven. Jezus verrijst als 

overwinnaar uit de dood. Hij wordt de Christus die 

Zijn nieuw leven uitdeelt aan hen die in zijn geest en 

gezindheid willen leven. De eerste zondag daarop 

vieren we het Paasfeest.  
 
Wij willen deze week met Jezus meegaan aan de 

hand van teksten van de zalige Titus Brandsma.  

 

10 APRIL PALMZONDAG 10.00 UUR. 
 
Openbaring van liefde.  

Het is niet voldoende het Lijden van de Heer te zien, 

ervan te horen spreken, er de gedachtenis aan te 

bewaren, evenals Christus te lijden. 
 
Het Kruis en Lijden van de 

Heer moet een 

openbaring van liefde zijn. 

De liefdesopenbaring 

moet  

tot wederliefde wekken. 
 
Het ‘vonkje van onze ziel‘ 

moet een vuur worden  

en ‘een verblindend licht’.  

 

(Titus Brandsma, 1939)   
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14 APRIL WITTE DONDERDAG 19.00 UUR.  
 

 
 
Zó kwaad heb ik het overigens niet. 

En al weet ik niet wat het worden zal, 

ik weet mij geheel in Gods hand. 

Wie zal mij scheiden van de liefde Gods?  

O zeker, ik mis ‘s morgens de heilige Mis en de 

heilige communie, maar God is niettemin bij mij en 

in mij en met mij. 

In Hem immers leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. 

God zo nabij en ver. God is er altijd.  
 
(Titus Brandsma, in 1942 vanuit de gevangenis in 

Scheveningen)  

 

15 APRIL GOEDE VRIJDAG 15.00 EN 19.00 UUR. 
 

 
 
Elke dag gaat er een transport van veertig van hier, 

verder Duitsland in.  

Deze week ben ik er nog niet bij. 

Misschien de volgende week.  

Een week eerder of later, maakt ook niet veel uit. 

Ik wacht het maar geduldig af. 

Ik kan nog lang genoeg in Dachau bij München zijn. 

Dat is geen naam om naar te verlangen, al doen 

de gevangenissen en het kamp tot nu doorleefd  

een mens uiteraard niet verlangen er langer te 

blijven.  

Wie had gedacht, dat ik op uw zestigste verjaardag 

(zijn broer Henricus) vanuit een Duitse gevangenis u 

zou schrijven. 

Er is in die zestig jaar heel wat gebeurd. 

Wij zien er in deze sombere tijd blij en dankbaar op 

terug. Och, dat blijde komt ook weer en ik hoop 

binnen niet al te lange tijd. 
 
(Titus Brandsma, 3 juni 1942 vanuit de gevangenis in 

Kleef)  

 

16 APRIL PAASWAKE OM 21.00 UUR. 
 
Die innerlijke beroering God, de genieting van zijn 

heerlijkheid, dat gebruik mogen maken en voelen 

van zijn kracht, dat zien van God als bron en laatste 

oorzaak, als de diepste grond van al wat is, in dat 

wat Hij heeft gemaakt. Nog maakt, eeuwig maakt,  

in stand houdt zoals het zal bestaan, 

met zijn werking en dus met zijn wezen vervult, het 

brengt ons God zo nabij, het maakt ons zo een met 

Hem. 
 
(Titus Brandsma, 1929)   

 

PASEN 17 APRIL OM 10.00 UUR.  
 
Wij moeten Hem niet zoeken op pleinen of in 

straten, maar in het meest innerlijke van ons wezen, 

opdat wij Hem daar zien met ons verstand, 

liefhebben met onze wil, vasthouden met al onze 

vermogens, opdat Hij in ons leeft, steeds meer.  

En geve God, dat wij geen beletsel stellen, aan wat 

Hij in ons zou willen doen. Hij leeft in ons, dat Hij in 

ons leve. Moge dit feest in ons dat blijde besef van 

met Hem verenigd te zijn versterken. 

Het is tevens de beste waarborg van uw solidariteit. 

Want in u alle leeft de ene Heer. 
 
(Titus Brandsma, 1929)  
 
Pastor Tom Buitendijk. 
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VASTENACTIE: WANDELTOCHT ‘WALK FOR 

HOMS’, VOOR DE CARITAS IN SYRIË VAN. 
 

 Op 7 april 2014 werd pater Frans 

van de Lugt vermoord in Homs. Zo 

kwam er een einde aan de 

solidariteitswandeltochten waarin 

jonge moslims en christenen elkaar leerden 

verstaan. Zij vierden en beleefden de onderlinge 

vrede die tussen mensen mogelijk is als ze 

gaandeweg met elkaar in gesprek gaan. 
 
Anne Claire van de Lugt organiseert van 5 tot en 

met 10 april een pelgrimstocht van Amsterdam naar 

Den Bosch om te bidden voor en te spreken over 

wegen van vrede. Deze tocht is een sponsortocht 

en de opbrengst is voor de Caritas in Syrië. 

Deze Caritas wordt geleid door actieve jonge 

gelovigen die aan de armste mensen – moslims en 

christenen – een vleugje hoop brengen. “Wij zijn niet 

vergeten”, zeggen zijn dankbaar. 
 
Wat nu in Oekraïne gebeurt, gebeurde elf jaar 

geleden in Syrië.  Syrië is verder van ons vandaan, 

maar het lijden van de bevolking is even groot als in 

Oekraïne.   

In beide oorlogen heeft president Poetin de hand. 

Aan beide oorlogen moeten wij door onze wil tot 

vrede een halt toe roepen. 
 
Uw gift voor de Vastenactie brengt de vrede in 

deze landen een stapje dichterbij.  
 
Pastor Tom Buitendijk. 

 

TEKST DIE DE KRUISWEG VAN TITUS BRANDSMA 

IN DOKKUM VERBINDT. 
 
Traditioneel wordt er gezongen als we ons van de 

ene naar de andere statie bewegen: 
 
Stabat mater dolorosa  

Iuxta crucem lacrimosa,  

Dum pendebat filius.  
 
Of in het Nederlands:  
 
Naast het kruis, met schreiende ogen  

stond de Moeder, diep bewogen,  

toen de Zoon te sterven hing.  
 
Chris Fictoor schreef een tekst aan de hand van de 

Kruisweg in Dokkum. Deze kruisweg is door Titus 

Brandsma geïnitieerd, en hij heeft teksten 

geschreven die de verschillende staties begeleiden. 

Geïnspireerd door deze teksten heeft Chris Fictoor 

een nieuw processielied geschreven: 
 
Gaat onze weg op uw kruisweg gelijken. 

Als wij onder lijden of rampen bezwijken 

bemoedigt uw liefde ons, sterkt onze strijd. 

Om leed te doorleven troost komt met de tijd. 
 
Chris Fictoor: gezongen tussen de staties. 
 
Kees von Harenberg. 

 

BOSSHALTES. 
 
In deze veertigdagentijd hebben 14 kunstenaars en 

dichters meegewerkt aan het project Bosshaltes. 

Op het landgoed De Stelt zijn er in de openlucht 15 

staties gerealiseerd die ons op een moderne manier 

meenemen op de traditionele kruisweg zoals we 

deze in vele kerken kennen. Samen met de 

gemeente van de Paaskerk en onze Titus 

Brandsmaparochie is er door de kunstenaars 

gezocht naar de betekenis van de verschillende 

staties. Dit heeft geresulteerd in een indrukwekkend 

kunstproject wat de moeite waard is om te 

bezoeken. De kunstwerken worden vergezeld door 

gedichten die te beluisteren zijn als u de QR-codes 

bij de kunstwerken gebruikt. Ook is er een 

informatieboekje te koop waar de gedichten in te 

lezen zijn. 

Na Pasen zullen de kunstwerken weer worden 

verwijderd. Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn 

geweest om rond te lopen op De Stelt: van harte 

aanbevolen om in de Goede Week nog even een 

rondje te maken! 
 

 
Bij statie I, Jezus wordt ter dood veroordeeld. 
 
Je kunt twee willekeurige balken 

met elkaar verbinden, 

rechtop in de aarde zetten, 

maar dan heb je nog geen kruis.  
Hout kan niet moorden zonder opdracht. 
 
Je kunt twee meter touw vlechten 

tot een lus die nagenoeg feilloos 

om iedere hals past, 

maar dan heb je nog geen strop. 

Een touw is nooit een slang die wurgt. 
 
Kogels maken geen pistool, 

stroom geen elektrische stoel, 

gif geen onzichtbare dood 

zonder een onschuldig slachtoffer 

en iemand die een bevel schrijft. 
 
Iemand die een bevel schrijft 

vol letters in bloedrode inkt  

op een blanco vel papier. 

Zo een vonnis ten uitvoer brengt 

terwijl anderen toekijken. 
 
Gedicht door Kitty Schaap. 
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ONZE HULP AAN OEKRAINE 

INZAMELING TOT 30 MAART 2022. 
 
Eerste hulp verbanddozen, verbandmateriaal, 

wondgaasje, shampoo, zeep, tandpasta, luiers en  

wasmiddelen. Nieuwe en ongeopende doosjes 

pijnstillers zoals paracetamol binnen de 

houdbaarheidsdatum. Paaspakket als teken van 

hoop op nieuw leven. 
 

 

TUSSEN WAKEN, TUSSEN DROMEN. 
 

   
 
Zij die zich als eersten buigen over leven in haar schoot, 

zijn op Pasen kroongetuigen van nieuw leven uit de dood. 

Vrouwen hebben Hem ontmoet, weten zich bevrijd 

voorgoed. 
  
Uit een sprakeloos verleden weggeschoven, ongehoord, 

wordt een nieuwe tuin betreden, open is de laatste poort, 

sluiers worden weggedaan: het is tijd om op te staan. 
  
Lente kleurt de kale bomen, door het leven aangeraakt 

bloeien bloemen aan de zomen, zo wordt alles nieuw 

gemaakt. 

Juichend stemt het leven in met de toon van het begin. 
  

Pastor Tom Buitendijk. 

 

PASEN VOOR DE MENS. 
  

Als Pasen voor de mens er niet was, 

dan kon de mens het ook niet weten. 

Mensheids perspectief in het leven 

was daarin aan hem gegeven. 

Graf en Hemel gingen opeens open, 

het licht wat ging dat kwam toen weer, 

Waar Job het ons al in woorden geeft. 

Hij wist dat zijn verlosser leeft. 

Opstandig is het feest van Pasen. 

Opstaan kan ook de mensheid weer. 

Daarin mag liggen mensheids ware zin,  

de dood ging een eeuwig leven in. 

Dit Pasen raakt ook de mensheid kwijt,  

aan hazen en eieren in een lentetijd. 

En men zal vragen of iemand nog weet, 

wat eigenlijk Pasen is geweest? 
  

Een Zalig Pasen samen,   

Hans Donkers. 
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EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL. 

 
 
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.  
 
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. 
 
Kees von Harenberg. 
 
 

OECUMENISCH PROGRAMMA. 
 

 

 
 
In samenwerking met de gemeente van de 

Paaskerk hebben we weer een oecumenisch 

programma op de rol staan.  
 
 

AGENDA OECUMENISCH PROGRAMMA. 
 
MAART 

woe 23 mrt Gesprek: zin in de 

dagelijkse dingen. 

St Jozefkerk 10.00 

do 24 mrt  HOI Paaskerk 09:30 

zo 27 mrt HOI St Jozefkerk 14:00 

woe 30 mrt Lezing Alfons Olde 

Loonhuis 

St Jozefkerk 14:00 

do 31 mrt HOI Paaskerk 09:30 

APRIL 

zo 03 april HOI St Jozefkerk 14:00 

woe 06 april Meditatieve 

wandeling 

Geffense 

bosjes 

09:30 

do 07 april HOI Paaskerk 09:30 

zo 10 april HOI St Jozefkerk 14:00 

do 14 april HOI Paaskerk 09:30 

zo 17 april HOI St Jozefkerk 14:00 

do 21 april HOI Paaskerk 09:30 

zo 24 april HOI St Jozefkerk 14:00 

do 28 april HOI Paaskerk 09:30 

MEI 

zo 01 mei HOI St Jozefkerk 14:00 

wo 04 mei Meditatieve 

wandeling 

Megen/Oijen 10:00 

do 05 mei  HOI Paaskerk 09:30 

zo 08 mei HOI St Jozefkerk 14:00 

woe 11 mei Zalig koken St Jozefkerk 14:00 

do 12 mei HOI Paaskerk 09:30 

zo 15 mei HOI St Jozefkerk 14:00 

woe 25 mei Museumbezoek 

Catharijne convent 

Vertrek 

treinstation 

Oss 

10.30 

 

PASTORAAT IN VERPLEEGHUIZEN. 
 
Als parochie zijn we eerst en vooral een 

gemeenschap van mensen. Een diverse 

gemeenschap, van jong tot oud. Wat je 

achtergrond ook is: samen zijn we op weg. We 

horen als gemeenschap iets van de Stem die ons 

oproept de wereld mooier te maken. Voor 

sommigen van ons ligt die opdracht nog voor zich; 

communicanten en vormelingen horen misschien 

voor het eerst iets van dat appel op ons gedaan. 

Hun ouders worden er wellicht aan herinnerd. 
 
Sommigen van ons kijken terug op hun leven, en 

vragen zich af of ze datgene hebben gedaan wat 

er van hen is verwacht. Hebben ze alles eruit 

gehaald wat er in zat? En, “wat kan ik nu nog 

betekenen, wie heeft er nog wat aan mij?”.  

Vooral deze laatste vraag is met een steeds ouder 

wordende gemeenschap, meer en meer actueel. 

Zeker op het moment dat iemand zich in een 

verpleeghuis bevindt, omringd door de zorg van 

anderen, kan men een gevoel van nutteloosheid 

en zinloosheid ervaren.   
 
Juist dan willen we er zijn als kerk: willen we laten 

zien, dat een bijdrage in welke vorm dan ook 

gewild en gewenst is.  
 
Titus Brandsma leerde ons dat we het niet moeten 

zoeken in de grootse daden, maar in het kleine van 

alledag. Vriendelijk zijn tegen je buren, een glimlach 

en een hartelijk ontvangst van een verzorgende. 

Dankbaar zijn om datgene wat je nog wordt 

gegeven.  
 
Om mensen hierin te ondersteunen en te 

bemoedigen, willen we aanwezig zijn bij hen die 

wonen in de verpleeghuizen van onze parochie. 

Willen we maandelijks samen vieren, spreken en 

ontmoeten. Ook zij behoren tot onze 

gemeenschap. Ook zij hebben weet van die Stem. 

Ook zij zijn met ons op weg, willen werken aan een 

mooiere wereld. 
 
Kees von Harenberg. 

 

              



Parochieblad      Jaargang 27 ■ Nummer 2 ■ mrt. /april / mei 2022  Pag. 11 

DA’S PASSIE-CONCERT MET BAROKORKEST 

MEGEN OP 27 MAART OM 16.00U IN DE ST. 

JOZEFKERK. 
 

 
Eindelijk is het zover. Na 2 jaar van wikken en wegen 

en passen en meten, en van schuiven en annuleren 

kunnen we onze reeks Da’s Passie-concerten 

vervolgen. Wie had verwacht, toen we in 2015 

begonnen met de tweemaandelijkse 

zondagmiddagconcerten in onze kerk, dat we van 

maart 2020 tot maart 2022 stil zouden moeten 

liggen vanwege een levensgevaarlijk en zeer 

besmettelijk virus? Niemand toch!  

We zijn dan ook heel blij dat we op 27 maart 

aanstaande de draad weer op kunnen pakken. 

Het ca. 25-koppige Barokorkest Megen treedt  dan 

bij ons op. Daar zijn we heel blij mee! 

In tegenstelling tot de normale aanvangstijd van de 

Da’sa Passie-concerten (12.00 u.) begint het 

concert deze keer om 16.00 u.  
 
Het orkest kent haar oorsprong in een 

gelegenheidsensemble dat in 1989 met haar muziek 

de 200-jarige inwijding van de Franciscaner kerk in 

Megen opluisterde. 

Uit dit ensemble ontstond het orkest dat in 2019, in 

een tot de nok toe gevulde Franciscaner kerk, haar 

30- jarig jubileum vierde.   
 
Het orkest is een zogenaamd projectorkest. Dit 

betekent dat ze in het voor- en najaar met een 

achttal repetities een programma instuderen, 

waarna er twee of drie concerten worden 

gegeven.  

Alle musici zijn enthousiaste amateurs, veelal uit de 

omgeving van Oss en Nijmegen, met veel liefde 

voor de barokmuziek.  

De meesten maken al 15 jaar of langer deel uit van 

het orkest. Dit betekent dat het een hechte club is 

geworden, die in de afgelopen jaren lief en leed 

heeft gedeeld.  
 
Een programmacommissie, bestaande uit leden 

van het orkest, bepaalt samen met de dirigent welk 

programma er gespeeld gaat worden.  

Sinds Laurens Felix in 2017 de inspirerende dirigent is, 

wordt er aan de programma’s een thema 

gekoppeld. Een paar thema’s waren: “Geen dag 

zonder Bach”, “Hollandse Barok” en 

“In de schaduw van de meester”. 

De meeste concerten worden gespeeld met een 

vaste bezetting van violen (1e, 2e en alten), celli en 

contrabas, hobo’s, fagot en clavecimbel, maar 

regelmatig wordt er ook  samenwerking gezocht 

met een professionele solist, zoals in de afgelopen 

jaren met een fluitiste, een sopraan en een cellist. 

Het thema van het concert op 27 maart is: “Suites 

en dansen”. 

Het orkest heeft weer enthousiast gerepeteerd en is 

er klaar voor om u sinds lang weer eens een 

gezellige en bruisende muzikale middag aan te 

bieden, waar u hopelijk met velen en met veel 

plezier naar komt luisteren! 

Aanvang: 16.00 u.; entree: volwassenen €5,- , 

scholieren €2,50, kinderen tot 12 jaar gratis 
 
Namens de werkgroep Da’s Passie, 

Jan v.d. Veerdonk. 
 
Zie ook: www.barokorkestmegen.nl 

 

 
 
 

VOORAANKONDIGING: 

TWEEDE TWEELUIK VAN KARMELKRING OSS: 

‘TITUS BRANDSMA OVER GODS SCHEPPING’. 

 

 
 
3 JUNI: 

Op 3 juni spreekt Anne-Marie Bos over het thema 

“Kan ik het helpen, dat God in alles van zichzelf 

getuigt?” Dit was het antwoord van Titus Brandsma, 

toen studenten klaagden dat hij in al zijn 

filosofiecolleges over God sprak. Het tekent de 

verrassend heldere kijk van Titus Brandsma op God 

als Schepper en Instandhouder van alle leven. In 

heel de schepping, in al wat is, in licht, schaduw en 

duisternis, legt God getuigenis af van zichzelf. Titus 

getuigt daarvan over zijn dood heen.  

Tijd 14.00 uur.  

Plaats: Carmelzaal.  

Kosten: vrije bijdrage. 
 
10 JUNI: 

Op 10 juni maken we een Stiltewandeling. 

Begeleiding: Karmelkring. 

We gaan op pad met enkele woorden van Anne-

Marie Bos. Om het besef dat wij medeschepselen 

zijn van alles wat ons omringt te laten indalen. In 

stilte lopen we samen met daarbij enkele 

ontmoetingsmomenten.  

Tijd 14.00 uur.  

Plaats wordt nog bekend gemaakt.  

Kosten: vrije bijdrage. 
 
Namens Karmelkring Oss, 

Stans Ligthart. 

http://www.barokorkestmegen.nl/
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TIJDEN VERANDEREN. 
 

 
 
Hoewel mensen geen wortels hebben en daarom 

gemakkelijk op eigen houtje van plek zouden 

kunnen veranderen, hebben we weinig op met 

veranderingen. Toch de mechanisatie en de 

industriële revolutie zorgden ervoor dat het 

(samen)leven veranderde. Vooraf onvoorspelbaar 

was er al snel en ongemerkt een andere manier 

van leven ingeslopen. En nu we zijn aanbeland in 

het computertijdperk voltrekt zich eenzelfde proces. 

Het voelt al een beetje (wereld)vreemd aan als je 

het verschil in leefstijl en ambities ziet tussen 

grootouders en (klein)kinderen. 
 
Voorheen streefden wij naar vastigheid, maar 

tegenwoordig voelen velen zich gelukkig met 

flexwerk. Wij streefden naar bezit, eigendom, maar 

tegenwoordig worden niet alleen auto’s geleased, 

maar ook huizen inclusief inventaris. Wij streven naar 

relaties voor het leven, maar veel mensen vinden 

dat wat al te lang. Wij droomden ervan bij een 

groep te horen, want dat geeft veiligheid, maar 

tegenwoordig wordt gestreefd naar maximale 

vrijheid van het individu. Vroeger verliep het leven 

veel trager. Nu is het dag en nacht jakkeren en 

jagen. En als je er even over nadenkt dan 

voltrekken die veranderingen zich tot in de 

haarvaten van het dagelijks leven. En of de kerk dat 

nou wil of niet: het kerkelijk leven moet in die vaart 

der volken mee.  
 

 
 
Vijftig jaar geleden was er nog geen wereld voor te 

stellen zonder een overschep aan paters, broeders, 

nonnen, die druk waren in zielzorg (parochies en 

instellingen), onderwijs, (zieken) zorg en 

ontwikkelingssamenwerking. De oudste generatie 

heeft goede en minder goede herinneringen aan 

hun bezielde inzet. En de jongste generatie weet 

niet waar je het over hebt En  je moet ze 

tegenwoordig bij onze kerk ook met een lamp gaan 

zoeken en dan zijn ze nog moeilijk te vinden. 

  

Tom - onze pastoor - gaat 30 maart een nieuwe 

heup krijgen. Dat kost revalidatietijd. We zullen hem 

dus een tijdje moeten missen. Hij is natuurlijk 

onvervangbaar, maar er is ook niemand 

beschikbaar die zijn gewijde taken kan overnemen. 

Dat is voor de tijd van zijn revalidatie het geval, 

maar net zo goed als hij (75 jaar) gedeeltelijk met 

pensioen besluit te gaan. We zullen dan niet meer 

over een gewijde beroepskracht kunnen 

beschikken. Maar misschien gaan we ook soepeltjes 

over naar een tijdperk met minder sacramentele 

behoeften en gaat de vraag naar diaconale 

ondersteuning groter worden nu alles draait om ikke 

en het ieder voor zich. 
 
Als parochiebestuur willen we al een beetje warm 

lopen voor dat nieuwe tijdperk. En die toekomst is 

niet de weg naar vroeger. Het moet anders, omdat 

het anders niet kan. We hebben in Kees een jonge 

enthousiaste pastoraalwerker die al uit de 

startblokken is en prima bij onze gemeenschap 

past. We hebben uitstekende vrijwilligers en we zijn 

een wervende enthousiaste geloofsgemeenschap. 

We zijn klaar voor de toekomst, kome wat komt. 

Maar één ding is duidelijk het wordt nooit meer 

zoals het vroeger was. Vooruitgang is misschien niet 

altijd een verbetering (en voor mij is dat geen 

misschien), maar we moeten met de tijd mee. We 

moeten elkaar vast blijven houden. Maar dat moet 

dan misschien ook meer digitaal: facebook, appen, 

mail (of is dat al weer achterhaald?). 
 
Henk Peters, parochiebestuur. 

 

COLLECTES: 
 
12 januari 2022 t/m 08 maart € 1356,90 

 

 


