PAROCHIEBLAD
Titus Brandsmaparochie Oss
PASTORAAL WOORD.
NU ZELF AAN DE SLAG!
De evangelist Lucas is ook de schrijver van het boek
Handelingen van de Apostelen. Lucas beschrijft de
weg van Jezus in het evangelie als de weg naar
Jerusalem. Daar moet alles geschieden: dood,
verrijzenis en hemelvaart. Het is ook in Jerusalem dat
de Geest over de apostelen neerdaalt. Maar nu
worden de apostelen Jerusalem juist uit gezonden
om de wereld het goede nieuws van Jezus te
vertellen. Dat nieuws is: door de dood heen is er
nieuw leven mogelijk. Het kwaad kan overwonnen
worden. De liefde zal zegevieren.
Bij de hemelvaart in Jerusalem staren de
apostelen naar de hemel. Jezus de Verrezen Heer,
wordt door God opgenomen in hemelse heerlijkheid.
Engelen trekken de apostelen aan hun mouw: “Blijf
niet staren naar de hemel. Ga zelf iets nieuws
beginnen. Ga aan de slag!” Verbaasd en ontdaan
keren de leerlingen naar Jerusalem terug. In hun hart
overwegen zij alles wat zij van Jezus gehoord
hebben en hoe zij geraakt zijn door zijn boodschap.
En dan ineens - op de vijftigste dag - is de tijd van
nadenken, bidden en overwegen vol.
Opeens overvalt hen de Heilige Geest die de
deuren openwaait en die hen aanvuurt naar buiten
te treden. Hevige wind, vurige tongen, allerlei talen.
Voor de deur ineens een grote menigte die zich
afvraagt: wat gebeurt hier? Hier beginnen de
Handelingen van de apostelen concreet te worden.
In de naam van Jezus worden mensen genezend.
Aangeraakt door de Geest groeit er een hechte
gemeenschap waarbij steeds meer mensen zich
aansluiten. Vanuit Jerusalem gaan er leerlingen naar
Samaria en naar Syrië. In de stad Antiochië worden
de mensen die in Jezus ’geest willen leven voor het
eerst christen genoemd. In korte tijd is de blijde
boodschap van het Rijk Gods wereldwijd verspreid.
Voor Lucas is Jerusalem het centrum van de
wereld en niet Rome. Rome is het centrum van de
macht. Jerusalem het centrum van de vrede.
Jerusalem is het beeld van de ideale samenleving.
Het is de stad van gerechtigheid en saamhorigheid.
In Jerusalem heeft Jezus door zijn verrijzenis de dood
overwonnen. Vanuit Jerusalem wordt het nieuwe
leven verspreid. Jerusalem is de stad waarin mensen
in liefde en zusterschap en broederschap leven.
Jerusalem is de hemel op aarde. Dit is de opdracht
waaraan wij be-Geest-erd kunnen werken.
Aan de slag!
In de Pinksterliturgie zingen wij: “Zend Gij uw
Geest dan wordt alles herschapen. Gij geeft de
aarde een nieuw gezicht.” Terecht denken we dan
aan liefelijke aarde, waarin het goed wonen is voor
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alle mensen. Een leefbare wereld in vrede. Een
samenleving waarin ieder geeft naar behoefte. Aan
Jerusalem de prachtige stad van God waarin ieder
zich mag thuis voelen. Terecht denken we daaraan,
want dat is wat God ons gunt.
Maar waarom is de werkelijkheid dan zo
anders? Waarom kiezen ‘we’ niet voor Jerusalem?
Mensen kiezen niet voor het ideaal, maar voor iets
wat zij realiteit noemen. Niet voor liefde, maar voor
macht. Niet voor zijn, maar voor hebben. Niet voor
delen, maar voor halen. Niet voor samen, maar voor
ikke. Niet voor Jerusalem, maar voor Rome in de
gedaante van Moskou, Bagdad, Addis Abbeba.
Naast de wrede en afschuwelijke oorlog in Oekraïne
kent de wereld nog zesentwintig andere oorlogen.
Overal verscheurde aarde, verwoeste steden,
stromen vluchtelingen en kinderen en ouderen die
van de honger sterven.
Maar waarom is de werkelijkheid dan zo
anders? Ik vrees dat we Pinksteren vieren als een
gebeurtenis in een ver verleden, waaraan we nu
twee vrije vakantiedagen te danken hebben. Het is
mooi dat met Pinksteren de verspreiding van Jezus’
boodschap begint, maar dat nieuws is al zo bekend
dat we er vandaag geen aandacht hoeven te
besteden. Geloof in een nieuwe manier van leven
die door Gods Geest eeuwigheidswaarde heeft, is
niet meer nodig. Ik beschik zelf wel.
Pinksteren vieren roept ons weg uit onszelf en
wijst ons op de ander. Zie je wat deze mens - deze
arme, deze gewonde, deze hongerige, deze
thuisloze - nodig heeft? Pinksteren is ook vandaag
een begin om aan de slag te gaan. Om geleid door
de Geest in de Naam van Jezus mens te worden
voor elkaar. Ooit heet heel onze wereld Jerusalem,
stad van vrede. Zalig Pinksteren.
Pastor Tom Buitendijk.
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Elke viering beginnen we met het kruisteken, Vader,
Zoon en Geest. Waar het oude testament gewijd is
aan de relatie tussen God de Vader en de mensheid
en het nieuwe testament vooral vertelt over de
Zoon, komt de Geest er m.i. maar bekaaid vanaf.
Op Zijn aanwezigheid en werk wordt vaak zijdelings
geduid, pas in het boek Handelingen wordt Zijn rol
uitvoerig beschreven.

Redactieadres:
Oude Molenstraat 8
5342 GC Oss
0412 - 622164
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.

Als we de teksten van religieuze liederen uit de
traditionele liederenbundels of de moderne
verzamelingen van opwekkingsliederen lezen,
komen we de Geest veelvuldig tegen in
verschillende rollen:
Trooster, helper, genezer,vredestichter, verlichter,
leraar, bezieler, schepper, bemiddelaar,
beschermer, bemoediger, boodschapper, tolk,
bruggenbouwer en zo kun je nog wel even verder
gaan.
Altijd werkend ten dienste van mensen en hun relatie
met elkaar of met hun schepper.
Als we de kranten lezen of naar het journaal kijken,
blijkt er wereldwijd een schrijnend gebrek te bestaan
aan al die kwaliteiten welke aan de Geest worden
toegeschreven. Het lijkt erop dat Hij niet meer
welkom is in onze wereld.
Aan de leerlingen werd de Geest geschonken als
helper. Met Pinksteren mogen ook wij kiezen, wijzen
we de hulp af of omarmen we die?

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 15 juni 2022.
Verschijningsdatum volgende nummer:
Dinsdag 05 juli 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.

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

BIJBEL LEESGROEP.
Elke donderdag van 10.00 - 11.30 uur komen we bij
elkaar om samen het evangelie van de komende
zondag te lezen.

MIX OF MUSIC IN DA’S PASSIE.
OP 22 MEI OM 13.30 UUR IN DE ST. JOZEFKERK.

OECUMENISCH PROGRAMMA.

In samenwerking met de gemeente van de Paaskerk
hebben we weer een oecumenisch programma.
(zie pagina 9)

25 MEI MUSEUMBEZOEK
CATHARIJNECONVENT: VAN GOD LOS.
Om 10:30 vertrekken we vanaf
station Oss met de trein naar
Utrecht. U kunt zich aanmelden voor
dit bezoek door voor 15 mei een
mail te sturen
Naar:
oecumenischprogramma@outlook.com.
Geeft u dan aan of u in het bezit bent van een
treinabonnement en/of een museumjaarkaart.

TWEEDE TWEELUIK VAN KARMELKRING OSS.
Wij, van de werkgroep Da’s Passie, zijn trots en blij u
weer een concert te kunnen aankondigen.
Op zondag 22 mei hebben we “Mix of Music” te
gast.
Let op: Door omstandigheden hebben we voor een
afwijkende aanvangstijd moeten kiezen.
Het concert begint om half twee (13.30 u.) en de
kerk is open vanaf 13.00 u.
Jan v.d. Veerdonk.

VASTENACTIE:
WANDELTOCHT VOOR WALK FOR HOMS.

Anne Claire van der Lugt, jongste nicht van pater
Frans van der Lugt SJ organiseerde van 5 april tot en
met 10 april 2022 een pelgrimstocht van Amsterdam
naar ‘s-Hertogenbosch voor de wederopbouw in
Syrië. De opbrengst van de vastenactie is € 2002,-.

‘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.

VOORAANKONDIGING 23 SEPTEMBER
JAARLIJKSE PAROCHIEBUSREIS.

De werkgroep “Werk in Uitvoering” is bezig met de
organisatie van de jaarlijkse busreis in de maand
september voor parochianen. De busreis is op
vrijdag.23 september.

EERSTE COMMUNIE en HEILIG VORMSEL.

Op 22 mei vieren de communicanten hun Eerste
Heilige Communie.
Deze viering begint om 10:30 uur.
Op 12 juni ontvangen de vormelingen van dit jaar
hun Heilig Vormsel.
Deze viering begint om 11.00 uur.
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK
Actuele berichtgevingen ontvangt u via de Titustijdingen en de website www.tbposs.nl.
Zo.
Do.
Zo.
Zo.
Ma.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Za.
Zo.

22 mei
26 mei
29 mei
05 juni
06 juni
12 juni
19 juni
26 juni
03 juli
10 juli
16 juli
17 juli

10.30 u
09.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
11.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
09.00 u
10.00 u

6e zondag van Pasen / Eerste communieviering
Hemelvaart
7e zondag na Pasen
Pinksteren
2e Pinksterdag
Vormsel
Feest van het H. Sacrament
13e zondag door het jaar
14e zondag door het jaar
15e zondag door het jaar
Karmelfeest
16e zondag door het jaar

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:
23-03-2022
24-03-2022
03-04-2022
12-04-2002

Trees Mutsaers
Rini Kluijtmans
Jo Dekkers
Tijn Schonk

91 jaar
89 jaar
91 jaar
87 jaar

DE NACHTELIJKE TREK
Dit is het moment waarop je weer
de rode bessen van de kraalboom ziet
en in de donkere lucht
de nachtelijke trek van de vogels.
Het doet me verdriet te denken
dat de doden ze niet zullen zien –
deze dingen waar we op rekenen,
ze verdwijnen.
Hoe zal de ziel zich dan troosten?
Ik zeg tegen mezelf misschien heeft ze
deze pleziertjes niet nodig;
Misschien is gewoon niet zijn domweg genoeg,
Hoe moeilijk voorstelbaar ook.
Louise Glück.
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OVERLEDEN.

HEMELVAART.

JOHAN HETTINGA O.CARM.
Op 9 april 2022 overleed onze oud pastor Johan
Hettinga, twee dagen na zijn 89ste verjaardag.
Met pastor Cyrillus Hendriks en Gerard Oude Hengel
vormde hij van 1965 - 1972 het eerste pastorale
team in de net opgerichte parochie
‘De Wederkomst van Christus’, zoals de
Ruwaardparochie officieel heette. Johan was een
vriendelijke en beminnelijke pastor die op
bedachtzame wijze de vernieuwingen van het
Tweede Vaticaanse Concilie besprak en invoerde.
Hij stond dicht bij de mensen die hem om zijn
eenvoud zeer waardeerden. Moge Johan delen in
het nieuwe leven dat de Verrezen Christus hem
geven zal.
TIJN SCHONK.
Op 12 april 2022 overleed de oud-secretaris van het
parochiebestuur van de Titus Brandsma parochie.
Zaterdag 9 april vierde hij zijn 87e verjaardag. Van
2008 tot 2012 was hij secretaris van het bestuur. Hij
en zijn vrouw Lenie hebben zich trouw ingezet voor
onze gemeenschap. Moge Tijn delen in het nieuwe
leven dat Jezus ons beloofd heeft.

100 JAAR KARMEL PASTORAAT.
De voorbereidingen voor het vieren van 100 jaar
Karmel pastoraat in 2023 verlopen voorspoedig. En
zoals beloofd in een eerder bericht informeert de
commissie u graag over de voortgang.
Verschillende plannen worden inmiddels uitgewerkt.
Eén van de plannen is een fototentoonstelling. En
hiervoor vragen we de hulp van alle parochianen.
Wij zijn op zoek naar foto’s die iets weergeven van
de geschiedenis van de parochie. Maar ook naar
foto’s van mensen die de parochiegemeenschap in
de afgelopen 100 jaar hebben gedragen en vorm
gegeven. Een foto van een uitstapje van het koor is
net zo welkom als een foto van het interieur van de
Sacramentskerk. Misschien heeft u nog een oude
brief of een kaart die de moeite waard is om
tentoon te stellen. En voel u vrij om korte anekdotes
aan te leveren. Bij de receptie staat een doos
waarin alles verzameld wordt. Wilt u uw bijdrage
voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer?
Vermeld u a.u.b. ook of u graag de betreffende
foto of brief terug wilt ontvangen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Hélène Verbunt.
Parochieblad

Wat hebben zij gezien?
Er was iets van u,
een stem, een oogopslag,
een trillend licht in hun midden,
handen die andere wilden vinden,
een lichaam, herinnering, doorzichtig
omringd binnen een landschap van
eindelijk vrede, iets van overkant,
nu nog hier, zwijgend, maar straks
overal opengebroken naar vruchtbare
dalen geluk:
waar zij stonden zagen zij het al allerwegen vervuld,
over het golvende land rondom stroomde
koren, oogsten te zwaar om te dragen,
psalmen van dank, want het zou eigen
zijn, hij had het beloofd, hij reikte
zelf de vlammende schoven aan,
de druiventrossen, de gouden raten
en het nieuwe lied.
Maar hij week,
alles scheen plotseling onzeker, hij
was er wel, maar toch ook niet,
hij scheen van het toegezegde rijk
niet te willen weten, hij beloofde wel
iets van kracht, maar wanneer?
Zij stonden met lege handen, harten met
nauwelijks nog vermoeden van toekomst
en voor ze konden vragen om zekerheid,
was hij verdwenen, ergens omhoog,
achter een raadselachtige wolk.
Maar uit
het hulpeloos lege land rondom rezen
onverhoeds twee mannen op, gestalten
schitterwit, en klonken stemmen van
vaste belofte: hij komt terug zoals
hij is gegaan. En ook die mannen
verdwenen weer, maar nu had het
landschap een andere horizon, een
verdere verte, midden op de dag
iets van morgenlicht, en zwijgend
in geluk daalden zij samen
van de berg, naar de mensenstad.
Gabriël Smit (25 februari 1910 – 23 mei 1981).

Jaargang 27 ■ Nummer 3 ■ mei / juni / juli 2022

Pag. 5

RATTENPLAAG.
Samen met de Karmelparochie van Boxmeer
hebben we 14 grote dozen (ongeveer 7 m3) aan
drogisterij-artikelen naar Oekraïne kunnen sturen. Als
vicevoorzitter sta je dan bij zo’n grote oplegger van
trots te glimmen om zoveel zorg voor verre
vreemden: mensen op z’n best! Maar we liepen ook
tegen slechte mensen aan. Mensenhandelaren die
wanhopige vrouwen en kinderen ronselen voor de
seksindustrie; die grof geld willen verdienen aan
(medische) hulpgoederen of gewoon niet leveren
wat je voor duur geld gekocht hebt. Gelukkig zijn
de mensen in de meerderheid die belangeloos
willen omzien naar hun naasten. En wat echt
opvallend was: je komt bij dit soort activiteiten bijna
uitsluitend kerkmensen tegen in binnen- en
buitenland. Wie wil niet bij dat soort volk horen!
Bedankt allemaal!!!!

Zij wilde vooral het werk van Math Geurts in Brazilië
steunen.
Bij het samengaan van Scheppingskerk en Sint
Jozefkerk zette Femia zich vol overtuiging in voor de
samenwerking. Zo werd zij al gauw gastvrouw van
de parochie, een visitekaartje naar buiten.
Door haar organisatietalent werd zij weleens een
echte regeltante genoemd.

Henk Peters.

De keuken moest schoon zijn en de kopjes en
schoteltjes op eenzelfde manier gestapeld. Ook in
de Sint Jozefkerk / Titus Brandsmaparochie bleef ze
haar woordje meespreken in het liturgische leven.
Vanwege haar leeftijd en kwalen voelt zij zich
genoodzaakt zich terug te trekken. Wel wil ze nog
haar vijftigjarig jubileum als lector halen. Dat is over
vier jaar. We hopen dat ze dat in goede
gezondheid kan vieren. Femia, we zijn je dankbaar
voor je altijddurende inzet!
Pastor Tom Buitendijk.

AFSCHEID VAN FEMIA AARTS ALS
GASTVROUW VAN DE PAROCHIE.
Van het begin af aan is Femia betrokken geweest
bij de opbouw en uitbouw van de Ruwaardparochie. Zij was vrijwilliger van het eerste uur. Haar
voornaamste werk was het stencilen en distribueren
van het “Het groene blaadje” Dat in die dagen nog
huis aan huis verspreid werd.
Iedereen was vanzelfsprekend katholiek.
Schoolkinderen brachten het rond. “Het groene
blaadje” was een verbindend element in de
opbouw van heel de buurt. Het bracht samenhang
in de nieuwe wijk.
Femia deed actief mee met de vernieuwing van
het kerkelijk leven zoals die na het concilie op gang
kwam. Zij verdiepte zich in de Bijbel en werd lector,
lid van het liturgisch beraad en lid van de
werkgroep avondwake. Ook deed ze actief mee
met de Adventsactie Solidaridad.

25 MEI MUSEUMBEZOEK
CATHARIJNECONVENT: VAN GOD LOS
Welkom in de onstuimige jaren zestig. Een van de
meest revolutionaire en religieuze periodes uit de
Nederlandse geschiedenis. Aan het begin van deze
periode was de invloed van de kerk op het dagelijks
leven nog allesoverheersend. Grote gezinnen
waren normaal, gemengd trouwen was taboe en
boodschappen deed men bij winkeliers van de
eigen zuil. Toch ontstonden er barsten.
Samen met de Paaskerk dompelen we ons op
25 mei onder in deze roerige tijd. Raakte Nederland
echt van God los?
Om 10:30 vertrekken we vanaf station Oss met de
trein naar Utrecht.
U kunt zich aanmelden voor dit bezoek door voor 15
mei een mail te sturen naar
oecumenischprogramma@outlook.com. Geeft u
dan aan of u in het bezit bent van een
treinabonnement en/of een museumjaarkaart.
Kees von Harenberg.
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MEIMAAND MARIAMAAND.
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DOOPVONT.

God gaf Mozes de opdracht tot het bouwen van
de “Ark des Verbonds“.
In het oude testament Exodus 25:10 is te lezen dat
Mozes exact de verhoudingen van de gulden
snede gebruikt: twee ellen en een halve zal haar
lengte zijn en anderhalve el haar breedte en
anderhalve el haar hoogte. Binnen de grenzen van
de gulden snede geven de vormen en afmetingen
aan structuur een harmonieus geheel.

In de parochiebladen van 2019 heb ik de
beeldbepalende kunstwerken in onze kerk
beschreven en aangevuld met enige achtergrond
informatie.
Even ons geheugen opfrissen.
Jos Bijnen is de architect geweest van ons gehele
gebouwencomplex.
Joop Falke, edelsmid, ontwerper van het
tabernakel – godslamp – bronzenkandelaars en
mobiele koperen doopvont met duif.
Piet Slegers, woonde en werkte in Arnhem,
ontwerper van samengesteld kruis, geplaatst tegen
de wand van de sacristie met een mooie
symbolische naam: uitstromende liefde.
Zuster Jesualda, orde van de zusters van liefde in
Tilburg, heeft het borstbeeld gemaakt van Titus
Brandsma en uit dankbaarheid geschonken.
Pieter Wiegersma, glazenier, schilder,
tapijtkunstenaar, is zoon van de bekende
kunstenaar Hendrik Wiegersma, huisarts te Deurne.
Pieter is de ontwerper van de mozaïek ingelegde
achterwand van de tabernakelnis, de oorsprong
van het leven, en in de voorgevel van de kerk de
levensboom, in ronde vorm van beton, ingelegd
met glazen stenen.

Dit is ook terug te zien in de vorm van de waterloop
in de doopvont. Een krachtige vorm die terug te
vinden is in ons lichaam, bij planten bladeren en
stengels, en in de vorm van naar binnen te buigen
van een embryo. Ontstaan van groei naar een
totaal nieuw leven. Het ondiepe water werkt als een
spiegel. Ondiep water, plaats voor nieuw leven,
voor planten, dieren. Het water wordt aangestuurd
door een bron, waardoor het water niet vertroebeld
en zo toekomst aanwezig blijft voor nieuw leven.
De doopvont: een wonderlijk fascinerend ontwerp.
Loek Elemans.

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL.

Eveneens door Pieter Wiegersma ontworpen is de
doopvont. Deze is geheel uitgevoerd en bewerkt in
beton. Lange tijd verborgen en afgedekt en
bekleed met de kerkelijke kleuren behorende bij de
liturgieviering van de dag. Gelukkig is de techniek,
die de doopvont aanstuurde, hersteld en kan hij
weer functioneren waarvoor hij ontworpen en
bedoeld is. De vorm en de loop van het water aan
de oppervlakte heeft een diepere betekenis, zoals
bijna alle kerkelijke kunst. Je moet er vaak op
gewezen worden hoe je naar een object kunt
kijken, om de achterliggende betekenis te kunnen
ontdekken.

Op 22 mei vieren de communicanten hun Eerste
Heilige Communie.
Deze feestelijke viering zal om 10:30 uur beginnen.
We wensen de communicanten, vormelingen en
hun ouders/verzorgers een mooie voorbereidingstijd
toe.

De mensheid is al eeuwen in de ban van de
“Gulden Snede“ de “divina proportia” oftewel
goddelijke proportie, de gouden standaard of de
heilige snede. Altijd wordt hetzelfde bedoeld.

Kees von Harenberg.

Parochieblad

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.
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OECUMENISCH PROGRAMMA.

In samenwerking met de gemeente van de
Paaskerk hebben we weer een oecumenisch
programma op de rol staan.

AGENDA OECUMENISCH PROGRAMMA.
MEI
Do 19 mei
Zo 22 mei
Wo 25 mei

Zo 29 mei
JUNI
Wo 01 juni
Do 02 juni
Zo 05 juni
Wo 08 juni
Do 09 juni
Zo 12 juni
Do 16 juni
Zo 19 juni
Do 23 juni
Zo 26 juni
Do 30 juni
JULI
Zo 03 juli
Wo 06 juli
Do 07 juli
Zo 10 juli

HOI
HOI
Museumbezoek
Catharijne convent
HOI

Paaskerk
St Jozefkerk
Vertrek
treinstation
Oss
St Jozefkerk

09:30
14:30
10.30

14:30

Meditatieve
wandeling
HOI
Paaskerk
HOI
St Jozefkerk
Bezoek voedselbank. Opgeven via
oecumenischprogramma@outlook.com
HOI
Paaskerk
HOI
St Jozefkerk
HOI
Paaskerk
HOI
St Jozefkerk
HOI
Paaskerk
HOI
St Jozefkerk
HOI
Paaskerk

10.00

HOI
Meditatieve
wandeling
HOI
HOI

14:00
10:00

St Jozefkerk

Paaskerk
St Jozefkerk

09:30
14:30
14.00
09:30
14:30
09:30
14:30
09:30
14:30
09:30

09:30
14:30

MIX OF MUSIC IN DA’S PASSIE.
OP 22 MEI OM 13.30 UUR IN DE ST. JOZEFKERK.

Wij, van de werkgroep Da’s Passie, zijn trots en blij u
weer een concert te kunnen aankondigen.
Op zondag 22 mei hebben we “Mix of Music” te
gast.
Let op: Door omstandigheden hebben we voor een
afwijkende aanvangstijd moeten kiezen.
Het concert begint om half twee (13.30 u.) en de
kerk is open vanaf 13.00 u.
Mix of Music is een groot, hoog gewaardeerd koor
uit Ravenstein. Opgericht in 1997, nu bestaande uit
50 enthousiaste dames en heren..Omdat zij niet
gebonden zijn aan een bepaalde stijl of
levensovertuiging zingen zij, de naam zegt het al,
een muzikale mix: van musical tot rock en van pop
tot klassiek. De nummers worden drie- tot soms
acht-stemmig uitgevoerd.
Het koor staat onder leiding van dirigent Alex
Wiersma, die zijn opleiding in 1966 begon aan het
Brabants Conservatorium in Tilburg en in 1994
Parochieblad

afrondde aan het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam. Hij werkte als begeleider mee bij het
Internationaal Vocalisten Concours in
's-Hertogenbosch en was als assistent-dirigent
verbonden aan de Vlaamse Opera.
De repetitor/pianist van het gezelschap is Piet Bron.
Hij is al sinds 2001 actief als pianist bij Mix of Music.
Samen met het koor heeft hij al verschillende grote
producties uitgevoerd. Naast het muzikale
waardeert hij ook het sterke gevoel van
saamhorigheid in de groep en is hij blij daarvan
deel uit te mogen maken. Gerda Klievink zorgt als
regisseuse al geruime tijd voor de vormgeving van
de uitvoeringen en slaagt er elke keer weer in er,
ook voor het oog, iets moois van te maken.
Graag begroeten wij u op 22 mei a.s. bij dit
enthousiaste en vrolijk sprankelend
voorjaarsconcert. Aanvang van het concert:13.30u.
Einde rond 14.45 u.
Entree: volwassenen €5,-, scholieren €2,50, kinderen
tot 12 jaar gratis.
Namens de werkgroep Da’s Passie,
Jan v.d. Veerdonk.

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 AnneMarie 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.
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SYNODAALPROCES.

mogelijkheden. Daar komen mensen thuis bij elkaar
en bij zichzelf. Omzien naar elkaar, mensen tot hun
recht laten komen, openheid naar de samenleving
toe. De parochie wil naast een vierende vooral een
dienende gemeenschap zijn.
De diaconale uitstraling van de kerk dient in de
praktijk bevorderd te worden.

Dit is de rapportage over het synodaalproces
door onze Titus Brandsmaparochie aan het
bisdom, verwoord in tien stellingen.
In een voorbereidende thematische bijeenkomst
van het bestuur is een discussiestuk geformuleerd
dat plenair aan de orde is geweest in een voor
iedereen opengestelde discussieavond binnen
onze parochie. Dat heeft geresulteerd in de
stellingen zoals hieronder beschreven, die wij u
aanbieden als de mening van onze
parochiegemeenschap.
GEMEENSCHAP.
STELLING 1
Met het teruglopende aantal priesters zullen
gemeenschappen zichzelf in stand moeten
houden. Als je als parochie een bezielde en
bezielende gemeenschap wilt blijven, over de
grenzen heen kijkend, zal er ingezet moeten
worden op pastorale kerngroepen. Onder de
verantwoordelijkheid van een priester op afstand
zullen toegeruste leken voorgaan in vieringen en als
vrijwilliger andere vormen van pastorale taken op
zich nemen.
De spiritualiteit en kleur van de parochie dienen
gewaardeerd te worden.
STELLING 2
De parochie zal een luisterende gemeenschap
moeten zijn, die oor en oog heeft voor wat er leeft
in de wijken en in de stad. Met andere
geloofsgemeenschappen en maatschappelijke
organisaties kan de parochie zich afvragen: Wat wil
God van ons in deze tijd en in deze plaats?
God en kerk zijn in de wereld te vinden en niet
alleen in de kerk.
STELLING 3
De RK kerk van vandaag wekt de indruk buiten de
werkelijke wereld van West-Europa te staan.
Vrouwen dragen in belangrijke mate ook de kerk en
moeten een gelijkwaardige rol kunnen spelen.
Leden van de LHBT – gemeenschap dienen hartelijk
ontvangen te worden als actief kerklid. Voor
buitenkerkelijken en jongeren is de kerk een niet
reëel bestaand instituut geworden.
Vrouwen en LHBT’ers moeten toegelaten kunnen
worden tot het gewijde ambt.
DEELNAME.
STELLING 4
De kerk c.q. parochie wordt gedragen door een
veelheid van sociale banden en ontmoetingsParochieblad

STELLING 5
De klankkleur en taalkleur van de kerk als instituut is
zeer herkenbaar, maar spreekt mensen van deze
tijd niet meer aan. De taal van de kerk moet meer
de taal van de dag worden. Niet praten als een
wereldkerkinstituut, maar de taal van een parochie
als gemeenschap van zusters en broeders die het
evangelie willen verstaan en beleven. Hoe werkt
het evangelieverhaal uit in onze gemeenschap?
Worden mensen aangeraakt en aangezet tot een
nieuwe wijze van leven? Bereiken we de mensen in
de samenleving met onze woorden.? Het gaat om
zenden en ontvangen in herkenbare woorden en
zinnen. Intern wordt onze gemeenschap gevoed
door het verhaal dat gaat. Dat is de bron voor
verder handelen, intern en naar buiten.
De parochiegemeenschap dient het gesprek met
mensen binnen en buiten haar gemeenschap over
samenwerkingsvraagstukken met kracht te
bevorderen.
STELLING 6
Veel jonge mensen kennen geen weg meer naar
de kerk. In de huidige gedaante van de kerk zoals
zij die denken dat die is, is er geen plek voor hen.
Op hun manier zien ze om naar elkaar, delen zij
actief in ideële activiteiten en bewegingen. Zij
spreken een voor hen verstaanbare taal. In hun
ontmoetingen leeft de liefde en krijgt de
naastenliefde een gezicht.
De kerk dient te waarderen dat er veel kerk buiten
de kerk is.
STELLING 7
Als kerk mogen we vanuit ons christelijk
gedachtengoed kritisch zijn op mistoestanden in de
maatschappij. Onze kritiek mag geen opgeheven
vinger zijn, maar een krachtige manier van
daadwerkelijk voorleven hoe iets wel kan.
De kerk dient de gelovigen op te roepen tot beter
en actiever burgerschap.
DIALOOG KERK EN SAMENLEVING.
Stelling 8
In de ruimte van de geloofsgemeenschap is er een
uitnodiging naar de samenleving. Letterlijk in het
openstellen van het gebouw, maar ook bij
activiteiten ontvangt de geloofsgemeenschap
mensen van daarbuiten. De ruimte bestaat dus
letterlijk en figuurlijk. Zo maken we raakpunten,
ruimte creërend vanuit gelovig denken. Mensen tot
hun recht laten komen is een christelijke opdracht.
In de ruimte van de kerk is er plek voor de
samenleving.
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STELLING 9
Als kerk hebben we God niet in onze binnenzak.
God is telkens verrassend nieuw. Hij laat zich
ontmoeten in dagelijkse ervaringen en ontroeringen
van mensen. Maatschappij betrokken mensen
kunnen laten zien wie of wat hen drijft. Daarin
kunnen we ‘iets van God’ erkennen.
De kerk kan God en het goddelijke ook zoeken en
erkennen in de wereldsamenleving.
STELLING 10
Er is in de kerk een ommekeer nodig, een
ommekeer in onszelf. Een ommekeer in het leren
zien en waarderen van mensen van een jongere
leeftijd, met een ander taalgebruik, in een digitale
samenleving, in moderne taal en communicatievormen. Het vraagt een actieve naar buiten
gerichte houding in de geest die ons beweegt.
De kerk moet actief aansluiten bij wat er om haar
heen in de wereld gebeurt.
Oss, 8 april 2022
Namens de Titus Brandsmaparochie, Henk Peters
(vicevoorzitter)

VASTENACTIE: VOOR DE CARITAS IN SYRIË.
WALK VOOR HOMS – 7 APRIL DE DAG DAT
PATER FRANS WERD VERMOORD
Vandaag is het 7 april. Sterfdag
van pater Frans van der Lugt sj.
Met 21 andere pelgrims loop ik de
hele Walk voor Homs van
Amsterdam naar Den Bosch om geld in te zamelen,
opdat zijn werk in Homs weer doorgaat.
Afgelopen dinsdag startten we met ca. 50
mensen vanuit de Obrechtkerk in Amsterdam. Frans
van der Lugt werd in 1938 geboren in Amsterdam
en hoorde bij deze parochie. Zijn broer Henri vertelt
over zijn herinneringen aan zijn 12 jaar oudere broer
Frans. Die al snel naar het seminarie ging en die hij
pas echter leerde kennen toen hij zelf als 42 was en
een reis maakte naar hem in Syrië. Mgr. Jan
Hendriks preekt over de kracht van de liefde. Die,
zelfs als ze wordt gesmoord, toch weer naar boven
komt en nieuw leven maakt. Met die gedachte zijn
we op weg gegaan en hebben we weer en wind
getrotseerd. Dat viel overigens reuze mee. De
eerste twee dagen dan. Vandaag staat ons heel
wat regen en windkracht 6 te wachten. En dan is
het maar afwachten hoe het oude lijf zich houdt.
Maar vooralsnog goed.
Het is bijzonder mooi om met andere
pelgrims, die allemaal een eigen verhaal hebben,
op pad te zijn. We zoeken elkaar op en spreken met
elkaar zoals we eigenlijk in het dagelijkse leven niet
vaak met elkaar praten. Is dit wat pater Frans van
der Lugt deed met de jonge mensen van Syrië met
wie hij op wandeltocht ging? Ze uit het dagelijkse
leven halen om ze op een andere manier naar
zichzelf en elkaar te laten kijken? Misschien.
Over vier dagen komen we aan in Den
Bosch. De Sint Jan is het eindpunt waar Mgr. Gerard
Parochieblad

de Korte op ons wacht. Op de laatste dag zullen er
weer meer mensen meelopen, net als op de eerste
dag. Ook enkele Syrische families die in ons land
een toevluchtsoord hebben gevonden. Ik verheug
me erop hen te zien en hun verhalen te horen. Hoe
hun leven was in Syrië voor de oorlog. Wat ze
hebben doorstaan om in Nederland te komen. En
vooral hoe het hen nu vergaat.
Doel van deze pelgrimstocht is om de brug
te slaan naar Syrië. Op de eerste plaats door geld
bij elkaar te brengen voor projecten in Homs. Dat is
aardig gelukt. De teller staat nu op ruim € 85.000,--.
En wellicht zal dat nog wat groeien dankzij de
positieve aandacht van verschillende media. Maar
misschien nog wel belangrijker is dat wij ook
bruggen slaan naar Syriërs en andere nieuwkomers
die hier om welke reden dan ook terecht gekomen
zijn. Daarbij gaat het niet om geld, maar om ruimte
en aandacht voor de ander. Ik denk dat dat de
essentie is waar het bij deze pelgrimage om te
doen is. En dat is zeer in de geest van pater Frans
die wij vandaag gedenken.
Enkele weken geleden mocht in na de mis
in onze parochie iets vertellen over de Walk for
Homs. Ik vond het heel fijn dat dat kon en wil u heel
hartelijk bedanken voor de aandacht en de steun
van de Titus Brandsma parochie voor deze
bijzondere Walk.
Geert van Dartel
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ZIN IN DE DAG.
Op 23 maart waren we met negen bij elkaar in onze
pastorie. In het kader van onze oecumenische
samenwerking met de Paaskerk was er een gesprek
over wat een dag goed voor je maakt en waard
geleefd te worden. We gebruiken een tekst van
Fokke Obbema die Joke Hermsen interviewt als
ondersteuning. Er komt veel los. De een adviseert
om nooit met anderen mee te lopen, maar een
koers te kiezen die bij jou past. De ander wil er voor
anderen zijn; voor je gezin, voor je omgeving. We
zitten met een club mensen waarvan een groot
aantal niet meer werkt. Werk en gezin slurpen veel
tijd op. Toen je jonger was leefde je nog met veel
verwachtingen. Nu is het meer tijd voor bewustwording. Stil worden, maar niet stilstaan.
We duiken in de ziel en de geest en maken er
woordwolken bij. De geest is wat verstandelijker,
gaat over kennis en ervaring en nieuws en reflectie.
De geest inspireert en brengt ons tot bezieling. En
daarmee kwamen we bij de ziel. Die we kennen
van zielsveel houden van en op je ziel gestaan
worden. De ziel zit bij je intuïtie en bij voelen. Bij
geraakt worden en kwetsbaar opstellen. Bij muziek,
natuur, wandelen, verdriet, gedichten, kunst. Bij
bekommerd zijn om. We larderen het met verhalen
uit onze eigen omgeving. Met wat we meemaken.
Het is een veilige omgeving en velen leggen hun
ziel bloot.
Zo wordt het een prachtige ochtend. In gesprek
met elkaar. Met een pot koffie erbij en de zon die
uitbundig naar binnen schijnt. Een ochtendje
bijtanken op weg naar vrij zijn van onrust en vol
worden van inspiratie.
Hélène Verbunt en Dré van Ekeren.

TITUS BRANDSMA HEILIG VERKLAARD.

onderwijs en de journalistiek. Hij verzette zich hevig
tegen het oprukkend nazisme met zijn
ontmenselijkende opvattingen. Dat moest hij in 1942
bekopen met de dood in concentratiekamp
Dachau. Zijn activiteiten in Oss zijn talrijk geweest. Hij
richtte er een openbare leeszaal op en blies de
krant de stad Oss nieuw leven in.Hij was met de
oprichting van het latere Titus Brandsmalyceum
initiatiefnemer van de Stichting Carmelcollege, een
scholengroep van 50 scholen, 34000 leerlingen en
4100 medewerkers. In 2015 werd hij postuum
benoemd tot ereburger van Oss en in 2006 was hij al
als grootste Nijmegenaar allertijden uitgeroepen.
Ook in onze tijd van “ieder voor zich” staat de
menselijke maat onder druk. We lijken eerder
digitaal naar elkaar om te zien in plaats van met
helpende handen. De relatie met anderen wordt te
vaak bepaald door de vraag “wat levert mij dat
op?” Economische modellen bepalen ons
handelen in alle sectoren van de samenleving, zelfs
in onderwijs en zorg. Ook het leven op aarde, in
brede zin, wordt er ernstig door geschaad. Laten
we, in de woorden van Titus Brandsma, het goede
weer gebeuren?
Als parochiebestuur hopen we met het project Titus
Heilige van Oss, te bereiken dat veel meer mensen
het spoor van Titus willen gaan volgen. Op een
aparte site staan alle activiteiten vermeld en een
aantal van ons gaat (op eigen rekening) de Heilig
Verklaring in Rome bijwonen. Wie in Oss bleef kon
de Heilig Verklaring volgen in de kerkzaal via een
videoverbinding en daar een feestje van maken
met na afloop een drankje en een hapje.
Als de Nederlandse kerkprovincie een week later de
Heilig Verklaring viert in de St. Janskathedraal in Den
Bosch, dan gaan we daar ook met bussen naartoe
en laten we zien wat ons bezielt.
Henk Peters
Namens het kerkbestuur.

COLLECTES:
09 maart 2022

t/m

18 april

€

1492,45.

Alle aandacht is er in Oss, Nederland en wereldwijd
voor de aanstaande heiligverklaring van de
Karmeliet pater Titus Brandsma (1881-1942). Titus
had een eenvoudige leefregel n.l. “De alledaagse
dingen die op je pad komen groots aanpakken.
met een zuivere intentie en de inzet van heel je
persoonlijkheid.” Een ander uitgangspunt was “Als
het goede maar gebeurt.” Opvattingen die
uitvoerbaar zijn voor alle mensen, ongeacht hun
levensovertuiging, geaardheid of leeftijd.
Titus leefde dat voor als priester en publicist, die zeer
betrokken was bij de katholieke emancipatie, het
Parochieblad
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