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PAROCHIEBLAD 
Titus Brandsmaparochie Oss 

 

PASTORAAL WOORD.   
 

LEREN SPELLEN.  
 
We kennen allemaal het alfabet. Op bruiloften en 

feesten is er vaak een voordracht in de vorm van het 

alfabet waarin ‘geheimen’ over het bruidspaar 

worden onthuld. A is de A van Appelscha. Daar 

heeft zij hem ten huwelijk gevraagd. B is de B van 

Bergschenhoek. Daar heeft hij het bruidsboeket 

besteld. Enz. enz.  
 
Op een dag zat ik met een paar vrienden te 

filosoferen over de situatie van ons land en van heel 

de wereld. Allerlei crisissen kwamen aan bod.  De 

vrolijkste zei: “Daar kunnen we wel een alfabet van 

maken. A is de A van Armoede. B is de B van 

boerenprotest. C is de C van corruptie.  D is de D 

van digitalisering. E is de E van energiecrisis.  F is de F 

van fusieperikelen ….. Z is de Z van Zorgkosten. 

Inderdaad, met enige fantasie kwam het alfabet 

helemaal vol. Het werd een alfabet van 

onvermogen om ons land en de wereld te besturen. 

De maakbare samenleving waarin het menselijk 

vermogen om allerlei maatschappelijke en 

wetenschappelijke opgaven op te lossen, blijkt niet 

te bestaan.  Iedere keer lopen nieuwe en 

onverwachte ontwikkelingen ons voor de voeten.  

De K is K van klimaatverandering. De O is de O van 

oorlog.   
 
Nooit is de zelfgemaakte welvaartmaatschappij in 

ons land zo groot geweest als nu. Eigenlijk leven we 

in ongekende rijkdom die helaas niet eerlijk wordt 

gedeeld. Er wordt steeds meer buiten de deur 

gegeten en er wordt een steeds groter beroep 

gedaan op de voedselbank.  

Nu de welvaartmaatschappij bedreigd wordt en we 

allen met minder toe moeten gaan doen, komt de 

vraag naar de ‘zin van het leven ‘steeds meer 

opduiken. Tot voor kort was ‘de zin’ de vergroting 

van rijkdom door middel van economische groei. 

Voor de economisch groei hebben de gewone 

mensen offers gebracht, terwijl een rijke bovenlaag 

daarvan profiteerde. Het aantal miljonairs is de 

laatste jaren flink gestegen. Het aantal armen stijgt 

nu dagelijks. Verliest ons leven aan zin als de 

economische groei wordt bedreigd? 
 
Als kinderen leerden de meesten van ons nog de 

catechismus. De eerste vraag was: “Waartoe zijn wij 

op aarde?” Het antwoord: “We zijn op aarde om 

God te dienen en in het hiernamaals gelukkig te 

zijn.” 

Een later versie leert: ”… om hier en in het 

hiernamaals gelukkig te zijn”. Ook de aardse 

werkelijkheid mag een bron van geluk zijn. Alleen: 

deze aardse werkelijkheid blijkt betrekkelijk.  

Geluk is niet voor iedereen weggelegd. Het aardse 

geluk van rijkdom, gezondheid, een lang leven, luxe 

en genot valt lang niet iedereen ten deel. Als het 

geluk niet hier is, is het dan in het hiernamaals?  
 
Minder dan een derde van de Nederlandse 

bevolking beschouwt zich als religieus. De anderen - 

twee derde en meer - zoeken de zin van het leven in 

het binnen wereldse en kunnen met het hiernamaals 

niets aanvangen. Het hiernamaals vraagt om geloof 

en dat kunnen ze niet opbrengen. 
 
Wat het hiernamaals precies is weten gelovigen ook 

niet. Maar als we iets niet weten kunnen we er wel in 

geloven. We kunnen geloven en vertrouwen dat er 

een God is die ons op aarde en in de hemel het 

geluk gunt. We kunnen en mogen geloven dat wij 

voor het geluk geschapen zijn. We kunnen zin geven 

aan ons leven als we het zien als een oefening en 

voorbereiding op hemels geluk.  
 
Titus Brandsma zei in 1932 dat het geen of gebrekkig 

hebben van een begrip van God een grotere nood 

is dan alle materiele nood. Om God te vermoeden 

of in zekere mate te begrijpen in ons leven, kunnen 

mensen in zichzelf keren. In jezelf kun je de vraag 

stellen: waar leef ik van en waar leef ik voor?  

Dan komen er andere woorden naar boven dan 

rijkdom en genieten. Dan komen woorden naar 

boven als verbondenheid met anderen, liefde, 

bereidheid me in te zetten, toewijding, elkaar het 

goede gunnen, dankbaarheid. Dan voelen we in 

ons diepere of diepste zelf een beweging die we de 

werking van God in ons kunnen noemen. Die 

werking van God zet ons aan het werk om wat Jezus 

noemt, het Rijk Gods op aarde gestalte te geven.  

Een stukje hemel op aarde. Wat wij hier aan elkaar 

gunnen zal God eens voltooien in het hiernamaals. 

Wat dat ook moge zijn.  
 
Gelovige mensen kennen een ander alfabet dan 

het alfabet van menselijk onvermogen. Gelovigen 

kennen het alfabet van wat God in ons vermag. De 

A is van Aandacht. De B is van Broederschap. De C 

is van Compassie. De D is van Delen, de E is van 

Elkaar, de F is van Feesten ….. de Z is van Zalig.  
 
Pastor Tom Buitendijk. 
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ANNAMARIA KOEKOEK, 

 

Vroeger speelden, vooral meisjes, het spelletje 

Annamaria Koekoek. Een meisje (Annamaria) stond 

met de rug naar de andere spelers, handen voor de 

ogen. Na het roepen van: “Annamaria Koekoek”, 

draaide zij zich snel om. Als jij op dat moment 

bewoog, was “je gezien” en werd jij de nieuwe 

Annamaria. Het doel was ongezien zo dichtbij te 

komen dat je Annamaria kon aantikken. 

De koekoek speelt het zelfde spelletje met veel 

succes. Zij wacht tot niemand haar ziet en legt dan 

haar ei in een leeg nest van nietsvermoedende 

“gastouders”. Deze broeden het ei uit, waarna de 

jonge koekoek zijn nestgenoten uit het nest werkt. 

De ouders werken zich wekenlang uit de naad om 

de honger van ”hun jong” te stillen. Het jong kiest, 

eenmaal volwassen, meestal dezelfde soort 

gastouders uit. Een nieuwe spelronde begint. 

Sommige mensen doen hetzelfde. Ze wachten 

totdat er ergens een manifestatie of 

voetbalwedstrijd is en mengen zich daar onder de 

anderen. Ongezien leggen zij hun ei van 

ontevredenheid in het nest van de organisatoren. 

Het zijn vaak deze koekoeksjongen die vooraan 

staan als er ongeregeldheden uitbreken waardoor 

de zaak uit de hand loopt. 

Moeder Natuur lijkt, in onze mensenogen, vaak 

wreed; maar ik bewonder de schepping, ze is 

geweldig. Voor het gedrag van menselijke 

koekoeken kan ik geen bewondering opbrengen. 

Als je ontevreden bent of een grief koestert, doe er 

dan wat aan. En vraag je op de eerste plaats af wat 

je aan je eigen gedrag kunt doen of aan je eigen 

wereldbeeld. Zomaar wat roepen op “A”sociale 

media of je verschuilen achter de vlag van een 

ander, daar heb ik geen respect voor. 

Dank je de koekoek! 

 

Frank van Breukelen. 

 

 

 
 

 

 

mailto:rikydjong@home.nl
mailto:vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
https://tbposs.nl/
http://www.tbposs.nl/live
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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 

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.  
 
 

VERTROUWENS PERSOON. 
Marieke Verheggen is de nieuwe 

vertrouwenspersoon in de parochie. Ze is er voor 

parochianen, vrijwilligers en bestuursleden die last 

hebben van ongewenst gedrag, gerelateerd aan 

onze kerk. Verder informatie vindt u op bladzijde 10. 
 
 

OECUMENISCH PROGRAMMA. 

 

 
Paaskerk elke donderdagochtend  HOI   09:30 

St Jozefkerk elke zondagmiddag  HOI   14:30 

5 oktober Meditatieve wandeling start 

Herperduin 

 10.00-11.30 

12 oktober Yoga St Jozefkerk  14.00-16.00 

23 oktober Versper met maaltijd Paaskerk  16.30-18.30 

02 nov. Meditatieve wandeling start 

Geffense Plas 

 10.00-11.30 

 
 

VRIJDAG 23 SEPTEMBER JAARLIJKSE 

PAROCHIEBUSREIS. 
Onze jaarlijkse busreis vertrekt op 23 september. 
 
 

25 SEPTEMBER OECUMENISCHE VIERING 
Op zondag 25 september vindt er in de Paaskerk 

een oecumenische viering plaats. Dominee Ruth 

Jellema en pastor Tom Buitendijk zullen in deze 

viering voorgaan.  

Bij gelegenheid van deze viering zal de viering in 

onze st. Jozefkerk vervallen.  

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te 

nemen aan de viering in de Paaskerk. 

 

25 SEPTEMBER DA’S PASSIE MET KAMEROSSO  

IN DE ST. JOZEFKERK OM 12.00 UUR. 

 
Na het “zomerreces” neemt “Da’s Passie” de 

muzikale draad weer op! Op 25 september hebben 

we in de Da’s Passie-concertreeks het kamerorkest 

KamerOsso te gast.  
 

LAUDATO SI, OVER DE ZORG VOOR DE AARDE 

ALS ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS EN 

FAIRTRADE ZONDAG 31 OKT.  
Op 31 oktober houden wij onze 

jaarlijkse Fairtrade zondag.  

Op 4 oktober vieren we de 

gedachtenis aan Sint Franciscus. Beide vieringen 

hebben met elkaar te maken. Fairtrade gaat over 

een eerlijke manier van omgaan met de aarde en 

de aardse goederen. Woorden als duurzaamheid, 

milieubewust, zorgzaamheid horen hierbij.  
 

SPECIALE VIERING OM KNUFFELS TE ZEGENEN 

OP 9 OKTOBER. 
De traditie is om op het feest van de heilige 

Franciscus op 4 oktober dieren te zegenen. Graag 

willen we alle kinderen uitnodigen om op zondag  

9 oktober met hun knuffel naar de kerk te komen. In 

een speciale viering zullen deze knuffels gezegend 

worden. 

 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN. 
Op dinsdag 1 november om 10.00 uur vieren we 

Allerheiligen. Op woensdag 2 november om  

19.00 uur vieren we Allerzielen. We hopen u in beide 

vieringen te mogen begroeten.  

 

‘AL DOENDE VIEREN’. 
In onze parochie is al jaren een werkgroep Woord- 

en Communievieringen actief. Het is echter 

belangrijk om meer mensen te betrekken en toe te 

rusten. Daarom het initiatief ‘Al doende vieren’.  

De eerste keer van samenkomen zal zijn zaterdag  

8 oktober om 16.00 uur. Meldt u zich dan aan bij  

Kees von Harenberg of bij Hélène Verbunt. 

kees.vonharenberg@tb-parochie.nl of 

hverbunt@home.nl 

 

KARMELKRING OSS. 

 
Binnenkort vind u het programma 2022-2023 in de 

flyer bij het prikbord in de hal en op de website 

‘Centra voor Spiritualiteit,’ onder ‘Oss’. Als u voor elk 

nieuw onderdeel een persoonlijk herinnering wilt 

ontvangen dan kan dat als u even een berichtje 

stuurt naar stansligthart@gmail.com of als u belt naar 

06 44 684 984. 

 

IN MUSEUM KRONA EEN TENTOONSTELLING 

VAN DALÍ T/M 23 OKTOBER. 
Deze zomer toont Museum Krona in Uden 

een onbekende kant van Salvador Dalí. 

Voor het eerst in Nederland wordt de 

complete serie met 105 voorstellingen uit de Bijbel - 

bestaande uit de door Dalí met de hand 

gesigneerde proefdrukken - geëxposeerd.  
 

http://www.tbposs.nl/live
mailto:kees.vonharenberg@tb-parochie.nl
mailto:hverbunt@home.nl
mailto:stansligthart@gmail.com
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 
 
 

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

Zo. 18 sept. 10.00 u 25e zondag door het jaar 

Zo.  25 sept. 10.00 u Oecumenische viering in de Paaskerk 

Zo.  02 okt. 10.00 u 27e zondag door het jaar 

Zo.  09 okt. 10.00 u 28e zondag door het jaar  

Zo.  16 okt. 10.00 u 29e zondag door het jaar 

Zo.  23 okt. 10.00 u 30e zondag door het jaar 

Zo.  30 okt. 10.00 u Fairtrade 

Di. 01 nov. 10.00 u Allerheiligen 

Woe. 02 nov. 19.00 u Allerzielen 

Zo. 06 nov. 10.00 u 32e zondag door het jaar 

Zo. 13 nov. 10.00 u 33e zondag door het jaar 

Zo.  20 nov. 10.00 u Christus Koning van het heelal 

Zo. 27 nov. 10.00 u 1e zondag van de advent 

Zo. 04 dec. 10.00 u 2e zondag van de advent 
 
 
VESPERVIERINGEN. 

De vespervieringen zijn er weer vanaf september in de Mariakapel. De Vesperviering zal een keer per 

twee weken worden gebeden: op de eerste, derde en eventueel vijfde vrijdag van de maand. 

Voor september zijn dat de volgende data:  

2 september, 16 september en 30 september. Zoals bekend om 16.00 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: Het heilig doopsel ontvangen: 

  

27-08-2022 Frits van Vugt   83 jaar 17-07-2022 Jayden Arts 

   17-07-2022 Lizzy Arts 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

WEGGAAN 
 

Weggaan maakt niet veel geluid 

niet meer dan herfstbladeren 

die opstuiven in de wind 

de boom blijft verweesd achter 

nu zijn stem op het tuinpad ligt 

en geluiden dempt 

haast onhoorbaar 

je voetstappen 

die zich verwijderen 

alleen wie achterblijft 

weet hoe afscheid klinkt 

 

     Fatima Ualgasi   

http://www.tbposs.nl/
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KAMEROSSO IN DA’S PASSIE 25 SEPTEMBER. 

 
 
Na het “zomerreces” neemt “Da’s Passie” de 

muzikale draad weer op! Op 25 september hebben 

we in de Da’s Passie-concertreeks het kamerorkest 

KamerOsso te gast. KamerOsso is een kamerorkest 

van en voor enthousiaste muzikanten van alle 

leeftijden. Het is een zelfstandig opererend orkest 

onder de paraplu van Stadsharmonie KVA in Oss.  

Ze vertolken klassieke muziek op een 'eigenwijze' 

manier door uitdagingen op te zoeken, onbekende 

werken te belichten en bekende klassiekers te 

programmeren. 

KamerOsso staat onder leiding van Jeroen Geurts, 

een inspirerende en professionele dirigent. Hij 

bewerkt de muziek zodanig dat ze voor dit orkest 

het best tot zijn recht. 

KamerOsso is (vooralsnog) een klein muzikaal 

gezelschap, waar het draait om de muziek, en 

gezelligheid hoog in het vaandel staat. Met 

gedrevenheid en passie wordt gewerkt naar een 

mooie toekomst toe. 

Aanvang: 12.00 u.; entree: volwassenen €5,- , 

scholieren €2,50, kinderen tot 12 jaar gratis 

Wij wensen u een gezellige muzikale start van de 

zondagmiddag. 

Iedereen wederom van harte welkom. 
 
Namens de werkgroep Da’s Passie, 

Jan v.d. Veerdonk 

 

OKTOBERMAAND - ROZENKRANSMAAND - 

MARIAMAAND  
 

       
 
Een van de trekken van het Brabantse katholicisme 

is de liefde en eerbied voor Maria. In heel het 

Brabantse land zijn kapelletjes ter ere van Maria te 

vinden. Alle katholieken gaan in de meimaand 

en/of oktobermaand toch even een bezoek 

brengen aan de Zoete Lieve Vrouwe in de St. Jan in 

Den Bosch. 
 
In oktober wordt er in veel kerken gezamenlijk de 

Rozenkrans gebeden. Oktober is immers de 

Rozenkransmaand bij uitstek. Op 7 oktober wordt 

immers het Rozenkransfeest gevierd. Dit feest is door 

de Dominicaanse Paus Pius V ingesteld op de 

verjaardag van de zeeslag bij Lepanto op 7 oktober 

1571. Op die dag werd er een rozenkransprocessie 

gehouden op het Sint-Pietersplein in Rome om de 

aanvallen van de Turkse vloot af te wenden. Die 

dag overwon de vloot van de christelijke landen de 

Turkse vloot. De overwinning werd toegeschreven 

aan het bidden van de rozenkrans door zowel het 

niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Op 

voorspraak van Maria, hulp der christenen, is Europa 

christelijk gebleven en niet Turks geworden. De 

zeeslag was een der grootse zeeslagen uit de 

geschiedenis en van groot historisch belang.  
 
Het Rozenkransgebed is het gebed van de 

eenvoudige en gewone gelovigen die de 

voorspraak van Maria verlangen. 'Als gij bidt, 

gebruik dan geen omhaal van woorden,' zegt 

Jezus. Door het rustig en regelmatig bidden van de 

Weesgegroeten kom je als vanzelf in een sfeer van 

gebed en van ontmoeting met God.  Door het 

bidden van de Rozenkrans komen mensen tot 

nadenken. Dan kunnen ze denken aan de Mysteries 

of Geheimen van het Geloof. Maar ook kunnen ze 

verbondenheid ervaren voor mensen die hulp 

nodig hebben: voor zieken, voor kinderen die 

problemen hebben, voor mensen in oorlogen. Veel 

ouderen die niet in slaap kunnen komen door 

gepieker, bidden de Rozenkrans om hun 

gedachten tot rust te brengen, zodat ze toch in 

slaap vallen.  Veel mannen die in de Tweede 

Wereldoorlog naar Duitsland zijn weggevoerd 

hebben zich gesteund gevoeld door een rozen-

krans bij zich te hebben en door de zekerheid dat er 

thuis voor hen een Rozenkrans gebeden werd.  
 
Heel lang was het bij je dragen van de rozenkrans in 

een dopje een algemeen katholiek gebruik. Een 

meisje dat op de kermis een jongen had ontmoet, 

vertelde haar moeder met rode wangen van geluk 

wat een fijne en aardige kerel die gozer was. 

Moeder zei: “als je hem nog een keer ziet dan moet 

je vragen of hij een rozenkrans bij zich heeft”. Hij 

bleek er geen te hebben. Het is nooit tot een 

verkering gekomen.  
 
Pastor Tom Buitendijk. 
 

   
   Dominicus ontvangt de rozenkrans van Onze-Lieve-Vrouw,  

   onderaan de Slag van Lepanto, Palermo. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenkrans
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LAUDATO SI, OVER DE ZORG VOOR DE AARDE 

ALS ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS.  
 
Op 31 oktober houden wij onze jaarlijkse Fairtrade 

zondag. Op 4 oktober vieren we de gedachtenis 

aan Sint Franciscus. Beide vieringen hebben met 

elkaar te maken.   

Fairtrade gaat over een 

eerlijke manier van 

omgaan met de aarde en 

de aardse goederen. 

Woorden als 

duurzaamheid, milieubewust, zorgzaamheid horen 

hierbij. Het bewustzijn dat we geen Planeet Aarde 

0.2 hebben dringt langzaam door. Dit is de enige 

aarde die we hebben en waarin wij mogen leven.  
 

 
 
Franciscus was de eerste die de schepping zag als 

weerspiegeling van Gods goedheid voor alle 

mensen. De natuur was voor hem geen dreigende 

werkelijkheid waarin de mens zich staande moest 

zien te houden. De natuur was een leefwereld vol 

schoonheid en goedheid die mensen dankbaar uit 

Gods hand mocht ontvangen. In het Zonnelied prijst 

Franciscus God voor de gave van de natuur waarin 

hij ook de mensen opneemt. Franciscus leert ons 

dat ook wij tot de geschapen natuur behoren en er 

niet los of tegenover of bovenuit van staan. 

Schepselen zijn onze zusters en broeders!  

 

HET ZONNELIED VAN SINT FRANCISCUS.  
 
Allerhoogste, almachtige, goede Heer, 

van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen. 

U alleen, Allerhoogste, komen zij toe 

en geen mens is waardig uw naam te noemen. 
 
Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen, 

vooral door mijnheer broeder zon, 

die de dag is en door wie Gij ons verlicht. 

En hij is mooi en straalt met grote pracht; 

van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de 

sterren. 

Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en 

kostbaar en mooi. 
 
 

 

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind 

en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder 

jaargetijde, 

door wie Gij het leven van uw schepselen 

onderhoudt. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, 

die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, 

door wie Gij voor ons de nacht verlicht; 

en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, 

moeder aarde, 

die ons voedt en leidt, 

en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en 

planten. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw 

liefde 

vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking 

dragen. 

Gelukkig wie dat dragen in vrede, 

want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond. 
 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de 

lichamelijke dood, 

die geen levend mens kan ontvluchten. 
 
Wee hen die in doodzonde sterven; 

gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, 

want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. 
 
Prijs en zegen mijn Heer, 

en dank en dien Hem in grote nederigheid.   
 
In zijn belangrijke rondzendbrief aan alle mensen 

van goede wil betoogt paus Franciscus dat wij de 

ecologie - het bewoonbaar houden van de aarde - 

belangrijker moeten vinden dan de economie - de 

verdeling van de schaarse goederen. Ecologie 

gaat boven economie. Fairtrade en zorg voor de 

schepping zullen de wereld bewoonbaar houden.  

Uitbuiting van de aarde en de oneerlijke verdeling 

van aardse goederen zullen in toenemende mate 

leiden tot oncontroleerbare migratie, tot tekorten 

aan voedsel en water, tot oorlog en vernietigen van 

landen en volken. Tot een wereld waarin niemand 

meer wil leven. Wee hen die in doodzonde sterven!  
 
Pastor Tom Buitendijk. 
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OOK KNUFFELS ZEGENEN. 
 

 
De traditie is om op het feest van de heilige 

Franciscus op 4 oktober dieren te zegenen. 

Dierendag is voor veel mensen bekend. Nu is het 

misschien niet zo’n goed idee om op zondag met je 

koe, kip, konijn of kat naar de kerk te komen.  

Voor veel kinderen is een knuffel echter vaak net zo 

nabij als een huisdier: De knuffel gaat mee op 

vakantie, gaat mee uit logeren, en is er altijd als je  

’s avonds in bed kruipt. Als je een rotdag hebt 

gehad, of juist feest, is zo’n knuffel voor veel 

kinderen een welkome partner.  
 
Graag willen we alle kinderen uitnodigen om op 

zondag 9 oktober met hun knuffel naar de kerk te 

komen. In een speciale viering zullen deze knuffels 

gezegend worden.  
 
We vertrouwen daarmee, dat in deze knuffels God 

de kinderen nabij wil zijn. 
 
Kees von Harenberg. 

 

FAIRTRADE DAG ZONDAG 30 OKTOBER. 
 

Op zondag 30 oktober 

organiseert de werkgroep 

W.I.U. (Werk in Uitvoering) 

wederom de jaarlijkse 

Fairtrade dag. 

Ook dit jaar is het thema van 

de dag : “milieu en klimaat”.  

 

Actueler kunnen wij het niet maken!!! 

De dag start als vanouds met een eucharistieviering 

om10.00 uur. 

De opbrengst van deze dag is voorde twee 

Karmelietenkloosters in Oekraïne.  

Als muzikale omlijsting in de middag treedt het 

Houtensemble uit Rhenen voor ons op. Dit ensemble 

bestaat uit 8 personen. 

Naast een variatie aan kraampjes met informatie 

en/of verkoop voor goede doelen ontbreekt de 

grote boekenstand niet.  

Ook kunt u weer uw geluk beproeven bij onze 

loterij. Helaas ontkomen ook wij niet aan de 

noodzaak van prijsverhoging.  

De consumptiebonnen kosten € 1,00 per stuk.  

Voor de inwendige mens is er het een en ander te 

snoepen en daar hebben wij uw hulp bij nodig. 

U kunt ons bijv. helpen met het bakken van iets 

lekkers of het maken van een pan soep. 

Misschien heeft u wat aardige, nieuwe artikelen in 

de kast liggen, die u voor de loterij beschikbaar wilt 

stellen. Die spullen kunt u dagelijks van 9.00 uur tot 

12.00 uur afgeven bij de receptie. 

Maar het meest helpt u ons door in grote getale 

naar de markt te komen die tot 16.00 uur duurt. 

We hopen  op uw komst. Weet u uitgenodigd. 
 
Voor deze dag kunt u de volgende dingen doen: 

 taart bakken  

 een pan soep koken 

Wilt u taart bakken of soep maken, neem dan 

contact op met Ineke Broers. 

Telefoon: 0412 635 768 of via email 

inekebroers9@outlook.com  
 
Namens Werk in Uitvoering. 

Peter Lammers 

 

 

TITUS, HEILIGE VAN OSS. 
 

Onder deze titel heeft pater Tom 

Buitendijk, Karmeliet, een boekje 

geschreven dat ingaat op de 

betekenis van pater Titus 

Brandsma voor de stad Oss. 

Maar ook hoezeer de stad Oss 

hem gevormd heeft tot wie hij 

geworden is: een heilige. De 

periode dat Titus in Oss woonde, 

1909-1923, wordt in de meeste 

biografieën en overzichten van 

zijn leven kort behandeld.  

Al spoedig stappen de auteurs of de sprekers over 

naar de universiteit, de journalistiek, het verzet en 

zijn martelaarschap in Dachau. Maar wat tot bloei 

gekomen is in deze latere uiterst vruchtbare periode 

van zijn leven heeft zijn wortels in zijn werkzaam- 

heden in Oss. Daar liggen de kernen van zijn 

aandacht voor vorming en onderwijs, voor 

journalistiek en voor de emancipatie van het 

katholieke leven. 
 
Het doel van dit boekje is in deze leemte te voorzien 

en om Titus een plek te geven in de geschiedenis 

van de stad Oss. Titus stond niet alleen in zijn 

activiteiten. We ontmoeten voor hem belangrijke 

medebroeders en enkele figuren uit het 

maatschappelijke en kerkelijke leven met wie Titus 

een band had.  

Op de weg naar heiligheid mag de Osse periode 

van Titus niet worden overgeslagen.  
 
Het boekje is te koop bij de Titus Brandsmaparochie 

in Oss voor € 7,50  excl. verzendkosten. 
 
Pastor Tom Buitendijk.

mailto:inekebroers9@outlook.com
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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN. 
 
Deze feest - en gedenkdag stamt uit de 

middeleeuwen. Maar ook in onze tijd is er een 

zekere gevoeligheid voor. Niet alleen bij katholieken 

overigens. 1 en 2 november zijn van die 

grensdagen: het is herfst, maar je voelt de winter al 

naderen. De natuur is aan het sterven en de grond 

ligt bezaaid met dode bladeren en we weten dat 

ze bouwstoffen zijn van nieuw leven.  

Op deze dagen bezoeken we de kerkhoven en 

brengen we als tekens van eerbewijs, 

dankbaarheid en liefde bloemen bij onze geliefde 

doden.  
 

 
 
In de kerk gedenken we de heiligen. Niet de heilig 

verklaarde mensen, maar de gewone mensen die 

door hun levenswandel iets van heiligheid hebben 

laten zien. Heilig niet in de zin van godsdienstige 

vroomheid, maar heilig in de zin van voorbeeldig. 

Als ik leven kan als die en die, dan leid ik een 

geheeld en gezond en gaaf leven. Heiligen zijn 

overal te vinden: de kwartjesdokter van Megen 

hoort erbij, de onderwijzer van de Lagere School, 

de oma die me beter begreep dan mijn ouders, de 

oom die mij op weg hielp in mijn loopbaan. Wie 

nadenkt kan zich omringd voelen door heiligen die 

geen ander mens kent. Maar wij weten: God heeft 

hen gezien en wij danken Hem voor deze mens op 

onze levensweg.  
 
Op Allerzielen gedenken we dezelfde mensen. 

Maar nu ervaren we ook de kant van het gemis. We 

voelen de lege plek in onze familie. We voelen de 

rafelrand van het los gescheurd zijn na zoveel jaar 

huwelijk. Onze dankbaarheid voor hun leven wordt 

gekleurd door droefheid en ons bedroefd zijn door 

dank.   
 
Op dinsdag 1 november om 10.00 uur vieren we 

Allerheiligen. Op woensdag 2 november om  

19.00 uur vieren we Allerzielen. De werkgroep 

Afscheidsvieringen bereidt deze viering voor.  

We hopen u in beide vieringen te mogen 

begroeten.  
 
Pastor Tom Buitendijk. 

 

‘AL DOENDE VIEREN’. 
 
Tijdens de laatste algemene parochie-avonden was 

liturgie een van de deelonderwerpen waarover we 

in groepjes van gedachten hebben gewisseld. In de 

toekomst zal de inzet van priesters geringer worden.  

Er zullen dan meer mensen verantwoordelijk zijn 

voor de vieringen. Maar ook bijvoorbeeld in een 

vakantieperiode of bij ziekte kan er niet altijd een 

eucharistieviering zijn. Dan is het goed dat er 

Woord- en Communievieringen zijn. Hierbij is het 

belangrijk dat de kwaliteit van de vieringen 

behouden blijft. Het voorbereiden van vieringen 

vraagt om oefening en ervaring.  
 
In onze parochie is al jaren een werkgroep actief. 

Het is echter belangrijk om meer mensen te 

betrekken en toe te rusten. We willen immers een 

parochie van, voor en door parochianen zijn. Wil 

onze gemeenschap toekomst hebben, dan zullen 

we die samen moeten maken. Daarom het initiatief 

‘Al doende vieren’.  
 
Met geïnteresseerden komen we op een viertal 

zaterdagen per jaar om 14 uur bij elkaar. De eerste 

keer zal zijn zaterdag 8 oktober. We nemen de 

lezingen door van dat weekend en bereiden een 

viering voor. Die zal om 16 uur zijn. We praten nog 

even na en sluiten de middag om 17.30 uur af.  

Voelt u zich aangesproken en wilt u graag 

meedoen op 8 oktober?  

Meldt u zich dan aan bij  Kees von Harenberg of bij 

Hélène Verbunt. 

kees.vonharenberg@tb-parochie.nl of 

hverbunt@home.nl 
 
Hélène Verbunt. 

 

EEN KORENSLAG. 
 
Hoewel het een en ander nog niet volledig is 

uitgekristalliseerd, willen we de parochie 

meenemen in de ontwikkeling rondom de koren en 

de inzet van cantors.  
 
Het herenkoor Canticum Novum gaat stoppen 

Het herenkoor Canticum Novum heeft helaas 

moeten besluiten om te gaan stoppen met zingen. 

De hoge gemiddelde leeftijd, en het teruglopende 

ledenaantal is hiervan de reden. We betreuren 

natuurlijk deze beslissing, maar zijn dankbaar voor 

hun jarenlange inzet in onze vieringen. Hun bijdrage 

werd altijd gewaardeerd door een grote groep 

parochianen. 

Niet alleen in onze kerk zongen ze de vieringen. Ook 

in de Nieuwe Hoeve in Schaijk waren ze vaste 

gasten en werden ze op handen gedragen. 
 
Op 18 september zullen ze voor het laatst in onze 

kerk een viering verzorgen. U bent allemaal 

uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. 
 
Inzet van de cantors 

In de coronatijd was het niet verstandig om met 

een heel koor te zingen. Uit noodzaak geboren, is er 

een groep cantors opgestaan die in onze vieringen 

zijn gaan zingen. Op veilige afstand, en met in 

achtneming van de coronaregels. We kunnen wel 

zeggen dat het een succes is geworden!  

De vieringen werden en worden altijd met veel zorg 

voorbereid door de cantors en onze organist  

mailto:kees.vonharenberg@tb-parochie.nl
mailto:hverbunt@home.nl
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John Blummel, zij worden gewaardeerd in onze 

parochie.  

Nu er weer mogelijkheid is om de koren te laten 

zingen, willen we de cantors toch een vaste plek 

laten houden in onze vieringen. Zij zullen dus naast 

de koren een structurele plek krijgen in ons 

vieringenrooster.  

Natuurlijk kan deze groep wat uitgebreid worden. 

Niet alleen heren, maar zeker ook dames, worden 

uitgenodigd om zich aan te melden bij de 

cantorgroep. Voorwaarde is wel dat je redelijk 

zelfstandig liederen kunt voorbereiden, en in één 

repetitie met de organist de puntjes op de i kunt 

zetten. 
 
Aanmelden kan via Kees von Harenberg: 

kees.vonharenberg@tb-parochie.nl 
 
Cantors zingen ook bij uitvaarten 

De cantors zijn in coronatijd ook gaan zingen bij 

uitvaarten vanuit onze parochie. Dit gaat naar volle 

tevredenheid van zowel voorgangers als familie en 

nabestaanden. Een voordeel van de inzet van 

cantors is de flexibiliteit. We zijn voornemens om dit 

te continueren, en bij uitvaarten standaard te 

kiezen voor cantors. 
 

 
 
Het ontbinden van het Gelegenheidskoor 

Met de voorgaande keuze vervalt de inzet van het 

gelegenheidskoor bij de uitvaarten. Het 

gelegenheidskoor bestaat uit leden met 

verschillende achtergrond. Ze kwamen uit 

verschillende koren bij elkaar, en hebben altijd met 

veel plezier en voldoening gezongen bij de 

uitvaarten.  

De parochie is dankbaar voor hun jarenlange inzet, 

en hun flexibiliteit. Ondanks dat uitvaarten altijd 

onverwacht komen, stond er veelal een grote 

groep zangers en zangeressen klaar om bij de 

uitvaarten te zingen. 

Richting de toekomst hebben we het voornemen 

om het gelegenheidskoor te ontbinden en zangers 

en zangeressen die een nieuwe start willen maken 

met elkaar de gelegenheid daarvoor te bieden. 
 
Een nieuw koor 

Met het wegvallen van het herenkoor en het 

gelegenheidskoor ontstaat er ruimte om een nieuw 

begin te maken. We willen graag een nieuw 

gemengd koor gaan vormen, dat onder leiding van 

een nieuwe dirigent zal gaan zingen. Het repertoire 

van dit koor zal nog bepaald moeten worden, maar 

de wens is om in lijn van het herenkoor en het 

gelegenheidskoor te zoeken naar passend 

repertoire.  

Het voornemen is dat dit koor wekelijks zal gaan 

repeteren, en in eerste instantie zo’n zes keer zal 

worden ingezet op projectbasis. Zodra de 

aanmeldingen hiervoor worden geopend, zullen we 

hierover communiceren. 

Op deze manier maken we een frisse start, en we 

hopen dat dit koor kan groeien naar de toekomst 

waarin dit koor hopelijk een structurele plek kan 

krijgen in onze vieringen. 
 
Heilig Hartkoor 

Al drie keer heeft u het Heilig Hartkoor kunnen horen 

in onze vieringen. Het koor voelt zich zichtbaar thuis 

bij onze parochiegemeenschap en vanuit het koor 

leeft de wens om vaker bij ons in de parochie te 

komen zingen. Omdat het koor een eigen geluid 

heeft dat nog niet in onze parochie te horen is, zijn 

we van plan om dit koor hartelijk welkom te heten in 

onze gemeenschap, en als parochiekoor op te 

nemen in ons rooster.  
 
Al met al veel ontwikkelingen. We houden nog een 

kleine slag om de arm, maar we zijn van mening 

dat we met deze stappen een vruchtbare toekomst 

in kunnen gaan met de inzet van cantors, een 

nieuw gemengd koor, en het Heilig Hartkoor dat 

naast het Mediorenkoor in onze vieringen zal gaan 

zingen. 
 
Wilt u zich aanmelden bij een van de koren of bij de 

cantors: meldt u zich dan bij Kees von Harenberg. 

Hij kan meer informatie geven of u doorverwijzen 

naar de contactpersonen. 
 
Kees von Harenberg. 

 

AKTIVITEIT: YOGA.  
Woensdag 12 oktober 14-16 uur in de Jozefkerk. 
 
Wij zijn vertrouwd met gebed en meditatie. Ook 

Yoga kan worden beschouwd als een vorm van 

meditatie. Door het beoefenen van Yoga, word je 

je bewust van je lichaam en geest.  

Daarom willen we deze middag een (wellicht 

hernieuwde) kennismaking met yoga organiseren, 

begeleid door Catelijne Oldenborger, een ervaren 

yogalerares uit Oss.   
 
Kom het proberen! 
 
Je hoeft echt niet lenig of getraind te zijn, iedereen 

kan meedoen, jong en oud. 

Voor en na de les is er tijd voor ontmoeting en 

gesprek. 

Voor matjes wordt gezorgd. Wilt u s.v.p. wel een 

badhanddoek of dekentje meenemen. 

Deelname is gratis, maar aanmelden is nodig. 

Graag voor 10 oktober aanmelden 

op: oecumenischprogramma@outlook.com. 
 
Kees von Harenberg. 

 

mailto:kees.vonharenberg@tb-parochie.nl
mailto:oecumenischprogramma@outlook.com
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VERTROUWENSPERSOON. 
 
Via deze weg wil ik mij even voorstellen en 

aangeven wat U van mij kunt verwachten. 
 

      
 
Mijn naam is Marieke Verheggen. Ik ben getrouwd 

en moeder van 3 kinderen. Ik ben als huisarts 

werkzaam in Oss. Sinds 1993 raakte ik betrokken bij 

de Jozefkerk: eerst in de doopgroep, later 8 jaar in 

de pastorale beleidsgroep, en inmiddels vele jaren 

als lector. Ook door geregeld de mis bij te 

wonen op zondag leef ik mee met het wel en wee 

van parochianen en de leiding. 
 
Mijn taak als vertrouwenspersoon bestaat vooral uit 

goed luisteren, ondersteuning bieden en eventueel 

advies geven. Ik ben echter geen bemiddelaar, 

omdat ik juist onafhankelijk moet blijven. 

De vertrouwenspersoon is er voor parochianen, 

vrijwilligers en bestuursleden die last hebben van 

ongewenst gedrag gerelateerd aan onze kerk. 

Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend 

gedrag, maar ook aan pesterijen, machtsmisbruik of 

negeren van goedbedoelde adviezen. 
 
U kunt mij bereiken via het volgende mailadres  

vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl of via mijn 

postvak bij de receptie.  

In mijn postvak kunt u, in een gesloten enveloppe, 

een briefje stoppen met daarop uw 

telefoonnummer en eventueel uw naam. U hoort 

dan zo spoedig mogelijk van mij. 

Ik zal U strikt vertrouwelijk helpen. 
 
Marieke Verheggen. 

 

ACTIVITEITEN KARMELKRING OSS  

SEIZOEN 2022- 2023. 

 
 De vakantieperiode loopt ten einde. 

Onze gedachten gaan uit naar het nieuwe 

seizoen. Daarin treft u, naast veel vertrouwds, 

ook enkele veranderingen aan. 

 De Vespers zal een keer per twee weken worden 

gebeden: op de eerste, derde en eventueel 

vijfde vrijdag van de maand. 

Voor september zijn dat de volgende data:  

2 september, 16 september en 30 september. 

Zoals bekend om 16.00 in de Mariakapel.  

 We lezen de Regel van de Karmelieten in 

‘Het Boek van de Eerste Monniken’.  

Eens per maand, op de eerste vrijdag van de 

maand om 14.00 uur.  

 De cyclus ‘Tijd en Eeuwigheid’ begint weer op  

zaterdag 10 september om 16.30 uur, met een 

parallelsessie op de maandag om 19.15 uur.  

daaropvolgend, dus op 12 september. 

Deze cyclus is alleen via internet te volgen. 

U krijgt een link doorgemaild en met  één klik 

kunt u probleemloos aan sluiten. Informatie en 

aanmelding bij Leon Teubner. 

leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl 

 Mystieke Tekstlezing, preken van Meester Eckhart 

iedere eerste vrijdag van de maand van 10.30 

tot 12.00 uur. 

 Verder staat er een viertal bezinningsmiddagen 

voor het seizoen 2022-2023 in de planning. De 

meeste data zijn nog niet bekend. 
 

 Ad de Keijzer komt op 1 april spreken over 

passiemuziek van J,S. Bach van 10 tot 15 uur. 

 Ans Bertens over de spiritualiteit van Dag 

Hammerskjöld. 

 Een middag over de spiritualiteit van de film  

‘Il Postino’. 

 ‘Adam  waar ben je?’, over het leven van de 

monniken op de berg Athos.  
 

Binnenkort vind u dit programma in de flyer bij het 

prikbord in de hal en op de website ‘Centra voor 

Spiritualiteit,’ onder ‘Oss’. 
 
Als u voor elk nieuw onderdeel een persoonlijke 

herinnering wilt ontvangen, stuur dan even een 

berichtje naar stansligthart@gmail.com of bel even 

naar 06 44 684 984. 
 

Karmelkring Oss: 

Bernard van Balveren, Peter Lammers, Stans Ligthart 

Leon Teubner en Elly Vreenegoor. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl
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HAPPEN – TRAPPEN EN TUFFEN 10 JULI 2022. 
 
De Paaskerk-gemeenschap heeft al enkele jaren 

een activiteit georganiseerd waarin we elkaar 

kunnen ontmoeten, buiten kerkelijk verband, in een 

meer persoonlijke sfeer. 

Na de laatste oecumenische viering in onze kerk 

kwamen we met elkaar in gesprek over onze 

wederzijdse activiteiten. Gedurende zulke 

gesprekken wordt soms de nieuwsgierigheid 

geprikkeld en doorgevraagd naar de inhoud en 

achtergrond van wederzijdse projecten. 

Het bovengenoemde evenement sprak ons erg 

aan. Zeker in de sfeer van oecumenische 

samenwerking. 
 

 
 
We waren erg enthousiast en konden direct 

invoegen in het project en meeliften met hun 

ervaringen. We hebben die dag een tocht 

gemaakt, per auto en per fiets, langs enkele tuinen 

van onze eigen parochianen en gemeenteleden 

van de Paaskerk. Het was prachtig fiets- en terras- 

weer. Bij de mensen thuis werden we ontvangen in 

hun privésfeer. De organisatie zat zo in elkaar dat 

ongeveer 5 à 6 mensen op dezelfde tijd en zelfde 

adres elkaar ontmoeten. Na ongeveer een half uur 

ging iedereen, onafhankelijk van elkaar, weer naar 

een andere tuin. 

Hierdoor ontstond een roulatiesysteem waarin je bij 

andere tuinen ook weer andere ontmoetingen had 

en andere gesprekken. Er waren ongeveer 60 

deelnemers, van iedere kerk een gelijk aantal. 

Acht mensen hadden hun tuinen beschikbaar 

gesteld. Zij zorgden ervoor dat de bezoekers 

allemaal een kopje koffie of een drankje met wat 

lekkers aangeboden werd. 

Alle deelnemers en tuineigenaren waren na afloop 

erg enthousiast. Doen we het volgend jaar weer 

samen?? Natuurlijk.  
 
Loek Elemans 

 

VIERING TITUS, HEILIGE VAN OSS. 
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PONTIFICALE SLOTVIERING  

TITUS, HEILIGE VAN OSS. 
 

 
 
In een bomvolle prachtig versierde Jozefkerk, met 

een projectkoor van 50 zangers uit de hele 

gemeente Oss en ceremonieel begeleid door het 

Osse Gilde Sint Sebastiaan, gingen bisschop de 

Korte,  pastoor Tom Buitendijk, en pastoraal werker 

Kees von Harenberg vóór in een inspirerende 

viering, waarin Titus werd uitgeroepen tot tweede 

patroonheilige van Oss. Ik heb die viering met een 

kort welkomstwoord als volgt ingeleid. 
 
 “Met Namasté, Grüss Gott of in het Nederlands: ik 

groet het goddelijke in jou, heet  ik iedereen 

welkom. Het is een in ons land ongewone 

welkomstgroet die ik vandaag niet gebruik omdat 

de vakantie is begonnen, maar omdat dit wat mij 

betreft de kern is van de boodschap van Titus 

Brandsma: welkom omdat we het beste van elkaar 

kunnen verwachten. 
 
God laat zich niet vangen in beelden die begrensd 

zijn door ruimte en tijd. En wij op onze beurt kunnen 

van niets een voorstelling maken dat niet in ruimte 

en tijd aan het licht komt. We moeten dat ook maar 

niet proberen. Maar wij geloven en vertrouwen 

erop dat die andere werkelijkheid buiten ruimte en 

tijd er wél is. Een werkelijkheid die wij ervaren als 

Liefde, als onze God die Liefde is. Scheppende 

Liefde, gunnende Liefde, zoals een vader en 

moeder die praktiseren naar hun kinderen toe. 

Daarom noemen we God vader of moeder, omdat 

die woorden dicht in de buurt komen bij wat wij aan 

God ervaren.  
 
Dat vermogen om Liefde te doen is die Goddelijke 

ziel in ieder van ons en in elke mens. Zelfs in die 

gevallen dat een mens dat niet zo laat zien, ook 

dan is dat vermogen niet gewist. Daarom is aan ons 

de opdracht die onzichtbare God aan het licht te 

laten komen in ons gedrag en handelen. Laten zien 

wat ons bezielt. Alles met liefde en uit liefde 

gedaan. En Titus kon het opbrengen om zelfs niet 

op te geven om ook bij zijn kampbeulen op dat 

vermogen tot liefde een appél te blijven doen: hij 

bleef het Goddelijke ook in hen begroeten.” 
 
In de liturgie klonk diezelfde oproep door in de 

woorden van bisschop de Korte, om in de sporen 

van Titus Brandsma om te zien naar elkaar. Naar de 

meest kwetsbaren op de eerste plaats. Hij sprak in 

de richting van de door corona gevelde prior- 

provinciaal van Karmel, pater Huub Welsen de 

hoop uit dat de inspirerende aanwezigheid van de 

Karmel ook in de toekomst in Oss haar plaats 

behouden zal. Kees von Harenberg, las daarna het 

decreet voor dat Titus uitriep tot patroonheilige van 

Oss. En locoburgemeester van Oss, Sidney van de 

Berg onderstreepte in zijn toespraak dat er nog een 

wereld te winnen was bij het beter maken van de 

wereld, ook in onze gemeente. De twintig mensen 

uit het comité van aanbeveling hadden hun 

gedachten daarover gebundeld in een boekje 

“Twintig stemmen Titus” dat door De Roerom gratis 

ter beschikking was gesteld. En de aanwezigheid 

van geloofsgenoten van de Paaskerk en onze 

buren van de Willibrordusparochie liet zien dat die 

boodschap breed gedragen wordt. Namasté 

daarom voor iedereen die aanwezig was of via TV 

verbinding zocht, opdat wij gemeenschappen van 

gunnende liefde proberen te zijn. Dat we elkaar 

blijven zoeken en willen vinden middels een voor 

iedereen begaanbare weg die Titus ons gewezen 

heeft. En bij koffie, een hapje en een glas wijn 

ontstond een feestelijke ambiance. 
 
Henk Peters, vicevoorzitter Kerkbestuur. 
 

 
 
 

DE DUIF DIE GOD VOOR ONS GEEFT 
 
Ik stuur een duif naar je toe 

In zijn vleugeltjes zit vriendschap 

In zijn veren zit hoop  

In zijn hartje zit liefde  

In zijn snaveltje zit een briefje  
 
Waarop staat geschreven: 

Ik waardeer ieders vriendschap  

En die is voor het LEVEN  

Die vriendschap wil ik jullie 

allemaal geven 
 

Hans Donkers  
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