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PAROCHIEBLAD 
Titus Brandsmaparochie Oss 

 

PASTORAAL WOORD.   
 
WE MOETEN HET OVER JOZEF HEBBEN. 
 
 

 
In het hele kerstverhaal neemt hij maar een 

bescheiden plek in. We lezen natuurlijk over het 

kerstkind, we horen over Maria, de engelen, herders 

en koningen. Ze spreken allemaal meer tot de 

verbeelding dan die timmerman Jozef. In veel 

kunstwerken staat Jozef bescheiden achteraan en in 

veel kerstvertellingen is hij niet meer dan iemand die 

de geboorte van Jezus hooguit faciliteert: Jozef 

helpt Maria in het kerstspel meestal op de ezel, Jozef 

klopt bij alle herbergiers aan en Jozef maakt van 

een kribbe een warme wieg voor het kind van 

Maria. 
 
Misschien moeten we het wat meer over Jozef 

hebben. Hoe menselijk is zijn reactie als hij hoort dat 

zijn verloofde zwanger is. Hij wil Maria niet aan de 

schandpaal nagelen, maar denkt er wel over om in 

stilte van haar scheiden. Dit overpeinzend komt hij 

tot het voorzichtige vermoeden dat het misschien 

God zelf is die de oorsprong zou kunnen zijn van het 

kwetsbare kind dat Maria draagt. 
 
Het moet tot verwarring hebben geleid. Een intern 

conflict dat Jozef moet hebben beleefd tussen wat 

er op religieuze en maatschappelijke gronden van 

hem wordt verwacht (scheiden van Maria), en de 

verantwoordelijkheid nemen voor het kwetsbare 

kind dat wel eens van God zou kunnen komen. 

  
 

Jozef besluit niet weg te lopen voor zijn 

verantwoordelijkheid. Hij beschermt Maria op haar 

weg naar Bethlehem en is daar getuige van de 

geboorte van Jezus. Van een afstandje ziet hij de 

herders en de koningen die het Kind komen 

bezoeken. Het moet hem hebben bevestigd in het 

vermoeden dat dit geen gewoon kind kan zijn. 

Samen met Maria gaan ze de weg met Jezus, en als 

bonuspapa avant la lettre voedt Jozef het kind op 

als het zijne. Hij laat het kwetsbare kind opgroeien 

tot een volwassen man. 
 
Misschien vinden wij in Jozef een voorbeeld van hoe 

we om kunnen gaan met dat wat er kwetsbaar 

wordt geboren in deze wereld? Letterlijk, als 

vluchtelingenkinderen geboren op weg naar een 

veilig land? Durven wij ze een plek te geven in onze 

maatschappij waar ze zich kunnen ontwikkelen tot 

volwassenen die kunnen bijdragen aan het mooier 

maken van de wereld? 
 
Kunnen wij gaan staan voor de kwetsbaarheid van 

de natuur, die het elke lente weer moeilijker krijgt om 

op te krabbelen. Kunnen we gaan staan voor hen 

die in alle kwetsbaarheid worstelen met hun mens-

zijn in onze maatschappij? Durven wij hen te 

omarmen en ze een veilige plek te bieden in ons 

midden? 
 
Ik wens ons allemaal dat we deze kerst voorzichtig 

iets mogen herkennen van God om ons heen. Hoe 

Hij geboren wordt in het kleine en breekbare. Dat we 

het mogen vasthouden en behoeden. Dat het uit 

mag groeien, mag bloeien en van vreugde mag 

zingen en dansen. 
 
Een zalig Kerstmis 
 
Kees von Harenberg. 
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COLOFON 
 
Titus Brandsmaparochie 

Oplage  ± 350 exemplaren 

Verschijnt ca. 6 maal per jaar. 
 
Redactie: 

Riky de Jong rikydjong@home.nl  

Frank van Breukelen 

p. T. Buitendijk 

Wies van Ekeren 

Kees von Harenberg 

Margrit Ricken 
 
Redactieadres: 

Oude Molenstraat 8 

5342 GC Oss 

0412 - 622164 

 

Pastoraal team: 

Pastor T. Buitendijk, O’Carm. 

Kees von Harenberg, Pastoraal en diaconaal 

coördinator. 
 
Vertrouwens persoon: 

Marieke Verheggen  

vertrouwenspersoon@tb-parochie.nl 
 
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 11 januari 2023. 

Verschijningsdatum volgende nummer: 

Dinsdag 07 februari 2023. 

VAN DE REDACTIE  
 
KERSTENGEL, 

 

Een jaar geleden heb ik u verteld van het oude 

gebroken kerstengeltje wat bij ons thuis in de 

kerstboom hing. Hij (of zij) had nog een collega die 

wat groter was. Die droeg ook een wat langer 

banier met de tekst: “Vrede aan alle mensen van 

goede wil”. Misschien was die boodschap in de 

jaren vijftig en zestig voldoende. Een goed 

verstaander heeft immers aan een half woord 

genoeg. In de huidige tijd hebben we grotere 

engelen nodig met een langere tekst.  

Goede wil is net een klein plantje in je tuin. Je hebt 

het zelf geplant om die lege plek op te vullen. Het is 

decoratief en maakt het gezellig. Verder heb je er 

niet zoveel aan. Als het kouder wordt of droger, sterft 

het af. Dat was het dan. Met wat extra water of 

voeding had het misschien gebloeid en zaad 

gevormd. Dan was de winter slechts een rustpauze 

geweest voor een volgende generatie. 

Ook goede wil sterft een zachte dood als het 

overwoekerd wordt door onmacht en onvrede. 

Daarna blijft alleen de herinnering over. Misschien 

bent u niet zo’n goede tuinier, maar wie weet bent u 

een geweldige engel en staat er op uw banier: 

“Vrede aan alle mensen van goede wil en die 

daarnaar handelen”. 

 

Wij wensen u een vredig Kerstfeest en een 

vruchtbaar 2023. 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

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.  

 

OECUMENISCH PROGRAMMA. 

 

 
Paaskerk elke donderdagochtend  HOI   09:30 

Jozefkerk elke zondagmiddag  HOI   14:30 

07 dec. Meditatieve wandeling opgeven via 

predikant@pknoss.nl   

 10.00 - 

 11.30 

15 dec. Gespreksmaaltijd Jozefkerk opgeven 

via 

oecumenischprogramma@outlook.com  

 17.00  

04 jan. Meditatieve wandeling opgeven via 

predikant@pknoss.nl   

 10.00 - 

 11.30 
 
 

BEGROETEN EN VREDESWENS IN DE VIERINGEN.  
Corona is nooit helemaal weg. De 

besmettingsgraad neemt toe. We 

vertrouwen erop dat u thuis blijft met 

corona. Ook al is die mild. Reinig uw 

handen met het handwasmiddel in 

de hal en schud geen handen met 

anderen. Bij de vredeswens knikken  we elkaar 

vriendelijk toe met gevouwen handen of met een 

hand op uw hart. Uw vredeswens vindt de ander 

wel.  

 

 

20 NOVEMBER TREEDT HET VROUWENKOOR  

“LA ORFÉON” UIT LOOSBROEK.  
Het koor zingt voornamelijk 4-stemmig in 

verschillende genres van pop-, jazz-, film- en 

musicalmuziek tot klassiekers. 
 
29 JANUARI 2023 IS HET BLOKFLUIT ENSEMBLE  

‘DE FLUYTERIJE' TE GAST. 
In de reeks Da’s Passie-concerten hebben we in dit 

eerste concert in het nieuwe jaar De Fluyterije te 

gast. Het is een blokfluiten-ensemble olv Rosalyn de 

Groot. 

 

18 DECEMBER 2022 DE LEVENDE KERSTSTAL. 
 
Scouting Titus Brandsma organiseert 

op 18 december van 12.00 tot 17.00 

hun jaarlijkse levende kerststal. 
 

 

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE. 

 
De inschrijvingen voor de Eerste Communie en het 

Vormsel zijn weer geopend. Alle kinderen uit groep 4 

kunnen zich opgeven voor de Eerste Communie.  

 

LAAT DE WARMTE VAN UW AANWEZIGHEID 

STRALEN. 
De maand oktober is mee 

gevallen. De verwarming 

hoefde niet al te vaak aan. 

Voor de komende 

maanden weten we het 

niet.  Is er een strenge winter 

op komst. Het is niet te 

hopen. De verwarming in de kerk kost € 75, - per uur. 

Als de verwarming uit is vervliegt de warmte binnen 

een kwartier. De kerk is moeilijk te isoleren. We willen 

toch niet dat u in de kou zit. Daarom zal de 

verwarming ‘zondags branden op 180 Celsius. We 

raden u aan een dikke trui en kousen aan te trekken 

en eventueel uw jas aan te houden in de kerk. Maar 

weet u: als het lekker druk is in de kerk zijn we 

‘kacheltjes’ voor elkaar. Dan delen we onze warmte. 

Laat de kou geen reden zijn om niet te komen!  

 
 

             

 

 

http://www.tbposs.nl/live
mailto:predikant@pknoss.nl
mailto:oecumenischprogramma@outlook.com
mailto:predikant@pknoss.nl
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 
 

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

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

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

Zo. 11 dec. 10.00 u 3e zondag van de advent 

Zo. 18 dec. 10.00 u 4e zondag van de advent 

Ma. 19 dec. 19.00 u Boeteviering 

Za.  24 dec. 17.00 u Familieviering kerst 

Za.  24 dec. 19.00 u Avondviering kerst 

Za.  24 dec. 21.00 u Nachtviering kerst 

Zo.  25 dec. 10.00 u Eerste kerstdag 

Zo. 26 dec. 10.00 u Tweede kerstdag 

Za.  31 dec. 19.00 u Oudejaarsviering 

Zo. 01 jan.  11.00 u Nieuwjaarsdag 

Zo.  08 jan. 10.00 u Openbaring des Heren 

Zo.  15 jan. 10.00 u 2e zondag door het jaar 

Zo.  22 jan. 10.00 u 3e zondag door het jaar 

Zo.  29 jan. 10.00 u 4e zondag door het jaar 

Zo.  05 febr. 10.00 u 5e zondag door het jaar 
 

LIEF EN LEED 
 

WE HEBBEN AFSCHEID MOETEN NEMEN VAN: HET HEILIG DOOPSEL ONTVANGEN: 

  
04-07-2022 Theo Vendelmans 90 jaar 15-10-2022 Suze Niesink 

09-09-2022 Riet Thissen  87 jaar 15-10-2022 Floris Kusner 

21-09-2022 Henny   Bloem 75 jaar 15-10-2022 Sofie van Rossum 

22-09-2022 Paula van Dinther- Dominicus 85 jaar 15-10-2022 Elise Kusner 

23-09-2022 Jans van Orsouw-van Zantvoort 93 jaar 15-10-2022 Julia van Rossum 
23-09-2022 Theo Reijs 87 jaar   

08-10-2022 Annie Broess-Verstegen 91 jaar   

08-10-2022 Kaat Lommers-Coppens 89 jaar   

18-10-2022 Ed Pichel 92 jaar   

18-10-2022 Riet Acket-Hoefsmit 97 jaar   

01-11-2022 Diny van Vilsteren-Peters 88 jaar   

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gedicht en de foto heeft  

Marina Noordegraaf zelf gemaakt     

om geplaatst te worden op de 

kennisgeving van haar overlijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tbposs.nl/
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HET ADVENTS PROJECT VAN 2022:  

DE LUMEN MUNDI SCHOOL IN GHANA.  

 
 
Kerstmis is het feest van het licht. Met de geboorte 

van Jezus is er nieuw licht opgegaan in onze 

duistere wereld.  Dit licht wordt door ons verspreid. 

Margreet Carpay heeft ervoor gekozen om dat in 

Ghana te doen. Ze heeft de Lumen mundi = Licht 

voor de wereld school opgericht. In deze Advents – 

en Kersttijd willen wij haar helpen dit licht verder uit 

te dragen.  
 
Margreet Carpaij werkte in het speciaal onderwijs in 

Noord-Brabant. Zij was in 2006-2009 als vrijwilligster 

werkzaam in Ghana, bij de Education Service in 

Sandema. Het viel haar op dat kinderen met 

beperkingen geen enkele vorm van onderwijs 

kregen. Geraakt door het lot van deze kinderen   

besloot Margreet zich voor hen in te gaan zetten. 

Juist in het onderwijs, omdat dit toekomst biedt. 

Margreet vertrok in september 2020 weer naar 

Sandema om er te gaan wonen en om een school 

op te richten. Zij wil kinderen met handicaps uit de 

verborgenheid halen en toekomst bieden.  
 
Er is nu een school met twee lokalen. Het onderwijs 

is kunnen starten. Natuurlijk moet er nog veel 

gebeuren. Margreet zelf heeft nu een eigen 

woninkje. Om heel het terrein is een omheining 

nodig  ter bescherming van kinderen en gebouwen. 

De school loopt. Er zijn nu zestien kinderen.  
 

Het doel is om kinderen van 4 tot 18 jaar te leren zo 

goed mogelijk met hun beperking om te gaan, 

zodat ze zelfredzaam kunnen worden. Dit versterkt 

hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. 

Gelet wordt op individuele behoeftes en 

mogelijkheden, zodat ze in de toekomst eventueel 

(deels) in hun levensonderhoud kunnen voorzien.   

Voor meer interessante informatie:   

Zie: www.lumenmundi.nl  
 
Margreet Carpay had in 2020 haar financiële zaken 

hier zo geregeld dat haar levensonderhoud daar 

verzekerd was. De crisissen die nu over de wereld 

gaan raken de armste landen het meest. Ook 

Ghana. Dat heeft zijn weerslag op het dagelijks 

leven. Alles wordt heel erg duur, onbetaalbaar. Ze 

vraagt er bescheiden om: eigenlijk komt ze te kort in 

haar dagelijks levensonderhoud. Wij gunnen haar 

toch een kerstgave! Voor school en ook voor 

haarzelf.  
 
Pastor Tom Buitendijk. 

 

OUDERS MAKEN MET DE KINDEREN  

EEN ADVENTSKRANS. 
 

 
De Advent is een voorbereidingstijd van vier weken 

voor het grote Kerstfeest, het feest van het licht.  In 

de kerk staat of hangt een grote Adventskrans.  

Maar handige ouders kunnen met hun kinderen ook 

zelf een huisadventskrans maken. Nodig zijn: een 

ring van takken, van stro  of steekschuim; langere 

stukken dennengroen,  groene draad, 

kaarsenhouders en kaarsen.  

 De takken maak je vast met groene draad. Heel 

de krans moet goed omwikkeld worden. 

 Met kleine takjes groen de krans opvullen. 

 Bevestig op gelijke afstand vier kaarsenhouders.  

 Zorg dat ze stevig staan. Gebruik niet al te grote   

kaarsen. Waxinelichtjes kunnen ook. 

 Versier de krans met decoratiemateriaal. Bv. 

paarse linten.  

 Spreek met de kinderen af wanneer je de eerste 

kaars aansteekt. Bv bij het avondeten. Maak er 

een kleine rite van om dat op vier zaterdagen of 

zondagen voor kerstmis te doen. Met Kerstmis zet 

u een grote witte kaars in het midden!  
 

Pastor Tom Buitendijk. 

  

http://www.lumenmundi.nl/
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MAAK VAN UW ZIEL EEN WONING  

VOOR DE HEER. 
 

 

 

Uit een preek van de H. Titus 

Brandsma O.Carm. in 1928.  
 
 

 
 
 

 
 
Kerstmis, feest van vreugdevolle opgang. 

Betoverend. Stille bekoring gaat uit van kribbe en 

kerstboom. In verbeelding met de Herders en 

Koningen naar Bethlehem. Hadden wij toen 

geleefd, wij zouden met hen zijn opgegaan in het 

licht van de ster, op de aanwijzing van de engelen. 

Het kindje zou niet lang in de kribbe hebben 

gelegen, in wat doeken gewikkeld, op wat stro 

neergelegd, verwarmd door de adem van os en 

ezel, in de donkerte van de grot, blootgesteld aan 

weer en wind, wij zouden …..  vergissen wij ons niet!  
 
Kerstmis is meer dan alleen herinnering. Het is de 

hernieuwing van heel het verlossingswerk, van de 

menswording Gods, van zijn geboorte op het altaar 

en – wonderbaar geheim – door de H. Communie 

van zijn geboorte in ons. 
 
In grote getale bent u opgegaan naar Bethlehem, 

het huis van het Brood, om in de communie onder 

de gedaante van brood het Kindje Jezus in uw hart 

herboren te doen worden.   
 
Lijkt ons hart misschien op de grot van Bethlehem, 

koud en onverschillig, kale wanden, omdat de 

deugd ons ontbreekt, arm aan liefde en goede 

werken is, gericht op aardse goederen?  

Na de Communie denken wij niet meer aan Jezus, 

die in ons woont, wij laten Hem alleen. Het is kaler 

en kouder dan in Bethlehem.   
 
Kan men aan u zien, dat u Kerstmis hebt gevierd? 

Heerst er de liefde in uw parochie, in uw familie, in 

uw straat? Liefde die niet verflauwt als er een offer 

gebracht moet worden. Liefde niet ingegeven door 

baatzucht of eigenbelang, maar juist liefde door de 

bereidheid zich op te offeren, de minste te willen 

zijn. Vrede op aarde. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals 

de wereld die geeft.  
 
Zalig Kerstfeest. God is een klein kind geworden 

God is u gelijk geworden, opdat gij u gelijkvormig 

zoudt maken aan Hem.  

Laat het Kerstfeest van 1928 in uw leven een waar 

Kerstmis zijn, een geboorte van Jezus in u, zodat Hij 

in u leeft en in uw daden gezien wordt.  
 
Pastor Tom Buitendijk. 

 

 

 

 

IN EXCELSIS GLORIA.  
  

        
                           

Toen midden in de wintertijd geen vogel werd 

gehoord,  

verlieten engelen zingende de hoge hemelpoort. 

Zij daalden langs de sterren neer. 

Hun lied ging over God de Heer,  

dat Hij mensen bemint,  

in excelsis gloria  
 
De herders in het open veld gezeten rond het vuur,  
vernamen zó dat Jezus was geboren in dat uur, 

de Heiland eeuwenlang verwacht. 

De engelen zongen in de nacht  

dat Hij vrede ons brengt,  

in excelsis gloria  
 
Drie oude koningen van ver trotseerden weer en wind 

Op zoek naar de geheimen van dit pasgeboren kind. 

Zij bogen zich voor Jezus neer 

En zij verstonden: Hij is de Heer 

Over leven en dood, leven en dood, 

In excelsis gloria 
 
Wij kinderen van een nieuwe tijd vieren het oude feest 

van Hem die na ons komen zal en voor ons is geweest. 

Hij is geboren in de nacht en heeft de wereld 't licht 

gebracht.  

Zing nu: ere zij God, ere zij God, 

in excelsis gloria.  
 
Uit het liedboek. 
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MEDEDELING VAN HET KERKBESTUUR.  
 
Per 17 oktober 2022  heeft de heer L. Pinckaers  

ontslag gevraagd en gekregen van zijn functie als 

penningmeester van de Titus Brandsmaparochie in 

Oss. Hij heeft twee termijnen van vier jaar achter de 

rug. In deze jaren heeft het bisdom de financiële 

administratie van de parochie geautomatiseerd. 

Dat heeft veel werk met zich mee gebracht.  
 
Hij organiseerde de jaarlijkse actie Kerkbijdrage en 

was betrokken bij de organisatie van de viering het 

vijftigjarig bestaan van onze kerk en andere 

activiteiten. Wij willen hem van harte danken voor 

zijn inzet en zijn werkzaamheden. 
 
Pastoor T.F. Buitendijk O.Carm. 

Voorzitter van het kerkbestuur.  

 

BESTE PAROCHIANEN VAN DE TITUS 

BRANDSMAPAROCHIE.  
 

We hebben de laatste weken te maken met een 

extreme stijging van het aantal huishoudens dat 

een beroep doet op de Voedselbank.  

Ten opzichte van maart van dit jaar een toename 

van bijna vijftig procent. Dat betekent voor ons 

nogal wat.   
 
Hoe fijn is het te weten dat de Osse gemeenschap 

ons steunt. Zo ook de Titus Brandsmaparochie. Zo 

kunnen we een rol blijven vervullen en de mensen 

blijven helpen die het zwaar hebben in deze tijd 

van steeds maar oplopende prijzen. Het is gewoon 

geweldig te ervaren hoeveel sympathie we mogen 

ontvangen van jullie gemeenschap. We zijn 

bijzonder blij met de geldelijke giften die we krijgen.  
 
Bedankt voor alle steun: zowel in de voorgaande 

jaren als - en zeker voor die - nu in 2022. We hopen 

dat we in de komende tijd op jullie kunnen blijven 

rekenen. Want we zijn nog niet van de recessie af 

en ook het coronavirus waart nog rond. Dat vergt 

elke week weer de nodige energie van onze zestig 

vrijwilligers. 

Ook voor de tijd na corona willen we als 

Voedselbank voor Oss en omgeving ons inzetten 

voor mensen die tijdelijk een extra steuntje in de rug 

nodig hebben. We gaan tevens kijken hoe we onze 

hulp nog kunnen verbeteren. Mede met jullie steun 

kunnen we dat bereiken. 
 
IBAN rekeningnummer NL48 RABO 0115 2448 91, 

t.n.v. Stichting Voedselbank Oss en omgeving 
 
Nogmaals dank namens onze klanten en vrijwilligers. 

Piet Coolegem, voorzitter van het bestuur.  

 

 

 

20 NOVEMBER DA’S PASSIE. 

 
 
Op 20 november treedt het vrouwenkoor  

“La Orféon” uit Loosbroek op in de reeks Da’s 

Passie-concerten in onze kerk. Het koor zingt 

voornamelijk 4-stemmig in verschillende genres van 

pop-, jazz-, film- en musicalmuziek tot klassiekers. Het 

koor heeft ca. 20 leden en iedere woensdagavond 

staan ze enthousiast klaar voor de repetitie. Hoewel 

ze gezelligheid heel belangrijk vinden, wordt er 

tijdens repetities serieus en hard gewerkt aan het 

bestaande en het  nieuwe repertoire.  

La Orféon (“koor” in het Spaans) staat onder 

deskundige leiding van dirigent Peter van Raak en 

wordt begeleid op piano door Huub Sperber. Het 

koor heeft al heel wat optredens verzorgd bij zeer 

uiteenlopende evenementen waaronder het 

jaarlijkse vriendenconcert.  

Peter van Raak weet hen ook steeds weer 

enthousiast te krijgen voor de speciaal voor dit koor 

gearrangeerde nummers. Daarom zijn er in hun 

muziekmap zowel Nederlands-, Engels-, Duits-, 

Spaans- en Frans-talige tot zelfs Zweedse nummers 

te vinden. In dit concert zal ook een heel 

spectaculaire uitvoering van “the Bohemian 

Rapsody” van Queen te horen en te zien zijn. Dit 

concert mag u zéker niet missen!  

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

scholieren €2,50, kinderen tot 12 jaar gratis 

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

Jan v.d. Veerdonk. 

 

18 DECEMBER LEVENDE KERSTSTAL. 
 
Scouting Titus Brandsma organiseert op 18 

december van 12.00 tot 17.00 hun jaarlijkse levende 

kerststal. In de kerststal zitten Jozef, Maria, en 

natuurlijk kindeke Jezus. Daarnaast houden de 

herders de wacht. Komen de 3 koningen op bezoek 

en zal er een knikengel zijn. 

Voor de kinderen zijn er activiteiten. 

En we hebben natuurlijk koffie, thee, warme 

chocomel, erwtensoep en andere lekkere dingen.  

Graag met contant geld betalen.  

(Consumptie bonnen)  

  

Wij zijn te vinden aan de 

Industrielaan 57. 

Entree is gratis.  

Maar een gift bij de knikengel is 

van harte welkom. 

 

  



Parochieblad      Jaargang 27 ■ Nummer 6 ■ november / december 2022 / januari 2023  Pag. 8 

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE. 
 

 
 
De inschrijvingen voor de Eerste Communie en het 

Vormsel zijn weer geopend. Alle kinderen uit groep 

4 kunnen zich opgeven voor de Eerste Communie. 

De kinderen uit groep 8 worden uitgenodigd voor 

de deelname aan het Vormsel. 
 
Als het goed is krijgt ieder kind uit groep 4 en 8 dat 

bij ons is ingeschreven als parochiaan automatisch 

een brief met meer informatie.  
 
Mocht deze brief halverwege januari nog niet bij u 

binnengekomen zijn, neemt u dan vooral contact 

op met de werkgroep via: JeugdTBPoss@outlook.nl. 

Ook voor vragen kan er contact opgenomen 

worden via dit mailadres. 
 
Kees von Harenberg. 

 

29 JANUARI 2023 DA’S PASSIE. 
 

 
 
In de reeks Da’s Passie-concerten hebben we in dit 

eerste concert in het nieuwe jaar De Fluyterije te 

gast. Het is een blokfluiten-ensemble olv Rosalyn de 

Groot met ca. 12 leden dat al ruim 30 jaar bestaat 

en wekelijks repeteert bij Kunst & Co te Uden.  

De leden komen uit Oss, Uden, Erp, Boxtel en 

Veghel. 

Het thema van dit concert is “Van Donker naar 

Licht”. Hierbij speelt niet alleen de muziekkeuze een 

rol, maar ook de verschillende instrumenten. Er 

wordt begonnen met de contrabas-, grootbas- en 

bas-blokfluiten die een bijzonder mooi laag,  sonoor 

geluid hebben. Als we meer naar het licht gaan 

worden ook kleinere, hogere blokfluiten gebruikt. 

We gaan van de donkere winter naar het lichtere 

voorjaar. 

Om ook andere klankkleuren te laten horen wordt 

er ook gespeeld op de Ierse fluit, op accordeon en 

gitaar.  

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

scholieren €2,50, kinderen tot 12 jaar gratis 

Wij wensen u een gezellige muzikale start van deze 

zondagmiddag. 

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

Jan v.d. Veerdonk. 

                                             

 

 

 

 

 

100 JAAR KARMEL PASTORAAT. 
 
 ‘Wat jammer dat er zo weinig jonge mensen actief 

zijn in onze parochie.’ Hoort u dit ook zo vaak om u 

heen? En vindt u het moeilijk om met jongeren in uw 

omgeving over kerk en geloof te praten? Dan heeft 

de feestcommissie 100 jaar Karmel pastoraat goed 

nieuws. Op 15 april 2023 vindt er een symposium 

plaats. Een van de sprekers is Tabitha van Krimpen, 

jonge Theoloog des Vaderlands. Deze jonge vrouw 

heeft zowel bedrijfskunde als theologie gestudeerd. 

Zij verbindt graag haar kennis op deze beide 

gebieden aan maatschappelijke thema’s. Via 

internet zijn er onder andere you-tube filmpjes van 

haar te vinden.  Genoeg stof tot praten dus. 

Genoeg handvatten dus om ook jongeren in uw 

omgeving te enthousiasmeren om de datum van 

het symposium vrij te houden in de agenda! 
 
Hélène Verbunt. 

 

DAT WE ONZE DAGEN OPENHOUDEN. 
 

 
 
Dat we onze dagen openhouden 

voor wat ons 

onverwacht kan overkomen: 

een ontmoeting, een vaarwel, 

ontroering om de schoonheid 

van de mensen of de wereld, 

een mens die troost komt vragen 

of ons een ogenblik vrede schenkt. 

Dat we onze dagen openhouden 

voor wat nutteloos is: 

gastvrijheid en welkom, 

dankzeggen, stilte, 

zomaar een woord 

of een gebaar van goedheid. 

Dat we onze dagen openhouden 

voor God, ook als Hij uitblijft, 

voor zijn spreken en voor zijn zwijgen, 

voor de God over wie wij niet beschikken. 

God, 

als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid, 

kom dan en verricht aan ons, 

nog voor we het vragen 

het wonder van een nieuwe geboorte. 
 
Frans Cromphout. 

  

mailto:JeugdTBPoss@outlook.nl
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PAROCHIEBUSREIS 23 SEPTEMBER 2022;  

DE 13E BUSREIS. 
 
Busreis naar Sint Agathaklooster nabij Cuijk en 

ZooParc Overloon. 
 

    

 
We vertrokken om 9.05 uur richting Velp bij Grave. 

De chauffeur, André van Druten, gaf aan het begin 

van de reis enkele nuttige aanwijzingen, met name 

betreffende de veiligheid. Ook kregen wij de 

boodschap mee, dat wij “het” de gehele dag met 

hem zouden moeten doen. O.l.v. Peter Lammers en 

Ineke Broers genoten de 35 passagiers van de 

aanvullende informatie van André en het 

herfstuitzicht op de uitlopers van de Peel. 
 
In de omgeving van St. Agatha gekomen verwerkte 

André keurig de kronkelende weggetjes om bij de 

ontvangstruimte van het klooster te komen, waar wij 

genoten van koffie en heerlijke kloosterkoek. 

Sommigen zelfs genietend van het zonnetje. 
 
Twee gidsen gaven vervolgens uitleg over de 

geschiedenis van het oudste, al meer dan 650 jaar, 

bewoonde klooster van Nederland (Kruisheren). 

Zonder de steun van Willem van Oranje, heer van 

Cuijk, zijn zoon prins Maurits en Koning Willem II, zou 

het nooit zo fraai geworden zijn.  

Thans is er ook het erfgoed Nederlands 

Kloosterleven gevestigd sinds 2006. De 

kruisheermissionarissen zijn actief in Indonesië en 

Congo. 
 
In de kloosterhof zijn diverse voorname Kruisheren 

begraven en in de kloostergang hangen de door 

broeder Edgar Claes gemaakt 4 portretten van 

Magisters Generaal, elk met een passend bewust 

aangebracht “defect”.  

Het fraaist aanwezige boekwerk is de in +1500 in het 

klooster geschreven Gradualis van Johannes van 

Deventer. Ook zijn er veel boekwerken over de 

kennis van planten en dieren. 

Later hielden wij in de kloosterkerk een stemmige 

gebedsdienst, geleid door Marieta, Ineke en Peter. 

Om 12.00 uur genoten wij van een heerlijke lunch, 

gevolgd door een vrijwillige bijdrage voor het 

herstel van de kloostermuur. 

www.kloostersintagatha.nl/actiekloostermuur.  
 
Om 13.30 u vertrokken wij naar de dierentuin in 

Overloon. Daar verspreidden wij ons over het 

prachtige terrein. Wat mij opviel was de zeer 

variabele en uitgestrekte omgeving waarin de vele 

diersoorten zich kunnen thuisvoelen. Via 

kronkelende paden zijn deze “woonplekken” van 

alle kanten te bezichtigen. Ook biedt het 

omvangrijke bosgebied bescherming tegen 

weersinvloeden. Onze chauffeur had ervoor 

gezorgd, dat de bus zodanig was opgesteld, dat 

alle passagiers op tijd aanwezig waren voor de 

terugreis.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het zingen van het “buslied” werd de 

aandacht afgeleid van de lange files. Wel kwamen 

we daardoor iets later in Oss aan dan was gepland. 

Van het aangeboden koud en warm buffet werd 

gretig gebruik gemaakt. 
 
Wij konden terugzien op een zeer geslaagde tocht. 

Met dank aan het organisatiecomité: Cor, Ineke, 

Marieta, Riet, Suze, Loek en Peter en natuurlijk ook 

dank aan onze chauffeur André van Druten. 
 
Johan Juurlink. 

http://www.kloostersintagatha.nl/actiekloostermuur
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FAIRTRADE DAG 30 OKTOBER 2022. 
 

Na zo’n stralende warme 

herfstdag mogen wij terugzien 

op een heel mooi geldelijk 

resultaat en een fijne en 

warme opkomst en belangstelling van onze 

parochianen. Maar ook van veel mensen buiten de 

parochiegrenzen, die onze onderlinge 

verbondenheid ook meemaakten. Dit is mij die dag 

diverse malen meegedeeld.  
 

 
 
Na de mooie Eucharistieviering met ons nieuwe 

koor o.l.v. Leon van Schijndel en John Blummel, en 

de inspirerende overweging van Héléne Verbunt,  

was het zeer druk bij de koffie en het gebak. 

En dat gebak en later de soep en de hartige 

taarten: alles van eigen bodem en belangeloos 

door veel parochianen gemaakt en geschonken.  

Het resultaat van die dag, is een mooie bijdrage 

aan het Solidariteitsfonds. De cheque met het juiste 

bedrag wordt op zondag 27 november uitgereikt. 

Daar zijn de onkosten vanaf getrokken. 
 

De aparte stands van bv Lumen Mundi, Mari Posa,  

Alpe d’huez’, Wereldwinkel, en Malawi, hebben 

hun eigen inkomsten gehad, maar wel een kleine 

“huur” voor de tafel betaald voor ons Goede doel 

van 2022: Het Solidariteitsfonds van Oss.  
 
Het was bijzonder fijn dat Marij v.d. Boom en Kornelis 

Lievense op het laatste nippertje bereid zijn 

gevonden om te komen musiceren.  

Bij het houtensemble uit Rhenen was helaas Corona 

uitgebroken!  
         

 
 

Op zondag 20 november hebben wij Het 

Solidariteitsfonds in de persoon van Maarten van de 

Sanden een cheque van € 1000,00 overhandigd. 
 
Allen die op wat voor een manier dan ook,  

meegeholpen hebben deze dag tot een succes te 

maken: HARTELIJK DANK!! 
 
Namens de werkgroep Werk in Uitvoering: 

Ineke Broers-van Warmerdam. 
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VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2021 & 2022. 
 
Een bericht uit de tijdingen van Tom Buitendijk: 

Na een mooie viering waarin wij gevierd hebben 

dat alle gelovigen vrijwilligers zijn om de kerk op te 

bouwen en dat sommigen dit in woord en daad 

belijden door actief werkzaam te zijn, hebben we er 

twee uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.  
 
Voor het jaar 2021:  

Rini van der Heijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het jaar 2022: 

Rini van Leuken.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In toepasselijke speeches schetste Henk Peters hun 

verdiensten. Rini van der Heijden als altijd 

behulpzame en bereidwillige gastheer van de 

parochie. Rinie van Leuken als verkondiger van de 

Blijde Boodschap door overal in de stad brieven en 

kaarten rond te brengen. 
 
Daarna was het feest! De foto’s zijn gemaakt door 

vrijwilliger Jan van de Veerdonk. 
 
Tom Buitendijk. 

 

BEDANKBRIEFJE VAN RINI VAN DER HEIJDEN. 
 
Ja, laat ik daar maar eens heen gaan. 

Maandagavond 12 september. Ik zit volgens Loek 

Elemans, op de laatste rij niet op op een goed 

plaats. Hij verzoekt mij vriendelijk, doch dringend, 

tussen de mensen te gaan zitten. Waarom? ( nou 

alleé dan). Mooie openening van Kees. Aardig wat 

volk in de kerk.  
 
Daarna loopt Henk Peters naar de kansel met 

uiteraard een mooi verhaal. Hij heeft het daarbij 

over iemand. Dan valt als een mokerslag mijn 

naam! (Neen, niet ik, neen!). Te laat, iedereen heeft 

het al gehoord.  
 
Later valt de naam van Rini van Leuken. Ha, hij 

heeft zich daar straks versproken met mijn naam, 

gelukkig. Mooi niet waar; twee vrijwilligers van het 

jaar! Hoera! 
 
Ik ga niet twisten of ik het mag zijn, na even 

bekomen te zijn. Ben er trots op, dat ik er door 

betrokkenen voor ben gekozen en zal dat speldje 

met trots dragen.  

Bedankt om dat ik het mocht zijn. Vrijwilliger 2021. 
 
Rini van der Heijden. 

 

VREDE & LIEFDE. 
 
Vrede is liefde, wees er zuinig op. 

Het is een raadsel,  

weinigen op aarde weten de oplossing. 

Vrede is een belofte, die God waarmaakt. 

Mensen praten en zingen over vrede op aarde. 

Veel meer doen ze niet. 

Vrede is een strijd, waar men niet bang voor moet zijn. 

Want vrede is een uitdaging en het is ook winst. 

Vrede is een leven. 

dat men verdedigt met vrede middelen. 

Vrede is de schoonheid in het leven. 

Geniet ervan. 

Ik wens iedereen vrede en liefde. 
 
Hans Donkers.   

 

 
 
Kerst van Dali bij de tentoonstelling in het museum Krona in Uden. 
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BIJ DE HEMA? 
 
 
Onze toentertijd driejarige kleindochter wist het 

desgevraagd zeker: “Baby’s koop je bij de Hema.” 

Maar wie in zijn leven “ouder” mocht worden, weet 

het in zijn/haar geval heel zeker dat kinderen 

gegeven zijn vanuit een andere wereld: de wereld 

van de Liefde. Dat die gekregen zijn en niet te koop 

zijn. Dat hun komst vooral dankbare verwondering 

oproept en dat ze je bezit niet zijn, maar je zorg. 
 
 
 

 
 
 
 
Niettemin zijn we als moderne mensen gaan 

denken dat alles in het leven maakbaar is of 

tenminste zou moeten zijn. We vinden dat we het 

leven op onze maat moeten kunnen maken. En 

eerlijk gezegd zijn we in dat streven ook een heel 

eind gekomen. We hebben voor veel ziekten en 

kwalen een oplossing bedacht. We hebben meer 

welvaart weten te veroveren voor steeds meer 

mensen. We hebben ons onafhankelijker van elkaar 

weten te maken: we hebben de ander steeds 

minder nodig. We hebben ons losgewrikt van 

bemoeizorg. We hebben ons vrijgevochten, maar 

het is de vrijheid van kippen die daardoor een 

gemakkelijke prooi worden van vossen met hun 

gladde praatjes en hun nepnieuws….. 
 
 
We zijn intussen tegen een heleboel grenzen 

aangelopen, waarvan we vergeten waren dat ze 

ons beperkingen zouden kunnen opleggen. De 

Coronapandemie die ons deed beseffen hoe we 

de ander niet kunnen missen en die zelfs 

huidhonger veroorzaakte. Hoezo maakbare 

wereld? Of de toeslagenaffaire die ons tot het 

inzicht bracht dat we elkaar totaal uit het oog 

hadden verloren toen we de computer  lieten 

omzien naar medemensen. Of het stikstofoverschot 

dat we de duurzaamheid van ons milieu lieten 

belasten, want met nieuwe technologie moesten 

we ervoor kunnen zorgen dat we “maar raak” door 

konden blijven leven. Verlangend naar en werkend 

aan steeds méér meer. Ook met onze energie -

behoefte lopen we tegen een grens aan. En oorlog 

en vrede lopen ook steeds verder uit de hand. En 

onze jeugd mist aandacht, zorg, veiligheid! We zijn 

samenleving-breed compleet de weg kwijt! 
 
 

 

We hebben lang gedacht, en in ieder geval lang 

gedaan alsof alles wat we hopen, wensen en 

verwachten te koop moet zijn bij een soort Bol.com. 

Een kwestie van veel geld erin stoppen en dan heb 

je ook wat! Je hoeft er zelf niet veel voor te doen. 

Het wordt je thuis gebracht! 
 
 
Maar dan wordt het ook in 2022 weer Kerstmis. Ook 

het Kerstkind is weggedrukt door een wereld van 

commercie en veel glittering. Waar kwamen 

kinderen ook weer vandaan en dus ook het 

Kerstkind? Dat was toch een andere wereld. Een 

wereld waar liefde de toon zet en niet geld en 

goed. Misschien is het niet alleen maar ellende.  

We moeten beseffen dat het anders kan nu we 

tegen grenzen aanlopen en beseffen dat we 

bepaald niet almachtig zijn.  
 
 
Ik wens ons een ouderwets Kerstfeest! 

Henk Peters, kerkbestuur. 

 

 

 

 

COLLECTES: 

 
08 nov. 2022 t/m 08 dec. € 1887,90 
 

 


