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Titus Brandsmaparochie Oss 

 

 

KERSTMIS – WAT VIEREN WE? 

Kerstmis. Het feest van de stal met de kribbe, de 

engelen en de kerstboom, de nachtmis en het 

samen eten, …. Dat is de aantrekkelijke 

buitenkant van het feest. De binnenkant ervan, de 

betekenis die wij willen vieren, dat is de geboorte 

van God in de mens en die van de mens in God. 

Wat we eigenlijk jaarlijks vieren is iets heel 

wonderlijks en niet te vatten of te begrijpen: de 

wederzijdse geboorte van God en mens in elkaar.  

Augustinus, een bekende 4e-eeuwse bisschop, 

mysticus en kerkvader, schrijft in een van zijn 

Kerstpreken: ‘God is mens geworden zodat de 

mens God kon worden. Die geboorte van God 

gebeurt aldoor, maar wat als zij niet in mij 

gebeurt, wat helpt me dat dan? Dát zij in mij 

gebeurt, daar hangt alles van af!’ 

Waarom hangt volgens Augustinus van die 

geboorte van God in ons alles van af? Omdat 

zonder deze geboorte zijn Koninkrijk niet kan 

plaatsvinden. Als wij niet vanuit God geboren 

worden, zullen we genoegen moeten nemen met 

onze eigen koninkrijkjes. Met onze eigen 

eenmansstaatjes, die telkens weer met elkaar in 

conflict raken en elkaar het bestaan niet gunnen. 

Daarom hangt volgens Augustinus alles af van 

deze wederzijdse geboorte. En niet eenmalig ooit 

in Jezus van Nazareth, nee voortdurend, in elk 

mens en in elke generatie opnieuw. Maar vooral 

in u en mij, want wij hebben met elkaar van doen. 

Hoe vindt deze geboorte nu plaats? Zij vindt 

plaats dáár waar wij God niet in de weg zitten. 

Wil God geboren worden in mij, dan zal ik in mij 

plaats moeten maken voor Hem. Zoals een 

moeder in haarzelf plaats maakt voor het 

ongeboren kind. Dat betekent dat ik minder 

worden moet, opdat Hij groter groeien kan. Als 

ik word tot wat ik ben: een mensenkind van God 

uit gegeven, kan Hij zijn wat Hij is: Degene die 

mij elk moment zijn leven geeft, en met mij al 

wat is. 

Zoals bij een gewone geboorte is het ook hier de 

kunst om enkel mee te bewegen met de weeën en 

níet zelf te sturen. Door met God mee te bewegen 

zal ik minder worden en Hij méér. Door 

dagelijks, en stapje voor stapje, alles in God los 

te laten wat ik ben, wat ik weet, en wat ik bezit. 

Door in al mijn doen en laten, alles, inclusief 

mijzelf, steeds weer toe te vertrouwen aan Hem. 

Alleen zó kom ik gaandeweg met al wat is in 

God. En alleen zó ontstaat er gaandeweg, beetje 

bij beetje ruimte in mij voor God om méér te 

worden. Ruimte voor Hem die ik niet ben, die ik 

niet bezit en die ik niet begrijp.  

 

 
 

Kerstmis. Het feest van de wederzijdse geboorte 

van God en mens in elkaar. Alleen als dat 

dagelijks en stapje voor stapje gebeurt, is het 

ieder jaar echt feest. Anders blijft het een 

buitenkantgebeuren, een oppervlakkig feestje. 

Dan komt de door ieder zo verlangde vrede op 

aarde niet dichterbij, en zijn er geen mensen in 

wie Hij welbehagen vinden kan.  

 

Ik wens u een zalig Kerstfeest. 

p. Leon Teubner 
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De eerste Adventszondag ligt alweer achter ons. De 

Kerstspullen hebben we  uit hun zomerslaap gewekt en 

nagekeken of alles nog heel was. Alle lampjes doen het 

nog en slechts twee ballen zijn gesneuveld. Een perfect 

excuus dus om toch weer wat nieuws te kopen. Als 

laatste pakken we een acht meter lang rood lint uit met 

mini-wasknijpers. Juist, voor de kerstkaarten. 

 

In de eerste helft van de 19e eeuw was het de gewoonte 

om rond Kerstmis al je familie en goede  vrienden een 

lange brief te schrijven met daarin wederwaardigheden 

van het afgelopen jaar en die te besluiten met een 

heilwens voor het komende jaar. Een karwei dat, 

afhankelijk van de grootte van je sociale kring, enkele 

weken in beslag nam.  

 

In 1843 was de Engelse kunstliefhebber Henry Cole 

veel te laat met dit werkje begonnen. Begin december 

kwam hij in tijdnood. Enkele jaren daarvoor was hij lid 

van een commissie geweest dat de posttarieven voor 

kaarten verlaagde van vier naar één pence. Met dit in 

gedachten liet hij een bevriende kunstenaar een kaart 

ontwerpen met een vrolijk familie aan een rijk gedekte 

tafel die al proostend hun beste wensen overbrachten 

aan de ontvanger met de sindsdien klassieke Engelse 

tekst “A Merry Christmas and A Happy New Year To 

You”. De kerstkaart was geboren. Bij de drukker 

bestelde hij  vervolgens 1000 kaarten. Ja, u leest het 

goed 1000 stuks.  

 

Zoveel zullen we er dit jaar niet schrijven, maar voor 

ons zijn kerstkaarten onlosmakelijk verbonden met 

Kerstmis. Zittend aan een tafel met een stapel kaarten 

en een lijst voor ons, proberen we elke keer een kaart 

uit te zoeken en die van een passende tekst te voorzien. 

En telkens denken we dan even aan de ontvanger en 

wat we hem/haar voor het volgend jaar toewensen.  

 

We weten uiteraard niet wat het afgelopen jaar voor u 

betekend heeft.  We willen in ieder geval van deze 

gelegenheid gebruik maken om u het volgende toe te 

wensen: Een mooie Kerst met momenten van rust en 

intimiteit, momenten van terugkijken en vooruitzien, 

momenten van samenzijn en van hoop. En we hopen 

dat 2016 voor u een zeer gezegend jaar wordt! 

mailto:algemeen@tb-parochie.nl
http://www.titusbrandsmaparochieoss.nl/
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……. AANGESTIPT ……. 
 

 ZONDAG 10 JANUARI - TOEDIENING 

VAN HET SACRAMENT VAN DE ZIEKEN 

Wij kennen in onze geloofstraditie heel 

bijzondere gebaren die allemaal getuigen van 

onze verbondenheid met God. De grote ‘gebaren’ 

noemen we sacramenten, de kleinere – en dat zijn 

er velen – sacramentaliën. Bij het begin van het 

leven zeggen we God dank voor het nieuwe leven 

in de doop, op het eind van ons leven of wanneer 

ons leven bedreigd is, kennen we het ‘sacrament 

van de ziekenzalving’. Elk jaar bedienen we dat 

sacrament gezamenlijk, gewoon in de 

zondagsviering. Op 10 januari wordt er voor 

ieder die voelt dat zijn levenskrachten afnemen 

de gelegenheid om dat sacrament te ontvangen. 

Pater Jan Brouns, provinciaal van de 

Karmelieten, zal die morgen voorgaan samen met 

Leon Teubner.  

 

 ZANGMIDDAG 13 FEBRUARI 

Enkele jaren geleden heeft Elise Vorstermans een 

geweldige middag verzorgd voor de 

gezamenlijke koren van onze parochie. In het 

kader van het Titus-jaar is zij wij weer bereid 

gevonden een zangmiddag te realiseren en wel op 

zaterdag 13 februari. Iedereen die wil en kan 

zingen is uitgenodigd hieraan deel te nemen. Als 

u belangstelling hebt, kunt u zich melden bij Jos 

Wagemakers,  639 531. 

 

 VIERING 2E ZATERDAG VD MAAND 

Met ingang van december dit jaar is de 

Werkgroep Titus gestopt met de maandelijkse 

woord- en communievieringen op de 

zaterdagavond. Als parochie willen we onze 

vieringen meer concentreren op de zondag. 

Daarom zal de werkgroep Titus vanaf volgend 

jaar vier keer per jaar voorgaan in de 

zondagsviering. Daarnaast blijven zij ook de 

Oudejaarsviering en de Goede Vrijdagviering 

verzorgen, en gaan zij voor in de Ministershof en 

de Sterrebos. 

 

 GEZOCHT: BEZORGERS BRIEVEN 

AKTIE KERKBALANS 

Voor diverse wijken zijn we nog op zoek naar 

bezorgers voor de Aktie Kerkbalans. Dit wil 

zeggen tweemaal per jaar, eind januari/begin 

februari en eind september/begin oktober het 

bezorgen van brieven op de door ons aangegeven 

adressen. Wilt u ons helpen? Neem dan contact 

op met Els Draad,  622 164.  

 

 OPBRENGST KLEDINGINZAMELING 
Op zaterdag 10 oktober hebben we kleding 

ingezameld voor Mensen in Nood. De totale 

opbrengst was 685 kg. Waarvoor hartelijk dank. 

 

 JUBILARISSEN KOOR 

Tijdens het Ceciliafeest van het herenkoor op 15 

november is aan de heren Jan van Schaijik, 

Albert van Zuijlen en Hans van Zummeren een 

vergulden speld uitgereikt vanwege hun 40-jarig 

jubileum. Het Titus Brandsmakoor huldigde 

koorzangeres Agnes van der Heijden voor haar 

50-jarig jubileum. Zij kreeg een vergulde hanger 

omgehangen. 

 
WAT GELOOF IK EIGENLIJK?  

God is er achter 

Ooit ben ik tot de conclusie gekomen dat je God 

niet kunt beredeneren. Daarom heb ik erover 

nagedacht: kun je God ervaren? Bijvoorbeeld:  

Als ik op mijn vaste fietstocht de bossen in fiets, 

sta ik daar meestal niet bij stil. Maar soms 

overvalt me het gevoel van verwondering. Het is 

alsof ik een mooie ansichtkaart in fiets en alle 

bomen een eigen persoonlijkheid hebben. Het 

geeft een gevoel van: “alles samen is één”.  

Of ’s nachts als ik een mug hoor zoemen. Hoe 

weet die mug waar mijn voeten onder de dekens 

uitsteken? Het beestje is te klein voor een neus 

om mijn voeten te ruiken. Het is dan donker, en 

ook voor hersenen is er in dit beestje geen plaats. 

De mug kan dus niet bedenken waar het 

voeteneinde is. Dat is voor mij niet te vatten. 

De laatste tijd ben ik steeds vaker geraakt door 

een ontmoeting of een gesprek. Er hoeft dan niets 

bijzonders gezegd te zijn, er is dan alleen het 

gevoel: “dit was mooi” of “dit was goed”. God 

heeft ervoor gezorgd dat dit gebeurde. Zelfs 

‘verdrietige’ ontmoetingen kunnen mij dit gevoel 

geven.  

Maar dit is niet God. Ik vermoed dat God er 

achter zit. Het zijn maskers van God. Maar wie 

of wat God is? Ik weet het echt niet. 

Erik 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitr_GX2bfJAhWHLg8KHWZfBuEQjRwIBw&url=http://www.kerstplaatjes.nl/kleurplaten/kerstmis/&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNGgnCNOGO0MssuOw8_KVXnPeT4u7Q&ust=1448957419715123
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 

 

Dag Datum Tijd Dienst Voorganger Koor 

      

Zondag 20 december 4e zondag van de Advent Mi. 5, 1-4a ev. Luc. 1, 39-45 

Zon. 20 dec. 10.00 u Woord- en communieviering p. L. Teubner Herenkoor 

      

Maandag 21 december Boeteviering Mi. 5, 1-4a ev. Luc. 1, 39-45 

Ma. 21 dec 19.00 u Boeteviering p. L. Teubner Volkszang 

      

Donderdag 24 december Kerstavond Jes. 9, 1-3. 5-6 ev. Luc. 2, 1-14 

Do. 24 dec. 15.30 u Kleuterviering p. L. Teubner + N.v.t. 

    wg. Kleutervier.  

  17.00 u Familieviering p. B. Halma de Titaantjes 

   (plaatsreservering noodzakelijk) wg. Familievier.  

  19.00 u Eucharistieviering p. B. Halma + Titus Brandsmakoor 

   (plaatsreservering noodzakelijk) p. L. Teubner  

  21.00 u Eucharistieviering p. B. Halma + Mediorenkoor 

   (plaatsreservering noodzakelijk) p. L. Teubner  

   

Vrijdag 25 december Kerstmis Jes. 52, 7–10 ev. Joh. 1, 1–18 of 1–5. 9–14 

Vr. 25 dec. 11.00 u Eucharistieviering p. B. Halma + Herenkoor 

    p. L. Teubner  

   

Zondag 27 december Feest van de Heilige Familie 1 Sam. 1, 20-22. 24-28 ev. Luc. 2, 41-52 

Zon. 27 dec. 10.00 u Eucharistieviering p. B. Wolbers Volkszang 

      

Donderdag 31 december Oudjaar 1 Sam. 1, 20-22. 24-28 ev. Luc. 2, 41-52 

Do. 31 dec. 19.00 u Woord- en communieviering Werkgroep Titus Volkszang 

      

Vrijdag 1 januari Nieuwjaar Num. 6, 22-27 ev. Luc. 2, 16-21 

Vr. 1 jan. 11.00 u Eucharistieviering p. B. Halma + Titus Brandsmakoor 

    p. L. Teubner  

      

Zondag 3 januari Openbaring des Heren 

Driekoningen 

Jes. 60, 1-6 ev. Mat. 2, 1-12 

Zo. 3 jan. 10.00 u Woord- en communieviering p. L. Teubner + Volkszang 

   Samenviering met St. Dichterbij p. E. Mickers  

      

Zondag 10 januari Doop van de Heer Jes. 40, 1-5. 9-11 ev. Luc. 3, 15-16. 21-22 

Zo. 10 jan. 10.00 u Eucharistieviering p. J. Brouns + Mediorenkoor 

   Ziekenzalving p. L. Teubner  

   Op bezoek bij Titus   

      

Zondag 17 januari 2e zondag door het jaar Jes. 62, 1-5 ev. Joh. 2, 1-12 

Zo. 17 jan. 10.00 u Eucharistieviering p. F. Thuis Herenkoor 

      

Weekend 24 + 25 jan. 3e zondag door het jaar Neh. 8, 2-4a. 5-6. 8-10 ev.Luc. 1, 1-4; 4, 14-21 

Za. 23 jan. 18.30 u Eucharistieviering p. B. Halma + De Titaantjes 

   Presentatievier. communicanten p. L. Teubner  

Zo. 24 jan. 10.00 u Oecumenische viering Ds. H. Vijver + Samenzang 

PAASKERK  p. L. Teubner  
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LIEF EN LEED 

Door het sacrament van het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: 

 

 

Danley in den Bosch, Cronjestraat 11 te Arnhem 

 

 

 
 

Met droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van: 

2 oktober 

6 oktober 

7 oktober 

17 oktober 

20 oktober 

21 oktober 

24 oktober 

4 november 

7 november 

15 november 

22 november 

Harry Vos, Nieuwe Hescheweg 39 

Mientje van Beuningen, ZC Katwijk 

Gerda de Vries – van Tilburg, Karel Doormanstraat 10B 

Siny Melchers – Meijer, ZC Katwijk 

Martin Donkers, Kruisstraat 70E 

Hetty Meeuwsen – Wiggers, van Schaikstraat 41 

Harrie van Dijk, Van der Zaanstraat 16 

Elisabeth de Blouwe – van Namen, ZC Ruwaard 

Leny Broekaart – Janssen, ZC Heelwijk 

Eric Boerboom, Vinkenstraat 37 

Henk Janssen, Kortfoortstraat 73 

99 jaar 

81 jaar 

88 jaar 

87 jaar 

84 jaar 

82 jaar 

84 jaar 

84 jaar 

92 jaar 

56 jaar 

78 jaar 
 

 
 
BRIEF VAN RAAD VAN KERKEN OSS AAN WETHOUDER INZAKE VLUCHTELINGEN 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAm_a_3LfJAhUDhA8KHZDmDuQQjRwIBw&url=http://hccbeginners.werkgroepen.net/maarn/?attachment_id%3D1599&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNG7y3eePgtmwKIBXZijb3wwVwSRoA&ust=1448958309216072
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAm_a_3LfJAhUDhA8KHZDmDuQQjRwIBw&url=http://hccbeginners.werkgroepen.net/maarn/?attachment_id%3D1599&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNG7y3eePgtmwKIBXZijb3wwVwSRoA&ust=1448958309216072
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KINDERPAGINA 
 

VORMSEL 

Op 20 november hebben Rosalie Boerboom, Bibi Fransen, Nicole Hartogs, Eva Joret, Grada en Marietje de 

Kleijn, Therry Mulyati, Olivia Sowierszenko en Quinten van Tilburg van Vicaris Schröder het sacrament 

van het Vormsel ontvangen. 

 

KNUTSELEN: KERSTSTER 3D 

Kopieer de afbeeldingen van de kerststerren op geel A4-papier.  

Knip beide kerststerren uit. 

Knip ook over de getekende midden lijntjes. 

Schuif de midden lijntjes in elkaar zodat de kerstster kan blijven staan. 

Met een touwtje aan de bovenkant kun je de ster ook in de kerstboom hangen… 

 

 

 

 
 

 

 

DRIEKONINGEN ZINGEN 

Woensdag 6 januari sluiten we de kersttijd af met het Driekoningen zingen rondom de kerk met jonge en 

oudere koningen en herders. Iedereen is van harte welkom vanaf 17.45 uur. Er zijn verkleedkleren en 

lampions aanwezig, zodat iedereen verkleed kan meedoen. Om 19.30 uur zijn we terug en is er soep en 

stokbrood. Het opgehaalde snoep wordt verdeeld zodat ieder kind om 20.00 uur met een snoepzak naar huis 

kan. Eventuele financiële giften gaan naar de stichting Misuku Malawi, die door vrijwillige medeparochianen 

gesponsord wordt met contacten ter plekke. IBAN NL10 RABO 0148.4120.09 www.misuku-malawi.nl. 

Driekoningen zingen, een lange en levende traditie voor jong en oud. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Els  636 158 of Ineke  635 768.  

 

N.B.: Bent u niet thuis of heeft u liever geen bezoek plak dan a.u.b. een briefje op de bel! 

 

http://www.misuku-malawi.nl/
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VIERINGEN RONDOM KERST 

24 december – Kerstavond 

Voor de vieringen op Kerstavond, uitgezonderd 

de Kleuterviering, worden toegangskaarten 

uitgereikt. De gratis toegangskaarten zijn af te 

halen bij de receptie, welke geopend is van 

maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 

12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur; op vrijdag 

van 09.00 tot 12.00 uur. Ook kunt u na de 

weekendvieringen kaartjes afhalen. 

 

 
 

15.30 uur - Kleuterviering  

(Groot)Ouders met kleuters kunnen in deze 

viering terecht, waarin op een eenvoudige, 

aansprekende manier het kerstverhaal wordt 

verteld aan de kleintjes. Kinderen mogen ook 

verkleed als herders, als schaapjes, als sterretjes 

of als engeltjes naar de kerk komen. Het zou leuk 

zijn als je de geknutselde ster uit dit parochieblad 

meebrengt, zodat we deze in de kerstboom in de 

hal kunnen hangen. 

 

 
 

17.00 uur - Familieviering  

Deze eucharistieviering is voor het gezin met 

kinderen op de basisschool. Het kerstverhaal 

wordt uitgebeeld. Samen met ons jeugdkoor, de 

Titaantjes, zingen we kerstliederen. Onze 

familievieringen zijn ook, bij uitstek, geschikt 

voor kinderen, die in het voorjaar hun eerste 

Heilige Communie zullen doen.  

 

19.00 uur - eerste avondviering 

Eucharistieviering met medewerking van het 

Titus Brandsmakoor. 

 

21.00 uur - tweede avondviering 

Eucharistieviering met medewerking van het 

Mediorenkoor. 

 
25 december - Eerste Kerstdag 

Om 11.00 uur vieren we het Hoogfeest van 

Kerstmis in de eucharistieviering met 

medewerking van herenkoor Canticum Novum. 

 

 
 

VIERINGEN OUD-/NIEUWJAAR 

Woensdagavond 31 december om 19.00 uur 

nemen we afscheid van het oude jaar in een 

sprekende dankviering.  

Op donderdag 1 januari om 11.00 uur beginnen 

we het nieuwe jaar met een eucharistieviering 

met medewerking van het Titus Brandsmakoor, 

om Gods zegen te vragen over het nieuwe jaar. 

Aansluitend brengen we een toost uit op het 

nieuwe jaar en wensen elkaar een gezegend jaar 

toe. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-h93gibjJAhUDeQ8KHcOaA3UQjRwIBw&url=http://quilten.startpagina.nl/forum/topic/1301727/kerststal/&psig=AFQjCNElZXqukAMFcMxLR065pZhYwA5fDA&ust=1448970460018366
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.kindengeloof.nl/plaatjes/kindje-jezus.gif&imgrefurl=http://www.kindengeloof.nl/thema-kerstmis.html&h=250&w=160&tbnid=DqYx2I1hmwMoHM:&docid=AwxIzpGLy2oQIM&ei=lDhcVqI3gqI--4K6mAI&tbm=isch&ved=0ahUKEwii0cHyirjJAhUCkQ8KHXuBDiMQMwhIKCEwIQ
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WANNEER DE EEUWIGE KEERT IN DE 

KEER VAN ZIJN VOLK ZAL JACOB 

JUICHEN (PSALM 14) 

Telkens als wij ons omkeren naar God, gebeurt 

dat vanuit zijn bewogenheid om ons. Hij is ons 

iedere keer voor. Gelukkig maar.  

Op zaterdagochtend 19 december willen wij 

stilstaan bij Gods bewogenheid om ons. Wij 

zullen psalm 14 samen lezen en bidden, en de 

betekenis ervan voor ons eigen leven overwegen.  

De bijeenkomst is van 10.00 tot 12.30 uur op de 

pastorie. Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie of 

thee. Om 12.30 uur is er de mogelijkheid om 

samen te lunchen (zelf lunchpakket meenemen). 

Info Leon Teubner, pastoraal werker 

(pastor.teubner@tb-parochie.nl).  

 

LEVENDE KERSTSTAL SCOUTING 

TITUS BRANDSMA 

 
Zondag 20 december tussen 12.00 en 17.00 uur 

bent u weer welkom om de levende kerststal te 

bezoeken. De kerststal is gratis te bezoeken aan 

de Industrielaan 57 (scoutinggebouw). 

 
Op dinsdag 29 december organiseert Het Osse 

Inloophuis (HOI) weer ‘Tussen de Feesten’. Dit 

ongedwongen samenzijn tussen al de feestdagen 

door, begint om 15.00 uur en eindigt rond 19.00 

uur.  Het samenzijn vindt plaats in de 

Pinksterterp, achter de Paaskerk, Wethouder Van 

Eschstraat 165. We beginnen met koffie, in de 

loop van de middag schenken we een drankje en 

daarna serveren we een eenvoudige maaltijd. 

Ook dit jaar komt het koor Picolomioss de 

feestvreugde verhogen. De toegang is gratis. Een 

vrijwillige bijdrage, indien mogelijk, is welkom.  

Info: Til van der Sanden,  623 002. 

STICHTING VRIENDEN 

VAN HUNEDOARA  OLIEBOLLEN-ACTIE 

Om geld in te zamelen voor de jongeren-

werkvakantie naar Roemenië in 2016 gaan de 

jongeren ook dit jaar weer zelf oliebollen bakken 

en verkopen. De kosten bedragen: oliebollen per 

stuk 75 cent, 10 voor 7 euro; rozijnenbollen per 

stuk 80 cent, 10 voor 7,50 euro. 

 

Bestel voor 25 december uw heerlijk verse 

oliebollen: 

 via mail naar korkamminga@ziggo.nl 

 of telefonisch:  643 778 (’s avonds) 

 of d.m.v. een bestelformulier. 

Bestelformulieren liggen in de hal van de 

Paaskerk en de hal van de St. Jozefkerk. Daar 

kunt u de formulieren ook weer inleveren. 

 

Afhalen van uw vers gebakken oliebollen kan op 

31 december tussen 11:00 en 15:00 uur bij 

familie Kamminga aan de Kromstraat 165 in Oss. 

In Oss kan ook bezorgd worden (3 euro 

bezorgkosten). 

 

Wat houdt die werkvakantie in? 

De vorige keer hebben we een school voor 

verstandelijk beperkte kinderen opgeknapt en een 

speeltuin aangelegd. Volgend jaar gaan we een 

ziekenhuis opknappen, samen met Roemeense 

jongeren. Ook maken we weer een programma 

om zieke of verstandelijk beperkte kinderen te 

vermaken. En niet te vergeten gaan we ook 

voedselpakketten bij Roemeense gezinnen thuis 

brengen. Voor meer informatie over onze 

stichting kunt u onze site bezoeken: 

www.vriendenvanhunedoara.nl. 

 

 

mailto:pastor.teubner@tb-parochie.nl
mailto:korkamminga@ziggo.nl
http://www.vriendenvanhunedoara.nl/
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ADVENTSAKTIE: 

OPVANG VAN VLUCHTELINGEN IN OSS  

Dit jaar willen we onze adventsactie bestemmen 

voor de opvang van vluchtelingen in Oss. Als 

Titus Brandsma parochie willen we, zoveel we 

kunnen, samen met de gemeente en andere 

instanties meehelpen aan een goede ontvangst en 

opvang van deze ontheemden. Daarover gaan we 

binnenkort ook in overleg. We weten nog niet 

wat nodig is: concrete hulp of veeleer tijd, 

contact, het aanbieden van onze ruimtes voor 

samenzijn of iets heel anders. Het is duidelijk dat 

hier voor ons een opdracht ligt én .... die zal zeker 

ook geld kosten. 

Daarom onze oproep: wil de adventsactie gul 

bedelen. De hele adventstijd staat de ton in de hal 

waar u uw bijdrage in kunt doen en op de vierde 

zondag van de advent –20 december– zal de 

collecte speciaal voor dat doel gehouden worden. 

 

GESLAAGDE FAIR TRADEZONDAG 

Terugkijkend kunnen we zeggen, dat het weer 

een geslaagde fairtradezondag was. De 

fruitkramen op het plein waren een succes. Er 

zijn veel mandjes gemaakt. Ook in de Carmelzaal 

viel van alles te beleven.  

In de middag traden Marij van de Boom en 

Kornelis Lievense tweemaal op. Als u meer van 

haar wilt weten dan gaat u naar 

www.marijvdboom.nl . De loterij heeft veel 

opgebracht evenals de bloemengroep en het eten 

en drinken. Daardoor kunnen we € 878,50 

overmaken naar de voedselbank. Hartelijk dank 

daarvoor. 

 

SCHULDHULPMAATJE WORDEN, IETS 

VOOR JOU? 

SchuldHulpMaatje Oss is op zoek naar 

vrijwilligers. Uitleg hierover vindt u op hun 

website: http://schuldhulpmaatje.nl/13-actieve-

plaatsen/451-oss1.html.  

Wilt u liever rechtstreeks contact? Dat kan op 

maandagavond tussen half acht en half tien in 

buurtcentrum Kortfoort. 

 

 
ZIN IN FILM - BROKEN 

Datum: vrijdag 15 januari 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats: Het Hooghuis, locatie Oss-West, 

Verdistraat 75 

Entree: € 5,- inclusief koffie/thee in de pauze 

 

De film ‘Timbuktu’ zorgde voor veel stof tot 

nadenken. Zeker met het oog op de bedreigingen 

die onze wereld momenteel teisteren. Met de 

derde film van dit seizoen, ‘Broken',  halen we de 

problemen dichter bij huis. Ze spelen niet op 

wereldschaal, maar in onze buurt, in de directe 

wereld om ons heen. Ook deze keer zal de film 

genoeg stof voor een inspirerend gesprek 

opleveren.  

 

In Broken staan drie families centraal die aan 

hetzelfde pleintje wonen en elk meer dan hun 

portie ellende krijgen. De meest prominente rol is 

weggelegd voor de 11-jarige Skunk. Haar leven 

verandert op slag, wanneer ze getuige is van de 

brute mishandeling van haar buurjongen Rick. 

Deze gebeurtenis maakt een einde aan de 

onschuld in het leven van de vrolijke Skunk. Haar 

huis, haar buurt, haar school zijn blijkbaar toch 

niet zo veilig als ze dacht. Verward zoekt ze 

troost bij Rick. Bij hem kon ze immers altijd 

terecht, maar ook die zekerheid lijkt niet meer te 

bestaan. De gelukkige zekerheden van haar jeugd 

maken plaats voor een met angst gevulde twijfel. 

Een complexe, gebroken wereld is wat rest. 

Skunk zal moeten kiezen: weggaan of blijven, 

leven of sterven. 

Dit Britse drama, gebaseerd op het gelijknamige 

boek van Daniel Clay, won in 2012 een British 

Independent Film Award voor Beste Film. Het 

verhaal wordt ondersteund door prachtige 

muziek, een scherpe montage en een goede cast. 

Voor meer informatie: www.zininfilmoss.nl. 

http://www.marijvdboom.nl/
http://schuldhulpmaatje.nl/13-actieve-plaatsen/451-oss1.html
http://schuldhulpmaatje.nl/13-actieve-plaatsen/451-oss1.html
http://www.zininfilmoss.nl/
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TERUGBLIK OP ACTIVITEITEN 

Met veel plezier en grote dankbaarheid mogen 

we terugblikken op het jubileumweekend waarin 

we feestelijk vierden dat 125 jaar geleden 

karmelieten in Oss kwamen wonen en werken. 

Dankbaar en blij zijn wij met de support van zo 

velen om dit tot een geslaagd gebeuren te maken. 

Terugblikkend denken we aan de medewerking 

van de Prior Generaal van de Karmelieten Orde 

pater Fernando Millán Romeral, pater Prior 

Provinciaal Jan Brouns en het Gemeentebestuur 

van Oss, die ons verzoek honoreerden om Titus 

Brandsma tot Ereburger van Oss te benoemen. 

De Gemeente Oss organiseerde een zeer geslaagd 

symposium met goede sprekers waarvan velen 

getuige zijn geweest. De kleine Titus-expositie in 

de Publiekshal van het Gemeentehuis. De 

lezenaar geschonken door de Gemeente en 

inmiddels geplaatst tegenover het monument van 

Titus bij het gelijknamige Titus Brandsma 

Lyceum. De medewerking van Stadsarchief Oss 

om een fraaie, drukbezochte, overzichtstentoon-

stelling in te richten. 

De  stralende opening van de kunstexpositie in de 

kerk met gracieuze dansen door leden van de 

Balletschool Dimphy. Met passende, mooi 

uitgevoerde gitaarmuziek door Divertimento 

Chitarra. Velen hebben inmiddels de 

tentoonstelling in de St. Jozefkerk bezocht. Wat 

een creativiteit en wat een rijke oogst aan 

prachtige werken heeft dit initiatief gebracht. 

De gezellige maaltijd waarbij speciale gasten 

waren uitgenodigd via de Voedselbank. De 

feestelijke viering van dank op zondagmorgen 

met de gezamenlijke koren. Met een inspirerend 

woord ter overweging van de Prior Generaal 

pater Fernando. Wat een intens en warm 

gebeuren en een persoonlijke nabijheid. De 

herinnering hieraan bewaren wij in ons hart. 

Op deze plaats willen we een aantal begunstigers 

bedanken. Josina Bloemen voor de royale gave 

waarmee de dames van onze bloemengroep 

prachtige stukken hebben gemaakt. Catering van 

Beek voor de heerlijke hapjes bij de opening van 

de kunsttentoonstelling. De roomsoesjes van AH 

Burchtplein tijdens de receptie op zondag. 

Haarmode Wingens die de kaalhoofdige keurig 

in het haar zette zodat deze als een living statue 

Titus mocht verbeelden na afloop van het 

symposium. Dit alles maakt dat we mogen 

terugkijken op een zeer geslaagde viering. We 

zijn echter nog niet helemaal klaar. Voordat we 

dit jubileumjaar rond Pasen afsluiten zijn de 

volgende activiteiten gepland: 25 januari  

inleiding met als thema: 'Bijbelse vrouwen' door 

Lia van Aalsum. 13 Februari: zangmiddag o.l.v. 

Elise Vorstermans. 5 Maart: de passie van Bach, 

Ad de Keyzer, medewerker Titus Brandsma 

Instituut. Kijkt u ook op de website van onze 

parochie voor informatie, impressies van 

gebeurtenissen, foto's.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITUS BRANDSMA 

 

Bij leven klein, maar gesmeed 

uit onbuigzaam staal. 

Nu.. vast in bruinig brons gegoten 

staat hij daar en staart 

over de straat waarin hij 

aanzet gaf tot: 

Een echte bib, het regionale blad 

“de Stad Oss” èn middelbaar onderweijs. 

Zo schiep de klein Fries in grijs verleden 

ruimte in een dorpse stad 

voor nieuwe mogelijkheden. 

In zijn spoor een stoet van Carmelieten, 

die huis en haard verlieten 

om –voor eigen ziel en zaligheid– 

met vuur God en mens te dienen. 

 

Jan van den Boom, Stadsdichter 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR 

Op 1 november heeft een grote bestuurs-

wisseling plaats gevonden omdat de toegestane 

bestuurstermijn van Harry Faasen (vice-

voorzitter), Jan van de Veerdonk en Tijn Schonk 

en Peter Lammers (PBG) er op zat. Op dezelfde 

datum is Henk Peters als vice-voorzitter 

aangetreden. 

 

De bestuursperiode onder vice-voorzitterschap 

van Harry Faassen kan vooral gekenmerkt 

worden als een periode dat de fusie tot Titus 

Brandsmaparochie zich moest gaan zetten. Elke 

parochie heeft haar eigen gewoonte en cultuur. 

Natuurlijk allebei katholiek maar op een eigen 

manier gerund door een groep vrijwilligers die 

hun hart gaven aan hun kerk, hun gemeenschap. 

Dat is altijd een pijnlijk proces van afscheid 

nemen van het vertrouwde en het er op proberen 

te wagen in de nieuwe situatie. Het is jammer dat 

mensen in dat pijnlijke proces soms zijn 

afgehaakt. We zouden ze graag weer willen 

verwelkomen. Het bestuur onder leiding van 

Harry heeft pijnlijke beslissingen moeten nemen 

om de financiën op orde te krijgen en heeft er 

voor gezorgd dat we een uitstekend outillage 

hebben om elkaar te ontmoeten en bijEEN te 

komen. Ook vanaf deze plek een hartelijk dank je 

wel aan Tijn, Jan, Peter en Harry voor de 

overdracht van een gezonde parochie aan een 

nieuw bestuur onder mijn leiding. 

 

Ik ben Henk Peters (1947) sinds januari 2011 

gepensioneerd als centrale directie van de 

Hooghuis-scholen. Gehuwd met Chérie 

Goudsmits, vier kinderen waarvan twee 

aangetrouwd en vier kleinkinderen. Bestuurder 

en redacteur van maandblad de Roerom, van SOL 

(Brabant-Zeeuwse Identiteitbegeleiders), van de 

Stichting Leergeld Oss, Bernheze, Uden en 

Veghel. 

 

Het aantreden van het nieuwe bestuur viel samen 

met de viering van 125 jaar Karmelieten in Oss, 

werkzaam in pastoraat, onderwijs, media, 

wereldwinkel, blijf-van-mijn-lijf-huis, 

bedrijfspastoraat. De generaal overste (Prior 

Generaal) van de Karmelieten uit Rome kwam dit 

meevieren en het feit dat Titus Brandsma 

ereburger van Oss werd. 

 

Pijnlijk en verdrietig element van de 

feestvreugde was dat pastor George Zeegers 

vanwege de levensbedreigende ziekte A.L.S. 

noodgedwongen met zijn parochiewerk moet 

stoppen. Het verloop van zijn ziekte is een 

slopend proces dat heel snel gaat. Pastor Zeegers 

blijft tot zijn opvolger is benoemd formeel 

eindverantwoordelijk maar in de praktijk 

betekent dit dat pastor Leon Teubner hem waar 

mogelijk vervangt. Pastor Zeegers heeft niet 

alleen het fusieproces van de parochie geleidt 

maar ook verbindingen laten groeien tussen 

mensen binnen en buiten de kerk tegen de 

tijdgeest in. In hartelijke bewoordingen heeft de 

Prior Generaal hem in de feestelijke viering van 

zondag 8 november namens ons allen bedankt. 

 

 
 

De Nederlandse provincie van de Karmelieten 

bestaat uit 80 – meestal oudere mensen – waarvan 

18 vrouwen. Die 80 mensen behoeven verzorging 

en rusten uit van een welbesteed leven of hebben 

werk dat ze het liefste af maken. Eigenlijk is er 

geen pastor beschikbaar om George op te volgen 

maar door pijnlijk schuiven in werkzaamheden 

heeft de Prior Provinciaal Jan Brouns, in de 

persoon van pastor Tom Buitendijk (1946) een 

opvolger bereid gevonden van Amstelveen naar 

Oss te komen. Pastor Buitendijk is voor 

benoeming voorgedragen bij de bisschop van 

Den Bosch. En wij wachten op antwoord. Maar 

wij zijn erg blij dat hij zich bij ons wil voegen. 

 

Intussen hebben wij als bestuur afgesproken met 

het bestuur van de Karmelieten dat zij nu al  

internationaal willen uitzien naar opvolging van 

pastor Buitendijk. Wij hopen dat die nog een 

aantal jaren bij ons wil werken, maar die periode 

zal te overzien zijn. Wij hopen dus dat er 

gastarbeiders voor de Osse wijngaard van de 

Heer te vinden zijn, die zich nu al gaan 

voorbereiden. 
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In onze kerken is jarenlang gebeden: Heer stuur 

arbeiders voor onze wijngaard. Dat gebed is 

royaal verhoord want ruim 250 mensen zijn in 

onze parochie werkzaam als vrijwilligers. Van 

een klerikale kerk geleid door gewijde celibataire 

priesters zijn we aan het kantelen naar een kerk  

die gedragen wordt door toegewijde leken, 

mannen en vrouwen die ondersteund worden 

door een (parttime) priester onder andere voor 

toediening van de sacramenten. 

 

Onze toekomst ligt niet in het verleden. Daar 

gaan we nooit meer naar terug. We gaan op zoek 

naar een nieuwe vorm van kerk-zijn. Opnieuw 

verbindingen maken met jonge mensen die 

datzelfde geloof in God die Liefde is op een 

nieuwe manier en voor een nieuwe tijd vorm 

willen geven. 

En wij proberen met die tijd mee te gaan. Dat 

doen we door onze zondagse kerkdiensten vanaf 

januari 2016 ook uit te zenden op de kabel voor 

wie daar belangstelling voor heeft (abonnee-tv). 

En we zullen meer werk maken van digitale 

communicatie (mail en dergelijke). In de hal van 

ons kerkgebouw komt een digibord waar alle 

relevante actuele informatie op te lezen zal zijn. 

 

We gaan samen vol vertrouwen een nieuwe 

toekomst tegemoet. Wij hopen samen met U en 

jou. 

Henk Peters 

 

Thermometer 

 
 

Vrijwilligersavond 

Op vrijdag 22 januari is de vrijwilligersavond 

gepland. Houdt u alvast deze datum vrij in uw 

agenda? Een persoonlijke uitnodiging volgt. 

 
 

EEN KIND IS TER WERELD GEKOMEN 

 

Een kind is ter wereld gekomen, 

wie weet van hoe hoge komaf, 

om het menselijk leven te delen, 

de weg van de wieg tot het graf. 

 

Een kind is ter wereld gekomen, 

een mens die het licht heeft gezien, 

begeeft zich geheel in het donker 

met alle gevolgen van dien. 

 

Een kind is ter wereld gekomen 

en trekt door zijn lijden en strijd 

voor onze verwonderde ogen 

een lichtstreep van God door de tijd. 
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