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Titus Brandsmaparochie Oss 

 

 

MANTELMADONNA VAN LE PUY 
 

In een van de oudste Karmelkloosters is een 13e 

eeuws schilderij te zien van een 

Mantelmadonna. U ziet dit hieronder afgebeeld.  

 

 
 

Maria is gehuld in een zeer ruime mantel die 

bescherming biedt aan mensen van alle rangen 

en standen. Van arme mensen en vreemdelingen 

tot mensen van het gewone volk, de 

geestelijkheid en mensen van adel. Degene die 

dicht bij haar komt is de profeet Elia (links met 

baard), die de karmelieten zien als hun 

voorloper. 

 

Het gebaar van de mantelbescherming is van 

oorsprong juridisch. Kinderen werden erkend of 

geadopteerd doordat de vader hen onder zijn 

mantel nam. Daarnaast konden hooggeplaatste 

personen, vooral vrouwen, vervolgde personen 

bescherming verlenen onder hun mantel en 

genade voor hen vragen.  

Dit mantelbeschermingsrecht van de vrouwen 

wordt in de late middeleeuwen overgedragen op 

Maria. 

 

In de Bijbel staat Maria voor de mens die 

zwanger raakt van Gods Woord, en dat Woord 

van God laat geschieden in haar leven. Maria is 

degene die aan God haar handen en voeten 

aanbiedt en zegt: Hier ben ik, mij geschiedde 

naar uw Woord.  

Zo is zij met haar leven een voorbeeld voor ons 

als de drager van Gods Naam: Ik ben met jullie. 

Die Naam is een uitnodiging naar ons om 

werkelijk tot leven te komen, zo, dat Hij 

werkelijk in ons aan het licht kan komen Dat 

geschiedt wanneer wij met Maria zeggen: Hier 

ben ik, mij geschiedde naar uw Woord. En wij 

dus daadwerkelijk proberen om handen en 

voeten te gaan geven aan zijn Woord. 

 

Op deze manier naar Maria kijken - als 

voorbeeld van de drager van de Gods Naam Ik 

ben met jullie - is niet nieuw.  

Voor kerkgeleerden als Jan van het Kruis en 

Teresa van Avila, staat Maria symbool voor 

iedere mens die met zijn leven gestalte probeert 

te geven aan Gods Woord, dat wil zeggen: aan 

zijn werkzame aanwezigheid in en onder de 

mensen. Wij hoeven Hem niet uit te nodigen in 

ons leven aanwezig te komen, want Hij is er al, 

en wel altijd. Hij werkt daar waar wij Hem niet 

hinderen in het doen van onze eigen wil of 

uitoefenen van onze macht.  

 

Dit schilderij van de Maria hangt in een 

Karmelklooster. Dat is niet verwonderlijk. De 

karmelieten voelen zich bijzonder verbonden 

met Maria. Officieel heten zij: ‘de Broeders van 

Onze lieve vrouw van de berg Karmel’. En wij 

zijn als parochie al 125 jaar met hen verbonden.  

Als wij, als broeders en zusters van de Titus 

Brandsmaparochie in Oss, met Maria van de 

berg Karmel zeggen: Hier ben ik, mij 

geschiedde naar uw Woord, dan zal God ook 

ons maken tot een bewarende mantel, waaronder 

velen beschutting kunnen vinden.  

 

Dat wij, degenen die bij ons hun toevlucht 

zoeken, met open armen ontvangen en bewaren 

in Godsnaam. Dan zal Gods Geest in ons leven 

gaan waaien en zal het ook voor ons Pinksteren 

zijn. 

p. Leon Teubner
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Energiebesparing 

 

Tijdens Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort 

over een groep bange mannen en vrouwen. Hun angst 

verdween, ze stonden  in vuur en vlam en ze verlieten 

de kamer waarin ze verzameld waren om vol 

geestdrift hun verhalen te vertellen aan het volk. 

 

De Heilige Geest deed duidelijk niet aan 

energiebesparing. Wij wel! Aangewakkerd door angst 

en de berichtgeving in de media, zetten wij de 

thermostaat van ons hart een paar graadjes lager en 

velen doen een spaarlamp in hun bovenkamer. 

Barmhartigheid op de waakvlam.  

Niet alleen Europa sluit zijn grenzen, wij doen precies 

hetzelfde. Omdat we de stroom niet aankunnen, heeft 

iedereen zijn eigen quotum dagelijkse ellende 

waardoor hij/zij zich laat raken.  

 

Het trieste resultaat kunnen we bijna dagelijks lezen in 

de kranten. “Minder, minder” klinkt het in de straten, 

varkens hangen in bomen, gevels worden beklad en 

bakstenen vliegen door de ruiten. Godzijdank hebben 

ze geen kalashnikovs.  

Zolang dat in een dorp verderop gebeurt, kunnen we 

nog de schouders ophalen en ons verwonderen over 

“die halfgaren”. Maar niet als het in je eigen wijk 

gebeurt of je eigen straat en de mensen op de foto’s 

een herkenbaar gezicht krijgen.  

Dus geen AZC, beperkte noodopvang, geen 4 

statushouders in één huurwoning. Angst en (verbaal) 

geweld overwinnen redelijkheid en 

medemenselijkheid.   

 

Ik hoop dat we  met Pinksteren een beetje moed 

mogen ontvangen. Moed om op te staan, ons uit te 

spreken en tegen de stroom in te zwemmen. 

Misschien kunnen we dan voorkomen dat we morgen 

in  een wereld leven waarin we gezond verstand met 

een kaarsje moeten zoeken. 

 

Wij wensen u vurig een gezegend Pinksteren. 

 

 
 

mailto:algemeen@tb-parochie.nl
http://www.titusbrandsmaparochie.nl/
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LIEF  VROUWKE, 

 

Lief vrouwke, 

ik kom niet om te bidden 

maar om een tijd bij u te zijn. 

Ik heb niets te geven, 

niets te vragen deze dag. 

Ik bezit alleen de grote vreugde 

dat ik naar u kijken mag. 

 

Lief vrouwke, 

ik kom niet om u te spreken 

maar om een tijd bij u te zijn. 

Ik heb niets te zeggen 

niets te vragen deze dag. 

Maar gun me de grote vreugde 

dat ik naar u kijken mag. 

 

Lief vrouwke, 

ik kom niet om te zingen 

maar om een tijd bij u te zijn. 

Ik heb u niets te bieden 

niets te vragen deze dag. 

Maar gun me de grote vreugde 

dat ik moeder zeggen mag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELOOFSGETUIGENIS 

 

God. 

Ik heb altijd in God geloofd. 

Want Hij heeft ons mensen beloofd, 

Dat er eens vrede zal zijn 

Voor groot en klein. 

Voor jou maar ook voor mij, 

Daarom wil ik altijd bij Jezus zijn. 

 

Jezus is de weg. 

En luister wat ik zeg. 

Hij houdt van jou en mij,  

en maakt van binnen blij. 

 

Hij de Heer houdt van iedereen, 

Hij laat niemand alleen. 

Waar ik altijd heb mijn aandacht, 

Christus de Heer geeft veel kracht. 

 

Daarom moeten wij mensen elkaar liefde geven, 

dat is het echte leven, 

zoals Hij dat wou, 

Jezus ik hou van Jou. 

 

Hans Donkers 
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 

 
Zondag 15 mei Pinksteren Hand. 2, 1-11 ev. Joh. 14, 15-16 23b-26 

Zo 15 mei 10.00 u Eucharistieviering p.T Buitendijk Herenkoor 

Zondag  22 mei Feest van de H. Drie-eenheid Spr. 8, 22-31 ev. Joh. 16, 12-15 

Zo 22 mei 10.00 u Woord- en Communieviering p.L. Teubner   Titus Brandsmakoor 

Zondag 29 mei Feest van het H. Sacrament  Gen. 14, 18-20 ev. Luc 9, 11b-17 

Za 28 mei 18.30 u Eucharistieviering p.T Buitendijk de Titaantjes 

   Familieviering   

Zo 29 mei 10.00 u Eucharistieviering p.T Buitendijk Herenkoor 

Zondag 5 juni 

 
2e zondag na Pinksteren Kon.17, 17-24 ev. Luc 7, 11-17 

Zo  5 jun 10.00 u Woord- en Communieviering Werkgroep Titus Volkszang 

  

Zondag 12 juni 3e zondag na Pinksteren   Sam. 12, 7-10 + 13 ev. Lc 7, 36 – 8, 3   

of 7, 36-50 

Zo 12 jun 10.00 uur Eucharistieviering p.T. Buitendijk Mediorenkoor 

 Zondag 19 juni                                               4e zondag na Pinksteren Zach. 12, 10-11  ev. Luc. 9, 18- 24       

Zo 19 jun 10.00 uur Eucharistieviering p.T. Buitendijk  en Herenkoor 

   met Dichterbij p. E. Mickers    

Zondag 26 juni 5e zondag na Pinksteren    Klaagzangen 2, 2+ 10 – 14+ 18 + 19  ev. 

Mt. 8, 5-17      

                                                          
Za 25 jun 14.30 u 1e Communieviering p. J. v.d. Sandt Volkszang 

Za 25 jun 18.30 u Woord- en Communieviering p.L. Teubner   de Titaantjes 

   Familieviering   

Zo 26 jun 10.00 u Eucharistieviering p. T. Buitendijk   Titus Brandsmakoor 

9 zondag 3 juli 6e zondag na Pinksteren   Jes. 66 10-14c ev. Lc. 10, 1-12 + 17  

 Zo 3 jul 10.00 u Eucharistieviering p. T. Buitendijk   Volkszang. 

 

 

 

LIEF EN LEED 

 

Met droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van: 

 

03 februari 2016 Bob Groenewoud 87 jaar 

22 februari 2016 Peter van der Zanden 48 jaar 

06 maart 2016 Johanna Blummel - Ploegmakers 85 jaar 

07 maart 2016 Martien van Uden 84 jaar 

08 maart 2016 Willie Gielis 74 jaar 

18 maart 2016 Emmy Zus van Dorst – Remmits  88 jaar 

21 maart 2016 Bert Pepers 86 jaar 

08 april 2016 Jet Strik - Timmers 89 jaar 

13 april 2016 Mario van Dijk 48 jaar 
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KINDERPAGINA 

 

                   Vijf vingertjes 

 

          Vijf vingertjes zijn heel moe 

          en slapen met hun oogjes toe. 

          Totdat de zon met warme stralen 

          de vingers uit hun slaap komt halen. 

          De duim wordt wakker 

          en wekt zijn makker. 

          De wijsvinger is boos 

          hij sliep nog als een roos. 

          De middelvinger staat op 

          met een slaperige kop. 

          De ringvinger doet kwiek 

          zijn ochtendgymnastiek. 

          Ik ook, zegt pinkje pink 

          en voelt zich erg flink. 

          De vingers roepen dan in koor: 

          Dag zonnetje, blijven schijnen hoor! 

 

          Je begint dit spelletje met een gesloten vuist op tafel. 

          De vingers van je andere hand houd je gestrekt, hoog boven de vuist. 

          Die beelden de zonnestralen uit. 

          Een gele handschoen of een geel geverfde hand kan ook. 

          Tijdens het versje worden de vingers een voor een wakker. 
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PRESENTATIE FOTOBOEK BIJ 

AFSLUITING JUBILEUMJAAR 

 

"Waar zijn we?" 

Het motto van het jubileum Karmel Oss 125 

jaar. 

Met een heel gevarieerd programma hebben we 

veel mensen weten te boeien en inspireren. 

Denk aan de verschillende inleidingen.  

Over Elia, Maria, Karmel waarden en de 

leefregel in je eigen leven, over bidden, Teresa 

van Avilla, Bijbelse figuren en de Karmel, het 

symposium met verschillende aspecten in het 

leven van de Zalige Titus Brandsma, het 

toekennen van het ereburgerschap aan pater 

Titus, de Pasolini film over het leven van Jezus, 

de inleiding over de Matthäus Passion, de 

historische tentoonstelling in het Stadsarchief 

Oss, de kunst expositie hier in de kerk, het 

gedenkboek, het beeldje van de lezende Titus, 

de stadswandeling 'met Titus aan de wandel'. 

Bij al die verschillende momenten zijn door 

leden van de Fotoclub Oss opnames gemaakt. 

Een mooi boekje is er van gemaakt.  

Hier is een presentie exemplaar, wilt u zelf een 

boekje? Dat kan, voor €10,-- met een zachte 

kaft, is dit beschikbaar.  

Eerst inschrijven op de bestellijst, het fotoboek 

ligt ter inzage op de Posttafel in de Karmelzaal. 

Het jubileumjaar is nu voorbij, het is mooi en 

goed geweest. 

Dank u wel voor uw betrokkenheid en 

belangstelling. 

U vraagt zich misschien af: hebben we nu een 

antwoord op de vraag "Waar zijn we?" Het 

begin van een antwoord vond ik bij de 

Amerikaans-Britse schrijver T. S. Eliot:  

"Onvermoeid zetten wij onze tocht voort, 

om eindelijk terecht te komen 

waar we zijn begonnen en ontdekken 

dat we dan pas weten waar we zijn." 

 

Namens Karmelkring Oss en Comité van viering 

Karmel Oss 125 jaar 

Johan Wagemakers  

 

IMPRESSIE INLEIDING MATTHEUS 

PASSIE 

 

Wat een geweldige belevenis heeft de 

Karmelkring Oss ons bezorgd! Op zaterdag 5 

maart  stond de bijeenkomst onder de bezielende 

leiding van de liturg Ad Keyzer.  Hij heeft ons 

de Mattheus Passie  laten zien, horen en beleven 

als een onderdeel van de Lutherse  liturgie op 

Goede Vrijdag.  

En zoals het bij goede kerkmuziek hoort, is de 

tekst het uitgangspunt. De muziek moet die 

ondersteunen, meer zeggingskracht, bezieling 

geven. En laat dat maar aan Bach over! 

Met behulp van uitgebreide werkbladen, 

geluids- en projectiehulpmiddelen beleefden we 

prachtige, leerzame introductie-uren. Geboeid 

zaten we te kijken en luisteren naar de rijkdom 

aan informatie die aangereikt werd. En zo werd 

de Mattheus Passie steeds meer een inspirerend 

gebed i.p.v. een concertstuk. 

Heel terecht werd, naast Ad Keyzer, de 

Karmelkring  met een warm applaus bedankt 

voor dit prachtig initiatief! 

 

Simon Tinnebroek  
 

 
 
PICOLOMIOSS in “Da’s Passie” op 19 juni 

 

Picolomioss is een zangkoor in Oss dat is 

opgericht in 2008. 

Het repertoire bestaat uit lichte muziek en is 

divers. 

Het koor zingt meerstemmig en staat, onder 

leiding van Peter Ruijs. 

Aan de mannenkant, met name bij de tenoren, is 

nog wel ruimte voor wat nieuwe leden. De 

repetitieavonden zijn op dinsdagavond in  

“De Brink” in de Driek van Erpstraat 45 te Oss. 

We treden 2-3 keer per jaar op voor publiek.  

Zo zijn we een vaste gast bij het door H.O.I. 

georganiseerde “Tussen de Feesten” in de 

Pinksterterp. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de 

website van het koor: www.picolomioss.nl.  

Tijdens dit Da’s Passie-concert op 19 juni 

zullen, naast en samen met het koor 

Picolomioss, drie solisten van de talentenklas 

van het Maaslandcollege enkele nummers ten 

gehore brengen. De solisten zijn: 

Laura Bronnenberg, Merianne van der Wielen 

en Evie Raijmakers.  

Kortom een gevarieerd muzikaal begin van deze 

zondagmiddag. 

http://www.picolomioss.nl/
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HET VIJF VINGERGEBED VAN                                                    

PAUS FRANCISCUS                                  

 

                     De  duim 

Begin dus te bidden  voor degenen die het 

dichtst bij U staan. 

Zij  zijn de mensen  die  het eerst in Uw 

gedachten komen. 

Het bidden voor onze geliefden is een 'zoete 

verplichting'. 

 

                    De wijsvinger 

Bid voor hen die u onderwijzen en u een 

heilzame weg wijzen. 

Zij hebben ondersteuning en wijsheid nodig om 

aan anderen richting te kunnen geven. 

Gedenk hen altijd in uw gebeden. 

 

                     De middelvinger. 

Deze herinnert ons  aan onze leiders, de 

bestuurders en allen die gezag hebben. 

Zij hebben Gods leiding nodig. 

 

                      De ringvinger 

Het zal u verbazen  dat dit  de meest kwetsbare 

vinger is. 

Deze herinnert u te bidden voor de zwakken 

zieken en hen die gebukt gaan problemen. 

Zij hebben uw gebed nodig. 

 

                       De pink. 

Uw pink helpt u te bidden voor uzelf. Als u voor 

de andere vier groepen hebt gebeden zult u in 

staat zijn om uw eigen noden in het juiste 

perspectief te zien. 

En zo leert u op een goede manier voor uw 

eigen behoeften te bidden! 

 

 

 

TITUS BRANDSMA LEZING. 

 

 

De 32e Titus Brandsma Lezing zal dit jaar 

plaatsvinden op vrijdag 10 juni 2016  

van 15.00 uur tot 16.00 uur  in de Stevenskerk, 

St. Stevenskerkhof 62 te Nijmegen. 

De lezing wordt gehouden door professor Rik 

Torfs, rector KU Leuven. 

De titel van zijn lezing : Over God. 

“Sinds God niet meer bestaat, heeft hij steeds 

meer tegenstanders. Wat zegt dat over hem  

of  haar, en wat zegt dat over die  

tegenstanders ? “  

 

Opgeven kan via deze link : 

http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl?page 

id=150 

 

 

 
 

                               
 

 

HOI 

Komende activiteit :  

Bakjes maken van papier. 

Pinksterterp 19 mei. 
 

 

 

MEDEDELING 
 

Iedere dinsdag en donderdag is er om 9.00 uur 

een Eucharistieviering in de St. Jozefkerk. 

http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl?page
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VERWELKOMING NIEUWE  

PAROCHIEHERDER 

 

Op zondag 3 april hebben we in een sobere 

feestelijke viering de karmeliet Tom 

Buitendijk, welkom geheten als opvolger 

van zijn zieke medebroeder pater George 

Zeegers. Het was ook de dag dat Tom 

veertig jaar geleden in Oss tot priester was 

gewijd. 

Tom is Rotterdammer van geboorte en weet dus 

van aanpakken. Maar hij is niet het type pastor 

dat in de verantwoordelijkheid van zijn mensen 

gaat staan. Eerder een herder die achter zijn 

kudde aan loopt om die bij elkaar te houden. 

“Het is niet de vraag wat mensen voor de kerk 

kunnen betekenen maar het draait in onze 

parochie om de vraag wat wij als kerk voor 

mensen kunnen betekenen.” Zoals er in de hele 

samenleving allerlei transities veranderingen 

noodzakelijk zijn en wij dingen anders moeten 

gaan doen dan voorheen omdat de tijden 

veranderd zijn (zorg, gezondheidszorg, 

onderwijs) zo geldt dat ook voor de kerk.  

We zijn niet meer op zelfde manier kerk als 

veertig jaar geleden toen pater Buitendijk 

priester werd gewijd. We moeten een nieuwe 

manier van kerk-zijn ontdekken. Paus 

Franciscus zegt: “Dat is alleen mogelijk door 

muren af te breken en bruggen te bouwen naar 

elkaar toe.” De nieuwe bisschop van Den Bosch 

Gerard de Korte heeft dat ook tot zijn beleid 

gemaakt en dat klinkt toch anders dan mensen 

steeds de maat nemen. Het roept weer 

herinneringen op aan de tijd van  de bisschoppen 

Bekkers en Bluyssen. Pater Buitendijk wil 

leiding geven aan een hartelijke uitnodigende 

kerkgemeenschap. En voor het eerst na te veel 

jaren klinkt er eindelijk weer van hoog tot laag 

een éénstemmig “laudato si.” Eenzelfde lofzang 

in majeur en geen gesomber van paus tot 

bisschop tot pastor. Als parochie zijn we blij 

met dat hartelijke bekende geluid. We hebben 

onze nieuwe pastor dan ook feestelijk welkom 

geheten en daar paste enig vlagvertoon door het 

Sebastiaangilde wel helemaal bij. 

 

Henk Peters 

namens het parochiebestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied voor Tom Buitendijk. 

 

In Oss zij allen zeer verheugd, 

Halleluja. 

De komst van Tom doet ons zo’n deugd, 

Halleluja. 

Wij wensen hem een goede tijd, 

Halleluja. 

Titus en wij zijn zeer verblijd, 

Halleluja. 

Tom wees welkom ( 2x ) 

Halleluja. 

   

Ineke Broers. 
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