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Besteparochianen,

Met dit veertiendaagsemededelingenbladwillen wij u beter opde
hoogtehouden van deactiviteiten die in de komende tweeweken
worden ondernomen in deparochie. Dat alseen aanvullingop het
mededelingenbeeldscherm.
Tevenswillenwij u helpen dekomendezondagvoor te bereidenmet een
korte inleiding of uitlegop deevangelielezingvan diezondag.
De TitusBrandsmaTijdingen geven deparochianenen pastoresookde
gelegenheid omeigen bijdragen te leveren. Gebeden, geestelijke teksten,
oproepen, mededelingen, verslagjes, enz. kunnenals zeper mail worden
ingeleverd, opgenomenworden.
Ukunt omdeveertiendagen een nieuw exemplaar meenemen.
Als umailadresopgeeft, kunt u het per mail ontvangen.Ukunt de
Tijdingen ooklezen op desitevan deparochie.
Leon en Tomhopenmet dezeuitgaveu een dienst te bewijzen. Dooru op
dehoogte te houden hopenwij uw betrokkenheid bij de
geloofsgemeenschap te vergroten

Vakantieen demensen thuis
Dezeweek isdevakantie danecht begonnen. Veel seniorenzijn al
geweest. Degezinnenmet schoolgaandekinderen zijn nu aan debeurt.
Veel mensen trekken enkeleweken naar het buitenland.Maar ookzijn er
steedsmeer mensen die thuisblijven. Het vakantiegeldmoet besteed
worden aan noodzakelijke aanschafvoor het huishouden of aan kleding
voor dekomendewinter. Ookzijn er mensendie vanwegeziekteof
lichamelijke beperkingen niet weg kunnen.Graagwensenwe elkaar van
harteeen goedevakantie toe. Maar juist alsu op vakantiebent, ishet
goed tedenken aande thuisblijvers. Zij gunnen het u graag. Zij levenmet
umee. Zij willen weten waar u bent. Vooral ouderen voelen zich in de
vakantieperiode eenzaam.Een kaartje, een belletje, een appje kan



wonderen doen.Laat de thuisblijversvan uwvakantiemeegenieten. Laat
zeweten dat u ookin Frankrijk, in Amerika of vanaf decampingin Schaik
aan hen denkt!

6 juli: Mediorenkoor.Open repetitie om19.30uur.
Het Mediorenkoor is éénvan vier korenin onzeparochie. Zij zingeneen
breed repertoire aanmoderne kerkliederen. Bij de keuzevandeliederen
wordt niet alleen gekeken naar demuziek,maar ooknaar de tekst. En
vooral naar het spiritueleen poëtischegehalte ervan.
Op 6juli wil het koor aan geïnteresseerde parochianenlaten horenwat
enwaaromze bepaalde liederen kiezen. Al zingendewillen we deavond
beëindigenmet een kortegebedsviering. Zingen ismooi en fijn. Het mag
je hobby zijn. Dekern van koorzangis: zingendbidden tot God aanWie
onzelof en dankbaarheid toekomt.Welkomom19.30 uur

9 juli: Ochtend over het Getijdengebed
Op zaterdag9 juli iser een bezinningsbijeenkomst over het Getijden-
gebed. Dat gebed omvat alle publieke vieringen en gebedsmomenten
door de dagheen in dekatholieke kerk.Wewillen samennadenken over
wat dit altijddurendegebed vande kerk beoogten hoewe daar optimaal
vormaan kunnen geven. Ubent vanharte welkomvan10.00 – 12.00 uur
op deparochie(v.a.9.30 koffie en thee). Afsluitend iser demogelijkheid
omsamen te lunchenvoor wie dat wil.

9 juli: Raad van kerken
DeRaadvan kerkenOsse.o. verzorgtop zaterdag9 juli een studiedag. De
TilburgsecultuurtheoloogFrankBosman komtspreken.Bosmanwil naar
eigen zeggen decultuur vanonzelaatmodernesamenlevingbestuderen
en analyserenmet specifieke belangstellingvoor deexpliciete en
impliciete religieuzeen levensbeschouwelijke elementen hierin. De titel
vande inleiding is: “Godiser al. Pleidooi voor een optimistische kerk”.
Veel kerkmensen zijn ongerust en onzeker over kerk en samenleving.Het
lijkt wel of Godverdwenen is,of religie er niet meer toe doet,of de kerk
per definitie achterhaald is. Ookal spreken demediazo, zehebben
daaromniet altijd gelijk! Vaak “IsGod er al” voor wij zijn aanwezigheid
konden bespeuren.Er ismeer God danwij denken.Er isgeen reden tot
pessimisme. Juist alskerk zoudenwe optimistischmoeten zijn. “Godis er
al” - dit zal niet door iedereen gedeeldworden. Het iswel een uitdagende



stelling! Na destudiedagis er een maaltijd die door vluchtelingenwordt
bereid. Het isdaaromnodig dat uzich zosnelmogelijk bij pastor
Buitendijk of aan depastorie op geeft.
De locatie is: Palestrinastraat 10, 5344AA, Oss.

10juli: 15e zondagdoor het jaar.
Eucharistievieringom10.00 uur

Voor het ziekenhuisin Goudastaat eenmooi standbeeld.
Een paar schooljongensstonden er naar te kijken. Zevroegen zichwat
voor standbeeld datwas. “Een manhelpt iemandsandersvan het paard
af.“ ”Nee, joh, dat is tochgeen paard.Dat is toch een ezel.” “Waarom is
diemanop deezel bijnabloot enwaaromkijkt hij zodroevig?” “Kennen
jullie het verhaal vande barmhartigeSamaritaan?” vroegik. “Van wie?”,
riepen ze.
Als demeest bekendenBijbelverhalen bij kinderen onbekend zijn dan
weet je dat hunoudershen nooit uit een kinderbijbel hebbenvoor-
gelezen.
Het verhaal vandebarmhartigeSamaritaan komtalleen bij Lucasvoor.
Jezusvertelt het aan eenBijbelgeleerde diemet Jezusin gesprekwil gaan
over het eeuwigeleven. Jezuszegt: “jemoet Goden de naastbeminnen.”
“Wie isdanmijn naaste?” vraagt degeleerde. Hij wil blijven discussiëren.
Wanneer je veel tijd kwijt bentmet praten heb jeweinig tijd omwat te
doen.Jezuswil geen theoretischediscussie. Hij vertelt een praktisch
verhaal. Duidelijker kan hij niet zijn. Toch doetJezusietsheel knaps.Door
zo opdevraagin te gaan draait hij de vraagtom. Devraagisniet: “Wie is
mijn naaste?”maar: ”Vanwie ben ik de naaste?”
Kortsamengevat zegt Jezus: “Praat niet langer, maar doedewerken van
barmhartigheid.” “Nu snap ikwaaromdat beeld bij het ziekenhuisstaat.
Jezusbrengt dezieken naar het ziekenhuis”, zei een vandejongens. “
Sukkel”, zei een ander, “dat moet jij gaan doen!”.

16 juli: Hoogfeest vanOnzeLieveVrouw van deKarmel
Het patroonsfeest vandeOrdevanKarmel vieren we opzaterdagmet
een speciale Eucharistievieringom17.00uur. Iedereen ishierbij van harte
welkom.Na deviering iser een broodmaaltijd. Opgaveiswenselijk i.v.m.
inkopen. Ukunt het formulier van deZomerfolder gebruiken.Leesmeer
in het parochieblad.



17 juli: 16 ezondagsdoor het jaar.
Vieringvan Woord enCommunie

In deevangelielezingvandeze zondagstaat het verhaal vanMarthaen
Mariacentraal. Marthastaatvoor degelovigedie dehanden uit de
mouwen steekt,die gastvrij deander onthaalt en haar ooggericht heeft
opwat deander nodig heeft. Maria, haar zuster, zit aan devoeten van de
Heer. Zij staatvoor degelovigedie verlangendis depersoonlijke relatie
met God teverdiepen in meditatieen gebed. Mariaheeft voor het haar
passendedeel gekozenen Marthaook. Debeide zussen staanvoor twee
onmisbareen elkaar aanvullende kantenin iedere gelovigemens:
verlangend uitstaannaar deGoedebij uitstek omelkaar goed tedoen.
Deze twee religieuzekanten in demensmogenniet van elkaar
gescheidenworden, noch tegen elkaar worden uitgespeeld. Beide kanten
moeten ontwikkeldworden in ieder mensenleven,door op gezette tijden
aandacht te hebbenvoor het goedehandelen en voor deBron van
waaruit het goedeontspringt.Zodanigdat het gebed het handelen gaat
door-dringen en het handelen het gebed. Actie in contemplatie.Want
alleen samen brengen zij het koninkrijk vanGod dichterbij opaarde.
De vakantietijd biedt onsmisschiende extraruimte dienodig isomaf en
toedestilte en demeditatie tezoeken, dieonzeagendadoor het jaar
heen niet biedt.Vakantie: vacareDeo – verwachtingsvol openstaanvoor
God en voor deander.

19 juli: DeVierdaagsevanRien van Beuningen
Onzeimmer actieveRien vanBeuningen(80)gaat devierdaagselopen.
Hij maakt vandezewandeling van30kmper dageen sponsortocht. In
totaal loopthij 120kmmet een goeddoel voor ogen.Dat doel is het ALS-
fondster bestrijdingvande ziektedieGeorgeZeegers isoverkomen.
Rien rekent voor 20 x120 eurocent is€ 24euro. Dat bedragis tochwel te
gireren vindthij: NL56RABO0140405771.

Zomerprogramma
In dehal vindtu een folder met het zomerprogramma.Wehopen datu
het waardeert dat deparochiemet u dezeactiviteiten wil ondernemen.
De bestewaardering isMEEDOEN.Het zoufijn zijn alsu zich zo spoedig
mogelijk opgeeft. Leesookhet parochieblad.


