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Titus Brandsmaparochie Oss 

 

 

PASTORAAL WOORD 

BOOM OF KRIBBE?  

 

Bij ons thuis hadden we vroeger geen 

Kerstboom. Dat was heidens, zei mijn 

moeder. Protestanten hebben ook kerstbomen, zei ik 

eigenwijs, en die zijn toch ook christen. Wij hadden 

hooguit takken aan de muur met een zilveren bal en 

een rood lintje er in. Maar wij katholieken hadden 

de kribbe! Ook protestantse buurkinderen en 

heidenen vonden de ‘poppetjes’ prachtig. 

‘Beeldjes’, corrigeerden wij dan vreedzaam. Later 

kregen we toch een boom en zetten we de beeldjes 

er onder. Vermenging van heidendom en katholiek 

volksgeloof! Is het ooit anders geweest?  

 

Toch zit er een zekere spanning in ‘boom’ of 

‘kribbe’. Is het christelijk geloof niet meer dan een 

opgetuigde kerstboom? De dennenboom komt 

inderdaad uit het Germaanse heidendom. Zijn altijd 

groene naalden beduiden levenskracht die de 

doodse winter kan overwinnen. De zilveren 

versieringen weerkaatsen het licht van brandende 

kaarsjes. Een boom in huis betekent: warmte, 

gezelligheid, familiesfeer. Zo’n boom symboliseert 

ons verlangen naar een vredige wereld die bestand 

blijkt tegen de hardheid en de guurte van de wereld 

om ons heen. Is zo’n behaaglijk welbevinden nou 

de kern van het christelijk geloof?  

 

Neem nou de kribbe! Het hagelde en sneeuwde en 

het was er zo koud. Jozef en Maria, twee arme 

mensen die geen geld voor een fatsoenlijke herberg 

hebben. Een kindje in stro in een voederbak. Een os 

en een ezel moeten het warm houden. Een paar gore 

herders op bezoek. En dan engelen in de donkere 

nacht. Later komen er nog wat vreemdelingen bij 

die glans en kleur geven aan het geheel. 

Is een pasgeboren kindje in de kou dan de kern waar 

alles om draait? 

 

Het wordt spannend, denk ik, wanneer ons gezellig 

samen zijn, ons groepsgevoel, ons fijn onder elkaar 

zijn onder de kerstboom, verstoord wordt door een 

klop op de deur. Aan de deur staan mensen die 

vragen om onderdak, om solidariteit, om vrede en 

veiligheid. Mensen die na lang weg geweest te zijn 

weer terug komen. Mensen die vragen: zie je me 

staan? mag ik er zijn? Misschien ook: wil jij er voor 

mij zijn? Deze mensen breken door onze 

geslotenheid heen.  

Onze samenleving en onze kerk zijn geen gesloten 

gehelen waarin alles op zijn plaats ligt. Hoe fijn en 

gezellig we het ook maken, juist met Kerstmis 

wordt gevraagd om openheid en gastvrijheid. 

Misschien is dat ook wel het meest wezenlijke van 

het kerstfeest: we worden wakker gezongen door 

engelen, we worden meegetrokken door de herders, 

we worden door Jozef en Maria in een koude stal 

genodigd om te zien wat een kwetsbaar kind ons 

doet en om te horen wie dit kind is. Hier ligt geen 

vertederend baby’tje; hier is Christus de Heer 

aanwezig in het teken van een kind. Het is God zelf 

die vraagt: wil jij ervoor Mij zijn? Wat doen wij met 

God wanneer Hij als Kind tot ons komt?  

 

Misschien is Kerstmis niet alleen het feest van 

gezelligheid onder elkaar, maar ook van 

verbondenheid met mensen die geen saamhorigheid 

ervaren.  

Misschien is Kerstmis niet alleen het feest van de 

vrede, maar ook van de oproep te werken aan 

wereldvrede.  

Misschien is Kerstmis niet alleen het feest van 

overvloedig eten en drinken, maar ook het feest van 

breken en delen met wie te kort komen.  

Misschien is Kerstmis niet alleen het feest van 

samen rond de boom zitten, maar ook van 

aandachtig neerknielen bij de kribbe. 

Misschien is Kerstmis niet alleen een feest van 

medemenselijkheid, maar ook het feest waarin wij 

God een plaats gunnen in onze manier van omgaan 

met elkaar. 

 

Waar wij God een plaats geven in ons dagelijks 

leven, wordt ons leven niet alleen vermenselijkt. 

Ons leven zelf kan de trekken van God krijgen. 

Christus de Heer klopt in het teken van een kind aan 

ons bestaan. Waar wij Hem toelaten en met het oog 

op Hem gaan leven, zal Hij ook blijken onze Redder 

te zijn. De wereld wordt niet gered door macht 

boven macht te stellen. De wereld wordt gered door 

een Kind dat om onze aandacht vraagt. Hoe zullen 

wij dit jaar Kerstmis vieren? Boom of kribbe?  

Van harte wens ik u allen een Zalig kerstfeest en 

een Gelukkig Nieuwjaar toe.  

 

Pastor Tom Buitendijk  
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Titus Brandsmaparochie 

Oplage  ± 500 exemplaren 

Verschijnt ca. zevenmaal per jaar. 
 
Redactie 

Riky de Jong    

rikydjong@home.nl  

Frank van Breukelen 

p. T. Buitendijk 

Wies van Ekeren 

Margrit Ricken 
 
Redactieadres 

Oude Molenstraat 8 

5342 GC Oss 

Telefoon: 0412 - 622 164 
 
Pastores 

T. Buitendijk 

L. Teubner 
 
Bereikbaarheid pastores 

Tijdens kantooruren, 0412 – 622 164 

Buiten kantooruren in noodgevallen:  

06 – 34 71 91 06 
 
Taxidienst 
Voor de alle diensten. 

Aanmelden: 0412 – 622 164 
 
Adres St. Jozefkerk 

Oude Molenstraat 8 

5342 GC Oss 

Telefoon: 0412 – 622 164 
 
Bank: IBAN NL56 RABO 0140.4057.71 

t.n.v. Titus Brandsmaparochie te Oss 
 
e-mail: algemeen@tb-parochie.nl 

www.titusbrandsmaparochieoss.nl 

(daar vindt u ook foto’s van activiteiten) 
 
titusbrandsmaparochieoss.wordpress.com 

voor de weekendpreken  
 

 @TitusBrandsmaPa 
 
Drukwerk 

Drukkerij Putters 
 
Verspreiding 
Op verzoek: 

 thuis in de bus 

 per e-mail 

 website 

 ophalen in kerk of verzorgingshuis 
 
Inleverdatum kopij 

woensdag 4 januari 2017. 
 
Verschijningsdatum volgende nummer 

dinsdag 24 januari 2017.  

 

 
 

VAN DE REDACTIE  

 

Kringloop 

 

Ons huis heeft de merkwaardige eigenschap te 

krimpen. Elk halfjaar ongeveer constateren we dat 

niet alles er meer in past. Het is ons een raadsel 

waar alle troep vandaan komt, maar twee keer per 

jaar wordt de auto volgeladen voor een ritje naar 

Kringloopwinkel en milieustraat. Zo ook het 

afgelopen weekend. Eerst alle kapotte spullen 

weggegooid en toen een paar dozen met nog 

bruikbare dingen ingeleverd. We kunnen weer een 

maand lang de illusie koesteren dat we dit keer eens 

“echt opgeruimd” hebben. 

 

En als ik er dan toch ben, moet ik gewoon even 

binnen lopen. Je weet nooit wat je vindt, nietwaar. 

Ik stond wel even raar te kijken. Het hele voorste 

stuk van de winkel was ingericht voor Kerstmis. 

Ikea heeft een ballenbak voor de kleinsten, de 

Kringloopwinkel heeft meerdere bakken voor de 

groten. Onvoorstelbaar. Ballen in alle formaten en 

kleuren. Van 2 tot 20 cm, voor een stuiver tot bijna 

niets. Kerstmannen en -vrouwen, kandelaars, 

slingers. Voor pakweg een tientje loop je met een 

volle Jumbo-tas kerstversiering de winkel uit.  

 

Op mijn gemak slenter ik door de winkel. Even 

langs het serviesgoed. We zoeken al jaren een 

roomstelletje met lepelvaasje. Helaas, niets. Daarna 

Cd’s en DVD en tot slot de boeken. Bingo! 

Met de buit (drie boeken voor € 6,- dit keer) sluit ik 

aan bij de rij voor de kassa. Daar wachtend besef ik 

dat ik zelf ook weer bijna het kringetje rond ben. 

Nog even en ook wij halen de kerstboom weer 

tevoorschijn en een week later is het al weer tijd 

voor de oliebollen. Weer een jaar voorbij.  

Goodbye 2016, Hello 2017. 

 

Tweeduizendzestien was een wisselvallig jaar. Er 

waren veel mooie momenten, maar ook trieste. 

Herinneringen die je wilt inlijsten en houden, zaken 

waar je klaar mee bent en die je wil vergeten en dan 

nog wat onafgewerkte kwesties. Dingen die je nog 

niet los kunt laten. Misschien moet ik, vóór 31 

december, nog maar een ritje maken. Nee, u hoeft 

niet te gaan zoeken. Dat waar ik afscheid van wil 

nemen, komt niet in de Kringloopwinkel; ik gooi 

het lekker in een container. Kan ik weer opgeruimd 

een frisse start maken. 

 

 

Wij wensen u een gezegend en 

gezellig Kerstmis en een mooi 2017. 
 
 
 

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

HOI  

 

 

Het Osse inloophuis organiseert  weer  een middag 

voor allen, die – tussen de feestdagen – behoefte 

hebben aan gezelligheid, een gesprekje, zo maar een 

ontmoeting. 

 
 

Wij zorgen voor een hapje, een drankje  en een 

muzikale intermezzo door Picolomioss. 

Hierna soep en een broodje. 

Op woensdag 28  december 2016 

Locatie de Pinksterterp (achterzijde Protestantse 

Paaskerk) in de Weth. Van Eschstraat 165 Oss. 

Tijd van 15.00 tot 19.00 uur. 

De toegang is gratis. 

Een vrijwillige bijdrage – indien mogelijk – is 

welkom.  

Iedereen die komen wil is van harte welkom !!  
Informatie en contact:  inloophuisoss@live.nl 

of Til van der Sanden 0412 623002   

 

Kerststukjes maken op  

15 december in de Pinksterterp 

18 december in de Carmelzaal van de St. Jozefkerk 

Zelf bakje en snoeischaar of mesje 

meenemen en eventueel leuke dingen 

die je erin wil stoppen. 

 

 

DRIEKONINGEN ZINGEN 

Vrijdag 6 januari 2017 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 in de  

St. Jozefkerk. 
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 medeparochianen 

gesponsord wordt met contacten ter plekke.  

banknummer 4.84.12.009 www.misuku-malawi.nl 

Voor informatie kunt u contact opnemen met  

Els Corstens 636 158 of Ineke Broers 635 768. 

Driekoningen zingen, een lange en levende 

traditie voor jong en oud.  
Bent u niet thuis of heeft u liever geen bezoek plak 

dan a.u.b. een briefje op de bel! 

 

EERSTE COMMUNIE  
 

 

 

 

Beste ouders, binnenkort start de voorbereiding 

voor de Eerste Communie op zondag 23 april 

2017.  

Langs deze weg nodigen wij u uit voor de tweede 

informatieavond op maandag 9 januari om 20.00 

uur in de Jozefkerk van de Titus 

Brandsmaparochie. Wij zullen dan de nodige u 

informatie geven over de voorbereiding, eventuele 

vragen beantwoorden, en tevens kunt u uw kind dan 

nog aanmelden voor de Eerste Communie. 

We ontmoeten u graag op 9 januari! 

 

Werkgroep Eerste Communie 

 

         
 

NEVA ENSEMBLE  

 

Op zondag 15 januari komt het Neva Ensemble uit 

St. Petersburg met hun mooie zang onze 

Eucharistieviering opluisteren. Zij reizen gedurende 

een aantal maanden door Nederland, geven 

concerten en verzorgen vieringen. Alles met het 

doel om na afloop van hun optreden een gave te 

vragen voor hun onderhoud, gedurende de winter. 

Maar ook: om ons te laten genieten van hun mooie 

stemmen. Na de dienst mag het Neva Ensemble een 

open collecte houden en is er gelegenheid om een 

CD te kopen. 

Komt allen! 

 

ZONNEBRIL  

 

Wil degene, die 16 oktober bij het koffie drinken 

mijn zonnebril (Ray Ban) uit het bakje “voor de 

liefhebber” meegenomen heeft, die alsjeblieft  

terugbezorgen bij de administratie. Die bril is daar 

per ongeluk in terecht gekomen. Deze bril is heel 

belangrijk voor mij.   

Emmy Simons 

 

mailto:inloophuisoss@live.nl
http://www.misuku-malawi.nl/
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOSEFKERK 

Weekend 2 
 

 

Vrij  16 dec. 16.30 u Vesperviering Werkgroep Titus en 

Karmelkring 

Volkszang  

Weekend 3 4e Zondag v.d. Advent                                                                                      2 Sam. 7, 1-5. 8b-11-16 ev. Lc. 1, 26-38                                                                                                                                                                                  

Zo 18 dec. 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Herenkoor 

Ma 19 dec.  18.30 u Boeteviering p.L. Teubner   Volkszang 

Vrij 23 dec. 16.30 u Vesperviering Werkgroep Titus en 

Karmelkring 

Volkszang  

Weekend 4 Kerstavond Jes. 9, 1-3-5-6 ev. Luc 2, 1-14                                                                                   

Za. 24 dec.  15.30 u Kleuterviering p.L. Teubner   Samenzang 

Za. 24 dec.  17.00 u Eucharistieviering / 

Familieviering 

p.T. Buitendijk De Titaantjes 

Za. 24 dec.  19.00 u Eucharistieviering p.T Buitendijk en  

p.L. Teubner 

Mediorenkoor 

Za. 24 dec.  21.00 u Eucharistieviering p.T Buitendijk en  

p.L. Teubner 

Herenkoor 

Hoogfeest van Kerstmis Jes. 52, 7-10 ev. Joh. 1, 1-18 of 1, 1-5. 9-14                                                                                                                                                      

Zo.  25 dec.  10.00 u Eucharistieviering p.T Buitendijk en  

p.L. Teubner 

Titus Brandsmakoor 

Weekend 5 Oudjaar  Sir 3, 2-6. 12-14 ev. Mt 2, 13-15. 19-23                                                                                                                                               

Za.   31 dec. 19.00 u Woord- en Communieviering Werkgroep Titus  Volkszang  

Weekend 1 Nieuwjaarsdag  Num. 6, 22-27 ev. Luc. 2, 16-21                                                                                       

Zo 1 jan. 11.00 u  Eucharistieviering p.T Buitendijk en  

p.L. Teubner 

Volkszang  

Weekend 2 Openbaring des Heren 3 Koningen  Jes. 60, 1-6 ev. Mt. 2, 1-12                                                                  

Zo 8 jan. 10.00 u Eucharistieviering met 

Dichterbij 

p.T. Buitendijk en  

p. E. Mickers 

Herenkoor  

Weekend 3 Doop van de Heer Jes. 42, 1-4. 6-7 ev. Mt. 3, 13-17                                                                                        

Zo 15 jan.  10.00 u Eucharistieviering p. T. Buitendijk   Neva Ensemble  

St. Petersburg  

Weekend 4 2e Zondag v.h. jaar                                                                                      Jes. 49, 3. 5-6 ev. John 1, 29-34                                                                                       

Geen viering in de St. Jozefkerk, maar in de Paaskerk (Weth. Van Eschstraat) 

Zo 22 jan. 10.00 u Oecumenisch viering  Ds. H. Spoelstra en 

p. T. Buitendijk   

Mediorenkoor 

TOEGANG VIERINGEN KERSTAVOND 

Voor de vieringen op kerstavond worden, in verband met de veiligheid, gratis toegangskaarten uitgereikt. 

Deze kunt u afhalen in de kerk, na de viering en tijdens kantooruren. 
 

LIEF EN LEED 

 

Door het sacrament van het doopsel in onze gemeenschap opgenomen: 

16 Okt. 2016 Julian Staal 

    

Door het sacrament van het huwelijk zijn met elkaar verbonden: 

02 Dec. 2016 Nicole Peeters en Maarten Bach 

 

Met droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van: 

09 Okt. 2016 Jo van der Leest                  93 jaar 

17  Okt. 2016 Tini Roerakker                    84 jaar 

24 Okt. 2016 Dora Nijs - Vos                     83 jaar 

28 Okt. 2016 Christ Lommers                  86 jaar 

28 Okt.  2016 Frans Schuurmans                95 jaar 

10 Nov.  2016 Frans van der Lee               86 jaar 

11 Nov.  2016 Piene Regout - Weebers 83 jaar 
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DE ADVENTSACTIE IN DE TITUS 

BRANDSMAPAROCHIE  
 

De Adventstijd wordt gekleurd door ons verlangen 

naar heelheid en vrede. Met Kerstmis worden die ons 

toegezegd door een Kind dat als Redder komen zal. 

Het verlangen naar een nieuwe schepping vraagt ons 

iets nieuws en heilzaams te bewerken elders in deze 

wereld. Als Adventsproject is gekozen voor de 

verbetering van de gezondheidszorg in Malawi, een 

land in Zuidoost Afrika.  

 

Malawi is een van de armste landen ter wereld en 

wordt geteisterd door hiv en aids. Maar liefst tien 

procent van de 16 miljoen inwoners is besmet met het 

virus. Gelukkig lijkt daar nu verandering in te komen. 

De gemeenschap van Sant’Egidio zet zich in om deze 

problemen weg te werken. 

 

Een van de grote problemen is het tijdig stellen van 

de juiste diagnose. De diagnose van hiv bij 

pasgeborenen laat bijvoorbeeld vaak op zich wachten. 

Dat heeft tot gevolg dat de kinderen ziek worden of 

zelfs overlijden, omdat de diagnose te laat werd 

gesteld. Hierop moet extra worden ingezet. 

Sant’Egidio wil dat realiseren door informatiecentra 

met betrekking tot kinderen met hiv op te richten in 

verschillende regio’s. Ze willen ook de kwaliteit 

verbeteren van de bestaande centra voor preventie 

van hiv-besmetting van moeder op kind en deze beter 

toegankelijk maken. Het project richt zich op 5000 

hiv-positieve vrouwen die zwanger zijn of 

borstvoeding geven en op 1700 hiv-positieve 

kinderen jonger dan 15 jaar. Deze kinderen zijn 

doorgaans kwetsbare jonge zwangere meisjes. Het 

project wil zich ook richten op tieners die slachtoffer 

zijn van kindhuwelijken. Deze huwelijken zijn 

wettelijk verboden in Malawi, maar toch is de helft 

van de vrouwen al getrouwd voor ze achttien zijn. 

Eén op acht meisjes trouwt zelfs al voor ze 15 is. 

Sant’Egidio wil de bevolking op uiteenlopende 

manieren helpen. Een eerste speerpunt is een tijdige 

diagnose. Een ander speerpunt is dat hiv-positieve 

kinderen goede zorg moeten krijgen. Dan gaat het 

niet alleen om medicatie, maar bijvoorbeeld ook om 

thuiszorg en psychosociale begeleiding. Er komt een 

steunprogramma voor hiv-geïnfecteerde moeders en 

hun kinderen.   

 

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke 

lekengemeenschap die 60.000 leden telt. Begonnen in 

Rome kun je nu Sant’Egidio gemeenschappen vinden 

in bijna alle grote wereldsteden waaronder 

Antwerpen en Amsterdam. Die leden komen samen 

voor het gebed en knopen vriendschap aan met de 

armsten van de stad. De gemeenschap van 

Sant’Egidio werkt al meer dan tien jaar aan de 

bestrijding van hiv en aids in Malawi.  

Onze financiële hulp komt via hen ten goede aan de 

allerarmsten. Voor deze Adventsactie zal een 

deurcollecte gehouden worden op zondag  

11 december en na de vieringen van Kerstmis. Naast 

onze geldelijke steun willen wij hen ook gedenken in 

de voorbede.  

 

Pastor Tom Buitendijk  

 

 

STICHTING 

SOLIDARITEITSFONDS 

OSS 

 

 

 

Het Diaconaal Beraad kreeg pas na vele jaren door 

dat er binnen onze parochie geen Parochiële Caritas 

Instelling of een Vincentiusvereniging bestond. 

Gelukkig was daar wel pastor George Zeegers die 

oog had voor mensen in acute financiële nood.  

Hij was betrokken bij het solidariteitsfonds van 

PROTA en kon zo ondersteuning bieden.  

 

We zijn gaan zoeken naar hoe we als parochie 

verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het 

omgaan met armoede. In die periode kwam de vraag 

vanuit de Paaskerk of we hierover samen na konden 

denken. Het resultaat is de oprichting van een breed 

gedragen solidariteitsfonds.  

 

Niet alleen de Titus Brandsmaparochie (in de persoon 

van Maarten van der Sanden) en de Paaskerk maar 

ook PROTA en de Seniorenraad zijn 

vertegenwoordigd in de Stichting.   

Het aanbieden van de Osse kalender (opbrengst is 

voor het Solidariteitsfonds) aan onze burgemeester 

was het officiële startsein. Het fonds wil materiële en 

immateriële hulp verlenen en ook op het spoor komen 

van armoede problematiek. Voorlopig wordt er 

spreekuur gehouden op donderdagochtend van 9.30 

tot 11.30 uur in de Pinksterterp (waar HOI dan koffie 

schenkt). 

Er worden nog vrijwilligers gezocht die na een 

training mensen in nood willen helpen. Aanmelden 

kan via solidariteit.oss@gmail.com.  

 

Maar het allerbelangrijkste: Kent u mensen in 

financiële nood, wijs ze dan op het Solidariteitsfonds 

of ga met hen mee naar het spreekuur! 

 

Ans Bosbaan 

 

 

 

mailto:solidariteit.oss@gmail.com
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GEHULDIGD:  

 

Op zondag 20 november is de Heer Frans van 

Zandvoort gehuldigd, omdat hij 25 jaar lid was van 

het herenkoor Canticum Novum. Hij kreeg de 

zilveren parochiespeld uitgereikt. 

Van harte proficiat! 

 

Tevens is op zondag 20 november een warm 

dankwoord uitgesproken naar de Heer Simon 

Tinnebroek. Zoveel jaren heeft hij 3 parochiekoren 

als dirigent geleid. Helaas is het beter voor zijn 

gezondheid dat hij zijn zware taken neerlegt.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In februari heeft Simon nog de gouden speld van de 

Gregoriusvereniging ontvangen, en terecht. Maar wij  

mogen ons gelukkig prijzen dat hij wel als 

koorzanger bij het herenkoor komt zingen. Aan deze 

drie parochianen is een hartelijk: dank je wel voor 

jullie inzet, zeker op zijn plaats! 

 

Ineke Broers, koren coördinator. 

 

 

MEDIORENKOOR MET TITUS IN NIJMEGEN. 

 

We vieren Cecilia. 

Het is een koele droge novemberdag in 

Nijmegen. Na een lekkere koffie in de 

Titus Brandsma Memorial volgt een 

rondleiding door de stad.  

We worden ingeleid in de Parijse 

allure van het keizer Karelplein, de 

universiteitsactiviteiten van Titus, zijn 

woningen, zijn kloosterleven, de 

Gelderlander en de waterval van 

Schaffhausen in het Kronenburgerpark. 

Dat alles in de ambiance van Titus, in zijn visie op 

geloof in je dagelijks leven, in zijn ideeën over 

mystiek. Voortreffelijk verhaald door onze gids Paul 

Reehuis, karmeliet. Met een heerlijke  

lunch in de kapel van het ziekenhuis in Oss sluiten we 

af. Een dag in het gedachtegoed van Titus, een dag 

vol koorvriendschap. 

 

Dré van Ekeren 

 

FAIRTRADE MARKT  

 

De opbrengst van de markt 

bedroeg € 878. 

 

 

 

 

                    

 

COLLECTE OPBRENGSTEN 

 

Collecten voor het pastorale werk in de parochie 

02  oktober  €  167,45 

09 oktober €  210,94 

16 oktober  €  172,50  

23 oktober €  110,55  

30 oktober €  178,29  

01 november €    32,40 Allerheiligen 

02 november €  247,90  Allerzielen  

06 november  €  149,15  

13 november €  136,90  

18 november €    97,50  

20 november  €  196,05  

26 november €    21,36 Familieviering 

27 november €  197,22       

Deurcollectes  

23 oktober  €  232, 60   Wereldmissiedag  

Uitvaartcollecten in november en december :  

                          € 1458,42   
 

 

CURSUS GELOOFSVERDIEPING LAAT HEM 

DOOR JE LEVEN GAAN  

BLOK 3  

 

In deze derde reeks bijeenkomsten van de cursus 

staan we stil bij het spreken van God in ons concrete 

leven, in de schepping, en in de Schrift. Waar ervaren 

wij Zijn woord? Wanneer worden wij er door 

aangesproken? Hoe horen wij Zijn woord?  

Hoe verstaan wij het? Hoe werkt het in ons leven 

door? We gaan hiervoor te rade bij de Schrift en bij 

de ervaringen van ons eigen leven. 

De inleider van deze bijeenkomsten is Huub Welzen, 

karmeliet en bijbelwetenschapper aan het Titus 

Brandsma Instituut te Nijmegen. 

Data:  
21 januari; 4-11-18 februari; 11 en 25 maart 2017 

 

p. Leon Teubner 
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 “SAMEN BOUWEN IN VERTROUWEN”, 

BELEIDSNOTA VAN BISSCHOP GERARD DE 

KORTE. 

 

Beleidsnota’s zijn vaak taaie stukken die moeilijk 

samen te vatten zijn. Zo’n nota is zelf al een 

samenvatting van waarnemingen, gedachten en 

opmerkingen. In deze nota geeft de bisschop er blijk 

van dat hij aandachtig heeft gekeken naar de situatie 

van het bisdom, dat hij wijs en voorzichtig gedachten 

tot verbetering wil aandragen en dat hij de 

opmerkingen van gesprekspartners scherp hoort. U 

kunt de nota van internet downloaden.  

Graag wil ik twee uitganspunten vermelden die voor 

alle gelovigen van belang zijn.  

De kerk is een kerk van alle gedoopten. Door het 

doopsel worden we als christen navolger van Jezus en 

burger van Christus’ komend koninkrijk. Hoe 

katholieken hun doopsel beleven maakt de sterkte en 

de kracht van het katholieke leven uit. Vitaal 

katholiek leven vraagt om kwaliteit van ons christen-

zijn. Bezinning op het doopsel is de kernopgave van 

vandaag. Vroeger kon je als het ware vanzelfsprekend 

christen zijn. Nu vraagt het christen-zijn om een 

actieve keuze en een getuigende leefwijze. Ook al 

zullen lang niet alle gedoopte katholieken tot die 

bewuste keuze kunnen komen, toch mogen we deze 

meelopers of nauwelijks geïnteresseerden niet over 

het hoofd zien. Wij weten immers niet hoe de 

doopgenade in hen werkt. Alle gedoopten in de 

parochie mogen aanspraak maken op pastorale zorg.  

Ook als mensen in de marge horen zij bij onze kerk.  

 

Als katholieken delen we ook in de vele geloofscrises 

die er zijn. Er is sprake van een crisis in het 

Godsgeloof. Titus Brandsma onderkende die al in zijn 

beroemde rede in 1932. Hoe vandaag spreken over 

God, in Godsbeelden en in Godsbegrip? Er is sprake 

van een geloofwaardigheidscrisis van de kerk. De 

kerk gaat niet goed in op de vragen van deze tijd. 

Zeker niet op de vragen rond seksualiteit en medische 

ethiek. Soms zijn de antwoorden ‘te duidelijk’: een 

opgeheven vinger. Er is sprake van een taalcrisis. 

Door alleen de (natuur)wetenschappelijke taal voor 

waar te beschouwen verliezen we het gevoel voor de 

religieuze taal en voor de verbeeldingen van 

geloofsinzichten. Deze drie crisissen zijn diepgaander 

en ernstiger dan de getalsmatige crisis. Te weinig 

betrokken gelovigen die bijna allen al tot de ouderen 

behoren. Te weinig financiële middelen om de 

parochies financieel gezond te houden. Te veel 

kerkgebouwen die als een last op de kleiner wordende 

gemeenschap drukken. Het beste antwoord (niet de 

oplossing) op al deze crisissen is het aangaan van het 

geloofsgesprek met elkaar, de bereidheid van elkaar 

te leren en de wil om samen te zoeken naar 

verdieping en vorming. Iedere parochiaan mag zich 

uitgenodigd weten mee te doen aan “ het leren 

geloven” door samen “ (iets van) het geloof te  leren”.  

 

Pastor Tom Buitendijk  

 

500 JAAR REFORMATIE:  

“HERSTEL VAN DE EENHEID IS DE 

REFORMATIE VAN VANDAAG. ” 

 

Op 31 oktober in het jaar 1517 spijkerde de 

Augustijner monnik Maarten Luther 95 stellingen aan 

de kerkdeur van Wittenberg. Dit toen nog 

onopvallende gebaar wordt later gezien als begin van 

de Reformatie. Het jaar 2017 zal het Lutherjaar 

genoemd worden nu katholieken en protestanten 500 

jaar Reformatie herdenken. Ofschoon het zeker niet 

de bedoeling van Maarten Luther was om een nieuwe 

kerk te stichten, kwam er toch een breuk door 

verwijdering en strijd. Luther begon een eigen 

kerkorganisatie. Geschiedkundigen van vandaag 

kijken niet meer naar de schuldvraag. Als de 

hoofdrolspelers aan beide kanten meer naar elkaar 

geluisterd hadden en elkaar beter hadden willen 

verstaan, dan was de Reformatie als breuk niet nodig 

geweest. Dan had wel de toen broodnodige 

“hervorming van de kerk in hoofd en leden” plaats 

kunnen vinden. Paus Hadrianus VI, de enige 

Nederlandse paus, heeft in een brief aan de 

onderhandelaars tussen Rome en Luther op een door 

keizer Karel V belegde vergadering, toegegeven dat 

ook de kerkelijke leiding (Rome) in gebreke was 

gebleven en daarvoor excuses aangeboden. Dit eerste 

pauselijke ‘mea culpa’ werd nauwelijks gehoord. Om 

de redenen die toen golden zou de Reformatie nu niet 

meer plaats vinden.   

 

In de afgelopen 500 jaar zijn er wel verschillen 

gegroeid en zijn er geschillen ontstaan die de breuk 

verdiept en verscherpt hebben. Naast het katholieke 

kerkelijk leven is er ook een protestants kerkelijk 

leven ontstaan. Toch heeft altijd het fundamentele 

besef bestaan dat we door het Doopsel geroepen zijn 

deel uit te maken van het éne Lichaam van Christus.  

Dit groeiende besef is de bron en de inspiratie van de 

Oecumene. We spreken niet meer van papen en 

ketters, maar van zusters en broeders in Christus.  

Bovendien kunnen we veel van elkaar leren. 

Protestanten krijgen meer oog voor liturgie en 

symboliek; katholieken leren liefde tot de Schrift en 

tot het zingen van liederen. 

500 Jaar Reformatie gedenken is geen feest. Het is 

wel een broodnodige bezinning op ons christen- zijn 

in een seculiere meerderheidscultuur. De Raad van 

Oss Kerken bereidt een programma voor om in 2017 

bij 500 jaar Reformatie stil te staan. 

 

Pastor Tom Buitendijk  
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OMDAT ER LIEFDE IS   

 

 

 

 

 

Tussen het Sinterklaasfeest en Kerstmis is er meer 

overeenkomst aan te wijzen dan alleen het gegeven 

dat ze allebei in de maand december vallen. In veel 

gezinnen lopen beide feesten onder invloed van het 

Amerikaanse voorbeeld ook al in elkaar over. 

 

Ieder van ons denkt (met enige weemoed wellicht) 

terug aan de tijd dat hij zelf nog met groot vertrouwen 

en een onwrikbaar geloof op de goedheiligman 

Sinterklaas durfde bouwen en degenen die het meer 

moeten hebben van een korte termijn geheugen 

herinneren zich dat geloof nog van hun kinderen en 

hoe spijtig het was toen dat geloof ging wankelen. 

Voor de meesten was het gelukkig een geleidelijk en 

natuurlijk proces, maar voor sommigen ook de eerste 

confrontatie met de onbetrouwbaarheid van mensen, 

zelfs je eigen ouders, die je jarenlang voor de gek 

hebben gehouden, je hebben bedrogen, terwijl je zo 

onvoorwaardelijk vertrouwde dat je eigen ogen 

konden geloven dat er een mens was die gaf zonder 

iets terug te vragen. 

 

Het beeld dat veel mensen van God blijken te hebben 

lijkt veel op dat van Sinterklaas, inclusief het plaatje 

van de man met grote witte baard zoals hij in de 

vrome boekjes van mijn jeugd was afgebeeld. Dat 

Godsbeeld, die God is terecht hetzelfde lot beschoren 

als Sinterklaas. Die God is dood verklaard in de 

zestiger jaren van de vorige eeuw. En veel mensen 

voelden zich weer bedrogen en voor de tweede keer 

voor de gek gehouden en bedonderd. Maar was dat 

terecht? 

 

Het besef is er bij veel mensen nog steeds niet dat 

geloven alles met de dynamiek van de Liefde te 

maken heeft (het woord geloven is niet voor niks 

verwant met het Engelse LOVE, to be loved; to 

believe en het Nederlandse lieven). Liefde niks ver 

weg en hoog verheven, maar gewoon zoals we dat 

ervaren en doen. Het gebeurt simpel daar waar 

mensen er voor elkaar willen zijn (ik zal er zijn, is 

immers de naam van God). Dat geloven ons hart raakt 

en zich laat voelen, dat geloven ervaren wordt, méér 

dan geweten. Dat kunnen we niet geloven? 

Misschien komt dat ook wel, omdat alle dagen 

dichtbij en ver weg zoveel situaties zijn aan te wijzen 

waar Liefde genegeerd wordt en mensen een beest 

zijn geworden voor elkaar. Of omdat Liefde een 

schaars artikel lijkt geworden met een beperkte 

houdbaarheidsdatum. In het leven van alledag hebben 

geld en goed een hogere beursnotering gekregen dan 

dat softe gedoe van liefde en vriendschap. Ieder gaat 

voor zichzelf en daarom schrijven we liefde niet meer 

met een hoofdletter? 

Maar met kerstmis vieren we dat God (=Liefde) in 

Jezus mens is geworden en in ieder van ons. Als je 

vanuit dat perspectief je partner aankijkt, je 

(klein)kinderen, je ouders dan kun je je ogen geloven. 

God bestaat. Zalig kerstfeest. 

 

Henk Peters                                                                                                                                       

Kerkbestuur 

 

  

SEIZOEN 2017 

VRIJDAG 20 JANUARI 

SNOWPIERCER  
 

 

 

In de sciencefiction film 

Snowpiercer hebben 

wetenschappers met actief ingrijpen geprobeerd de 

opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Het 

resultaat sloeg door naar de andere kant: de wereld 

veranderde razendsnel in een diepvrieskist. Alleen 

wie op tijd de trein haalde, had een overlevingskans. 

De hogesnelheidstrein waaraan de film zijn titel 

ontleent, raast over de bevroren continenten en weet 

door een revolutionair aandrijfsysteem de vriesdood 

op afstand te houden. De passagiers zijn al een 

generatie lang aan boord van de ark op wielen. De 

verschillen aan boord zijn groot en scheppen onvrede. 

Achterin de trein zucht de onderklasse, in de wagons 

daarvoor worden de omstandigheden langzaam beter. 

Helemaal voorin heerst zelfs een decadente rijkdom, 

opgebouwd over de rug van de uitgebuite massa. 

Gilliam (John Hurt), moreel leider van het gepeupel, 

inspireert zijn jongere protegé Curtis (prima rol van 

Chris Evans) tot een volksopstand. Ten koste van 

veel vergoten bloed vecht deze zich vervolgens met 

hulp van velen een weg naar voren. Daarbij valt hij 

van de ene verbazing in de andere, en wij filmkijkers 

met hem.  

Volgende filmavonden dit seizoen: 

Vrijdag 10 maart – Kauwboy 

 

De avonden van ‘Zin in film’ beginnen om 19.30 uur 

op Het Hooghuis, locatie Oss-West, Verdistraat 75 in 

Oss. De entree bedraagt €5,- inclusief koffie/thee in 

de pauze.  

Voor meer informatie: www.zininfilmoss.nl 

Zin in film is een vrijwilligersorganisatie en het 

resultaat van een samenwerking tussen: 

  Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk 

Titus Brandsmaparochie te Oss, Jozefkerk 

Het Hooghuis lyceum te Oss 

http://www.zininfilmoss.nl/
http://www.pkn-oss.nl/wb/index.php
http://www.titusbrandsmaparochieoss.nl/
http://www.hethooghuis.nl/

