
PAROCHIEBLAD      Jaargang 23  Nummer 1 februari / maart 2018 Pag. 1 

 
 

 
Titus Brandsmaparochie Oss 

 

 
PASTORAAL WOORD  “Quiet Community “ 
 
Quiet Community is met een knipoog naar het 

tijdschrift Quote een gemeenschap van mensen die  

de armoede in de samenleving aan het licht willen 

brengen, deze armoede daadwerkelijk  willen 

verzachten, aan armen hun waardigheid willen geven, 

armen willen helpen hun eigen krachten te ontplooien. 

Quote is een tijdschrift dat jaarlijks de namen 

van vijfhonderd rijkste Nederlanders publiceert. Deze 

rijkste mensen zijn niet allemaal familie van elkaar, 

maar toch vormen ze een soort gemeenschap: de 

bovenlaag van de samenleving. Quiet is het rustige 

tegendeel van Quote.  

Het idee van Quiet is ontstaan in Tilburg: daar 

is een gemeenschap ontstaan van  deelnemers en 

gevers die met elkaar in contact komen via internet. 

Geen familie van elkaar, maar wel een gemeenschap 

van mensen die naar elkaar omzien. Dat idee is 

overgewaaid en gerealiseerd in Den Bosch, Groningen 

en Maastricht. De vraag is nu: kan zo’n Quiet 

Community ook in Oss ontstaan?  

In “ Met elkaar “ (voorheen Prota)  heeft een 

groepje betrokken mensen zich voorgenomen dit te 

onderzoeken. Als pastor mag ik mee denken en dat 

doe ik met veel interesse. Onze parochie heeft een 

diaconale inslag zoals we dat o.a. op 17 december 

mochten ervaren toen we negentien grote kratten 

levensmiddelen naar de Voedselbank konden brengen.  

 Er zijn twee partijen nodig: ‘members’ die 

gebruik willen maken van gaven en diensten van 

‘sponsors’. Een derde partij zijn de ‘supporters’. 

Iedereen die mee denkt, mee helpt, actieve interesse 

toont, kan supporter zijn. Om het concreet te maken. 

Mevrouw C. is uitgenodigd op een bruiloft. Om er 

netjes uit te zien moet ze naar een kapper, maar ze 

heeft er het geld niet voor. Kapper E. heeft laten weten 

dat hij bereid is per maand voor 3 klanten gratis het 

haar te verzorgen. Mevrouw C., lid geworden van 

Quiet Community, meldt via internet  haar vraag. Ze 

krijgt een brief met het adres van een kapper voor een 

gratis haarverzorging. Ze ziet er die dag picobello uit, 

krijgt complimentjes en wint aan zelfvertrouwen.  

De vragen waarmee de initiatief,groep aan de 

slag gaat zijn: Kunnen we in Oss voldoende members 

interesseren, zijn er voldoende supporters  en 

voldoende sponsors vinden? Kunnen wij de software 

van het internetsysteem financieren?  

 Ik vind het zo’n mooi initiatief omdat het heel 

erg veel lijkt op het ontstaan van de kerk zelf. Niet de 

kerk als instituut, maar de kerk als beweging. Jezus 

verzamelt een gemeenschap om zich heen van 

members: zieken en melaatsen, zondaars en publieke 

vrouwen, kleingehouden en onderdrukte armen. Maar 

ook van sponsors. De tollenaar Zacheus die zijn 

onterecht verworven bezit gaat verdelen, enkele 

vrouwen uit de betere kringen die hem uit eigen 

middelen onderhouden, Martha en Maria bij wie Jezus 

gaat eten. Ook is Hij te gast bij de rijke tollenaar 

Simon aan wij hij een zondares ten voorbeeld stelt. In 

de beweging van Jezus worden mensen gewaardeerd 

om hun geloof en vertrouwen dat een nieuwe 

samenleving mogelijk is.   

 Als na Jezus’ dood en verrijzenis de 

Jezusbeweging zich verbreidt in het Midden-Oosten 

en Europa, kennen deze christengemeenschappen 

members en sponsors. In Jeruzalem is de gemeenschap 

extreem arm. Paulus organiseert een collecte in de 

gemeenschappen van Korinthe en Thessaloniki. Hij 

beroept op zich op een  niet bestaand Schriftwoord: 

“Het is zaliger te geven dan te ontvangen”. Maar nu 

deze 2e brief aan de Korintiërs in de Bijbel is 

opgenomen is het wel degelijk een Schriftwoord 

geworden. Voor ons!  

 Rond 400 is Ambrosius bisschop van Milaan.  

Hij wordt geconfronteerd met een rijke bovenlaag, 

maar ook met veel armen in de stad. In een preek zegt 

hij: “Die wereld die voor allen is geschapen probeert 

gij, weinige rijken, voor uzelf te houden. Dit huis van 

God is van arm en rijk beide! Gierigheid is de oorzaak 

van de nood waar wij ons in bevinden. Kijk naar de 

vogels. Zij eigenen zich niets toe als het hunne. 

Vandaar dat ze niet weten wat voedselgebrek is.” Een 

ander woord van Ambrosius is: “ De armen zijn de 

patronen van de rijken. Zij geven hen de gelegenheid 

als goed mens te leven”.  

In oktober 1996 zei bisschop Tiny Muskens 

van Breda: 'De katholieke moraal heeft altijd al 

duidelijk gemaakt dat als je zo arm bent dat je niet 

meer kunt leven, je een brood mag weghalen uit de 

winkel.'  Hij zag het niet op grote schaal gebeuren, 

maar hij waarschuwde wel voor de groeiende 

armoede. Het Sociaal Cultureel Planbureau zegt 21 

jaar later dat de Nederlanders in het algemeen meer 

inkomen hebben. Maar ook dat er 700.000 mensen 

zijn die niet mee kunnen komen en dat deze groep 

groeiende is. Kan Quiet Community de armoede 

Nederland uit werken? Waarschijnlijk niet. Maar wel 

kunnen we samen armoede aan het licht brengen, 

verzachten en de waardigheid van arme mensen 

erkennen. Die 700.000 horen er bij. Vormen wij met 

hen een Quiet Community?  
 
Pastor Tom Buitendijk  
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COLOFON 

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 

Openingstijden Parochie-kantoor: 

Ma. t/m Do.  09.00 - 12.00 uur / 13.30  – 16.30 uur 

Vrijdag:  09.00 – 12.00 uur. 

Buiten kantooruren in noodgevallen:  

06 – 34 71 91 06 
 
Taxidienst 

Wilt u van de taxidienst gebruik maken? Bel dan op 

vrijdagmorgen tussen 9-12 uur. Tel. 0412 – 622164. 
 
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 28 februari 2018. 
 
Verschijningsdatum volgende nummer 

Dinsdag 20 maart 2018.  
 

VAN DE REDACTIE  
 

 

 

 

In een hoekje zit een kind stil te spelen. Het gaat 

volkomen op in zijn eigen fantasiewereldje. Je hoort 

het niet, je ziet het niet. Kortom, je hebt er geen 

kind aan. En soms, als je nog meer te doen hebt of 

erg moe bent,  is dat wel zo gemakkelijk. 

 

De crisis is afgelopen. Het gaat weer goed met 

Nederland. We hebben meer te besteden, de 

werkloosheid daalt, we voelen ons veiliger en 

gelukkiger.  Het aantal geboekte vakanties stijgt, net 

als de verkoop van auto’s. Er wordt driftig gebouwd 

en verbouwd. Werkgevers zijn optimistisch, de 

media bijna lyrisch. 

 

In de hoekjes van de samenleving zitten armoede, 

uitzichtloosheid en eenzaamheid stil te wezen. Ze 

leven in hun eigen wereldje, geen fantasie maar 

harde werkelijkheid. En wij horen het niet, wij zien 

het niet. We hebben er liever geen boodschap aan. 

Dat is wel zo comfortabel als je nog meer te doen 

hebt of erg moe bent. 

 

Door televisie, telefoon en Internet ligt de hele 

wereld aan onze voeten. Gevraagd en ongevraagd 

worden we continu op de hoogte gehouden van alles 

wat er gebeurt. Hoe kan het dan dat honderd-

duizenden ongezien aan de rand staan van de 

samenleving die Nederland heet? Hoe kunnen we er 

dan vrede mee hebben dat onze betrokkenheid met 

onze directe naasten ophoudt bij de voordeur?  

 

Het woordje “community” betekent letterlijk: 

“Samen één”. Een samenleving dus zonder 

tweedeling. Natuurlijk zijn onze mogelijkheden 

beperkt, we kunnen niet de hele wereld veranderen. 

Maar we hebben allemaal twee armen. Meer hebben 

we niet nodig om een mens welkom te heten. 

 

        

         
 

mailto:rikydjong@home.nl
mailto:algemeen@tb-parochie.nl
http://www.titusbrandsmaparochieoss.nl/
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…..… AANGESTIPT ………. 
 
 
CANTORS GEZOCHT!  
Het is in onze parochie gebruikelijk om één of twee 

keer per maand een viering te houden met 

volkszang. In deze vieringen is er enkel een organist 

aanwezig om de gezangen te begeleiden.  

Er wordt altijd goed meegezongen en dit is 

natuurlijk fantastisch. Om ook tijdens deze 

vieringen gebruik te kunnen maken van psalmen en 

liederen die nog niet goed bekend zijn, zijn we op 

zoek naar cantors die hier een rol in kunnen en 

willen spelen. De rol van een cantor in een 

dergelijke viering is het voorzingen van de psalmen, 

het eventueel vooraf inzingen met de mensen en het 

ondersteunen van de volkszang. We zijn op zoek 

naar mensen die redelijk kunnen zingen en die 

zelfstandig een lied of psalm kunnen instuderen. 

Het voorzingen kan alleen, maar in een groepje van 

twee of drie is natuurlijk ook mogelijk. Mocht u 

interesse hebben, of hierover vragen hebben, laat 

het mij weten! Ik ben te bereiken via de mail, of 

schiet me even aan na een viering. 
 
Kees von Harenberg 

kvonharenberg@gmail.com 
  

DA’S PASSIE-CONCERT  

 

Op zondag 18-02-2018 is het eerste Da’s Passie-

concert van het nieuwe jaar. We hebben maar liefst 

twee gitaarensembles te gast, t.w. Chitarra 

Divertimento en Mora Laboris. 

Chitarra Di-vertimento – bestaande uit 6 gitaristen - 

is in 2008 ontstaan vanuit Muzelinck, Centrum voor 

de kunsten. Dit geldt ook voor Mora Laboris,  

een groepje gevorderde jonge gitaristen dat sinds 

enkele jaren bestaat. Beide ensembles staan onder 

leiding van Leon Martens, een inspirerende docent 

die graag populaire stukken bewerkt voor gitaar. 

Hun repertoire strekt zich uit van Vivaldi tot The 

Beatles, en ook filmmuziek wordt regelmatig 

uitgevoerd. Verder spelen ze graag samen met 

andere musici. Aanvang 12.00 u.; entree 

volwassenen €5,-, scholieren €2,50. 
 
Jan vd Veerdonk   

 

ZIN IN FILM 

 

Op  donderdag 22-02-2018 om 14.00 uur 

wordt er weer een film gedraaid in de Carmelzaal. 

De titel van de film is pas kort vóór deze datum 

bekend. Informatie daarover is ongeveer twee 

weken tevoren te zien op het prikbord en op het 

mededelingenscherm in de hal van de kerk. De 

toegang is gratis, een bijdrage in de kosten wordt op 

prijs gesteld. In de pauze is er (kosteloos) koffie en 

thee. Na de film is er gelegenheid om na te praten 

over wat u hebt gezien. Het is altijd weer boeiend 

hoe verschillend de invalshoeken kunnen zijn. U 

kunt ook dvd's lenen van films die eerder te zien 

zijn geweest. Met deze film sluiten we het 

filmseizoen 2017- 2018 af. 
 
Het Zin in Film-team. Mieke Buuts, Bram 

Nieuwesteeg, Leon Teubner en Stans Ligthart. 

 

BENEFIETCONCERT  

VOOR KIKA  
 

Op zondag 25-2-2018 is er een benefietconcert 

voor Kika in de Lievekamp. Het Regionaal 

Symfonieorkest Oss geeft een uitvoering waarbij 

ontroerende en opzwepende muziek van Europese 

en Azerbeidzjaanse traditie is te horen. Ook 

balletschool Dimphy en Azerbeidzjaanse 

volksdansers doen mee. De opbrengst komt ten 

goede aan KIKA, kinderkanker de wereld uit! 

Aanvang om 15.00 u, kaartverkoop via de 

Lievekamp of via M.Visser, tel 636093. 
 
Marieke Verheggen  

 

INLEIDING VAN BACHS  

MATTHÄUS PASSION  

 

Op zaterdag 24-03-2018 van 10.00 tot 15.30u.  

Direct voorafgaand aan de Goede Week verzorgt 

Ad de Keyzer een inleiding over mystieke 

perspectieven in Bachs Matthäus-Passion. Bachs 

muziekstuk is gecomponeerd om in de liturgie de 

voorlezing van het lijdensverhaal mogelijk te 

maken. Deze rituele context is bepalend voor de 

wijze waarop Ad de Keyzer naar dit muziekstuk 

kijkt. Deze context geeft de ruimte om het werk, 

zowel wat zijn tekst betreft als de toonzetting 

daarvan, vanuit het oogpunt van de spiritualiteit te 

benaderen en daarbinnen op zoek te gaan naar de 

mystieke perspectieven. Bach (1685-1750) 

componeerde zijn Passie voor de liturgieviering van 

Goede Vrijdag in de Thomaskerk in Leipzig. 

Uitgangspunt van het werk  is het lijdensverhaal 

volgens Mattheus, hoofdstuk 26 en 27. Onder 

inspirerende leiding van Ad de Keyzer wordt een 

aantal fragmenten uit de Passie gelezen, beluisterd 

en overwogen. U bent welkom vanaf 09.30 uur. Er 

is koffie/thee. De bijeenkomst wordt gehouden in de 

St. Jozefkerk in de Karmelzaal. Oude Molenstraat 8, 

5342 GC Oss. Eigen bijdrage € 5,-- per persoon  

Neem a.u.b. uw eigen lunchpakket mee. 
 
Informatie:  

Johan Wagemakers, lid Karmelbeweging,  

0412-639531 

AUB Aanmelden: johanwagemakers@telfort.nl  

 

mailto:kvonharenberg@gmail.com
mailto:johanwagemakers@telfort.nl
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 

Weekend 1. Maria Lichtmis   

Zo.   04 febr.   10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Volkszang 
In deze dienst de presentatie van pas gedoopte kinderen in onze gemeenschap 

Weekend 2. 5e zondag door het jaar 

Zo. 11 febr.  10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk Afrika Engakoor 

Aswoensdag 

Woe.  14 febr.  19.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk en p.L.Teubner  

Weekend 3. 1e zondag van de veertigdagentijd 

Zo.  18 febr.   10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk Mediorenkoor 

Weekend 4. 2e zondag van de veertigdagentijd 

Zat.  24 febr. 18.30 u Eucharistieviering-

Familieviering 

p.T. Buitendijk Titaantjes 

Zo.  25 febr. 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk en p.L.Teubner Herenkoor 

Weekend 1. 3e zondag van de veertigdagentijd 

Zo.   04 maart   10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk en p.L.Teubner Volkszang 

Weekend 2. 4e zondag van de veertigdagentijd 

Zo.   11 maart   10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Mediorenkoor 

Weekend 3. 5e zondag van de veertigdagentijd  

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

Weekend 4. 6e zondag van de veertigdagentijd Palmzondag 

Za. 24 maart   18.30 u Eucharistieviering 

Familieviering 

p.T. Buitendijk Titaantjes 

Zo.  25 maart   10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk Herenkoor 

Ma.  26 maart 14.30 u Ziekenmiddag  p.T. Buitendijk Gelegenheidskoor 

Ma.  26 maart 19.00 u Boeteviering p.L.Teubner en werkgroep Volkszang 

Witte Donderdag  

Do. 29 maart  19.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk en p.L.Teubner Herenkoor 

Goede Vrijdag  

Vrij. 30 maart   15.00 u Goede Vrijdagviering p.T. Buitendijk Volkszang 

Vrij. 30 maart   19.00 u Meditatieve viering met 

kruishulde 

Werkgroep  Mediorenkoor 

Weekend 1. 1e Paasdag 

Za.  31 maart 18.30 u Eucharistieviering 

Familieviering 

p.T. Buitendijk Titaantjes 

Za.  31 maart 21.00 u Paaswake p.T. Buitendijk en p.L.Teubner Mediorenkoor 

Zo.  01 april   10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk en p.L.Teubner Herenkoor 

Weekend 1. 2e Paasdag 

Ma.  02 april 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk Volkszang 

      

Vieringen Sterrebos 

Vrij. 02 febr.   18.30 u Viering Werkgroep Titus Sterreboskoor 

Vrij. 02 maart 18.30 u Viering Werkgroep Titus Sterreboskoor 

Woe. 28 maart 18.30 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk Sterreboskoor 

Vieringen Ministershof 

Vrij.  09 febr.  19.30 u Viering Werkgroep Titus Ministershofkoor 

Woe. 28 maart 14.30 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk Ministershofkoor 
 
 

LIEF EN LEED 

 
Met droefheid hebben wij afscheid moeten nemen van: 

30 november 2017 Arnolda van Loon - van Vliet 87  jaar 

05 december 2017 Diny Megens - Jansen 87 jaar 

08 januari 2018 Jeanne Smeets - Geurts 83 jaar 

20 januari 2018 Riet Vreenegoor  - van Riel 84 jaar 
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VASTENACTIE TITUS 

BRANDSMAPAROCHIE VOOR DE 

STICHTING SAHELP OSS.  

 
Op 14  februari 2018  is het Aswoensdag. Dan begint 

de veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest. Het 

feest van nieuw leven dat sterker blijk dan de dood.  

Wanneer wijzelf verlangen in ons leven het 

onvolmaakte en het dodelijke te overwinnen, dan 

gunnen we dat nieuwe leven ook anderen. De 

diaconale mentaliteit strekt zich in de 

Veertigdagentijd uit naar mensen voor wie 

doodsgevaar een dagelijkse realiteit is. De Sahel is 

een landstreek in Afrika die gelegen is tussen vochtig 

tropisch gebied in het zuiden en de Saharawoestijn in 

het noorden. Enkele landen komen vaak in het 

nieuws: Mali, Burkina Faso, Nigeria, Tsjaad, 

Ethiopië, Eritrea, Somalië. Vluchtelingen uit deze 

landen wonen ook in Oss. Sahellanden behoren tot de 

armste ter wereld. De Sahellanden worden bedreigd 

door verwoestijning, blijvende droogte en 

voortdurend gebrek aan drinkwater.   

Mensen in Afrika gaan, meer dan in Europa, 

gebukt onder de gevolgen van klimaatverandering en 

milieuvervuiling. Terwijl Afrika weinig heeft 

bijgedragen aan het ontstaan van deze problemen, 

draag het de zwaarste lasten. In het bijzonder de 

Sahellanden zoals Burkona Faso. In de Advent 

hebben we de Adventsactie gevoerd voor hulp aan 

misbruikte meisjes in dat Burkina Faso. U bracht  

€1830  bijeen. Proficiat en veel dank !  

De Stichting Sahelp Oss richt zich ook op dit 

land. Vandaar dat het goed is ook de Vastenactie te 

houden voor deze vrijwilligersorganisatie. Marieke 

Peters is sinds 2016 voorzitter van Sahelp Oss.  

Zij vertelt: “ We hanteren strikte criteria waaraan een 

project moet voldoen om voor onze steun in 

aanmerking te komen. Daardoor kunnen onze 

projecten direct de leefomstandigheden verbeteren en 

ook de zelfredzaamheid van de mensen bevorderen. 

Onze  projecten zijn transparant en controleerbaar. 

We letten erop dat de continuïteit gewaarborgd is en 

vragen daarom van de bevolking een eigen bijdrage.   

Uit het jaarverslag (zie site) kun je opmaken dat ruim 

90% rechtstreeks aan projecten wordt besteed. 10% is 

nodig voor de organisatie en financiële controle door 

accountants. Wij gunnen mensen van wie het bestaan 

door droogte en gebrek wordt bedreigd, nieuwe 

levenskansen. Ook voor hen is het Pasen.”  

In de Vastentijd nodigt de kerk ons uit 

soberder te leven en ons hart te openen voor mensen 

die er slecht aan toe zijn. Met financiële steun kunnen 

wij nieuw leven schenken. U kunt uw bijdrage 

leveren in de viering van Aswoensdag, in een 

deurcollecte na een zondagsviering waarin  aandacht 

wordt besteed aan Sahelp Oss, en in de deurcollecte  

na de vieringen van het Paasfeest.   

Ik wens u een goede Veertigdagentijd toe en een ruim 

hart voor Burkina Faso. 
 
Pastor Tom Buitendijk  

 

JUBILEUMJAAR 1968 – 2018  
 
“Vier uw feestdagen”, zegt de psalmist. Het is goed 

om feest te vieren. Dat bindt de gemeenschap. Dat 

bevordert de samenhang. Dat verstevigt de band met 

God en met het volk van God. 

Ons kerkgebouw bestaat dit jaar 50 jaar. Er is al een 

jubileumcomité van vier mensen aan het werk. Op 1 

april 2018 met Pasen willen we een begin maken. Het 

slot zal zijn op 16 september 2018 wanneer de 

bisschop met ons de Eucharistie komt vieren.  Er 

wordt een fototentoonstelling voorbereid. Op 18 mei 

wordt er een symposium gehouden over “Parochie in 

de wereld van vandaag”. Natuurlijk is er ook een 

parochiefeest voor alle parochianen. Het comité is 

druk bezig en u hoort van hen.  Plan uw vakantie zo 

dat u 18 mei en 16 september thuis bent!  
 
FOTO'S ST. JOZEFKERK  T.B.V. EXPOSITIE 

In 2018 wordt op verschillende manieren stil gestaan 

bij het feit dat 50 jaar geleden, in 1968, de huidige St. 

Jozefkerk in gebruik genomen is. Een klein 

jubileumcomité is gestart met de voorbereiding van 

een boeiend programma. Een van de activiteiten is de 

samenstelling van een foto expositie.  
 
Oproep: heel graag ontvangen we foto's van 

gebeurtenissen die in of rondom de oorspronkelijke 

en de 'nieuwe' St. Jozefkerk hebben plaatsgevonden. 

Daarbij kunt u denken aan plechtigheden rond de het 

dopen van een kind, 1e Communie, vormselviering, 

trouwen, pastores, speciale jubileumvieringen, een 

gehouden teach-in, bijzondere ontmoetingen, 

bijeenkomsten recepties, de verschillende koren, het 

schoonmaken en renoveren van het kerkgebouw. Het 

is vanzelfsprekend dat de foto's na gebruik retour 

gaan naar de afzender / eigenaar. 

Wilt u met mij vooraf overleggen en een selectie van 

foto's maken belt u dan met Johan Wagemakers 0412 

639531. 

Ook  kunt u uw foto's afgeven bij de receptie van de 

kerk. Bij voorkeur in een gesloten enveloppe met een 

briefje van wie de foto's zijn met naam, adres en 

telefoon nr. evt. e-mailadres. Graag zo spoedig 

mogelijk. 

Namens het jubileumcomité 50 jaar St. Jozefkerk 
 
Johan Wagemakers 

johanwagemakers@telfort.nl  

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mali
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nigeria_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsjaad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eritrea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Somali%C3%AB
mailto:johanwagemakers@telfort.nl


PAROCHIEBLAD      Jaargang 23  Nummer 1 februari / maart 2018 Pag. 6 

BESTE FAMILIE EN VRIENDEN, 
 
Als ik een voornemen zou willen maken 

dan zou dit het beste zijn: “zodra je een 

kerstkaart ontvangt, dan gelijk terug 

schrijven”. Ik kom er gewoonweg niet toe vanwege 

de kerstdrukte en misschien ook wel een beetje 

luiheid. Wel ben ik blij met jullie kaarten. Sommige 

mensen hebben de gewoonte een ‘kerstbrief’ te 

schrijven. Ik vind het mooi en wil dat daarom 

overnemen.  

Het jaar 2017 is het eerste volle jaar dat ik in 

Oss mee maak. Als ik terugkijk dan geloof ik dat 

mijn periode van inburgering geslaagd is. Ik heb heel 

wat meer van Oss ontdekt dan toen ik er pas was.  

Met veel mensen binnen en buiten de kerk heb ik 

kennis mogen maken. Heel plezierig en vruchtbaar.  

Ik ben erg tevreden met mijn woning. Mijn huis 

wordt niet alleen schoongehouden, maar vooral 

gezellig gemaakt door een lieve parochiaan. Mijn 

familie komt zo nu en dan op visite en prijst haar.  

Mijn gezondheid is goed. Af en toe wat verkouden. 

Soms ook nog wat last van duizeligheid.  

In mei hield de Orde haar kapittel. Moedig 

zien we de situatie van de Karmelgemeenschap in  

Nederland onder ogen. De broeders en zusters nemen 

af in aantal; de lekenkarmel is groeiende. De leden 

hebben mij in het bestuur van de Orde gekozen. Een 

verantwoordelijke taak die ik graag draag. Als 

‘jongere’ wil je je toch inzetten voor de 

gemeenschap, waar ik vijftig jaar geleden lid van ben 

geworden. Mijn leven wordt grotendeels bepaald 

door mijn werk voor de parochiegemeenschap. Graag 

wil ik enkele punten noemen.  

In januari 2017  mocht ik preken in de PKN 

Paaskerk. De oecumenische contacten zijn goed. We 

hebben in oecumenisch verband het Lutherjaar 

gevierd. Vanuit de Raad van Kerken proberen we een 

“Leerhuis” op te zetten om maatschappelijke thema’s 

te bespreken als  gelovige mensen. De Goede 

weekvieringen en Pasen zijn goed verlopen. Op Witte 

Donderdag hebben de parochianen veel etenswaren 

mee gebracht. We konden 30 Paaspakketten maken. 

De parochie heeft een diaconale inslag. We zijn 

helaas met te weinig mensen om het helemaal waar te 

maken. In Oss zijn enkele maatschappij betrokken 

groepen. Ik probeer vergaderingen van hen bij te 

wonen en zo mensen te leren kennen. De parochie 

heeft heel wat buitenkerkelijke bondgenoten om mee 

samen te werken. 

In de maanden juli en augustus hebben we 

een ‘zomerprogramma’ gehad dat heel leuk verlopen 

is. Filmmiddagen, museumbezoek, stadswandeling en 

een kleine bedevaart naar Katwijk aan de Maas. Het 

was heel makkelijk om chauffeurs te vinden voor 

vervoer. Ook in 2018 willen we zo’n programma 

maken. Mijn verjaardag in augustus hebben we hier 

op sympathieke wijze gevierd met koffie, gebak en 

een glaasje. Het is een verrassende feestdag 

geworden. Ik kijk met dankbaarheid terug. In 

september ben ik met een vriend een week op 

vakantie geweest in Duitsland. Wat fietsen, 

rondkijken, niets doen, eten en drinken waren onze 

voornaamste bezigheden.  

In oktober heb ik als lid van de werkgroep 

Dachau reizen een mooie bezinningsweek mee 

mogen maken. In het voetspoor van Titus Brandsma.  

Een verslag daarvan kunt u lezen in ‘Achter de 

Karmel’.  

 Op 17 december hebben we de vieringen van 

Kerstmis ingeluid met een  sfeervol “Festival of 

lessons and carols”. Ook dit was in samenwerking 

met de Paaskerk. Juist nu de oecumene zo goed gaat 

gaan de predikanten Oss verlaten. De een gaat met 

emeritaat; de ander is elders beroepen. Jammer.  

Zoals overal zijn vrijwilligers in de kerk wat oudere 

mensen. Zelf ben ik dat ook. Maar met elkaar leggen 

we toch een enorme vitaliteit aan de dag en brengen 

we veel goeds tot stand.   

In 2018 vieren we het vijftigjarig bestaan van 

het kerkgebouw. Door dit jubileum zal de 

gemeenschapszin nieuwe impulsen krijgen. Ik ben 

blij daaraan te kunnen mee werken. Een terugblik laat 

me zien dat ik het goed maak. Dat ik Amstelveen niet 

vergeten ben komt tot uiting in de dingen die we hier 

op ‘Ossische’ wijze overnemen. Ik denk dat de 

achttien jaren Amstelveen vruchten dragen in Oss.  

Met goede moed ga ik 2018 in.  

Graag wens ik u een gelukkig , gezond en gezegend 

Nieuwjaar.  
 
Pastor Tom Buitendijk  

 

COMMUNIE AAN HUIS 
 
In iedere Eucharistieviering worden hosties 

geconsacreerd om aan mensen die vanwege 

ouderdom of ziekte niet aan de Mis kunnen 

deelnemen, de Communie thuis te brengen. Onze 

parochie telt veel ouderen en ook een flink aantal 

mensen die aan huis gebonden zijn. Wij willen het 

mogelijk maken om eens in de maand de Communie 

bij u thuis te komen brengen. Mevr. Thea 

Wagemakers en pastor Tom Buitendijk willen dat 

graag doen. U kunt zich daarvoor opgeven. 

Telefonisch of met een briefje naar de parochie. Dan 

maakt één van ons beiden een afspraak met u.  We 

willen proberen de eerste vrijdagen van de maand 

daarvoor vrij te houden. In een korte gebedsdienst 

kunt u dan de Communie ontvangen. Dan bent u 

verbonden met God, met de parochiegemeenschap en 

met hen die u dierbaar zijn.  De Communie thuis 

ontvangen is een bron van sterkte, goede moed en 

troost. De Heer Jezus wil u nabij zijn als u Hem 

ontvangen wilt.  
 
Pater Tom Buitendijk 
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OP WEG NAAR PASEN 

Ook dit jaar in de vastentijd bezinnen we ons weer op 

de betekenis van het feest van Pasen voor ons eigen 

leven. Pasen betekent ‘doortocht’. Het paasfeest is het 

vieren en gedenken van de doortocht van God met 

ons: van een reis met Hem door het leven hier en nu, 

met vallen en opstaan, met sterven en opnieuw tot 

leven komen. 

Op vier bijeenkomsten in de vastentijd komen we 

bijeen rond een Bijbeltekst, een cantate van Heinrich 

Schutz (leermeester van Bach), een mystieke tekst en 

een afbeelding van Chagall.  

Data: vrijdagmiddag 16 + 23 februari, 9 + 16 maart 

2018, van 14.00-16.00 uur, in de pastorie van de 

Titus Brandsmaparochie, Oude Molenstraat 8, Oss 

Aansluitend is er de mogelijkheid deel te nemen aan 

de Vesperviering van 16.30 uur.  

Informatie: Leon Teubner pastor.teubner@tb-

parochie.nl 
 

GELOOFSGETUIGENIS.   

God, oh God, 

Lang ben ik op zoek naar je geweest God. Ik heb je 

helaas niet kunnen vinden. Ik weet niet wie je bent, 

heb geen voorstelling van je figuur. Je bent 

onnoembaar. De verhalen over je zoon raken me niet. 

Zomaar een mens op deze aarde, wat wil hij zeggen? 

Waarom zou ik me met hem verbonden voelen? Of 

durf ik me niet over te geven aan hem, Jezus?  

Twijfel blijft, ik geef het niet op. Langzaam maar 

zeker wordt het omgekeerde het geval. Niet ik hoef 

naar God te zoeken. Het besef dringt door dat ik 

gevonden ben door God. Ik stond niet voor niets in 

zijn hand geschreven voor ik werd geboren! God staat 

mij nabij. Dit is een hele geruststelling. Meer en meer 

ben ik hiervan bewust. Dat is voor mij geloven. Soms 

benauwd het me wel, zo’n alles toeziende en 

alleswetende Macht om me heen. Ik weet er 

inmiddels mee te leven, een hele bevrijding dat ik niet 

meer naar God op zoek hoef, maar weet dat Hij mij 

heeft gevonden. 
 
Maarten van der Sanden 

 

OECUMENE  

Op 30 december 2017 heeft mevr. Riet Baars 

afscheid genomen als pastoraal of kerkelijke werker 

van de Paaskerkgemeenschap. Zij was oecumenisch 

gezind en heeft in de vijf jaar dat zij in Oss werkzaam 

was enkele keren in de Sint Jozefkerk gepreekt. Haar 

hart lag in de pastorale contacten met mensen. Zij had 

een scherp oog, een luisterend oor en een ruim hart. 

In het kerkblad van de Paaskerk staat ook te lezen dat 

dominee Henk Spoelstra Oss gaat verlaten. Hij is 

beroepen door de Waalse Kerk in Amsterdam en 

Haarlem. Tot nu toe werden er altijd  Franse 

predikanten beroepen. Henk is de eerste Nederlandse 

predikant. Van hem wordt wel verwacht dat hij in het 

Frans preekt en schrijft. De Waalse kerk is een kleine 

gemeenschap, maar op zeer veel fronten alert en 

actief. Tegen de tijd dat Henk Oss verlaat zullen we  

hem nog wel aantreffen in oecumenisch verband. Hij 

is nog een paar maanden in Oss.   

 

DE POEZIE BUNDEL “ONTHEEMD” 

In de maand december gaven  

het Poëzie Podium Oss en het 

Diaconaal Beraad van de Titus 

Brandsmaparochie gezamenlijk de bundel 

Ontheemd uit. De opbrengst van de verkoop van 

deze bundel is voor de Stichting Thuis in Oss. 

We kunnen € 165,00 overmaken naar Stichting Oss 

Verwelkomt Vluchtelingen.  

IBAN: NL30RABO0311185215. 
Een mooi bedrag dankzij de medewerking van 

Boekhandel Derijks, H. Hartkerk, Paaskerk en de 

Titus Brandsmaparochie. Dank aan u allen die een 

boekje gekocht heeft. Namens Poëzie Podium Oss en 

Diaconaal Beraad Titus Brandsmaparochie. 

Beppie Lotterman, Til van de Sanden-Stoelinga en 

Peter Lammers. 

 

ACTIE KERKBALANS  2018: Geef voor je Kerk 

Hartelijk dank dat u de Titus Brandsmaparochie 

steunt met uw betrokkenheid en uw financiële 

bijdrage. Dankzij u is onze kerk een plek van 

betekenis voor onze stad. Een plek die verbindt en 

waar mensen zich thuis voelen. Met uw financiële 

bijdrage aan de Actie Kerkbalans maakt u dit 

mogelijk. De kerk kan alleen bestaan dankzij de 

financiële steun van haar leden. Op 16 september 

2018 vieren we het vijftig jarig bestaan van ons 

kerkgebouw. Vanaf 1 april  2018 willen we middels 

allerlei activiteiten toeleven naar dit feest.  

Maar uw kerk moet wel onderhouden worden. Uw 

kerk kost geld. De erediensten, de activiteiten, de 

verwarming, de verlichting, personeelskosten, 

pastorale en missionaire projecten  zijn kosten, die 

gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden. 

Daarom is de actie Kerkbalans 2018 Geef voor je 

Kerk. Dus voldoende redenen om de actie kerkbalans 

van harte bij u aan te bevelen. Er zijn vier manieren 

waarop u uw bijdrage kunt doen. Voor de parochie 

zou het, in verband met de administratie en de 

bankkosten, het beste zijn wanneer u uw bijdrage zou 

willen leveren door middel van een automatische 

incasso. U kunt uw bijdrage ook overmaken t.n.v. de 

Titus Brandsmaparochie op bankrekening  

NL22 RABO 0140 4058 01, onder vermelding van 

uw naam, adres + Actie Kerkbalans.  

Een schenkingsakte invullen.  

Contant met vermelding van uw naam en adres op de 

enveloppe.  
 
Lou Pinckaers penningmeester      
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NIEUWJAAR 2018  
 
 
Als zelfstandige parochie zijn wij een 

witte raaf binnen het bisdom Den 

Bosch, maar ook wij zullen er op 

termijn niet aan ontkomen dat wij 

moeten gaan aansluiten bij een 

conglomeraat van parochies. Maar we 

vieren in 2018 samen met bisschop de Korte toch met 

trots ons vijftig jarig bestaan als Carmelparochie.  

Kome wat komt. 

Op een bijeenkomst met de bisschop in 

Nijmegen ontmoette ik een mij bekende boer uit 

Bergharen, onderdeel van de parochie van de twaalf 

apostelen van Wijchen en omgeving. Zij waren heel 

enthousiast over hun samenwerking, de onderlinge 

verhoudingen en ook de toekomst. Was het kerkbezoek 

dan zo hoog en de kerkbetrokkenheid bovengemiddeld? 

Welnee, vertelde hij, maar we hebben het heilig bömke 

waar we ons aan optrekken. Nooit van hun heilig bömke 

gehoord. 

Hij vertelde dat er in 17e eeuw een 

trappistenabdij stond in Bergharen. Vanuit die abdij is 

de grond ontgonnen en de bevolking gekerstend. Maar 

ondanks dat succes raakte de abdij in verval en vertrok 

ooit de laatste monnik. En de bevolking kon de stenen 

van de gebouwen uitstekend gebruiken voor het 

verbeteren of uitbreiden van hun boerderijen en voor het 

verharden van wegen. Van de abdij zelf was in een mum 

van tijd niks meer te zien. Het enige wat er van de trotse 

abdij over was: een boom die op de binnenplaats had 

gestaan. Nou ja, boom was eigenlijk een te groot woord 

want het was maar een bömke. De abdij was gesloopt, 

maar de mensen waren nooit vergeten hoeveel welzijn 

en welvaart ze te danken hadden aan die monniken. 

Eeuwen achtereen bonden ze in de meimaand linten van 

allerlei kleur in dat bömke als teken van dankbaarheid 

en vooral van het vertrouwen dat Maria en de monniken 

voor wat wind in de rug zouden zorgen, mocht de tijd 

hen eens tegen komen zitten. 

De schrik was dan ook enorm toen door een 

najaarsstorm het bömke onder het natuurgeweld knakte. 

Waar moesten de mensen heen met hun gevoelens van 

dank en vertrouwen als je daarvoor geen 

aanknopingspunt meer hebt. Ze lieten wat er over was 

van het bömke maar liggen zoals het was geworden, 

want opruimen is dan weer zo onherroepelijk. 

In het voorjaar gebeurde er in Bergharen echter een 

groot wonder. Uit de resten van het geknakte bömke 

kwamen maar liefst 15 scheuten op. En de mensen 

zagen die scheuten en herkenden daarin de nieuwe 

initiatieven die in kerk en geloof van de grond waren 

gekomen, terwijl het kerkbezoek niet opkrabbelde net 

zo min als het bömke. Dat het omzien naar elkaar 

bijvoorbeeld gestalte kreeg met het één keer in de week 

in het gemeenschapshuis koken voor de ouderen en 

gehandicapten of in de vrijwillige bemensing van de 

buurtbus of in het wegwijs maken van mensen die het 

moeilijk hebben door naar voor hen noodzakelijke 

ondersteuning te zoeken, of in een soort interparochieel 

leerhuis waar de gezamenlijke kerken actuele thema’s 

bespraken of in ziekenbezoek, of in een repaire café, of 

in andersoortige vieringen in de kerk of door de 

kerstpakketten voor minderbedeelden. Eigenlijk veel 

méér dan 15 min of meer nieuwe scheuten. 

Wij mensen vinden het lastig om te erkennen. 

Maar er is eigenlijk geen enkele situatie in een 

mensenleven zonder uitzicht; God trekt altijd met ons 

op; altijd is er een “en toch”, een nieuw perspectief. 

Maar dat zie je pas achteraf. Als je terugkijkt. Maar het 

leven wordt voorwaarts geleefd. Als je naar de toekomst 

kijkt speelt altijd toch zoiets op van : “Als ik hier maar 

door heen kom!” of “Ik moet het allemaal nog maar 

zien”. Twijfelend geloven. 

Bij deze Nieuwjaars ontmoeting wil ik elk van 

ons uitnodigen om eens op z’n Bergharens te kijken 

naar de bömkes in uw eigen persoonlijk leven. 

Misschien ook wel eens gedacht: veel van wat me 

dierbaar is, heb ik geïnvesteerd in mijn kinderen, maar 

lijkt in de knop gebroken. Maar als je goed naar hen 

kijkt dan zijn er wel meer dan 15 scheuten die ontroeren 

en je ongelijk aantonen. Of als je kijkt naar onze 

parochiegemeenschap: volop nieuwe scheuten, volop 

positieve ontwikkelingen, volop leven in de brouwerij. 

De bömkes in ons leven hebben in de voorbije 50 jaar 

zwaar geleden onder de stormen van de welvaart, maar 

scheuten van Liefde, vertrouwen, omzien naar elkaar 

zijn er echt volop. Ik wens elk van ons veel scheuten 

dankbaarheid en veel scheuten geluk toe. Onze bömkes 

worden mooie struiken. En dat gaan we komend jaar 

uitbundig vieren. Ook als parochie. Zalig Nieuwjaar. 
 
 
Henk Peters,                                                                                                                                                                    

kerkbestuur 

 

 

DRIEKONINGEN ZINGEN 
 
Zaterdagavond 6 januari hebben kinderen 

en volwassenen driekoningen gezongen. 

Het was erg gezellig en niet koud. 

Parochianen in de Kortfoort hebben weer fijn 

gereageerd op de kleine en grote koningen en herders. 

Een mooi bedrag van €122 voor de stichting Musukwa 

Malawi en er is veel snoep opgehaald. 

Hartelijk dank.  

 

Ineke Broers en Els Corstens 

 

COLLECTES. 
 
17 december:   €  221,30 

24 en 25 december:  € 1839,75 

31 december en 1 januari: €  334,60 

07 januari:   €  161,80 

14 januari:   €  216,80 

 

Uitvaarten:    €  446,60 
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