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Titus Brandsmaparochie Oss 

 

 
PASTORAAL WOORD   
 
 
Van de drie grote feesten is Pinksteren het meest 

ongrijpbaar. Dat is logisch, want de Geest, de wind, 

de ademtocht kun je niet beetpakken. Het kerstfeest 

kun je je heel concreet voorstellen. Een baby wil 

iedereen wel even in de armen houden. Pasen als 

feest van de Verrijzenis is dan wel heel moeilijk 

voorstelbaar, maar het ontluiken van bloemen en 

jong groen in de lente helpt ons en stimuleert onze 

verbeelding. Christus als de nieuwe mens die het 

donker van de dood overwint en de Levende wordt. 

Maar Pinksteren als feest van de Geest! Een geest is 

onzichtbaar, ongrijpbaar, onnavolgbaar en 

onvoorstelbaar. De Geest of de Wind is wel 

merkbaar en voelbaar in zijn uitwerkingen. Een 

koele wind, een warme luchtstroom, een frisse 

bries. Dat kun je voelen. Wat je zien kunt zijn ook 

afgewaaide takken en losgerukte daken van huizen, 

de hoge golven van de zee en de zandverstuivingen 

die het zand van de Sahara op de auto’s hier 

nalaten. De wind heeft enorme krachten die 

wereldomspannend zijn.  

 

In de catechismus van vroeger stond: God is Geest, 

want Hij heeft geen lichaam. Een nerveus meisje 

antwoordde de norse pastoor: God is Geest, want 

Hij heeft geen licht aan. De Geest is een zeer 

aansprekend beeld van God. Wij spreken van 

Heilige Geest. De Geest Gods zweeft over de 

wateren en schept door te scheiden orde in de chaos. 

De Geest Gods neemt bezit van profeten en zij 

spreken ons van beloften. De Geest Gods overkomt 

koningen en als herder dienen zij de volken. De 

Geest Gods daalt over Jezus neer en Hij wordt Kind 

naar Gods hart. De Geest Gods waait gesloten 

deuren open en de leerlingen gaan verkondigen. De 

Geest Gods vormt de kerk om tot Lichaam van 

Christus in deze wereld. De Geest Gods zal onze 

doden bezielen en als nieuwe schepping doen leven. 

De Geest is het beginsel van alle leven en van ieder 

levende mens. Zonder Geest geen leven. 

 

In het Pinksterevangelie belooft Jezus ons de Geest 

als Helper. Hij zal ons helpen om naar Jezus’ 

woorden en voorbeeld te leven. Hij zal ons helpen 

in Jezus’ Geest naar elkaar te zien en in de chaos 

die deze wereld kent, het Rijk Gods gestalte te 

geven. Deze belofte doet Jezus ons met de woorden:  

“ Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, 

zal Hij u tot de volle waarheid brengen”. 

Wat een onverwacht vreemd woord ineens: 

waarheid! Komt de Geest ons nu de ware leer 

onderwijzen? Gaat het in het evangelie om 

leerstukken of om leefregels? Is de volle waarheid 

een massief blok van alles wat een mens die 

geloven wil weten moet? Niets van dit alles! Het 

Griekse woord dat de evangelist Johannes gebruikt 

is alètheia. Letterlijk is dat: aan de vergetelheid 

ontrukken. Positiever: aan het licht brengen. Of: om 

het woordje ‘waar’ te gebruiken: de waarachtigheid 

tonen. Je zou kunnen zeggen: de Geest beweegt ons 

meer en meer naar de kern, het wezenlijke van de 

geloofsgegevens toe. De Geest laat ons steeds meer 

zien waar het in het evangelie van Jezus om gaat. 

De Geest brengt ons dichter bij de persoon van 

Jezus die we steeds meer leren kennen als bron van 

vrede, van gerechtigheid, van liefde. De Geest laat 

ons met Jezus bidden: Abba, Vader, aan u vertrouw 

ik mij toe. 

 

Die ongrijpbare Pinkstergeest is werkzaam in de 

beweging van Jezus als levende gemeenschap, 

tussen de kerken als getuigen van het evangelie, in 

iedere gedoopte mens die door de Geest is 

aangeraakt en Kind van God geworden is. Die 

Geest wordt onvoorstelbaar concreet waar mensen 

elkaar in Jezus’ Naam liefhebben. Liefde die 

aanstekelijk werkt en als het even kan de wereld in 

vuur en vlam zet. Een vurige wind waait over de 

wereld en steekt ons aan!  

Van Paasmensen worden wij Pinkstermensen.   

Zalig Pinksterfeest!     

 

Pastor Tom Buitendijk   
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Eerst zien, dan geloven 

 

Onze ogen zijn ware kunststukjes, elke seconde 

registreren zij een enorme hoeveelheid informatie. 

Informatie waaraan wij veel waarde hechten.  “Ik 

heb het toch met eigen ogen gezien” is een sterk 

argument in een discussie. En als we iets duidelijk 

willen maken, zegt één beeld vaak meer dan 

duizend woorden.  

Op scholen wordt dan ook veel gebruik gemaakt 

van beeldmateriaal. Tegenwoordig video’s en 

computeranimaties, in onze tijd moesten we het nog 

doen met grote muurplaten. Voor vakken als 

aardrijkskunde, biologie en geschiedenis waren ze 

onontbeerlijk. En bij elke plaat hoorde een beeldend 

verhaal dat alles tot leven bracht. 

Godsdienstles was helemaal een feest. Elke week 

een andere plaat en een ander verhaal. Boek dicht 

en ademloos luisteren. David en Goliath, Daniel in 

de leeuwenkuil, Mozes in een rieten mandje. En 

natuurlijk God de Vader als een in het wit geklede 

oudere man met witte baard, gezeten op een wolk. 

Jezus als langharige blonde jongeman in een witte 

jurk met een klein baardje, vergezeld door zijn 

leerlingen die gekleed gingen in wat grovere 

kleding in diverse bruintinten. Veel mooier dan die 

kleine plaatjes in je kinderbijbel. Alleen van de 

Geest was er geen plaat. Die bleef in mysteriën 

gehuld. 

De Geest is voor mij dan ook lang een moeilijke 

persoon gebleven. Ik kon me er geen voorstelling 

van maken. En zonder een duidelijk beeld van de 

Geest wordt de Drie Eenheid ook een vaag begrip. 

Jaren later leerde ik pater Jozef kennen, een toen 

80-jarige Norbertijn uit Heeswijk-Dinther. Pater 

Jozef straalde van kinderlijk plezier als hij over zijn 

geloof sprak. De Heilige Geest, zo zei hij, is de 

liefdesband tussen de Vader en de Zoon en liefde 

kan niet anders dan mooie dingen creëren. Gebruik 

je ogen en kijk maar naar Zijn schepping. 

 

Op zo’n uitspraak past maar één woord: Amen.               

   

 

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

GELOOFSVERDIEPING MEI 2018 
 
‘Laat Hem door je leven gaan’ 
 
In de maand mei van dit voorjaar zijn er nog drie 

bijeenkomsten waarin we in de parochie als 

gemeenschap ons geloof willen verdiepen. Thema 

van deze bijeenkomsten: ‘Ik ben met je’ – de weg 

van God en de ziel. We zullen aan de hand van het 

boek De lokroep van het Oneindige van de 

karmeliet Kees Waaijman samen in gesprek gaan 

over onze ervaringen met God en met elkaar, en 

over de weg die wij samen met Hem gaan. 

Data: zaterdag 12, 19 en 26 mei 2018 

Tijd:  van 10.00 – 12.00 uur 

Plaats: de Karmelzaal in de parochie 
 
p. Leon Teubner  

 

10 MEI HEMELVAART.  
 
De viering met samenzang is om 10.00 uur. Het zou 

fijn zijn als veel mensen komen om dit feest mee te 

vieren. Laten we zorgen dat het geen ‘vergeten 

feest’ wordt als zovele anderen. 
 
Pastor Tom Buitendijk 
 
 
18 MEI 2018: 14.00 – 18.00 UUR  
 
SYMPOSIUM “GELOVEN IN EEN 

SECULIERE SAMENLEVING “.  
 
In het oude Griekenland was een symposium een 

eet- en drinkgelag met vrolijke conversatie of met 

een serieuze discussie over een bepaald thema. 

Tegenwoordig is het een wetenschappelijk congres 

over een bepaald onderwerp. Wij willen met ons 

symposium ‘in het midden‘ gaan zitten. Niet al te 

wetenschappelijk. Meer pastoraal. Wel met een 

glaasje en een hapje. Er zijn vier sprekers gevraagd 

over het thema secularisatie. 
 

Pater Huub Welzen OCarm, Wat is secularisatie? 

Iets om bang voor te zijn? 

Bisschop Gerard de Korte, Geloven in een seculiere 

wereld? Hoe doe je dat? 

Diaken Ron van Uden, Een parochie in een 

seculiere samenleving? Hoe kan die er uit zien? 

Dominee Henk Spoelstra, In een seculiere 

maatschappij zoeken kerken elkaar op! 
 
Graag nodigen wij alle parochianen uit zich op te 

geven en nu in ieder geval deze datum vrij te 

houden in uw agenda. Noteer nu!  
 
Pastor Tom Buitendijk 

 

 

8 JUNI 2018:  

EEN FEESTELIJKE MIDDAG VOOR ALLE  

50 JARIGE BRUIDSPAREN.  
 
In onze parochie zijn 49 bruidsparen in 1968 

getrouwd. Niet allemaal in de nieuwe St. Jozefkerk 

getrouwd natuurlijk, maar wel vijftig jaar geleden. 

De parochie biedt al deze bruidsparen een 

feestelijke middag aan. De uitnodigingen komen 

nog.  
 
Pastor Tom Buitendijk 

 

CONCERT OP ZONDAG 10 JUNI 2018 
 
Operette: “Het feest van Herkenning” 

met Berry Reijnen en Irma Klijn, begeleid door 

Frans van den Hoven  
 
Ooit een populair genre dat in het verdomhoekje 

terechtkwam en daar nu ook weer uit krabbelt:  

Operette. Het bevorderen en uitvoeren van 

operettemuziek staat hoog in het vaandel van de  

Osse operettefanaat Berry Reijnen. Hij zingt en 

speelt al jarenlang gastrollen bij vele operette- 

verenigingen in den lande. De rollen die hij daar 

speelt worden meestal omschreven als “op zijn lijf 

geschreven”. In het operettewereldje leerde hij de 

Tilburgse sopraan Irma Klijn kennen, die zich in dat 

genre ook helemaal thuis voelt. Samen met virtuoos 

pianist Frans van den Hoven geven zij nu al 

geruime tijd operetteconcerten in het Brabantse die 

erg in de smaak vallen.  

“Een feest van herkenning”, volgens enthousiaste 

concertbezoekers. Met dit romantisch operette- 

concert nemen zij u graag mee naar de gezellige 

sfeer, die past bij de befaamde Weense- en  

operettemuziek. U gaat genieten van concertante 

uitvoeringen van wereldberoemde werken van  

Johann Strauss, Franz Lehár en Emmerich Kálmán 

en smullen van prachtige solo’s en romantische 

duetten.  

Aanvang 12.00 uur, entree volwassenen €5,- en 

scholieren €2,50. 
 
Jan vd Veerdonk   
 
 
4 JULI 2018:  

EEN GEZELLIGE VERJAARDAGSPARTIJ 

MET 122 SARA’S EN ABRAHAM’S.  
 
De parochie met zijn 50 jaar oude kerk wil graag 

mee feesten met deze aarts-ouders. Alle 

vijftigjarigen en hun partners worden uitgenodigd.  
 
Pastor Tom Buitendijk 
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LITURGISCHE VIERINGEN ST. JOZEFKERK 

 

Hemelvaart 

Do. 10 mei 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Volkszang 

Weekend 2. Zevende zondag van Pasen 

Zo. 13 mei 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Herenkoor 

Weekend 3. Hoogfeest van Pinksteren 

Zo. 20 mei 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Mediorenkoor 

Weekend 3. 2e Pinksterdag 

Ma. 21 mei 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Volkszang 

Weekend 4. Zondag van de Heilige Drie Eenheid 

Za. 26 mei 18.30 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Titaantjes 

Zo. 27 mei 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Herenkoor 

Weekend 1. Sacramentsdag 

Zo. 3 juni 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk en p.L.Teubner Volkszang 

Weekend 2. 

Zo. 10 juni 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Herenkoor 

Weekend 3. 

Zo. 17 juni 10.00 u Eucharistieviering  p.T. Buitendijk  Mediorenkoor 

Weekend 4. 

Za. 25 juni 18.30 u Eucharistieviering / 

Familieviering 

p.T. Buitendijk  Titaantjes 

Zo. 24 juni 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Herenkoor 

Weekend 1. 

Zo. 1 juli 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Volkszang 

Weekend 2. 

Zo. 8 juli 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Volkszang 

Weekend 3. Karmelfeest 

Zo. 15 juli 10.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  Volkszang 
 
 

     

Vieringen Sterrebos 

Vrij.  1 juni 18.30 u Viering Werkgroep  Sterreboskoor 

Vieringen Ministershof 

Vrij. 11 mei 19.30 u Viering Werkgroep  Ministershofkoor 

Vrij. 8 juni 19.30 u Viering Werkgroep  Ministershofkoor 

Vieringen Residence Sibelius 

Vrij. 25 mei  19.00 u Eucharistieviering p.T. Buitendijk  
 
 
 

LIEF EN LEED 

 
 

Het heilig doopsel ontvangen:   
   

25 maart 2018 Jeadey van de Coevering     

01 april 2018 David van Dartel     

      

We hebben afscheid moeten nemen van: 
 

05 maart 2018    Marie van der Venne - van Kaathoven 87 jaar   

07 maart 2018    Martha Tiellemans - Heesakkers 86 jaar   

17 maart 2018 Grada Smits - Buuts 85 jaar   

18 maart 2018 Frans van Ooijen 73 jaar   

04 april 2018 Mien van der Lee – van Grunsven 87 jaar   

  



PAROCHIEBLAD      Jaargang 23  Nummer 3 mei / juni 2018 Pag. 5 

EEN PINKSTERINITIATIEF  

VAN DE RAAD VAN KERKEN IN OSS 
 
De Raad van Kerken nodigt gelovigen van alle 

kerken in Oss uit, elkaar op Eerste Pinksterdag 

omstreeks 11.30 uur te ontmoeten op het kerkplein 

van de Paaskerk. Wij zijn dan aangestoken door de 

Heilige Geest in een feestelijke viering in de eigen 

kerk. Net als de apostelen willen wij die begeestering 

uitdragen door erop uit te gaan en elkaar te 

ontmoeten. In de Handelingen van de Apostelen 

sluiten op één dag drieduizend mensen zich aan bij de 

beweging van Jezus. Als wij de driehonderd halen….. 

zou dat een mooi Pinksterwonder zijn! We ontsteken 

een Pinkstervuur, zingen een Pinksterlied, wensen 

elkaar een vruchtbaar Pinksterfeest toe en krijgen een 

geestrijke drank aangereikt. Het zal u enige moeite 

kosten de koffie in eigen gemeenschap te laten staan. 

Maar deze Pinksterontmoeting is dat zeker waard. U 

kunt het zelf ervaren!   
 
Pastor Tom Buitendijk 

 

IN DE WOESTIJN BEPALEN DE ZWAKSTEN 

HET TEMPO  

 Op 18 mei organiseert de Titus Brandsma Parochie 

een symposium over ‘Geloof in de wereld van 

vandaag’.   
 
Voor mensen van mijn leeftijd was 1968 een 

spannend jaar. We waren jong en wilden wat. Vooral 

wilden we eigen wegen zoeken in vrijheid. Het was 

een revolutiejaar waarin het gezag van autoriteiten 

van kerk en staat onder vuur kwamen te liggen. We 

wilden niet dat er tot ons gesproken werd, maar 

vooral met ons. Het was de tijd van openbare 

discussies en van de kerkelijke gespreksgroepen. 

Heel de samenleving was in beroering. Vrijheid 

waaide als een  wervelende wind door kerk, politiek, 

economie, traditie, relatievorming en seksualiteit 

heen. Ineens verloor de samenleving haar 

vanzelfsprekende stabiliteit. Een vlinderende geest 

kun je niet terugstoppen in een cocon. Het jaar 1968 

werkt nog steeds door. Er is veel positiefs te melden: 

democratisering van allerlei instellingen, bredere 

betrokkenheid bij kerkelijke, maatschappelijk en 

politieke vraagstukken, bewustzijn van onze omgang 

met dieren en het milieu, grotere 

verantwoordelijkheid voor Derdewereldlanden, de 

Vredesbeweging en het verzet tegen kernwapens. Al 

dat positieve mag ons niet de ogen doen sluiten voor 

negatieve effecten die er ook waren en die ook 

doorwerken in onze tijd.   
 
Veranderingen 

De kerk wordt niet meer ervaren als “Mater et 

Magistra” als  “Moeder en Lerares” zoals de 

belangrijke encycliek van paus Johannes XXIII 

heette. Gelovigen zoeken zelf wel uit wat ze willen 

geloven. “Ik geloof op mijn eigen manier en dat gaat 

jou niets aan” is een houding die een open gesprek 

onmogelijk maakt. Politiek is steeds minder gericht 

op het algemeen belang van iedere Nederlander. 

Politiek dient groepsbelangen en verliest daardoor 

binding met mensen die voor hun bestaan afhankelijk 

zijn van hulp, zorg en bescherming. Bezuinigingen 

treffen altijd de meest kwetsbare mensen. De 

economie – het verdelen van de schaarste – is 

leidraad geworden van ons denken en doen. Niet 

meer of de samenleving gelukkiger wordt is de vraag, 

maar of de samenleving rijker wordt. Voor 

economische groei moeten alle menselijke waarden 

wijken. Zorg is te duur. Wij kunnen niet voor 

iedereen op komen. Ieder moet zichzelf redden. Het 

individualisme en het eigen ikke zijn de goden van 

vandaag. 
 
Gevolgen 

In plaats van verantwoordelijkheid voor het goede 

leven van en met elkaar staat het 

zelfbeschikkingsrecht hoog in het vaandel en worden 

mensen die te oud, te gebrekkig, te ziek zijn als teveel 

beschouwd. De norm van mens-zijn is de vitale mens 

die er ondanks zijn leeftijd nog jeugdig en krachtig 

uitziet en die voldoende geld heeft om volop te 

genieten van een welvarend leven. De mensen die dit 

niet halen, mogen aan de rand van de samenleving 

staan en leven van welwillendheid. Steeds duidelijker 

komt aan het licht dat de neoliberale samenleving  

slachtoffers kent. Niet massaal, maar wel talrijk. 5% 

van de Nederlandse bevolking kan niet mee doen. De 

Bijbelse notie: “In de woestijn bepalen de zwaksten 

het tempo”, is vervangen door de liberale notie: “ 

Mensen moeten geprikkeld worden om vooruit te 

komen. Dikke pech als ze het niet kunnen”  
 
Kome wat komt 

We kunnen niet terug willen naar vóór 1968. We 

kunnen alleen maar vooruit leven. Misschien kunnen 

we toch wel iets goeds halen uit al die 

ontwikkelingen. Het belang van gesprek en 

uitwisseling. De visie op de mens als sociaal wezen. 

De aandacht voor het algemeen belang. Respect voor 

ieders leven en voor de waardigheid van iedere mens. 

Ook de erkenning dat er mensen en instellingen met 

gezag zijn. De erkenning dat in de Bijbel God tot ons 

spreekt. De heilzame waarde van de kerk als 

richtinggevende en dienende instelling.  

In al haar zwakheid zal de kerk moedig 

moeten blijven getuigen dat onze toekomst van God 

afkomstig is en niet het maaksel is van onze eigen 

handen.  In deze seculiere een verindividualiseerde 

wereld is het de roeping van de gelovigen om te 

blijven bidden en dienstbaar te werken  aan 

gerechtigheid. “Van u, o God,  is de toekomst, kome 

wat komt”, is onze geloofsbelijdenis.   
 
Pastor Tom Buitendijk  
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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. 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.  
 
 
4 MEI DODENHERDENKING 

5 MEI BEVRIJDINGSDAG 
 
Deze dagen zijn geen kerkelijke gedenkdagen. Toch 

hebben kerkmensen bij deze dagen hun eigen 

gedachten. Als eerste denken wij  in onze parochie 

aan Titus Brandsma, martelaar vanwege zijn 

verzetswerk en onverzettelijke houding. Vooral ook 

denken wij aan de joodse burgers van onze stad die 

zijn omgekomen in de concentratiekampen. Onze 

stad kent een groot aantal ‘struikelstenen‘ ter 

nagedachtenis aan de Joodse medeburgers. 

Bevrijdingsdag is inderdaad een feestdag. Maar ook 

een dag om stil te staan bij de idee dat de bevrijding 

nog lang niet voltooid is, zolang er nog miljoenen 

mensen in onvrijheid leven. De bevrijding die Jezus 

op het oog had is meer dan ‘geen oorlog’ alleen. Het 

is ook werken aan vrede en elkaar opbouwen in 

liefde.   

 

ONZE ST JOZEFKERK IS 50 JAAR JONG.  
 
Voor een kerkgebouw is vijftig jaar niet oud. Juist 

omdat onze kerk een belangrijk architecturaal 

gebouw is, behoort onze kerk wel degelijk tot het 

religieus erfgoed dat nooit uit Oss en Brabant mag 

verdwijnen. Het is een parel van moderne 

kerkarchitectuur. Parochianen en wijkbewoners  

zullen deze kerk graag  in stand houden. Tevens is de 

kerk een tastbaar monument dat de herinnering 

levend houdt aan het geestelijke werk dat de 

Karmelietenbroeders en - paters vanaf 1890 hebben 

bijgedragen aan de stad Oss. De paterskerk van 1890 

werd in 1923 een rectoraat kerk en pas in 1956 een 

parochiekerk. In 1968 werd de huidige kerk in 

gebruik genomen. In 2023 zullen Karmelieten 100 

jaar onafgebroken pastorale zorg hebben uitgeoefend.  

Voor de feestelijkheden verwijs ik u naar de folder 

die op ruime schaal verspreid is.  

Graag wil ik u even apart wijzen op het symposium 

van 18 mei: ‘Geloven gaat door’. U moet zich 

opgeven, zodat de organisatie weet waar ze aan toe is. 

Een mevrouw vroeg me of het ook iets voor haar zou 

zijn, want “ik heb niet zoveel gestudeerd”. Het is 

geen wetenschappelijk symposium. Iedere gelovige is 

er juist vanuit haar / zijn geloof bij betrokken. Het 

gaat over ons als gelovige, maar soms ook ongelovige 

mensen. Ook al zijn we niet ‘van’ de wereld, we 

hebben geen andere plek om te leven dan deze 

wereld. Alle gewone parochianen zijn  juist bijzonder 

welkom.  

 

8 MEI BERNARD VAN BALVEREN  

OSSENAAR EN KARMELIET  IN OSS. 
 
Op 8 mei viert Bernard van Balveren zijn 75e 

verjaardag. Als geboren Ossenaar heeft hij hier heel 

wat sporen liggen. Als medebroeder in het oude en 

nieuwe Karmelklooster heeft hij binnenshuis heel wat 

werk verzet voor de communiteit. Met steun van de 

communiteit is hij een van de grondleggers van het 

Verdihuis. Tot op de dag van vandaag worden er 

mensen opgevangen. Daarna heeft Bernard met Riet 

de Wolf de Wereldwinkel opgericht, bevoorraad en 

beheerd.  Jarenlang was dit zijn dagelijks werk en 

zorg. De Wereldwinkel is nog steeds een 

aantrekkelijke winkel voor cadeautjes. Bernard leeft 

nu in stilte en in rust, maar is nog steeds betrokken bij 

de Osse samenleving. Onze hartelijke gelukwensen 

voor het komende levensjaar en met een biertje in de 

hand wensen we jou: gezondheid!   

 

FRANS VAN OOIJEN 

9 MAART 1942 – 18 MAART 2018  
 
Frans van Ooijen was een bekende Ossenaar. Hij 

hield van de stad en van haar bewoners. Velen 

kenden hem vanwege zijn betrokkenheid bij de Osse 

samenleving. Hij was een geboren onderwijzer die 

hart had voor zijn leerlingen. Toen Frans op de 

kweekschool studeerde, leerde hij de kunstenaar Aad 

de Haas kennen. Van deze schilder en graficus  leerde 

Frans kijken naar modern kunst. Hij werd een 

kunstverzamelaar die tot zijn grote vreugde in 2016 / 

2017 een mooie expositie mocht inrichten in het Jan 

van Cunen museum. Hij was lid van een aantal 

commissies ter bevordering van het kunstonderwijs in 

Oss. Frans was ook medeoprichter en zanger van het 

kerkkoor Canticum Novum. Indien nodig kon hij ook 

dirigeren. Wetende dat hij erg ziek was en het hem 

veel moeite zou kosten heeft hij de volkszangdienst 

van Kerstmis 2017 gedirigeerd.  

In al zijn bezigheden vergat hij zijn gezin niet.  
 
Pastor Tom Buitendijk 
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ONS HUIS VAN DE WIJK  
 
De kwaliteit van het samenleven in een stad hangt af 

van wat mensen voor elkaar overhebben.  

Mensen zullen voor elkaar iets doen als ze oog 

hebben voor elkaar.  Ze krijgen oog voor elkaar als ze 

elkaar ontmoeten. In de Ruwaard is een unieke 

ontmoetingsplek te vinden: Coornhertstraat 3,  

5344 XJ dat Ons Huis van de Wijk heet. 
 
Ons: het is een initiatief van onderaf gegroeid; het 

komt uit de mensen zelf. De gemeente Oss vindt het 

een waardevol initiatief en ondersteunt het. Een 

vrijwilligersteam heeft de dagelijkse leiding.  

Huis:  iedereen – wie die ook is – mag zich er thuis 

voelen. Voor iedereen is er een bakje koffie of thee; 

je hoeft nergens een formulier voor in te vullen; aan 

alle activiteiten kun je mee doen; er is ruimte voor 

gesprek en uitwisseling van ervaringen; er wordt naar 

je geluisterd en iedereen wordt gehoord.   

Wijk: we moeten onder ogen zien dat de Ruwaard 

een wijk is waarin sociale problemen voorkomen. 

Laag inkomen, weinig toekomstperspectief, 

gezondheidsproblemen, eenzaamheid, schulden. 

De “sociale instanties” kunnen helpen, maar niet alle 

problemen oplossen. Er zijn gevoelige zaken die 

mensen  alleen met en voor elkaar kunnen oplossen.  

“Ik voel me er buiten staan“;  “ik heb geen mens”; ‘ik 

schaam me soms zo“, “niet mee kunnen doen is erg“, 

“er wordt niet geluisterd”, “wij zijn uitgerangeerd in 

de maatschappij”. Waar mensen die gevoelens met 

elkaar kunnen delen, daar kan er ook iets geheeld en  

genezen worden. dat gaat niet vanzelf, maar  Ons 

Huis in de Wijk bewijst dat het kan.  

Ik ben er een keer gaan kijken en ik werd hartelijk 

ontvangen. Ik heb gezegd dat ik de opvolger van 

George Zeegers ben. Die  mijnheer kenden ze wel.  

Gelijk kwam de koffie op tafel en was er gesprek.  

Ik vertelde iets over de Caritas van de kerk, over de 

diaconale initiatieven zoals met Kerstmis en Witte 

Donderdag, over HOI en over het Solidariteitsfonds.  

Aan het einde zei iemand: “ Het is allemaal mooi wat 

je  vertelt, maar je weet heus niet wat echte armoede 

is.” Beschaamd hield ik mijn mond en nam me voor 

nog maar eens een keer koffie te gaan drinken. Bij het 

weggaan zei een ander: “Wil je helpen dat Ons Huis 

van de Wijk wat meer bekend wordt.“ Vandaar dit 

stukje. 
 
Pastor Tom Buitendijk 

 

VOORAANKONDIGING BUSREIS 
 
Jaarlijkse Busreis Titus Brandsma Parochie. 

Op vrijdag 7 september staat er weer een leuke 

busreis op de agenda. Ga mee en beleef een fijne, 

ontspannen, leerzame en gezellige dag met 

gelijkgestemden. 

Waar gaat de reis naar toe? 

Wij starten rond 9 uur op het kerkplein en vertrekken 

naar de nieuwe landwinkel van Tilly en Cor Spierings 

in Mook/Malden. Wij worden daar onthaald op koffie 

met iets lekkers en na bezichtiging van de mooie 

winkel krijgen wij in twee groepen een rondleiding 

op het terrein rondom de landwinkel en het Jachtslot.  

Gidsen van Natuurmonumenten leiden ons rond. 

Daarna kunt u in de landwinkel of op het terras de 

meegebrachte boterhammen consumeren, maar daar 

krijgt u wel een lekkere kop soep bij geserveerd. 

Dan stappen wij weer in de bus en gaan richting 

Xanten in Duitsland. Een prachtige plaats met een 

rijke historie. Wij bezoeken de kathedraal en krijgen 

ook daar een rondleiding. Traditiegetrouw is er  een 

korte viering en ontsteken wij een Tituskaars. 

 

Daarna  kunt U (voor eigen rekening) in een van de 

leuke restaurantjes een drankje nuttigen, alvorens wij 

de terugreis aanvaarden. 

Natuurlijk staat er in onze eigen Karmelzaal een 

heerlijk buffet klaar! 

De kosten voor deze dag bedragen 42,50 euro. 

Gaat u ook mee? 

Bij het verschijnen van dit blad, hangt er in de hal van 

de kerk weer een intekenlijst. 
 
Werkgroep W.I.U.  

(werk in uitvoering) 

 

VOORAANKONDIGING  

FAIRTRADE MARKT  ZONDAG  

28 OKTOBER 2018 
 
Op zondag 28 oktober organiseert de werkgroep 

W.I.U. (werk in Uitvoering) de jaarlijkse fairtrade 

markt. Noteer deze datum alvast in uw agenda. De 

werkgroep staat open voor nieuwe suggesties en 

leuke ideetjes, en …….. voor helpende handen! 

De opbrengst van de markt is bestemd voor de 

Stichting Sahelp. Als de Stichting dit jaar een bedrag 

van € 10.000,- euro bij elkaar kan brengen, 

verdubbelt de Wilde Ganzen het opgehaalde bedrag. 

De stichting is al volop bezig met andere acties en 

collectes. De collectes tijdens de vasten in onze kerk, 

zijn ook bestemd voor dit goede doel. 

In de middag komt het Afrika Engakoor zingen. Wij 

willen weer mensen uitnodigen om een goed doel te 

promoten of iets lekkers te bakken, lootjes te kopen, 

enz.  

Inlichtingen: tel.635768 
 
Werkgroep W.I.U. (werk in Uitvoering) 
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VASTENACTIE VOOR STICHTING SAHELP 
 
Via deze weg wil ik jullie hartelijk danken voor de 

(geldelijke) steun en de belangstelling voor Stichting 

Sahelp die we vanuit de parochie mochten ontvangen. 

Er is tijdens de vastenactie in de parochie €1768,- 

opgehaald. Dit is een heel mooi bedrag waarmee de 

mensen in Burkina Faso weer meer zicht krijgen op 

een goede toekomst.  
 
Marieke Peters 

Stichting Sahelp Oss 

http://www.sahelp.nl  

NL97 RABO 01704.36.136 

STENEN DES AANSTOOTS 
 
De eerste keer dat ik de fonkelnieuwe paterskerk 

bezocht was bij een bijeenkomst van KOKTEEL-ID 

in 1968. Indertijd veertien dagen lang een palet van 

activiteiten voor jongeren die altijd uitverkocht 

waren. Van bromfiets knutselen of disco in de 

fietsenkelder van de LTS tot toneel in de toen ook 

splinternieuwe Lievekamp van Bert Appels en in de 

Jozefkerk hearings over een toekomst die anders 

moest. Maar ook een concert van alle regionale 

jongerenkoren en natuurlijk ook zondags om 11.30 

uur een jongeren-mis.  

Die nieuwe paterskerk voelde als een kerk van de 

jongeren van toen. Geen traditioneel kerkgebouw 

waar je het zicht ontnomen kon worden door dikke 

pilaren. 

Aan het einde van die kokteelbijeenkomst bedankte 

de presentator van die avond pater Voost voor het 

gratis beschikbaar stellen van ZIJN kerk. Schande 

riep Wim Dijkstra (hij zou later burgemeester worden 

van Oss) die kerk is niet van de paters of van het 

bestuur: deze kerk is van ons, van onze gemeenschap. 

Dit keer had hij ook in mijn ogen gelijk. 

Als redacteur van De Roerom (een maandblad met 

een kritische kijk op ontwikkelingen in kerk en 

samenleving) ben ik op verschillende plaatsen op 

bezoek geweest waar op last van “hogerhand” hun 

kerkgebouw gesloten moest worden. Altijd hevig 

verzet en veel emoties. Want alle hoogte- en 

dieptepunten in het leven van gelovende mensen 

worden gevierd in dat gebouw. Daar delen we 

vreugde en verdriet met elkaar zó dat het dubbele 

vreugd of halve smart wordt. Kinderen gekregen en 

daar gedoopt, eerste communie, vormsel, jubilea, 

trouwen en uitvaarten. Een gebouw van troost en 

hoop. Geen gebouw waar ons denken de hoofdrol 

speelt, maar ons gevoel “er niet alleen voor te staan”. 

Dankbaar voor het gegeven leven. 

“Kerk is voor ons nooit alleen de zondagse mis 

geweest”, riepen mensen die te hoop liepen tegen de 

sluiting van hun kerk. “Kerk is voor ons ook voetbal 

en carnaval, zorg voor ouderen en zieken, jeugdwerk, 

scouting, vakantiewerk en vakbond. Kerk is het 

gevoel iets met elkaar te hebben als gemeenschap.” 

Een gemeenschap waar mensen, die elkaars buren 

werden en wijkgenoten, samen plaats maken voor 

even geen jagen en hollen; waar we even aandacht 

geven aan zaken die er in het leven echt toe doen. 

Ik ben niet doof en blind. Het groepje mensen dat het 

gebouw van  de Jozefkerk als plek beleeft waar zij 

iets waardevols met anderen kunnen delen is kleiner 

geworden. “Ons” is “mijn” geworden en wat niet van 

mij is “van niemand”. 

Voor mij persoonlijk is de hoop stenen die we 

Jozefkerk noemen elke plaats waar mensen samen 

komen waar ik iets mee heb en die me daarom heilig 

is. Dat was Trefpunt, en de kloosterkapel en later de 

Scheppingskerk en dat is nu de Jozefkerk geworden. 

De plaats van vertrouwde gezichten. Altijd blij dat 

die er weer zijn. En verdomd, als een bekende er niet 

is, dan denk ik wat zou er zijn. 

Vijftig jaar zo’n plek in onze wijk is een feestje 

waard. Een tastbare, concrete uitnodiging om er te 

zijn voor elkaar. Stenen des aanstoots. Stenen die je 

als het ware aanstoten: ben jij er ook nog? Mogen we 

op jou ook blijven rekenen? Jij bent er toch ook ene 

van ons. 
 
Henk Peters,                                                                                                                                                           

Parochiebestuur   

 

 

 

 

COLLECTES. 
 
24 februari €   29,60 

25 februari € 194,90 

04 maart € 173,83 

11 maart € 193,40 

18 maart € 149,90 

24 maart €   39,70 

25 maart € 226,80 

31 maart € 291,90 

01 april  € 584,70 

02 april  €   48,30 

08 april  € 238,10 
 
Uitvaarten vanaf 20 februari €1453,60 

  

“Eén vallende boom maakt meer lawaai dan een 

heel bos dat in stilte groeit”. 
 
Gerard de Korte 

http://www.sahelp.nl/

