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Titus Brandsmaparochie Oss

Hierbij bieden wij u een aantal uitstapjes aan op de woensdagen of de donderdagen waarmee we u een 
vakantiegevoel willen geven. Even er uit!  
Voor deze uitstapjes moet u zich wel opgeven: naam, adres, eventueel mailadres en telefoonnummer.   
Op de laatste bladzijde ziet u het opgaveformulier. Ook vragen we aan elkaar of we met elkaar mogen 
meerijden. Chauffeurs kunnen zich per onderdeel opgeven. Het opgave formulier graag inleveren bij de 
receptie. Op deze manier worden de zomermaanden juli en augustus voor iedereen vakantiemaanden. 
 
Woensdag 4 juli: Boerenbond museum in Gemert. 
Middagprogramma.  We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkplein en de kosten zijn € 10.- p.p. 
Iedereen heeft weleens een verlangen naar vroeger toen Brabant nog ongerept platteland was. U kunt het 
nog zien en beleven in Gemert!  We worden ontvangen met koffie/thee en een 
snee krentenbrood. De rondleiding duurt anderhalf uur. Daarna vrije bezichtiging. 
Omstreeks 17.00 uur gaan we huiswaarts. Haal uw hart op en geniet. 
 
Woensdag 11 juli: Nijmegen Titus Brandsma Memorial en fietsmuseum Velodrama. 
Dagprogramma: We vertrekken vanaf het kerkplein om 8.45 uur en de kosten zijn € 12.- p.p. 

De vermoedelijke  heiligverklaring van onze parochiepatroon is in een ver stadium. In Nijmegen is de 
centrale kerk waar hij geëerd wordt.  Van Titus zelf is niets  overgebleven. Er staat een urn met as uit 
Dachau. We worden ontvangen in het klooster, krijgen daar een kop koffie. We kijken naar een korte 

film over Titus en gaan dan de kerk in voor een rondleiding. Ook is er een kort gebedsmoment bij de urn.  
Daarna eten we de zelf meegebrachte lunch op. We krijgen soep en koffie.  
Om 13.30 uur vertrekken we ter ontspanning naar het fietsmuseum. Bij de rondleiding is koffie/thee met een 
lekkernij in begrepen.  
 
Woensdag 18 juli: Een dagje klokkenmuseum in Asten in de Peel. 
Dagprogramma: Aanwezig om 9.30 uur op het kerkplein en de kosten zijn € 12.- p.p. 
Heeft u een  idee hoe klokken gemaakt worden? U kunt het gaan zien! Er zijn veel soorten klokken.  Het  
museum laat u alles zien. Gidsen maken u op de rondleiding een hoop wijzer. Daarna bezoeken we het 
natuurmuseum en maken we een wandeling in de tuinen. Aan het eind van de dag weet u waar de klepel 
hangt. We worden ontvangen met koffie/ thee met vlaai. Na een introductiefilm is er een rondleiding.   
Omstreeks 13.00 uur gaan we lunchen (voor eigen rekening ). Daarna bezoeken we het natuurmuseum en de 
tuinen. Omstreeks 15.00 uur keren we huiswaarts. Heeft u een museumjaarkaart neem deze dan mee. 
 
Woensdag 25 juli: Rozentuin te Demen. 
Middagprogramma. We vertrekken om 13.30 uur vanaf het kerkplein en de kosten zijn € 10.- p.p. 

 

De roos is zonder waarom; ze bloeit, omdat ze bloeit. 
Ze geeft niet om zichzelf, vraagt niet of men haar ziet. 

 
Dit korte en diepzinnige  gedicht is afkomstig van de Duitse dichter Angelus Silesius (1624-1677 )  
Van alle bloemen zijn rozen wel de meest sprekende door hun schoonheid, hun geur en hun symbolische 
kracht.  We gaan de rozen bekijken, bewonderen en ons afvragen wat ze ons te zeggen hebben. De 
rozentuinen van Demen zijn wereldberoemd en zo weinigen van ons hebben ze gezien! We worden 
ontvangen met koffie/thee en koek. Daarna een rondleiding en daarna vrije wandeling door de rode, witte of 
oranje rozentuinen. Omstreeks 17.00 uur gaan we weer terug met een neus vol rozengeur. 
 

  
Zomerprogramma van de Titus Brandsma Parochie. 

Voor elk wat wils. 
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Woensdag 1 aug.: Bezoek aan de stad Grave met een rondwandeling. 
Middagprogramma. 
Aanwezig om 13.15 uur op het kerkplein en de kosten zijn € 12.- p.p. 
Grave is ontstaan in 1138 en kreeg in 1233 stadsrechten als een verstevigde vestingstad. Het is een van de 
oudste steden van Brabant. In de Tachtigjarige oorlog is Grave meermaals belegerd. We kennen allemaal:  
“Waterstanden. Grave 10 meter beneden de sluis”.  
Er is ontzettend veel te zien en we zullen lang niet alles zien. De prachtige kerk slaan we niet over. Veel 
straten zijn met kinderkopjes. Goede schoenen zijn nodig.  
Om 14.00 uur krijgen we koffie/thee met koek, zodat we om 14.30 uur een stevige wandeling aan kunnen. 
Omstreeks 17.00 uur keren we terug naar de stad Oss die pas in 1399 stadrechten kreeg.  
 
Woensdag 8 aug.:  Abdij van Berne Heeswijk Dinther.  
Middagprogramma.  
We vertrekken om 13.15 uur vanaf het kerkplein en de kosten zijn € 12.- p.p. 
Deze abdijgemeenschap werd gesticht in 1034. Hiermee is het de oudste nog 
bestaande kloostergemeenschap van Nederland. Ook nu nog zijn de witheren of 
Norbertijnen een actieve gemeenschap. Zij verrichten belangrijk werk op het gebied van liturgie. In een 
rondleiding horen en zien wij levende geschiedenis tot op vandaag. Zo’n kijkje in het kloosterleven krijg je 
zelden. Om 14.00 uur begint de rondleiding tot 16.00 uur. Daarna kunnen we in de bierproeverij  genieten van 
kloosterlijke producten en een bezoek brengen aan de uitstekende boekhandel. Om 17.00 uur keren we vol 
indrukken huiswaarts.  
 
Donderdag 16 aug.: Bedevaart naar Maria van Katwijk.  
Middagprogramma.  
We vertrekken om 13.30 uur van het kerkplein en de kosten zijn € 6,- p.p.  
In het Brabantse katholicisme is Maria niet weg te denken. Een bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe in de Den 
Bosch, Scherpenzeel, Handel  of Katwijk hoort erbij. Daags na de Tenhemelopneming van Maria gaan wij naar 
de fraaie Lourdesgrot om bij Maria de Eucharistie te vieren. De grot is dan nog prachtig versierd. Na de Mis 
kunnen we een korte wandeling maken door het processiepark. Ook kunnen we een kijkje nemen in de kerk.  
In ieder geval eindigen we op het terras aan de overkant  voor koffie met gebak. Omstreeks 17.00 uur gaan 
we weer terug.  
 
Donderdag 23 aug.:  Verjaardag pastor Tom Buitendijk OCarm. 
 
Pastor Tom Buitendijk wordt 72 jaar.  
Deze feestdag begint met een Eucharistieviering om 9.00 uur.  
Vanaf 9.45 uur is het koffie drinken met taarten die parochianen aanbieden.  
Om 12.00 uur toasten we op elkaars gezondheid. Om 13.00 uur is er een lunch. Om 14.30 uur is er koffie/ 
thee/ een glaasje  met gebak en hapjes. Om 17.00 uur is het feest ten einde. Iedereen is welkom.  
 
Woensdag 29 aug.:  Zomerfeest in de Carmelzaal van de St. Jozefkerk. 
Middagprogramma.  
Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur is er een gezellig programma met koffie/ thee en iets feestelijk lekkers. We 
houden een quiz “Ken uw stad”. 
We gaan kijken naar foto’s en u schrijft wat u en waar u wat ziet. Er is aan deze quiz een zeer mooie prijs 
verbonden. Kijk van tevoren goed rond in het centrum! Natuurlijk zijn er drankjes en hapjes. Met een 
wederzijds ‘dank u wel’ beëindigen we het zomerprogramma 2018.  
De kosten zijn € 5,- p.p. 
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Opgave formulier  voor de activiteiten van het zomerprogramma. 
 
Ik / wij gaan mee met de volgende uitstapjes (de uitstapjes aankruisen svp):  
 

o Woensdag 4 juli: Boerenbond museum in Gemert. Middagprogramma.  

o Woensdag 11 juli Titus Brandsma Memorial in Nijmegen en fietsmuseum Velodrama. Dagprogramma. 

o Woensdag 18 juli: Een dagje klokkenmuseum in Asten in de Peel. Dagprogramma. 

o Woensdag 25 juli: Rozentuin te Demen. Middagprogramma. 

o Woensdag 1 augustus: Bezoek aan de stad Grave. Rondwandeling. Middagprogramma.  

o Woensdag 8 augustus: Abdij van Berne Heeswijk Dinther. Middagprogramma 

o Donderdag 16 augustus: Bedevaart naar Maria van Katwijk. Middagprogramma.  

o Donderdag 23 augustus: Verjaardag pastor Tom Buitendijk OCarm 

o Woensdag 29 augustus: Zomerfeest in de Carmelzaal. 

Naam  
 

Adres  
 

Mailadres  
 

Telefoonnummer  
 

 
Ik bied me als chauffeur aan voor de volgende uitstapjes (de uitstapjes aankruisen svp):  
 

o Woensdag 4 juli: Boerenbond museum in Gemert. Middagprogramma.  

o Woensdag 11 juli: Titus Brandsma Memorial in Nijmegen en fietsmuseum Velodrama. Dagprogramma. 

o Woensdag 18 juli: Een dagje klokkenmuseum in Asten in de Peel. Dagprogramma. 

o Woensdag 25 juli: Rozentuin te Demen. Middagprogramma. 

o Woensdag 1 augustus: Bezoek aan de stad Grave. Rondwandeling. Middagprogramma.  

o Woensdag 8 augustus: Abdij van Berne Heeswijk Dinther. Middagprogramma. 

o Donderdag 16 augustus: Bedevaart naar Maria van Katwijk. Middagprogramma.  

Naam  
 

Adres  
 

Mailadres  
 

Telefoonnummer  
 

 
Er kunnen nog ………………. personen met mij / ons meerijden.  

 

Opgave formulier inleveren bij de receptie. 
 


