BESTE PAROCHIANEN
Bij het begin van 2016 kijken we terug en blikken we vooruit: Terugkijkend
mogen we zeggen dat er veel verdrietigs is gebeurd.
- Pastoraal werkster Diny Booyink werd ziek op 2 maart en begint nu
gelukkig haar taken langzaam weer op te pakken. Per 1 september moch-ten
we Isabel van Baal aantrekken als haar tijdelijke vervangster
- Diaken Jacques van Montfort deelde begin oktober meen dat hij alvleesklierkanker had. Hij is op 5 december overleden. In Sint Dominicuskerk in
Nijmegen waren we met velen aanwezig bij zijn uitvaart.
- Op 3 december waren we getuige van de fusie van de zangkoren Horst, Sion
en Breedeweg. We mochten de hoorbare winst van deze fusie ook al een paar
keer meemaken. Op 6 januari hoorden we het bericht dat hun dirigente, Joke
Majoor, plotseling was overleden. We hebben haar uitvaart in de
Ontmoetingskerk in Nijmegen met velen bijgewoond.
Vooruitblikkend zien we
- dat laatste hand wordt gelegd aan meerjaren-onderhoudsplannen voor de
gebouwen. Er wordt steeds meer gewerkt met bedrijven die stand-by staan.
- Voor wat betreft de financiën is de jaarrekening 2013 onlangs door het
kerkbestuur vastgesteld met een klein tekort van € 8.000. We hopen met een
paar maanden de jaarrekening 2014 te kunnen vaststellen zodat we op meer
actuele gegevens kunnen steunen.
- Binnenkort start de actie Kerkbalans waarin we iedereen oproepen zijn of
haar verbondenheid met de parochie ook in financiële zin vorm te geven. We
hopen op een grotere bijdrage van uw kant.
- Geen van 200 aangeschreven oud-vormelingen heeft zich aangemeld voor
de WereldJongerenDagen in juli-augustus in Polen. Maar de aanmelding
blijft open.... Jongeren tussen 16 en 30 kunnen contact opnemen: Isabel van
Baal, 06 - 23949774. Of isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl.
- Op dinsdag 23 februari is er een parochiebijeenkomst in De Sleutel aan de
Bredeweg. Op die avond staan we met u stil bij het thema van dit jaar: ‘Wat
verbindt ons’ – zie achterkant en blz.: 17 in dit blad.
- De pas opgerichte stichting ‘SchuldHulpBuddy Berg en Dal’, helpt mensen
meer grip op hun financiën te krijgen. Deze stichting zoekt vrijwilligers die na
een cursus mensen gaan helpen met hun financieel probleem.
De parochie en u allen een goed 2016 toewensend ,
tekent Henk Janssen, uw pastoor.
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 ONZE KERK KAN NIET ZONDER U !
BESTE MEDE-PAROCHIANEN AANDACHT VOOR KERKBALANS

Om onze parochie in 2016 levendig en levensvatbaar te houden vragen
we u ruimhartig te overwegen welk bedrag u de parochie wilt schenken.
Betaalt u minder dan € 50?
Overweeg dan of u in ieder geval € 50 kunt betalen.
Maar wij stellen uiteraard elk bedrag op prijs en begrijpen ook dat het
voor sommigen moeilijk kan zijn of zelfs onmogelijk om te geven.
Ook als u niet betaalt staan we u graag ten dienste.
Als u meer schenkt dan € 50, wilt u dan uw bijdrage met b.v. € 5 of
€ 10 verhogen in verband met de oplopende kosten.
Uw bijdrage aan de parochie is aftrekbaar van de belasting.
HET BESTUUR
Woordje van de pastors:
Beste parochianen,
het is niet mogelijk met u allen persoonlijk contact te hebben, toch hebt
u allemaal een warm plekje in ons hart. We proberen elke dag goede
pastors te zijn. Maar meer dan ooit zijn we ons er van bewust, dat we de
parochie sámen dragen. Zie de slogan: ‘Onze kerk kan niet zonder ú!
We hopen dat de parochie ook een speciaal plekje in uw hart heeft.

Pastoor Henk
Janssen:
tevens pastoor van Beek-Ubbergen en
Ooijpolder en Deken van Nijmegen;
tel.nr. 06- 23953385
 Diaken Jos van Rooij: tel. nr. 06- 27182591;
 Pastor Diny Booyink: tel. nr. 06- 11224356;
 Pastor Isabel van Baal: tel. nr. 06- 23949774.
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VAN DE BEHEERSCOMMISSIE
Aller eerst nog heel veel dank en erkenning voor alle vrijwilligers die het ieder
jaar weer mogelijk maken dat alles zo goed wordt bij gehouden. En dat in de
ruimste zin zonder iemand te vergeten.
Een klein opsomming van de grotere werken:
Breedeweg: - De pastorie is aan de buiten kant geschilderd.
- Er is nieuw vogelgaas geplaatst in de luidgaten van de toren.
- Er zijn diverse goten vervangen en gerepareerd i.v.m. lekkages.
- de deuren van de kerk zijn opnieuw in de lak gezet.
De Horst: - Daar zijn van alle daken de pannen nagekeken, goed gelegd en
de kapotte pannen vervangen, daar door wordt er lekkage
schade voorkomen.
- Er is daar ook door een groep vrijwilligers een plan gestart om
te kijken of de defecte luchtverwarmer nog gemaakt kan worden.
Dorp:
- Er is nieuwe verlichting geplaatst rond om de kerk die de
uitstraling van de kerk nog mooier maakt in de donkere dagen.
- Een nieuw kerkplein is er gekomen.
- De muur en het hekwerk zijn gerestaureerd.
- De tuin aan de voorkant is helemaal op geknapt.
- Lekkages verholpen.
Nogmaals dank aan alle
vrijwilligers die hier het
afgelopen jaar aan mee
hebben geholpen en we
hopen in dit nieuwe jaar
weer een beroep op jullie
mogen doen.
Tonnie Koch
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DIACONIE
VASTENAKTIE 2016 GROESBEEK STEUNT BEVOLKING VAN OEGANDA.
Oeganda is ongeveer 3,5 keer zo groot als Nederland en België samen. Het
land is verdeeld in 111 districten plus Kampala, de hoofdstad. Alle districten
staan onder leiding van een ‘local council’.
Er leven ongeveer 33 miljoen mensen. De bevolking van Oeganda bestaat uit
36 volken, die allemaal hun eigen taal hebben. Er zijn twee talen die de
meeste mensen wel spreken: Engels en Swahili. Alle kinderen leren al Engels
op de basisschool. Onder de volwassen bevolking is analfabetisme nog groot.
De laatste cijfers uit 2008 spreken over ruim 32% van de bevolking ouder dan
15 jaar. De overheid geeft veel aandacht aan het gratis basisonderwijs en het
overgrote deel van de kinderen maakt er inmiddels gebruik van. Er zijn nog
relatief weinig middelbare scholen, zeker op het platteland. Er is bovendien
een groot tekort aan leraren, ook voor het basisonderwijs. Daardoor volgt
slechts zo’n 20% van de jongeren middelbaar onderwijs.
Het overgrote deel van de Oegandese bevolking is christelijk: 84%. Ongeveer
12% is moslim en ongeveer 4% van de bevolking hangt een inheemse
godsdienst aan. Er is een kleine gemeenschap hindoes en in afgelegen
gebieden zijn animistische stammen, hoewel er vaak sprake is van een
vermenging met bijvoorbeeld het christendom.

Wat kunnen we bijdragen?
Voor 15 euro kan een school 15 fruitbomen planten. Voor hetzelfde bedrag
kan een gezin een energiezuinig kookstel kopen. Voor 30 euro ontvangt een

gezin een zak met zaden. Voor 50 euro kan een gezin vijf lokaal gebouwde
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bijenkorven kopen. Voor 75 euro krijgt een gezin twee geiten. Voor 150 euro
kan een groep boeren een voet-aangestuurde irrigatiepomp aanschaffen.
Voor 300 euro kan een groep boeren worden getraind in landbouw- en
irrigatietechnieken

Vastenaktie 2016, even iets minder, voor een ander.
Tijdens de Vastenaktie gaat het om zelf iets te laten, zodat er meer is voor
een ander medemens.
De collecte geschiedt door middel van de voor u bekende VASTENZAKJES die
zowel in Breedeweg als in Groesbeek bij u aan huis worden opgehaald.
Op maandag 21 maart 2016 tussen 18.00 en 20.00 uur. Mocht u liever uw
bijdrage via de bank willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op
de Rabobank op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van het
missie comité met vermelding OEGANDA 2016. Wij danken u bij voorbaat
voor uw financiële steun aan de bevolking van Oeganda.
Namens PCMO Teun van Grinsven
FEBRUARI – BEGIN VAN DE VASTEN
De naam februari komt van het Latijnse ‘mēnsis februārius’ reinigingsmaand,
‘reinigend in religieuze zin’ (Wikipedia).
Na de donkere winter en voor de uitbarstende lente
was er kennelijk een diepe geestelijk behoef te om
innerlijk schoon schip te maken. Dit innerlijk
schoon schip maken ging meestal gepaard met een
‘lichame-lijke reiniging’ in de zin van stevig vasten,
zodat alle toxische en belastende stoffen weer uit het
lichaam verdwenen.
Februari is ook de ‘maand van de spiritualiteit’. Dat
strookt met ons moderne begrip van vasten: tijd om
stil te staan bij jezelf én tijd om je bewust te worden
van de grote noden van de mensen om je heen – wereldwijd - zie boven.
Samen met het Sociale Team van Groesbeek willen we in februari een begin
maken met de ontmoeting van het stijgend aantal asielzoekers in ons dorp. We
zien dat ook als een ‘vasten – actie’, ons bezinnen op de mensen met wie we
samenleven. We hopen dat dit initiatief niet strandt op tijd-gebrek. U hoort er
meer van en als u al ideeën hebt of mee wilt werken, horen we graag van u !
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KERSTSTAL DORP 2015 WAS WEER PRACHTIG
De groep “wijze-grijze-kale” mannen uit het oosten, immers Groesbeek ligt in
het oosten van Nederland, hadden de kerststal weer prachtig opgebouwd. De
kerstbomen aan de achterzijde van de kerststal waren weer door hoveniersbedrijf Jan Langenveld uit Milsbeek/Groesbeek geschonken en zelfs aan de
zijingang Kloosterstraat keurig afgeleverd. Daarvoor zijn wij Jan zeer
erkentelijk. Op het Jan van Gestelplein voor de kerk is dit keer geen grote
kerstboom neergezet omdat het veel werk met zich meebrengt en vaak
vandalisme wat aan dergelijke bomen met verlichting wordt toegebracht,
daarnaast zijn de verwijderingskosten van dergelijke bomen vrij kostbaar.
Wel was er nu aan beide zijde van de grote middelste kerkdeur een prachtige
Servische spar (Picea omorika) in een houten omranding geplaatst met een
betere vandalismebestendige verlichting immers elke lamp zat in een aparte
kunststof omhulsel. Het was een ware lust voor het oog en het accentueerde
prachtig de hoofdingang van het kerkgebouw, kortom een geweldig idee dat
voor herhaling vatbaar is.
Op maandagmorgen 4 januari 2016 heeft de groep van “wijze-grijze-kale”
mannen alles weer netjes opgeruimd en zijn Jozef, Maria, kindje Jezus en
overige bijbelfiguren voorlopig voor een jaar op zolder onder de “pannen”
geplaatst zodat zij kunnen uitrusten van deze drukke kerstperiode. Tot slot
een woord van dank aan Riki Straatman voor het verzorgen van de koffie met
een versnapering erbij zeer passend in deze dagen.
Nogmaals dank aan allen die hebben meegeholpen tijdens opbouw en weer
opruimen van alle kerstspullen. Werkgroep Kerststal Cosmas & Damianus.

KERSTSTAL BREEDEWEG AANZIENLIJK KLEINER DAN ANDERE JAREN.
Vanwege minder H. Missen en dus minder kerststalbezoekers, tijdens de
kerstdagen en op nieuwjaarsdag had de werkgroep kerststalbouwers (ook
wel door pastor Thuring stalmeesters genoemd) te Breedeweg besloten om
een aanzienlijk kleiner stal te bouwen. Andere jaren werd er een grote
kerststal met een behoorlijke rotspartij met stromend water gebouwd en de
ruimte voor het iconendrieluik tot aan de eerste pilaar werd dan volledig
volgebouwd. De bouwers waren daar meestal bijna een week mee bezig om
deze fraai kerststal met rotspartij en waterval te voltooien. Ondanks de
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aanzienlijk kleiner kerststal was het toch een fraai geheel en was het er toch
behoorlijk bezoek tijdens de openingstijden van de kerk om deze kerststal te
aanschouwen. Links en rechts van de kerststal was een leuke rij Servische
sparren (Picea omorika) neergezet die het geheel een groene beeld gaven in
deze bijna bladerloze wintertijd. De werkgroep was nu sneller klaar met haar
werkzaamheden dan andere jaren dat was het enige voordeel dat zij
genoten, en de kerkbezoekers die ondergetekende heeft gesproken konden
het begrijpen en waarderen dat er een kleinere kerststal was gebouwd. Een
bijzondere woord van dank aan alle kerststalbouwers voor het werk dat zij al
vele jaren voor de parochie verrichten.

KERSTSTAL DE HORST TRADITIONEEL ZOALS ELK JAAR WEER MOOI
OPGEBOUWD
De groep kerststalbouwers van De Horst heeft goed zijn best gedaan om de
kerststal weer mooi tot zijn recht te laten komen. Traditioneel met een echt
pannendak wat rechtdoet aan onze vele dakdekkers die er in onze gemeente
wonen. Voor Maria, Jozef en het kind een beter onderkomen dan een “stal”
of “grot”! Er waren prachtige sparren in de kerk geplaatst die gezien hun
lengte goed tot haar recht kwamen in deze kerk. Buiten aan de voorzijde van
de kerk was weer een zeer grote kerstspar geplaatst met een fantastische
verlichting erin zodat deze in de avonduren goed zichtbaar was en warmte en
vrede uitstraalde. Op 24 december 2015 was de kerk tijdens de viering van
20.00 uur goed gevuld, slechts vooraan in de kerk waren nog enkele kortere
kerkbanken leeg, maar het moet voor de kerststalbouwers een voldoening
geweest zijn om zoveel kerkgangers te zien die ongetwijfeld een kijkje in hun
gebouwde kerststal genomen hebben. In de week van 6 januari 2016 wordt
alles weer opgeruimd en gaan de kerstfiguren weer een jaar in de opslag. Een
bijzonder woord van dank aan alle kerststalbouwers die zo trouw elk jaar
weer het nodige werk verzetten om de kerstsfeer in en buiten de kerk
weergeven.
Teun van Grinsven
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BRUUKS ALLERLEI

Evenwicht.

2016.

Misschien ken je ze nog: zo’n oude bascule-weegschaal waarbij je om het
gewicht te bepalen steeds een gewichtje erbij of eraf moest zetten. Het was
soms even zoeken maar als de uiteindjes eindelijk stil bleven staan tegenover
elkaar dan had je de balans gevonden; dan wist je hoe zwaar iets woog.
Ook in het dagelijks leven is het soms moeilijk om te bepalen waaraan je het
meeste gewicht geeft.
Het is balanceren tussen wat je wilt en wat er moet. Tussen hoofd en hart,
tussen fantasie en werkelijkheid.
Het betekent keuzes maken; gewichtje erbij, gewichtje eraf. Wat is belangrijk
voor je, wat zorgt voor een goede balans in je leven? En als de weegschaal
soms een beetje wiebelt is dat niet zo erg. Dat gebeurt iedereen weleens. Als
het je uiteindelijk maar lukt met wikken en wegen het gewicht zo te plaatsen
dat er weer stabiliteit ontstaat. Maar dat hoef je niet in je eentje te doen. Het
is goed om te weten dat de kracht van een gemeenschappelijke geloof kan
helpen om het evenwicht te hervinden.
Netty
Als een rups al mag vlinderen,
de boom nieuwe knoppen krijgt,
als een graankorrel brood wordt
en de druif klare wijn,
wat zal er dan wel
voor de mensen, de mensen
wat zal er dan wel
voor óns weggelegd zijn?

Als een knop al mag bloesemen,
de bloesem weer vruchten draagt,
als de nacht opnieuw dag wordt
en in zonlicht verdwijnt
wat zal er dan wel
voor de mensen, de mensen,
wat zal er dan wel
voor óns weggelegd zijn?
Yvonne van Emmerik
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BRUUKS ALLERLEI
Een woord van dank aan de Vlijtige Liesjes die de versiering van de kerk
gedurende het gehele jaar voor hun rekening nemen, en in het bijzonder met
de kerstdagen, alsmede het schoonmaken van de kerk dat ook door deze
groep dames al vele jaren tot volle tevredenheid wordt uitgevoerd. Dames ga
zo door zou ik zeggen jullie doen het perfect niemand kan dat verbeteren!
Elk jaar wordt in de kerstviering KBO – Breedeweg gecollecteerd voor de
zieken. Enkele dames maken dan leuke kerstattenties (ook wel kerstgave
genoemd) voor zieke en mindervalide parochianen. Die worden door familie ,
kennissen of buurtbewoners bij voornoemde parochianen thuisbezorgd. Een
goede kerkelijke actie die door velen wordt gewaardeerd, een bijzonder
woord van dank aan de dames die deze actie al vele jaren verzorgen.
Op kerstavond was er een gezinsviering met een koortje van moeders en
kinderen dat deze viering extra cachet gaf en op eerste kerstdag een viering
met het grote koor Horst Sion Breedeweg die voor een voortreffelijke
muzikale omlijsting zorgde waarvoor hulde, het was een prachtige viering
met een behoorlijk aantal kerkgangers.
Om de kerstsfeer nog meer tot uiting te brengen had Pierre onze koster in
alle vensterbanken een rijtje lage kaarsjes neergezet die van buitenaf een
heel bijzondere sfeer bij de kerkbezoekers teweeg bracht ook daarvoor is een
woord van dank op zijn plaats.
En tegelijk kijken we terug op véle fijne kerstvieringen:
Op een overbezette gezinsviering in het dorp, waar de dirigent Eugene door
ziekte ontbrak, een probleem dat provisorisch werd opgelost. Op twee goed
bezette mooie vieringen om 8 en om 12 uur op Kerstavond in het dorp en
een fijne drukke viering op de Horst.
Op Kerstmorgen kregen we in het dorp assistentie van Femke, Inge en Fleur
van fanfare Wilhelmina, die het koor begeleidden met mooie kerstliederen.

We willen graag alle medewerkers/sters, kosters en koren van harte
bedanken voor de meer dan 2200 mensen, voor wie we met jullie
medewerking mooie, sfeervolle Kerstvieringen konden verzorgen.
Teun van Grinsven
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LITURGISCHE AGENDA – 23 JANUARI t/m 20 MAART 2016
WEEK VAN 23 - 29 JANUARI
Week van Gebed Eenheid van de Kerken
za. 23 jan. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.C.D./Voorstelv.1e Com.; Jeugdkoor Mikado;
zo. 24 jan. Antonius 10.00 u. Oecumenische viering; Alle koren;
wo. 27 jan. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEKEND VAN 30 JANUARI t/m 05 FEBRUARI
Maria Lichtmis - Memisa
za. 30 jan. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.c.D.;
zo. 31 jan. Antonius 09.30 u. G.C.D.; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia;
di. 2 jan.
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 3 dec. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 5 febr. C&D
19.30 u. Meditatie
WEEK VAN 06 - 12 FEBRUARI
Carnaval - Aswoensdag
za. 06 febr. De Meent 17.00 u. G.C.D.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
zo. 07 febr. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. G.C.D.; KK St. Caecilia;
wo. 10 febr. K’tuin
15.00 u. Aswoensdagviering;
De Meent 17.00 u. Aswoensdagviering; Seniorenkoor Breedeweg;
Antonius 19.00 u. H.Mis/Aswoensdagviering;
C&D
19.00 u. H.Mis/Aswoensdagviering; KK St.Caecilia;
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WEEK VAN 13 - 19 FEBRUARI
Eerste Weekend van de Veertigdagentijd
za. 13 febr. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.C.D./Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
zo. 14 febr. Antonius 09.30 u. G.C.D.;
C&D
10.00 u. H.Mis;
wo. 17 febr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 19 febr. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie
WEEK VAN 20 - 26 FEBRUARI
Tweede Weekend van de Veertigdagentijd
za. 20 febr. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 21 febr. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
wo. 24 febr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 26 febr. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie
WEEK VAN 27 FEBRUARI t/m 04 MAART
Derde Weekend van de Veertigdagentijd
za.27 febr. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 28 febr. Antonius 09.30 u. G.C.D.; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
di. 01 mrt. C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 02 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 04 mrt. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie
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WEEK VAN 05 - 11 MAART
Vierde Weekend van de Veertigdagentijd
za.05 mrt. De Meent 17.00 u. G.C.D.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.C.D.; KK St.Caecilia;
zo. 06 mrt. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
wo. 09 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 11 mrt. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie
WEEK VAN 12 - 18 MAART
Vijfde Weekend van de Veertigdagentijd
za.12 mrt. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 13 mrt. Antonius 09.30 u. G.C.D.;
C&D
10.00 u. H.Mis;
wo.16 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 18 mrt. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie
WEEKEND VAN 19 - 20 MAART
Wijding van de palmen en lezing van het Lijdensverhaal
za. 19 mrt. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis
C&D
19.00 u. H.Mis/Lijdensverhaal; KK St.Caecilia
zo. 20 mrt. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. G.C.D./Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
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“VERBORGEN BLIJFT HOE GIJ GENEEST ...”
Ziekendienst en handoplegging.
Op elke 1e dinsdagmiddag van 14- 15 uur hebben we in onze parochie een
ziekendienst. Ze bestaat uit twee onderdelen:
I - Een gebedsdienst van 30 minuten met een lezing, een psalm en vooral een
stilte van 15 minuten. We besluiten met een gebed van dank en het gebed
voor de zieken.
II - Aan degenen die blijven wordt daarna de handen opgelegd door een van
de vijf ‘Hanbd-opleggers’’. Tijdens dit half uur is er muziek op de achtergrond en zijn we biddend verbonden met elkaar en met de mensen voor wie
we speciaal willen bidden. Ook dit duurt gewoonlijk zo’n 30 minuten.
De vieringen zijn toegankelijk voor iedereen. Gewoonlijk komen 25 mensen.
De ‘Hand-opleggers’ komen uit Groesbeek en hebben een verschillende
achtergrond: sommigen hebben een (reiki-)opleiding, anderen eenvoudig een
gave om handen op te leggen, anderen een lange ontwikkeling van studie en
verdieping.
We heten iedereen van harte welkom om eens te komen kijken. Er is natuurlijk
altijd een mogelijk om kennis te maken met een van de ‘Hand-opleggers, maar
alleen na de viering van juli is er koffie/thee en ruimte om langer te blijven.
Pastor J. van Rooij.

GRAAG NIEUWE AANWAS
VOOR ONZE MEDITATIE-GROEP
Elke 1e vrijdag door het jaar én op alle vrijdagen van de Advent en de Vasten
hebben we een meditatiebijeenkomst van 19.30 – 20.00 uur. We proberen de
beslommeringen van de afgelopen week los te laten en in te keren in onszelf,
iets te voelen van de stilte in de kerk en vooral van de diepe stilte in ons hart.
Maar ... we zijn maar 6 of 7 mensen en dat vinden we wat
mager. Dus ... als u eens wilt proberen om een half uur stil
te zijn met elkaar in een meehelpende grote stille kerk, dan
bent u van harte welkom. Zie voor verdieping ook eens de
website: www.christelijkemeditatie.nl
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‘ONZE TIJD’ – gelezen op het spirituele web
We bevinden ons in een tijd van intense transformaties op vele niveaus. De
mensheid is er aan toe om een stap in bewustzijn te maken. Hier zijn veel mensen
mee bezig. Ze volgen trainingen, therapieën, staan stil bij hun gedrag, emoties,
overtuigingen en andere uitingen van hun bewustzijn. Zij nemen de
verantwoordelijkheid voor wie ze zijn en voor wat ze in de wereld neerzetten. Dit
is een belangrijke stap op de weg van het zien en omarmen van onze diepste
roeping: ons bewust worden van onze goddelijke afkomst als individueel mens.
Wanneer je dit doet schep je vrede en ruimte omdat je zelf ‘Schepper’ wordt van
je eigen leven en je anderen niet belast met jouw onverwerkte processen. En je
bent in staat om andere mensen te respecteren en in hun eigenheid te erkennen. Je
leert steeds dieper om liefde voor jezelf en voor anderen te ervaren.
Tegelijk zijn er veel mensen die zich pas in een beginstadium bevinden van het
ontwikkelen van hun individueel bewustzijn en van het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen persoon en het openen van hun hart.
Deze mensen zoeken hun zelfverwezenlijking vaak door bijv. het gebruik van
macht om anderen ongelijkwaardig te maken. Ongelijkwaardigheid versterkt
emoties van pijn en ongeluk, bevordert agressie en misdaad, schept disbalans in
het lichaam en uit zich in armoede, milieu-vervuiling, criminaliteit. en oorlog. Dit
machtsmisbruik gaat door alle sociale lagen en groepen en landen.
Deze mensen voelen zich onzeker en kwetsbaar in de snel veranderende wereld
en grijpen ze naar geweld en grensoverschrijdend gedrag om hun individualiteit
te benadrukken en hun basisbehoeften te bevredigen.
Toch is de mensheid in haar geheel verantwoordelijk voor het sociaal klimaat en
het niveau van bewustzijn dat we met elkaar op Aarde neerzetten !
Er zijn twee essentiële principes die moeten te worden versterkt:
Het vader- en het moederprincipe.
Het moederprincipe staat voor: onvoorwaardelijke liefde en waardering voor het
bestaansrecht en de eigenheid van ieder mens en het vervullen van de basisbehoeften van elk kind.
Het vaderprincipe staat voor het hanteren van dit respect, het stellen van grenzen
en het scheppen van voorwaarden voor het welzijn van de gehele mensheid.
Het is nu tijd voor wereldwijd mededogen, voorn wereldwijd leiderschap en
wereldwijde samenwerking tussen alle landen om het welzijn van de mensheid te
garanderen.”
Zie: http://www.openbaringen.com
J. van Rooij.
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KERKKOOR HORST SION BREEDEWEG
Het samenvoegen van twee verenigingen is enorm veel werk, en het was
zeker niet mogelijk geweest zonder de inzet van alle leden, de dirigente en de
organisten.
Vooral de beide oud-voorzitters Simon Meilink en Henk Janssen hebben veel
werk verzet.
En we hebben al heel wat bereikt:
 een nieuw bestuur te weten: voorzitter Lianne Alsemgeest: vicevoorzitter Jan Leenders : secretaris Ria de Haan: penningmeester Piet
Claassen: lid Henk Janssen,
 ons beider repertoire is uitgezocht en samengevoegd tot een prachtige
bundel liederen, die we oefenen en zingen onder de bezielende leiding
van onze dirigente Joke Majoor,
 we zingen in al de drie Groesbeekse kerken tijdens de diensten,
avondwaken en uitvaarten.
 onze vaste oefenavond is donderdag in de Slenk (mocht U eens willen
komen luisteren?).

En nu: Na ruim een jaar van intensieve voorbereiding is het dan eindelijk
zover…
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Vanaf 1 januari 2016 heten we dan officieel
KERKKOOR HORST SION BREEDEWEG.
Tijdens de dienst van 3 januari in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus
hebben wij als nieuw koor de zegen mogen ontvangen van pastor van Rooij.
Zonder de bereidwilligheid en inzet van onze 45 leden was dit samengaan
zeker niet gelukt.
Wij hopen als nieuw koor nog vaak voor U te mogen zingen.
Lianne Alsemgeest.
voorzitter KK Horst Sion Breedeweg

IN MEMORIAM…
Op 3 januari werd ons nieuw gefuseerde koor ingezegend door de pastor.
Aan het einde van de viering, welke we samen gezongen hadden, en welke
Joke (zoals altijd) met zoveel plezier dirigeerde, hadden we een prima gevoel.
Op 7 januari was er van dit blije gevoel niets meer over. Als donderslag bij
heldere hemel kwam het bericht dat ‘onze’ dirigente, ‘onze’ Joke overleden was.
De schok kon niet groter zijn. Wat zijn/waren we blij met onze geweldige
fijne dirigente, wat zullen we haar ook gaan missen. Onbeschrijfelijk.
Met zoveel liefde voor muziek en aandacht voor de mensen
Konden wij geen betere dirigent dan “onze” Joke wensen.
Wij zullen blijven zingen, samen, en zullen blijven weten
Dat zij een bron van vreugde was, die wij niet meer vergeten.
Simon
Wij wensen de (klein) kinderen en naaste familie van
Joke Majoor heel veel sterkte.
Bestuur en koorleden van: Kerkkoor Horst Sion Breedeweg.
Secr. Ria de Haan, Lage Horst 1, 6562 KT Groesbeek.
We sluiten ons als pastors van harte aan bij deze
woorden. Ook wij zijn erg getroffen door dit verlies
We wensen de kinderen en naaste familie van Joke heel
veel sterkte.
Pastoor Janssen, pastor Jos van Rooij, pastor Isabel van Baal
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ONTMOETINGS- EN BEZINNINGSAVOND OP 23 FER.

in de Sleutel van 20.00 – 22.00 uur
Thema:

‘Wat verbindt ons ... ?’
Bij de opening van het pastorale jaar 2015/2016 hebben we als thema
gekozen: ‘Wat verbindt ons ... ?’ Het gaat dan met over de vraag:
‘Wat verbindt ons als gelovigen in de verschillende gemeenschappen van
onze parochie. We willen dit als volgt uitwerken.
Op de achterkant van het parochieblad vindt u de 5 pastorale velden:
- Liturgie: alle vieringen.
- Diaconie: de zorg voor de samenleving.
- Catechese: geloofsonderricht en zin-zoeken.
- Kerkopbouw: alles wat de kerkgemeenschap praktisch opbouwt.
- Zielzorg: de meestal individuele zielzorg, soms met groepen.
We willen op die avond in de Sleutel, na een korte algemene inleiding over
de parochie en de stand van zaken, vijf 5 korte inleidingen houden.
(ze mogen maar 6 minuten duren) over de vijf pastorale velden.
Daarna gaan we uit elkaar in vijf groepen rond ieder van die vijf velden. Dan
bespreken we wat er in de parochie gebeurt ( zie achterblad) en wat u daar
van vindt. Daarna proberen we bij elk veld iets creatiefs, iets vernieuwends te
bedenken, dat we dan inbrengen in de grote groep.
We wilden ‘eigen mensen’ uitnodigen voor die inleidingen:
Pastoor Henk Janssen voor de algemene inleiding,
Pastor Jos van Rooij
voor de liturgie,
Pastoor Henk Janssen voor de diaconie
Pastor Isabel van Baal voor de catechese
Pastor Diny Booyink
voor kerkopbouw.
.........
over zielzorg als kern van de vier voorafgaande velden,
hierbij een mooi symbool: de vijf velden van
het pastoraat ingesloten in een groot hart.

Wg.:Website en
Parochieblad
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FACEBOOK
Oudere mensen kunnen zich vast nog herinneren dat er geen telefoon was. In
die tijd moest je een brief sturen of langs gaan om te communiceren. Sinds
de komst van de telefoon kunnen we sneller contact maken met mensen die
verder weg zijn. De communicatie werd makkelijker. Na de telefoon ging de
ontwikkeling van communicatiemiddelen snel. Vandaag de dag kunnen we op
verschillende manieren met elkaar communiceren. De parochie wil ook op
verschillende manieren iets van zich laten horen. Zo hebben we een website
waarop informatie over de parochie te vinden is. U leest deze tekst in het
parochieblad, dit is een andere manier waarop we de parochianen
informeren en sinds kort hebben we een facebook pagina. De facebook
pagina van de parochie kan geen vrienden uitnodigen, maar mensen kunnen
de facebook pagina ‘leuk’ vinden. Op het moment dat ik dit stukje schrijf
vinden 254 mensen onze facebook pagina leuk. De pagina is bedoeld om met
woorden en beelden te laten zien welke activiteiten er in de parochie zijn.
Als je benieuwd bent naar de pagina zoek dan op facebook naar ‘parochie
Cosmas en Damianus’.
Het zou leuk zijn als iemand mee wil helpen bij het beheren van de pagina.
Lijkt je dit leuk om te doen stuur dan een mailtje naar
isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl.
De parochie heeft natuurlijk nog een manier om te communiceren en dat is
elkaar echt ontmoeten. Zoals een reclame campagne rondom de kerst liet
zien ‘contact is mooi. Maar écht contact blijft het mooist’. En dat is waar!
Maar de andere vormen van contact kunnen helpen om in ons drukke leven
wel op de hoogte te blijven van wat er in de parochie gebeurt.
Hartelijke groeten, Isabel van Baal

GEZINSVIERINGEN
We zijn in ons hoofd al bezig met Palmzondag en Pasen, maar eerst hebben
we de gezinsviering van 13 februari – begin van de vasten. Deze gezinsviering
zal gaan over de vasten. We nodigen de vormelingen van het afgelopen jaar
uit en geven hen de opdracht om van te voren stil te staan via een collage of
een tekening bij het thema: ‘Wat maakt me rijk ?’ Van harte welkom op
zaterdag 23 febr. om 19.00 uur in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus.
- 18 -

PASTORAAT

LIEF EN LEED
Gedoopt:
Lars, zoon v. Wieteke Kösters en Peter Müskens, Dakotastraat 2
Mila, dochter v. Chantal Nillessen en Toine Koch, Lage Horst 2a
Overleden:
Johannes Marinus Derks, Wylerbaan 5, 83 jaar
Hendrikus Antonius Joan Nillesen, Haydnstraat 43, 69 jaar
Bernardina Elisabeth Maria Kwinten-Koenders, Hoge Horst 58, 66 jaar
Theodorus Eduardus de Nijs, Boterbloemstraat 21, 82 jaar
Theodorus Eduard Theunissen, Parklaan 51, 89 jaar
Theodorus Antonius Hermina Maria Nillesen, Vlasrootweg 1, 69 jaar
Joke Majoor, dirigente koor Horst Sion Breedeweg, Tolhuis 44-24 Nijmegen,
66 jaar
Hendrikus Wilhelmus Linsen, De Meent 2, 85 jaar
Joseph Gerardus Wilhelmus Derks, Akkerweg 10, 66 jaar
Johanna Maria Petronella Janssen-Jurrius, Boersteeg 14 81 jaar
Wim van der Logt, Eikenhorst/ Dekkerswald 82 jaar
Gehuwd:
Karlijn Klaassen en Sander Willems, Hüsenhoff 76

- 19 -

REACTIES EN KOPIJ
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 29-02-2016 naar:
Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473
Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998
Pierre Ronde, Sint Antoniusweg 2, tel.: 06-22214898
E-mailadres: par.groesbeek@kpnmail.nl
DOORGEVEN VAN DE ZIEKEN IN HET ZIEKENHUIS
Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een
huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt
dat we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoekjes in het
ziekenhuis een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje
pastoraal werk. Dus van harte aanbevolen!
H. Janssen, pastoor, J. v. Rooij Diaken, I. van Baal en D. Booyink, pastoraal
werksters
PAROCHIEBESTUUR H.H. COSMAS EN DAMIANUS
Pastoor-voorzitter:
Dhr. H Janssen
Kloosterstraat 2
Vice-voorzitter:
Dhr. G. van Gorkum
Gen. Gavinstr. 72
Secretaris:
Dhr. R. Paulis
St. Antoniusweg 2A
Beheerder gebouwen:
Dhr. T. Koch
Frieselaan 8
Beheerder administratie:
Dhr. G. Peters
Zwanenveld 9123
Communicatie:
Dhr. E. Schuivens
Bruuk 81
Penningmeester:
Personeel en vrijwilligers:
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