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UITGEDUT !
Zondag 18 februari 2018,
1e zondag van de veertigdagentijd B - Marcus, 1, 12-15
De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.

Om te beginnen…
Gebed van Franciscus
Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
Laat mij vergeving brengen waar schuld is,
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is,
Laat mij waarheid brengen waar twijfel is,
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
Laat mij licht brengen waar duisternis is,
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.
Heer, maak dat ik er meer
op uit ben
te troosten
dan getroost te worden,
te begrijpen
dan begrepen te worden,
te beminnen
dan bemind te worden.
Want door te geven
ontvangen we,
door onszelf te vergeten
vinden we,
door te vergeven
wordt ons vergeven
en door te sterven
verrijzen we tot
het eeuwige leven.
H. Franciscus van Assisi
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Van de redactie
Uitgedut...
Soms verloopt ons leven zonder dat
we er al teveel bij stilstaan, in beslag
genomen door de drukte van de dag.
Maar als we iets meemaken - verdriet of een topmoment – kunnen
we ineens worden stilgezet en
kunnen onze ogen opengaan voor
wat er in het leven écht toe doet.
Ineens is alles anders.
Dat gebeurde in het leven van Franciscus, 800 jaar geleden. En met zijn
voorbeeld bracht hij een beweging
op gang.
Onze paus Franciscus heeft – op 13
maart 2018 al 5 jaar geleden – niet
voor niets deze naam gekozen. Met
zijn woorden en daden wil hij ons
opwekken uit onze slaap, vooral in
ons ingedutte Noordwest-Europa,
terwijl de wereldkerk ondertussen
groeit en lééft.
Op verschillende manieren kunnen
we werk maken van ons geloof, vanuit de ontmoeting met God naar de
ontmoeting met de ander, b.v. door
concrete vormen van naastenliefde
of de vastenactie, en zo met elkaar
iets van het Rijk Gods beleven.
Misschien is de veertigdagentijd een
mooi moment om deze uitdaging
aan te gaan.
De redactie
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Uit “De vreugde van het Evangelie” van paus Franciscus:
“Het evangelie is een uitnodiging om antwoord te geven aan
God die ons liefheeft”.
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Pastorale gedachte
Als puzzelstukjes verbonden
Van Sinterklaas kreeg ik afgelopen november een legpuzzel van 500 stukjes:
het Sint Nicolaasfeest, geschilderd door Jan Havicksz Steen, 17e eeuw. Ik kan
me niet herinneren dat ik ooit met een dergelijke legpuzzel bezig ben geweest.
Toen ik eraan begon, had ik niet de indruk dat deze me zou gaan lukken. Vele
stukjes lijken erg op elkaar, veel donker ook, waardoor de minimale verschillen
nauwelijks zijn te onderscheiden.
Van de zolder waar iets minder licht is, ging ik
al naar de huiskamer, waar ik met helder
daglicht iets meer kans maakte. Het puzzelen
werkte warempel verslavend. Met de rand ben
ik begonnen en dan de verschillende figuren.
Voordat u gaat denken dat dit mijn hobby
wordt, nee, dit is eenmalig. Maar wel een ervaring. Stukjes die ik al gelegd had, bleken later
toch ergens anders te moeten liggen. En dan
pasten ze echt, lagen op de juiste plaats en
waren goed met elkaar verbonden!
In het leven heeft ieder van ons natuurlijk ook een unieke plaats en rol. We
komen pas echt tot recht in een goede verbinding met anderen om ons heen.
Met de inzet van onze talenten en van ons geloof worden we nog meer deel
van de gemeenschap waartoe we behoren en die ons uitdaagt tot dienstbaarheid en liefde. Niets zo moeilijk als relaties, maar wellicht ook niets zo mooi.
Met elk van ons op de plek die hem of haar past.
Hoeveel te meer kan dit gelden voor een relatie met God! Het kan best wel
wat van ons vragen om ons te verbinden met Hem en met elkaar, maar dit
geeft ons wellicht veel meer dan we zouden durven dromen.
Die Blijde Boodschap mogen we met elkaar vooral ontvangen in de Eucharistie.
Kijkend met de ogen van Jezus kunnen de puzzelstukjes van ons leven soms
ineens op hun plek komen en kan de vonk soms ineens overslaan.
Rudo Franken kapelaan
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Vanuit bestuur en team
Een dankwoord aan de vrijwillig(st)ers van de parochie
In dit eerste nummer van 2018 wil ik graag beginnen met het uitspreken van
mijn dank aan vele vrijwilligers die de parochie H.H. Cosmas en Damianus in
Groesbeek kent.
De kerststalbouwers van De Horst, Breedeweg en het Centrum hebben weer
goed hun best gedaan. Niet alleen zagen de kerststallen er weer prachtig uit
en trokken naast de vele kerkgangers vele bezoekers, ook de versiering van de
ingang van de kerk in De Horst en Centrum met sparren met verlichting
brachten de mensen al in een kerstsfeer.
De kerstsparren waren belangeloos ter beschikking gesteld door Frans van
Grinsven uit de Lage Horst en hoveniersbedrijf Jan Langenveld uit Groesbeek
en vervoerd met de bestelauto van Leon de Beijer van de Landwinkel Klein
Amerika. Ook de grote spar in de kerk van Breedeweg is door een particulier
ter beschikking gesteld. In deze rij mogen ook kosters Rikie Straatman en
Pierre Ronden niet vergeten worden vanwege de koffie met versnapering
tijdens de opbouw en afbraak.
Op 8 januari 2018 zijn de kerstallen afgebroken en de sparren vervoerd naar
de dierentuin Blijdorp in Rotterdam waar zij door de dieren, met name de
olifanten, worden verorberd.
Ook de leden van bloemsiergroepen en schoonmaakgroepen moeten in dit dankwoord genoemd worden: de
kerken zagen er pico bello uit.
Voor de uitvoering van de vele vieringen in de kersttijd
brengen we dank aan de leden van de koren, hun
dirigenten en organisten. Je kon merken dat er extra was
gerepeteerd en dat iedereen zijn of haar best deed.
In Breedeweg worden door een paar dames kerstattenties (ook wel kerstgave genoemd) gemaakt voor parochianen van de Breedeweg die ziek zijn of niet meer naar de kerk kunnen komen. Aan familieleden,
kennissen en buurtbewoners wordt gevraagd deze kerstgaven bij voornoemde
personen tijdens of na de kerstdagen thuis te bezorgen. Deze kerkelijke actie
wordt door velen hogelijk gewaardeerd. Een bijzonder woord van dank aan
deze dames die deze actie al vele jaren verzorgen.
Op deze manier laten we zien dat we een gemeenschap zijn die met elkaar
meeleeft en bereid is elkaar te ondersteunen. Heel veel dank daarvoor.
Pastoor Henk Janssen met ondersteuning van Teun van Grinsven
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Nieuws uit de parochie
Opbrengst Kerstcollecte Adventsactie 2017
Tijdens het kerstweekend is er tijdens alle diensten een extra collecte gehouden in het kader van de adventsactie en heeft in totaal € 1324,66 opgebracht,
een prachtig resultaat. Opbrengst bestemd voor een training voor moeders in
het land Burkina Faso.
Burkina Faso in West-Afrika behoort tot de tien armste landen ter wereld.
Armoede, gebrek aan onderwijs en een lage sociale status maken vrouwen en
kinderen kwetsbaar voor (seksueel) geweld, uitbuiting en mensenhandel. De
zusters van de orde OLV van Liefde van de Goede Herder hebben in de
sloppenwijk Secteur 22 van de stad Bobo-Dioulasso een project opgezet om
vrouwen, meisjes en kinderen te beschermen en te ondersteunen bij hun
ontwikkeling. In dit tweede projectjaar wordt een programma ontwikkeld voor
individuele psychische hulp. Ook wordt gestart met een inloopservice voor
vrouwen uit de omgeving, die slachtoffer zijn van geweld.
Minder dan de helft van de vrouwen in Burkino Faso heeft ooit onderwijs
gekregen, velen zijn analfabeet. Vanwege hun lage onderwijsniveau en gebrek
aan technische vaardigheden is hun inkomen laag. Ze vinden eigenlijk alleen
werk in de huishouding, waar ze door hun werkgevers worden uitgebuit.
Meisjes in de stad lopen risico op lichamelijk of verbaal misbruik. Slechts 1 op
de 6 komt uit een stabiel gezin. De zusters van OLV van Liefde van de Goede
Herder bieden onderdak aan kwetsbare vrouwen en meisjes. Ze ondersteunen
hen bij het verwerken van hun trauma’s en helpen ze om zelfvertrouwen op te
bouwen en hun economische en sociale onafhankelijkheid te versterken. Voor
de baby’s en kleine kinderen van deze vrouwen creëren de zusters een
stimulerende omgeving waarin ze zich gezond kunnen ontwikkelen.
Mocht u nog een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op RABO bank
rekeningnummer NL24 RABO 0117 4075 50 ten name van het Missiecomité
met vermelding adventsactie 2017. Namens Missie Ontwikkeling en Vrede
(MOV), Teun van Grinsven
Restauratie Mariagrotje park Mariëndaal
In de Groesbeekse volksmond is de 'Herz Jezu Grotte' van de vroegere Duitse
zusters van klooster Mariënthal in het park Mariëndaal altijd het 'Mariagrotje'
geweest. Momenteel wordt dit Mariagrotje opgeknapt waarbij vele vrijwilligers hun diensten gratis aanbieden en er van verschillende kanten geld
vrijkomt. Zo kan dit grotje, een bijzondere plek om tot rust te komen, voor de
toekomst behouden worden en kunnen mensen ervan genieten.
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Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk
MEERDAAGSE- EN DAGBEDEVAART BEAURAING -

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch organiseert van 21 t/m 24 april 2018 een vierdaagse
bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje
Beauraing.
Opstapplaatsen Schaijk en Eersel. Met priester en
goede medische begeleiding.
Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken
voor de bedevaart. Kosten vanaf € 280,- p.p.
De dagbedevaart op zondag 22 april 2018 heeft de
opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en
grensovergang Bergeijk. Kosten € 35,- p.p.
Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van
de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29
november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de moeder met het Gouden
Hart, vroeg om gebed en “dat men hier op bedevaart kome.” Ze beloofde aan
zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor
elkaar.
Voor meer info: mw Van Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen,
024-3557725. Of mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497682296, http://nbcpromaria.weebly.com/
RADIO MARIA is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag uitzendt. Te

beluisteren via internet en DAB+. Radio Maria Nederland maakt deel uit van
de ‘World Family of Radio Maria’ een overkoepelende organisatie voor meer
dan 70 Radio Maria stations wereldwijd. Er is een vaste programmering met
veel afwisseling in muziek, meditatie, gebed, lezingen en verdieping. Dagelijks
kunt u luisteren en meebidden met het rozenkrans- en getijdengebed en de
Eucharistieviering. Tevens is er de mogelijkheid om vele programma’s terug te
luisteren en zijn er luisterboeken die op elk gewenst tijdstip beluisterd kunnen
worden. Meer informatie: www.radiomaria.nl
SPIRITUALITEITSDAG OVER BIDDEN op zaterdag 3 februari 2018 met Vader Abt

Ad Lenglet osb in Klooster Brakkenstein, Heyendaalseweg 300, Nijmegen.
Spreker is Vader Abt Ad Lenglet osb. Hij zal spreken over ‘Leren bidden: een
levensweg.’ Tijdstip: van 9.30 tot ca. 14 uur (incl. Eucharistieviering en lunch).
Kosten € 15,- . Voor meer informatie: www.parochiespiritualiteit.org
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Activiteitenagenda
VERDIEPING ROND HET ONZE VADER – Vanaf 24 januari is op woensdag in de

even weken van 10.00-11.30 uur in het parochiecentrum een bijeenkomst
rond het Onze Vader. Met gelovige ogen naar het leven kijken en er voeling
mee houden om te ontdekken wat er werkelijk toe doet. Van harte welkom.
Meer info op website en bij Ria Hopman.
WEEKEND BANNEUX - Vanuit de parochie Groes-

beek gaan we van vrijdag 11 tot zondag 13 mei
2018 naar Banneux. We logeren bij de broeders
van St. Jan.
Kapelaan Rudo Franken zal deze dagen gids en
begeleider zijn. De kosten bedragen € 110,(voor vervoer, twee nachten en vol pension).
Meer informatie, ook over het programma, en aanmelding: zie folder op de
website en achter in de kerk of via het parochiecentrum.
LOURDESBEDEVAART – Op aanvraag van enkele mensen uit

Groesbeek die interesse hebben in de bedevaart naar
Lourdes per vliegtuig van 11-16 september 2018 met Huis
voor de Pelgrim (voorheen: Organisatie Limburgse
Bedevaart Lourdes), sluit onze parochie hierbij aan.
Kapelaan Rudo Franken gaat mee. Hij kan u meer
informatie hierover geven.
Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl
OPROEP COLLECTANTEN VASTENACTIE – Een aantal parochiebladbezorgers

collecteert voor de vastenactie in de straten waarin zij het parochieblad
bezorgen. In vele straten is er echter nog geen collectant. Daarom doen wij
graag een beroep op u om in de week van 26-30 maart één of twee uurtjes
voor de vastenactie rond te willen gaan met een verzegelde collectebus.
Gelieve u hiervoor uiterlijk vóór 19 februari aan te melden bij het parochiecentrum of de kapelaan.
STILLE OMGANG – In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 komen

duizenden bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang
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wonen zij één van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij, in één van de
zeven binnenstadskerken. Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar
luidt: Eucharistie = Leven. De jongeren pelgrims hebben in de Mozes en
Aaronkerk hun eigen viering.
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep,
nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke
geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de
christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door
een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in
Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk
vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden
gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden
met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht
voor onderweg.
Ook vanuit Groesbeek kunt u meedoen met deze bijzondere activiteit. Vanaf
18.30 uur vertrek vanuit Nijmegen (Mercure hotel) e.o., o.a. Alverna. Kosten ±
€ 20,-. Info en aanmelding bij Wilma Bleise, Jonkershof 38, 024-3973590.
VASTENACTIE 2018: GROESBEEK HELPT MENSEN IN ZAMBIA – Dit campagneproject

wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij
zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom. Vanuit hun
missie hebben zij zich ingezet op het gebied van onderwijs en ziekenzorg,
waaronder voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben
bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (i.s.m. het bisdom) en dat
jarenlang gerund.
Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia hun werkzaamheden verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de
zusters hebben het Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991.
Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen
via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun
eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze
hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt.
Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare
kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen;
armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s.
Ons campagneproject richt zich op 300 HIV-positieve mannen en vrouwen die
weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen
9

hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht
personen in hun huishouden tellen.
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per
jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en
manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal hen
bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, hen een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.
Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen
om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project 15.700
mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden, waarvan 12.600 indirect.
Als dekenale parochies willen we proberen om € 25.000, - bijeen te krijgen
zodat we de kinderen kunnen helpen met schoolbenodigdheden, toch een
belangrijke secundaire voorwaarde om te kunnen leren.
De collecte geschiedt door middel van de voor u bekende VASTENZAKJES die
bij u aan huis worden opgehaald op maandag 26 maart tussen 18.00 en 20.00
uur. Mocht u liever uw bijdrage via de bank willen overmaken, dan kunt u dat
doen door storting op IBANnummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van
het missiecomité met vermelding Zambia 2018. Wij danken u bij voorbaat voor
uw financiële steun aan de mensen in Zambia.
Namens MOV, Teun van Grinsven
11DAAGSE RONDREIS ITALIË – van 16 tot 26 oktober 2018 bij voldoende deelna-

me uit Groesbeek e.o., georganiseerd door Rudo Franken, kapelaan.
Na de succesvolle spirituele rondreis van 16 dagen in Frankrijk, Spanje en
Portugal hopen we dat deze kortere reis voor meer mensen uit de parochie
mogelijk zal zijn. Hoogtepunten zijn Rome (3 nachten) en Assisi (2 nachten).
Daarnaast bezoeken we plaatsen zoals Vicenza, Padua, Loreto, Norcia, Cascia,
Orvieto, Siena en Montecatini.
Bijzonder is het om met elkaar
door het ‘verleden’ te kunnen wandelen en ons te laten inspireren
door mensen als Franciscus, Benedictus, Antonius en menig ander.
Uiteraard hopen we op onze reis
ook onze paus Franciscus te zien en
iets te kunnen proeven van zijn
hervorming en vernieuwing. Kosten € 750,- p.p. op basis van halfpension. Voor
meer info, zie website. Of neemt u contact op met de kapelaan, zie colofon.
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Belangrijke parochie informatie
IK WIL / IK ZOEK

CONTACT

huis- en ziekenbezoek, misintenties, kerkbijdrage, meehelpen in de parochie, in- en uitschrijven, adreswijziging en overige vragen
doopsel, huwelijk, biechtgesprek, ziekenzalving
huis- en ziekenbezoek, avondwake en uitvaart
eerste communie en vormsel

parochiecentrum

priester/parochiecentrum
pastoraal teamlid / pc
pastoraal werkster / pc

Voor gegevens pastoraal team, parochiecentrum en website zie colofon
Doopvoorbereiding eerstvolgende datum: 28 februari 19.30 uur
Bezoek – de pastoor, kapelaan of pastoraal werkster komen graag bij u op
bezoek, als u behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek. Graag willen wij u
nabij zijn, wanneer wij u kunnen steunen. Zie contactgegevens.

Het Woord van God op de zondag
28 jan: Deut. 18, 15-20 / Ps 95,1-2.6- 25 feb: Gen. 22,1-13.15-18 / Ps 116,
9, / 1Kor 7, 32-35 / Marcus 1,21-28 10.15-19 / Rom. 8,31b-34 / Marcus 9,
(Een nieuwe leer met gezag)
2-10 (Rabbi, het is goed dat we hier
zijn; laten we drie tenten bouwen)
4 feb: Job 7,1-4.6-7/ Ps 147,1-6/ 1Kor
9,16-19.22-23 / Marcus 1,29-39 4 mrt: Ex. 20,1-17 / Ps 19, 8-11 / 1Kor.
(Velen genas Hij … iedereen zoekt U) 1, 22-25 / Johannes 2,13-25 (Breek
deze tempel af en in drie dagen zal Ik
11 feb: Lev. 13,1-2.45-46 / Ps 32, 1- hem doen herrijzen)
2.5.11 / 1Kor. 10,31-11,1 / Marcus
1,40-45 (Ik wil, word rein)
11 mrt: 2Kron. 36,14-16.19-23 / Ps
137, 1-6 / Ef. 2, 4-10 / Johannes 3, 1414 feb: Joël 2,12-18 / Ps 51,3-6a.12- 21 (wie de waarheid doet, gaat naar
14.17 / 2Kor. 5,20-6,2 / Mattheus 6,1- het licht)
6.16-18 (Vast voor uw Vader die in
het verborgene is)
18 mrt: Jer. 31,31-34 / Ps 51, 3-4.12-15
/ Hebr 5, 7-9 / Johannes 12, 20-33 ( als
18 feb: Gen. 9,8-15/ Ps 25,4-9 / 1Petr. de graankorrel niet in de aarde valt en
3,18-22 / Marcus 1, 12-15 (Bekeert u sterft, blijft hij alleen, maar als hij
en gelooft in de Blijde Boodschap)
sterft, brengt hij veel vrucht voort)
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Liturgische agenda
Legenda: WCV = Woord-Communieviering; Cosmas= Cosmas en Damianus (Dorp);
K’tuin= Kloostertuin; Beek= (zondag) prot.kerkje in Beek; Leuth= Kulturhus in Leuth

27-28 jan
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.

4e zondag door het jaar B
Meent H.Mis – R. Franken –Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
K’tuin H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Breedeweg WCV – I.v.Baal – Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Beek H.Mis – H. Janssen - Samenzang

di 30 jan
wo 31 jan
do 1 feb

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

3-4 feb
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
11.00 u.

5e zondag door het jaar B
Meent H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK Horst Sion Breedeweg
K’tuin H.Mis – H. Rikhof - Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Encore
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Gregoriaans – Schola Cantorum
Leuth H.Mis – R. Franken – Samenzang

di 6 feb
wo 7 feb
do 8 feb

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

10-11 feb
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.

6e zondag door het jaar B
Meent - viering vervalt i.v.m. carnaval
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
K’tuin H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Breedeweg H.Mis – H. Janssen – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang
Ooij H.Mis – E. Smits – Gemengd Koor Ooij

di 13 feb

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
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wo 14 feb
9.00 u.
17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

As-woensdag, begin van de veertigdagentijd
Beek H.Mis – R. Franken - Samenzang
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
K’tuin WCV – I.v.Baal – Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij
Millingen H.Mis – E. Smits - Samenzang

do 15 feb

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

17-18 feb
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.

1e zondag van de veertigdagentijd B
Meent H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK Horst Sion Breedeweg
K’tuin H.Mis – R. Franken – Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek

di 20 feb
wo 21 feb
do 22 feb

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

24-25 feb
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.

2e zondag van de veertigdagentijd B
Meent H.Mis – R. Franken – Samenzang
Cosmas WCV – I.v. Baal – Jeugdkoor Mikado
K’tuin H.Mis –– R. Franken Samenzang
Breedeweg WCV – I.v.Baal – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij
Beek H.Mis – R. Franken - Samenzang

di 27 feb
wo 28 feb
do 1 mrt

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

3-4 mrt
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

3e zondag van de veertigdagentijd B
Meent H.Mis – R. Franken– Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK. St. Caecilia
K’tuin WCV – I.v. Baal - Samenzang
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zo

19.00 u.
9.30 u.
10.00 u.
11.00 u.

di 6 mrt
wo 7 mrt

Ooij H.Mis – H. Janssen - Encore
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken - Samenzang
Leuth H.Mis – H. Janssen– Samenzang

do 8 mrt

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

10-11 mrt
za 17.00 u.
18.30 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.

4e zondag van de veertigdagentijd B
Meent H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
K’tuin H.Mis – R. Franken– Samenzang
Breedeweg H.Mis – R. Franken - KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen– Samenzang
Ooij H.Mis – E. Smits – Gemengd Koor Ooij

di 13 mrt
wo 14 mrt
do 15 mrt

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

17-18 mrt
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.

5e zondag van de veertigdagentijd B
Meent H.Mis - R. Franken – Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
K’tuin H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken– Gregoriaans – Schola Cantorum
Ooij H.Mis – H. Janssen – Gemengd Koor Beek

di 20 mrt
wo 21 mrt

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

do 22 mrt

Eucharistieviering in Millingen - E. Smits
Zaterdag 19.00 en zondag 10.00 u.
Ma, wo en do 9.00 u. Dagkapel; di en vr 9.30 u. Gasthuis St. Jan de Deo
Eucharistieviering in Kekerdom - E. Smits
1e zondag van de maand 9.15 u.
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Wel & Wee

GEDOOPT:
10-12-2017: Rik Christiaans, zoon van Frank Christiaans en Marieke van Ewijk,
Bremstraat 38
07-01-2018: Liva Koch, dochter van Twan Koch en Chantal Nillesen, Lage
Horst 8
OVERLEDEN:
26-11-2017: Berdina Johanna Rieken-Thijssen, Parklaan 141, 98 jaar
27-11-2017: Hendrikus Marinus Johannes Janssen, Zonnebloemstraat 18,
77 jaar
09-12-2017: Theodora Jacoba Maria Gorter-Jochijms, Stationsweg 11d,
87 jaar
12-12-2017: Geertruida Hendrika Marie Albers-Thijssen, van Nispenstraat 88,
86 jaar
18-12-2017: Maria Puplickhuizen, Stationsweg 9m, 90 jaar
20-12-2017: Engelbertus Masseling, Grafwegen 39, 76 jaar
26-12-2017: Anna Gertruida Maria Saedt-Coenen, Parklaan 127, 86 jaar
26-12-2017: Wilhelmina Johanna Eikholt-Peters, De Meent 2, 88 jaar
27-12-2017: Johannes Hendrikus van Dam, Pannenstraat 10a, 91 jaar
28-12-2017: Theodorus Smits, William Boothstraat 2, 90 jaar
29-12-2017: Maria Johanna Jacobs-van Hoof, Stationsweg 9P, 92 jaar
30-12-2017: Wilhelmus Lambertus Peters, De Ruyterstraat 2, 82 jaar
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O, zit dat zo...?
De Eucharistie in symbolen en rituelen - De dienst van het altaar (5)
Bij het laatste avondmaal verrichtte Jezus drie handelingen, die we volgen in de viering van de eucharistie: Hij nam
het brood en de beker (de offerande), Hij sprak de
dankzegging uit (het eucharistisch gebed) en Hij gaf het
brood en de beker aan zijn leerlingen (de communie).
Bij de offerande worden de
gaven voor het altaar gebracht, soms in een
feestelijke gavenprocessie. Tegelijkertijd wordt er
gecollecteerd, zodat ieder het zijne kan toevoegen
aan deze gaven voor de Heer. Met deze gaven
geven we ook onszelf: we vertrouwen Jezus
Christus ons leven toe, onze talenten, alles wat we
hebben en zijn. Hij neemt
dit alles van ons aan, heel
ons mens-zijn. En wat krijgen we van Hem? Zijn eigen
Lichaam en Bloed, zijn liefde, zijn goddelijk leven.
Door zijn liefde vormt Hij ons, persoonlijk en
gezamenlijk, naar zijn beeld, worden wij nog meer
kinderen van God.
In het Eucharistisch gebed dat de priester in naam van
allen uitspreekt, veranderen tijdens de consecratie
brood en wijn in Christus’ Lichaam en Bloed. De Heer is nu daadwerkelijk bij
ons aanwezig en nodigt ons uit Hem te ontvangen in de heilige communie
waarin Hij zijn liefde wil communiceren, zodat wij worden als Hij en leven en
liefde geven zoals Hij.
Na het Eucharistisch Gebed bidden we samen het Onze Vader, het gebed dat
Jezus zijn vrienden leerde toen zij Hem vroegen hen te leren bidden. Bidden is
vertrouwen op Hem die Onze Vader wil zijn, ons leven
op Hem richten en door Hem op onze naasten. Zo
wensen wij na het gebed om vrede ook elkaar de vrede
van de Heer toe. Daarna pas ontvangen we de Heer zelf
in de communie: het Lichaam van Christus om als
geloofsgemeenschap meer Lichaam van Christus te
worden. De dienst van het altaar wordt besloten met
het gebed na de communie.
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Verdieping & Inspiratie
Uitgedut...
Stel je een jonge man voor, knap, modieus gekleed, in goeden doen. Zijn vader
is een succesvolle zakenman, de jongen heeft alles in huis om in vaders
voetsporen te treden. Hij heeft een goede neus voor lucratieve handeltjes. En
hij heeft de middelen om ze na te jagen; een mooie auto, peperdure laptop,
de nieuwste iPhone - allemaal van papa gekregen...
Maar dan ontmoet hij op een dag een bedelaar, ernstig ziek, onverzorgd, in
lompen gehuld. De ontmoeting raakt de ambitieuze jongen op een wijze die
zich maar moeilijk laat beschrijven. In ieder geval voelt hij aan dat hij op het
verkeerde spoor zit met zijn leven. Hij wil arm zijn met de armen en verkoopt
zijn auto en zijn peperdure gadgets. Hij weet er, zakelijk als hij is, een goed
prijsje voor te krijgen.
Zijn vader reageert woedend. Vloekend en tierend eist hij het geld op dat zijn
zoon heeft verdiend met het verkopen van zijn spullen. Dat geld heeft echter
al een andere bestemming gekregen. De
vader laat het er niet bij zitten; hij sleept
zijn zoon voor de rechter, vastberaden en
plein public zijn gelijk te halen. Voor de
rechter verrast de jongeman vriend en
vijand: hij belooft niet alleen dat zijn
vader het geld terugkrijgt, maar trekt ook
nog eens zijn modieuze maatpak en
ondergoed uit en geeft dat aan zijn vader. Daar staat hij, poedelnaakt, en hij
verklaart plechtig dat hij zijn aardse vader nu niets meer verschuldigd is, en
slechts nog zijn hemelse Vader zal gehoorzamen....
Deze scene speelde zich af in de dertiende eeuw... De jongeman heette
Franciscus, die van Assisi. De aanwezige bisschop slaat zijn eigen bisschopsmantel om de naakte Franciscus heen. De aardse vader druipt intussen
verbitterd af met de kleren van zijn zoon onder de arm... Op het moment dat
Franciscus zijn modieuze kleding afdoet, slaat de kerk letterlijk en figuurlijk
haar mantel om hem heen. Het voorbeeld van Franciscus om de arme Christus
na te volgen is een oproep tot inkeer … om in God en het evangelie de ware
rijkdom van het mensenhart te ontdekken ... om de wereldse ijdelheid los te
laten, om de kerk weer op te bouwen, zonder morren, van onderop en de
schatten van onze traditie te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.
Uit: “UITGEDUT - Hoe het Christendom wakker wordt geschud in het tijdperk
Franciscus”, door Anton de Wit (verkrijgbaar in het parochiecentrum à € 15,-)
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‘Slapende gelovigen’ over hun hereniging met God
Na in hun jeugd het geloof te hebben afgezworen,
kiezen meer en meer volwassenen voor een nieuwe
start met de kerk. Waarom keren zij terug?
Een groeiend aantal afvalligen zoekt zijn heil weer
bij het christendom. Het geloof dat vroeger zo
vanzelf sprak en zo beklemmend kon zijn, blijkt op
latere leeftijd een houvast.
Cock La Grand (68) kwam op 17-jarige leeftijd in aanraking met de Kruiskerk
van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, waar hij ondervond dat het geen
geloven was maar dwingen. Later ontdekte hij bij de Pinksterbeweging een blij
geloof met muziek. Bij een hernieuwde kennismaking met de Kruiskerk, met
een nieuwe dominee, klaarde de lucht. ‘Nu
Nu de beklemming eraf is,
geeft het geloof me vreugde’, zo zegt hij.
geeft het geloof mij vreugde.
Marja Westerlaken (53) deed in haar jeugd
belijdenis. Maar voor haar gevoel deed ze de echte belijdenis pas veel later.
Dat was na een moeilijke periode waarin haar huwelijk schipbreuk leed,
waarvoor geen begrip was, waarna ze zich volledig had afgekeerd van de kerk
en van God. Haar vader zet haar op het juiste spoor door te zeggen dat God
haar niet in de steek heeft gelaten, maar dat zij zich van Hem had afgekeerd.
Daarop beleefde ze voor haar echte belijdenis bij een bijzondere ervaring
tijdens een vakantie in de Ardennen en kon ze de stap naar de kerk weer
maken. Volgens haar zouden mensen niet moeten blijven hangen in naargeestige herinneringen aan de kerk van hun jeugd, maar als volwassenen een
nieuwe start maken. ‘Van yoga word ik wel rustig’, zegt ze, ‘maar ik vind er
geen rust bij, dat vind ik alleen in de kerk. Ik wil niemand iets opleggen, maar
doe het een keer. Stap gewoon een kerk binnen. Kijk wat er gebeurt’.
Voor Gemma Crijns (68), die al iets van zingeving had gevonden in haar werk
voor Amnesty, ging het geïndividualiseerde Nederland steeds meer tegenstaan. Dat was al ingezet tijdens haar studententijd. Ze zag mensen alleen
maar ongelukkiger worden. Alles bij elkaar leek het leven voor haar steeds
kaler te worden, in alle opzichten. In een pelgrimage naar Santiago is volgens
haar het vlammetje ontstoken. Het lijkt wel of haar beleving van het geloof
(van nu) zich heeft verdiept door die time-out (van jaren). Ze maakte de stap
naar de katholieke kerk in Amsterdam en heeft daar gevonden wat ze nergens
anders kon vinden.
Uit: De Volkskrant 22-12-2017
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Op de koffie bij…
Teun van Grinsven. Vergroeid is hij intussen met Groesbeek
waar hij zich op tal van manieren verdienstelijk maakt. De
liefde voor de kerk is begonnen thuis in St. Michielsgestel
in het gezin en zusterklooster en kerk. Met z'n tien jaar was
Teun al misdienaar bij de zusters. Van een klein zustertje
uit Oostenrijk, de kosteres Zr. Coralia, die ook het orgel
bespeelde, de tuin deed en de financiën onder haar beheer
had, leerde Teun hoe de Mis te dienen, maar leerde hij ook
Duits en Latijn en zo ook de namen van de planten in de tuin in die talen (dat
zou hem later als hoofd van de groenvoorziening in de gemeente Groesbeek
(37 jaar lang) goed van pas komen). Voor zijn klusjes als jongen kwam hij met
deze zuster die dan een belletje rinkelde ten teken dat er een 'vreemde' in het
'slot'gedeelte was, in dit gedeelte b.v. mee de Communie brengen bij een zieke
zuster of om muizenklemmen te zetten. Later diende hij ook de Missen in de
parochiekerk. Zo leerde hij de verschillende vormen van vieren van b.v. Franciscanen en Norbertijnen. Alles boeide hem van begin tot eind, werd zelfs
koster. Thuis en in dit klooster en in zijn parochiekerk is zijn basis gelegd.
Vanuit gezin en familie lag er een heel sterke band met de missie, want drie
broers van zijn stiefmoeder werkten in de missie. Zo rolde Teun al vanaf z'n
12e in het missiewerk. Via Breda, Haarlem en Terneuzen waar hij zich de volle
vijf jaar dat hij daar woonde inzette voor het missiecomité van heel ZeeuwsVlaanderen, landde hij tenslotte in 1977 met zijn gezin in Groesbeek. Meteen,
bij een wedstrijd van Achilles vroeg de toenmalige kapelaan Jan van Gestel
hem voor het missiecomité. Inmiddels heeft Teun z'n eerste 40 jaar erop
zitten, maar het vuur van het begin is er niet minder om. Nieuwe leden voor
het wat geslonken comité zijn van harte welkom, maar wel om aan te pakken!
‘Als u niets te doen hebt, doe het dan niet hier’, zo grapt hij. En ‘nil volentibus
arduum’: niets is moeilijk voor hen die willen. Teun ten voeten uit.
Zo was hij lid van de parochieraad, maar vooral ook jarenlang lid van het
werkgroepen-comité. Concrete actie is zijn sterke punt. Zoals met het archief
van de Breedeweg dat hij in 1½ jaar tijd heeft opgeschoond en gecodeerd door
er elke vrijdag van 8.30-17.30 aan te werken. Dankbaar werk, zo zegt hij, en je
komt van alles tegen, b.v. oud geld met een briefje ‘grafrechten Piet’. Maar ja
welke Piet?
Dankbaar is Teun vooral voor het geloof dat met hem is meegegroeid vanaf z'n
jeugd en waarin hij zoveel mooie dingen meemaakt. Teun, geweldig dat je dit
alles met me wilde delen en met ieder die dit leest, Rudo Franken, kapelaan
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Uit het verleden…
Dorpsgeluiden. Prof. B. Tervoort als Dorpschroniqueur
De in 1920 te Groesbeek geboren en getogen linguïst Bernard Tervoort werd
in 1966, na 25 jaar jezuïet te zijn geweest, aan de Universiteit van Amsterdam
benoemd tot hoogleraar in de psycho-patholinguistiek. In de jaren negentig
publiceerde hij in het Groesbeeks Weekblad een reeks korte verhalen over het
vooroorlogse dorpsleven. Een daarvan speelt zich af in de Dorpsstraat, op de
plek waar nu een brouwerij gevestigd is. Verschillende buurtbewoners waren
lid van het Rooms Katholiek Groesbeeks Mannenkoor, zoals J. en A. Oomen, G.
en Th. Rutten en E. en P. Jacobs. Afgebeeld op deze foto uit 1932, collectie
Gerrie Driessen.

Dorpsgeluiden
Een prachtig dorpsgeluid was dat van de rinkelbellen van de paardentuigen. Er
waren boeren van wie de paarden hele hoge hamen om de nek hadden met
heel veel glanzend gepoetste, geelkoperen rinkeldingen. De rust die uitging
van het ritme van die schellenbellen op de rustige stap van een koppel
trekpaarden die vind je tegenwoordig niet meer.
Wat er vroeger ook helemaal bij hoorde was het geluid uit de smidse van
Oomen. Het geklingklingkling op het aambeeld, daar zat ook een vast ritme in,
want zo’n smid sloeg telkens eerst een Beng! Beng! voor menens en liet zijn
hamer even Ting ting ting ting uit rinkelen, alsmaar door.
Je had ook het zware om-de-beurt ritme als ze met twee voorhamers er op los
sloegen. Dat waren echt harde geluiden, gek dat het dorp er toch geen last van
had. Het hoorde erbij, kwam niet van een vreemde.
Smederij Oomen produceerde nog een ander soort dorpsgeluiden, want die
van Oomen waren allemaal op het kerkkoor, tenoren en bassen, dus hielden
ze de hele dag repetitie. Zo maakten we vast kennis met de nieuwe Ave Maria
of Panis Angelicus of de eerstvolgende mis van Perosi. (…)
Gerrie G. Driessen
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Kind & Gezin
Beste kinderen en ouders,
we kijken terug naar mooie kerstvieringen. Het
was fijn dat er zoveel kinderen mee deden met
het kerstspel in de gezinsviering, nogmaals
dank. Ook extra dank aan Mikado; zij zongen
weer mooi op kerstavond en tijdens de kerstinn. Tijdens de kerst-inn hebben Nilanthi en
Laura muziek voor ons gemaakt, dat klonk mooi! Misschien zijn er volgend
jaar nog meer kinderen die muziek willen maken?
De peuter en kleuterviering eerste kerstdag was ook een drukbezochte
viering. Nu is 2018 begonnen! Ik wens jullie alle goeds en een heel mooi
nieuw jaar! Hieronder kun je lezen welke activiteiten er de komende tijd zijn.
Groetjes, Isabel
Bericht vanuit de werkgroep communie
De maand december is altijd een rustige maand wat betreft de voorbereidingen voor de communie. Best fijn, want december is op zich al een drukke
maand… Op 20 januari 2018 is de voorstelviering om 19.00 uur in de Cosmas
en Damianus, daar zullen alle communicanten zich voorstellen en mogen ze
hun zelf geknutselde stamboom ophangen in de boom. Namens de communiewerkgroep wensen we iedereen een heel gelukkig 2018.
Bijbel knutsel club
Op zaterdag 24 februari om 15.00-16.30 uur bijbel knutsel club. Alle kinderen
vanaf groep 5 zijn van harte welkom. Graag aanmelden voor 19 februari via
Isabel, zie p.22
Game avond – 2 februari 2018 19.15 uur pastorie
Op 2 februari doen we weer mee met Sirkelslag!
Sirkelslag is een online game die in heel Nederland
door meer dan 1000 jongeren tegelijk wordt gespeeld.
Wij doen dit jaar ook weer mee! Het thema is onvoorwaardelijke liefde, we zijn benieuwd naar de (snelle) spellen. Lijkt het jou
leuk om (weer) mee te doen en ben je tussen de 11 en 16/17 jaar? Geef je
dan op voor 28 januari door een mail te sturen naar Isabel, zie p.22
Graag tot 2 februari om 19.15 uur op de pastorie tot ongeveer 22.05 uur.
Gezinsviering 20 januari en 24 februari
Alle vormelingen van 2017 laten tijdens de vormseldankviering hun mooiste
gedicht van de vormselvoorbereiding zien. Beide vieringen zijn in de Cosmas
en Damianus en beginnen om 19.00 uur. Van harte welkom!
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Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus
PAROCHIECENTRUM
Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024- 397 1473
Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972
Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek
Email: par.groesbeek@kpnmail.nl
Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl
Facebook: Parochie Cosmas en Damianus
Openingstijden: werkdagen tussen 9.15 - 12.00 uur
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kun je
doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.
LITURGISCHE VIERINGEN
kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek
Za 19.00 uur, Zo 10.00 uur, Di en Do 9.00 uur
kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg
Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur
PASTORAAL TEAM (024-397 1473 tijdens kantooruren)
pastoor H. Janssen, 06-51105494 - henkjanssen876@gmail.com
kapelaan R. Franken, 06-46193591 - rfrankenpr@hotmail.com
p.w. I. van Baal, 06-23949774 - isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl
PAROCHIEBESTUUR
Pastoor-voorzitter:
Dhr. H. Janssen, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, 06-51105494
Vicevoorzitter:
Dhr. G. v. Gorkum, Gen. Gavinstraat 72, 6562 ML Groesbeek, 024-3971324
Secretaris:
Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, 024-3977718
Penningmeester:
vacant
Gebouwen:
Dhr. T. Koch, Frieselaan 8, 6562 BE Groesbeek, 06-27292370
Administratie:
Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen, via parochiecentrum
KERKHOFBEHEER
C&D/De Horst: Tom Weber, 0612787297, tomenlidy@gmail.com
Breedeweg: Toon Janssen, 024-3971503 / Rob Paulis, 024-3977718
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COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473,
Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl
Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum
Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag
doorgeven vóór maandag 12.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus:
NL86RABO0117405949
Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52
ANTONIUS – St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, 024-3971998
Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898
Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D
(publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven
vóór maandag 10.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29RABO0117405132
GODDELIJK HART – Ketelstraat 1, De Horst
Alleen incidenteel vieringen
Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum
PAROCHIEBLAD GROESBEEK
Redactie: kapelaan Rudo Franken (eindred.), Carla Windau, catechist
(eindred.), Martijn Pouwelsen (lid), Hemmie Cillessen (lid)
Volgende uitgave: mrt-mei; vouwen: 15 mrt; bezorgen: voor 24 mrt
Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek,
rfrankenpr@hotmail.com - vóór 28 februari
Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad
ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.
STRIP

23

Goed zoals je bent
In de koude schemer rijdt de bus door een stil industrieterrein.
Ik zit erin en kijk naar de grauwe gebouwen
met hier en daar een verlicht raam.
Op de muur van een wit schuurtje kan ik nog net de woorden lezen
die met graffiti erop gespoten zijn: Je bent genoeg.
Langzaam daalt de betekenis
ervan in me neer;
wat een heerlijk uitgangspunt
dat je niet méér hoeft te zijn
dan zoals je bent.
En dat in deze tijd met steeds
meer aanbiedingen voor
plastische chirurgie, zelfmanagement-cursussen en tv-programma’s
waarin je de beste zanger, ontwerper of kok moet zijn.
En waarin je door een onverbiddelijke jury wordt neergesabeld
omdat de vulling eruit loopt.
Natuurlijk is het goed om je te ontwikkelen
en je best te doen fit te blijven.
Dat ben je zelfs aan jezelf verplicht.
Maar het is een verademing om te beseffen
dat het ook gewoon goed kan zijn zoals je als mens geboren bent.
En dat die eeuwige wedloop naar perfectie een streven is,
wat je niet per se gelukkiger zal maken.
Je bent genoeg!
Netty
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