BESTE PAROCHIANEN
Pasen 2016. Een nieuw begin, een nieuwe lente.
Met Pasen vieren wij dat God met ons een nieuw begin maakt, als wij ook
bereid zijn ons verleden achter ons te laten en opnieuw te beginnen.
Door het lijden en sterven van Jezus Christus is de kloof tussen God en de
mensen hersteld. God heeft Jezus beloond voor zijn voorbeeld in deze
wereld door Hem te doen verrijzen uit de dood naar een nieuw en eeuwig
leven. God roept ons op het voorbeeld van Jezus te volgen, zijn Weg te gaan.
En het mooie is: als je echt Zijn weg gaat, ben je vanzelf een lichtpunt voor de
ander!
Jezus ging tijdens zijn leven op deze aarde predikend en genezend rond. Hij
streek met zijn handen over de ogen van blinden, dan gingen die weer
stralen. Mensen die zich onrein voelden, vies, melaats en verstoten en die
zich afgeschreven voelden door de strenge Joodse Wet, werden door Jezus
opnieuw in de gemeenschap opgenomen als mensen die het waard zijn om
te leven.
Ik wens u toe een zalig Pasen, feest van leven en een nieuw begin. Ik hoop
dat u dit feest wilt maken tot een nieuwe start met mensen die mee willen
doen het voorbeeld van Jezus te volgen.
Namens het pastoraal team Henk Janssen, uw pastoor.

Vertrek van pastor Diny Booyink
Het parochiebestuur heeft besloten de tijdelijke arbeidsovereenkomst met
mevr. Diny Booyink van rechtswege te laten aflopen en haar niet een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. De wet schrijft
sinds 1 juli 2015 voor dat een werknemer na twee tijdelijke contracten een
contract voor onbepaalde tijd dient te worden aangeboden óf dat het
lopende, tijdelijke contract van rechtswege afloopt. Mevr. Booyink is ziek
vanaf 2 maart 2015. Op dit ogenblik is niet duidelijk, wanneer zij haar werk
weer voor de volle honderd procent zou kunnen oppakken. Het bestuur is
daarom van oordeel dat het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd op dit moment niet aan de orde is. Het parochiebestuur
betreurt deze gang van zaken zeer en wenst Diny een goed herstel toe.
Namens het bestuur, pastoor Henk Janssen.
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Mgr. De Korte: 17e bisschop van ’s-Hertogenbosch
Met vreugde delen bisschop A. Hurkman, hulpbisschop Mgr. R. Mutsaerts
en vicaris-generaal R. van den Hout, mee dat onze Heilige Vader, Paus
Franciscus, Mgr. dr. G.J.N. de Korte heeft benoemd tot de nieuwe bisschop
van ’s-Hertogenbosch,.
De 60-jarige Mgr. De Korte, huidig bisschop van Groningen-Leeuwarden,
wordt de 17e bisschop van ’s-Hertogenbosch. Het is het bisdom met het
grootst aantal katholieken. Het omvat grofweg het gebied tussen de lijnen
Zaltbommel-Budel en Tilburg – Nijmegen.
Gerard Johannes Nicolaas de Korte,
geboren op 13 juni 1955 in Vianen, is
de jongste van drie kinderen in een
aannemersgezin. In 1984 werd hij
priesterstudent op de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In
1994 promoveerde hij tot doctor in
de theologie.
Paus Johannes Paulus II benoemde
Mgr. De Korte op 11 april 2001 tot hulpbisschop van het aartsbisdom. Op 18
juni 2008 benoemde Paus Benedictus XVI hem tot diocesaan bisschop van
het bisdom Groningen-Leeuwarden. Binnen de bisschoppenconferentie is
Mgr. De Korte verantwoordelijk voor Kerk en Samenleving.
Op zaterdag 14 mei, 11.00 uur zal hij worden geïnstalleerd in een pontificale
eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist. In deze
viering wordt ook afscheid genomen van bisschop Hurkmans die tot dan de
bisschop van ’s-Hertogenbosch is.
Mgr. De Korte volgt Mgr. A. Hurkmans op, die medio vorig jaar, vanwege zijn
gezondheid aan de Heilige Vader om ontheffing van zijn ambt vroeg. Mgr.
Hurkmans is blij dat hij nu, inmiddels in een goede gezondheid, aan de
volgende fase van zijn leven kan beginnen.
Wij, pastors en bestuur van de parochie Cosmas en Damianus zijn
dankbaar voor al het goede werk dat Mgr. Hurkmans voor ons Bisdom
heeft gedaan. We wensen hem nog een vruchtbaar pastoraal leven.
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DIACONIE
REKENING EN VERANTWOORDING 2015
van het Parochieel Comité voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking.
Inkomsten
Saldo bet.rek 1-1-2015 € 1.181,47
Saldo sp.rek 1-1-2015 €
32,34
Adventsactie 2014
290,66
Vastenactie
6.548,94
Week Ned. Missionaris
Miva
Missio
Stichting Vluchteling
Verjaardagactie
Rente spaarrek.

Totaal generaal

478,14
302,00
422,74
356,13
539,33
0,24

Uitgaven

Adventsactie 2015
Vastenactie
Kosten Vastenactie
Week Ned. Mis.
Miva
Missio
Stichting Vluchteling
James Davies
Bankkosten
Abon. Missio
Abon. Van Berne
Saldo bet.rek. 31/12/15
Saldo spaarrek. 31/12/15

540,60
6.548,94
13,50
478,14
302,00
422,74
356,13
624,00
51,27
11,00
10,00
761,09
32,58
-------------€ 10.151,99
=========

--------------€ 10.151,99
=========

Vastenactie 2016 Groesbeek steunt bevolking van
Oeganda.
Oeganda is ongeveer 3,5 keer zo groot als Nederland en België samen. Het
land is verdeeld in districten in plaats van provincies. Het zijn er 111 plus
Kampala, de hoofdstad. Alle districten staan onder leiding van een ‘local
council’.
Wat kunnen we bijdragen?
Voor € 15,00 kan een school 15 fruitbomen planten. Voor hetzelfde bedrag
kan een gezin een energiezuinig kookstel kopen. Voor € 30,00 ontvangt een
gezin een zak met zaden. Voor € 50,00 kan een gezin vijf lokaal gebouwde
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bijenkorven kopen. Voor € 75,00 krijgt een gezin twee geiten. Voor € 150,00
kan een groep boeren een voet-aangestuurde irrigatiepomp aanschaffen.
Voor € 300,00 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
VASTENACTIEZAKJES 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.

Opbrengst Adventsactie 2015
Tijdens de Kerstdagen 2015 is er in alle diensten een extra
collecte gehouden voor Cambodja de totale opbrengst was
€ 540,60 waarvoor wij diegene die aan deze collecte
hebben deelgenomen hartelijk willen danken.
Hieronder geven wij u nog een korte uiteenzetting
waarvoor deze opbrengst bestemd is.
Help de moeder zorgen voor het kind
Moeders helpen om hun kinderen een betere toekomst te bieden: dat is het
doel van het Adventsactieproject in Cambodja. De stichting bestaat uit een
school en een opvang voor kinderen zonder ouders, of met ouders die niet in
staat zijn voor hen te zorgen. Voor 2016 is de wens uit te breiden naar
ondersteuning van moeders die nog wel, maar onder barre omstandigheden,
voor hun kinderen zorgen.
Mocht u nog een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op RABO
bank rekeningnummer NL24 RABO 0117 4075 50 ten name van het Missie
comité met vermelding adventsactie 2015. Bij voorbaat dank voor uw gift.
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Week Nederlandse Missionaris
Pinksteractie 7 t/m 15 mei 2016
Missionarissen geven veel en vragen weinig. Maar soms
hebben zij steun nodig. Daarom organiseren we van 7 tot
15 mei de Pinksteractie in Nederlandse parochies.U kunt
het verschil maken. Niet alleen voor de missionarissen en missionair werkers
– ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Waar missionarissen en
missionaire werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door
geloof en naastenliefde geven zij zekerheden op om het leed van anderen te
verzachten.
Steun de WNM en doe mee aan de activiteiten die we dit jaar organiseren
onder het thema ‘Geloven in de ander’. De WNM biedt een onmisbare
ruggensteun aan de honderden missionarissen en missionair werkers die zich
wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. Met respect en bewondering
voor hun werk dragen wij vanuit Nederland ons steentje bij aan hun missie.
De WNM draagt bij in de kosten van hun verlof en in hun ziektekosten. Ook
wordt de uitzending van missionair werkers mogelijk gemaakt, die op eigentijdse wijze het pad van de missionarissen volgen. Zo helpt de WNM om het
missiewerk voort te zetten.

Extra collecte op 14 en 15 MEI 2016.
Tijdens alle missen zal er op zondag 14 en maandag 15 mei 2016 een extra
kerkcollecte voor hen gehouden worden. Mocht u liever een bijdrage willen
overmaken dan is dat mogelijk op RABObank rekeningnummer NL24 RABO
0117 4075 50 ten name van het Missie comité met vermelding WNM 2016.
Namens PCMO Teun van Grinsven

Romereis van 14 tot en met 19 november 2016
Vele parochies en katholieke organisaties van de bisdommen Den Bosch en
Breda geven gehoor aan de oproep van paus Franciscus om tijdens het Heilig
Jaar naar Rome te pelgrimeren. Ze reizen met een bedevaart. Op dinsdag 15
november, vijf dagen voor de afsluiting van het Jubeljaar, komen zij samen
voor de Nederlandse Dag in Rome. De dag begint met een Eucharistieviering
waarin de Nederlandse bisschoppen zullen voorgaan en waarbij de Paus
mogelijk zal aansluiten. Mocht u mee willen: voor meer informatie zie de
folder in de kerk en of de website: www.vnb.nl
-5-

BRUUKS ALLERLEI

Pasen

2016.

Tik-tik, krak-krak. Misschien heb je het weleens op tv gezien of misschien wel in het

echt: een vogeltje of kuikentje is bezig met een echte krachttoer, hij is bezig
uit het ei te kruipen. Na een hele poos heerlijk warm gekoesterd te zijn is nu
de tijd gekomen voor de volgende stap, het levensavontuur gaat beginnen!
Maar dat uit het ei kruipen is nog niet zo gemakkelijk. Die eischaal lijkt
misschien wel broos maar om hem van binnenuit groot genoeg open te
krijgen zodat je eruit kunt, dat is heel hard werken. Maar helpen is uit den
boze, het vogeltje moet het helemaal in zijn eentje doen. Alleen dan is hij
levensvatbaar en sterk genoeg om de wereld in te stappen.
In veel situaties in ons leven geldt dat ook; je bent op jezelf aangewezen. En
ook al zijn er behulpzame lieve mensen om je heen, het komt er toch op neer
dat je uit je eigen kracht moet putten. Als je de hand van je moeder los moet
laten, als je de operatiekamer wordt ingereden, als je je zoals Jezus verlaten
voelt.
Als je dan zélf sterk genoeg bent om te overwinnen, helemaal zelf het ei
openbreekt, kun je, net zoals het kuiken, jezelf losschudden en rechtop de
nieuwe lente ingaan.
Netty.

Leesliedje
En achter de bomen,
weg van boeken en van de tijd,
jouw lach. En de ochtend
licht als een lieveheersbeestje,
dat landt op mijn arm.
Kreek Daey Ouwens
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Water geven
Ik geloof dat we moeten leren te wachten,
zoals we moeten leren te scheppen.
We moeten geduldig de graankorrels zaaien,
de aarde, waarin ze gezaaid zijn,
koppig blijven water geven
en de planten verder hun eigen tijd gunnen.
We kunnen een plant nu eenmaal niet voor de gek houden,
net zo min als we de geschiedenis
voor de gek kunnen houden.
Maar we kunnen haar wel water geven,
geduldig, elke dag, met begrip,
heel eenvoudig, maar ook met liefde.
Vaclav Havel

Waardige gedenkplaats gedachteniskruisjes Breedeweg.
In de kerk van Sint Antonius Abt te Breedeweg is door onze koster Pierre een
waardige gedenkplaats voor de
gedachteniskruisjes van onze overleden
parochianen vervaardigd.
Tegen de buitenmuur nabij het
Mariabeeld en het iconendrieluik heeft
Pierre een omlijsting gemaakt van licht
eiken, waarbinnen de
gedachteniskruisjes kunnen worden
opgehangen. Daarnaast is er een donker
houten kruis in het midden aangebracht
dat ruim voor de houten omlijsting zit
zodat het kruis als het ware de kerk
inkomt. Het is een goed initiatief
geweest om dit te vervaardigen en
wordt door vele parochianen
gewaardeerd.
Teun van Grinsven
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Wat verbindt ons? - Verslag parochieavond 23 februari
Op dinsdag 23 februari vond in De Sleutel een parochieavond plaats rond
het thema: ‘Wat verbindt ons?’ Vijftig parochianen gingen met elkaar in
gesprek over thema’s als geloof, kerk en samenleving en, heel praktisch, de
vieringen. Een kort verslag.
Pastoor Henk Janssen verzorgde de aftrap met een passend gebed. Daarna
volgden vijf inleidingen rond de thema’s: catechese, diaconie, kerkopbouw,
liturgie en pastoraat.
In de inleidingen ging het om de dingen die al gebeuren en dingen die misschien wel zouden moeten gebeuren. Parochianen werd gevraagd om actief
mee te denken over de toekomst. Hoe gaan we verder als parochie? Wat
willen we bereiken? Na de inleidingen gingen de aanwezigen in vijf groepen
uiteen, om met elkaar te praten over één van de thema’s. De bevindingen
van de groepjes werden aan het einde van de avond breed gedeeld.
Diaconie
De aanwezigen met de ‘okerkleurige kaartjes’ bogen zich over de vraag of we
als kerk voldoende zichtbaar zijn in/voor de gemeenschap. Na een flinke
discussie kwamen de groepsleden tot de conclusie dat dit niet het geval is. En
dat we hier iets aan moeten doen. Het is een verantwoordelijkheid van de
parochianen om iets van de barmhartigheid van de kerk te laten zien. Door
een luisterend oor te bieden, anderen te helpen. Daarbij is het wel belangrijk
dat parochianen geïnspireerd worden.
Kerkopbouw
In deze groep werden twee onderwerpen besproken: het parochieblad en
het Groot Huisbezoek. De toekomst van ’t parochieblad bleek voer voor veel
discussie. Er zijn signalen dat veel mensen geen behoefte (meer) hebben aan
een papieren blad. Aan de andere kant zijn er veel mensen die het blad graag
ontvangen. Het parochieblad blijft bestaan, maar er zal wel kritisch bekeken
worden bij wie het nog bezorgd wordt. Het idee van een ‘groot huisbezoek’
waarbij de pastors een dagdeel in de week in de wijk telkens een groep
bewoners uitnodigen en met hen het gesprek aangaan, werd enthousiast
ontvangen. Er zijn allerlei ontmoetingscentra in Groesbeek waarin dit prima
georganiseerd kan worden. Wordt vervolgd dus.
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Liturgie
In deze groep is veel gesproken over vieringen. Concrete aanbevelingen van
de groep waren: breng het aantal vieringen in de Cosmas en Damianus terug
van twee naar één, zorg dat er altijd muziek is (ook zonder koor) en laat de
dirigent vijf minuten voor aanvang van de dienst een lied oefenen met de
aanwezigen. Dan wordt er tijdens de dienst eerder meegezongen.
Catechese
Deze groep boog zich over nieuwe thema’s en werkvormen voor catechese.
Actuele thema’s spreken aan, bijzondere werkvormen ook. Gesprekken en
lezingen trekken vaak veel publiek, zeker als het gaat om (maatschappelijke)
thema’s die indirect met het geloof te maken hebben. Contact met scholen is
belangrijk om de aansluiting met jeugdigen te houden.
Pastoraat
Pastoraat loopt eigenlijk door alles heen. Idee is om een ziekenbezoekgroep
op te richten, waarbij vrijwilligers op bezoek gaan bij zieke parochianen.
Belangrijk is te weten of mensen dit op prijs stellen. Het is daarom fijn als
mensen zelf uitdrukkelijk aangeven of ze een bezoekje willen ontvangen.
Wij kijken terug op een zinvolle avond. Er zijn concrete punten besproken,
waarmee we iets gaan doen. Zo blijft het niet alleen bij praten. Alle mensen
die aanwezig waren, van harte bedankt voor het gesprek en uw mening! Wij
hopen dat we bij een volgende parochieavond nog meer parochianen mogen
verwelkomen. De parochie is tenslotte van ons allen, het pastorale team!

Wereldjongerendagen van 18 juli tot 2 augustus 2016!
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter
wereld. Honderdduizenden jongeren komen samen om het katholieke geloof
te vieren. De jongeren uit het Bisdom Den Bosch gaan met een 16-daags busreis, via een voorprogramma in het bisdom Bielsko-Zywiec, naar Krakau. Op
100 km van Krakau ligt het bisdom Bielsko-Zywiec waar, natuur, cultuur,
geschiedenis en geloof elkaar ontmoeten. We verblijven daar in gastgezinnen
en gaan een dag naar het concentratiekamp Auschwitz. We trekken ook een
dag de bergen in. Inschrijven kan nog tot 1 mei 2016. Voor meer informatie
zie de Website : www.jongerenbisdomdenbosch.nl/wjd.
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LITURGISCHE AGENDA – 19 MAART t/m 20 MEI 2016
WEEKEND VAN 19 - 25 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;
di. 22 mrt.
C&D
19.00 u. Boeteviering; KK St.Caecilia;
wo. 23 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 24 mrt. De Meent 17.00 u. Boeteviering/Witte Donderdagviering;
Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
16.00 u. Boeteviering/Witte Donderdagviering;
G.Hart
19.00 u. Witte Donderdagv. met Communicantjes;
C&D
19.00 u. Witte Donderdagviering; KK St.Caecilia;
Antonius 19.00 u. Witte Donderdagviering;
vr. 25 mrt.
De Meent 15.00 u. Kruisweg;
K’tuin
15.00 u. Kruisweg;
C&D
15.00 u. Kruisweg; KK St.Caecilia;
C&D
19.00 u. Goede Vrijdagviering;
KK Horst Sion Breedeweg;
WEEK VAN 26 maart - 1 APRIL
Pasen
za. 26 mrt.
De Meent 17.00 u. Paaswakev.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. Paaswakeviering;
G.Hart
20.30 u. Paaswake; Horst Sion Breedeweg;
C&D
18.30 u. G.c.d./Gezinsv.; Jeugdkoor Mikado;
C&D
20.30 u. Paaswake; St.Caecilia;
zo. 27 mrt.
Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
G.Hart
10.00 u. Peuter en kleuterviering;
C&D
10.00 u. G.c.d.; Koor Vivace;
ma. 28 mrt. C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
wo. 30 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 01 apr.
C&D
19.30 u. Meditatie
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WEEK VAN 02 - 08 APRIL
Beloken Pasen – Zondag v.d. Goddelijke Barmhartigheid
za. 02 apr.
De Meent 17.00 u. G.c.d.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis.; KK St. Caecilia;
zo. 03 apr.
Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. G.c.d.; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 05 apr.
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 06 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEKEND VAN 09 - 15 APRIL
za. 09 apr.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
zo. 10 apr.
Antonius 09.30 u. G.c.d.;
C&D
10.00 u. H.Mis;
wo. 13 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 16 - 22 APRIL
za. 16 apr.
De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. G.c.d./Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
zo. 17 apr.
Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis;
wo. 20 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 23 - 29 APRIL
za. 23 apr.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
zo. 24 apr.
Antonius 09.30 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 27 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
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WEEK VAN 30 APRIL - 06 MEI
Hemelvaart
za. 30 apr. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis; Kk Horst Sion Breedeweg;
zo. 01 mei Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis;
di. 03 mei C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 04 mei De Meent 17.00 u. Hemelvaart/Dodenherdenking;
Seniorenkoor Breedeweg;
do. 05 mei Antonius 09.30 u. Hemelvaart;
K’tuin
10.00 u. Hemelvaart;
C&D
10.00 u. Hemelvaart; KK Horst Sion Breedeweg;
vr. 06 mei C&D
19.30 u. Meditatie
WEEK VAN 07 - 13 MEI
Bedevaart naar Katwijk – Pinksteractie – Week Ned. Missionaris - Moederdag
za. 07 mei 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. 08 mei Katwijk
08.30 u. Plechtige viering;
Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis;
wo. 11 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 14 - 20 MEI
Pinksteren
za. 14 mei 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. 15 mei Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
ma. 16 mei C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors
wo. 18 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;
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Bedevaart naar Katwijk op 8 mei 2016
Al meer dan 60 jaar gaan mensen te voet op Mariabedevaart naar Katwijk. Oorspronkelijk om te bidden
voor de genezing van Emmanuel Houben, maar al
spoedig heeft de bedevaart zich verzelfstandigd. Een
fijne manier om ’s morgens vroeg biddend door de
mooie natuur te lopen.
06.45 uur: Pelgrims die meelopen vertrekken per auto
vanaf het Dorpsplein in Groesbeek naar het
parkeerterrein bij ‘de Taerp’ in Heumen. Pelgrims van elders, die mee lopen,
komen ook hier heen.
Van hieruit begint om 07.00 uur de voettocht naar Katwijk.
Onderweg bidden we gezamenlijk het eerste rozenhoedje. Na aankomst in
Katwijk sluiten de niet-lopers zich bij de bedevaart aan om samen in de
Mariatuin (bij slecht weer in de kerk) het tweede rozenhoedje te bidden.
08.30 uur: Feestelijk Maria-viering
Het kerkkoor St. Caecilia zingt met ons gezangen en bekende Marialiederen.
We bidden voor onze eigen intenties en voor onze overleden pelgrims. Er is
gelegenheid om in de kerk of in de grot kaarsen te laten branden.
Na de viering drinken we koffie in het tegenoverliggende café van Kempen.
Ieder mag daar zijn zelf –meegebrachte lunch opeten. Ter afsluiting van de
bedevaart gaan de lopers vanuit Katwijk terug richting Heumen en bidden
het 3e rozenhoedje, waarmee de rozenkrans van deze bedevaart wordt
afgerond. In Heumen gaat ieder weer zijns weegs.
Van harte welkom op 8 mei. Toos Kolvenbach.

Meimaand – Mariamaand
In de kerk van H.H. Cosmas en Damianus wordt op de
doordeweekse avonden in de meimaand om 18.30u de
rozenkrans gebeden en naar Marialiederen geluisterd en mee
te zingen.
In de kerk van St. Antonius wordt op woensdag in de sacristie
het Rozenhoedje gebeden, voorafgegaan met Marialiederen
en gevolgd door de Eucharistieviering. U wordt van harte uitgenodigd.
- 13 -

Bedevaart naar Kevelaer in 2016
Wilt u alvast in uw agenda noteren:
De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op
dinsdag 9 augustus.
De mis in de basiliek begint om 11.15 uur. Na de
middag is weer de viering van het lof en daarna wordt
de kleine kruisweg gedaan.
Uitgebreider informatie volgt in het volgende
parochieblad.
Het broederschap van Kevelaer

Zomer-expositie: Geloof in Berg en Dal
Aanstaande zomer komt er in de Protestantse kerk van Groesbeek een fotoexpositie met als titel: Geloof in Berg en Dal. Alle kerken in onze nieuwe
gemeente Berg en Dal waaraan een parochie of gemeente is verbonden,
worden door Marijke Bleeker op de foto gezet. Bij iedere grote kerkfoto komt
daarnaast nog een kleine foto van de kosteres van de betreffende kerk en
een foto van het plekje in de kerk wat deze kosteres het meest dierbaar is.
De uitleg waarom dit plekje zo dierbaar is, komt er ook bij te staan. Zo
worden niet alleen op creatieve wijze de kerken getoond, maar krijgen we
ook de kans de kerken te zien door de ogen van de kosters.
In totaal gaat het om elf kerken. Ik heb inmiddels tien kosters al bezocht en
prachtige verhalen over de kerken gehoord. Alle kosters houden van hun kerk
en zijn zeer gastvrij! Ze hebben allemaal een mooi verhaal. Sommigen zijn
hun hele leven al actief voor de kerk. En jong zijn ze op één na - niet meer.
Eind juni zal de expositie feestelijk geopend worden en daarna zijn de foto’s
iedere zondagmiddag tot half september te bezichtigen.
da. Janneke Ruijs
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Kruisjes communicanten
Elk jaar krijgen de communicanten aan het
einde van de communieviering als aandenken
een prachtig handgemaakt kruisje. Dit kruisje
wordt zo gemaakt dat het aansluit bij het
thema dat wij als communiewerkgroep
bedenken. Gemma Müskens maakt al 26 jaar
deze kruisjes voor ons. Tijd dus om haar eens
in het zonnetje te zetten.
In november, nadat we het nieuwe thema
vastgesteld hebben, bellen we Gemma.
Gemma gaat er dan over nadenken hoe ze het
kruisje gaat maken. Vervolgens worden de
kruisjes stuk voor stuk met heel veel zorg door
Gemma gemaakt. Hierbij let ze op alle details.
Om een voorbeeld te geven; de voelsprieten van een vlinder die ze ooit
maakte, waren van de haartjes van een afwasborstel!
Op de kruisjes staat ook de datum van de communieviering. Een prachtig
aandenken aan een geweldige dag.
Beste Gemma,
Namens alle werkgroepleden en zeker ook namens alle kinderen die de
afgelopen jaren hun communie hebben gedaan, willen wij je hartelijk danken
voor alle tijd die je steekt in het maken van de kruisjes. We hopen dat je nog
jaren voor ons mag knutselen!!
Communiewerkgroep Groesbeek

Voorstelviering communicanten 16-1-2016
We gingen naar de kerk en toen moest ik me voorstellen. Ik
zei: ik ben Lobke van Rooij en de andere kinderen moesten
dat ook . Ik moest een vlag met mijn stamboom maken en
de andere kinderen moesten dat natuurlijk ook. En papa en
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mama kregen een soort broodje dat doe je in je mond. Dat heet een hostie
en als ik mijn communie heb gedaan mag ik dat ook. En de andere kinderen
ook.
Einde.
Lobke van Rooij, BS Op De Horst

Gezinsvieringen
Wij nodigen iedereen uit voor de
eerstvolgende gezinsviering op
zondag 20 maart om 10.00 uur. Het is
dan palmzondag. We vinden het leuk
als je een versierde Palmpasen stok
meeneemt. We zetten alle stokken
vooraan in de kerk, zodat iedereen ze
kan bewonderen.
En natuurlijk vieren we ook samen het paasfeest, het feest
waarbij we vieren dat Jezus is opgestaan! Dat doen we op
zaterdag 26 maart om 18.30 uur.
Na de paastijd is de
eerstvolgende
gezinsviering op zaterdag
16 april, ook om 19.00
uur. Wat het thema die
keer zal zijn, is op dit
moment nog niet bekend.
Maar dat kun je t.z.t. lezen
op de website.
Uiteraard zet jeugdkoor
Mikado ook in al deze
vieringen weer haar beste
beentje voor!
Voor alle vieringen geldt: iedereen van harte welkom!
Werkgroep gezinsviering, Pauline, Mieke en Irma en pastor Isabel
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Jezus wordt in het graf gelegd
Als Jezus is gestorven, gaan zijn
vrienden naar Pilatus.
Ze vragen of ze het lichaam van
Jezus van het kruis mogen halen.
Pilatus vindt het goed.
De vrienden doen linnen doeken om
het lichaam van Jezus.
Zo hoort dat als iemand gestorven
is.
Dan brengen ze hem naar een graf in de buurt.
Het is een nieuw stenen graf. Het is een soort kamer, uitgehakt in de rots.
Ze leggen Jezus in het graf en rollen de grote steen er weer voor.
Dan gaan ze bedroefd naar huis.
De volgende dag is het sabbat, een stille zaterdag.
Op die dag mag niemand van de Joden iets doen.
Daarom kunnen ze ook het lichaam niet verzorgen.

God roept Jezus weg uit de dood
De volgende morgen gaan een paar vrouwen naar het graf. Ze hebben
geurige olie bij zich om het
lichaam van Jezus te
verzorgen.
Maar bij het graf zien ze een
jongeman in een stralend wit
kleed.
Hij zegt tegen de vrouwen:
‘Jullie zoeken Jezus ?
Hij is niet hier. Jezus is
opgestaan uit de dood.
Hij leeft. Zeg dat maar tegen
zijn vrienden’.
Vlug lopen de vrouwen terug. Ze weten niet wat ze ervan moeten denken.
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Bijbelknutselclub
In het voorjaar van 2016 zijn er vier bijeenkomsten van de Bijbelknutselclub.
Kinderen die vorig jaar of het jaar ervoor hun eerste communie hebben
gedaan zijn welkom! Tijdens een bijeenkomst gaan we knutselen en luisteren
we naar een verhaal.
Op 5 maart kwamen zeven kinderen naar de Bijbelknutselclub. We hebben

een vastendoosje gemaakt, gesproken over vasten en een filmpje gezien over
Oeganda. Daar gaan we geld voor ophalen. Met Pasen mogen de kinderen
het vastendoosje weer mee naar de kerk nemen.
Er zijn nog drie bijeenkomsten. Op zaterdag 19 maart van 14.00-15.30 uur, op
zaterdag 7 mei en op zaterdag 21 mei van 15.00-16.30 uur. Kinderen tussen
de acht en elf jaar oud zijn van harte welkom! Wel graag opgeven door een
mailtje sturen naar isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl
Groetjes, Isabel en Xandra

Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal
De stichting Schudhulpbuddy, gedragen door de gezamenlijke kerken van
Berg en Dal, is een feit.
Nu zoeken we vrijwilligers die mensen en/of gezinnen met financiële
problemen voor de tijd van een jaar willen begeleiden en advies willen
geven. Vrijwilligers met MBO- of HBO - niveau zijn van harte welkom op een
voorlichtingsavond op 29 maart 2016 in het pastoraal centrum naast de
Cosmas en Damianus kerk in Groesbeek. U kunt u vast aanmelden via de
parochie: par.groesbeek@kpnmail.nl. Marinus Wijnsman- voorzitter.
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LIEF EN LEED
Gedoopt:
Janne, dochter v. Suzan Wassenberg en Remco Kroes, Acaciastraat 33
Owen, zoon v. Laura Kersten en Dave Janssen, Acaciastraat 2
Claire, dochter v. Chinwe Okechukwu en Peer Gröning, Zilversparstraat 2
Saar, dochter v. José Müskens en Alex Voss, Knapheidepad 10
Mika, zoon v. Melanie Holthuijsen en Tonny Leenders, Eikstraat 2a
Duuk, zoon v. Mieke Verstraaten en Ruud Willems, Bezembinder 58
Liene, dochter v. Germa Kosman en Reinier Driessen, Burg. Ottenhoffstraat 8
Mijs, dochter v. Germa Kosman en Reinier Driessen, Burg. Ottenhoffstraat 8
Serena, dochter van Marina de Bruin en Henk Jansen, Kruksebaan 33
Finn, zoon van Malou Stekhuizen en Kenny Nillessen, Spoorlaan 4
Dylano, zoon van Desirée Lamers en Bart Hubbers, Accasiastraat 49
Overleden:
Joseph Gerardus Maria Derks, Akkerweg 10, 66 jaar
Johannes Wilhelmus Maria Kersten, Dries 47, 55 jaar
Antonius Gerardus de Bruijn, De Meent 33, 90 jaar
Josephus Johannes Wilhelmus Gerardus van Baars, Rentmeester 21, 81 jaar
Maria Antonia Könings-Derks, Populierstraat 16, 84 jaar
Maria Berdina Theunissen-Schoofs, Stationsweg 71, 87 jaar
Wilhelmus Antonius Smits, Parklaan 21, 84 jaar
Johannes van Doorn, Kloosterstraat 26, 75 jaar
Petronella Wilhelmina Gerrits-Heijmans, Dries 3c, 77 jaar
Johanna Theodora Eikholt-Visser, Lievensweg 96, 88 jaar
Elisabeth Maria Theresia Derks-Lamers, Cranenburgsestraat 33c, 87 jaar
Gerardus Mathijs Gemma Bögels, Nieuweweg 38, 70 jaar
Theodorus Lambertus Langeveld, Jonkershof 6, 87 jaar
Hubertina Wilhelmina Gemma Bögels-Derks, de Meent 2, 74 jaar
Maria Margaretha Cillessen-Stoots, Stationsweg 15L, 95 jaar
Hendrina Maria Giebels-Rutten, Piet Heynstraat 25, 91 jaar
Elisabeth Bernardina Jacobs–Hock, De Meent 2, 86 jaar
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REACTIES EN KOPIJ
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 25-04-2016 naar:
Het volgende parochieblad komt uit op 12-05-2016.
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 en I. van Baal pastoraal werkster.
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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