Beste parochianen

Op weg naar Pasen.
Overal om ons heen zie je ze dezer dagen uit de grond komen: witte, gele en
geelwitte narcissen, lentebloemen bij uitstek. Ze kleuren het Paasfeest en ze
verwijzen naar de terugkomst van de zon, die enorme vuurgloed, die de natuur
om ons heen verwarmt en geleidelijk weer een heel nieuw gelaat geeft.
In het evangelie van Pasen komt een engel als een bode van nieuw,
opbloeiend leven uit de hemel om de steen weg te rollen van Jezus’ graf.
Niet met een ruiker narcissen in zijn hand, maar met de woorden die een
geestelijke lente aanreiken: “Gij hoeft niet bevreesd te zijn,” zegt hij tegen de
twee Maria’s, “Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is
verrezen zoals Hij gezegd had.”
De dood is overwonnen: in de natuur, maar nog belangrijker: in ons eigen
leven, want Hij, Christus, is aan de dood voorbij. Hij is verrezen.
Het is ongelofelijk, maar uit de dood wordt nieuw leven geboren, het graf van
een mens blijkt geen eindstation: het leven, de liefde overwint.
In de Paaswake maakt een flakkerende kaars in onze handen zichtbaar dat God
ons weer nabij is, dat Jezus, zijn Zoon, een blijvend licht voor ons is, een licht
dat ons de weg wijst in een soms onoverzichtelijk bestaan. Hij trekt met ons
mee. Hij schenkt ons troost en kracht door zijn Woord en voedt ons steeds
opnieuw met de gave van de eucharistie.
De narcissen om ons heen en de ontluikende bollenvelden in ons land tonen
ons de lente. Over een paar weken is echter de lente weer voorbij en is hun
kleur weer uit het landschap verdwenen.
Zo is het niet met de liefde van God. Die blijft bij ons binnenstromen steeds
wanneer wij zondags, de dag van de zon, de dag van de opstandding, ‘Amen‘
zeggen op dat lichaam van Christus, dat ons in het teken van brood en wijn
wordt aangereikt. Hij is het levende voedsel voor alle mensen die op weg zijn
vanuit het duister naar het licht, vanuit slavernij naar bevrijding, vanuit
eenzaamheid naar liefde, vanuit de dood naar het leven. Het is een goddelijk
geschenk. Ik wens U allen toe dat het met Pasen weer lente wordt in ons hart.
U allen een Zalig Pasen toegewenst.
Namens het bestuur en pastoraal team, Henk Janssen
Hartelijke groet Pastoor Janssen
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PATER KEES BRUIN
viert gouden priesterfeest
Op zaterdag 1 april 2016 viert pater Kees Bruin van
de Spiritijnen in Gennep zijn gouden priesterfeest in
het gezelschap van zijn familie en zijn medebroeders.
Na 33 jaar in de missie in Afrika te hebben gewerkt
en vervolgens 9 jaren in missionaire teams in
Eindhoven en Rotterdam assisteert Pater Bruin sinds
1 augustus 2010 in Breedeweg.
Het parochiebestuur vindt het op zijn plaats pater
Kees Bruin vanwege zijn gouden priesterfeest in het
zonnetje te zetten en doet dat op Eerste Paasdag.
Op zondag 16 april a.s. om 09.30 uur draagt Pater
Bruin de H. Mis op in de St. Antoniuskerk in
Breedeweg en het kerkkoor Horst Sion Breedeweg
wil aan deze viering een extra feestelijk tintje geven.
Na de H. Mis is er gelegenheid onder het genot van
een kopje thee en koffie met iets erbij de jubilaris te
ontmoeten en hem te feliciteren met het bereiken van deze gouden mijlpaal.
Vertel het verder, zodat velen deze gelegenheid aangrijpen voor felicitaties aan de
jubilaris.
Namens bestuur en pastoraal team,
Henk Janssen
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DE WERKGROEP KERK EN SAMENLEVING
PRESENTEERT
DRIE AVONDEN OVER DE ISLAM
De komst van medebewoners in onze gemeente Berg en Dal die een ander
geloof belijden dan dat waar wij mee vertrouwd zijn, nodigt ons uit om dat
geloof beter te leren kennen.
Daarom organiseert de werkgroep Kerk en Samenleving drie avonden in “De
Serre” naast de protestantse kerk, waarvoor we u van harte uitnodigen.
De eerste avond had een opkomst van 50 mensen. Dat was heel
verheugend. We kregen van prof Jan Peters een boeiend inzicht in de Islam:
over de ontstaansgeschiedenis en de achtergrond waartegen op het Arabisch
schiereiland, deze godsdienst kon ontstaan, maar ook over de diepreligieuze
inspiratie van Mohammed toen hij in de grot zijn visioenen en roeping kreeg
van de aartsengel Gabriel.
Op de tweede avond vertelde Rahimah Grefer uit Groesbeek, op
indringende wijze over haar bekeringsweg van protestants theologe, naar
belijdend Moslima. Zij maakte ook duidelijk dat er heel veel ruimte zit in de
uitleg van de Koran en dat er ook groepjes vrouwen zijn, die de Koran lezen
vanuit hun perspectief als een bevrijdend en emanciperend boek.b Wat mij
betreft een openbaring.
.
De derde avond zoeken we naar een strategie van ontmoeting.
Hoe treffen we elkaar in onze buurt en in onze gemeenschap?
Wat kunnen we van elkaar leren in de omgang met elkaar, met ouderen,
met kinderen en met eenzamen? Hoe kunnen onze culturen elkaar
verrijken? Hoe kunnen we elkaar
steunen of minstens respecteren in ons
geloof en/of ongeloof?
Opgeven mag via het secretariaat.
Tel. en email zie kaft parochieblad.
De avond begint om 19.30 uur in de Serre
van de Protestantse Kerk op:

Dinsdag 4 april is deze laatste avond
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DEKENALE VASTENACTIE 2017
GROESBEEK HELPT 360 KINDEREN
IN BEIROET TE LIBANON
We werken dit jaar mee aan een dekenaal vastenactieproject in samenwerking
met parochies uit Ooij en drie uit Nijmegen.

Waar gaat het om?
In Beiroet te Libanon staat een school voor vluchtelingen uit Syrië en Irak, zowel
moslims als christenen. De school
heet Frans van de Lugt Centre, (twee
jaar geleden vermoord in Homes te
Syrië, Frans wou de zijn mensen niet
in de steek laten) en is een project
van de Jesuit Refugee Service (JHS)
Jan Suyt S.J. is daar secretaris van.

Wat kunnen we
bijdragen?
Als dekenale parochies willen proberen om € 25.000, - bijeen te krijgen zodat we
de kinderen kunnen helpen met schoolbenodigdheden toch een belangrijke
secundaire voorwaarden om te kunnen leren.
Vastenaktie 2017, 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 bij u
aan huis worden opgehaald.
Op maandag 10 april 2017 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 Beiroet FvdL school 2017. Wij danken u bij voorbaat voor uw steun
aan de Frans van de Lugt school te Beiroet.
Namens MOV Teun van Grinsven
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REKENING EN VERANTWOORDING 2016
Parochieel Comité voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking.
Inkomsten
Saldo bet.rek 1-1-2016
Saldo sp.rek 1-1-2016
Vastenactie
Week Ned. Missionaris
Miva
Missio
Verjaardagactie

Totaal generaal

Uitgaven
€ 761,09
€
32,58
€ 5.531,56
€ 534,62
€ 202,66
€ 330,81
€ 648,74

--------------€ 8.042,06
=========

Vastenactie
Week Ned. Mis.
Miva
Missio

€ 5.531,56
€ 534,62
€ 202,66
€ 330,81

Bankkosten
€ 107,35
Abon. Missio
€ 11,00
Verzendkosten VA
€ 20,45
Abon. Van Berne
€ 20,00
Drukwerk
€ 137,94
Saldo bet.rek. 31/12/16 € 1.113,09
Saldo spaarrek. 31/12/16 € 32,58
-------------€ 8.042,06
=========

Pastor van Gestel weer thuis
Pastor van gestel is enige weken geleden al ontslagen uit het zorghotel.
Hij is helemaal genezen verklaard, maar is nog wel heel druk bezig met
zijn revalidatie. Die verloopt langzaam maar wel voorspoedig. Wanneer
u hem wilt bezoeken is een telefoontje vooraf wel gewenst.

Geen Paaswake met Vivace
Het pastorale team heeft gekozen voor een klassieke Paaswake met daarin de
klassieke, specifieke liederen zoals bijv. bij het binnenkomen van de Paaskaars.
In overleg met Vivace is besloten dat zij deze viering niet zullen zingen, omdat zij
deze liederen niet op hun repertoire hebben. Wel zijn zij bezig een nieuwe
dirigent aan te trekken en we hopen met hen en de nieuwe dirigent na Pasen
een nieuw begin te maken.
Namens het pastorale team, Jos van Rooij
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PASEN
Er is een gezegde dat luidt: ‘Mensen en menselijke dingen
moet men kennen om ze lief te hebben.
God en goddelijke dingen
moet men liefhebben om ze te kennen’ (Pascal)
Boven alles geldt dit voor Pasen. Pasen is het geheim dat verbonden is aan de
persoon van Jezus Christus. Alleen vanuit liefde voor Hem en vanuit geloof in
Hem is aan te voelen wat Pasen betekent.
Toch ligt de oorsprong van Pasen al ver voor Christus. Pasen betekent zoiets als:
‘doorgang’. Doorgang door het donker naar het licht, door de enge tunnel naar de
opening, door de woestijn naar het beloofde land, door de dood naar het Leven. Zo
bezien is elk sterven Pasen, want Pasen is een beweging, een ‘er-doorheen-komen’.
Dat wij deze beweging in ons leven talloze keren moeten maken, wordt ons van
kinds af aan verteld. Het begint met de sprookjes. De eerste onschuld van Sneeuwwitje en Roodkapje wordt teniet gedaan door de ontmoeting met het kwaad. Beiden
gaan door een periode van ‘dood’: in de glazen kist en in de buik van de wolf mooie symbolen van innerlijk dood-zijn. Dan worden ze herboren tot een nieuwe,
gerijpte zuiverheid. De weg die Sneeuwwitje en Roodkapje gaan is symbolisch
voor onze levensweg. Beiden zijn op het goede gericht en vol onschuld, beiden
verliezen hun onschuld door de ontmoeting met het kwaad, beiden gaan er in ten
onder, maar beiden komen er weer uit, weer tot leven!
De lente-verhalen hebben dezelfde beweging. Ze vertellen over de natuur die door
de koude winter werd overvallen, maanden star en dood was, totdat er door de
warmte en het licht van de zon weer nieuw leven in blijkt te zitten. Ja, de dode
natuur barst zelfs van het leven, overal komt het tevoorschijn.
Evenzogoed horen we deze beweging in de levensverhalen van mensen: mensen
die alles wat zo goed begon, - hun jeugd, hun huwelijk, hun werk - verloren, die
het gevoel hadden een tijd lang op dood spoor te zitten en die weer opnieuw zijn
gaan leven. Zulke mensen hebben in hun gevoel een lange koude winter doorgemaakt. Het is soms opvallend hoe sterk en strijdbaar ze worden door zo’n proces.
Pasen is dus iets van ons eigen leven: een doorgang door het duister naar het licht.
Wij moeten in ons leven vaak sterven om nieuw en sterker op te staan. Daar zit
zelfs een wetmatigheid in: hoe beter je weet te sterven, hoe voller je zult leven.
Jezus heeft deze weg bewust gekozen. Zijn leven hier op aarde was op zich al: ‘een
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ingaan in het duister’. Met kerstmis hebben we dat in alle toon-aarden gezongen:
‘Het Licht komt in de duisternis’. ‘En’, zei Johannes: ‘allen die Hem aanvaardden,
gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden’.
Jezus liefde werd hem niet in dank afgenomen. Wel door de kleinen, de eenvoudigen, maar niet door de heersers en de machtigen. Ook die duisternis is Jezus
vol liefde binnen gegaan. Misschien wist Jezus ook niet hoe Hij er aan de andere
kant uit zou komen, was het voor Hem ook een sprong in angst en diepte, maar hij
deed het vol vertrouwen op de Vader.
Zo is Hij ons voorgegaan. Door het duister naar het Licht. Hij is door de dood heen
gegaan. We moeten daarbij niet zozeer denken aan de lichamelijke dood. De Dood
waar Jezus doorheen ging is het diepe dal van menselijk kwaad, haat en kilheid.
We hoeven maar te denken aan de talloze brandhaarden op aarde om te beseffen
door welke afzichtelijke dieptes Jezus is gegaan. Zijn liefde was zo groot dat Hij
die liefdeloosheid, haat en kilheid overwon. Na zijn dood is Hij ‘nedergedaald ter
helle’, heeft Hij ook de gestorvenen de weg naar het licht weer teruggeschonken.
Hij heeft een poort, een brug van Licht geschapen over alle afgronden van het
kwaad heen. Het is voor ons onmogelijk om ons een beeld te vormen van wat Jezus
toen voor de mensheid heeft betekend.

Het teken van Jonah.
Het Bijbelboek Jonah is één van de kortste boeken in het oude testament. Een bijna
sprookjesachtig verhaal, het lijkt eenvoudig,
maar al snel blijkt dat het complex en
boordevol mysterie: Jonah gaat een
inwijdingsweg. Hij wordt geroepen, maar
hij vindt de opdracht te moeilijk, hij durft
niet. Dan wordt hij opgeslokt door de
walvis, de diepste duisternis in ... en leert
hij bidden.
In de zomer van 2010 deed ik mee aan een
kabbala-week onder leiding van godsdienstfilosoof Daniël van Egmond met als titel:
‘Het teken van Jonah’.
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Het gaat in die week niet goed met mijn moeder en op maandag besluit ik dat ik ga
praten met de pastor van het verpleeghuis waar ze woont. Ik offer de
dinsdagochtendlezing. Woensdagavond zitten we met de hele familie rondom haar
bed en bidden de gebeden van de stervenden.
De donderdagochtend begint met dezelfde woorden als op maandag: “En er
geschiedt een woord van YHVH aan Jonah”. Waar je denkt dat het verhaal
afgelopen is begint het opnieuw. Het gaat nog altijd niet van harte, maar nu zegt
Jonah: ‘Ja’. Hij gaat op weg. Hij verlost de stad, maar daarmee is het nog altijd niet
klaar. Jonah kan pas geboren worden als volledig nieuw Mens als hij alles geofferd
heeft.
Rondom het afscheid van mijn moeder laat mijn familie de keuze van de lezingen
liefdevol aan mij over. De keuze is niet echt moeilijk, de lezingen zijn me
aangereikt ‘in het teken van Jonah’ en toch is het complex en hard werken.
We zijn inmiddels bijna zeven jaar verder. Zeven is het getal van voltooiing van
het proces. Ondertussen is er een prachtig boek verschenen met pastels van Juke
Hudig met een beschouwing van Daniël van Egmond waarin hij de levensboom uit
de Joods-Christelijke kabbalah op het verhaal legt. In eerste instantie kijk ik weg
en laat ik het links liggen. Maar ik wordt er vanuit onverwachte hoek aan herinnerd
en dan laat het me niet meer los.
Ik ben nog wat aarzelend, weet ook niet hoe het er precies uit zou moeten zien, wat
de beste werkvorm is. En toch wil ik graag samen met mensen stilstaan bij de
roeping van Jonah en de weg die hij gaat, stil staan bij Mens-worden. Wie is die
Mens, die Adamah? We hebben pastels, we hebben tekst, we beginnen de avond
met een meditatie.
Er zijn twee dinsdagavonden in het parochieel centrum, ingang Pannenstraat:
Dinsdag 2 mei en 6 juni, van 19.30 tot 21.30 uur.
Het boek Jonah van Joke Hudig (www.nachtwind.nl) is niet verplicht, maar wel
een speciaal verzoek aan allen die het hebben om het mee te brengen.
Opgeven kan via het secretariaat, via pastor van Rooij en mijzelf natuurlijk.. Zo
maar binnen komen mag ook.
`
Ria Hopman
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Gameavond bij de parochie
Hallo,
We hadden vrijdag 3 februari een
game-avond in de pastorie.
We kregen allemaal opdrachten
die we moesten maken en dat
was heel leuk.
We mochten mensen bellen of ze
eten voor de voedselbank wilde
doneren en daar hebben we
ongeveer 49 punten mee gehaald
dus ook 49 dingen wie we kunnen
doneren aan de voedselbank!!!!!!
Hiervoor hebben we een mooie doos geknutseld.
We hebben opdrachten gedaan. Bijv. een leeg WC
rolletje en een ballon kapot knippen en van papier
een propje maken. Je moest dan op een landkaart
schieten en het juiste vakje raken. Dat was wel
heel moeilijk!!!
Ook hadden we een opdracht gehad met zelf foto's
maken en iets uitbeelden wat de andere groep
moest raden. ( de andere groep wisten er 8 van de
10 ) Er waren stelletjes van twee, we hebben erg
gelachen toen 2 van de groep met een EHBO doos

tegen hun hoofd moesten
lopen en dan een parcours
moesten afleggen.
Ook waren er 2 geblinddoekt
die een parcours moesten
afleggen, of onze voeten aan
elkaar vastgebonden... dat was
- 10 -

ook grappig en lachen!
We hebben samen pauze gehad met chips en drinken. Daarna waren de
opdrachten klaar.
We hebben ook nog een groepsfoto gemaakt.
Het was een gezellige avond.
Gr Eline Nillessen

Bijbel knutselclub
In januari was er weer een bijeenkomst van de bijbelknutselclub. We hebben het
toen gehad over de drie koningen, zij gingen op bezoek bij Jezus. En natuurlijk
hebben we geknutseld we hebben een lantaarn gemaakt, want van Jezus wordt
gezegd dat hij het Licht naar de wereld kwam brengen.
Ook in het voorjaar is er weer een bijeenkomst op 18 maart het thema is nog een
verrassing en op 8 april dan gaan we een Palmpasenstok maken. De bijbel knutsel
club is op de pastorie van 15.00-16.30 uur. Voor kinderen vanaf groep 4.
Als je mee wilt doen stuur dan een mailtje naar
isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl
Graag tot 18 maart!
Groetjes,
Xandra en Isabel

Meimaand – Mariamaand
In de kerk van H.H. Cosmas en Damianus wordt op de
doordeweekse avonden in de meimaand wordt om 18.30u de
rozenkrans gebeden en er worden Marialiederen gezongen.
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.
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LITURGISCHE AGENDA – 18 MAART t/m 26 MEI 2017
WEEK VAN 18 - 24 MAART - Derde Weekend van de Veertigdagentijd
za. 18 mrt. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis/Gezinsv.; Jeugdkoor Mikado;
zo. 19 mrt. Antonius 09.30 u. H.Mis; Feest van Sint Jozef;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 21 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 22 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 23 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis;
vr. 24 mrt. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie;
WEEK VAN 25 - 31 MAART - vierde Weekend van de Veertigdagentijd
za. 25 mrt. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
18.30 u. H.Mis; In verband met Halfvasten;
zo. 26 mrt. Antonius 09.30 u. WoCo; Kerkkoor Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
di. 28 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 29 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 30 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis;
vr. 31 mrt. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie;
WEEK VAN 01 - 07 APRIL - vijfde Weekend van de Veertigdagentijd
za. 01 apr. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp
K’tuin
19.00 u. WoCo;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 02 apr. Antonius 09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 04 apr. C&D
09.00 u. H.Mis;
C&D
13.30 u. Viering i.v.m. jaarvergadering KBO;
C&D
15.00 u. Gebedsviering voor en met zieken;
wo. 05 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 06 apr. C&D
09.00 u. H.Mis;
vr. 07 apr. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie;
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WEEKEND VAN 08 - 14 APRIL
Wijding van de palmen en lezing van het Lijdensverhaal
za. 08 apr. De Meent 17.00 u. WoCo; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. WoCo; KK St.Caecilia
zo. 09 apr. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis/Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
di. 11 apr. C&D
09.00 u. H.Mis;
19.00 u. Boeteviering; KK Horst Sion Breedeweg;
wo. 12 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 13 apr. De Meent 17.00 u. Boeteviering/Witte Donderdagviering;
Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
16.00 u. Boeteviering/Witte Donderdagviering;
C&D
19.00 u. Witte Donderdagviering; KK St.Caecilia;
Aansluitend half uur aanbidding;
Antonius 19.00 u. Witte Donderdagv. met Communicantjes;
vr. 14 apr. De Meent 15.00 u. Kruisweg;
K’tuin
15.00 u. Kruisweg;
C&D
15.00 u. Kruisweg; KK St.Caecilia;
Antonius 18.30 u. Muzikale Goede vrijdag
overweging. KK H S B;
C&D
19.00 u. Goede Vrijdagviering; Samenzang;
WEEK VAN 15 - 21 APRIL - Pasen
za. 15 apr. De Meent 17.00 u. Paaswakev.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. Paaswakeviering; Dameskoor;
C&D
18.30 u. Paaswake; Gezinsv.; Jeugdkoor Mikado;
G.Hart
20.30 u. Paaswake; Horst Sion Breedeweg;
C&D
21.30 u. Paaswake; KK St. Caecilia;
zo. 16 apr. Antonius 09.30 u. Pasen/H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. Pasen/H.Mis; KK St.Caecilia;
G.Hart
10.00 u. Peuter en kleuterviering;
ma. 17 apr. C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
di. 18 apr. C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 19 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 20 apr. C&D
09.00 u. H.Mis;
- 13 -

WEEK VAN 22 - 28 APRIL - Beloken Pasen
za. 22 apr. 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. 23 apr. Antonius
09.30 u. H.Mis;
C&D
09.15 u. 1e Communie; Jeugdkoor Mikado;
C&D
11.15 u. 1e Communie; Jeugdkoor Mikado;
di. 25 apr. C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 26 apr. Antonius
19.00 u. H.Mis;
do. 27 apr. C&D
09.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 29 APRIL - 05 MEI
za. 29 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. 30 apr. Antonius
09.30 u. WoCo;
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
di. 02 mei C&D
09.00 u. H.Mis;
C&D
14.00 u. Gebedsviering voor en met zieken;
wo. 03 mei Antonius
19.00 u. H.Mis;
do. 04 mei C&D
09.00 u. H.Mis;
vr. 05 mei C&D
19.30 u. Meditatie;
WEEKEND VAN 06 t/m 12 MEI
za. 06 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. 07 mei Antonius 09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis;
di. 09 mei C&D
09.00 u. H.Mis
wo. 10 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 11 mei C&D
09.00 u. H.Mis;
GEBEDSAVOND OP DE 3e VRIJDAG VAN DE MAAND
Vanaf mei is er elke derde vrijdag van de maand een gebedsavond, met om 18.30 u.
Rozenkransgebed. 19.00 u. Eucharistieviering, 19.40 Aanbidding en 20.00 u. koffie. U bent
van harte uitgenodigd voor het geheel of een gedeelte van deze avond.
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WEEK VAN 13 - 19 MEI
za. 13 mei De Meent 17.00 u. WoCo; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. WoCo;
zo. 14 mei Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
di. 16 mei C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 17 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 18 mei C&D
09.00 u. H.Mis;
vr. 19 mei C&D
18.30 u. Rozenkrans
19.00 u. Eucharistieviering
19.40 u. Aanbidding
20.00 u. koffie
WEEK VAN 20 - 26 MEI
za. 20 mei De Meent 17.00 u. WoCo; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 21 mei Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 23 mei C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 24 mei De Meent 17.00 u. Hemelvaart;
Antonius 19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis;
do. 25 mei Antonius 09.30 u. Hemelvaart;
C&D
10.00 u. Hemelvaart; KK St.Caecilia;
K’tuin
10.00 u. Hemelvaart;

Gevraagd jonge helpende handen met Goede Week en Pasen
Beste kinderen en jongeren,
Wie van jullie zou willen helpen bij een viering in de kerk op Palmzondag of met
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake, 1e of 2e Paasdag? Daarvoor gaan we
natuurlijk ook even oefenen.
Rudo Franken, kapelaan (rfrankenpr@hotmail.com / 06-46193591)
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Palmzondag tot Pasen
Wandelen naar het licht
Van Palmzondag tot Pasen viert de
Kerk de Goede Week. In het
katholieke geloof is deze week de
meest bijzondere week van het hele
jaar. Deze week wil ons doen stilstaan
bij het lijden, sterven en verrijzen van
Jezus Christus. Tijdens de vieringen in
deze week mogen we ons vooral laten raken door het mysterie. Dit kan ons bij
onszelf brengen en doen ontdekken welke betekenis het heeft voor ons leven nu.
Gaandeweg door het herdenken van Jezus’ lijden en sterven in deze week
wandelen we naar het licht van de verrijzenis.
 Palmzondag 8/9 april
Deze zondag mogen de kinderen met hun versierde
palmpaasstok naar de kerk komen. Het verhaal van de
intocht in Jeruzalem zal worden gelezen en palmtakjes
worden uitgedeeld. Ook is er een optocht door de
kerk, waarin alle kinderen met hun palmpaasstok
mogen meelopen.
Het lijdensevangelie volgens Matteus wordt met drieën gelezen.



Dinsdag 11 april – Boeteviering
Met passende gezangen en woorden willen wij stilstaan bij menselijke zwakheid
en bij vergeving om ons speciaal in de Goede Week open te stellen voor de
Barmhartigheid van de Heer. Aansluitend is er gelegenheid om persoonlijk het
sacrament van boete en verzoening te ontvangen.
 Donderdag 13 april - Witte Donderdag
Herdenking van het Laatste Avondmaal op verschillende
locaties. In de C&D zal daarbij een voetwassing plaatsvinden
en worden na de Eucharistie de H. Hosties overgebracht
naar een rustaltaar. Daar is nog gelegenheid is voor een half
uur aanbidding bij de Heer met zang en veel stilte.
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Vrijdag 14 april - Goede Vrijdag
Met de Kruisweg wordt bij elke statie een moment herdacht en
meebeleefd van de lijdensweg van Jezus, die op Goede Vrijdag is
gestorven. Er is ook de kruisverering met bloemen.
Met de Herdenking van het lijden van onze Heer (C&D) is er het
lijdensverhaal volgens Johannes, een uitgebreide voorbede,

kruisverering met bloemen en Communie.
Er is ook een Goede Vrijdag meditatie met zang (Breedeweg). Dit is geen viering, maar een verstilling in woord en
zang rond het lijden van de Heer en de mensheid.
 Zaterdag 15 april - Paaswake
In deze viering vol riten en symbolen gaan we van donker
naar het licht van Pasen. We ontsteken in een donkere kerk de Paaskaars – ten
teken van Christus’ verrijzenis - en geven we het licht door. Ook wordt water
gezegend waarmee we worden besprenkeld na de hernieuwing van onze doopbeloften.
 Zondag 16 april – Pasen
Eucharistieviering met hernieuwing van de doopbeloften en besprenkeling
Voor data en tijden van de vieringen zie rooster.
Graag tot ziens in de Goede week en met Pasen, Het pastorale Team

Toeristenpastoraat
Doorheen het hele jaar zijn er in Groesbeek veel toeristen. Velen verblijven hier
op camping of in hotel of B&B. Vanuit de parochie willen wij hen graag welkom
heten in een van onze kerken of kapellen of bij een activiteit. Op onze website en
met folders en posters gaan we informatie geven. Ook liggen achter in elke kerk
folders voor een rondgang in de kerk. Op elke woensdag van mei tot september
zal er in de kerk van de H.H. Cosmas en Damianus van 16.30-17.30 uur een
gebedsmoment en rondleiding zijn. Het zou fijn zijn, als we vakantiegangers
ontmoeten, dat we hen uitnodigen. Uiteraard bent u zelf ook van harte welkom.
Rudo Franken, kapelaan en contactpersoon toeristenpastoraat 0646193591
rfrankenpr@hotmail.com
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Pelgrimskaars
In samenwerking met Kringloop Groesbeek is een pelgrimskaars gerealiseerd,
verkrijgbaar in de Mariakapel. Deze kan daar natuurlijk ook gebrand worden.

Samen op pad
Als je samen een dag of meerdere dagen met elkaar onderweg bent, heb je tijd en
ruimte voor elkaar, kun je op verhaal komen en mooie momenten en vieringen
met elkaar beleven. Dit kan inspirerend zijn en verfrissend voor je geloof. Een
ervaring waardoor je anders terugkomt en die voor jezelf en anderen in de
(geloofs)gemeenschap van betekenis kan zijn. Wellicht kun je zelf of samen met
anderen aan iets nieuws beginnen.
Onderstaand aanbod wil hierop inspelen.
Munstergeleen 30 april
Op zondag 30 april gaan we na de Mis van 10.00 uur in de C&D
en een kop koffie in het parochiecentrum een dagje naar
Munstergeleen, de geboorteplek van de heilige pater Karel
Houben. Zijn geboortehuis, een watermolen met woonhuis, ligt
langs de Geleenbeek aan de rand van de dorpskern van
Munstergeleen. De pater Karel kapel (een voormalige schuur) is
een veel bezochte plek voor bezinning en gebed.
Pater Karel troostte armen en zieken. Met zijn zegening genas hij zieken. Hij kreeg
er de bijnaam 'de man met de zegenende handen' door. Sinds oktober 2012 is er
ook een museum en een winkeltje met religieuze artikelen. Op 3 juni is het 10 jaar
geleden dat pater Karel Houben is heiligverklaard.
We reizen per auto - er is een bezinningsmoment in de kapel, rondgang door het
museum. Vertrek in Groesbeek 11.40 uur; terug in Groesbeek 17.30 uur.
Reiskosten € 10,- p.p.; koffie: vrijwillige bijdrage. Zelf lunchpakket meenemen.
Aanmelden bij Rudo Franken, kapelaan.
Banneux 12-14 mei
In het weekend van 12-14 mei gaan we naar Banneux, een prachtige, rustige en
eenvoudige bedevaartplaats in de Ardennen. Daar is de kapel waar Maria in 1933
verscheen als Maagd van de Armen. We logeren bij de broeders van St. Jan, dicht
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bij het heiligdom. Kosten € 110,-. Meer info op folder achter in de kerk en op de
website van de parochie. Aanmelden bij de kapelaan.
Spirituele rondreis Frankrijk Spanje Portugal 3-18 oktober
Tijdens deze 16-daagse rondreis per bus, die door
kapelaan Rudo Franken wordt begeleid, komen we o.a.
in Ars, Lourdes, Santiago de Compostela, Fatima,
Montserrat en Nevers. Voor deze reis voor maximaal 48
personen zijn nog 18 plaatsen vrij. Tot eind april hebben
mensen uit onze parochie(s) bij aanmelding voorrang.
Meer info op folder achter in de kerk en op de website
van de parochie. U bent van harte welkom.
65e Bedevaart naar Katwijk op 28 mei 2017
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 28 mei. Toos Kolvenbach.
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Bedevaart naar Kevelaer in 2017
Wilt u alvast in uw agenda noteren:
De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op dinsdag
8 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

Bezoekdag Klooster Koningsoord donderdag 11 mei 2017
Op donderdag 11 mei zijn we met een groep van 12- 15 van harte welkom bij de
zusters Trapistinnen van de Abdij Koningsoord in Arnhem.
We arriveren er om 10.00 uur, krijgen dan uitleg het kloosterleven krijgen en om
12.15 uur wonen we het middaggebed bij. Voor de lunch nemen we zelf brood
mee, maar krijgen wel soep en drinken, daarna zullen we de gebedsdienst van
14.15 uur bijwonen, de winkel bezoeken en rond 15.30 uur vertrekken we dan
weer naar Groesbeek.
U kunt zich opgeven bij Domina Janneke Ruys en pastor van Rooij.

In Memoriam Jan Poelen
Op maandag 30 januari 2017 namen wij tijdens een uitvaartplechtigheid in de
Cosmas en Damianus te Groesbeek afscheid van Jan Poelen. Jarenlang had hij deel
uitgemaakt van het kerkbestuur van Breedeweg en van de parochieraad. Dat
deed hij met hart en ziel. Vanuit zijn geloof, dat veel voor hem betekende en dat
hij graag meevierde in de kerk, zette hij zijn talenten in voor een goede organisatie van de geloofsgemeenschap. Altijd bezig. Niet rusten voor het werk klaar is.
En toch rustig en nooit boos. Leven met aandacht en oog voor detail. En ieder in
z’n waarde laten. Genieten van de geleende tijd, zoals hij de jaren omschreef die
hij langer leefde dan door zijn ziekte mogelijk leek.
De parochie is Jan grote dank verschuldigd om wie hij was en om wat hij voor de
kerk heeft gedaan. Moge hij nu binnengaan in de eeuwige liefde van God. We
wensen zijn echtgenote Lies, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
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In Memoriam Wim van de Logt
Op zaterdag 11 februari 2017 namen wij tijdens een uitvaartplechtigheid in de St.
Antonius abt te Breedeweg afscheid van Wim van de Logt. Meer dan zestig jaar
was hij organist in deze kerk. Ook in het dorp, op de Horst en op de Stekkenberg
bespeelde hij het orgel, als een beroep op hem werd gedaan. Organist in hart en
nieren. Autodidact. Alle Missen speelde hij, ook als hij net uit de nachtdienst was
gekomen, als nachtportier op Dekkerswald. Jarenlang woonde hij met z’n gezin in
het dorp en daarna in Oosterhout. Maar de kerk van Breedeweg is altijd zijn
geestelijk thuis gebleven.
Bijzonder was het dat het precies in de nacht voor zijn uitvaart was beginnen te
sneeuwen en dat hij in het wit werd begraven.
Als parochie danken wij hem van harte voor zoveel jaren muzikale dienstbaarheid.
Mogen hemelse klanken hem nu voorgoed vervullen. We wensen zijn kinderen,
klein- en achterkleinkinderen veel sterkte.

Herman Finkers: Missa in mysterium
Tijdens het Bijbel lezen op woensdagochtend kwam de Missa in Mysterium ter
sprake, die uitgezonden was met kerstmis. Deze door Herman Finkers
geregisseerde uitvoering van de Mis, die in z’n geheel wordt gezongen, grijpt
terug op het gregoriaans. Door de vele rituelen en symbolen kun je open komen
voor God in de ervaring van de liefde en mystiek van de eredienst. Alles is
verbonden: het gebouw, de liederen, de gebaren, de wierook, de aanwezigen.
Alles en iedereen neemt zo actief deel aan de liturgie.
Het kan aanvoelen als ‘vervlogen tijden’, maar kan ook nu in deze tijd juist
aanspreken vanwege puurheid en interactie.
U bent uitgenodigd om gezamenlijk de Missa in Mysterium te bekijken en
hierover na te praten.
Maandag 27 maart om 19.00 in het parochiecentrum aan de Pannenstraat
Begeleider: Rudo Franken, kapelaan
Thuis is deze uitzending ook te bekijken bij uitzending gemist.
Martijn Pouwelsen
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Gezinsviering
Zondag 9 april is het palmzondag. Om 10.00 uur is er dan een gezinsviering in de
Cosmas en Damianus. Met palmzondag denken we terug aan de intocht van Jezus
in Jeruzalem. Hij werd feestelijk binnen gehaald. De kinderen mogen een
Palmpasenstok mee naar de kerk nemen. Voor kinderen vanaf groep 4 is er de
zaterdag voor palmzondag bijbelknutselclub (zie elders in dit blad), dan gaan we
een Palmpasen stok maken.
Zaterdag 15 april is er om 18.30 uur een gezinsviering in de Cosmas en Damianus,
dan vieren we met elkaar Pasen.
Naast de tekst zie je een plaatje van de
Goede week, de week begint met
Palmpasen en eindigt met Pasen. Met
Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit
de dood!
Van Palmpasen naar Pasen
1.
Een palmtak - intocht in Jeruzalem.
2.
Olie - Jezus werd gezalfd.
3.
Doek - Jezus wast de voeten van zijn leerlingen.
4.
Beker en brood - het laatste avondmaal.
5.
Drinkbeker - Jezus bidt of de beker aan hem voorbij mag gaan.
6.
Kruis - Jezus wordt gekruisigd.
7.
Zwart doek - stille zaterdag, Jezus ligt in het graf.
8.
Steen - de steen voor het graf is weg gerold Jezus leeft!
Groeten werkgroep Gezinsviering, Mieke, Pauline en Isabel

Peuter- / kleuterviering
Zondag 16 april is het Pasen, dan is er weer een peuter en kleuterviering op de
Horst. We steken de paaskaars aan en ook de kleine kaarsjes. We zingen en
bidden met elkaar en we luisteren naar een verhaal. Iedereen is van harte
welkom. Als er mensen zijn die het leuk vinden om te zingen, dan mag je
zondagochtend aansluiten bij het koor. Graag tot zondag 16 april om 10.00 uur in
de kerk op de Horst.
Groeten mede namens de werkgroep peuter- / kleuterviering,
Isabel van Baal
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Eerste communie
De eerste communicantjes zijn druk met de voorbereidingen. Thuis werken ze
samen met hun ouders in het communieboek. Daar staan verschillende
Bijbelverhalen in. Ze leren van hun ouders bidden en er staan knutselopdracht in
het werkboek. Elke week kom ik op school om de kinderen Bijbel verhalen te
vertellen, om samen te praten over geloof en we oefenen de liedjes voor de
eerste communieviering. De kinderen gaan binnenkort naar de bakker om te zien
hoe brood gebakken wordt en ze gaan naar een doopviering. Op 23 april en 28
mei zijn de eerste communievieringen u/jij bent van harte welkom!
23 april 9.15 uur: op de Heuvel, Adelbrecht, De Sieppe - Cosmas en Damianus
23 april 11.15 uur: ’t Vossenhol - Cosmas en Damianus
28 mei 9.15 uur: op de Horst - Goddelijk hart van Jezus
28 mei 11.15 uur: Breedeweg - Antonius
Groeten mede namens de eerste communie werkgroep,
Isabel van Baal
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PASTORAAT
LIEF EN LEED
Gedoopt:
Thomas, zoon v. Ilona Kersten en Ralph Rutten, Pieter de Hooghweg 31
Thijn, zoon v. Bernadette Kwinten en Jeroen Kaspers, Pottenbakker 64, Milsbeek
Juna, dochter v. Ineke Poelen en Stijn Eversen, Kloosterstraat 81
Bram, zoon v. Wendy v. Baal en Twan v. Summeren, Kruispad 4
Emma, dochter v. Wendy v. Baal en Twan v. Summeren, Kruispad 4
Thijs, zoon v. Wendy v. Baal en Twan van Summeren, Kruispad 4
Kiki, dochter van Bianca Klomp en René Gerrits, Cranenburgsestraat 17
Geke, dochter van Leonne Thijssen en Luc Laumen, Cranenburgsestraa 55a
Iris, dochter van Petra van Turnhout en Gerard Janssen, v.d. Veldeweg 27
Jade, dochter van Angela Eeren en Stefan Haukes, Hüsenhof 54
Vince, zoon van Patricia de Bruin en Maarten Jansen, Heikant 35

Overleden:
Gerrit Antonius Janssen, Populierstraat 8, 82 jaar
Johannes Gerardus Maria Poelen, Kerkstraat 14, 69 jaar
Johanna Maria van den Boom-Koenders, Stationsweg 11M, 89 jaar
Wilhelmina Johanna Maria Visser-Heijmans, Heidebloemstraat 4, 49 jaar
Gerardus Maria Janssen, St. Antoniusweg 4A, 69 jaar
Johanna Petronella Hendrina v.d. Dungen-v.Bernebeek, Dorpssplein 26, 80 jaar
Johannes Wilhelmus Peters, Nieuweweg 61, 85 jaar

Wilhelmus Gerardus van de Logt, Gen. Gavinstraat 207, 95 jaar
Anna Maria Hubers-Kersten, Mesdagweg 8, 66 jaar
Wilhelmus Marinus Gerardus Hopmans, Lijsterbesstraat 4, 53 jaar
Johanna Petronella Josepha Driessen, Stationsweg 11g, 74 jaar
Lambertus Rutgerus Jacobus de Haan, Hoge Horst 58D, 66 jaar
Hendrik Eemers, Stekkenberg 28a, 88 jaar
Gerardus de Haan, van Nispenstraat 58, 80 jaar
Gerardus Ebbers, Bruuksestraat , 79 jaar
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