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BEZIELING
Zondag 20 mei 2018, Pinksteren – Johannes 20, 21-22
Vrede zij u (…) Ontvangt de heilige Geest

Om te beginnen…
Kom o Geest des Heren kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.
Kom o Trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.
Geef uw gaven zevenvoud,
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.
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Van de redactie
De lente is in aantocht of is zelfs al
begonnen als u dit leest. De natuur
ontluikt, komt tot leven. Dat kan
zomaar overslaan op ons mensen. In
deze tijd valt ook de voorbereiding
op het Paasfeest. Christenen vieren
“De stilte is niet slechts de
dan de verrijzenis van Jezus die twee
afwezigheid van woorden, maar
dagen eerder werd gekruisigd.
veeleer je openstellen voor de
Deze gekruisigde en verrezen Heer
stem van ons hart en, vooral die
kunnen wij ook ontmoeten in ons
van de Heilige Geest…”
eigen leven. Een hele ontdekking kan
(Paus Franciscus januari 2018)
het zijn, dat Hij er ook voor mij is. En
dat Hij mij bijzonder in de Goede
Inhoudsopgave
Week (Palmzondag tot Pasen) uitno2
Om te beginnen...
digt om wat dichter bij Hem te zijn.
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Pastorale gedachte
Pasen 2018
Een nieuw begin, een nieuwe lente.
Met Pasen vieren we het grootste feest van ons geloof.
Wij vieren, dat God met ons een nieuw begin maakt,
als wij ook bereid zijn ons verleden achter ons te laten
en bereid zijn opnieuw te beginnen.
Door zijn lijden en sterven heeft Jezus Christus de breuk tussen God en de
mensen hersteld. God heeft Jezus beloond voor zijn voorbeeld in deze wereld
door Hem te laten verrijzen. Door Hem te laten gaan van de dood naar een
nieuw en eeuwig leven. God roept ons 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. Zij kregen van Hem een nieuwe kans, een nieuw leven.
Laten wij ook in deze tijd van Pasen omkijken naar onze medemensen,
aandacht aan hen schenken, en hen ondersteunen, opdat ook zij weer nieuwe
kansen gaan zien in hun leven.
Ik wens u allen toe een zalig Pasen, feest van leven en een nieuw begin.
Ik hoop dat u dit feest mee wil vieren
en dat dit feest een nieuwe start mag zijn voor mensen
die mee willen doen met Jezus
door Zijn Blijde Boodschap te verkondigen
en Zijn voorbeeld te volgen,
gestalte te geven in deze verwarde wereld.
Henk Janssen, uw pastoor
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Nieuws uit de parochie
REKENING EN VERANTWOORDING 2017

Parochieel Comité voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking
Inkomsten
Uitgaven
Saldo bet.rek 1-1-17
€ 1.113,09
Adventscollecte 2016 € 608,45
Saldo spaarrek 1-1-16 € 32,58
Vastenactie 2017
€ 4.617,87
Adventscollecte 2016 € 608,45
Week Ned. Missionaris € 339,58
Vastenactie 2017
€ 4.617,87
Miva
€ 320,56
Week Ned. Missionaris € 339,58
Missio
€ 272,42
Miva
€ 320,56
James Davies
€ 517,00
Missio
€ 272,42
Bankkosten
€ 117,14
Adventsactie 2017
€ 1324,66
Abon. Missio
€ 11,00
Verjaardagactie
€ 609,55
Abon. Van Berne
€ 20,00
Saldo bet.rek 31-12-17 € 2.358,01
Saldo spaarrek 31-12-17€ 32,58
Totaal generaal
€ 9.238,76
€ 9.238,76
VERJAARDAGACTIE HOUDT OP TE BESTAAN - Na circa 50 jaar is de verjaardag-

actie, die uitsluitend in de oude parochie Cosmas & Damianus werd gehouden,
per 1 maart 2018 beëindigd. Op het laatst waren er nog 4 vrijwilligers die in
een viertal straten zorg droegen voor deze actie. De opbrengst werd besteed
aan projecten in Derde Wereldlanden waar diverse Groesbeekse geestelijken
en leken werkzaam waren, onder andere in Tanzania, Filipijnen, Kenia, Brazilië
en Bolivia. De laatste jaren namen de opbrengsten snel af, en daalde het aantal
Groesbeekse geestelijken en leken die werkzaam waren in de Derde Wereld,
tot het nulpunt. Graag spreken wij een bijzonder woord van dank uit aan alle
parochianen die vele jaren trouw deze actie hebben ondersteund. Tevens een
woord van dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor deze actie
en aan Annie Kersten-Thissen voor de jarenlange organisatie, een taak die zij
overnam van haar zus Bertha. Namens MOV, Teun van Grinsven
VASTENACTIE - In de Goede Week is in onze parochie de huis-aan-huis-collecte

voor de vastenactie. In veel straten is nog geen collectant. Wilt u ons en
mensen in Zambia helpen, bel dan even met de kapelaan voor een straat. Bij
de meesten zal de collectant op maandag 26 maart tussen 18.00 en 20.00 uur
aan de deur komen. Ook op dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 maart kan voor
deze actie worden gecollecteerd. Mocht u de collectant missen, dan kunt u uw
vastenzakje natuurlijk ook in de kerk afgeven. Veel dank voor uw eventuele
gave voor hulp bij eigen initiatieven in Zambia.
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HET KERKKOOR ZINGT WEER UIT VOLLE BORST!

Het kerkkoor Horst Sion Breedeweg (KK HSB) is een kerkkoor dat is ontstaan
na de samenvoeging van de koren van De Horst, Sionsheuvel en Breedeweg.
De bijna 40 leden bestaan uit sopranen, alten, tenoren en bassen en staan
onder leiding van dirigent Wil Wijers.
Veel parochianen hebben ons gevraagd naar de toekomst van het koor. Medio
vorig jaar zijn er grote verschillen van mening ontstaan tussen het pastoraal
team en het koor(bestuur) over de zienswijze en uitvoering van bepaalde
diensten en vieringen, waarbij ook nog de samenwerking en het overleg niet
alleen duidelijk te wensen overliet maar ook nog daalde tot het nulpunt!
Uiteindelijk kende dit conflict een dieptepunt door het vertrek van de toenmalige dirigent. Met dat vertrek kwam ook het voortbestaan van het koor in
gevaar. Dit dieptepunt was ook meteen een keerpunt. Het bestuur en pastoraal team hebben constructieve gesprekken gevoerd, waarbij mede dankzij
inmenging door het bisdom Den Bosch tot een oplossing is gekomen, waar
zowel het kerkkoor als het pastoraal team zich goed in kunnen vinden. Het
gevolg is dat de samenwerking en overleg tussen pastoraal team en koor(bestuur) zich positief blijven ontwikkelen. Daarnaast is er een nieuwe dirigent
gevonden, waardoor het koor weer op volle sterkte kan zingen.
De leden van het koor zijn blij een muzikale bijdrage te kunnen blijven leveren
aan de diverse diensten en vieringen in de kerken van Groesbeek, De Horst en
Breedeweg. Op zaterdag 31 maart om 20.30 uur zingt het koor tijdens de
Paaswake in de Heilig Hartkerk op De Horst. Op
zondag 1 april om 09.30 uur hopen we u in de
St. Antoniuskerk in Breedeweg te zien tijdens de
viering van het Hoogfeest van Pasen.
Het koorbestuur
NIEUWE OFFERTAFEL KAPEL KLOOSTERTUIN

In de kapel van de Kloostertuin staat sinds kort
een mooie nieuwe offertafel waar noveenkaarsen gebrand kunnen worden ter ere van Karl
Leisner en Maria. Deze offertafel is geschonken
door Kringloop St. Michael. Noveen komt van
negen; een noveenkaars brandt dan ook negen
dagen lang. Het is een mooi en waardevol
gebruik om het gebed dat gedaan is te laten
voortduren met een kaars. Mogen er vele
kaarsen komen te branden.
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WAT EIEREN EN LENTE TE MAKEN HEBBEN MET PASEN

Pasen is het grootste feest van de kerk, wat ons tot christenen maakt. Jezus
staat op uit de dood met een verheerlijkt lichaam. Dat is wat wij geloven en
vieren met Pasen.
Dat wordt al tijden lang gesymboliseerd in eieren. Eieren waren eerst bij de
heidenen het vruchtbaarheidssymbool en werden later bij de christenen symbool van het nieuwe leven, mede door het nieuwe leven wat zich openbreekt
door de schaal heen, net als Jezus die uit het graf breekt.
Ook is de natuur een groot symbool van nieuw opbloeiend leven. En Pasen valt dan ook in de lente en wel op
de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.
Veertig dagen na Pasen vieren we de hemelvaart van de Heer; tien dagen later
is het Pinksteren; dan stort de Heer zijn Geest uit over de apostelen als helper
en trooster. En zij trokken erop uit om de vrede van de gekruisigde en verrezen
Heer door te geven.
Mogen ook wij vervuld zijn van die vrede en komen tot een vernieuwing van
ons geloof met Pasen en Pinksteren.
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Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk
Verenigd in gebed voor de vrede
De Nederlandse bisschoppen bidden in 2018 - verenigd met
alle katholieken - elke maand op een speciale dag de
rozenkrans tot intentie van de vrede in de wereld. En dat
God onszelf tot een instrument van zijn vrede maakt (uit een
gebed van Franciscus van Assisi).
Elke maand neemt één van de bisdommen het voortouw.
Ieder wordt opgeroepen om mee te doen, ieder op zijn of
haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Wie zich
hiervoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je als
herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en
ook waar het gebed in de speciale viering per bisdom zal
plaatsvinden.
Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende
tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de
bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede. De data zijn: (1/1, 2/2),
19/3 - 9/4 - 31/5 - 9/6 - 7/7 - 15/8 - 8/9 - 7/10 - 1/11 en 8/12. Meer informatie:
www.rkkerk.nl
Chrismamis
Op woensdag 28 maart om 19.00 uur, de vooravond van
Witte Donderdag, is in de St. Janskathedraal in Den Bosch de
jaarlijkse Chrismamis. Tijdens deze Eucharistieviering,
waarin de bisschop voorgaat en priesters en vertegenwoordigers vanuit alle parochies uit het bisdom samenkomen,
worden oliën gewijd die vanuit deze viering worden
meegenomen naar de afzonderlijke parochiekerken.
In het woord chrisma kunnen we de naam Christus
herkennen: Gezalfde. Chrisma is een geurige, met olijfolie vermengde balsem,
die gebruikt wordt bij de zalving na de Doop, bij het Vormsel, bij de wijding tot
het Ambt en bij een kerk- of altaarwijding. Ziekenolie wordt gebruikt bij het
sacrament van de zieken en catechumenenolie bij de zalving van de
doopleerlingen.
Katholiek dovenpastoraat
Voor doven en slechthorenden zijn er vanuit de katholieke Kerk allerlei
pastorale activiteiten en vieringen. Info zie: www.doofenkatholiek.nl
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Activiteitenagenda
66E BEDEVAART NAAR KATWIJK OP 27 MEI 2018

06.45 uur: Pelgrims die meelopen vertrekken per auto vanaf het Dorpsplein in
Groesbeek naar het parkeerterrein bij Carpoolplaats ‘de eerste aanleg’ aan
A73 nabij 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: Feestelijke 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 27 mei. Toos Kolvenbach
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.
Graag aanmelden voor 24 april.
LOURDESBEDEVAART – Van 11-16 september 2018 kunt u mee naar

Lourdes. We reizen samen vanaf Groesbeek en vliegen vanaf
Maastricht voor een zesdaagse bedevaart. We sluiten aan bij het
programma van Huis voor de Pelgrim (voorheen: Organisatie Limburgse Bedevaart Lourdes). Kapelaan Rudo Franken gaat mee. Hij
kan u meer informatie hierover geven.
Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl
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Belangrijke parochie informatie
IK WIL / IK ZOEK (zie ook colofon)
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


CONTACT
parochiecentrum

priester/parochiecentrum
pastoraal teamlid / pc
pastoraal werkster / pc

Doopvoorbereiding eerstvolgende datum: 11 april 19.30 uur

Het Woord van God op de zondag
25 mrt: Jes 50, 4-7 / Ps 22, 8-9.17- moet van dit alles getuigen)
20.23-24/ Fil. 2,6-11 / Marcus 14,122 apr: Hand 4,8-12 / Ps 118,1.8-9.2115,47 (lijdensverhaal)
23.26-29 / 1Joh 3,1-2 / Johannes 10,
29 mrt: Ex 12,1-8.11-14/ Ps 116, 12- 11-18 (Ik ben de goede herder)
18/ 1Kor. 11,23-26/ Johannes 13, 129 apr: Hand 9,26-31 / Ps 22,26-32 /
15 (Als gij u niet door Mij laat wassen,
1Joh 3,18-24 / Johannes 15,1-8 (Ik ben
kunt gij mijn deelgenoot niet zijn)
de wijnstok, gij de ranken)
30 mrt: Jesaja 52,13-53,12 / Ps 31,
6 mei: Hand 10,25-26.34-35.44-48 / Ps
2.6.12-17.25 / Hebr 4,14-16; 5,7-9 /
98,1-4 / 1Joh 4,7-10 / Johannes 15,9Johannes 18,1-19,42 (lijdensverhaal)
17 (blijft in mijn liefde)
31 mrt: Gen 1,1-2,2 / Ex 14,15-15,1 /
10 mei: Hand 1,1-11 / Ps 47,2-9 / Ef
Jes 55,1-11 / Rom 6,3-11/ Marcus 16,
1,17-23 / Marcus 16,15-20 (verkondigt
1-8 (Hij is verrezen, Hij is niet hier)
het evangelie aan heel de schepping)
1 apr: Hand 10, 34a.37-43 / Ps 118, 113 mei: Hand 1,15-17.20-26 / Ps 103,
2.16-17.22-23 / Kol 3,1-4/ Johannes
1-2.11-12.19-20/1Joh 4,11-16 / Joh 17,
20,1-9 (hij zag en geloofde)
11b-19 (mogen zij één zijn zoals Wij)
2 apr: Hand 2,14.22-32 / Ps 16, 1-11,
20 mei: Hand 2,1-11 / Ps 104, 1.24.29/ Matteüs 28,8-15 (zij gingen weg van
31.34 / 1Kor 12,3-7.12-13 / Johannes
het graf met vrees en grote vreugde)
20,19-23 (Vrede zij u. Zoals de Vader
8 apr: Hand 4,32-35 / Ps 118,2-4.16- Mij gezonden heeft, zo zend Ik u)
18.22-24 / 1Joh 5,1-6/ Johannes 20,
21 mei: Hand 19,1-6 / Ps 104,1.24.2719-31 (Mijn Heer en mijn God)
28.30-31 / Johannes 14,15-17 (Gij kent
15 apr: Hand 3, 13-19 / Ps 4,2.4.7.9
Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn)
/1Joh 2,1-5a /Lucas 24,35-48 (gij
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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

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

Palmzondag B
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen - KK St. Caecilia
K’tuin H.Mis – R. Franken - Samenzang
Breedeweg H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Cosmas WCV – I.v. Baal – Jeugdkoor Mikado
Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek
Beek H. Mis – R. Franken - Samenzang

di 27 mrt
wo 28 mrt

Cosmas 19.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – K. Bruin
Beek 9.00 H.Mis –R. Franken

do 29 mrt
17.00 u.
16.00 u.
19.00 u.

Witte Donderdag
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin WCV – I.v. Baal – Samenzang
Horst H.Mis met eerste communicanten – K. Bruin/I.v. Baal Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen - KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij

19.00 u.
19.00 u.
vr 30 mrt
15.00 u.
15.00 u.
15.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Goede Vrijdag
Groesbeek Kruisweg – H. Janssen – KK St. Caecilia
Meent/ K’tuin/ Breedeweg/ Beek Kruisweg
Ooij Kruisweg – R. Franken
Cosmas Herdenking Jezus’ lijden – H. Janssen - Samenzang
Ooij Herdenking Jezus’ lijden – R. Franken - Samenzang

za 31 mrt
17.00 u.
19.00 u.
18.30 u.
20.30 u.
20.30 u.
20.30 u.

Paaszaterdag B
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin WCV – J.v. Rooij - Samenzang
Cosmas Gezinsviering – H. Janssen/I.v. Baal – Mikado
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
Horst H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij

11

zo 1 apr
9.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.
11.00 u.
ma 2 apr
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.
di 3 apr
wo 4 apr
do 5 apr
7-8 apr
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
di 10 apr
wo 11 apr
do 12 apr
14-15 apr
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
di 17 apr
wo 18 apr
do 19 apr

Eerste Paasdag B
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Horst Peuter – kleuterviering – I.v. Baal
Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek
Leuth H.Mis – R. Franken – Koor Les Alouettes
Millingen H.Mis – E. Smits – Vivace
Tweede Paasdag
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang met cantors
Ooij H.Mis – R. Franken – Samenzang
Millingen H.Mis – E. Smits - Samenzang
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
2e zondag van Pasen 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 – R. Franken - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen– KK St. Caecilia
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
3e zondag van Pasen B
Meent H.Mis – R. Franken – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen/I. v. Baal - Jeugdkoor Mikado
K’tuin H.Mis –– R. Franken - Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij
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
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21-22 apr
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.
di 24 apr
wo 25 apr
do 26 apr
28-29 apr
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.
di 1 mei
wo 2 mei
do 3 mei
vr 4 mei
5-6 mei
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
11.00 u.
di 8 mei
wo 9 mei

13

4e zondag van Pasen B
Meent H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
K’tuin H.Mis – R. Franken – Samenzang
Breedeweg WCV – I.v. Baal - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen– Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Beek
Beek H. Mis – R. Franken – Samenzang
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
5e zondag van Pasen B
Meent H.Mis – R. Franken– Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK. St. Caecilia
K’tuin H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
Ooij H.Mis – H. Janssen – Mannenkoor Beek
Beek H.Mis – H. Janssen– Samenzang
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Beek H.Mis – H. Janssen – Gemengd Koor Beek
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij
6e zondag van Pasen B
Meent H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
K’tuin H.Mis – R. Franken – Samenzang
Ooij WCV – H. Nieuwenhuis – Encore
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen– Gregoriaans – Schola Cantorum
Leuth H.Mis – R. Franken - Samenzang
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Meent 17.00 H.Mis – H. Janssen - Samenzang
K’tuin 19.00 H.Mis – R. Franken – Samenzang

do 10 mei

12-13 mei
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
di 15 mei
wo 16 mei
do 17 mei
19-20 mei
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
ma 21 mei
10.00 u.
9.30 u.
10.30 u.
di 22 mei
wo 23 mei
do 24 mei

Breedeweg 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – H. Janssen
Hemelvaart van de Heer B
Breedeweg 9.30 H.Mis – H. Janssen- Samenzang
Cosmas 10.00 H.Mis – R. Franken - Samenzang
Ooij 9.30 H.Mis – E. Smits – Gemengd Koor Ooij
7e zondag van Pasen B
Meent H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Cosmas WCV – I.v. Baal – Jeugdkoor Mikado
K’tuin H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
Breedeweg WCV – I.v. Baal – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen– KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – E. Smits – Gemengd Koor Ooij
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Pinksteren B
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
K’tuin WCV – I.v. Baal – Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen– KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek
2e Pinksterdag
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang met cantors
Ooij WCV – H. Nieuwenhuis
Millingen Vormselmis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

In meimaand rozenkransgebed ma t/m vr 18.30 u. in Cosmas
Eucharistieviering in Millingen - E. Smits
Zaterdag 19.00 en zondag 10.00 u. (29 en 30/3: 19.00 u.; 31/3: 20.30 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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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.
Kosten € 750,- p.p. op basis van halfpension.
Voor meer info, zie website. Of neemt u
contact op met de kapelaan, zie colofon.
GELOVEN IN DE ANDER – IEDER MENS TELT MEE is het thema van de Week

Nederlandse Missionaris van 12 – 20 mei 2018. Honderden Nederlandse
missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de
strijd aan tegen onrecht en armoede. Missionarissen en missionair werkers
geloven in de kracht van kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij
leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.
Pater Bert Hagendoorn o.f.m. missionaris in Indonesië en missionair werker
Inge Kuiphuis in Guatemala doen dat bijvoorbeeld in hun contact met jongeren
of landarbeiders. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken
zij een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen.
Wilt u bijdragen aan hun werk? Dat kan via de Pinkstercollecte in de kerk. Dat
kan ook door storting op de Rabobank op IBAN-nummer NL24RABO 01174 07
550 ten name van het missie comité met vermelding Ned. Missionaris 2018.
Namens MOV, Teun van Grinsven
PASSIONSKONZERT “DER WEG DER LIEBE” IN WYLER - Op Goede Vrijdag 30 maart

geeft het Sankt Cäcilienchor uit Wyler onder leiding van Theo Giesbers om
20.00 uur een Passionskonzert in de kerk van Wyler met als thema “Erlöst
durch das Kreuz – der Weg der Liebe”. De componisten die in het concert
centraal staan, zijn o.a. afkomstig uit Scandinavië. Verder werken van Johann
Sebastian Bach en van de Italiaanse Don Marco Frisina. Het Sankt Cäcilienkoor
met aan het orgel Gerard Rutjes zingt een bijna compleet nieuw programma.
Prachtige solo’s worden uitgevoerd door Kerstin Jansen-Verhoeven, sopraan
en Chris Jansen, bariton. De werken worden ingeleid door pastoor Christoph
Scholten en gaan over het lijden en sterven van Jezus, maar ook over troost. U
wordt uitgenodigd tijdens de bloemenhulde een bloem te leggen bij het kruis.
Eenieder is van harte welkom, de toegang is uiteraard gratis.
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Wel & Wee

GEDOOPT:
14-01-2018: Julian Janssen, zoon van William Janssen en Debbie van Doorn,
Op de Paap 23
14-01-2018: Milan Stefanus Maria van Vugt, zoon van Stefan van Vugt en
Marian Liebers, Bremstraat 11
14-01-2018: Femm van Haaren, dochter van Tom van Haaren en Shannon van
den Ing, V.d. Veldeweg 22
25-02-1018: Jayson Lem, zoon van Maickel Lem en Samantha van den Akker,
Vogelkersstraat 6
OVERLEDEN:
30-12-2017: Johannes Theodorus Kersten, Groesbeekseweg 327
06-01-2018: Hendrikus Johannes Wijers, Knapheidepad 5a
10-01-2018: Alwine Käthe Kosman-Lukassen, Parklaan 101
11-01-2018: Albertha Maria Janssen-Teuwsen, De Meent 2
12-01-2018: Petrus Cornelis Heijmans, De Meent 2
14-01-2018: Hendrina Jeanettie Maria Gröning-Cillessen, Bosstraat 6
16-01-2018: Mathea Johanna Hopmans-de Valk, Rembrandtweg 13
22-01-2018: Maria Hubertina Nillessen, De Merelle 18
23-01-2018: Albertus Petrus Bernardus Rutjes, Mansberg 42
01-02-2018: Johanna Hendrina Janssen-Smeenk, Verbindingsw. 6, Ubbergen
05-02-2018: Hendrina Elisabeth Bertisen-Vissers, Parklaan 159
12-02-2018: Maria Anna Dennissen-Straatman, Stationsweg 9
14-02-2018: Henricus Johannes Gerardus Derksen, Pastoor Hoekstraat 36
15-02-2018: Theodora Getruda Wilhelmina Smits-Ebbers, Ketelstraat 20
17-02-2018: Wilhelmus Johannes Peerenboom, Eekhoornstraat 2
17-02-2018: Wilhelmina Grada Maria Peters-Peters, Stationsweg 61
18-02-2018: Wilhelmus Josef Isidorus Verbeeten, Houtlaan 14
20-02-2018: Aleida Hendrika Maria Nillesen-Ceelen, De Meent 2
22-02-2018: Petrus Cornelis Schoonenberg, Herwendaalsehoek 11
23-02-2018: Hendrikus Cornelis Maria Zilessen, Kon. Julianastraat 16, Mook
24-02-2018: Reinier Wilhelmus Theodorus Fleuren, St. Antoniusweg 6a
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O, zit dat zo...?
De Eucharistie in symbolen en rituelen - De zending (6)
Na het ontvangen van de communie verdient het
aanbeveling om een korte tijd stil te zijn, in onszelf
te keren en te bidden tot God, Hem te danken
voor wat Hij ons geeft, voor zijn aanwezigheid en
zijn hulp in ons leven. Zo kan de communie beter
tot haar recht komen.
Na dit gebed volgt de slotritus waarin de grootse ervaring van de Mis op een
waardevolle manier wordt afgerond. Er is een slotwoord met eventueel een
aantal mededelingen. Dan volgen de zegen, het slotlied en de uittocht.
De priester geeft de zegen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige
Geest, waarbij alle gelovigen staan en een kruisteken maken. Zegenen is
iemand iets goeds of voorspoed toewensen. Het Latijnse woord voor zegenen
is ‘benedicere’, wat heel letterlijk betekent ‘goed (toe)zeggen’. De zegen aan
het einde van de eucharistieviering dateert pas uit de veertiende eeuw. Zij is
sindsdien verbonden met de zending.
Op het eind van de viering zendt de Heer ons uit met de
woorden: "Gaat nu allen heen in vrede."
Dan gáát ieder zijns weegs om het Evangelie handen en
voeten te geven in het leven van alledag. Want het vieren
van de eucharistie is niet
vrijblijvend. We vieren niet
(enkel) voor onze eigen
innerlijke vrede, maar ook
voor de vrede en het welzijn
van anderen.
Meteen al na de dood en verrijzenis van Jezus werden christenen ‘aanhangers van de Weg’ genoemd. Ze zijn volgelingen van Jezus Christus, die
van zichzelf zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." Als Volk van God
is de Kerk onderweg naar het definitieve doorbreken van Gods Rijk.
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Verdieping & Inspiratie
Huis om stil te zijn
Uit straten ronkend en rumoerig
heb ik een weg, een plek gezocht;
ik vond, het hart beklemd en roerig,
een huis gebouwd uit ademtocht.
Uit woordenvloed ben ik gekomen,
genaderd tot de bron van rust;
niet om er zomaar weg te dromen
maar stil te zijn naar hartenlust.
Hier klinkt de taal niet
angstaanjagend
en daal ik tot mijn wezen in,
in stilte die bevrijdt, ontwapent:
een stem die spreekt van dieper zin.
Het veilig masker mag doormidden,
ik toon mezelf een waar gezicht;
terwijl – geopend – handen bidden:
ontvangend, weerloos, vederlicht.
Ik voel me als herdacht, herboren het eelt, de ziel opnieuw doorbloed.
Ik ga, weer mens als ooit tevoren,
de wereld anders tegemoet.
E. Dam

Uit: ‘Klooster-magazine’, een
kwartaalblad van uitgeverij Adveniat dat
kerk en samenleving kan inspireren.
Verkrijgbaar bij de boekhandel of via
www.adveniat.nl - Los nummer € 9,95

Wat mensen neerleggen
in een kapel, hun diepste
leed, hun nood, hun
dankbaarheid, geeft zo’n
plek een intense heiligheid.
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Op de koffie bij…
Bij Doortje Kersten-Nillessen zit
muziek in het bloed. Al op de
lagere school op de Stekkenberg zat ze met haar accordeon
in de band van broeder Ivo,
terwijl Leo Kersten, met wie ze
later zou trouwen, er trompet
speelde. Vanaf haar 14e vormde ze met Leo en met Theo
Peters De Dolethe's, zelf op de
accordeon en later orgel, Leo op de saxofoon en Theo achter de drum. Bij bioscoopzaal Frits Verheij tegenover de kerk begon het met talentenjacht.
Jarenlang traden ze op met dansavonden, bruiloften en partijen, Kermis en
carnaval, in Groesbeek en omgeving.
Na 15 muzikale jaren samen was het mooi geweest. Inmiddels getrouwd,
verlegde haar interesse zich naar het seniorenkoor van het Dorp, dat toen juist
begon en waar ze heel wat jaren in de muzikale begeleiding samen met Mieke
van de Giesen de mooiste tijd heeft gehad. Ook het seniorenkoor van de
Breedeweg, dat een paar jaar later werd opgericht, klopte niet vergeefs bij
haar aan. En toen Herman Strooij, dirigent en organist van het Gemengd
Groesbeeks Koor en van het kerkkoor, in 1988 plotseling overleed, was ze
meteen bereid om het dameskoor te helpen bij een huwelijksmis. Ze hoefde
de toon maar aan te geven, maar begeleidde al meteen de hele mis. Van het
een kwam het ander. Eerst alleen huwelijksmissen, met het dameskoor, later
ook weekendvieringen en uitvaarten en avondwakes. En het kerkkoor overnemen als Eugène er eens niet is, of een gedeelte van de repetitie. Alle
repetities heeft ze op de donderdag: ’s middags met de senioren van de
Breedeweg (en al zijn er al kinderen bij van leden of oudleden, Doortje is nog
steeds de jongste), ’s avonds met het kerkkoor; en de laatste 15 jaar ’s morgens
gewoon zingen met senioren in de Kloostertuin.
Een ervaring die haar nog steeds veel doet, gebeurde bij hun 25-jarig huwelijk:
het gordijn ging open en daar stonden warempel De Dolethe’s: hun zoon en
dochter, en Theo’s zoon met dezelfde leeftijd, kleding, instrumenten, liedjes.
Doortje van het koortje, jouw Leo zou te jong sterven, maar moedigde jou aan
om door te gaan met de muziek. Fijn dat je dit gedaan hebt en dat je jouw zus
Marietje steeds hebt meegenomen, en bedankt voor dit gesprek,
Rudo Franken kapelaan
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Uit het verleden…
Krantenbericht 7 september 1935. PASTOOR H.L.M. HOEK
Nadat gister de plechtige kerkconsecratie met alle daartoe geëigende plechtigheden heeft plaats gehad, heeft Z. Eerwaarde heer Herman Ludovicus Maria
Hoek als pastoor zich in de nieuwe St. Antoniusparochie te Groesbeek
gevestigd. ’t Is wel de jongste pastoor van ons bisdom, want hij is nauwelijks
31 jaren oud. Na zijne studiën te hebben voltooid werd hij nu 7 jaar geleden
priester gewijd op 2 juni 1928. In hetzelfde jaar werd hij assistent te Druten en
nog in hetzelfde jaar kapelaan te Groesbeek van de parochie Cosmas en
Damianus ter vervanging van kapelaan H.W.M. Daniëls. In Groesbeek onderscheidde hij zich door bijzondere werkkracht hetgeen niet alleen de aandacht
trok van zijn Geestelijke Overheid maar ook van de bevolking. De ruim 24jarige kapelaan wist in die uitgestrekte gemeente overal den weg en vooral
voelde hij zich aangetrokken tot de daar veel voorkomende arme bevolking,
die ver van de kerk verwijderd woonde. In 1933 droeg Z.H.Exc. Mgr. A.F.
Diepen hem op aldaar ter plaatse
‘De Bruuk” een parochiekerk te
stichten. Met de opdracht tot
stichting had de bisschop ook de
middelen aan de hand gedaan
om de opdracht uit te voeren en
zo begon hij een pelgrimsreis
door het bisdom, met woord en
daad bedelend voor de kerk, die
de arme parochie zo hoognodig
had. En Gods zegen rustte op zijn
woord en de parochiën alwaar
zijn woord gehoord werd, offerden blijmoedig voor het verheven doel. Zo is de kerk dan tot
stand gekomen en behoeft de
arme bevolking niet zo ver meer
te lopen om bij God en Zijn H.
Sacramenten troost en opbeuring te vinden. Groesbeek telt thans drie
parochiën, behoorde tot 1934 tot het dekenaat Nijmegen, nu tot BeekUbbergen. Op deze foto poseert kapelaan Hoek circa 1930 als geestelijk
adviseur van de Kath. Jonge Vrouwenbeweging. (KJV)
Samengesteld door Gerrie G. Driessen.
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Kind & Gezin
Jongeren activiteiten: Sirkelslag 2018, Bezoek Dekkerswald en escaperoom
Vrijdagavond 2 februari deden er acht jongeren mee met Sirkelslag. Landelijk
deden er 566 groepen mee, wij zijn 82ste geworden. Hieronder een verslagje
van Britt Kuijpers: Het was een gezellige avond, we hebben elkaar in een
korte tijd veel beter leren kennen, we
hebben Sirkelslag gedaan waarbij je
met veel leuke spelletjes punten
moest halen. Hoe meer punten hoe
hoger in het landelijk klassement.
Tussen alle spellen zat een stukje van
het verhaal van Esther uit de bijbel.
Op zondagochtend 29 april gaan we met een groep jongeren naar Dekkerswald. Om daar te helpen in de viering en bij de koffie. Meer informatie volgt
nog, zet alvast de datum in je agenda.
Zet alvast vrijdagavond 25 mei in je agenda, dan spelen we Escaperoom. Kijk
af en toe in de mail (van je ouders) voor de uitnodiging.
Berichtje uit de communiewerkgroep - Inmiddels heeft de 2e ouderavond
plaats gevonden. Op deze drukbezochte avond op de pastorie hebben we een
spel gespeeld. Iedere groep beantwoordt naar aanleiding van een vraag en
open kaartjes op tafel wat hij /zij voelt bij dit kaartje.
Isabel is op de pastorie begonnen met de bijeenkomsten voor de communicanten. Binnenkort is de kerkbezichtiging. Met behulp van een kleine speurtocht gaan de communicanten de kerk verkennen samen met een ouder.
Bijbel knutselclub - Zaterdag 24 maart en 12 mei is er weer bijbel knutselclub,
voor alle kinderen van groep 4 t/m 8. Op de pastorie (in het dorp) van 15.0016.30 uur. Op 24 maart gaan we een Palmpasenstok maken, graag een kruis
meenemen en eventueel een broodhaantje. Vooraf aanmelden per mail.
Vieringen - Op zondag 25 maart vieren we met elkaar Palmpasen, om 10.00
uur is er een gezinsviering in de Cosmas en Damianus. Alle kinderen mogen
een Palmpasenstok meenemen. Zaterdag 31 maart is er om 18.30 uur een
Paaswake gezinsviering. Zondag 1 april is er om 10.00 uur een peuter en
kleuterviering op de Horst. Zaterdag 14 april en 12 mei is er een gezinsviering
in de Cosmas en Damianus om 19.00 uur. Van harte welkom! Isabel
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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
22

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: mei-juli; vouwen: 17 mei; bezorgen: voor 26 mei
Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek,
rfrankenpr@hotmail.com - vóór 30 april
Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad
ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.
STRIP
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Leven als een salto
“Ik ga er voor!”
Je hoort het sporters vaak zeggen
vlak voor een wedstrijd.
Of iemand die voor een grote uitdaging staat.
In de ogen zie je de glinstering van de
geestdrift; het zet in het lichaam en in de
geest iets aan het werk van oneindige kracht.
We worden er sterk door, krijgen moed om
een sprong te wagen.
Of om in een groep zwart/wit denkers
op te staan en kleur te bekennen.
Je zult zien dat het aanstekelijk werkt.
En dat het – zoals de voorjaarszon groene
blaadjes en bloemknoppen tevoorschijn
tovert – meer mensen zal bewegen
die bezieling van “ervoor gaan” te willen voelen.
Het is een gevoel dat bergen kan verzetten.
Maar het mooiste voorbeeld van ervoor gaan
las ik in een interview met een jonge vrouw
bij wie onlangs de ernstige diagnose longkanker
was vastgesteld.
De kans op genezing wordt een lange weg
maar zij toont zich strijdbaar.
Haar motto: “Als het leven je laat struikelen,
maak er dan een salto van”.
Netty
Probeer te winnen
van binnen
trilt nog een schaduw van zingen
vaag maar sterker dan de nacht
dus zing als het kan en zing
niet te zacht.
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