Parochie H.H. Cosmas en Damianus
Jaargang 6, no. 2
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Meimaand, Mariamaand
Van oudsher is in onze Kerk de maand mei opgedragen aan Maria. Naast alle
feestdagen die aan Maria zijn opgedragen, zijn er ook twee maanden waarin
bijzondere aandacht is voor Maria: mei en oktober. In onze parochie wordt in
mei op verschillende plaatsen het rozenhoedje gebeden. U bent van harte
welkom om in de maand mei met ons mee te bidden in:
H.H. Cosmas en Damianus in het dorp iedere doordeweekse dag om 18.30 uur
in de kerk
H. Antoniuskerk in Breedeweg iedere woensdag om 19.00 uur, voorafgaand aan
de mis.
Kapel Mariëndaal iedere maandag, woensdag en vrijdag om 18.30 uur

Openluchtmis inwijding Mariagrot Mariëndaal 19 mei 2019
Op zondagochtend 19 mei om 11.00 uur organiseert de parochie in
samenwerking met de werkgroep Restauratie Mariagrot Mariëndaal een
eucharistieviering in de open lucht in
park Mariëndaal. In mei zal de formele
opening en inwijding van de grot
plaatsvinden.
Op zondag 19 mei zal pastoor Henk
Janssen voorgaan in een
eucharistieviering bij het grotje in
park Mariëndaal. Het koor Horst
Breedeweg komt Marialiedjes zingen en een muzikante uit de wijk speelt fluit. Er
zullen stoelen in de tuin worden geplaatst, zodat u niet hoeft te staan.
Iedereen is welkom om bij deze viering op 19 mei aanwezig te zijn, vanaf 10:30
uur. Bij slecht weer wordt de viering verplaatst naar de kapel van Mariëndaal.
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Woord van de pastoor
Van Aswoensdag op weg naar Pasen.
Op Aswoensdag ontvingen wij een kruisje, gemaakt van de as van palmtakken,
en daarbij werd gezegd: ‘Gedenk mens, dat je stof bent en tot stof zult
wederkeren.’ Het is niet de bedoeling om ons te deprimeren, maar wel om ons
aan de realiteit te herinneren.
As herinnert ons ook aan een nieuw begin. As maakt plaats voor nieuw leven.
Zo legt men stukken oerwoud in as, om vruchtbare grond te krijgen. Zo ook
mogen wij uit de as herrijzen.
Wij zijn begonnen aan de veertigdagentijd. Een tijd van veertig dagen waarin we
ons voorbereiden op het grote feest van Pasen.
De tijd wordt ook de vastentijd genoemd. Maar hier hebben we een probleem
mee, want het woord vasten leeft niet meer in onze woordenschat. Ja, het
woord vasten in de zin van lijn wordt nog wel gebezigd. Maar vasten zoals het
eigenlijk bedoeld is als vorm van versoberen en delen?
De vastentijd is in de eerste plaats een tijd waarin we opgeroepen worden tot
‘tevredenheid met hetgeen wij hebben’, en dat is voor ons niet zo vanzelfsprekend. Onze hele maatschappij, onze economie, ons banken, onze
samenleving, kortom ons hele denken herleidt alles tot cijfers; en als die cijfers
niet stijgen, is iedereen ongelukkig.
Alles moet voortdurend groeien: de industrie, de beurs, onze bankrekening en
ons bezit: het moet meer en groter zijn dan verleden jaar, verleden maand; en
als dat niet het geval is dan deugt het niet. Er is constant een run naar meer.
En juiste vastentijd wil dat doorbreken, ons momenten van bezinning aanbieden
om weer terug te keren naar de bron. Om er bewust stil bij stil te staan: waar
ben ik eigenlijk mee bezig? Heb ik nog wel tijd en aandacht voor mijn gezin? Heb
ik belangstelling voor de mensen om mij heen? Is er in mijn leven nog ruimte
voor iets anders dan alleen maar steeds meer geld en bezit verkrijgen?
Vasten wil ons die ruimte geven. Ruimte voor onszelf, voor wat diep in onszelf
leeft, datgene wat we iedere keer weer wegduwen omdat we geen tijd hebben.
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Om dat we te zeer opgaan in ons werk. Wij worden vaak te zeer in beslag
genomen door televisie en sociale media.
Deze vastentijd wil een uitnodiging zijn: om tijd en rust te nemen voor onszelf en
diegenen die ons dierbaar zijn. Zij nodigt ons ook nadrukkelijk uit om tijd en
aandacht te hebben voor God. Jezus wil ons God schenken als de barmhartige
Vader. Dat wij ons dan ook leeg maken opdat Hij ons kan vervullen.

Wel & Wee

In het kader van de naleving van de Wet AVG vermelden wij geen adresgegevens.
GEDOOPT:
17-02-2019: Meike Roelofs
24-02-2019: Tom Furer
OVERLEDEN:
28-02-2019: Nelly Peters-Janssen, 90 jaar
06-03-2019: Marie Wijnhoven-Kamps, 93 jaar

***
Denkt u nog aan de vrijwilligersavond op 2 april in de Slenk?
Aanvang 20:00 uur, u bent van harte welkom!

***
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De jaarrekening van de parochie van 2017
De jaarrekening van de parochie van 2017 vergeleken met die van 2016
Overzicht van Opbrengsten
Boekjaar
Bijdragen parochianen

2017
€ 183.719

2016
€ 208.727

Opbrengst uit bezittingen
Begraafplaatsen
Incidentele baten

€ 99.022
€ 46.154
€ 36.177

€ 89.154
€ 47.389
€
425

Boekjaar
Persoonskosten
Kosten kerken
Kosten overige gebouwen
Kosten beleggingen
Kosten begraafplaatsen
Kosten eredienst
Kosten pastoraat
Verplichte bijdragen
Kosten beheer
Incidentele kosten
Rente en bankkosten

2017
€ 136.221
€ 115.889
€ 13.883
€ 2.031
€ 7.354
€ 25.958
€ 6.427
€ 45.193
€ 17.158
€ 9.431
€ 2.083

2016
€ 116.246
€ 119. 979
€ 13.832
€ 2.666
€ 10.561
€ 24.164
€ 3.850
€ 37.665
€ 12.776
€ 9.431
€ 2.138

Totaal opbrengsten
Totaal Kosten

€ 365.072
€ 381.628

€ 345.695
€ 353.308

-/- € 16.556

-/- € 7.613

Overzicht van Kosten

Saldo
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Een paar bevindingen:
De bijdragen van de parochianen zijn met meer dan 10 % teruggelopen
(€25.000) ten opzichte van het jaar daarvoor; je merkt het aan alles, zoals
gezinsbijdragen, collectes, intenties voor een H. Mis. We zien ook het aantal
mensen dat regelmatig de kerk bezoekt afnemen. Dat was de reden voor het
opheffing van de zaterdagavond viering.
Gelukkig hadden we goed beleggingsjaar ( € 10.000)
De persoonskosten stegen met € 20.000
Verplichte bijdragen van parochie aan bisdom steeg met € 7.000
Kosten van beheer stegen met € 4.500
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Tarieven 2019
Het parochiebestuur heeft de tarieven voor 2019 vastgesteld.
Missen Misstipendium
Huwelijksviering
Jubileumviering
Uitvaart
Alleen crematie
Alleen avondwake
Avondwake en crematie
Alleen afscheid op begraafplaats
Plaatsing urn met korte gebedsdienst

€ 10,00
€ 360,00
€ 270,00
€ 450,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 150,00
€ 75,00

Begraafplaats
Graf delven en dichten, nieuw graf: daadwerkelijke kosten
Enkel graf (1 pers)
Dubbel diep graf (2 pers)
Dubbelbreed graf (2 pers)
Ruimingskosten (vooruitbetaling)

€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 150,00

Onderhoudsbijdrage kerkhof per 10 jaar (vooruitbetaling)

€ 280,00

Grafrechten 20 jaar (excl. Onderhoudsbijdrage)
Enkel graf
Dubbeldiep graf
Dubbelbreed graf

€ 440,00
€ 660,00
€ 880,00

Verlenging 10 jaar (excl. Onderhoudsbijdrage)
Enkel graf
Dubbeldiep graf
Dubbelbreed graf

€ 220,00
€ 330,00
€ 440,00
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Totale kosten begrafenis
Enkel graf + 20 jaar grafrechten + 20 jaar onderhoud + ruimen=
€ 350,00 + € 440,00 + € 560,00 + € 150,00 = € 1500,00
Dubbeldiep graf + 20 jaar grafrechten + 20 jaar onderhoud + ruimen=
€ 350,00 + € 660,00 + € 560,00 + € 150,00 = € 1720,00
Dubbelbreed graf + 20 jaar grafrechten + 20 jaar onderhoud + ruimen=
€ 350,00 + € 880,00 + € 560,00 + € 150,00 = € 1940,00
Bijzetten asbus in bestaand graf

€ 110,00

Urnengraf 50 x 50 cm
Plaatsing eerste urn
Grafrecht en onderhoud 10 jaar
Grafrecht en onderhoud 20 jaar
Verlenging als enkel graf 10 jaar

€ 390,00
€ 670,00
€ 390,00

Plaatsing tweede urn
Grafrecht en onderhoud 10 jaar
Grafrecht en onderhoud 20 jaar
Verlenging als dubbeldiep graf 10 jaar

€ 605,00
€ 885,00
€ 605,00

Verstrooien asbus op strooiveld kerkhof

€ 75,00

Overige bedieningen
Dopen
Eerste Heilige communie
Vormsel

€ 60,00
€ 50,00
€ 50,00
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Kerk zijn we samen.
Kerkbalans 2019: Vanaf de tweede helft van januari
halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor
hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig. Om kerken
actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar
leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden
bemoedigd en geïnspireerd.
Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar
de sacramenten worden bediend en waar iedereen
altijd - of u nu lid bent of niet - terecht kan voor praktische steun of een
luisterend oor. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en
geven aan anderen.
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
Geef slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een
periodieke gift?
Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst
meer terug. U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl
Wat zou je missen als de kerken in Groesbeek en Breedeweg er niet meer
zouden zijn?
Geef voor uw kerk! We hebben het hard nodig.
Hoeveel geeft u?
Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een richtlijn
lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen maar hoe weet je nou wat
‘normaal’ is.
Als u zich dit ook wel eens af hebt gevraagd bent u niet de enige.
Er zijn wel wat richtlijnen te geven. Belangrijkste is dat iedereen zo mogelijk een
bijdrage geeft om te laten zien dat je geeft om de kerk.
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Tenslotte
Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen, dan vragen wij u die bijdrage
voort te zetten, of zelfs nog te verhogen.
Bekijk nog eens goed wat u voor de kerk over heeft en maak niet automatisch
over wat u voorgaande jaren deed. Als het kan verhoog uw bijdrage dan, we
hebben het hard nodig.
Uw bijdrage ontvangen wij graag op rek.nr. NL86 RABO 0117 4059 49.
Wij danken u van harte.

***

Zaterdag 4 mei: Nationale Dodenherdenking, stille tocht
Groesbeek
De jaarlijkse Nationale Dodenherdenking is op zaterdag 4 mei. Om 19.00 uur zal
een stille tocht naar de Canadese Begraafplaats in Groesbeek plaatsvinden vanaf
het gemeentehuis in Groesbeek en vanuit Berg en Dal. Daarna is er een
plechtigheid op de Canadese Begraafplaats. Na afloop is er een bijeenkomst in
het Bevrijdingsmuseum.
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VASTENACTIE 2019
Groesbeek zorgt voor schoon drinkwater in
het dorp Baboursaye in Niger.
Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de
beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp
Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend
gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400
mensen per put). In het droge seizoen, dat zo’n negen maanden duurt,
komen daar nog groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners hun
enige waterput moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt,
raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door
water overdraagbare ziektes op, zoals diarree en infecties met parasieten.
In Niger is diarree de op twee na belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen
onder vijf jaar; ook lopen kinderen met diarree grotere kans op
ondervoeding.
Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de
gemeenschap, maar ook op hun inkomsten. Voor de landbouw en de
veeteelt zijn gezinnen afhankelijk van water. De huidige situatie leidt
regelmatig tot conflicten tussen veehouders en landbouwers, die beiden
meer water nodig hebben dan beschikbaar is. De vrouwen en meisjes uit
de gemeenschap worden het meest getroffen, omdat zij verantwoordelijk
zijn voor het halen van water. De uren die zij in de rij moeten staan voor
water, kunnen ze niet besteden aan werk, onderwijs of andere activiteiten.
Hierdoor blijven zij economisch achtergesteld.
Caritas Development Niger (CADEV) gaat een nieuwe waterput slaan,
zodat vrouwen en meisjes minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van
water en er meer water beschikbaar komt voor mensen, vee en landbouw.
Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van
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profiteren. Meisjes hebben meer tijd voor school en vrouwen kunnen meer
werken. CADEV zal ook comités oprichten om de waterbron te beheren en
de hygiëne rondom de waterpunten te handhaven, om verontreiniging van
het water tegen te gaan. De bevolking krijgt trainingen over hygiëne en het
veilig gebruik van water, om ziektes te voorkomen. Ter verbetering van de
economische positie van vrouwen, krijgen tenminste 50 vrouwen kleine
tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen.
CADEV heeft veel ervaring met projecten op het gebied van water,
sanitair en levensonderhoud. Hun doelstelling is om gemeenschappen in
staat te stellen zich aan te passen aan en beter om te gaan met weers- en
klimaatrisico’s waarmee ze worden geconfronteerd. Stichting BVA draagt
€25.000,- bij aan dit project.
Vastenaktie 2019, 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 15 april 2019 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 Schoon Water 2019. Wij danken u bij voorbaat voor uw
financiële steun aan de mensen in bovengenoemde gebieden.
Namens MOV Teun van Grinsven

Liturgische agenda
12

30-31 MAART
Za.
Zo.

Di.

VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

17.00
19.00
09.30
10.00

De Meent - H. Mis - R. Franken
Kloostertuin - H. Mis - H. Janssen - Seniorenkoor Breedeweg
Breedeweg - Woco - KK Horst Sion Breedeweg
C&D H. Mis - R. Franken - Schola Cantorum

09.00

C&D - H. Mis - R. Franken

14:00

C&D - Ziekendienst - J. van Rooij
Breedeweg - H. Mis - R. Franken
C&D - H. Mis - R. Franken
C&D - Meditatie - J. van Rooij

Wo. 19.00
Do. 09.00

Vr. 19:30
6-7 APRIL

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Za.

17.00
19.00
Zo. 09.30
10.00

De Meent - H. Mis - H. Janssen - Seniorenkoor Dorp
Kloostertuin - H. Mis - H. Rikhof
Breedeweg - H. Mis - K. Bruin -Seniorenkoor Breedeweg
C&D - H. Mis - H. Janssen -KK St. Caecilia

Di. 09.00
Wo. 19.00
Do. 09.00

C&D - H. Mis - R. Franken
Breedeweg - H. Mis - H. Janssen
C&D - H. Mis - R. Franken

Vr. 19:30

C&D - Meditatie - J. van Rooij

13- 14 APRIL

GOEDE WEEK MET PALMZONDAG WITTE DONDERDAG EN
GOEDE VRIJDAG

17.00
19.00
Zo. 09.30
10.00

De Meent - H. Mis - R. Franken- Seniorenkoor Breedeweg
Kloostertuin - H. Mis - H. Janssen -KK St. Caecilia
Breedeweg - H. Mis - R. Franken - KK Horst Sion Breedeweg
C&D -Gezinsviering - H. Janssen -Mikado

Di.

C&D - H. Mis - R. Franken

Za.

09.00
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Wo. 19.00

Breedeweg - H. Mis - K. Bruin

Witte Do.
17.00
17.00
19.00
19.00

De Meent - H. Mis - H. Janssen -Seniorenkoor Breedeweg
Kloostertuin - H. Mis - R. Franken
C&D - H. Mis - H. Janssen -KK St. Caecilia
Breedeweg - H. Mis - K. Bruin- Gezinsviering

(Communicanten)
Goede Vrij.
15.00
15.00
15.00
18.30
19.30
20-21 APRIL
Za.

17.00
19.00
18.30
20.30
19.30
Zo. 09.30
10.00

C&D - H. Mis - H. Janssen -KK St. Caecilia
De Meent - werkgroep
Kloostertuin - werkgroep
C&D - H. Mis - H. Janssen
Breedeweg - Fanfare - The Passion
HOOGFEEST VAN PASEN
De Meent - H. Mis - R. Franken -Seniorenkoor Breedeweg
Kloostertuin - H. Mis - R. Franken -KK St. Caecilia
C&D - Gezinsviering - H. Janssen- Mikado
C&D - H. Mis - H. Janssen -KK Horst Sion Breedeweg
Breedeweg - Fanfare - The Passion
Breedeweg - H. Mis - K. Bruin - KK Horst Sion Breedeweg
C&D - H. Mis - H. Janssen -KK St. Caecilia

Maandag 2e Paasdag
09.30
Breedeweg - H. Mis - R. Franken
10.00
C&D - H. Mis - H. Janssen - Cantors
Di. 09.00
Wo. 19.00
Do. 09.00

C&D - H. Mis - R. Franken
Breedeweg - H. Mis - H. Janssen
C&D - H. Mis - R. Franken
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27-28 APRIL

TWEEDE ZONDAG VAN PASEN

Za.

17.00
19.00
Zo. 09.30
10.00

De Meent - H. Mis - H. Janssen
Kloostertuin - H. Mis - H. Janssen
Breedeweg - H. Mis - J. v. Rooij -Seniorenkoor Breedeweg
C&D - H. Mis - H. Janssen -Schola Cantorum

Di. 09.00
Wo 19.00
Do. 09.00

C&D - H. Mis - R. Franken
Breedeweg - H. Mis - R. Franken
C&D - H. Mis - R. Franken

4-5 MEI

DERDE ZONDAG VAN PASEN

Za.

17.00
19.00
Zo. 09.30
10.00

De Meent - H. Mis - R. Franken -Seniorenkoor Breedeweg
Kloostertuin - H. Mis - H. Rikhof
Breedeweg - H. Mis - K. Bruin -KK Horst Sion Breedeweg
C&D - H. Mis - R. Franken -KK St. Caecilia

Di. 09.00
Wo. 19.00
Do. 10.00

C&D - H. Mis - R. Franken
Breedeweg - H. Mis - H. Janssen
C&D - H. Mis - R. Franken

11-12 MEI

VIERDE ZONDAG VAN PASEN

Za.

17.00
19.00
Zo. 09.30
10.00

De Meent - H. Mis - H. Janssen- Seniorenkoor Dorp
Kloostertuin - H. Mis - R. Franken -KK Horst Sion Breedeweg
Breedeweg - H. Mis - R. Franken -Seniorenkoor Breedeweg
C&D -Eerste Communie - H. Janssen - Mikado

Di. 09.00
Wo. 19.00
Do. 09.00

C&D - H. Mis - R. Franken
Breedeweg - H. Mis - R. Franken
C&D - H. Mis - R. Franken
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18-19 MEI

VIJFDE ZONDAG VAN PASEN

Za.

17.00
19.00
Zo. 08.30
09.30
11.00

De Meent - H. Mis - R. Franken - Seniorenkoor Breedeweg
Kloostertuin - H. Mis - H. Janssen
Katwijk Bedevaart - R. Franken -KK St. Caecilia
Breedeweg - H. Mis - K. Bruin
Mariagrotje - H. Mis - H. Janssen -KK Horst Sion Breedeweg

Di. 09.00
Wo. 19.00
Do. 09.00

C&D - H. Mis - R. Franken
Breedeweg - H. Mis - H. Janssen
C&D - H. Mis - R. Franken

25-26 MEI

ZESDE ZONDAG VAN PASEN / HEMELVAART VAN DE HEER

Za.

17.00
19.00
Zo. 09.30
10.00

De Meent - H. Mis - H. Janssen
Kloostertuin - H. Mis - R. Franken -Seniorenkoor Breedeweg
Breedeweg - H. Mis - R. Franken
C&D - H. Mis - H. Janssen -KK St. Caecilia

Di. 09.00
Wo. 17.00
19.00
Do. 09.30

C&D - H. Mis - R. Franken
De Meent - H. Mis - H. Janssen
Breedeweg - H. Mis - R. Franken
Breedeweg - H. Mis - R. Franken

16

LITURGIE ASSISTENT IN DE ANTONIUSKERK!
Als u regelmatig de H. Misviering bezoekt op zondagochtend in de Antoniuskerk
van Breedeweg ziet u naast de priester altijd de vertrouwde liturgie assistent. U
luistert naar de lezingen die door hem of haar worden voorgelezen en naar de
misintenties en de mededelingen voor de parochie. U ziet hoe de assistent ook
helpt bij de eucharistie. Soms met het aanreiken van het brood en de wijn of
andere taken. De voorganger wordt ook bij het uitreiken van de communie
bijgestaan door de liturgie assistent. Met het luiden van de bel bij de aanvang,
bij de consecratie en bij het einde van de mis worden de gelovigen opgeroepen
om te gaan staan. Een belangrijke kwaliteit is het goed en duidelijk kunnen
voorlezen van de gebeden en de lezingen.
Enkele assistenten hebben na jaren hun diensten beëindigd. De parochie heeft
behoefte aan enkele nieuwe kandidaten (man/vrouw) voor deze mooie
vrijwilligers functie. Gemiddeld gaat het bij voldoende assistenten om eenmaal
per maand/zes weken volgens een rooster en soms als invaller. Het kost weinig
voorbereidingstijd want kort voor de mis wordt de inhoud met de voorganger
besproken. De assistenten vormen een leuke werkgroep die tweemaal per jaar
bijeen komt. Aanmeldingen kunnen gebeuren bij de koster van de Antoniuskerk,
Pierre Ronden, die u vervolgens in contact brengt met een van de huidige
assistenten voor de verdere informatie en procedure.
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Ga je mee? Op zoek naar…..
Samen bouwen
Op weg naar de themaviering
De liturgiegroep, die bestaat uit mensen uit allerlei geledingen binnen de
parochie heeft in de eerste helft van vorig jaar, toen nog onder begeleiding van
pastoraal werkster Isabel van Baal, hard gewerkt aan een thema voor het
liturgisch jaar 2018/2019. In een proces van brainstormen, zoeken en aftasten
vonden we, met elkaar, kernwoorden en kernbegrippen waarin we ons konden
vinden en zo ontstond het jaarthema: Ga je mee?
En dan is de eerste vraag: ‘Met wie?’. Wij kwamen uit bij: mensen, samen op
weg, elkaar ontmoeten. De vraag ‘Wat en waarom?’ kreeg als antwoord:
zingeving, Hem achterna, luisterende betrokkenheid, elkaars lasten dragen. En
‘waar?’: de kerk bleek toch de ontmoetingsplek bij uitstek.
Dat hebben we samengevat in drie cirkels die elkaar deels overlappen en samen
passen in een driehoek:

Uiteindelijk heb je dan een thema. Maar dan heb je nog geen themaviering(en).
Nog net voor het sluiten van het jaar hebben een paar mensen zich beschikbaar
gesteld om met elkaar te onderzoeken wat in de kern van de viering allemaal
van belang is om het tot een betekenisvolle viering te maken. Begin 2019 zijn we
aan de slag gegaan. Al doende zijn we pas echt enthousiast geworden en er is
draagvlak. De liturgiegroep én de parochieraad hebben kennis genomen van het
conceptplan en moedigen ons aan om verder te gaan. Er is inmiddels een datum
gepland voor de eerste themaviering nieuwe stijl en wel zaterdag 1 juni 2019,
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wereldcommunicatiedag. De bedoeling is dat het een viering wordt waarbij
iedereen, jong en oud, behoudend en progressief, zich betrokken kan voelen. En
om bij het thema te blijven: “Graag mee gaat”.
Om het ontwikkelingsproces voort te kunnen zetten zoeken we mensen die mee
willen brainstormen, die willen adviseren in hedendaagse muziek, passende
gebeden in hedendaagse bewoordingen, belangrijke aandachtspunten voor in
de preek. Misschien maak je wel zelf muziek, waarvan je denkt dat het wat zou
kunnen zijn in zo’n viering en wil je daar iets van laten horen. Misschien schrijf je
graag teksten en zie je hier een kans.
Lijkt het je waardevol, zinvol en leuk om mee te werken aan zo’n themaviering
schroom niet en sluit je aan. Het secretariaat (024-3971473) is op de hoogte van
de eerstvolgende bijeenkomst ‘themaviering’.
Noteer in ieder geval in je agenda: zaterdag 1 juni 2019, in het weekend tussen
hemelvaart en Pinksteren, themaviering: Ga je mee. Je bent van harte welkom.

Werkgroep themaviering.
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Enkele activiteiten:
In het kader van 100 jaar kapel “Onder de
Bogen” op Park Dekkerswald wordt op 12
mei, moederdag, de zondag gevierd op
protestantse wijze met als voorganger
domina Janneke Ruijs. Het thema van de
viering is bloemenzondag. Iedereen mag
bloemen meebrengen bijvoorbeeld uit de
eigen tuin of veldbloemen. Ze krijgen een
plek op en rond het altaar waar ze
gezegend worden. Na de viering mogen ze naar de moeders en oma’s en de
bewoners van Dekkerswald. Aanvang: 10.30 uur. Iedereen is welkom.
***
Stil staan bij….. het evangelie van Johannes.
Stil staan bij het mysterie Mens en het mysterie God zoals neergelegd in het
Johannesevangelie, met aangereikte handvaten samen stukjes uit het evangelie
lezen en de tekst ervaren en erdoor geraakt worden (zie ook blz. 6 parochieblad
jrg 5 no. 8). Totaal zes maandagavonden, maandelijks, drie in het voorjaar en
drie in het najaar. De eerste keer is op 8 april om 19.30 uur in het
parochiecentrum. Andere geplande data: 6 mei en 3 juni. September, oktober,
november: in overleg. Info en aanmelding: riahopman@xs4all.nl. Aanmelden
kan ook via het secretariaat van de parochie (024-3971473).
***
Samen bijbel lezen.
Er komt al een paar jaar een groepje mensen in de oneven weken op
woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur bij elkaar in het parochiecentrum. We
lezen de lezingen van de zondag en gaan er met elkaar over in gesprek. We
oefenen het luisteren met aandacht naar wat zich aandient naar aanleiding van
de tekst. En we worden telkens weer verrast door wat de ochtend ons brengt.
Iedereen is welkom, ook mensen die eerder nog niet geweest
zijn. Aanmelden mag, maar is niet noodzakelijk. Het contact met
de groep loopt via Frieda Rutten: f.o.rutten@kpnmail.nl
***

20

Wandelen met aandacht.
Deze activiteit is een gezamenlijk initiatief
van de katholieke en de protestantse kerk.
Op iedere eerste donderdag van de maand
is iedereen, die een uur kan wandelen in
een rustig tempo, welkom om 9.45 vuur bij
de Serre van de protestantse kerk. We
gaan op weg aan de hand van een thema
en beginnen de wandeling in stilte. Na een
half uur kunnen we al wandelend in
gesprek gaan met elkaar over het thema,
over wat een ieder bezig houdt, over de
natuur. Terug bij de Serre steken we een
kaarsje aan en sluiten af met een kopje koffie of thee. Eerstvolgende keren: 4
april, 2 mei. Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig.
***
BEDEVAART NAAR KATWIJK
De jaarlijkse bedevaart wordt gehouden op zondag 19 mei 2019. Pelgrims die
mee willen lopen moeten om 06:45 uur bij het gemeentehuis zijn; van daar
vertrekken we. Op de parkeerplaats bij de “eerste aanleg” parkeren we de
auto’s aan de A73 nabij Heumen. We lopen dan samen als bedevaart naar
Katwijk en onderweg wordt het eerste rozenhoedje gebeden. Rond 08:00 uur
zijn we in Katwijk. Voor de Heilige Mis bidden we ons tweede rozenhoedje in de
kerk. De Heilige Mis begint om 08:30 uur. Hierin worden vooral Maria liedjes
gezongen door het St. Caecilia koor. Intenties kunnen opgegeven worden bij het
parochiecentrum. Na de Heilige Mis gaan we koffie drinken in het café
tegenover de kerk. Daarna gaan we als bedevaart terug naar Heumen en bidden
ons derde rozenhoedje. U bent van harte uitgenodigd om met deze bedevaart
mee te gaan. Lopend of liever met eigen auto.
Toos Kolvenbach.
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Goede Vrijdag 19 april
Passieconcert “Weil er die Menschen so liebte, ging er diesen Weg” in Wyler
Op Goede Vrijdag 19 april geeft het Sankt Cäcilienchor uit Wyler onder leiding
van Theo Giesbers om 20.00 uur een Passionskonzert met als thema “Weil er die
Menschen so liebte, ging er diesen Weg”. De gezongen werken worden ingeleid
door pastoor Christoph Scholten en zullen gaan over het lijden en sterven van
Jezus, maar ook over troost. De afgelopen jaren is traditioneel tijdens het
concert een bloemenhulde gebracht aan het kruis. Ook nu wordt deze al heel
oude traditie voortgezet. U wordt ook uitgenodigd tijdens de bloemhulde een
bloem neer te leggen bij het kruis. U bent van harte welkom in de Sankt
Johannes Baptistkerk in Wyler, de toegang is gratis. Het concert duurt tot
21.15 uur.
Gruusbékse Passion
Op Goede Vrijdag, 19 april en Paaszaterdag, 20 april zal in de kerk van
Breedeweg de Gruusbékse Passion worden opgevoerd, dat gaat over de laatste
uren in het leven van Jezus. Voor beide avonden zijn geen kaarten meer
verkrijgbaar, maar in het volgende parochieblad hopen we een impressie te
kunnen geven van deze Gruusbékse Passion.
Matthäus Passion in de Stevenskerk van Nijmegen
Op zondag 14 april zal om 14.30 uur en om 19.00 uur Bachs Matthäus Passion
ten gehore worden gebracht in de Stevenskerk van Nijmegen, door The Bach
Choir & Orchestra of the Netherlands. In het historische centrum van Nijmegen
ligt de Stevenskerk, de oudste en grootste kerk van Nijmegen. De perfecte
akoestiek zorgt ervoor dat dirigent Pieter Jan Leusink al enkele decennia
concerten hier uitvoert.
Adres: Sint Stevenskerkhof 62, Nijmegen
Neemt u voor vragen over tickets en overige informatie contact op met
de ticketlijn.
secretariaat@pieterjanleusink.nl of 0900-8191 (45 cent/min) of 0525 684 819.
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Kind en gezin
Gezinsvieringen rondom Pasen
In de Goede Week, dit is de week in aanloop naar Pasen,
zijn er diverse gezinsvieringen in onze kerken.
Alle kinderen zijn, uiteraard met broertjes, zusjes, papa’s
, mama’s, opa’s en oma’s van harte welkom op
Palmzondag, zondag 14 april om 10.00 uur in C&D,
Groesbeek. Alle kinderen mogen naar de kerk komen
met een (zelfgemaakte) Palmpaasstok.
Witte Donderdag, donderdag 18 april om 19.00 in De St.
Antoniuskerk in Breedeweg.
Hierbij zijn de communicanten in het bijzonder uitgenodigd,
maar uiteraard ook alle andere kinderen!
Goede Vrijdag, 19 april, is een belangrijke
dag in ons geloof. Zowel in de C&D in Groesbeek, als in de
St. Antoniuskerk wordt om 15.00 uur stilgestaan bij het
lijden en de dood van Jezus. Er is geen specifiek kruisweg
voor kinderen, maar het is goed om in jullie gezin aandacht
te schenken aan deze bijzondere dag.

Paaszaterdag, zaterdag 20 april om 18.30 uur in de C&D in
Groesbeek. Christenen geloven dat Jezus is verrezen, na drie
dagen in het graf te hebben gelegen. En dat vieren we op
deze vooravond van Pasen! (Als je wilt weten wat ‘verrezen’
betekent, dan kun je de puzzel hiernaast maken!) Jullie zijn
ook weer heel welkom in deze viering! En in deze viering mag
je ook het vastendoosje, dat je hebt gekregen, weer mee
terugnemen naar de kerk.
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De verrijzenis van Jezus

In de heuvel van het open graf zie je woorden staan. Die moet je opzoeken op
de weggerolde steen. Als je alle woorden gevonden hebt, blijft er een zin over!

Oplossing: …………………………………………………………. door Jezus.

24

Berichtje van de communiewerkgroep
Het is alweer even geleden dat we begonnen zijn met de voorbereiding op de
Eerste Communie.
Er is een voorstelviering geweest, en ondertussen hebben twee groepen al een
viertal bijeenkomsten achter de rug, terwijl andere groepen nog gaan beginnen.
Thuis is al een grote bewaardoos gemaakt die de kinderen zelf mogen versieren
en deze dozen komen bij de Eerste Communieviering in de kerk te staan. Ook
wordt thuis samen met ouders in de communieboeken gewerkt. In een vijftal
bijeenkomsten worden de kinderen
door pastoraal werkster Anneke van
Veelen vertrouwd gemaakt met ons
geloof in God en met de eucharistie.
Daartoe worden samen Bijbelverhalen
gelezen, geknutseld en spellen gedaan
(Ren-je-rot!), gebeden en liedjes
gezongen. Achter de schermen werken
vele werkgroepleden hard om de
communievoorbereiding voor de kinderen zo feestelijk mogelijk te maken.
Op 24 februari hebben alle communicantjes en hun ouders de H.H. Cosmas en
Damianuskerk bezocht, alwaar pastoor Henk Janssen, koster Rikie,
dirigent/organist Eugène en Anneke uitleg hebben gegeven over alles wat er in
de kerk gebeurt, te zien en te luisteren is. Vooral het orgelspel van Eugène
maakte diepe indruk op de communicantjes! Op donderdag 4 april om 19.30 uur
is de tweede ouderavond voor alle ouders van de communicanten.
Op zondag 12 mei om 10.00 zullen dertig kinderen in een feestelijke viering hun
Eerste H. Communie ontvangen.
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Bijbel knutselclub
Op zaterdag 13 april gaat de Bijbelknutselclub weer van start voor alle kinderen
van groep 5 t/m 7. Op de pastorie (in het dorp) van 15.00- 16.30 uur. Als je een
lege Palmpaasstok meeneemt, dan gaan we deze weer versieren. Je kunt je
vooraf aanmelden via a.vanveelen@cosmasendamianusgroesbeek.nl.
Tot 13 april!
Berichtje van de Coole Kerk Club
Vandaag, op 10 maart was het weer cupcakezondag in Dekkerswald. We gingen
de bewoners ophalen en brachten ze naar de kapel.
Het was een druk bezochte viering. Iedereen vond
het leuk dat Isabel van Baal voorging in de viering. Na
afloop van de dienst hebben we de zelfgebakken
cupcakes uitgedeeld en een kopje koffie gedronken
met de bewoners, en lang nagepraat over de viering.
Kortom: een geslaagde cupcakezondag. Voor de
volgende keer wordt door een paar meiden ‘wie is de
mol’ georganiseerd. De datum wordt via de
groepsapp bekend gemaakt.
Lijkt het jou als jongere nou ook leuk om mee te doen, geef je telefoonnummer
dan door aan pastoraal werker Anneke van Veelen
a.vanveelen@cosmasendamianusgroesbeek.nl of 06-13100544, dan voegt zij je
toe aan de WhatsAppgroep en word je op de hoogte gehouden van deze en
andere activiteiten.
Groetjes, de Coole Kerk Club
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Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus
PAROCHIECENTRUM
Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024-3971473
Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek
Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972
Email: par.groesbeek@kpnmail.nl
Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl
Openingstijden: werkdagen tussen 9.15-12.00 uur
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen
doorgegeven worden aan de ledenadministratie: par.groesbeek@kpnmail.nl.
PASTORAAL TEAM
H. Janssen, pastoor - 06-51105494; henkjanssen876@gmail.com
R. Franken, kapelaan - 06-46193591; rfrankenpr@hotmail.com
A. van Veelen, p.w. - 06-13100544; a.vanveelen@cosmasendamianusgroesbeek.nl
LITURGISCHE VIERINGEN
Kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek
Zo 10:00 uur, di en do 09:00 uur
Kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg
Zo 09:30 uur en wo 19:00 uur
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 (na 19:00)
Penningmeester: vacant
Gebouwen:
Dhr. M. Dankers, m.dankers@cosmasendamianusgroesbeek.nl
Vrijwilligers:
Mw. B. Pattikawa, Cypresstraat 3, 6562 HA Groesbeek, 06-11130073,
barbara.pattikawa@gmail.com
Administratie:
Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen
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COSMAS EN DAMIANUS- Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473,
Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl
KERKHOFBEHEER:
C&D/De Horst: Tom Weber, 06-12787297, tomenlidy@gmail.com
Breedeweg: Teun van Grinsven, 06-20623972/Rob Paulis, 024-3977718 (na 19:00)
Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum
Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag doorgeven
vóór maandag 12:00 uur, 12 dagen voor verschijning krant)
Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus:
NL86 RABO 0117 405 949
Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 437 352
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: NL29 RABO 0117 405 132
GODDELIJK HART - Ketelstraat 1, de Horst
Alleen incidenteel vieringen
Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum
Wilt u geen parochieblad ontvangen, of heeft u per abuis geen parochieblad
ontvangen? Geef dit dan door aan het parochiecentrum.
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, avondwake en uitvaart
Huis-en ziekenbezoek
Eerste communie en Vormsel

CONTACT
Parochiecentrum

Priester/parochiecentrum
Pastoraal teamlid / parochiecentrum
Pastoraal teamlid / parochiecentrum
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