Beste Parochianen
In deze tijd na Pasen wordt het besef dat de Heer verrezen is steeds
duidelijker. Hij leeft te midden van ons allen. En wij kunnen Hem dichterbij
laten komen door ons in te zetten voor de mensen in onze omgeving met
wie wij onder het genot van een kop koffie of thee een praatje maken en
vragen hoe het met ze gaat. Uit zo'n contact kunnen andere zaken voortvloeien, bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen doen, het huis of de tuin
schoonhouden, enz. Onze aandacht voor de mensen in onze buurt wordt
als weldadig ervaren als we de ander maar centraal blijven stellen in onze
aandacht en geen afbreuk doen aan dit contact door er met anderen over
te gaan praten zonder dat betrokkene ervan afweet. Op een dergelijke
manier komt het Rijk van God dichterbij. God heeft geen handen, wij
kunnen Zijn handen zijn door ons in te zetten voor de ander.
In deze tijd tussen Pasen en Pinksteren is het ook tijd voor de Eerste Heilige
Communie de vele communicanten zijn al een hele tijd bezig met de
voorbereiding hiervan. Het is na de het Doopsel de tweede stap die ze
zetten op het pad van het Christelijk geloof. Ik hoop dat ze Jezus hebben
leren kennen als een vriend die met hen mee gaat op hun tocht door het
leven. En dat ze dichtbij Hem willen zijn en regelmatig tot Hem spreken op
mooie, droevige, spannende momenten in hun leven en ook Hem willen
navolgen in wat Hij heeft gedaan. Alle communicanten wens ik een heel
mooie Eerste Communie toe met na de viering in de kerk een leuk feest
thuis.
In de week na Beloken Pasen ben ik met de bisdom bedevaart van Den
Bosch naar Lourdes geweest en met mij nog zo'n 1100 pelgrims. We
hebben een prachtige, leerzame en inspirerende bedevaart gehad, waarin
we veel van het leven van de heilige Bernadette hebben gezien en geleerd.
Naast de vieringen voor ons bisdom hebben we meegedaan aan de
internationale Hoogmis op woensdag met zo'n 7000 pelgrims, de
lichtprocessie, de sacramentsprocessie en de avond van Barmhartigheid,
waarin velen gebruik hebben gemaakt om met een priester van gedachten
te wisselen of het sacrament van vergeving te ontvangen. Ook zijn we
meermalen bij de grot geweest waar Maria aan Bernadette is verschenen
en hebben daar de H. Mis gevierd en gebeden. Het weer zat niet mee,
maar het was toch een geweldige ervaring samen op bedevaart te zijn!
Uw pastoor Henk Janssen

VAN DE PENNINGMEESTER
TARIEVEN 2014
Het parochiebestuur heeft besloten om de tarieven voor misstipendia, huwelijken,
jubileumvieringen gelijk te laten zijn aan de tarieven die door het bisdom worden
geadviseerd. Het tarief van een uitvaart is met €10 verhoogd naar €450.
Onderstaand de tarieven voor 2014. Een volledig overzicht van alle tarieven zal op de
website worden geplaatst zodra deze gereed is. M.i.v. 2014 is de korting vervallen.
1.

Misstipendia

€ 10,00

2.
Huwelijken, jubileumvieringen en uitvaarten.
Huwelijksviering
€ 360
Jubileumviering
€ 270
Uitvaart
€ 450
3.

Begraafplaatsen
Graf delven Grafrechten 20 jaar Totaal
en dichten incl. onderhoud

Enkel graf:
€ 350
1 overledene, 1 diep.
Dubbel graf:
€ 350
2 overledenen 2 diep.
Dubbel breed graf:
€ 350
2 overledenen naast elkaar, 1 diep.
Ruimingskosten bij nieuw te graven graf

€

930

€ 1.280

€ 1.145

€ 1.495

€ 1.360

€ 1.710
€ 150

Verlengen grafrechten met 10 jaar incl. onderhoud.
Enkel graf:
Dubbel graf:
Dubbel breed graf:
Bijzetten van een asbus in een bestaand graf:
4.Overige tarieven
Dopen
Communie
Vormsel

€ 60
€ 40
€ 40
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€ 465
€ 575
€ 680
€ 110

Opbrengst Vastenaktie 2014
Groesbeek HELPT mensen in SIERRA LEONE
een THUIS opbouwen RUIM € 6000, -.
De op maandagavond 14 april jl. gehouden huis aan huiscollecte
in de Breedeweg, De Horst en Groesbeek heeft ruim € 6000, opgebracht een bijzonder woord van dank aan de gulle gevers
en geefsters tevens een woord van dank aan alle collectanten
die aan deze collecte hebben deelgenomen en waarbij dikwijls
de deur niet werd opengedaan. De opbrengst is bestemd voor de mensen in
Sierra Leone om een thuis te laten bouwen voor kinderen en ouderen die
leren harmonieus samen te leven. Dat komt de kinderen zelf ten goede en
de samenleving in Sierra Leone.
Mocht u nog een bijdrage willen storten dan is dat mogelijk op
bankrekeningnummer 11.71.07.550 RABO bak Groesbeek ten name van het
Missiecomité met vermelding SIERRA LEONE 2014. Bij voorbaat dank voor
uw storting.
Namens PCMO
Teun van Grinsven

Extra collecte
Week Nederlandse Missionaris
in het Pinksterweekend
van 8 – 9 juni 2014.
Geschiedenis
Dat parochies hun Pinkstercollecte aan het missionaire werk wijden, is een
jarenlange traditie. Sinds de jaren zestig zorgt de Week Nederlandse
Missionaris voor landelijke ondersteuning van deze traditie.
Het ontstaan van de WNM
Na de oorlog werd in vrijwel elke parochie de zogenaamde Missieweek
gehouden. Dan vond een grote tentoonstelling plaats, waarop alle
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missionerende orden en congregaties én organisaties als MIVA en MEMISA een
stand hadden.
Een week lang maakten zij ‘reclame’ voor hun werk in de zogenoemde ‘missielanden’. Het organisatiecomité stelde eind jaren zestig aan de bisschoppen voor
om in plaats van al die lokale missieweken één jaarlijkse, landelijke actie te
houden voor de Nederlandse missionarissen. Dat werd ‘De Week voor de
Nederlandse Missionaris’, kortweg de WNM, die elk jaar plaatsvindt tussen
Hemelvaart en Pinksteren. De Week van de Nederlandse Missionaris laat zien
dat ‘missie’ doorgaat en toekomst heeft. Als tenminste iedereen de missie een
warm hart toedraagt, ook bijdraagt. Overal ter wereld zijn ruim 800 Nederlandse
Missionarissen actief. Zij zetten zich met hart, hoofd en handen in voor een
menswaardige wereld. Naast hen zijn tientallen jongere missionaire werkers
actief, vanuit eenzelfde inspiratie en persoonlijk betrokken. Dankzij de WNM
kunnen deze jongeren hun roeping volgen, in de voetsporen van de
missionarissen.
Financiële verantwoording
De jaarrekening en de begroting van de WNM worden opgesteld door het
Curatorium en ter goedkeuring voorgelegd aan de Bisschoppenconferentie.
Jaarlijks legt het Curatorium van de WNM verantwoording af aan de donateurs
in het Jaarbericht WNM.
Extra collecte op 8 en 9 juni 2014.
Tijdens alle missen zal er op zondag 8 en maandag 9 juni een extra kerkcollecte
gehouden worden voor de Nederlandse Missionarissen mocht u liever een
bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op RABO bank rekeningnummer
11.74. 07. 550 ten name van het Missie comité met vermelding WNM 2014.
Namens PCMO Teun van Grinsven
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Kledinginzameling Mensen in Nood op 20 mei 2014
Op dinsdag 20 mei 2014 vindt in Breedeweg, De
Horst en Groesbeek weer de
kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie
voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw
goede, nog draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van
ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit
voorjaar een laatste maal uw aandacht voor een preventieproject van
Cordaid in het Zuiden van India, dat Sam’s Kledingactie voor het derde
achtereenvolgende jaar steunt.
Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door
overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de
kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden,
bouwt Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra hier aan
evacuatiecentra waar mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. De
planning is dat deze centra eind dit jaar opgeleverd kunnen worden. Wij
hopen nog één keer, met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle
project: Help mee, voor India!
Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de
oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de
kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door 1.200
vrijwilligers. Met de opbrengst steunt Sam’s Kledingactie de projecten van
Cordaid Mensen in Nood.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten
kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.
Breedeweg: kerk v. St. Antonius v. 1300-1400 u en van 18.00-19.00 u.
Horst: kerk v.h. Goddelijk Hart v. Jezus v. 10.00-12.00 u en van 17.00-18.00 u.
Dorp: kerk v. H.H. Cosmas en Damianus v. 10.00 12.00 u en van 17.00-18.00 u.
Voor inlichtingen: Teun van Grinsven telefoon 06-20623972
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Meimaand – Mariamaand
In de kerk van H.H. Cosmas en Damianus wordt op
de doordeweekse avonden in de meimaand om
18.30u de rozenkrans gebeden en naar
Marialiederen geluisterd en mee te zingen.
In de kerk van St. Antonius wordt om 19.00u het
Rozenhoedje gebeden, voorafgegaan met
Marialiederen. Op maandag en vrijdag bij het Mariaaltaar; op woensdag in de sacristie gevolgd door de
Eucharistieviering.

U wordt van harte uitgenodigd.

Bedevaart naar Katwijk op 25 mei
Al 60 jaar gaan mensen te voet op
Mariabedevaart naar Katwijk. Oorspronkelijk
om te bidden voor de genezing van
Emmanuel Houben, maar al spoedig heeft
de bedevaart zich verzelfstandigd. Een fijne
manier om
’s morgens vroeg biddend door de mooie
natuur te lopen.
06.45 uur: Pelgrims die meelopen vertrekken
per auto vanaf het Dorpsplein in Groesbeek
niet naar het parkeerterrein bij ‘de Taerp’,
maar het parkeerterrein bij het
Chauffeurshotel bij de afslag van de grote weg in Heumen. Pelgrims van
elders, die mee lopen, komen ook naar deze plaats.
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:
Plechtige viering met als voorganger pastor Jos van Rooij.
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.
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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 25 mei. Toos Kolvenbach.

“Schoot vol zegen”
In de meimaand – Mariamaand besteed het huismuseum “de kleine Heilige
Geest ” hier extra aandacht aan.
Verder is er veel te bezichtigen in het museum op het gebied van religieuze
kunst en devotionalia
Na een telefonische afspraak is iedereen van harte welkom
Op zondag 25 en maandag 26 mei kan zonder afspraak van 11.00 tot 17.00 u
Iedereen een kijkje komen nemen
In de bijlage zit het affiche
Van harte welkom Diny Kuijpers

Bedevaart naar Kevelaer in 2014
Wilt u alvast in uw agenda noteren:
De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op
dinsdag 19 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

RADIO MARIA NEDERLAND
Al jarenlang is Radio-Maria actief met de hele dag religieuze programma’s
liederen, overwegingen en gebeden.

U kunt RADIO MARIA ontvangen via internet, DAB+ en via AM 675
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BRUUKS ALLERLEI

13 JUNI FEESTDAG
VAN DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA
Antonius van Padua werd geboren op 15 augustus 1195 in
de buurt van Lissabon als Fernando Martins de Bulhöes
Hij wordt als een belangrijke heilige gezien, een
Franciscaan die theoloog en kerkleraar was.
Maar eerst was hij op zijn zeventiende al kanunnik bij de Augustijnen. De moord
op vijf jonge Franciscaner monniken in Marokko door mohammedanen, maakte
zo’n diepe indruk op hem., dat hij zich in 1220 aansloot bij de Franciscanen.
Omdat het huis van de Franciscanen in Coimbra naar Antonius Abt was
vernoemd. nam hij de naam Antonius aan en liet zich voortaan ook zo noemen.
Als volgeling van Christus wilde hij het evangelie verkondigen in het islamitische
Noord-Afrika. Hij werd zwaar ziek in Afrika waar hij met veel inzet het predikambt vervulde. In 1221 bezocht hij het algemeen kapittel te Assisi, waar hij de H.
Franciscus leerde kennen. Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forli tot priester
gewijd. Na enige tijd in strenge afzondering te Forli in Noord-Italië te hebben
geleefd, werd zijn redenaarstalent ontdekt, waarna de H. Franciscus hem
benoemde tot eerste lector in de theologie te Bologna. Spoedig genoot hij grote
bekendheid als bestrijder van sociale wantoestanden en ketterijen. Veel gelovigen vonden door zijn toedoen de "juiste" weg terug. Op last van Franciscus van
Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders.
Hij stierf in op 13 juni 1231 en werd nog geen jaar later op 30 mei 1232 door
Paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie'
tot kerkleraar uitgeroepen door paus Pius XII.
Hij wordt ook algemeen vereerd als de Beschermheilige: voor verloren
voorwerpen ("Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n (...) vind").
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LITURGIE
Liturgische agenda – 17 mei t/m 04 juli 2014
WEEK VAN ZATERDAG 17 T/M VRIJDAG 23 MEI
za. 17 mei De Meent 17.00 u. G.c.d.; Dameskoor;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.c.d.; Kerkkoor Horst Sion;
zo. 18 mei Antonius 10.30 u. H.Mis/1e Communie; KK St. Antonius
C&D
10.00 u. H.Mis;Cantors;
G. Hart
10.00 u. H.Mis/1e Communie;
wo. 19 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 23 mei C&D
20.00 u. ‘de Zaligsprekingen’ Groesbeeks Gem. Koor;
WEEKEND VAN ZATERDAG 24 T/M ZONDAG 25 MEI
Bedevaart naar Katwijk
za. 24 mei De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
zo. 25 mei Antonius 09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St. Antonius
C&D
10.00 u. G.c.d.;
Katwijk
08.30 u G.c.d. Kerkkoor St.Caecilia;
wo. 28 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;
HEMELVAART
do. 29 mei Antonius 09.30 u H.Mis; Kerkkoor St. Antonius
C&D
10.00 u. G.c.d.; Kerkkoor Horst Sion
K’tuin
10.00 u H.Mis;
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WEEK VAN ZATERDAG 31 MEI T/M VRIJDAG 06 JUNI
za. 31 mei De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia;
zo. 01 juni Antonius 09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St. Antonius
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
di. 03 juni C&D
14.00 u Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 04 juni Antonius 19.00u H.Mis
vr. 06 juni C&D
19.30 u Meditatie
WEEK VAN ZATERDAG 07 JUNI T/M VRIJDAG 13 JUNI
Pinksteren – Week Nederlandse Missionarissen
za. 07 juni. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin
19.00 u. H.Mis
C&D
19.00 u. G.c.d.; Kerkkoor St. Caecilia:
zo. 08 juni Antonius 09.30 u. H.Mis; KerkkoorK St. Antonius
C&D
10.00 u. G.c.d.; Kerkkoor Horst Sion;
ma. 09 juni C&D
10.00 u G.c.d.; Cantors Horst Sion
wo. 11 juni Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN ZATERDAG 14 T/M VRIJDAG 20 JUNI
Vaderdag – Heilige Drie-eenheid
za. 14 juni De Meent 17.00 u. G.c.d.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor
C&D
19.00 u. G.c.d./1e Communie dankviering;
Jeugkoor Mikado;
zo. 15 juni Antonius 09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St. Antonius
C&D
10.00 u. G.c.d.; Kerkkoor Horst Sion;
wo. 16 juni Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN ZATERDAG 21 T/M VRIJDAG 27 JUNI
Sacramentsdag – Sacramentsprocessie Millingen aan de Rijn
za. 21 juni De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 22 juni Antonius 09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St. Antoniius
C&D
10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
wo. 23 juni
Antonius 19.00 u. H.Mis;
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WEEK VAN ZATERDAG 28 T/M VRIJDAG 04 JULI
Feest van het Heilig Hart
za. 28 juni
De Meent 17.00 u. H.Mis; Dameskoor;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; Cantors Dorp
zo. 29 juni
Antonius 09.30 u. H.Mis/ Vormsel; Kerkkoor St. Antonius
C&D
10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
di. 01 juli
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 02 juli
Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 04 juli
C&D
19.30 u. Meditatie;

Nieuws vanuit de werkgroep gezinsdienst
Zaterdag 15 juni 2014.
Gezinsviering/dankviering voor de kinderen die hun Eerste Communie hebben
gedaan in de kerk van H.H. Cosmas en
Damianus om 19.00 uur m.m.v. Jeugdkoor
Mikado.
Het thema is:
WEER EEN STAPJE VERDER …

Zaterdag 5 juli 2014.
Gezinsviering in de kerk van
H.H. Cosmas en Damianus om 19.00 uur
m.m.v. Jeugdkoor Mikado
THEMA: VAKANTIE
Zaterdag 12 juli 2014 Zomervakantie.
Wij nodigen iedereen uit voor de
eerstvolgende viering op zaterdag 20 september,
dat is dan tegelijk de Openingsviering voor het H. Vormsel.
Werkgroep Gezinsdienst, Pauline, Mieke en Irma
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KATECHESE
Nieuws vanuit de communiewerkgroepen
Bezoek aan Bakker Hans
Op woensdag 9 april zijn we met communiekindjes naar Bakker Hans
geweest. De bakker heeft ons voor gedaan hoe we van 2 bolletjes deeg een
Haantje konden rollen. Daarna mochten alle kindjes zelf een haantje
maken. Toen gingen de haantjes in de rijskast. Door het
rijzen wordt het brood hoger, dat komt door het gist. Er
staan veel machines in de bakkerij en Bakker Hans heeft
daar veel over verteld. Tussendoor kregen we broodjes
en drinken. Aan het eind gingen de haantjes de oven in
en kregen we een lekker broodje mee naar huis en zijn
we terug naar school gelopen. Dankjewel Bakker Hans!
Anne-Fleur
Communie werkgroep Dorp
Op Zondag 18 mei om 10.30 uur doen er 12 kinderen hun Eerste Heilige
Communie op de Breedeweg.
Zo zijn al op bezoek geweest bij de bakker, hebben een palmpaasstok
gemaakt, en de voetwassing op Witte Donderdag
Ze zijn nu volop bezig met de voorbereiding voor 18 Mei, en het oefenen
van de liedjes.
De kinderen hebben al diversen communie werkjes gemaakt die ze allemaal
kunnen bewaren in hun communiedoos,
Zodat ze er later nog een keer naar kunnen kijken.
Groeten
Eerste CommunieWerkgroep
Breedeweg
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PINKSTEREN BIJ DE JODEN
"Pinksteren" komt van "Pentakosta". Dat is Grieks. Het betekent: "50". (onze
‘pink’ is de 5e vinger- komt hier vandaan) Pinksteren wordt 50 dagen na Pasen
gevierd. Dat zijn zeven weken. De Joden noemen het feest daarom ook wel:
"Wekenfeest". Zeven weken na het Paasfeest. In de huizen staan bloemen en er
worden lekkere kaaspannenkoekjes gebakken!
1 –HET FEEST VAN DE EERSTE OOGST
De mensen van het joodse volk
moesten heel lang als slaven werken in
Egypte. Met hulp van God leidde Mozes
hen weg uit Egypte. Dat vieren ze met
Pasen.

Het 7-Wekenfeest
Het ‘7-wekenfeest’ kreeg na de tocht
uit Egypte een extra betekenis: Het
werd het feest van de eerste oogst in
het Beloofde Land. De jonge dieren, die
het eerste geboren waren, en de eerste vruchten van het veld werden in de
tempel aan God opgedragen. De mensen kwamen van heinde en ver naar
Jeruzalem om dat feest te vieren. Zeven is een speciaal getal. Het betekent in de
bijbel: "overvloed, heel veel". Het ‘7-wekenfeest’ komt van de joodse
akkerbouwers. Zij verbouwden op hun land gerst. Als de gerst rijp was hielden zij
een feest. Om God te danken voor de overvloedige oogst.
2 –PINKSTEREN - FEEST VAN ‘WELKOM AAN DE VREEMDELING’
De Tora is er voor iedereen. Dat laten de Joden
zien en horen bij het Wekenfeest. Jahweh is ook
trouw aan arme mensen, zieken en
weeskinderen. Ook vreemdelingen, mensen uit
een ander land of cultuur, horen erbij. Om dat te
laten zien wordt het Bijbel-verhaal over Ruth
gelezen. Dat verhaal past ook heel goed bij het
feest van de oogst.
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Ruth, een meisje uit het buitenland gaat met haar schoonmoeder Naomi naar
het Joodse land. Ze zijn allebei weduwe, hun mannen zijn dood. Ze maken
zich zorgen. Hoe komen ze aan eten? "We hebben geluk", zegt Naomi. "Het
is oogsttijd. In de Wet staat Dat er altijd iets op de akker achter moet blijven
voor mensen zoals wij." Boaz, de baas van het land, vindt Ruth aardig en laat
veel koren achter voor haar. Later trouwt Boaz met Ruth....
2- PINKSTEREN VOOR DE JODEN OOK ‘FEEST VAN DE WET’
Maar het feest betekende nog meer. De Joden waren nu vrije mensen in een
vrij land. Nu begon het eigenlijk pas. Ze moesten nu laten zien dat ze goed
met elkaar konden leven. Om hen daarbij te helpen hadden ze de Tora, de
Wet. Op de berg Sinaï had Mozes de Wet gekregen om die aan het volk door
te geven. Tijdens het Wekenfeest bedanken zij Jahweh daarvoor.

PINKSTEREN VOOR DE CHRISTEN
Voor christenen heeft het Pinksterfeest nieuwe betekenissen gekregen.

1 - GEBOORTEDAG VAN DE KERK
Het is de "geboortedag" geworden van de kerk. Want op die dag lieten de
eerste Christenen zich dopen. Op die dag is de kerk begonnen, voor het eerst
was er een grote groep mensen ( in de bijbel staat: ‘wel 3000’) die Jezus
willen volgen. Vanuit dat eerste Feest op Pinksteren zijn ook wij als kerk in
Groesbeek ontstaan. Daarom is het ook ons feest.

2 – HET FEEST VAN DE HEILIGE GEEST
Volgens het verhaal ontvingen de eerste leerlingen van
Jezus met Pinksteren de "Heilige Geest".
De Heilige Geest, dat is het gevoel dat God bij je is. Dat
Hij je kracht geeft om te leven zoals Jezus.
En er gebeurde nog iets heel wonderlijks: iedereen
hoorde de leerlingen van Jezus spreken in zijn eigen
taal. Bij het bouwen van de toren van Babel konden de
mensen elkaar opeens niet meer verstaan, iedereen sprak een andere taal.
Nu spreken allen dezelfde taal: de taal van verbondenheid en liefde.
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Wind
De Heilige Geest, die grote bijzondere kracht van God, was voelbaar en wordt
voorgesteld als ‘wind’: het waaien van de geest’:
“Er kwam ineens een hevige wind in het huis van de leerlingen en het
hele huis was er vol van”. Er gebeurde, iets dat aanvoelde alsof een wind over
hun hoofden waaide en ze ineens andere mensen werden.
Vuur
De Heilige gGeest wordt ook voorgesteld als een vuur:
“Boven hun hoofden verschenen zoiets als vurige vlammetjes (tongen van
vuur), die zich op ieder van hen neerzetten en zij werden vervuld van de Heilige
Geest’.
De vrienden van Jezus kwamen zelf in vuur en vlam te staan, ze werden
enthousiast. Zo daalde de Heilige Geest over hen neer
Duif
De Heilige Geest" wordt ook voorgesteld als een duif. Teken van vrede, van
hoop en toekomst. Een
gelukkige toekomst voor iedereen. De duif is de
boodschapper van nieuw leven. Eigenlijk horen
Pasen en Pinksteren dus bij elkaar. Maar omdat er zoveel te vieren was werden
het twee feesten. Pinksteren werd het feest van "op weg gaan"". Om het leven
nieuw te maken moet je iets gaan doen. Jezus volgen. Samen met andere
mensen.
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Uitnodiging voor uniek optreden Zuid-Afrikaans koor
Noteert u alvast in uw agenda:
Zaterdag 5 juli 2014 om 20.30u.
Het fantastisch mooie Potchefstroomse Universiteitskoor uit Potchefstroom
(Zuid-Afrika) geeft een groot concert in de kerk van H.H. Cosmas en
Damianus in Groesbeek.
Het Potchefstroomse Universiteitskoor
Het koor staat dit jaar voor het eerst onder leiding van zijn dirigent Kobus
Venter.
Degenen die ook in 2003, 2008 of 2011 bij het indrukwekkende optreden
van dit koor zijn geweest, zullen nu zeker wéér van de partij willen zijn!
Mocht u er toen niet bij zijn geweest, dan is dit uw kans!
Kerk van H.H. Cosmas en Damianus in Groesbeek
Het koor reist 3 weken lang vanaf ZuidAfrika door Europa, via Bemmel en
Groesbeek naar België, Duitsland,
Rusland en Letland, alvorens via
Frankfurt weer terug te vliegen naar
Johannesburg.
In Nederland verblijft het koor eerst een
aantal dagen in Bemmel en vervolgens
Groesbeek en zullen overnachten bij gastgezinnen.

in

Door de hoge kosten, die het koor maakt (vooral door de sterke Euro), zal er
voor het concert in de Cosmas een entree worden geheven van €15,-.
Na afloop zullen CD’s van het koor worden verkocht van €10,- per stuk.
Kaartjes zijn bij mij te reserveren.
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Ik zou het ontzettend fijn vinden, wanneer de kerk helemaal afgeladen vol zou
zitten en we het gastkoor op die manier een geweldig onthaal zouden geven, net
als in 2003, 2008 en 2011. Ook dat was een overweldigend succes.
Niemand zal er spijt van krijgen. Voor mij is dit het mooiste koor in de wereld!

Van harte aanbevolen!
Eugène Ceulemans
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PASTORAAT
Lief en leed
Gedoopt:
Benjamin, zoon v. Tamara Janssen en Sander Verheul, Dakotastraat 4
Sofie, dochter v. Nicole Eikholt en Harm Drenth, Prinses Margrietstraat,
Millingen a.d. Rijn
Armin, zoon v. Willy Lucas en Ralf van den Beucken, Veenbeshof 46
Lucas, zoon v. Ilona Kersten en Ralph Rutten, Pieter de Hooghweg 31
Tess, dochter v. Patricia de Bruin en Maarten Jansen, Heikant 35
Emma, dochter v. Ilona Hubers en Jeroen Schoot, Burg. Lawick van
Papststraat 4, Doetinchem
Roan, zoon v. Esther Rutten en Dennis Janssen, Hazelaarstraat 17
Yfke, dochter v. Debby Kersten en Frank Smits, Wilgstraat 23
Overleden:
Catharina Maria Lenssen-Grim, Hobbemaweg 108, 84 jaar
Wilhelmus Matheus Janssen, De Meent 53, 90 jaar
Geertruida Johanna de Bruin-Reijmer, Stationsweg 13k, 89 jaar
Gerhard Simon Müskens, Stationsweg 69, 85 jaar
Antoinetta Christina Peters-Gerrits, Stationsweg 11L, 78 jaar
Andries Johan Janssen, De Ploeg 26, 74 jaar
Francina Jacoba Kingma-Posthuma, Rembrandtweg 33, 85 jaar
Josephina Wilhelmina van Haaren-Janssen, Dries 59, 57 jaar
Johanna Maria de Bruin-van de Lest, Meidoornplantsoen 19, 85 jaar
Antonius Pouwels, Bredeweg 59, 84 jaar
Wilhelmina Maria Linsen-Vissers, Cranenburgsestraat 95, 83 jaar
Theodora Maria de Bruin-van Kesteren, Zonnebloemstraat 22, 88 jaar
Henricus Gerardus Maria Arts, Ketelstraat 8, 77 jaar
Willem Cornelis Liebers, Schrouwenberg 14, 75 jaar
Leonard Janssen, Stationsweg 13c, 98 jaar
Theodorus Johannes Peters, Zevenheuvelenweg 23, 73 jaar
Karel Johannes Rutten, Parklaan 161, 77 jaar
Marinus Johannes Cillessen, Rembrandtweg 37, 86 jaar
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Reacties en Kopij
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 9 juni-2014 naar:
Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473
Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998
E-mailadres: par.groesbeek@kpnmail.nl

Doorgeven van de zieken in het ziekenhuis
Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een
huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt dat
we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoekjes in het ziekenhuis
een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje pastoraal
werk. Dus van harte aanbevolen!
H. Janssen, pastoor, J. v. Rooij en J. v. Montfoort diaken,
D. Booyink, pastoraal werkster
De parochie is ook te vinden op pagina 809 van Omroep Groesbeek.
U vindt hier algemene informatie terug en de actualiteiten met betrekking tot
vieringen en andere activiteiten. Dus voor de meest actuele informatie: pagina
809 Omroep Groesbeek.

Parochiebestuur H.H. Cosmas en Damianus
Pastoor-voorzitter:
Dhr. H Janssen
Kloosterstraat 2
Vice-voorzitter:
Dhr. G. van Gorkum
Gen. Gavinstr. 72
Secretaris:
Dhr. R. Paulis
St. Antoniusweg 4
Penningmeester:
Dhr. D. Winkel
Jonkershof 1
Beheerder gebouwen:
Dhr. T. Koch
Frieselaan 8
Beheerder administratie:
Dhr. G. Peters
Zwanenveld 9123
Personeel en vrijwilligers:
Mw. A. Jacobs-Nillesen Mooksestraat 13
Communicatie:
Dhr. E. Schuivens
Bruuk 81
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