Beste parochianen

- Veel devotie !

Vroeger wenste je elkaar nog wel eens ‘veel devotie’ toe voor een bedevaart.
Bedoeld werd dan die ingekeerde, toewijding, waarmee mensen zich konden
overgeven aan het gebed en aan het geloof.
Devotie heeft altijd een aanspreekpunt: je overgeven met oprecht
vertrouwen aan Maria, aan een heilige, aan je engelbewaarder, Jozef of Jezus
zelf. Sommige devoties werden gestimuleerd, zoals die tot het Goddelijk Hart
van Jezus, die je soms terugziet in de Heilig-Hart beelden in de huizen van
mensen.
In onze parochie kennen we de Maria-devotie, die tot uiting komt in de
Mariakapellen bij de kerken, in het rozenkransgebed in Mei en Oktober en in
de bedevaarten naar Lourdes, Kevelaer, Katwijk, Banneux, Wittem, Smakt ....
Devotie, letterlijk ‘toewijding’, is: het innerlijk gesprek aangaan met Maria of
een andere hemelbewoner. Zo’n innerlijk gesprek met die ander is een tegelijk
een gesprek met jezelf. We kenen de gesprekken van de onstuimige Don
Camillo met Jezus aan het kruis, wanneer hij weer eens ruzie had met de
communistische burgemeester Peppone. Eigenlijk waren dit altijd gesprekken
met zijn eigen geweten, dat Don Camillo in die gesprekken toetste aan het
voorbeeld van Jezus.
In de Belgische serie ‘Dagboek van een dorpspastoor’,zien we dit ook.
Zo’n innerlijk gesprek met iemand aan wie je je leven toewijdt, is een zegen
voor de ziel. Het maakt je bewust hoe je in het leven staat, van je leer- en
groeiproces, en - het allerbelangrijkste- het opent je hart voor de genade, die
stroom van zegen die ongemerkt in je komt als je je opent voor Maria of
Jezus of een van de heiligen of engelen.
De meeste devotie leeft in de stilte van hart: mensen die thuis een kaarsje
opsteken bij Maria of Gerardus Majella, die een medaille of prentje van een
heilige bewaren in hun portemonnee en die in stilte hun zorgen en hun dank
voorleggen.
De Vakantie is bij uitstek de tijd om kerken en kapellen te bezoeken.
We wensen u toe dat u iets terug vindt van die ouderwetse devotie !

Uw pastors

-1-

KATECHESE
DE EERSTE COMMUNIE
Met al drie vieringen achter de rug en 62
kinderen die hun Communie hebben gedaan en
met nog één viering te gaan op 31 Mei in de
Breedeweg met nog 14 kinderen, kijken we
terug op een fijn seizoen. Het is jammer dat
pastor Diny Booyink de voorbereiding niet af kon maken en de vieringen
niet mee kon maken. Zij kampt met een ernstige depressie. Ze heeft het erg
zwaar. We hopen van harte dat ze gauw weer opknapt.
De Eerste Communie is een inleiding voor de kinderen in wat misschien wel
het groot te geheim en de grootste opgave is van het leven: je leven delen
met anderen, je leven delen met een ander.
De voorbereiding heet daarom niet voor
niets stap voor stap: de kinderen zetten pas
hun eerste stapjes op die levenslange weg.
Maar ze hebben hard gewerkt: Ze maakte
een stamboom om zich voor te stallen aan
de mensen in de kerk met foto’s van papa
en mama en opa’s en oma’s en allen die bij
het gezin horen. Ze hebben thuis een werkboek doorgewerkt van 8 stappen
met nog wel 15 aanvullende verhalen. Ze hebben geluisterd naar verhalen
vanaf het Scheppingsverhaal tot het Laatste Avondmaal en het verhaal van
het lijden en de opstanding van Jezus. Ze hebben het On\ze Vader en het
Wees Gegroet van buiten geleerd en zelf een gebedje gemaakt. Ze hebben
een verzameldoos gemaakt voor al hun
spulletjes uit de voorbereiding. Bij velen
een prachtige versierde doos. Ze zijn bij
de bakker op bezoek geweest om te zien
hoe je brood maakt. Dat brood is op zich
al heilig als je ziet hoe bijzonder het is.
Ze zijn bij het jeugdkoor Mikado op
bezoek geweest en we hebben al enkele
extra leden. En we hebben goed
geoefend: dat kon je wel horen in de mis, tot achter in de kerk waren ze te
verstaan. We hebben er veel plezier aan beleefd. De werkgroep
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Communie in de Breedeweg.
Op 31 mei 2015 zullen 15 communicantjes de 1e heilige communie ontvangen.
Ook dit jaar doen we dit via stap voor stap, een communieboekje met de
beginselen van het katholieke geloof.
De viering begint om 10.30 uur onder begeleiding van fanfare Jubilate deo.
U bent allen van harte welkom om deze viering bij te wonen.
De kinderen zijn goed op weg en kunnen niet wachten tot 31 mei 2015.
Communie werkgroep Breedeweg.
Samengaan kerkkoren de Horst Sion en St. Antonius.
Het zal de vaste kerkbezoekers niet ontgaan zijn, dat beide kerkkoren steeds
vaker samen de eucharistie, woord en communievieringen
en de uitvaarten opluisterden met hun gezang. De repetities vinden al ruim
een jaar gezamenlijk plaats en ook diverse weekend-vieringen
en uitvaarten werden gezamenlijk verzorgd.
De uitvaarten op de Horst en in de Breedeweg zullen voortaan door beide
koren gezamenlijk opgeluisterd worden.
Na de vakantieperiode zullen beide koren voortaan als een koor optreden,
wat zal leiden tot minder gezongen
weekend-vieringen.
Maar....de kwaliteit van het gezongene en
het plezier in het zingen zullen zeker
bevorderd worden.
Door de door de beide koren ingeslagen
weg groeien beide zanggroepen steeds
dichter naar elkaar toe,
wat uiteindelijk zal lieden tot een volledig
samengaan; een fusie.
U hoort nog van ons.
Namens beide koren: Henk Janssen (vz. St. Antonius)
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HEMELVAART
Veertig dagen na Pasen staat Jezus opeens weer tussen zijn vrienden.
Hij kijkt ernstig en zegt:
’Dit is de laatste keer dat ik aan jullie verschijn.
Mijn Vader in de hemel roept mij om voorgoed bij Hem te zijn.
Maar ik zal jullie een Helper geven, de Heilige Geest.
Hij zal jullie kracht geven en goede moed.
En jullie zullen alles begrijpen wat Ik jullie heb geleerd.
Ook geef ik jullie een bijzonder geschenk: Ik geef jullie vrede.
Mijn vrede laat ik achter in jullie harten.
Kom laten we nu naar buiten gaan, buiten de stad.’
En Jezus neemt zijn vrienden mee een berg op.
De zon schijnt, de lucht is blauw, de hemel hoog.
Jezus kijkt hen één voor één liefdevol aan.
Dan opeens is Hij uit hun midden verdwenen.
De leerlingen weten niet wat hen overkomt.
Ze kijken omhoog naar de blauwe hemel, maar ze zien niets.
Ze kijken om zich heen. Maar ze zien niets.
Ze kijken naar elkaar.
Dan staat er opeens een man naast
hen in een stralend kleed en zegt:
’Wat staan jullie hier naar de hemel
te staren?
Kom ga naar de steden en de
dorpen en ga over Jezus vertellen.
Dan zul je zien dat hij jullie helpt om
te spreken tot de harten van de mensen.’
Maar dat durven de vrienden niet.
Angstig keren ze terug naar Jeruzalem.
Ze gaan bij elkaar zitten in de zaal,
waar ze ook samen met Jezus gegeten hebben
op de laatste avond voor zijn sterven.
Ze wachten af.
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PINKSTEREN
Het is Pinksteren in Jerusalem. Dat is voor de joden een groot feest. De stad is
vol, mensen komen van heinde en ver om het feest .in de tempel mee te vieren.
Er wordt op de zilveren trompetten geblazen. De tarweoogst is binnen. De twee
eerst gebakken broden van de nieuwe tarweoogst worden aan God gegeven.
Ook thuis hebben de moeders hebben het druk. Er worden over koeken
gebakken. Iedereen is blij.
Alleen de vrienden van Jezus niet. Ze zitten bang bij elkaar in een zaal bij het
tempelplein. Er zijn veel mensen in de stad. Maar zij durven niet nar buiten.
Maar wat is dat ? Plots voelen ze het waaien van de wind en terwijl ze verbaasd
om zich heen kijken verschijnt een vlammetje boven hun hoofd en het lijkt wel
of het vlammetje bij hen naar binnen komt, ze worden vervuld van kracht en
goede moed. Ze hebben ze geen angst meer.
Zou dit de Helper zijn, de Heilige Geest, die Jezus hen beloofd heeft ?
Ze gaan naar buiten. Ze beginnen te vertellen over Jezus.
Ze vertellen over de grote dingen die Jezus heeft gedaan.
Alle mensen die daar staan, horen hen spreken, ieder in zijn eigen taal.
‘Wat gebeurt er toch?’ vragen ze aan elkaar. ‘Hoe kan het dat wij hen horen
praten in onze eigen taal, terwijl zij niet uit ons land komen ?’
Dan komt Petrus naar voren. De mensen zeggen zachtjes tegen elkaar:
‘Dat is Petrus, die ook bij Jezus hoorde’.
Moedig kijkt Petrus de mensen aan. Hij zegt:
‘Jullie weten dat Jezus aan het kruis is gestorven, en is begraven.
Maar God heeft hem uit de doden teruggeroepen. Hij is niet dood.
Hij leeft bij God. Hij wil dat we zijn boodschap van liefde doorgeven aan heel de
wereld.
Iemand roept: “Petrus, wat moeten we doen ?”
“Jullie moeten leven zoals Jezus het heeft voorgedaan, vol liefde”, roept Petrus.
“Hoe moet dat dan, leven als Jezus?”, vraagt een ander.
“Laat je dopen en probeer van iedereen te houden die op je pad komt in het leven”,
roept Petrus.
Nog diezelfde dag sluiten zich wel drieduizend mensen bij de apostelen aan..
Zij beloven Jezus te dienen door net zo te gaan leven als Jezus heeft gedaan.
Zij worden door de apostelen gedoopt.
Vanaf dat ogenblik komen ze elke week bij elkaar om het brood van Jezus met
elkaar te delen en om te luisteren naar de verhalen over Jezus.
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Over homosexualiteit – van website: www.followyourheart
Er zijn teveel spirituele websites, maar al snuffelend kom je soms mooie
inzichten tegen. Naar aanleiding van ons antwoord op de enquête over
huwelijk en gezin in het vorige blad, wil ik deze gedachten over homofilie
weergeven.
Ze komen uit: “De Goddelijkheid van de Mens –
Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena” :
“Sommige mensen voelen zich aangetrokken tot een partner van dezelfde
sekse. Dat kan een grote hartopening voor hen betekenen en een bijdrage
leveren aan het openen van het Christusbewustzijn in hun hart.
Daar hebben deze mensen op zielsniveau juist voor gekozen.
De redenen daarvoor kunnen veelsoortig van aard zijn en gekoppeld zijn
aan het evolutionaire pad van de ziel in haar ontwikkeling.
Het accepteren van homoseksualiteit op Aarde is op dit moment nog in
ontwikkeling. Het trouwen van homoseksuele paren opent nieuwe
dimensies van het hart op collectief niveau. De maatschappij groeit in het
accepteren van verschillende vormen van intermenselijke verbindingen. Dit
toont een ontwikkeling die door homoseksuele relaties voor de
betrokkenen zelf en voor de maatschappij de laatste tijd gecreëerd zijn.
Het is een vorm van pionierswerk.
Degenen die als homoseksueel geboren worden, moeten echt voor hun
eigen seksualiteit opkomen en ook voor hun eigen liefde gaan staan. Als
men in een vorig leven, om welke reden dan ook, dit niet heeft kunnen
doen, krijgt men op deze manier de gelegenheid om dit te helen. Het met
elkaar trouwen is het ritueel dat de keuze voor elkaar op maatschappelijk
en Goddelijk niveau zegent. Dit is zo omdat de betrokken partners alle
angsten en oordelen over hun liefde hebben doorbroken, ze zichzelf en
hun partner volledig kunnen accepteren en hun liefde voor elkaar met
anderen kunnen delen.”
Het idee dat homoseksualiteit een bijzonder hartopening is en een eigen
bijdrage levert aan het openen van het Christusbewustzijn – dit is het
bewustzijn van onvoorwaardelijke belangloze Liefde- ,vind ik erg treffend

en ook ontroerend. Ik hoop er sommigen van u mee te steunen.
Jos van Rooij
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Paasbeste parochietuin.

Wat lag de tuin bij de kerk er met Pasen weer op zijn paasbest bij.
Niet alleen de kerk maar ook onze tuin stond in de schijnwerpers.
De narcissen stonden op het juiste moment in bloei.
Deze narcissen, (100 kilo) hebben we van Walter Mandjes gekregen en in het
najaar vorig jaar in cirkels gepland.
In het midden van de cirkels staan verschillende planten.
Zoals Spiraea bumalda A.W. spierstruik, die over waren bij de basisschool
Adelbrecht-Windekind.
De Liriope muscari- paarse aartjes, Sedum spectabile – hemelsleutel en
Symphitum grandiflora- smeerwortel komen uit onze eigen
parochietuinkwekerij.
Dit zij nectarplanten, waar veel insecten op af komen, vorige zomer zelfs een
kolibrievlinder.
Ook zijn er een cirkels met Cheiranthus hybride- muurbloem, Lavendula
angustifolia– lavendel en Aster dumosus– aster, deze had Frans over.
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Deze zomer kunnen we genieten van de dahlia's, deze zijn geschonken door
de biologische groentekwekerij de Bron uit Breedeweg.
De oranje Hemerocallus hybride- daglelies waren bij Tineke Klaasen over en
zullen straks de rand bij de spaarbank opfleuren.
Natuurlijk mogen we de Canadese wilde bloemen van Jan van Gestel niet
vergeten, het zaad hiervan wordt speciaal door hem uit Canada voor ons
gehaald.
Het is voor ons een uitdaging om zonder financiële middelen een mooie
parochie tuin aan te leggen en te onderhouden.
Tussen de cirkels hebben we paden aangelegd, loop daar gerust een keer
doorheen en geniet van alles wat er groeit en bloeit.
Walter, Tineke, Frans en Henk, Jan, Leo, Coby en Riet, bedankt voor de
planten zaden bollen knollen en of stekjes.
De tuinmannen Frans en Henk, zijn donderdags van 9.00 uur tot 12.00 uur te
bewonderen en worden op tijd door Rikie verwend met koffie en koek.
Een natuurlijke groet, Henk Klaassen en Frans Koenders.

-8-

BERICHTEN UIT DE NIEUWE TIJD
Geest waait waar Zij wil
De verhoging van het menselijk bewustzijn is niet tegen te houden, ondanks
alle gruwelen die nu gebeuren. De mensen die daar verantwoordelijk voor zijn,
zijn maar een fractie van de 7 miljard mensen die op aarde wonen. Alle andere
mensen zijn aan het groeien. Deze een waan levende mensen hebben absoluut
geen macht over het Licht dat aan het komen is. Om de komst van dit ‘Licht’ te
bespoedigen is het belangrijk de overstap te maken van overlevings-denken
naar eenheids-denken. !
Overlevingsdenken staat voor: leven vanuit bedreigdheid, leven vanuit de
tegenstelling tussen wij en zij. Het is een oude diepe laag in ons die voortkomt
uit de angst dat we tekort komen of tekort gedaan zullen worden.
Als Jezus voor Pilatus maar één moment gereageerd zou hebben vanuit deze
angst, zou Hij Zijn lijden nooit hebben kunnen dragen. Omdat Hij besloot zich
niet te verdedigen of te rechtvaardigen, zweeg Hij voor Pilatus. Hooguit gaf Hij
Pilatus één keer zijn woorden terug: ‘Gij zegt het’. Vanuit een volledige
overgave en verbondenheid met de Liefde heeft Hij het kwaad overwonnen.
Zo worden ook wij opgeroepen om ‘meester’ te worden van onze gevoelens
en het nieuwe bewustzijn van verbondenheid en ‘eenheid-met-allen’ binnen
te gaan! Jezus is het overtuigende begin van dit nieuwe bewustzijn !
Dit nieuwe bewustzijn zal een verschuiving teweeg brengen van de mannelijke
energie die zo lang overheerst heeft in de wereld naar de meer vrouwelijke
energie in ieder van ons. We zullen daardoor zachtere en opener mensen
worden.
Dit nieuwe bewustzijn zal ook allerlei ontdekkingen voortbrengen voor de
problemen van de mensheid zoals: overbevolking, voedsel- en watertekort en
het opwekken van energie.
De wereldwijde economie zal gebaseerd worden op eerlijker gronden dan sinds
mensenheugenis mogelijk leek.
Ook in de religies zal de waarheid boven komen, dat zij allen wegen zijn naar
dezelfde top. Zij zullen hun overheersings-aspiraties laten vallen. Zo komt er
een fundamentele vernieuwing van de godsdiensten.
Er zal ook een nieuw politiek denken komen, gebaseerd is op dit: ‘eenheidsdenken’ Veel strijdlustige volkeren zullen hier niet van gediend zijn. Toch zal dit
eenheidsenken overwinnen. Het is de Geest, die waait waar Zij wil.
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LITURGIE
Liturgische agenda – 09 mei t/m 26 juni 2015
WEEK VAN 09 - 17 MEI – Hemelvaart - Moederdag
za. 09 mei
De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 10 mei
Antonius 09.30 u. Wo.Co.; KK St.Antonius;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
wo. 13 mei De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 14 mei
Antonius 09.30 u. H.Mis;
K‘tuin
10.00 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia
WEEKEND VAN 16 - 22 MEI - Bedevaart naar Katwijk
za. 16 mei
De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 17 mei
Katwijk
08.30 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
Antonius 09.30 u. H.Mis; KK St. Antonius;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
wo. 20 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEKEND VAN 23 - 29 MEI – Pinksteren – Week Ned. Mis. - Pinksteractie
za. 23 mei
De Meent 17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. Wo.Co.; KK St.Caecilia;
zo. 24 mei
Antonius 09.30 u. H.Mis; KK St.Antonius;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
ma. 25 mei
C&D
19.00 u. Wo.Co.; Cantors;
wo. 27 mei
Antonius 19.00 u. H.Mis;
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WEEK VAN 30 MEI - 05 JUNI
za. 30 mei

zo. 31 mei
di. 02 juni
wo. 03 juni
vr. 05 juni

De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. Wo.Co./Gezinsdankviering 1e Communie;
Jeugdkoor Mikado;
Antonius 10.30 u. H.Mis; Eerste Communieviering;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
Antonius 19.00 u. H.Mis;
C&D
19.30 u. Meditatie;

WEEK VAN 06 - 12 JUNI
za. 06 juni
De Meent
K’tuin
C&D
zo. 07 juni
Antonius
C&D
wo. 10 juni
Antonius

17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
19.00 u. H.Mis;
19.00 u. Wo.Co.; Cantors;
09.30 u. H.Mis; KK St.Antonius;
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 13 - 19 JUNI - Heilige Drieeenheid
za. 13 juni
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
zo. 14 juni
Antonius 09.30 u. Wo.Co.; KK St.Antonius;
C&D
10.00 u. Wo.Co.; KK St.Caecilia;
wo. 17 juni
Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 20 - 26 JUNI - Vaderdag
za. 20 juni
De Meent 17.00 u. Wo.Co.
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. Wo.Co. KK St.Caecilia;
zo. 21 juni
Antonius 09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
C&D
10.00 u. Wo.Co.; KK Horst Sion;
wo. 24 juni
Antonius 19.00 u. H.Mis;
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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 op woensdag in de
sacristie het Rozenhoedje gebeden, voorafgegaan
met Marialiederen en gevolgd door de
Eucharistieviering.

U wordt van harte uitgenodigd.

**********

Welkom in museum “de kleine Heilige Geest”
In deze maand is het museum in de sfeer van Maria ingericht
Daarnaast is er veel religieuze devotie en kerkkunst te bezichtigen

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen
na een telefonische afspraak 024-6636755 mobiel 06-11274854
www.dekleineheiligegeest.nl
Van Ruysdaelweg 37 Groesbeek
**********

Bedevaart naar Katwijk op 17 mei
Al 64 jaar gaan mensen te voet op Mariabedevaart naar Katwijk.
Oorspronkelijk om te bidden voor de genezing van Emmanuel Houben, maar
al spoedig heeft de bedevaart zich verzelfstandigd. Een fijne manier om
’s morgens vroeg biddend door de mooie natuur te lopen.
06.45 uur: Pelgrims die meelopen vertrekken per auto vanaf het Dorpsplein
in Groesbeek naar het parkeerterrein bij ‘de Taerp’ in Heumen. Pelgrims van
elders, die mee lopen, komen ook naar deze plaats.
Van hieruit begint om 07.00 uur de voettocht naar Katwijk.
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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
pastoor Henk Janssen.
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 17 mei. Toos Kolvenbach.

Bedevaart naar Kevelaer in 2015
Wilt u alvast in uw agenda noteren:
De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar
op dinsdag 11 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
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Gezinsvieringen
Op zaterdag 30 mei is er weer een gezinsviering. Deze viering gaat
over Maria, de moeder van Jezus. Mei is namelijk de
Mariamaand. We gaan dan natuurlijk ook samen een kaarsje
bij haar aansteken. Dus van harte welkom, om 19.00 uur in de
kerk van H.H. Cosmas en Damianus.
Vervolgens is op 4 juli de laatste gezinsviering voor de
zomervakantie. Dit is de communiedankviering. Daarom
worden voor deze viering speciaal alle kinderen uitgenodigd
die in april hun eerste communie hebben gedaan! Ook deze viering is in de
H.H. Cosmas en Damianus en ook weer om 19.00 uur.
Bij deze vieringen is jeugdkoor Mikado natuurlijk ook van de partij!
Iedereen heel hartelijk welkom bij alle vieringen!!
Werkgroep gezinsviering,
Pauline, Mieke en Irma

Bedevaart naar Banneux: Heilig Landstichting woensd. 3 juni
We vertrekken om 7.00 uur precies op de Nijmeegse baan tgo. Hotel
Rozenhof.
We maken in een tussenstop in Grathem bij hotel Geraats voor een kopje
koffie en komen daar ’s avonds ook weer terug voor de koffietafel .
We komen rond 11.30 uur in Banneux aan en zullen daar dan gezamenlijk de
Eucharistie te vieren. Daarna is er voldoende tijd om de belangrijke plaatsen in
het Heiligdom te bezoeken en daar of in het dorp wat te eten.
Om 3 uur verrekken we op de opstapplaats in Banneux en gaan we voor de
ziekenzegening naar Thorn, naar de ‘Kapel onder de Linden’, toegewijd aan
Onze Lieve vrouw van Loretto. Rond 17.45 zullen we dan weer in Grathem zijn,
waar we om 19.00 uur weer zullen vertrekken.
Iets na 20.00 uur zijn we dan terug op de Heilig
Landstichting.
De kosten bedragen 45 € op rekening:
NL81ABNA0472399675 t.n.v. Reisvereniging
Banneux te Groesbeek.
Inlichtingen:
Hans Jurcka Ruyterstr. 29 024 - 3971284
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BRUUKS ALLERLEI

Pinsteren 2015
Zoek de ander in contact
Al eens over de Oversteek gegaan? Nijmegen mag met
recht trots zijn op deze mooie brug.
Het gaan van de ene naar de andere kant geeft je een gevoel
werkelijk naar een andere dimensie te reizen. Nu is dat wel vaker met bruggen.
Soms zijn ze majestueus of historisch, soms is het niet meer dan een plank tussen
twee oevers. Met het oversteken van een brug verplaats je je naar de overkant, je
bereikt een plek waar je niet was.
Zo is het ook in contact maken met mensen. Soms lijkt de ander ver weg of
moeilijk te doorgronden. Daardoor is er niet altijd begrip. Maar laten we het
gewoon eens vaker proberen.
Wat kan er mis gaan?
Door elkaar te bereiken kunnen we veel ontdekken. Niet voor niets is er een
uitspraak van dichteres Jana Beranovà (1932) die luidt:
“Wie een brug legt naar een ander kan altijd heen en terug”.
Netty.
Mening
Als mijn hart moet zwijgen
dan zouden mijn
gedachten sterven.
Ze staan dan constant uit.
Je gedachten zijn dan als een vissenkom,
die altijd leeg blijft.
Als een zwervende straathond
die nooit meer thuiskomt.
Je mening uiten is iets wat je bij je draagt.
Wat niemand je af kan nemen.
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Tjalle van der Sluis.

DIACONIE
Extra collecte in het weekend van
23 en 24 mei 2015
t.b.v. Week Nederlandse Missionarissen.
Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms hebben zij echter wel
steun nodig. Daarom organiseert WMN van 16 tot en met 24 mei de
Pinksteractie in Nederlandse parochies om geld in te zamelen voor hun
belangrijke werk.
Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets
bijzonders. Gedreven door geloof en naastenliefde geven
zij zekerheden op om het leed van anderen te verzachten.
Hierbij hebben zij onze hulp hard nodig. Steun de WNM en
doe mee aan de activiteiten die we dit jaar organiseren
onder het thema ‘Luisteren met je hart – De taal van de
missionaris’ U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen
voor honderden missionarissen en missionair werkers –
ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien
dat we in onze Nederlandse parochies allemaal achter onze missionarissen
staan.
Mocht u liever uw bijdrage via de bank willen overmaken dat kunt u dat doen
door storting op de plaatselijke Rabobank op IBAN nummer NL24RABO 01174
07 550 ten name van het missie comité met vermelding WNM 2015.
Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun.
Opbrengst Vastenaktie 2015
Groesbeek helpt mee aan uitbreiding van een kindercrèche en nieuwbouw
van een community center in Hlabia te Zuid-Afrika.

RUIM € 5700, -.
De totale opbrengst van de Horst, Breedeweg en Groesbeek samen bedroeg
circa € 5700,- een bijzonder mooi bedrag waarmee de crèche zeer blij mee
is.
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Wat is er aan de hand?
In de provincie KwaZulu-Natal bij het dorp Hlabisa staat een kindercrèche
genaamd Sizakala. Dat betekent ’Haal Hulp’ in het Zulu (de lokale taal). De
crèche bestaat een jaar of 7 en wordt gerund door een paar enthousiaste
vaste krachten en vrijwilligers. De bedoeling van deze crèche is een veilige
plek te bieden voor de kinderen van het buurtschap Machibini want er is
daar veel armoede en werkeloosheid. Het aantal kinderen dat komt varieert
van 25 tot 70 in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.
Een woord van dank aan alle gulle gevers en geefsters alsmede aan alle
vrijwilligers die de huis aan huiscollecte hebben verzorgd.
Mocht u nog een bijdrage willen schenken dan kan dat door een storting op
de plaatselijke Rabobank op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten
name van het missie comité met vermelding Sizakala 2015.
Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun aan ons project in ZuidAfrika.
Namens PCMO teun van grinsven
Kerkelijke inzameling gebruikte kleding
niet meer toegestaan.
Sedert enkele jaren kon men 1 x per jaar, meestal in de maand mei, gebruikte
kleding bij de hoofdingang van de kerk in de Breedeweg, De Horst en in het
Dorp inleveren. Deze kleding was bestemd voor Mensen in Nood ook wel
SAM’s Kledingactie genoemd. Ook had SAM’s kledingactie 2 containers in
Groesbeek staan, de totale opbrengst in Groesbeek bedroeg jaarlijks ongeveer
20.000 kg, dus een behoorlijke hoeveelheid.
Het inzamelen van textiel valt onder Afvalstoffenwet en om te kunnen
inzamelen moet je een vergunning hebben. De kerk bezit geen vergunning en
krijgt deze ook niet gezien het nieuwe beleid.
Wilt u SAM’s kledingactie toch steunen dan kunt u uw kleding inleveren bij de
Kringloopwinkel St. Michael aan de Industrieweg te Groesbeek op dinsdag- en
donderdagavond van 18.00-20.00 uur en op zaterdagen van 10.00-16.00 uur
en op koopzondagen.
Namens SAM’s Kledingactie dank ik alle mensen die vele jaren hun gebruikte
kleding via de kerken hebben ingeleverd.
Namens PCMO
Teun van Grinsven
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DRIE MEDEWERKERS BEDANKT
In een feestelijke viering, waarin Pastoor Janssen, pater de Bruin en diaken
van Montfort voorgingen, zijn afgelopen zondag zijn in de St' Antoniuskerk
drie medewerkenden bedankt:
Annie de Bruin, die zo veel jaren de alom tegenwoordige en altijd
bereikbare kosteres was en de zorg had voor pastor Thuring, en die tijdens
zijn ziekte zoveel heeft opgevangen, werd uitvoerig en feestelijk bedankt.
Piet de Valk kreeg de pauselijke onderscheiding St. Gregorius vanwege al
de jaren dat hij de administratie voor de parochie st. Antonius heeft verzorgd.
Peter Janssen kreeg de Antoniuspenning van de parochie Breedeweg,
vanwege de taak als penningmeester, die hij sinds 1989 in het
parochiebestuur op zich heeft genomen.
In het komende parochieblad komen we hier op terug

Pastor Diny Booyink
We vinden het heel jammer u te moeten meedelen, dat pastor Diny Booyink
nog steeds ziek is. We verwachten haar voor september ook niet in haar werk
terug. Steekt u gerust eens een kaarsje voor haar op.

De website
Onze websíte is al een hele tijd actief. Dankzij Niels Janssen en André
Cillessen wordt hij/zij ook goed bijgehouden.
Op de frontpagina staan de nieuws-aankondigingen en onder de kopjes
kunt u vinden wat u zoekt. Als u nieuwtjes voor de website hebt, stuurt u
ze dan in op het e-mailadres van de parochie: par.groesbeek@kpnmail.nl
Sinds Aswoensdag worden ook de lezingen van elk weekend opgenomen
en pastor van Rooij stuurt sinds die dag ook zijn preken in.
Bezoekt u de website eens en kijkt u eens of u er de weg op kunt vinden en
vooral: kijkt u eens of u iets niet kunt vinden of informatie mist. We zouden
daar graag van op de hoogte worden gesteld, vooral door de werkgroepen
en de koren, maar ook door u parochianen, die de website gebruikt.
de website is te vinden onder:
www. Cosmasendamianusgroesbeek.nl
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PASTORAAT
Lief en leed
Gedoopt:
Guus, zoon v. Jacqueline Theunissen en Marco de Ruyter, Plakseweg 27
Stijn, zoon v. Marloes Custers en Barry Leenders, Graf Stauffenbergstrasse 4,
Kranenburg
Sem, zoon v. Monique Heezen en Mario Mollen, Stekkenberg 47
Finn, zoon v. Sabine Peters en Michel Winkels, De Tuier 92
Tijn, zoon v. Angelique Eikholt en Bas v. Uden, Gen. Gavinstraat 317
Jesse, zoon v. Ankie Fleuren en Harm van de Logt, Stekkenberg 106

Overleden:
Antonia Elisabeth Bons-Janssen, Stationsweg 87, 83 jaar
Eliza Antonia Wolters-Smits, Groesbeekseweg 327, Nijmegen, 96 jaar
Anna Maria Kaal-Reijmer, Kamp 17, 90 jaar
Bernardina Theodora Petronella Janssen-Wellens, M. Trompstraat 16, 77 jaar
Antonius Theodorus Petrus Johannes Janssen, De Meent 7, 80 jaar
Helena Francisca Maria Peters-Peters, Stationsweg 11L, 83 jaar
Johannes Wilhelmus Teuwsen, Spoorlaan 14i, 86 jaar
Theodorus Wilhelmus Maria Mulders, 17 Septemberstraat 3, 70 jaar
Arnoldus Johannes Nijenhuis, Bredeweg 69b, 97 jaar
Petrus Jacobus Teuwsen, Mesdagwg 107, 84 jaar
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Reacties en Kopij
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 08-06-2015 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. Montfort 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
Vice-voorzitter:
Dhr. G. van Gorkum
Secretaris:
Dhr. R. Paulis
Penningmeester:
Vacant
Beheerder gebouwen:
Dhr. T. Koch
Beheerder administratie:
Dhr. G. Peters
Personeel en vrijwilligers:
Mw. A. Jacobs-Nillesen
Communicatie:
Dhr. E. Schuivens
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