PINKSTEREN 2016
Beste parochianen
Ik schrijf dit stukje voor het parochieblad op een zonnige zondagmiddag na
een geslaagde bedevaart naar Katwijk. 26 vrouwen en mannen hebben op deze
Moederdag de 64ebedevaart van Groesbeek naar Katwijk lopend volbracht. In
de kerk van Katwijk woonden 75 parochianen de H. Mis bij. Velen waren per
auto en per fiets gekomen.
Tijdens het schrijven wordt de aandacht afgeleid door het wielerspektakel van
de Giro dat gisteren onze gemeente heeft aangedaan en op de televisie goed in
beeld is gebracht. Vandaag is het de beurt aan de Arnhemse regio.
Ook de voetbalontknoping tussen Ajax en PSV leidt de aandacht af.
Kijkend naar volgend weekend zullen we ook onze aandacht moeten verdelen
tussen verschillende evenementen. Het wordt Pinksteren, het feest van de
komst van de H. Geest.
Op zaterdag aanstaande wordt het feest geopend met de installatie van de
nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch Mgr. Gerard de Korte.
Velen zullen in de kathedrale basiliek van St. Jan de Evangelist deze installatie
bijwonen en de heilige Geest aanroepen om de nieuwe bisschop bij te staan in
zijn niet gemakkelijke taak.
Ik denk dat het in dit verdeelde bisdom van belang is dat de communicatie
tussen de verschillende groepen geopend wordt en gaande blijft. Men mag best
met elkaar van mening verschillen, maar zich niet gaan opsluiten in zijn of
haar eigen kleine hokje of in zijn of haar eigen gelijk.
Met z’n allen vormen we één wereldkerk waar we een taak hebben om oorlogen en conflicten op te lossen door het openen van een dialoog. We hebben
ook de taak om mensen die van honger dreigen om te komen in Afrika als
gevolg van de droogte te helpen voordat zij van de honger omkomen.
Bij al deze taken hebben wij de heilige Geest nodig om ons in herinnering te
roepen hoe Jezus zou hebben gehandeld.
En bij al onze communicatie met anderen via allerlei media, mogen wij ook
aan onszelf de vraag stellen hoe onze communicatie met God is. Is hij voor ons
een levende God, een persoon, met wie wij veel willen delen of is Hij meer op
de achtergrond geraakt.
Misschien kunnen wij met Pinksteren de H. Geest vragen ons te helpen ons
gesprek met God weer op gang te brengen.
Namens het pastoraal team van de parochie wens ik U
allen een vurig Pinksterfeest toe.
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50 Jaar priester – 50 jaar in Groesbeek
4 juni 1966 is pastor Jan van Gestel als priester
gewijd in de Sint Jan te ’s-Hertogenbosch.
Hij kwam daarna direct als kapelaan naar
Groesbeek en stopte pas als pastoor in 2013.
Daarna ging hij verder zoals hij het zelf
beschreef als ZZP-er, zielzorger zonder
parochie. De parochie en pastoor Janssen zijn
hem zeer dankbaar voor het vele werk dat hij
nog doet. En voor veel parochianen is het fijn
om een beroep op hem te kunnen doen en
hem nog volop te kunnen ontmoeten.
4 juni 2016 is pastor van Gestel 50 jaar priester
én 50 jaar in Groesbeek. Hij wil dit toch bijzondere jubileum graag in en met
Groesbeek vieren met een eucharistieviering op zondag 5 juni 2016 om 10.00
uur.
Na de eucharistieviering wil pastor van Gestel graag samen met u koffie drinken
in en rond de kerk van H.H. Cosmas en Damianus. Pastor van Gestel wil liever
niet meer uren recipiëren om ons allen de hand te schudden, maar wel elkaar
ontmoeten. Vandaar deze oplossing waarvoor u allen welkom bent.
Op zaterdagmiddag 18 juni 2016 zal pastor van Gestel samen met zijn familie en
vrienden in Diessen zijn jubileum vieren in de Sint Hubertuskerk te Diessen.
Immers 50 jaar geleden, 1 juli 1966, vierde hij zijn eerste eucharistievering in zijn
kerk te Diessen.

-2-

BRUUKS ALLERLEI

Pinksteren

2016.

De persoon tegenover me keek me glimlachend aan, “Hè, wat hebben we
even fijn zitten praten!”. De kopjes en bordjes werden opgestapeld. Daarna
bleef de opmerking nog een poosje door mijn hoofd dwarrelen. Wij mensen
hebben inderdaad de gave dat we de beschikking hebben over woorden.
We kunnen de ander duidelijk maken over iets wat ons bezighoudt door het
te vertellen of op te schrijven. En wij kunnen die ander beter begrijpen door
wat hij of zij ons mededeelt. Dit stelt ons in staat om met elkaar te
communiceren. Zo worden elkaars werelden gedeeld.
Met gebarentaal kom je misschien best wel een heel eind en lichaamstaal
drukt natuurlijk ook wel signalen uit, maar toch raakt bijna niets anders de
essentie van menselijk contact zo veel als het woord.
Het eerste woordje van een baby wordt ook altijd met gejuich begroet: het is
het begin van een persoonlijkheid.
Toch vereist een goede communicatie veel inbreng van ons. Het kan ook mis
gaan doordat je maar luistert met een half oor of dat je in het verhaal dat je
vertelt veel feiten weglaat. Of nog erger: de mond wordt je gesnoerd omdat
ze niet in je geïnteresseerd zijn.
Ons mens-zijn onderscheidt zich van de dieren dat we kunnen praten en
luisteren. Laten we proberen onze oren nog meer
open te zetten voor de ander en onze tong de juiste
woorden te laten vinden. Want het genieten van een
gesprek van mens tot mens geeft je dag vleugels. Met
of zonder koffie!
Netty.
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En dan tenslotte het weeroverzicht
vannacht eerst nog donker
morgen meer kans op licht.

Levi Weemoedt.

Vergeet je niet te leven
dacht ik laatst
de tijd hield stil
een adempauze even
en als je nu eens zonder haast
buiten de tijd om wil
slagbomen neergelaten
dolgedraaide wijzerplaten
onder je door of langs je heen
ze laat voor wat ze zijn en dan
meer lucht en ogen van
het goede aardse zien
een beetje ruimte worden en misschien
iets meer gericht alleen

Kees Hermis.

GRENSLANDVIERING IN KRANENBURG
Op 1 juni 2016 is het 200 jaar geleden dat een aantal Kleefse gebieden
door Pruissen werd overgedragen aan het Koninkrijk der Nederlanden.
Deze bijzondere historische gebeurtenis zal vanuit de schutterijen en gilden in
de grensstreek “Kranenburg-Berg en Dal” gevierd worden met een herdenkingsfeest op zaterdag 14 mei in Kranenburg
Het thema is “Grenzland 2016 - 200 jaar verbonden”.
Aan deze herdenking is ook een viering verbonden in de kerk van Kranenburg
om 17.30 uur met alle schutterijen en gilden uit de grensstreek. Pastoor
Christoph Scholten van Kranenburg en diaken Jos van Rooij uit Groesbeek

zullen voorgaan. Iedereen is van harte welkom
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VERSLAG BIJEENKOMST
PAROCHIERAAD
De parochieraad ( of parochievergadering) is een
groep parochianen, die tussen de gemeenschap
en het bestuur in staat en die alle zaken, die in de
parochie aan de orde zijn met elkaar bespreekt.
Haar taak is: gevraagd of ongevraagd advies
geven aan het bestuur en de pastors.
De parochieraad is 3 keer bij elkaar geweest.
Deze eerste bijeenkomsten zijn vooral verkennend. Toch liggen er al heel wat
goede en fijne voorstellen op tafel. De 1e keer ging het over liturgie, de 2e
over kerkopbouw en de 3e keer over Catechese. Er liggen intussen ook al
verschillende mooie adviezen zoals:
1 - Wekelijks bijv. op woensdagochtend een voor iedereen vrij toegankelijke
preekvoorbereiding te houden. De lezingen van het komend weekend worden gelezen en samen staan we stil bij de vraag: wat zeggen deze lezingen
ons, zijn ze begrijpelijk, waar raken ze de actualiteit.
2 -Naar aanleiding van de open spirituele gespreksbijeenkomsten in het
inloophuis aan de Paap werd voorgesteld om ook in ‘De Sleutel, ‘De Slenk’ en
‘Op de Heuvel’ zo iets te houden als een open pastorale bijeenkomst - een
soort pastoraal café - waar mensen vrij kunnen binnenlopen en elkaar bij een
kopje koffie kunnen ontmoeten rond levensvragen, geloofsvragen etc. in
aanwezigheid van een van de pastors.
3 - Hoe worden we een zelfdragende parochie ? Zijn medewerker/sters
bereid een kleine training te volgen, bijv. rond het voorgaan in gebedsvieringen, avondwakes, maar ook rond de communie- en vormselvoorbereiding?
4 - Er is een dringend verzoek van de parochieraad aan het bestuur om
beleid uit te zetten. We zitten in een overgangsperiode en dan is beleid een
belangrijk houvast.
5 - Over het groot Huisbezoek leest u elders ( blz. 16)
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DIACONIE
Opbrengst Vastenaktie 2016
in totaal ruim € 5.500 voor Oeganda.
De huis aan huiscollecte die op maandagavond 21 maart 2016 is gehouden
heeft in totaal ruim € 5500,- opgebracht een prachtig resultaat voor de
mensen in Oeganda. Oeganda is ongeveer 3,5 keer zo groot als Nederland en
België samen. Het land is verdeeld in districten in plaats van provincies. Het
zijn er 111 plus Kampala, de hoofdstad. Alle districten staan onder leiding van
een ‘local council’.
Er leven ongeveer 33 miljoen mensen. De bevolking van Oeganda bestaat uit
36 volken, die allemaal hun eigen taal hebben. Er zijn twee talen die de
meeste mensen wel spreken: Engels en Swahili. Alle kinderen leren al Engels
op de basisschool. Onder de volwassen bevolking is analfabetisme nog groot.
De laatste cijfers uit 2008 spreken over ruim 32% van de bevolking ouder dan
15 jaar.

De overheid geeft veel aandacht aan het gratis basisonderwijs en het
overgrote deel van de kinderen maakt er inmiddels gebruik van. Er zijn nog
relatief weinig middelbare scholen, zeker op het platteland. Er is bovendien
een groot tekort aan leraren, overigens ook voor het basisonderwijs.
Daardoor volgt slechts zo’n 20% van de jongeren middelbaar onderwijs.
Mocht u nog een bijdrage willen overmaken dat kunt u dat doen door storting
op de Rabobank op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 met vermelding
OEGANDA 2016. Een bijzonder woord van dank aan alle collectanten en gulle
gevers voor uw financiële steun aan de bevolking van Oeganda.
Namens PCMO Teun van Grinsven
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Vastenactie
In de veertigdagentijd hebben we op de scholen en bij de Bijbel knutselclub
stil gestaan rond het thema vasten. We vertelden de kinderen dat je kunt
vasten door minder te eten of door geen tv te kijken. In de vastentijd kun je
nadenken over dingen die je echt belangrijk vindt. We hebben niet alleen
gepraat en nagedacht. De kinderen werden uitgedaagd om zich in te zetten
voor de ander.
De kinderen mochten een vastendoosje maken om zo geld op te halen voor
het goede doel, dit jaar was het doel van de vastenactie: Oeganda. De
uitdaging van de Vastenactie was om dit jaar zelf een vastendoosje te maken
van een oud melk- of yoghurtpak en dat met een mooie tekening te
versieren en een paar voetjes te geven of wat dan ook.
De kinderen hebben hun best gedaan.
Uiteindelijk hebben we tien mooie vastendoosjes gevuld terug gekregen. In
de gezinsviering met Pasen vertelden de kinderen hoe ze het geld bij elkaar
verzameld hebben: ze hebben klusjes in huis gedaan, sommige hadden een
beetje spaargeld in het vastendoosje gedaan en weer een ander het rapport
geld.
Op verschillende manieren hebben de kinderen geld ingezameld, in totaal
hebben ze € 75,00 opgehaald! Dank jullie wel!
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BEDEVAART NAAR KATWIJK
Voorde bedevaart naar Katwijk had ik alle ouders en
jongens en meisjes uitgenodigd om een keer mee te
lopen en kennis te maken met de oeroude gewoonte
van een Bedevaart.
Het is heel bijzonder om in de vroege ochtend in het
lentezonnetje langs de rivier en tussen de velden te
lopen, de stilte en de sfeer te proeven, onderweg de
rozenkrans te bidden en ook gezellig te babbelen. En
om na de Mis in het tegenover liggende café buiten
op het terras je eigen boterhammetjes op te eten bij
een kopje thee, of koffie of iets fris. Ook dat heeft
iets romantisch en iets ‘oers’.
Maar het was Moederdag en voor moeders en jonge
kinderen is dat een heel belangrijke dag. Toch waren
er enkele jonge ouders en enkele kinderen meegekomen en dat is al een heel
leuk begin. De oude getrouwen waren er gelukkig ook. We misten het koor.
Maar Anke Jacobs ving dat goed op met de keyboard. En wij hebben voor
twee gezongen.
Volgend jaar is het de 65e keer . Dat is een jubileum. Daar willen we heel
graag extra aandacht aan besteden. Daarom roepen we u nu alvast op de
datum ergens in uw agenda te noteren: 28 mei 2017.

Bij een bedevaartplaats van
Maria hoort een grot. Het
zag er allemaal geweldig uit
in Katwijk . Ook de tuin was
netjes opgeknapt.
Volgend jaar maken we er
een bijzondere bedevaart
van. Het is toch geweldig
dat we dit 65 jaar mochten
doen.
Jos van Rooij.
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EXPOSITIE: “GELOOF IN BERG
EN DAL”
Vanaf 25 juni tot medio september is
er in de protestantse kerk van
Groesbeek een fototentoonstelling van
alle kerken uit de gemeente Berg en
Dal. Marijke Bleeker heeft alle kerken,
van de nieuwe gemeente Berg en Dal
waar een parochie of gemeente aan verbonden is, op creatieve wijze
gefotografeerd.
Bij iedere grote kerkfoto is er ook een kleine foto van de koster/es van de
betreffende kerk en een foto van een plek of een voorwerp dat deze
koster/es dierbaar is. De uitleg waarom dit zo dierbaar is, komt er ook bij te
staan. Er zijn in totaal twaalf kerken gefotografeerd en ook twaalf kosters.

Wij willen iedereen uitnodigen voor de officiële opening van
de expositie op zaterdagmiddag 25 juni om 15.00 uur in de
kerk.
Tijdens de opening zal da. Janneke Ruijs vertellen over het ontstaan van de
expositie, Marijke Bleeker vertelt over haar foto’s, pastoor Henk Janssen - die
als deken betrokken is bij alle tien rooms-katholieke kerken van de expositie zal spreken, als ook burgemeester Slinkman. Daarna zal hij de expositie
officieel openen. Wij zijn zeer vereerd dat hij dit wil doen. Wij hebben van de
burgerlijke gemeente ook subsidie ontvangen voor deze expositie. Daarnaast
zullen de kerkkoren van de kerken uit de kernen Groesbeek, Breedeweg en
de Horst samen zingen.
Na de officiële opening is er gelegenheid om alle foto’s te bewonderen en is
er een glaasje en zijn er hapjes in de Serre.
De tentoonstelling blijft tot medio september hangen in de kerk. Vanaf eind
juni tot medio september is de kerk iedere zondagmiddag open van 14.3016.30 uur om de foto’s te bezichtigen. Van harte welkom

Domina Janneke Ruys
-9-

LITURGISCHE AGENDA – 14 MEI t/m 15 JULI 2016
WEEK VAN 14 - 20 MEI
Pinksteren
za. 14 mei
De Meent
K’tuin
C&D
zo. 15 mei
Antonius
C&D
ma. 16 mei C&D
wo. 18 mei Antonius

17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg;
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
19.00 u. H.Mis;
09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg
10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
10.00 u. G.c.d.; Cantors
19.00 u. H.Mis;

WEEKEND VAN 21 - 27 MEI
Feest van de Heilige Drie-eenheid
za. 21 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. 22 mei
Antonius 10.30 u. 1ste Communieviering; Kinderen/koor
C&D
10.00 u. G.c.d.;
wo. 25 mei Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 28 MEI - 03 JUNI
Feest van het Sacrament/Sacramentsdag
za. 28 mei
De Meent 17.00 u. H.Mis; Dameskoor;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
zo. 29 mei
Antonius 09.30 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
09.15 u. 1ste Communieviering; Jeugdkoor Mikado;
C&D
11.15 u. 1ste Communieviering; Jeugdkoor Mikado;
wo. 01 juni Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 03 juni
C&D
19.30 u. Meditatie
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WEEK VAN 04 - 10 JUNI
50ste Wijding dag Pastor J. van Gestel
za. 04 juni
De Meent 17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. G.c.d..; KK St. Caecilia;
zo. 05 juni
Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis/50ste Wijdingsdag; Alle koren;
G.Hart
10.00 u. 1ste Communieviering; Jeugdkoor Mikado
di. 06 juni
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 08 juni Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEKEND VAN 11 - 17 JUNI
za. 11 juni
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 12 juni
Antonius 09.30 u. G.c.d.; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
wo. 15 juni Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 18 - 24 JUNI
Vaderdag – vakantie pastor J. van Gestel
za. 18 juni
De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
zo. 19 juni
Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis;
wo. 22 juni Antonius 19.00 u. H.Mis;
- 11 -

WEEK VAN 25 JUNI - 01 JULI
vakantie pastor J. van Gestel
za. 25 juni
De Meent 17.00 u. G.c.d.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.c.d.; KK St. Caecilia;
zo. 26 juni
Antonius 09.30 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg
C&D
10.00 u. G.c.d.; KK Horst Sion Breedeweg;
G.Hart
10.00 u. Peuter- en kleuterviering;
wo. 29 juni Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 01 juli
C&D
19.30 u. Meditatie
WEEK VAN 02 - 08 JULI
Vakantie pastor J. van Gestel - Vakantie koren 09 juli t/m 07 augustus
za. 02 juli
De Meent 17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. G.c.d./Comm.dankv.; Jeugdkoor Mikado;
zo. 03 juli
Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. G.c.d.; KK St. Caecilia
di. 05 juli
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 06 juli
Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 09 - 15 JULI
za. 09 juli
De Meent
K’tuin
C&D
zo. 10 juli
Antonius
C&D
wo. 13 juli
Antonius

17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
19.00 u. H.Mis;
19.00 u. H.Mis;
09.30 u. G.c.d.;
10.00 u. H.Mis; Cantors;
19.00 u. H.Mis;
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Gezinsvieringen
De eerstvolgende gezinsviering is op zaterdag 2 juli a.s. Dit is de
communiedankviering en meteen de laatste viering voor de zomervakantie.
Stap voor stap hebben we naar de eerste communieviering toe gewerkt en
dat was een dag om te vieren. Maar hoe gaan we nu verder? Daar willen we
het graag over hebben. En natuurlijk vieren we dan ook dat het bijna vakantie
is!
Voor deze dienst worden speciaal alle kinderen uitgenodigd die in mei en juni
hun eerste communie hebben gedaan. Als je wilt, kun je een cadeau
meenemen om te laten zegenen.
Maar ook ook alle andere kinderen: van harte welkom, om 19.00 uur in de
kerk van H.H. Cosmas en Damianus.
En als we weer allemaal uitgerust zijn, starten we op 17 september weer met
de eerste viering na de grote vakantie.
Bij alle vieringen is jeugdkoor Mikado natuurlijk ook van de partij!

Graag tot ziens,
Pauline, Mieke, Irma en Isabel (werkgroep gezinsdienst)

Peuter- en kleuterviering
Beste ouders,
Dit schooljaar is er nog één peuter en kleuterviering. Op zondag 26 juni om
10.00 uur op de Horst. Iedereen is weer van harte welkom! Als je het leuk vindt
om te zingen ben je van harte welkom om het koor aan te vullen.
Graag tot 26 juni.
Groeten namens de werkgroep peuter/kleuter vieringen
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Kerkbezoek communicantjes Sint Antonius
Wij mochten zondag 21 februari met de
communiewerkgroep de kerk in de Breedeweg
bezoeken. Pastoor Janssen heeft dat gedaan.
Hij heeft ons veel verteld over de kerk. En wij
mochten de kleuren raden die de Pastoor kon
dragen. En ik heb paars goed geraden. De
andere kleuren waren wit en rood en groen en
soms zwart. En de Pastoor heeft ook over de bijbel verteld. Dat er een man
was die altijd met een varken liep. Die man heet sint Antonius en er staat ook
een beeld van in de kerk. We zijn ook in de doopkapel geweest en de duif
kwam naar beneden en daar was het heel koud. Wij vonden het heel
interessant.
Groetjes Gijs

Eerste communie
In mei en in juni zullen 60 kinderen hun eerste communie ontvangen. De
afgelopen maanden zijn ze druk geweest met de voorbereiding op de eerste
communie. Vorig jaar was er een inschrijfviering voor de kinderen. Vervolgens
hebben de kinderen in januari in de voorstel viering verteld wie ze zijn en wat
ze leuk vinden om te doen. Daarna zijn de communicanten gaan werken in
het communiewerkboek, samen met hun ouders hebben ze verschillende
Bijbelverhalen gelezen en geknutseld. Ook hebben de kinderen met hun
ouders geoefend met bidden, het maken van een kruisteken, het onze Vader
en Wees gegroet. Daarnaast hebben de kinderen op school lesjes gehad. In
de lessen hebben we stil gestaan bij verschillende Bijbelverhalen. De kinderen
hebben gehoord over de grote figuren uit het oude testament en ze hebben
verhalen over Jezus gehoord.
Op sommige scholen hebben ze zelfs het verhaal van de verloren zoon mee
uitgespeeld en de meeste kinderen hebben een mooie tekening bij een
Bijbelverhaal gemaakt. Natuurlijk hebben de kinderen ook de liedjes
geoefend, ze zijn bij Mikado geweest om zo een keer mee te zingen in een
koor. En alle kinderen zijn bij een doopviering geweest, het was fijn dat we
welkom waren bij de doopvieringen.
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De eerste communie gaat over samen aan tafel
gaan en delen, daarom zijn de kinderen ook naar
de bakker geweest om te zien hoe brood gemaakt
wordt. We hebben een drukke maar goede
voorbereiding gehad. Wij wensen de kinderen een
mooie eerste communie viering! En dank aan de
werkgroep voor hun inzet!
Er zijn verschillende communie vieringen u
Droom van Jacob
bent van harte welkom!
 Zondag 22 mei om 10.30 uur op de
Breedeweg
voor de kinderen van basisschool de Breedeweg.
 Zondag 29 mei om 9.15 uur en om 11.15 uur in het dorp
Om 9.15 uur voor de kinderen van de basisschol ’t Vossenhol
om 11.15 uur voor de kinderen van de Sieppe, Adelbrecht en Op de
Heuvel
 Zondag 5 juni om 10.00 uur op de Horst
dan komen de kinderen van de basisschool Op de Horst.

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 gezongen.
In de kerk van St. Antonius wordt op woensdag in de sacristie het
Rozenhoedje gebeden, voorafgegaan met
Marialiederen en gevolgd door de
Eucharistieviering. U wordt van harte uitgenodigd.

BARMHARTIGHEID AAN DE GRENS
Jaarlijkse Viering van de ZLTO is dit
jaar in de gebouwen van de Coöperatie
Groesbeek aan de Koningin Wilhelmina
weg op 3 juli om 10.30 uur
- met het gemengd koor Horst Sion
Bredeweg en een overweging van Martin
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Nillessen over de onderlinge solidariteit van boeren.
De viering is voor alle parochianen toegankelijk.
Van harte welkom Pastor Bert
Oosterveer namens ZLTO en
pastor van Rooij namens de parochie..
12 juni zegening Mariabeeld aan
de Sint Antoniuskerk
Na de viering van 10.30 in de kerk van Sint
Antonius aan de Bredeweg, zal het Mariabeeld,
dat onlangs is geplaatst feestelijk worden
ingezegend. U wordt
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

GROOT HUISBEZOEK
Om de parochianen beter te leren kennen en met hen in gesprek te gaan
organiseren de pastors Henk, Jos en Isabel een groot huisbezoek. Tijdens deze
bijeenkomst wordt er informatie gegeven over de parochie. Tevens zijn de
pastors benieuwd of er in de wijk of buurt vragen zijn rondom: kerk, geloof en
spiritualiteit, daar kunnen we samen bij stilstaan. De parochie leeft in alle
wijken van Groesbeek en door u te ontmoeten willen we samen kijken naar de
toekomst.
Het eerste groot huisbezoek zal plaats vinden op 26 mei aanstaande voor de 17
Septemberstraat, Market Garden en de Dakotastraat in de Breedeweg. De
bewoners van deze straten hebben inmiddels een brief ontvangen, wij hopen
hen te ontmoeten in de Buurtsuper.
Na deze eerste bijeenkomst zullen we andere straten uitnodigen door hen een
brief te sturen. Wij hopen op een grote opkomst.
Hartelijke groeten, Pastorale team: Henk Janssen, Jos van Rooij, Isabel van Baal
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Bedevaart naar Kevelaer in 2016
Wilt u alvast in uw agenda noteren:
De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op
dinsdag 9 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

Bedevaart naar Banneux: Heilig
Landstichting woensdag 8 juni
We vertrekken om 7.00 uur precies op de Nijmeegse baan tgo. Hotel Rozenhof.
We maken 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 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 vertrekken 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. Aansluitend rijden we naar Grathem. Rond 20.00 uur
zijn we terug in de Heilig Landstichting. De kosten bedragen € 48 op rekening:
NL81ABNA0472399675 t.n.v. Reisvereniging Banneux te Groesbeek.
Rollators en opvouwbare rolstoelen kunnen in de bus worden meegenomen.
Inlichtingen:
Hans Jurcka Ruyterstr. 29, tel.: 024 - 3971284
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VAKANTIE PASTORES
Met het naderen van de zomer komen ook de
vakanties van de pastores weer in zicht.
Ter informatie volgen hier de periodes dat de
pastores afwezig zijn.
Pastoor H. Janssen: afwezig van 29 juni tot en met 14 juli
Pastor J. van Rooij: afwezig van 22 juli t/m 12 augustus
Pastor J. van Gestel afwezig van 15 juni t/m 10 juli
Secretariaat: gesloten van 20 juli t/m 14 augustus
In de periode van 20 juli t/m 14 augustus is de pastorie niet bereikbaar, maar
we zorgen dat alle brieven of briefjes die binnenkomen worden verwerk. De
pastor is altijd bereikbaar via de pastorie, tel.: 024-3971473.
Wij wensen de pastores een welverdiende vakantie toe.

Bijbelknutselclub
Op zaterdag 21 mei 2016 is er weer bijbelknutselclub, we staan dan stil bij
Hemelvaart en Pinksteren wat vieren we eigenlijk met deze dagen? En
natuurlijk gaan we weer iets moois knutselen. De vorige bijeenkomsten
waren weer gezellig, de kinderen hebben een vastendoosje gemaakt en geld
op gehaald voor het goede doel Oeganda. En ze hebben een Palmpasen stok
versierd.
Op zaterdag 18 juni is de laatste bijbelknutselclub van dit schooljaar. Dan zijn
alle communicantjes van dit jaar ook van harte welkom om te komen. We
zullen het jaar gezellig afsluiten met een leuke film. De tijd is waarschijnlijk
weer van 15.00-16.30 uur maar misschien beginnen we iets eerder dat ligt
aan de film. Alle communicantjes krijgen per mail nog een uitnodiging. Mocht
je mailadres veranderd zijn, wil je ons dan een mailtje sturen met het nieuwe
mailadres?
Graag tot 21 mei en 18 juni.
Groetjes, Isabel en Xandra
- 18 -

LIEF EN LEED
Gedoopt:
Liva, dochter v. Marina Jurisevic en Daan Liebers, Boterbloemstraat 2
Vinz, zoon v. Marieke Perenboom en Peter Verheul, Solidus 75, Elst
Marlijn, zoon v. Sandra Eeren en Thijs Lenssen, Kon. Wilhelminaweg 1a
Siem, zoon v. Elly Eeren en Daan ten Haaf, Klompenmaker 5
Wisse, zoon v. Evelien Takken en Paulus van Dreumel, Bezembinder 19
Ryan, zoon v. Saskia van Beek en Dennis Wellesen, van Ostadeweg 15
Djénairo, zoon v. Dionne Heusels en Stefanie Sip, Stekkenberg 27
Overleden:
Annie Maria Jacoba Fleuren - Verouden, Gooiseweg 5, 87 jaar
Wilhelmus Theodorus Liebers, Veenbeshof 26, 70 jaar
Hendrica Maria Peters - Eikholt, Vendelierstraat 54, 84 jaar
Arnoldus Johannes Saedt, Stationsweg 117, 95 jaar
Marijke Liebers - Kuijpers, Bruuk 91, 67 jaar
Gertruda Maria Gerrits-Claus, Stationsweg 11h, 80 jaar
Maria Barbara Clara Verheijen - Zilessen, de Bongerd 54, Molenhoek, 53 jaar
Lambertus Kamps, Schoolweg 9, 89 jaar
Elisabeth Petronella Jacobs-Hubers, Stationsweg 13f, 87 jaar
Wilhelmus Johannes Kaal, Herwendaalseweg 25, 88 jaar
Johanna Antonia Cornelia Veulings-Kuijpers, Stationsweg 11e, 81 jaar
Antonius Nicolaas van Kesteren, Kruksebaan 34, 89 jaar
Gerarda Joanna Peters-Jansen, Hoge Horst 66, 83 jaar
Hendrina Johanna Maria Janssen-Pouwels, De Meent 53, 90 jaar
Edmond Wilhelm Gertruida Pouwels, Zevenheuvelenweg 10b, 75 jaar
Theodorus Hendrikus Wijnhoven, Paulus Potterweg 15, 90 jaar
Frederik Franciscus Antonius Maria Janssen, van de Veldeweg 168, 64 jaar
Johanna Hendrina Petronella Spaan - de Bruin, Broekkant 16, Malden, 86 jaar
Jeane Harriette Lo Fo Wong - Ho A Fa, Parklaan 39, Groesbeek, 97 jaar
Cornelis Joseph Janssen, Hollands Klooster 4, 74 jaar
Anton Cox, Generaal Gavinstraat 11 Mook, 67 jaar
Gehuwd:
Janneke Gietman en Luuk Poelen, Cranenburgsestraat 82
Lianne Perenboom en Chris Roelofs, van de Veldeweg 8
Shannon van den Ing en Ton van Haaren, van de Veldeweg 22
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REACTIES EN KOPIJ
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 20-juni -2016 naar:
Het volgende parochieblad komt uit op 07-07-2016.
Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473
Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998
Pierre Ronde, Sint Antoniusweg 2, tel.: 06-22214898
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 Diaken en I. van Baal pastoraal werkster.
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 2A
Beheerder gebouwen:
Dhr. T. Koch
Frieselaan 8
Beheerder administratie:
Dhr. G. Peters
Zwanenveld 9123
Communicatie:
Dhr. E. Schuivens
Bruuk 81
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