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KOM HEILIGE GEEST
Zondag 9 juni 2019, Johannes 20, 23
Na deze woorden blies Hij over hen en zei: Ontvangt de heilige Geest.

Om te beginnen…
Kom o Geest des Heren kom
uit het hemels heiligdom,
waar Gij staat voor Gods gezicht.
Kom der armen troost, daal neer,
kom en schenk uw gaven, Heer,
kom wees in de harten licht.
Kom o Trooster, Heil'ge Geest,
zachtheid die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
Kom o vrede in de strijd,
lafenis voor 't hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.
Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
Zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.
Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond,
maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.
Geef uw gaven zevenvoud,
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.
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Van de redactie
Voor u ligt een fris nieuw parochieblad boordevol informatie & inspiratie op weg naar Pinksteren! Volop
vernieuwing en beweging in onze
parochie; een nieuw lid van het
parochiebestuur stelt zich voor (p 5),
de Kloostertuin kapel nodigt uit om
samen te vieren of gewoon even stil
te worden bij de Heer (p 6), diverse
mogelijkheden om op bedevaart te
gaan, aan te sluiten bij vieringen of
samen Bijbellezen...
Het parochieblad puilt uit en daarom
verwijzen we graag ook naar onze
website met o.a. indrukken van het
kloosterweekend in april en een
recensie van de Gruusbekse Passion.

“De Kerk als onze moeder, als
ons huis: het verwelkomende
en open huis waar de veelkleurige vreugde van de Heilige
Geest wordt gedeeld”.
Pinksteren 2017
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Met Pinksteren horen we wat Gods
6
Geest allemaal kan doen: twijfelaars
11
krijgen geloof, angstigen moed,
zwakken kracht, zwijgzamen durven 12
15
naar buiten te gaan om de boodschap van liefde en vrede te verkon- 16
digen...
17
18
Gods Geest kan eensgezindheid
19
geven in verscheidenheid, om samen
21
te werken aan Jezus’ droom van
22
vrede. Laten we daarom de heilige
23
Geest vragen om bij ons te komen,
door het gebed op p 2 of eenvoudig 24
te zeggen: ‘Kom heilige Geest’. Gods
Geest geeft vleugels!
Een gezegend Pinksterfeest,
de redactie
3

Om te beginnen...
Inhoud
Pastorale gedachte
Vanuit bestuur en team
Nieuws uit de parochie
Gods Woord op zondag
Liturgische agenda
vervolg Nieuws uit parochie
Verdieping & Inspiratie
Op de koffie bij
Uit het verleden
Kind, Gezin & Jongeren
Wel & Wee
Contactgegevens
Ik wil / ik zoek
Bezinning

Pastorale gedachte
PAAS-PINKSTERGEDACHTE: HOE ERG DE SITUATIE OOK IS

Je kunt zomaar terecht komen in een situatie waaruit geen uitweg mogelijk
lijkt. Het hoort bij ons menselijk leven. Waarom moet ik dit meemaken, klinkt
het dan wel eens, waarom moet mij dit overkomen? Ik heb ook wel eens
iemand horen zeggen: waarom ik niet?
Negatieve ervaringen horen we eerder dan positieve. Maar is de tegenhanger
van een negatieve ervaring niet altijd een positieve? Hoe gaan we om met het
negatieve dat ons overkomt? Kruipen we dan weg in onszelf, sluiten we ons
op in onze eigen ideeën of kunnen we in die situatie ook nog echt luisteren
naar anderen die iets positiefs hebben te melden?
De ongelovige Thomas had het zwaar te verduren. Zijn Vriend Jezus was van
hem afgenomen. Hij was gestorven. Thomas was zó blij met Hem geweest. Hij
geloofde in Hem. En nu was Hij er ineens niet meer. Thomas kan niet gedraaid
komen met zijn verdriet. Hij trekt zich terug, sluit zich op, is niet bij de anderen
als de opgestane Heer aan hen verschijnt en zijn vrede
aan hen geeft. Thomas kan het niet geloven, maar is op
een of andere manier wel al geraakt. Hij wil nu toch wel
bij die anderen zijn. En dan verschijnt de Heer opnieuw,
nu speciaal voor Thomas. ‘Thomas, leg je handen maar
in mijn wonden’. Dan is Thomas om. Dan komt Hij tot
geloof en roept uit: ‘Mijn Heer en mijn God’!
Juist in datgene wat voor ons zo moeilijk kan liggen, misschien onvergeeflijk is,
wil de verrezen Heer ons ontmoeten als degene die ons zijn vrede geeft. En
het kan dan zijn dat we zelfs gaan danken voor alle ellende die we hebben
ondervonden, omdat we daardoor nog meer de liefde hebben ontdekt van
Hem die voor ons allen zijn leven heeft gegeven.
Franciscus die nu al zes jaar onze paus is, prikkelt het geweten om barmhartig
christen te zijn en open te staan voor een persoonlijke relatie met Jezus. Dat
we open komen voor Hem, zoals Thomas. Dat we, hoe erg de ellende ook was,
kunnen zien dat het een weg kan zijn naar iets heel moois. Dat wij daartoe
Gods heilige Geest mogen ontvangen,
Rudo Franken, kapelaan
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Vanuit bestuur en pastoraal team
Mogelijk is u bij de contactgegevens van de parochie in een vorig parochieblad
opgevallen dat de parochie een nieuw bestuurslid heeft voor gebouwen. Per
1-1-2019 is hij door de bisschop benoemd tot bestuurslid voor de parochie
Groesbeek. De redactie heeft hem benaderd om zich aan u voor te stellen.
MICHEL DANKERS STELT ZICH VOOR ALS PAROCHIEBESTUURSLID VOOR GEBOUWEN

Als nieuw lid van het parochiebestuur wil ik mij graag aan
u voorstellen. Mijn naam is Michel Dankers en ik woon
sinds de zomer van 2018 in Groesbeek. Na drieëndertig
jaar in het midden van het land gewoond te hebben zijn
we, vanwege het werk van mijn vrouw, vorig jaar
verhuisd. Ik ben trotse vader van drie zoons waar ik
fulltime voor zorg.
Na de middelbare school heb ik de opleiding tot ‘eerste
monteur landbouwtechniek’ afgerond. Daarna ben ik als
monteur in diverse bedrijven werkzaam geweest totdat
we besloten dat ik voor de kinderen zou gaan zorgen.
Parallel daaraan ben ik een klussenbedrijf begonnen om toch nog met techniek
bezig te kunnen zijn. Ook het vrijwilligerswerk voor de Nicolaaskerk in Baarn
droeg daaraan bij omdat ik de restauratie van het interieur van de kerk mocht
begeleiden.
Het was een intensieve periode waarin het de uitdaging was om de investering
af te stemmen op de wensen en behoeften van parochianen en vrijwilligers, in
een tijd waarin kerkbezoek en inkomsten niet vanzelfsprekend zijn. Mede door
inzet van vele vrijwilligers is er een prachtig resultaat behaald.
In mijn vorige parochie ben ik als klein jongetje begonnen als misdienaar en
heb de laatste vier jaar zorggedragen voor het onderhoud en beheer van
gebouwen en terreinen. Toen ik enige tijd terug in het parochieblad de oproep
zag voor een soortgelijke functie in de Groesbeekse parochie kon ik het dan
ook niet laten om daarop in te gaan. Met veel enthousiasme wil ik me voor de
parochiegemeenschap inzetten en een steentje bijdragen aan de kerk die ons
dierbaar is. Ik zie er naar uit om met velen van u kennis te mogen maken.
Michel Dankers
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Nieuws uit de parochie
KAPEL MARIËNDAAL/KLOOSTERTUIN BEHOUDEN

Vanaf 1 februari 2019 huurt de Stichting St. Michael
Groesbeek de kapel Mariëndaal/Kloostertuin van ZZG.
Het doel van de Stichting is de kapel ter beschikking te
stellen - ten behoeve van de parochie - voor de viering
en verdieping van het katholieke geloof in Groesbeek en
bevordering van de devotie tot de zalige Karl Leisner.
Zo viert de parochie er elke zaterdagavond om 19.00 uur
de eucharistie en wordt de mogelijkheid geboden om er
een doopviering, een huwelijks- of jubileumviering, of
uitvaart te houden. Tevens is er in het kader van de zalige
Karl Leisner elke vrijdagmorgen de eucharistie en aansluitend aanbidding. Ook
is er ruimte voor een concert of bijeenkomst die past in deze gewijde ruimte.
En voor een rondleiding in en rond de kapel en het verhaal van de zusters van
Mariëndaal en de zalige Karl Leisner. Ook is een pelgrimsroute langs 9 voor
Karl Leisner belangrijke plaatsen beschikbaar.
In goed overleg met de parochie is geregeld dat de misstipendia naar de parochie gaan en dat de collectes ten goede komen aan de Stichting voor o.a. klein
onderhoud, versiering en ondersteuning van de huur.
De stichting geeft elke maand een kapelnieuwsbrief uit. De kapel is de hele dag
open en nodigt uit om stil te worden en de Heer te ontmoeten. De kapel is op
de 1e etage van de Kloostertuin en wel boven restaurant ’t Groeske.
KEVELAER - Wilt u vast in uw agenda noteren: De bedevaart naar Kevelaer is dit

jaar op dinsdag 6 augustus. In de volgende editie van het parochieblad volgt
meer informatie.
LOURDESBEDEVAART - Van 16-21 september 2019 kunt u mee

naar Lourdes. We reizen samen vanaf Groesbeek en vliegen
vanaf Maastricht voor een zesdaagse bedevaart. We sluiten
aan bij het programma van Huis voor de Pelgrim (voorheen:
Organisatie Limburgse Bedevaart Lourdes). Het is bijna
onmogelijk om te beschrijven wat Lourdes met je kan doen.
Beleef het zelf en ga de ontmoeting aan, zo schreef in het vorige parochieblad
één van de vijf deelnemers aan de Lourdesbedevaart van dit jaar. Ook in 2019
gaat kapelaan Rudo Franken mee. Hij kan u meer informatie hierover geven.
Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl
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VIERDAAGSE MIS – DANKEN VOOR ALLES – KAN DAT WEL?

Op zaterdagavond 13 juli om 19.00 uur
vindt in de Cosmas en Damianuskerk te
Groesbeek een eucharistieviering plaats
in het teken van de 4daagse die de dinsdag daaropvolgend in Nijmegen van
start gaat. In deze viering zingt het kerkkoor Horst Sion Breedeweg gezangen in
het Engels, Duits, Latijn, Nederlands en
Slavisch. Bij menig met name Latijns
gezang zal iedereen mee kunnen zingen.
Vóór de viering wordt daarvoor zelfs
even ingezongen. Op het einde wordt
het 4daagselied gezongen.
Thema van de viering is ‘Danken voor
alles, kan dat wel?’ In de viering zal een
aantal lezingen en gebeden in het
Engels, Duits en Frans en mogelijk nog
andere talen worden gedaan. Dan staat wel de Nederlandse tekst in het
boekje. Celebrant is kapelaan Rudo Franken.
Na afloop van de viering is op het plein voor de kerk gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee. Het zou leuk zijn als mensen
iets lekkers meebrengen dat na afloop met elkaar gedeeld kan worden. Dat
kan voorafgaand aan de viering bij de kraampjes voor de kerk worden afgegeven. Van harte welkom. Soyez les bienvenus. Herzlich Willkommen. You are
most welcome. Sei il benvenuto. Eres bienvenido.
KERK GROESBEEK OPEN TIJDENS 4DAAGSE – Het is inmid-

dels traditie dat de Cosmas en Damianus tijdens de
4daagse open is voor een gebed, gesprek, stilte, of een
kaarsje opsteken. Door velen wordt daar dankbaar
gebruik van gemaakt. Iedereen is van harte welkom op
donderdag 18 juli, ook voor deelname aan de Mis van
9.00 uur in de Mariakapel.
CONCERT GROESBEEKS GEMENGD KOOR ‘THAT’S THE SPIRIT’ - op vrijdag 21 juni

om 20.00 uur in de Cosmas en Damianuskerk te Groesbeek. Mensen zullen de
heilige Geest muzikaal kunnen proeven doorheen alle muziektijden. Dwarsfluit, cello en piano begeleiden de zang. Lees hier meer op de website.
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IN MEMORIAM PIET GELDTMEIJER EN THIJS JANSSEN

Op 27 februari j.l. overleed Piet Geldtmeijer zo plotseling in de leeftijd van 76
jaar. Jarenlang was hij bij de parochie betrokken als vrijwilliger.
Zo’n tien jaar na zijn vrouw Dini, die toen de coördinatie had, kwam Piet de vouwploeg van het Dorp
versterken. Maar liefst 28 jaar was hij van de partij; de
eerste jaren was er ook het gesjouw naar boven en
naar beneden, toen er nog gewerkt werd ‘Onder de
Pannen’. Niet alleen hielp hij mee met het rapen,
vouwen en nieten van de parochieblaadjes, hij was
ook de man van de hand- en spandiensten. Hij deed de
voorbereiding, wist mensen te verbinden met zijn
humor en mopjes, zijn aandacht voor gezelligheid, een
rondje koffie met wat lekkers erbij – hij hield bij wie
aan de beurt was om te trakteren - en een rondje limonade of wat sterkers.
Op 8 april j.l. overleed Thijs Janssen in de leeftijd
van 88 jaar. Vanaf zijn pensionering (65 j) heeft hij
in navolging van zijn vrouw Marianne die het al
verschillende jaren deed, mee geholpen met het
parochieblad. Rapen vond hij maar niks – dat zat
hem niet in de vingers – maar nieten deed hij als de
beste. Samen met Piet hielp hij bij het klaarleggen
van de blaadjes voor de vouwers. Thijs, als oudste
van een gezin van 14 kinderen, verstond de kunst
om altijd gezellige verhalen te vertellen
Vanuit de parochie willen we hen beiden van harte danken voor hun toewijding, persoonlijke aandacht en de vele kleine dingen.
Piet en Thijs, mogen jullie nu de warmte en het licht ontvangen, die jullie zo
rijkelijk hebben gegeven. En we wensen jullie echtgenotes Dini en Marianne,
jullie kinderen en hun gezinnen heel veel licht en liefde voor de komende tijd.
WANDELEN MET AANDACHT – een gezamenlijk initiatief van de katholieke en

protestante kerk op iedere eerste donderdag van de maand. Vertrek vanuit de
Serre bij de protestantse kerk om 9.45 uur. We wandelen, met een thema als
leidraad, alles bij elkaar net iets meer dan een uur en sluiten af met het
aansteken van een kaarsje en een kopje koffie of thee. Om 11.45 uur klinken
de hartelijke groeten ten afscheid. Zie ook website parochie.
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DANK-JE-WEL-AVOND VRIJWILLIGERS – Op dinsdagavond 2 april was in de Slenk

op de Horst voor de vrijwilligers van de parochie een leuke en ontspannen
avond. De ongeveer vijftig aanwezigen vanuit de hele parochie werden door
de pastoor aan elkaar voorgesteld; daarbij werden woorden van waardering
uitgesproken voor het diverse werk wat zij doen.
Voor de pauze vertelde de pastoor aan de hand van een powerpoint z'n
verhaal over Panama en Guadeloupe, de Wereldjongerendagen waar hij in
januari is geweest. Over de reis, de ontvangst door de mensen, hun leven, hun
eten, hun dansen. En over de hakketeen en Polka, twee dansen die ze daar
met de jongeren hebben kunnen uitvoeren en waar het hele dorp aan
meedeed. En over de eucharistieviering met paus Franciscus.
Na de pauze was het tijd
voor oud-Hollandse spelen.
Dat werkte uiteraard verbindend. Samen spelen
bleek een schot in de roos
te zijn. Met dank aan degenen die deze avond hebben
georganiseerd. Bij het weggaan ontvingen de mensen
nog een boekje ‘Danken
voor alles, kan dat wel?’.
Dit boekje is ook in de kerk beschikbaar voor wie wil. Hier (op onze website)
kunt u het verslag lezen van Ru Niemeyers pelgrimstochten (153 pagina’s).
COLLECTE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS – In het Pinksterweekend van 8, 9

en 10 juni is er tijdens de vieringen in de kerken van Groesbeek hiervoor een
extra collecte. U kunt uw bijdrage ook storten op NL24RABO 01174 07 550 ten
name van het missiecomité met vermelding Ned. Missionaris 2019. Dit jaar
wordt zuster Willy van Mel gesteund o.a. voor haar medische zorg ten behoeve
van Baba, Kameroen. Meer info, zie website. Namens MOV, Teun van Grinsven
VASTENACTIE – heeft € 3.935,48 opgebracht in onze parochie. Over het doel

van dit jaar (schoon drinkwater, maken van putten) kunt u lezen op de website
of in het vorige parochieblad. Aan allen die hebben bijgedragen en gecollecteerd onze hartelijke dank. Namens MOV, Teun van Grinsven
1E THEMAVIERING in het project “Ga je mee” die gepland was op zaterdag 1 juni

19.00 in de Cosmas en Damianuskerk gaat niet door. Er blijkt momenteel nog
te weinig animo om hieraan actief mee te werken. Werkgroep themaviering
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BIJBEL LEZEN - In de oneven weken op woensdagochtend van 10.00 uur-11.30

uur lezen we, in de pastorie, in een kleine groep de Bijbelteksten van de
eerstkomende zondag. Vaak lezen we ze nog een tweede keer en delen met
elkaar wat er opvalt, wat er uitspringt of waar een vraag over is. Met elkaar
ontstaat er een iets bij de teksten dat moeilijk te benoemen is, maar dat we
als bijzonder waardevol ervaren. Het is een open groep. Nieuwe mensen zijn
welkom. Je mag je aanmelden. Je mag ook zo binnen komen lopen.
Data: 5 en 19 juni, 3 en 17 juli. Contact: Frieda Rutten: f.o.rutten@kpnmail.nl
JOHANNESEVANGELIE - Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest rondom

het Johannesevangelie. We beginnen met een korte meditatie. Dat helpt ons
met proberen meditatief te lezen, als het ware door de letterlijke betekenis
van de tekst heen. Telkens een klein stukje. Lezen en even stil zijn om te voelen
waar de tekst ons raakt. Luisteren naar de ander en de taal van het hart. Wil je
nog aanschuiven? Er is nog plaats voor twee tot drie mensen. Maandag 3 juni,
19.30 uur is de eerstvolgende bijeenkomst (en dan in het najaar nog 3 keer) in
de pastorie. Voorwaarde is wel dat je een half uur eerder komt, zodat je ingepraat kunt worden. Aanmelden bij Ria Hopman: riahopman@XS4all.nl
COLLECTANTEN GEVRAAGD - voor de vieringen in de kerk op de Breedeweg. U

kunt zich melden bij Pierre Ronden of bij het parochiecentrum (zie blz. 22-23).
GRUUSBEKSE PASSION - Saamhorigheid met het eeuwenoude lijdensverhaal van

Jezus in een Groesbeeks jasje was voelbaar in de kerk van de Breedeweg die
zowel op Goede Vrijdag als Paaszaterdag tot de laatste plaats gevuld was.
Een grandioze voorstelling van allemaal mensen uit Groesbeek, van verenigingen en solisten en vele vrijwilligers die zich spontaan hadden gemeld om
mee te doen met dit project van Fanfare Jubilate Deo bij gelegenheid van hun
70ste verjaardag. Dè motte ze dukker doon. Zo klonk het na afloop. Op de
website kunt u hier de hele recensie lezen door kapelaan Rudo Franken.
Gelukkig heeft de fanfare besloten om hier een DVD van uit te brengen, zodat
ook degenen die geen kaartje konden bemachtigen, dit kunnen meebeleven.
LEES OP ONZE PAROCHIE-WEBSITE OVER:








2e hands-zorghulpmiddelen op de Horst
recensie passieconcert Sankt Cäcilienchor Wyler door Eugène Ceulemans
bezinningsbijeenkomsten Centrum voor Parochie Spiritualiteit Nijmegen
flyer parochievernieuwing
open kloosterdag 19 mei
indrukken kloosterweekend abdij Lilbosch-Echt 26-28 april 2019
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Het Woord van God op de zondag

26 mei: Handelingen 15,1-2.22-29/Ps
67,2-8/ Apok 21,10-14.22-23/ Joh
14,23-29 (Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden…)

16 juni: Spreuken 8,22-31/ Ps 8,4-9/
Rome 5,1-5 / Joh 16,12-15 (De Geest
der waarheid zal u tot de volle waarheid brengen)

30 mei: Handelingen 1,1-11/ Ps 47,2- 23 juni: Genesis 14,18-20/ Ps 110,1-4/
9/ Efese 1,17-23/ Lucas 24,46-53 (Gij 1Korinte 11,23-26/ Lucas 9,11-17
moet van dit alles getuigen.)
(Geeft gij hun maar te eten)
2 juni: Handelingen 7,55-60 / Ps 97,12.6-9 / Apok 22,12-14.16-17.20 / 30 juni: 1Koningen 19,16.19-21/ Ps
Johannes 17,20-26 (opdat zij één zijn, 16,1-2.5-11/ Galaten 5,1.13-18/ Lucas
9,51-62 (Volg Mij.)
zoals Wij één zijn.)
9 juni: Handelingen 2,1-11/ Ps 104,
1.24.29-31.34/ 1Kor. 12,3-7.12-13/
Johannes 20,19-23 (Zoals de Vader
Mij gezonden heeft, zo zend Ik u…)

7 juli: Jesaja 66,10-14 / Ps 66,1-7.16.20
/ Galaten 6,14-18 / Lucas 10,1-12.1720 (De oogst is groot, maar arbeiders
zijn er weinig.)

10 juni: Handelingen 1,12-14 / Ps 87,
14 juli: Deuteronomium 30,10-14 / Ps
1-7 / Johannes 19,25-34 (Vrouw, zie
69,14.17.30-37 / Kolosse 1,15-20 /
uw zoon … Zie uw moeder)
Lucas 10,25-37 (wat moet ik doen om
het eeuwig leven te verwerven?)
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Liturgische agenda
Legenda: WCV = Woord-Communieviering; Cosmas= Cosmas en Damianus (Dorp);
K’tuin= kapel 1e etage Kloostertuin boven Groeske

25-26 mei
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

6e zondag van Pasen C
Meent H.Mis – H. Janssen - Samenzang
K’tuin H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
Breedeweg H.Mis – R. Franken – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia

di 28 mei
wo 29 mei

vr 31 mei

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Meent 17.00 H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Breedeweg 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – R. Franken
Hemelvaart van de Heer C
Breedeweg 9.30 H.Mis – R. Franken - Samenzang
Cosmas 9.00 H.Mis – H. Janssen – Samenzang
K’tuin H.Mis 9.00 – R. Franken

1-2 juni
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

7e zondag van Pasen C
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK. St. Caecilia

di 4 juni
wo 5 juni
do 6 juni
vr 7 juni

Cosmas 9.00 H.Mis – H. Janssen
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – H. Janssen
K’tuin H.Mis 9.00 – H. Janssen

8-9 juni
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Hoogfeest Pinksteren C – extra collecte WNM
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
Cosmas Gezinsmis – H. Janssen/A. v. Veelen – Jeugdkoor
Mikado
Breedeweg H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Schola Cantorum - Gregoriaans

do 30 mei

zo

9.30 u.
10.00 u.
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Ma 10 juni
10.00 u.

2e Pinksterdag
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang met Cantors

di 11 juni
wo 12 juni
do 13 juni
vr 14 juni

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
K’tuin H.Mis 9.00 – R. Franken

15-16 juni
za 17.00 u.
19.00 u.

Hoogfeest H. Drieëenheid C
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin H.Mis – H. Janssen - Samenzang

zo

Breedeweg H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia

9.30 u.
10.00 u.

di 18 juni
wo 19 juni
do 20 juni
vr 21 juni

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
K’tuin H.Mis 9.00 – R. Franken

22-23 juni
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

Hoogfeest Sacramentsdag C
Meent H.Mis – H. Janssen - Samenzang
K’tuin H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Dorp
Breedeweg H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK Horst Sion Breedeweg

di 25 juni
wo 26 juni
do 27 juni
vr 28 juni

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
K’tuin H.Mis 9.00 – R. Franken

29-30 juni
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

13e zondag door het jaar C
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin H.Mis –– H. Janssen - Samenzang
Breedeweg WCV – werkgroep – Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia

di 2 juli
wo 3 juli

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
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do 4 juli
vr 5 juli

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
K’tuin H.Mis 9.00 – R. Franken

6-7 juli
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.

14e zondag door het jaar C
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg en
kerkkoren Mook (Deutsche Messe). Thema: klik hier
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia

10.00 u.
di 9 juli
wo 10 juli
do 11 juli
vr 12 juni

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis– R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
K’tuin H.Mis 9.00 – R. Franken

13-14 juli
za 17.00 u.
19.00 u.

15e zondag door het jaar C
Meent H.Mis – R. Franken – Samenzang
Cosmas H.Mis (b.g.v. 4daagse) – R. Franken – KK Horst Sion
Breedeweg
K’tuin H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Breedeweg H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken - Samenzang

zo

19.00 u.
9.30 u.
10.00 u.

di 16 juli
wo 17 juli
do 18 juli
vr 19 juli

Cosmas 9.00 H.Mis – H. Janssen
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
K’tuin H.Mis 9.00 – R. Franken

In meimaand rozenkransgebed ma t/m vr 18.30 u. in Cosmas

14

TRADITIE KERSTSTALLEN 2018 DE HORST, BREEDEWEG EN CENTRUM

De groep kerststalbouwers, ook wel stalmeester genoemd, van De Horst,
Breedeweg en het centrum hebben weer goed hun best gedaan om de
kerststallen mooi tot hun recht te laten komen. Al vele jaren zijn de vaste
groepen kerststalbouwers in de diverse kerken van onze parochie druk met
het opbouwen van de kerststallen en het plaatsen van diverse sparren. Men
zingt wel o dennenboom maar het zijn sparren die meestal gebruikt worden.
Aan de voorzijde van de kerk op de Horst en het centrum is aan weerszijden
van de hoofdingang een spar met verlichting aangebracht zodat de toegang
prachtig is gemarkeerd. De kerststal in de Breedeweg heeft een andere plek
gekregen in de kerk, zodat tijdens bezoek aan de Mariakapel de kerststal van
achter het smeedijzeren hekwerk kan worden aanschouwd. Tevens was de
kerststal aanzienlijk kleiner van opzet dan voorgaande jaren, hetgeen weer
aanzienlijk minder werk verschaft.
De kerstsparren in en buiten de kerken zijn belangeloos beschikbaar gesteld
door enkele inwoners van de Horst en een groot aantal door familie Schoenmakers van het Nijerf alsmede hoveniers-bedrijf Jan Langenveld uit Groesbeek
waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.
Ook een woord van dank aan kosteres Rikie Straatman voor de koffie met een
versnapering, altijd weer een gezellig samenzijn in de sacristie.
De grote spar in de kerk van de Breedeweg is door familie Janssen uit Milsbeek
ter beschikking gesteld, waarvoor hartelijk dank. Het moet voor de kerststalbouwers een voldoening geweest zijn om zoveel kerkgangers te zien die
ongetwijfeld een kijkje in hun gebouwde kerststallen genomen hebben. Op
dinsdag 8 januari 2019 werd alles weer opgeruimd en gingen de kerstfiguren
weer een jaar in de opslag. Een bijzonder woord van dank aan alle kerststalbouwers die zo trouw elk jaar het nodige werk verzetten en de kerstsfeer in en
buiten de kerk weergeven.
Tevens een woord van dank aan de dames die de versiering van de kerken
gedurende het gehele jaar voor hun rekening nemen, in het bijzonder met de
kerstdagen, alsmede het schoonmaken van de kerken dat ook door een groep
dames al vele jaren tot volle tevredenheid wordt uitgevoerd.
In de Breedeweg worden er door een paar dames kerstattenties (ook wel
kerstgave genoemd) gemaakt voor zieke en mindervalide parochianen in de
Breedeweg. Deze worden dan door familieleden, kennissen of buurtbewoners
bij voornoemde parochianen tijdens of na de kerstdagen thuisbezorgd; een
goede kerkelijke actie die door velen wordt gewaardeerd, een bijzonder woord
van dank aan deze dames die deze actie al vele jaren verzorgen.
Teun van Grinsven
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Verdieping & Inspiratie
LOSSE LETTERS, SLECHTS SAMENGEVOEGD.
VERBROEDERING LEIDT TOT BROEDERSCHAP....EN DUS TOT ZOVEEL MEER!

V - de V van Verwantschap, verbinding en verscheidenheid.
We kunnen toch meer verwant en verbonden zijn dan we zelf denken,
ondanks alle verschillen.
E - Letter E kan staan voor Erbarmen.
Ouderwetser taalgebruik, maar oh zo actueel: compassie, gewoon mee(be)
leven met elkaar, in voor en tegenslagen.
R - de R van Realiteit, en (innerlijke) Rust.
Niet de waan van alledag, het 7 x ...tig uren per etmaal druk, druk, druk zijn,
dat jaagt op, vermindert alle realiteitszin, kan zelfs leiden tot geen zin meer
hebben in de realiteit.
B - B van Betekenis, ergens inhoud en invulling aan geven.
Betrokkenheid en Broederschap, een (h)echte club(je) in welke vorm dan ook
in het daagse.
R - van Radar, iets onder de radar krijgen, signalen
oppikken, ontvangen en zenden.
Wat vaker zonder dat schermpje of display maar in de
echte communicatie zoals het bedoeld is.
O - van Omzien, niet als terugkijken, maar als Omzien
naar die ander, wat vaker zo af en toe.
E - van Ego (ik), ons allemaal zo bekend en vertrouwd,
als tweede natuur en zo handig ook vaak. 'Ikke en de rest kan…of '' de dikke
Ik.' Willen we werkelijk meer of juist minder hiervan?
D - van Daadkracht, plannen en voornemens uitvoeren, gewoon doorzetten
en met hulp blijven proberen te doen.
E - van Eindig en Eindeloos, ook als Einder, de horizon, eindeloze vergezichten, verruimend uit- en inzicht en toekomstperspectief.
R - van Redelijkheid, in alle redelijkheid hebben wij als mensen die kwaliteit
ook in huis.
I - van Interesse, die echte belangstelling voor de ander, in plaats van nieuwsgierigheid voor roddels en bla,- bla,- praatjes.
N - de letter N aan het begin van Nieuw, nieuw leven, een nieuwe koers, een
heel nieuwe lente komt eraan.
G - de sluitende letter G, van God, Geloof en Gospel.
Geloof, liefde en hoop, in jezelf, in die ander, in en met Hem en voor en met
elkaar.
Liesbeth van Dinther
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Op de koffie bij…
Eugène Ceulemans. Pas na het gesprek – op weg naar huis – realiseerde ik me
dat het wel heel toevallig is dat het Groesbeeks Gemengd Koor waarvan
Eugène al meer dan 30 jaar de muzikaal leider is, bezig is aan een Pinksterproject ‘That’s the Spirit’. Natuurlijk een voltreffer voor dit parochieblad met als
thema ‘Kom, heilige Geest’. Op vrijdag 21 juni om 20.00 uur vindt in de kerk
van de H.H. Cosmas en Damianus dit
concert plaats en zullen mensen de
heilige Geest muzikaal kunnen proeven
doorheen alle muziektijden. Fijn toch
om kort na Pinksteren zo’n fantastisch
concert te kunnen meemaken en ons te
laten inspireren door de Geest. Fluit,
cello en piano begeleiden de zang.
Ja, Eugène houdt wel van een nieuwe
geest. Laatst kwam Riet van het St. Caeciliakoor met een stoffig boek van de
zolder van Mariëndaal. Daarin staat een
mis van Herman Funnekotter, die de
nonnen 2-stemmig hebben gezongen,
een mooie, eenvoudige melodie die
Eugène heeft bewerkt en 4-stemmig gemaakt, nu de Missa Sancta Birgitta.
Eind van het jaar zal deze door het St. Caeciliakoor worden gezongen. Ja,
bewerken gaat Eugène goed af en daarmee weet hij niet alleen de koorleden
te bezielen maar ook de ‘gewone’ kerkgangers. Je wordt als het ware opgetild.
Op een andere manier kunnen we dat ook zeggen van de eeuwenoude Gregoriaanse zang die Eugène al jaren in de kerk ten gehore brengt met de Schola
Cantorum. Deze zang blijft mensen bezielen en inspireren. De zang doet
gewoon iets met je.
Ja, daar hadden we het ook over, dat de zang zo gemist wordt op de (basis)school, terwijl zang juist zoveel goeds in ons bewerkt en zeker ook van groot
belang is voor onze jeugd. Gelukkig is er wel een enthousiast jeugdkoor Mikado
onder leiding van Eugène, ook al jaren. Natuurlijk zouden veel meer kinderen
het geluk moeten kennen van zingen, en zeker met Eugène. En dat kan! Want
er is plaats voor jou. Dat geldt natuurlijk voor alle genoemde koren. Iedereen
is van harte welkom om te komen zingen en ook een stukje vriendschap te
ervaren. Eugène, dankjewel voor dit gesprek en voor wat je doet voor onze
Groesbeekse gemeenschap,
Rudo Franken, kapelaan
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Uit het verleden…
MISDIENAARS VAN DE COSMAS EN DAMIANUS KERK OMSTREEKS 1920

V.l.n.r:
Piet
Jacobs,
Hein
Driessen
Jzn., Sjef
Jacobs en
Jan
Driessen
Jzn.

De ernstige gelaatsuitdrukking van de jongetjes zou wel eens te wijten kunnen
zijn aan de welhaast Spartaanse geestelijke opvoeding die misdienaars
genoten. Op schooldagen moesten ze na de kindermis – van half acht tot
ongeveer acht uur – verschijnen op het ‘Hollands Klooster’ voor catechismusonderricht. ‘s Zondagsmiddags kregen ze bijbelschool, al naar gelang de leeftijd van twee tot drie of van twee tot vier uur. De jongens die gevraagd werd
om misdienaar te worden moesten nog veel meer tijd in de kerk doorbrengen.
Nog in de jaren vijftig werden er op zon – en feestdagen vier missen
opgedragen, om half 7, kwart voor 8, om 9 uur en kwart over 10 de Hoogmis.
Vervolgens om 3 uur het Lof. Voor het dienen van de ‘vroegmis’ moesten ze
dus om 6 uur opstaan. Op werkdagen pas om half 7, de eerste mis begon dan
om 7 uur, de tweede om kwart voor 8 en de derde om half 9, zodat de misdienaars wel eens te laat op school kwamen. Koster en organist in die tijd was
Everhardus ‘Gerrit’ Jacobs, hij had zes zonen die waarschijnlijk allemaal
misdienaar zijn geweest. Op deze foto zien we er twee, de in 1907 geboren
Piet en de in 1908 geboren Sjef. Piet was muzikaal aangelegd, hij mocht naar
Utrecht om daar drie jaren lang de kerkmuziekschool te bezoeken. Hij ontpopte zich tot een bekwaam organist, al in 1928 zat hij achter het orgel. Ruim vijftig
jaar bespeelde hij het instrument, waarvoor hij in 1978 geëerd werd met de
pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.
Door Gerrie G. Driessen
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Kind, Gezin & Jongeren
NIEUWS VAN DE WERKGROEP PEUTERS EN KLEUTERS

Aangezien in de kerk op de Horst geen Paasvieringen gepland stonden, werd
het Peuter- en kleuteruurtje met Pasen verplaatst naar de C&D. Op 2e Paasdag
om 10.00 uur was er voor de kinderen die in de kerk zaten, een eigen
‘kinderkerk’. Pastoor Janssen legde eerst aan de kinderen de betekenis van de
Paaskaars en het doopwater uit en vervolgens gingen we met zijn allen naar
het parochiecentrum. Daar werd het Paasverhaal
verteld vanuit het oogpunt van de eigenwijze en
nieuwsgierige Kriek, de haan. Vervolgens was het
tijd om te knutselen en paaseieren te zoeken, wat
een groot succes was. Deze ‘kinderkerk’ krijgt
zeker een vervolg!
NIEUWS VAN DE BIJBELKNUTSELCLUB

Op zaterdag 13 april kwam de Bijbelknutselclub weer bij elkaar, dit keer ter
voorbereiding op het feest van Palmzondag. Na een verhaal over de intocht
van Jezus in Jeruzalem te hebben gehoord, gingen de kinderen aan de slag. De
mooiste Palmpaasstokken werden gecreëerd, om de volgende dag in een
feestelijke gezinsviering te worden gezegend
met wijwater. In deze Palmzondagviering
werden nog veel meer Palmpaasstokken in
processie meegedragen door kinderen! Na
de viering mochten alle kinderen hun eigen
palmpaasstok weer ophalen om mee naar
huis te nemen of… om uit te delen aan
iemand die er heel blij van zou worden!
Alle palmpaasstokken bij elkaar
NIEUWS VAN DE WERKGROEP GEZINSVIERINGEN

De eerstvolgende en tevens laatste gezinsviering in dit schooljaar is op
zaterdag 8 juni om 19.00 uur in de kerk van C&D. Alle kinderen, in het
bijzonder de communicanten van dit jaar, zijn van harte welkom! Neem vooral
jullie ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s mee.
NIEUWS VAN DE WERKGROEP 1E COMMUNIE

In de afgelopen weken hebben de communicanten een bezoek gebracht aan
de bakker op de Horst en bij de Buurtsuper in de Breedeweg. Ze mochten er,
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onder andere, een broodhaantje maken. Fijn dat we ook dit
jaar weer welkom waren!
En dan is het bijna zover!! Op 12 mei zullen 30 communicanten hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen. De
viering is om 10.00 uur in de Cosmas en Damianus kerk. Deze
weken maken de kinderen hun laatste werkjes af in het
werkboek en knutselen nog even aan hun versierde
doos die straks op het altaar komt te staan. Ook wordt
er nog extra geoefend op Het Onze Vader en Wees
Gegroet. Natuurlijk hebben we nog een generale
repetitie, en dan op naar een mooie zondag op 12 mei.
NIEUWS VAN DE COOLE KERKCLUB

Een paar Coole Kerkclubbers organiseren eind mei/ begin juni
een eigen Wie Is De Mol. Wil je ook meedoen en ben je 11 jaar
of ouder, meld je dan aan bij Anneke van Veelen, 06-13100544
of a.vanveelen@cosmasendamianusgroesbeek.nl, dan voegt zij
je toe aan de WhatsAppgroep. Dan word je op de hoogte gehouden van deze en alle andere activiteiten van de Coole Kerkclub, dus te zijner
tijd word je dan uitgenodigd voor het spel Wie Is De Mol!
ZOMERKAMPEN IN DE ZOMERVAKANTIE!

Heb je in de zomervakantie niets te doen en wil je graag erop uit? Ga dan mee
met één van onderstaande zomerkampen. Een tip: meld je snel aan!
Jongens van 7 t/m 12 jaar: zomerkamp in Wellerlooi, 5 t/m 9 augustus 2019
Sporten en spelen in het bos, leren over God, nieuwe vrienden maken en een
geweldige bonte avond! Kosten: € 85,Meisjes van 7 t/m 12 jaar: zomerkamp in Weert, 5 t/m 9 augustus 2019
Leuke buitenspellen doen, veel leren over God, mooie knutselwerken maken
en nieuwe vriendinnen maken. Kosten: € 85,Jongens van 12 t/m 17 jaar: survivalkamp in Epen, 12 t/m 16 augustus 2019
Klimmen, hiken, geloof, mountainbiken, zwemmen en goede vrienden maken;
wat wil je nog meer? Kosten: €100,Meiden van 12 t/m 17 jaar: Meidenkamp in Sittard,12 t/m 16 augustus 2019
Gezelligheid, geloof en sportiviteit; drie ingrediënten die bij elkaar het ideale
recept zijn voor een fantastisch kamp. Kom je ook? Kosten: € 90,Info: Veroniek Christ, t: 06-20980556 of v.christ@bisdom-roermond.nl
Ook zeilkamp voor jongens van 12-18 jaar (10-17 aug) en WKJ Zomerkamp
voor jongeren van 12-16 jaar in Venray (10-17 aug) - ZIE WEBSITE PAROCHIE
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Wel & Wee

GEDOOPT
06-04-2019: Jayden Heffernan, Cosmas en Damianus
06-04-2019: Nyva van Doorn, Goddelijk Hart van Jezus
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 12 mei hebben de volgende kinderen de Eerste Heilige Communie
ontvangen:
Kenley Harmsen, Ruben Rutten, Suus Kuijltjes, Joris Peters, Teun Peters, Dex
van Raay, Thijn Nielen, Luka Rutten, Suus Hoogstraten, Fiene van Uden, Janne
Jacobs, Norah Lenders, Roy Jansen, Theed de Groof, Dani van Haare, Siem van
Doorn, Niki Arts, Pepijn Sünnen, Lars Bekers, Roos Egging, Linn Hopmans,
Milana van Lierop, Amanda van Doorn, Tim van Gemert, Noud Smits, Fleur
Teunissen, Jannick Ribberink, Jarno van Gelder, Sjoerd Peters, Casper Peters.
Wij willen deze kinderen bij dezen van harte feliciteren!
OVERLEDEN
30-03-2019: Truus Janssen, 100 jaar
08-04-2019: Thijs Janssen, 88 jaar
10-04-2019: Cato Langen-van Gils, 86 jaar
11-04-2019: Eric Reijnen, 54 jaar
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Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus
PAROCHIECENTRUM
Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024- 397 1473
Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972
Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek
Email: par.groesbeek@kpnmail.nl
Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl
Openingstijden: werkdagen tussen 9.15 - 12.00 uur
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kun je
doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.
LITURGISCHE VIERINGEN
kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek
Za 19.00 uur, Zo 10.00 uur, di en do 9.00 uur (in november do 19.00 uur)
kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg
Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur
PASTORAAL TEAM (024-397 1473 tijdens kantooruren)
pastoor H. Janssen, 06-51105494 - henkjanssen876@gmail.com
kapelaan R. Franken, 06-46193591 - rfrankenpr@hotmail.com
pastoraal werker A.v.Veelen 06-13100544 - annekevanveelen@gmail.com
PAROCHIEBESTUUR
Pastoor-voorzitter:
Dhr. H. Janssen, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, 06-51105494
Vicevoorzitter:
Dhr. G. v. Gorkum, Gen. Gavinstraat 72, 6562 ML Groesbeek, 024-3971324
Secretaris:
Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, 024-3977718
Penningmeester: vacant
Gebouwen:
Dhr. M. Dankers, m.dankers@cosmasendamianusgroesbeek.nl
Vrijwilligers:
Mevr. B. Pattikawa, Cypresstraat 3, 6562 HA Groesbeek, 06-11130073,
barbara.pattikawa@gmail.com
Administratie: Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen
KERKHOFBEHEER
C&D/De Horst: Tom Weber, 0612787297, tomenlidy@gmail.com
Breedeweg: Teun van Grinsven, 06-20623972 / Rob Paulis, 024-3977718
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COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473,
Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl
Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum
Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag
doorgeven vóór maandag 12.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus:
NL86RABO0117405949
Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52
ANTONIUS – St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, 024-3971998
Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898
Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D
(publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven
vóór maandag 10.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29RABO0117405132
GODDELIJK HART – Ketelstraat 1, De Horst
Alleen incidenteel vieringen
Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum
PAROCHIEBLAD GROESBEEK
Redactie: kapelaan Rudo Franken (eindred.), Carla Windau, (eindred.),
Martijn Pouwelsen (lid), Hemmie Cillessen (lid)
Volgende uitgave: juli-sept; vouwen: 11 juli; bezorgen: voor 20 juli
Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek,
rfrankenpr@hotmail.com - vóór 25 juni
Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad
ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.
BELANGRIJKE PAROCHIE INFORMATIE
IK WIL / IK ZOEK (zie ook colofon)

CONTACT

huis- en ziekenbezoek, misintenties, kerkbijdra-

parochiecentrum

ge, meehelpen in de parochie, in- en uitschrijven, adreswijziging en overige vragen
doopsel, huwelijk, biechtgesprek, ziekenzalving,

priester/parochiecentrum

avondwake en uitvaart
huis- / ziekenbezoek, eerste communie, vormsel
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pastoraal teamlid / pc

EEN UITDAGING AANGAAN, GOED VOOR HET BREIN, TOCH?

Met een lekkere kop koffie in de hand
lees ik een artikel over het brein.
De werking van het brein is tegenwoordig hot.
Geregeld komt er iets voorbij in de media
dat ons leert dat die ene kwab of hersenhelft
ons in staat stelt om bij voorbeeld
op te letten in het verkeer,
argwaan te hebben in onveilige situaties
of lief te hebben.
Het zal wel, denk ik vaak,
kwabje hier of kwabje daar.
Feit is dat de onvoorspelbaarheid
van ons denken en doen toch nog vaak een mysterie is.
Toch is het stuk in de krant interessant:
het zegt dat bewezen is
dat je brein snel achteruit gaat
als je er niets mee doet.
Het is belangrijk om uitdagingen aan te gaan
en nieuwe dingen te (blijven) leren.
En vooral niet alleen leuke dingen.
Het brein heeft er wat aan als het moeite kost.
Ook best logisch ja,
het is gezond om je geest open te stellen
en ruimte te maken voor frisse energie
en nieuwe plannen.
Dat blaast oud stof weg.
Muzikant Frank Zappa zei het al:
“Je geest is als een parachute:
als-ie niet openstaat, doet ie het niet”.
En terwijl ik mijn kopje wegzet denk ik:
”toch maar beginnen
aan die cursus origami?”
Netty
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