Beste parochianen
Inleiding.
In dit laatste parochieblad van het Pastoraal Jaar 2014-2015 kijken we terug op
een jaar waarin veel is gebeurd:
Veel kinderen werden gedoopt, deden hun Eerste Communie of ontvingen het
Vormsel. Huwelijken waren er wel , maar fors minder dan voorheen.
We waren ook betrokken bij het afscheid van veel mensen via een avondwake,
gebedscommunieviering of Heilige Mis, leidend naar een begrafenis of
crematie. Naast deze liturgische bezigheden, waren er ook de wekelijkse
vieringen, de huisbezoeken en de bezoeken in het ziekenhuis.
Na een jaar hard werken is het nu tijd om even uit te rusten, vakantie te nemen
en God weer op een andere manier in je leven te laten komen.
Vakantie betekent: tijd die nog leeg is, die nog opgevuld kan en mag worden,
tijd om andere dingen te gaan doen en de zinnen te verzetten, ook bedoeld om
de eigen accu weer op te laden voor een nieuw Pastoraal Jaar 2015 -2016, dat
op zondag 27 september om 10.00 uur in de kerk van de H.H. Cosmas en
Damianus te Groesbeek geopend zal worden.
Als pastoraal team werden we tijdens het afgelopen jaar gehandicapt doordat
Diny Booyink ziek werd. Het is nog niet duidelijk wanneer zij terugkeert. We zijn
in overleg met het bisdom over een tijdelijke vervangster voor haar.
Veel dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die actief zijn en waarop de parochie
drijft: denk o.a. aan de mensen die kosteren, collecteren, als lectoren mee
voorgaan, mensen die in koren zingen, de kerk schoonhouden en versieren, de
mensen die de kerkhoven bijhouden, het parochieblad vermenigvuldigen, in
elkaar zetten en rondbrengen, de mensen die bezig zijn met de voorbereiding
van de sacramenten van het doopsel, eerste communie en vormsel, die
voorgaan in avondwake, de website opmaken.

U allen zij een goede en welverdiende vakantie toegewenst.

-1-

Nieuwe encycliek van de Paus.
Donderdag 18 juni is de nieuwe encycliek van de Paus Franciscus over de
Schepping verschenen. Zodra de Nederlandse vertaling er is, komt er ook een
samenvatting van deze encycliek. Deze willen we gebruiken in gesprekken
over deze encycliek in de parochie en in gesprekken met de protestante
gemeente van Groesbeek. Na de vakantie willen wij met u in gesprek over
deze belangwekkende encycliek.
Paus Franciscus wil met dit herderlijk schrijven invloed uitoefenen op de
wereldvergadering van Parijs die in december 2015 in Parijs gaat plaatsvinden
om te komen tot een nieuw klimaatverdrag en tot een verdere bescherming
van het milieu. Hij zal in november a.s. een rede uitspreken in de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Vanuit het Parochiebestuur.
In de afgelopen maanden is het kerkbestuur bezig geweest met het vaststellen
van een reglement voor het beheer van de drie begraafplaatsen van de
parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek, te weten aan de
Kloosterstraat in Groesbeek - Dorp, de Sint Antoniusweg in Groesbeek Breedeweg en aan de Ketelstraat in Groesbeek - de Horst. Dit reglement is nu
ter goedkeuring voorgelegd aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch.
Penningmeester Dick Winkel heeft zijn ontslag aangeboden aan de bisschop.
Het parochiebestuur is verrast door dit ontslag omdat de ontslagbrief al weg
was toen een groot deel van het bestuur hiervan hoorde en heeft met Dick
nader gesproken. Hieruit is naar voren gekomen dat Dick zich niet kan vinden
in de huidige stijl van besturen. Het bestuur vindt het jammer dat Dick niet
eerder zijn gevoelens heeft besproken in het bestuur.
In de rapportage van de Monumentenwacht stond dat op de zolder van de
kerk mogelijk asbeststof was aangetroffen. Om te bezien of dit het geval was,
is onderzoek gedaan. Toen bleek, dat dit stof inderdaad asbestvezels bevatte
en dat dit stof reeds over de trap van de zolder naar de koorzolder was
gekomen en verder de kerk in. Daarop is besloten, de kerk, de trap naar de
koorzolder en de koorzolder te laten reinigen door een gecertificeerd bedrijf.
Dit is gebeurd. Ook is besloten de kerkzolder voorlopig af te sluiten totdat een
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goede oplossing voor de reiniging van deze zolder is gevonden. Met het
reinigen van asbeststof zijn grote financiële bedragen gemoeid. ... Uw pastor
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DIACONIE
MIVA EEN LANGE TRADITIE
MIVA extra collecte in het weekend 29 en 30 augustus 2015.
MIVA is in 1935 opgericht om missionaire werkers in het buitenland te
ondersteunen met vervoer. Sindsdien zijn het vooral de opvolgers van de
missionarissen, de lokale broeders en zusters, die een beroep doen op MIVA
voor financiering.
Vervoer en communicatie zijn onmisbaar
MIVA zendt dus zelf geen mensen of
materialen naar ontwikkelingslanden, en
financiert uitsluitend de lokale aanschaf van
concrete middelen: een terreinwagen, fietsen,
motoren, een computer. Vervoer en
communicatie zijn onmisbaar voor het werk
van deze lokale ‘pioniers’. Zonder dat kunnen ze de mensen die hun hulp
nodig hebben niet bereiken. Er is geen openbaar vervoer en de wegen zijn
slecht.
Dank aan al onze donateurs Mede dankzij
onze donateurs financieren wij al 80 jaar
lang vele projecten. Pater Melis in het
binnenland van Borneo, zuster Jiemjit in de
sloppenwijken van Thailand, zuster Rita in
de woestijn van Eritrea en broeder
Dominick op het platteland van Zuid-Afrika.
Zonder auto, motor of fiets van MIVA was hun werk onmogelijk geweest.
Daarom mede namens al onze pioniers: dank aan onze donateurs voor hun
trouwe steun!
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Extra collecte op 29 en 30 augustus 2015. Tijdens alle missen zal er op
zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2015 een extra kerkcollecte gehouden
worden voor de Missie Verkeersmiddel Aktie (MIVA)
mocht u liever een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op banknr.
NL24 RABO 0117 4075 50 t.n.v het Missie comité met vermelding MIVA
2015. Namens PCMO Teun van Grinsven

WEEK NEDERLANDSE MISSONARISSEN
Opbrengst collecte € 456,-.
Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms
hebben zij echter wel steun nodig. Daarom is er
tijdens het Pinksterweekend in de kerk van de
Breedeweg en Groesbeek geld ingezameld 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 nog een bijdrage 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.
Namens PCMO Teun van Grinsven
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ACTIVITEITEN VANUIT DE SERRE
AANDACHTIG WANDELEN
Lopend jezelf, elkaar en de natuur ontmoeten
e

Op elke 1 donderdag van de maand, beginnend op 3 september willen wij –
protestantse gemeente en katholieke parochie – als gezamenlijke activiteit
een maandelijkse wandeling organiseren.
De wandeling begint om 9.45 uur in de Serre van de protestantse kerk met
koffie/thee, een ontmoeting met elkaar en ’n meditatief momentje. Van
daaruit gaan we een uur wandelen – 5 kilometer.
Je zou kunnen zeggen: ‘wandelend stilstaan bij de zin van
je/het leven’. Maar we wandelen natuurlijk ook met elkaar,
dus ook die ontmoeting krijgt zijn plaats en we wandelen in
de rijke natuur rond Groesbeek, dus ook die willen we met
aandacht ervaren.
Rond 11.15 zijn we uiterlijk terug in de Serre, waarna we ook
daar weer een meditatief moment hebben: even samen stil staan bij wat we
hebben ervaren en een lichtje aansteken op de glazen tafel in de kerk. We
besluiten met koffie/thee tot 11.45 uur.
De wandelingen worden begeleid door domina Janneke Ruys, pastor Jos
van Rooij en mevr. Ria Hopman.
Iedereen is van harte welkom. Het is in principe ‘vrije ínloop’, maar voor de
eerste keer vinden we het fijn als u zich opgeeft bij Da Janneke Ruys 3976628
of pastor Jos van Rooij 3971473

Zondag 28 juni zingt het koor New Challenge uit Heumen in de
viering van 10.00 uur onder leiding van Erik Fortier.
Met enkele Groesbeekse dames als leden heten we hen bijzonder welkom en
verheugen we ons op een mooie viering. Erik Fortier is een jonge
enthousiaste dirigent, die ook de arrangementen schrijft. Het koor is een
popkoor van 14 leden, dat ook in de kerk zingt.
U allen van harte welkom
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VIERDAAGSEVIERING::
Zaterdag 21 juli 19.00 in de Cosmas
Thema: ER OP UIT GAAN EN THUIS KOMEN
Lopend jezelf weer vinden
Veel mensen maken na hun werk eerst een wandeling. Ze
hebben ervaren dat het hen helpt om echt thuis te komen.
Wanneer ze zonder wandelen thuiskomen is hun hoofd vaak
nog vol van het werk. Ze kunnen niet verklaren waarom er na
hun werk thuis ruzie is of waarom er zo'n negatieve stemming
heerst.
Ze geven de spanningen die ze op hun werk oplopen door
aan hun gezin. Omdat ze niet eerst helder zijn geworden,
geven ze door wat troebel in hen is.
Voor veel mensen is lopen een belangrijke manier om zich te reinigen. Het
helpt hen om afstand te nemen van de belevenissen die hen hebben
aangegrepen. Tijdens het lopen vallen problemen simpelweg van ze af.
Kierkegaard zei eens dat hij geen verdriet kende, waarvan hij zich niet kon
bevrijden door te lopen.
Wandelen is: afstand nemen van alles wat je afhankelijk maakt, van alles wat
aan je kleeft en je ware Zelf vertroebelt. Je neemt afstand van de emoties die
je in de greep houden, van irritatie, droefheid, moeheid, weerstand of
jaloezie. Wandelen is een voortdurend veranderingsproces. Je gaat steeds
verder. Je laat de gedachten los die in je opkomen en de emoties die je
willen bepalen. Je bevrijdt je door te lopen van alles wat je wil beheersen,
opdat je eigenlijke gedaante steeds meer te voorschijn komt.
Tijdens het lopen word je je bewust waar je eigenlijk naar toe gaat. Novalis
zegt: “Waar zijn we naar onderweg ? - Altijd naar huis ... ”. Lopen heeft
altijd een doel. Uiteindelijk is het doel altijd een ‘thuis’, een vaderland, een
warme woonkamer ... Tegelijk besef je dat je op weg bent naar een ander
Thuis, een Vaderland dat niet van deze wereld is, dat in jouw thuis wel even
begint, maar dat je pas ‘ooit’ zult vinden.

Uit: Anselm Grün – Dagelijkse Rituelen
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CATECHESE
BERICHTEN VAN EEN NIEUWE SPIRITUALITEIT
De indaling van de ziel in het lichaam
Als het koor tijdens het Credo zingt: “et incarnatus est” – “en die mens is
geworden” -, wordt de priester geacht zijn hoofd te buigen voor dit grote
mysterie. ‘Incarnatie’ betekent letterlijk ‘vleeswording’- Jezus kiest om te
‘incarneren’, om ‘in te dalen’ in een aards lichaam.
Wat met Jezus gebeurt, gebeurt ook met ons. Ook onze ziel daalt in als we
verwekt worden en groeien in de schoot van onze moeders.
Het lichaam is ‘het huis’ waarin onze ziel wil wonen, waarin ze zichzelf leert
kennen en zichzelf wil uiten. Het lichaam is een buitengewoon rijk en
fijngevoelig ‘instrument’ voor de ziel. In de bijbel staat ergens dat de
Engelen daarom jaloers zijn op de mensen. Het lichaam vertelt ons alles wat
we beleven en vooral hoe we het beleven en wat het ons doet. Meer en
eerder dan het verstand en de gedachten vertelt ons lichaam ons door
allerlei signalen wat een bepaalde ervaring ons doet. Het lichaam is niet
zomaar een omhulsel, een stoffelijke jas die we hebben aangetrokken over
ons zielenwezen heen, maar het is het thuis van de ziel, levensvoorwaarde
voor de ziel en het ‘instrument’ van de ziel. Via het lichaam spreekt de ziel
vaak zelfs meer rechtstreeks dan via de gedachten. Hoe beter je in je lichaam
‘zit’, hoe beter je bent ingedaald in je lichaam, hoe meer je de verlangens van
je ziel kunt waarmaken in je leven.
Je kunt ook slecht ‘geïncarneerd’ zijn, slecht in je lichaam zitten.
Als het moeilijk voor je is om je lichaam te voelen en je daardoor ook maar
weinig voeling hebt met je gevoelens, ben je soms maar half ingedaald in je
lichaam. Een deel van je bewustzijn is niet verankerd in je lichaam. Het voelt
zich hier niet thuis. Dit geeft emotioneel gevoelens van: ‘er-niet-bij-horen’,
‘anders-zijn-dan-de-anderen’, ‘je-niet-thuis-voelen’, gevoelens van
verlangen en onrust en daardoor ook vaak van onzekerheid.
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Daarbij komt dat ons geloof het lichaam en het aardse vaak tegenover de
ziel en het hemelse stelt als het ‘niet-goede’ tegenover het goede.
Maar de aarde en de hemel, het lichaam en de ziel zijn geen tegenpolen. Ze vullen
elkaar aan, ze verrijken elkaar, ze zijn elkaars dienaar en hulp. De hemel die je
zoekt, het ‘Thuis’, waar je naar verlangt, is aanwezig in alle cellen van je lichaam.
Door heel je lichaam en door heel de aardse schepping heen stroom het Licht van
God. Daar moet je het zoeken.
Ons spirituele doel is niet om het aardse lichaam te overwinnen of te ontstijgen,
maar juist om het oprecht te voelen en te waarderen met alles wat er bij hoort.
Contact maken met je lichaam is contact maken met je ziel, want in je lichaam
spreekt je ziel zich uit.
Veel mensen vinden hun lichaam niet mooi of goed genoeg en hebben een hekel
aan de klachten die het veroorzaakt. Vanuit zo’n liefdeloze houding kan er geen
boodschap komen vanuit je lichaam. Daarvoor is het nodig dat je je lichaam eerst
erkent en waardeert als het verfijnde en unieke instrument van je ziel, als je
trouwste kameraad, die reageert op alles, wat je denkt voelt of waarneemt. Het
lichaam is de spiegel van je ziel en wil je helpen om je plek op aarde, je ‘Thuis’ op
aarde te vinden.
Het lichaam kan je geen ander verhaal vertellen dan dat van je diepste behoeften
en verlangens. Het brengt je thuis bij jezelf, bij je eigen natuur en bij God, die in je
woont. De spirituele essentie
van je lichaam

is onverwoestbaar:
ze is ‘Licht van God’.

Ontleend aan: Pamela
Kribbe: ‘Ode aan de aarde,
Ode aan jou’.
Ps: Ik ga dit boek voor u
samenvatten in deze stukjes. J.v.Rooij.
“ Wees goed voor je lichaam, zodat je ziel er graag
gaat wonen ”.
(Kerklerares Theresia van Avila geb. 1515
- uit De Roerom)
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EERSTE COMMUNIE DORP
Hallo, ik ben Lutein Wijnhoven; op school moeten wij vanaf groep 4 een werkstuk
maken. Ik vroeg aan mama of ik mijn werkstuk over de communie mocht doen. Dit
vond mama een leuk idee. Wij hebben foto’s in de kerk gemaakt van de boom met
stambomen van alle communicanten. En wij hebben nog foto’s gemaakt van het
tabernakel, de communiedozen op het altaar, de tafel met dingetjes van hoe vroeger
de communie was en nog veel meer.
Thuis heb ik allerlei hoofdstukken getypt, de hoofdstukken gingen over:
de voorbereiding, het dopen van een kindje ( in dit geval mijn klasgenootje Royenna
), de kerkbezichtiging, waar en waarom je de communie doet en wat bijvoorbeeld
een hostie is. Ik heb aan pastor van Rooy ook een hostie gevraagd; die plak ik erbij!
Het laatste hoofdstuk ging over de communie zelf! De foto’s die ik eerder heb
gemaakt zijn nu bij de goede hoofdstukken geplakt. Ik heb een heel leuke communie
gehad!

HET VORMSEL
Het vormsel komt weer in zicht. Het is de afronding van de drie ‘kindersacramenten’ de drie ‘opname-sacramenten in de kerk’: doopsel,
communie, vormsel.
Het vormsel is de voltooiing van deze drie. Bij de doop en de eerste
communie hebben de ouders hun ‘jawoord’ gegeven aan het geloof van
hun kind, nu mag het kind zelf ‘ja’ zeggen, zelf zijn of haar bewuste
keuze maken om bij de kerk te horen en te leven naar het voorbeeld van Jezus.
De kinderen hebben op school een brief mee naar huis gekregen om zich in te
schrijven voor de voorbereiding. Mocht u deze brief niet ontvangen, wilt u uw kind
dan via de pastorie of de pastor zelf opgeven.
Dit jaar zal Vicaris van den Hout in ons Dekenaat komen vormen. De voorbereiding
begint in de week na de kermis. Het vormsel zelf is op zaterdag 14 en op zaterdag
21 nov. om 18.30 uur voor Horst, Breedeweg en Dorp. Wie in welke kerk zien we na
de inschrijving.
Werkgroep Vormsel en Pastors
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LITURGIE
Liturgische agenda – 27 juni t/m 11 september 2015
WEEK VAN 27 JUNI - 03 JULI - Vaderdag
za. 27 juni
De Meent
17.00 u. Wo.Co. Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. Wo.Co. KK Horst Sion;
zo. 28 juni
Antonius
09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. Wo.Co.; New Challenge uit
Heumen;
wo. 01 juli
Antonius
19.00 u. H.Mis;
vr. 03 juli
C&D
19.30 u. Meditatie;
WEEK VAN 04 - 10 JULI
za. 04 juli
De Meent
K’tuin
C&D
zo. 05 juli
di. 07 juli
wo. 08 jul

Antonius
C&D
C&D
Antonius

WEEKEND VAN 11 - 17 JULI
za. 11 juli
De Meent
K’tuin
C&D
zo. 12 juli
Antonius
C&D
wo. 15 juli
Antonius

17.00 u. Wo.Co.;
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
19.00 u. Wo.Co./Gezinsdankv. 1e Communie.;
Jeugdkoor Mikado;
09.30 u. H.Mis; KK St.Antonius;
10.00 u. Wo.Co.; KK St.Caecilia;
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
19.00 u. H.Mis;

17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
19.00 u. H.Mis;
19.00 u. Wo.Co.; Cantors;
09.30 u. Wo.Co.;
10.00 u. Wo.Co.;
19.00 u. H.Mis;
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WEEKEND VAN 18 - 24 JULI
za. 18 juli
De Meent
K’tuin
C&D
zo. 19 juli
Antonius
C&D
wo. 22 juli
Antonius

17.00 u. Wo.Co.;
19.00 u. H.Mis;
19.00 u. H.Mis;
09.30 u. H.Mis;
10.00 u. Wo.Co.; Cantors;
19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 25 - 31 JULI
za. 25 juli
De Meent
K’tuin
C&D
zo. 26 juli
Antonius
C&D
wo. 29 juli
Antonius

17.00 u. Wo.Co.;
19.00 u. H.Mis;
19.00 u. Wo.Co. Cantors;
09.30 u. H.Mis;
10.00 u. H.Mis;
19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 01 - 07 AUGUSTUS
za. 01 aug.
De Meent
K’tuin
C&D
zo. 02 aug.
Antonius
C&D
wo. 05 aug.
Antonius

17.00 u. H.Mis;
19.00 u. H.Mis;
19.00 u. Wo.Co.;
09.30 u. H.Mis;
10.00 u. H.Mis; Cantors;
19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 08 - 14 AUGUSTUS - Keverlaer
za. 08 aug.
De Meent
17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; Cantors;
zo. 09 aug.
Antonius
09.30 u. Wo.Co;
C&D
10.00 u. H.Mis;
di. 11 aug.
Kevelaer
11.15 u. H.Mis;
wo. 12 aug.
Antonius
19.00 u. H.Mis;
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WEEK VAN 15 - 21 AUGUSTUS – Maria Hemelvaart
za. 15 aug.
De Meent
17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
zo. 16 aug.
Antonius
09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. Wo.Co.; KK St.Caecilia;
wo. 19 aug.
Antonius
19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 22 - 28 AUGUSTUS
za. 22 aug.
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. 23 aug.
Antonius
09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
wo. 26 aug.
Antonius
19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 29 AUGUSTUS - 04 SEPTEMBER – Miva
za. 29 aug.
De Meent
17.00 u. Wo.Co.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 30 aug.
Antonius
09.30 u. Wo.Co.; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. Wo.Co.; Cantors;
di. 01 sept.
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 02 sept.
Antonius
19.00 u. H.Mis;
vr. 04 sept.
C&D
19.30 u. Meditatie;
WEEK VAN 05 - 11 SEPTEMBER – Kermis
za. 05 sept.
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. 06 sept.
Antonius
09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
ma. 07 sept.
C&D
09.00 u. Schuttersmis;
.
KK Horst Sion Breedeweg;
wo. 09 sept.
Antonius
19.00 u. H.Mis;
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GEZINSVIERINGEN
De eerstvolgende gezinsviering is op zaterdag 4 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,
maar hoe gaan we nu verder? Hoe kunnen we proberen om een beetje te
leven als Jezus, dus om een goed mens te zijn? Daar willen we het graag
over hebben en daar hebben we het thema ‘al het goede begint klein’ aan
gekoppeld. En natuurlijk vieren we dan ook dat het bijna vakantie is!
Voor deze dienst worden speciaal alle kinderen uitgenodigd die in april en
mei 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 12 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 en Irma (werkgroep gezinsdienst)
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BEDEVAART NAAR KEVELAER.
220. Dat is, met dit jaar erbij, het aantal bedevaarten naar Kevelaer vanuit
Groesbeek. Een respectabel aantal, en zeer velen zijn ons dus al voorgegaan.
Dit jaar is de bedevaart op dinsdag 11 augustus !
Wie mee wil met de bus kan onderstaand formulier invullen en inleveren bij
de pastorieën van De Horst, Groesbeek centrum en Breedeweg. Graag het
geld (€ 10,-- p.p., gepast) bijvoegen in de enveloppe ! Opgave kan natuurlijk
bij de hiernaast genoemde adressen; graag uiterlijk vóór zondag 26 juli !!
Ook dan graag contant te betalen. Wilt u die uiterste datum in de gaten
houden i.v.m. de reservering van de bussen !!!
Het programma in Kevelaer is als volgt:
- vanuit de bus in processie naar de basiliek
- 11.15 uur Heilige Mis, in de basiliek
- 14.00 uur Lof met uitstelling van het Allerheiligste, in de basiliek
- 14.45 uur Kleine kruisweg, op de kruiswegplaats, aansluitend aan het lof.
De bussen vertrekken ’s middags om 17.00 uur weer uit Kevelaer.
Ook kunt u natuurlijk op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen.
We hopen weer op een grote schare mensen uit heel Groesbeek, die de
processie naar de kerk lopen en de diensten zullen
bijwonen in de prachtige basiliek. Opnieuw zal
pastor Van Gestel voorgaan in de mis en ook in het
lof en in de kruisweg .
Leden van de koren van de nieuwe parochie
Cosmas en Damianus, luisteren de diensten op, en
ook zijn er enkele solisten. Maar als alle kerkbezoekers samen zingen is dat overweldigend !.
Nog nooit mee-gegaan ? Probeer het; het is de
moeite waard om een keer mee te maken.
Misschien komt u dan wel vaker. We wensen
iedereen bij voorbaat een mooie en zinvolle dag.
Het broederschap Kevelaer
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Vertrektijden en opstapplaatsen:
9.30 uur
Kerk Berg en Dal
9.45 uur
Hotel Rozenhof
9.45 uur
Kerk De Horst
10.00 uur
Kerk centrum
10.00 uur
Kerk Breedeweg
Opgave-adressen:
Dhr. S. Meilink
Fretstraat 15
Dhr. H. Janssen
Grafwegen 10
Mw. W. Bleize
Jonkershof 38
Mw. A. Eeren
Ottenhofstraat 34
Mw. A. Roelofs
Oude Kleefsebaan 38
Dhr. G. van Doorn
Paulus Potterweg 38
Pastoraal centrum
Kloosterstraat 2
Pastorie Breedeweg
St. Antoniusweg 2
Ook vóór en na de missen in de kerken kan nog worden opgegeven.
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^
Naam

:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres

:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aantal personen : _ _ _ _ _ _
Opstapplaats

Totaal bedrag € :_ _ _ _ _ _ _ _ _

:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Misintenties voor : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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BRUUKS ALLERLEI
Zomer 2015 - Uitzwermen
Zoals in de zomer de bijen uitzwermen om overal het
kostbare stuifmeel te verzamelen, zo zwermen ook de
mensen in de vakantie naar heinde en verre, om
ontspanning en nieuwe indrukken te vergaren.
Overal is wel wat te vinden onder de zon, soms hoef je daarvoor niet eens zo
ver weg.
Het zit hem vooral in het kunnen zien van de pracht die de omgeving biedt
én het kunnen waarderen daarvan.
En ook al lijkt soms iets onbeduidend en klein, het kan gebeuren dat je later
pas de waarde ervan gaat inzien en beseft hoe bijzonder het was. Neem alles
goed in je op, bewaar alle geuren en kleuren van de zomer. En sla het op,
net als de bij die het stuifmeel zorgvuldig de kast binnenbrengt en het laat
rusten tot het honing wordt. Zodat de zomerse ervaringen omgezet worden
in tastbare en zoete herinneringen.
Fijne vakantie!
Netty
Mevrouw Julia doet de ramen open
en ze weet geen woord voor de lucht die haar wangen aanraakt
en de zon heeft de kleur van honing
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en ze weet
vandaag gaat het gebeuren
en ze denkt
maar eerst blijf ik nog even staan.
Tjitske Jansen

1e HEILIGE COMMUNIE BREEDEWEG,
Op 31 mei 2015 was het eindelijk zover.
15 communicantjes stonden gespannen klaar voor de 1 e heilige communie.
Wat was het spannend om te beginnen.
Eerst foto’s maken in de tuin met de mooiste
kleren aan, zodat er een mooie herinnering
blijft van een bijzondere dag.
Daarna wachten tot 10.30 uur tot ze de kerk
binnen mochten.( Wanneer mogen we naar
binnen werd al gevraagd)
Dit alles onder begeleiding van de fanfare Jubilate Deo.
Gezamenlijk liepen de kinderen de kerk binnen met hun eigen doopkaars.
De doopkaars mochten de kinderen zelf aansteken.
Mooie verhalen, eigen wensen, gebeden en zelf
gezongen liedjes vulde de dienst en de kinderen
kregen de aller eerste hostie.
Er werd door de fanfare luid afgesloten met een
mooi lied om de communicantjes te feliciteren.
Welkom in onze parochie.
Je hoort erbij!
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PAROCHIEEL GEMENGD ZANGKOOR ST. ANTONIUS
Op zondag 5 juli zingt het Parochieel Gemengd Zangkoor St. Antonius voor
de laatste keer als zelfstandig kerkkoor de mis in de St. Antonius kerk in de
Breedeweg.
Na de vakantie gaan we alle vieringen samen zingen met het kerkkoor Horst
Sion.
Op 1 januari 2016 vindt vervolgens de fusie plaats tussen beide koren en
gaan we kerkkoor Horst Sion Breedeweg heten.
Door het steeds ouder worden van de leden en de vele sterfgevallen van de
laatste jaren zijn we genoodzaakt om deze stap te nemen. We oefenden al
ruim een jaar samen, zongen al diverse missen en uitvaarten samen, wat tot
ons tevredenheid verliep.
Wilt U ons, uitgedunde, koor nog eens horen, dan bent U van harte
uitgenodigd op 5 juli a.s. om 9.30 uur.
U hoort weer van ons na de vakantie.
Henk Janssen (vz. St. Antonius)

VAKANTIE PASTORES
Met het naderen van de zomer komen ook
vakanties van de pastores weer in zicht.
informatie volgen hier de periodes dat de
pastores afwezig zijn.

de
Ter

Pastoor H. Janssen: afwezig van 29 juni tot en met 14 juli
Pastor J. van Rooij: afwezig van 27 juli t/m 14 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.
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PASTORAAT
Lief en leed
Gedoopt:
Floris, zoon v. Sigrid v.d. Berg en Rik Bleize, Terralaan 73, Nijmegen
Levi, zoon v. Mijke Langeveldt en Daan Rouw, Pijnenborgstraat 6
Luca, zoon v. Suzanne Angenendt en Erik Zwartjes, Ambachtsweg 9
Bruno, zoon v. Marzena Schut en Ben Schut, Hüsenhoff 8
Fenne, dochter v. Linda Wennekers en Youp Schuurmans, Gen. Gavinstr. 409
Mijs, dochter v. Nicole Derks en John Giebels, Kleinweg 34, Gennep
Rieno, zoon v. Ramonda Weijers, Jan Steenweg 30
Mijs, dochter v. Moniek Arents en Ronald Leenders, Mooksestraat 38
Milou, dochter v. Annica de Haan en Dave Leenders, Lijsterbesstraat 44
Elise, dochter v. Inge v. Bebber en Stefan Blom, Heidebloemstraat 47
Finn, zoon v. Laura ten Haaf en Gerwin Voss, Kleefseweg 68, Ven-Zelderheide
Caro, dochter v. Suzanne de Waal en Bob Coppens, Hoflaan 13

Overleden:
Hendrika Gerrits-Weijers, De Merelle 16, 96 jaar
Theodora Johanna Antonia Gerrits-Kersten, Stationsweg 15f, 88 jaar
Johanna Maria Verbeet-Bons, Stationsweg 11j, 91 jaar
Theodorus Gerardus Maria Peters, Henri Dunandstrasse 25, Kleve, 60 jaar
Gerardus Theodorus Vissers, Stationsweg 111, 86 jaar
Wilhelmina Henrica Luijben-de Leeuw, Stationsweg 79, 80 jaar
Wilhelmina Cornelia Delmee, Beek-Ubbergen, 88 jaar
Catharina Petronella Giesbers-Schoenmakers, Plakseweg 20, 93 jaar
Everdina Wilhelmina Maria Tax-Meussen, Heumensebaan 33, 72 jaar
Johanna Wilhelmina Engelina Wolters-Hoff, De Meent 2, 91 jaar
Petronella Johanna Nillessen-Rütten, Dasstraat 19, 88 jaar
Johannes Gerardus van der Horst, Grafwegen 15, 78 jaar
Grada Arnolda Cillessen-van Stippen, Spoorlaan 48, 82 jaar
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Gehuwd:
Claire Janssen en Rick Schoofs, Dorpsplein 54

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
Kloosterstraat 2
Vice-voorzitter:
Dhr. G. van Gorkum
Gen. Gavinstr. 72
Secretaris:
Dhr. R. Paulis
St. Antoniusweg 2A
Penningmeester: Vacant
Beheerder gebouwen:
Dhr. T. Koch
Frieselaan 8
Beheerder administratie:
Dhr. G. Peters
Zwanenveld 9123
Personeel en vrijwilligers:
Mw. A. Jacobs-Nillesen Mooksestraat 13
Communicatie:
Dhr. E. Schuivens
Bruuk 81
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Groesbeek

6562 BE

Groesbeek

6538 SH

Nijmegen

6562 ZT

Groesbeek

6562 KK

Groesbeek

Reacties en Kopij
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 17-08-2015 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
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