ZOMER 2016
Beste parochianen
De komende weken glijden we de vakanties in met het Europees voelbalkampioenschap en de Tour de France, de tenniswedstrijden op Wimbledon in
Engeland en de Olympische Spelen voor gehandicapten en de honderdste
Vierdaagse in Nijmegen en omgeving.
We kijken terug op een goed pastoraal jaar met daarin een groot aantal
kinderen die het Sacrament van het Vormsel hebben mogen ontvangen en een
grote groep kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan.
Daarnaast was er veel belangstelling voor de H. Missen op belangrijke feestdagen in onze parochie, als de opening van het pastoraal Jaar, Allerzielen,
Kerstavond, Aswoensdag, de Paaswake, het 50 jarig Ambtsjubileum van
pastor Jan van Gestel en de inzegening van het beeld van Maria, Moeder,
Koningin en Moeder van barmhartigheid.
Met enige aarzeling van de kant van de parochianen zijn we begonnen met een
aantal groot-huis-bezoeken. Een gesprek met voldoende deelname ging door.
De komende weken gaan we op vakantie, dichtbij huis of verder weg.
Het is vrijgekomen tijd die we ook kunnen gebruiken om de relaties met
elkaar en met God te verbeteren. Het is vaak leuk op een vreemde plaats onder
andere ook kerken te bezoeken en daar een kaarsje voor Maria op te steken.
Op 18 juli hoop ik met 103 jongeren uit het bisdom van ’s-Hertogenbosch te
vertrekken naar Polen om daar aan de WereldJongerenDagen deel te nemen.
De eerste week verblijven we in het bisdom waarin ook Auschwitz is gelegen;
deze plaats zullen we ook bezoeken.
De tweede week verblijven we in Krakau met ongeveer een miljoen jongeren
uit de hele wereld. Paus Franciscus komt ook en het zal een ware happening
worden. Begin augustus ben ik weer terug.
Het pastoraal team gebruikt de vakantie onder meer om na te denken over de
toekomst van de parochie. U ziet dat op blz. 3. Denkt u rustig mee !
Op 25 september aanstaande bij de opening van het nieuwe Pastorale Jaar
hopen wij u daar meer over te kunnen vertellen.
Eind september hopen wij u op een parochiebijeenkomst ook meer te kunnen
vertellen over de stand van de financiën van de parochie.
Tot slot wenst het pastoraal team u allen toe een goede en gezegende vakantie.
Kom tot rust en ontdek ook nieuwe dingen.

Namens het pastorale team, Henk Janssen, pastoor
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In dankbare herinnering aan Harrie Derks
Na het vertrek van zijn oudere broer Hemmie naar Nederlands-Indië werd Harrie
al op jonge leeftijd koster in de kerk van Cosmas en Damianus. Dat was een
veeleisend beroep. Op alle momenten van de dag en af en toe de nacht
opdraven om de klok te luiden, de kachel aan te maken, de diensten voor te
bereiden en wat al niet meer. Het was ook een beroep in het hart van de
gemeenschap: dienstbaar zijn aan de kerk gaf Harrie de kans midden tussen
mensen te staan en hartelijk met ze om te gaan.
Hij was meer dan 40 jaar koster, ruim 50 jaar ook broedermeester van de
Bedevaart naar Katwijk. En hij was er trots op dat hij ‘de kapelaan’, Jan van
Gestel in Groesbeek heeft ‘ingeburgerd’. Ze zijn vrienden voor het leven
geworden, met niet alleen de kerk als passie, maar ook bijv. Achilles ’29.
Voor zijn werk voor de kerk kreeg Harrie een pauselijke onderscheiding.
Daarnaast was hij met enkele vrienden oprichter van de Zonnebloem. Zijn
gemoedelijke manier van samenwerken, de mens eerst en als het kon een
wijntje erbij, zorgde ervoor dat iedereen plezier beleefde bij het vele werk dat
werd verzet. Groesbeek werd hierdoor de rijkste en volledig zelfvoorzienende
afdeling van Nederland.
Ook voor de jeugd was er aandacht. Harrie organiseerde jarenlang met enkele
vrienden het kindervakantiewerk. De erkenning voor al zijn vrijwilligerswerk
kwam toen hij 30 jaar voorzitter van de Zonnebloem was. Zijn tomeloze inzet
voor ‘zien Gruusbek’ werd gewaardeerd met een Koninklijke onderscheiding.
Als ‘dorpskenner’ zag de directeur van de Gelderse Spaarbank wel brood in een
samenwerking met hem. Harrie mocht de mensen in Groesbeek leren sparen.
Het meest genoot hij van de huisbezoeken. Spaargeld ophalen bij de mensen
thuis. In zijn fietstas lagen de kerk en het spaargeld zij aan zij.
Als parochie gedenken we in hem een man die met een warm hart en grote
betrokkenheid, die tot bijna zijn laatste dag meeleefde met al het wel en wee
van ons, pastors en van de parochie als geheel. Een man die ons blij kon
verassen met allerlei herinneringen en gebeurtenissen uit het verleden en die
soms met heimwee op dat rijke roomse verleden terugkeek.
Harrie hartelijk dank !
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VERSLAG UIT DE PAROCHIERAAD
‘Op weg naar een nieuwe beleid’
1 - Van tijd tot tijd is het goed pas op de plaats te maken
en stil te staan bij wat je aan het doen bent. De nieuwe
parochieraad houdt zich hiermee bezig. We willen u er
graag bij betrekken: Graag uw mening en suggesties !!!
Nadenkend over de vraag: - ‘Wat voor parochie we wíllen
zijn?’ - kwam de gedachte naar boven: “Wat voor
parochie zijn we eigenlijk al ?”
We zijn als Parochie ingebed in de Groesbeekse gemeenschap.
De Groesbeekse gemeenschap heeft een aantal kenmerken. Het is:
- Voor een deel een ‘Ons kent ons’-gemeenschap, waarbij kennen en gekend
worden belangrijk zijn. Groesbekers praten graag over Groesbekers.
- Een zorgzame gemeenschap, waarbij familiebanden veel betekenen.
- Een gemeenschap die emotioneel is, waarin emotionele banden een grote
rol spelen. Dat geldt ook voor de parochie: de band met de eigen kerk, de
eigen gemeenschap, voorganger en vrijwilligers spelen een grote rol.
- Een gemeenschap met veel gemeenschapsleven, sport, muziek, carnaval
- Een gemeenschap van ‘handen uit de mouwen steken’, vaak praktisch
ingesteld.
- Een welwillende gemeenschap.
- Intussen is er ook een groot aantal mensen ingestroomd zonder Groesbeekse
wortels. Ook voor hen zijn we parochie. Door het ‘Ons kent ons’- karakter
kunnen er ook remmende factoren ontstaan die de ontwikkeling van de
parochie tegenhouden.
- Een gemeenschap, waar humor een belangrijke factor is.
Kenmerken voor de parochie die we hier uit halen zijn:
- De parochie moet een levend onderdeel zijn van de dorpsgemeenschap.
De kerk hoort bij het dorp.
- De parochie is net als het dorp een verouderende gemeenschap. Er zijn wel
veel jonge mensen in Groesbeek, maar in de kerk zien we hen alleen langs de
traditionele weg: bij de Doop (60), de Eerste Communie (56),
het Vormsel (55), Huwelijken (10) en Uitvaarten (115).
- Devotionele/emotionele praktijken zijn belangrijk: parochianen steken een
kaarsje op, bidden de rozenkrans, gaan mee op bedevaart ...
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- Ook in gelovig opzicht is de gemeenschap praktisch: men voelt zich vooral
aangesproken als we ons richten op concrete levenservaringen.
- Binnen de gemeenschap zijn er ook (veel) jonge mensen die nieuwe-tijdgedachten omarmen. Zij blijken vaak dankbaar voor erkenning en bevestiging
uit de parochie. Ze zijn een opening naar de toekomst.
Betekenis hiervan voor ons:
- Het is belangrijk dat de pastors zichtbaar zijn in het dorp en betrokken
blijven bij wat er gebeurt.
- De parochie moet proberen ‘de tijd te verstaan’ en erin mee te bewegen:
op het gebied van spiritualiteit, maar ook in de veranderende samenleving
waarin nu communicatie en communicatiemiddelen zo’n grote rol spelen.
We moeten onze Boodschap uitspreken in de taal (talen) van deze tijd.
- Meer aandacht komen voor jonge nieuwe-tijd-denkers, opdat we niet
gevangen raken in het verleden.
- Zielzorg steunt op de relatie die we met elkaar hebben. Het is een relatie
waarin de levensvragen en het geloof van mensen naar boven kunnen
komen, maar ook hun zorgen, lasten, angsten, vreugde en verdriet.
- Relaties zijn wederzijds: kennen, gekend worden en je laten kennen.
- De pastorale relatie is: ‘gemeenschapsopbouwende en ‘hart-gedragen’.
- Belangrijk is dat we bij alle activiteiten goed kijken hoe we ‘fusie-parochie’
Cosmas en Damianus kunnen dienen en stimuleren.
Andere punten van de parochieraad waren:
2 - Het groot huisbezoek van de straten rond de Abeelstraat vonden we
geslaagd.
Er is uitgekomen dat we twee avonden aanbieden: over de geloofsbelijdenis en de eigen geloofs- en levensverhalen van mensen.
3 - Op de uitnodiging aan de mensen van de Bredeweg , Lijsterbesstraat,
Populierstraat een stukje Kruksebaan en het Hemeltje kwamen te weinig
reacties. Deze avond is afgelast. We bekijken of we verder gaan.
4 - In september - datum nog niet precies bekend houden we in de Sleutel een
avond over de toekomst van de parochie vanuit financieel perspectief:
Wat zijn onze mogelijkheden en perspectieven ?
5 - De leden van de parochieraad zijn: Ida Fuhrer, James Hendriks, Ria
Hopman, Teun van Grinsven, Yvonne Jacobs - Wiendels, Theo Jansen,
Xandra Muller, Pierre Ronden, Anita Wijers en de Pastors.
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BRUUKS ALLERLEI

Parochiearchief
Sint Antonius Abt Breedeweg op orde?
Ruim een jaar is ondergetekende werkzaam als kerkarchivaris van de nieuwe
parochie Cosmas & Damianus. Mijn eerste taak was het op orde brengen van
het archief van Sint Antonius Abt te Breedeweg. De documenten zaten in
propvolle ordners, kartonnen dozen en papieren zakken. De meeste lagen op
de zolder die zich direct boven de sacristie bevindt. Met koster Pierre zijn alle
dozen naar beneden gesjouwd, zodat ik kon beoordelen wat de oudste
documenten waren en vandaar uit het archief kon opbouwen. Op basis van
archiefcodes van het bisdom Den Bosch zijn alle documenten gesorteerd,
gecodeerd en op jaartal gelegd, waarna ze in archiefmappen opgeborgen
konden worden.
Daarna konden de gevulde archiefmappen in archiefdozen die ik, dankzij mijn
“nette” netwerk, van mijn toenmalige werkgever, de gemeente Groesbeek,
heb gekregen; wel handig natuurlijk en kosteloos! Inmiddels heb ik 56 stuks
archiefdozen met archiefmappen in de kluis geplaatst.
Mijn taak is nog niet af want het fotoarchief en de bibliotheek moeten ook op
orde worden gebracht. Daarnaast maak ik een zowel digitaal als geprint
archiefregister, zodat men altijd kan inzien waar documenten te vinden zijn.
Alle dozen hebben een archiefnummer. Er is een alfabetisch register van de
archiefstukken met vermelding van archiefdoosnummer én een doosnummerregister. Dus men kan op 2 manieren zoeken en via de computer.
Voorlopig ben ik nog bezig met het fotoarchief en de bibliotheek die zeer rijk
gevuld is en bijzonder interessante boeken bevat en zelfs zeer gedateerde.
Ook heb ik een historisch/geschiedenis overzicht gemaakt van de parochie
Breedeweg; altijd handig om een beknopt overzicht te hebben. Ook dit wordt
in het archiefregister opgenomen. Ondergetekende beleeft er veel plezier en
genoegen in om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren en heeft gelukkig
tijd om dit te doen.
Teun van Grinsven
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Zondag 12 juni 2016: inwijding van het
beeld van de Heilige Maria, Koningin en
Moeder van Barmhartigheid aan de absis
van de kerk Sint Antonius, Breedeweg.
Om ernstige gezondheidsredenen moest
pastor Thuring, na ruim 40 jaar, in november
2011 afscheid nemen van zijn parochie. Zijn
taak werd overgenomen door pastoor Henk
Janssen.
Als afscheidsgeschenk van parochiebestuur,
parochianen en goede vrienden koos de
pastor voor een beeld van Maria: ‘Maria
Zetel der Wijsheid’ buiten aan de absis van
de Sint Antoniuskerk. Bij het begin van de
bouw van de kerk na de oorlog waren daar al
een voetstukje en een dakje aangebracht.
Zondag 12 juni na de eucharistieviering wandelden pastoor Janssen in koormantel, het kerkkoor, kerkgangers en verdere belangstellenden naar de absis
van de kerk. Pastoor Janssen vertelde dat het beeld is vervaardigd in de tijd
dat het ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’, voorgesteld door paus Franciscus,
werd voorbereid. Koningin en Moeder van Barmhartigheid, een van zeer vele
facetten van wijsheid, zoals liefde, rechtvaardigheid, spreken, zwijgen en nog
veel meer. Pastoor liet de wierook opstijgen naar het Mariabeeld, waarna de
wierook neerdaalde over de aanwezigen.
De beeldhoudster, mevrouw Katinka Roovers, aanwezig met familieleden, gaf
uitleg hoe zij bezig was geweest met het onderwerp, waarvoor twee moeders
hadden geposeerd met hun kind op de arm.
Tijdens de inzegening verwoordde het koor onze gedachten en gebeden zowel
in Latijns, Nederlands als Engelse gezangen.
Tot slot een vers uit deze mooie viering:
Alles is van God gekregen
Schoonheid, aarde, licht en tijd,.
Hij die deelt verspreidt Gods zegen,
Deelt in onvergankelijkheid.
Namens de familie Thuring: hartelijk dank aan alle gevers ... Willy Thuring.
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PAROCHIE H.H. COSMAS & DAMIANUS
Bestuur, koren, kosters, organisaties, vrijwilligers, parochianen,
vrienden en kennissen,
BEDANKT !

BREKEN en DELEN, SAMEN MOGEN VIEREN.
Dank dat ik samen met zovelen mijn gouden priesterfeest heb mogen vieren.
Ben zeer verguld met alle hartelijkheid, waarderende woorden,
warme spontaniteit en niet te vergeten de gulle gaven voor het project van
Harrie van den Hout. Ruim € 5.000, alleen al in Groesbeek.
Het was gewoon – gezellig – gemoedelijk – onvergetelijk!
Iedereen heel, heel hartelijk dank!
Pastor Jan van Gestel

De Gerarduskalender, elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door het Klooster Wittem, is een scheurkalender, met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot
nadenken onder het motto: ‘Elke dag een beetje spirit!”
Op de achterkant staan afwisselend mopjes, gedichten, bezinningsteksten,
puzzels of informatie over verschillende onderwerpen. De opbrengst van de
kalender komt te goede aan de activiteiten van het Klooster Wittem.
( zie www.kloosterwittem.nl)
De kalender is verkrijgbaar bij kringloopwinkel St. Michael, Industrieweg 19,
elke zaterdag en maandag geopend van 10. tot 16. uur en op de laatste zondag
van de maand. van 12.00 - 16.00 uur. tel.: 06 - 11199935.
Binnenkort is daar ook de Mariakalender verkrijgbaar!
-7-

Pastor Jan van Gestel 50 jaar priester
Een prachtig Feest
Het vijftigjarig priesterjubileum van Pastor van Gestel hebben we op een mooie
manier gevierd. Voorafgegaan door Schutterij St. Hubertus werd Pastor van
Gestel met de koets opgehaald door Ronald en Hugo van de Ven. Het was
prachtig weer. De kerk was vol en de gemengde koren zongen door hem zelf
uitgezochte liederen. In zijn preek doorliep Pastor van Gestel de jaren van zijn
priesteropleiding, van zijn benoeming in Groesbeek en van zijn leven als pastor
in Groesbeekse gemeenschap. Het was een preek vol humor, zoals alleen pastor
van Gestel dat kan, maar ook met een serieuze ondertoon over zijn worsteling
met het woordje roeping - ‘nooit iets gevoeld’ - en met God - ‘talloze keren het
boekje van Schillebeekx gelezen: Jezus, sacrament van de Godsontmoeting
- en met het pastor zijn - ‘altijd het boekje van Dr. Terruwe op mijn bureau: ‘De
bevestiging’.
De viering werd besloten met een feestelijk toespraakje van burgemeester
Slinkman, die vertelde dat hij, omdat hij nog niet zoveel mensen kende, pastor
van Gestel had uitgekozen als een van de mensen die moesten proberen om
geblinddoekt uit een brandend huis te komen. Volgens de stopwatch was pastor
van Gestel de enige die het niet had overleefd.
Na de viering was er een feestelijk samenzijn ‘ien en um de kerk’ onder drie
pagodetenten, waar een tap stond voor koffie en een glaasje.
Jeu de Ruijter van Schutterij St. Hubertus, Arno Arts als
vriend en Miel Franssen van Fanfare Wilhelmina hadden
een feestelijke toespraak voor pastor van Gestel en de
fanfare natuurlijk een serenade.
Cadeau/ gift
Als cadeau had Pastor van Gestel gekozen, voor de Stichting: ‘Poor People’s
Fund’( Stichting ‘Fonds voor arme mensen’). In de bussen – (in Afrika
vertrekken bussen pas als ze vol zijn’ zei pastor van Gestel) - zat ruim € 2.000,-in totaal op de rekening een kleine € 5.000,--. Het rekening nummer staat nog
open. Wie nog graag bijdraagt aan het cadeau voor Pastor van Gestel kan dat
altijd nog doen: NL87 RABO 0309 1692 08 ten name van JJM van Gestel onder
vermelding van Jubileumcadeau.
Voor foto’s zie http ://www.poorpeoplesfund.com.
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De Stichting Poor People’s Fund, opgericht in 1996, richt zich ín Afrika op
gezondheidszorg en het opleiden tot een beroep in de gezondheidszorg.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan opvang en scholing van weeskinderen.
Trekker en voorzitter van de stichting is voormalig longarts van Dekkerswald,
dokter Harrie van den Hout uit Groesbeek.
Harrie vertelt:
Onlangs ben ik ruim elf weken in Oeganda geweest als gast van de contactpersonen, die in de loop van 20 jaar vriend(innen) zijn geworden. Ik kreeg de
kans om de resultaten van die jaren hulp persoonlijk te ervaren. Tevens was
er een verzoek van een congregatie met veel jonge nonnen, om met hen het
lager onderwijs en basale gezondheidszorg in het Kabale district aan te pakken.
Een grote uitdaging voor dit leger van jonge vrouwen.
De zusters hebben me het hele district doorgesleept naar vervallen schooltjes
met slecht toegeruste kliniekjes en onvoldoende geschoold personeel. Een
mensonterende armoede. Ik heb ervaren hoe het is om in een kloostercel tussen
de nonnen te logeren en we hebben een meerjarenplan besproken. De eerste
noodhulp is verstuurd.
Daarna heb ik de blijdschap gezien van een stel weesmeisjes zonder toekomst,
die we de afgelopen twintig jaar hebben kunnen helpen met opleidingen tot
onderwijzeres, verpleegkundige, vroedvrouw of administratrice.
Ik word als een pleegvader ontvangen door deze frisse, jonge meiden, van wie
het geluk afstraalt. Dat is mijn beloning, die aan iedere donateur mag worden
doorgegeven.
We zijn een paar jaar geleden begonnen met steun aan de opleiding van twee
onderwijzeressen en twee verpleegkundigen. Dat loopt goed. Nu moeten er
nieuwe krachten worden opgeleid.
En er is het verzoek van een priester voor de bouw van een lagere school in een
moeilijk toegankelijk gebied, waar veel kinderen 15 km moeten lopen naar een
schooltje. Dat is niet te doen; dus blijven ze thuis. De ouders beseffen dat er
zonder onderwijs geen toekomst voor hun kinderen is en de armoede blijft . Dus
de school moet naar de kinderen. Via giften zijn nu drie klaslokalen gebouwd.
Dat moeten er zeven worden, elk jaar één erbij. Het geld is op. Toch is de
priester begonnen. Ik heb hem beloofd mijn best te zullen doen: God zegene de
greep en aan alle aangesprokenen het antwoord.
Jan van Gestel voelde zich zeker aangesproken ...
Harrie van den Hout
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LITURGISCHE AGENDA – 9 JULI t/m 9 SEPTEMBER 2016
WEEK VAN 09 - 15 JULI
za. 09 juli De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 10 juli Antonius 09.30 u. G.c.d.;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
wo. 13 juli Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 16 - 22 JULI
za. 16 juli De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.c.d./Vierdaagseviering; Koor Vivace
zo. 17 juli Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis;
wo. 20 juli Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEKEND VAN 23 - 29 JULI
za. 23 juli De Meent 17.00 u. G.c.d.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.c.d.;
zo. 24 juli Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. G.c.d.; Cantors;
wo. 27 juli Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 30 JULI - 05 AUGUSTUS
za. 30 juli De Meent 17.00 u. G.c.d.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.c.d. Cantors;
zo. 31 juli Antonius 09.30 u. G.c.d.;
C&D
10.00 u. G.c.d.;
wo. 03 aug. Antonius 19.00 u. H.Mis;
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WEEK VAN 06 - 12 AUGUSTUS - Kevelaer
za. 06 aug. De Meent 17.00 u. G.c.d.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 07 aug. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. G.c.d.; Cantors;
di. 09 aug. Kevelaer 11.15 u. ;
wo. 10 aug. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEKEND VAN 13 - 19 AUGUSTUS
za. 13 aug. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
zo. 14 aug. Antonius 09.30 u. G.c.d.;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
wo. 17 aug. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 20 - 26 AUGUSTUS
za. 20 aug. De Meent 17.00 u. G.c.d.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. G.c.d.; KK St. Caecilia;
zo. 21 aug. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. G.c.d.; KK Horst Sion Breedeweg;
wo. 24 aug. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 27 AUGUSTUS - 02 SEPTEMBER
za. 27 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. 28 aug. Antonius 09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 31 aug. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 02 sept. C&D
19.30 u. Meditatie
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WEEK VAN 03 - 09 SEPTEMBER - Kermis
za. 03 sept. De Meent 17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.c.d./Comm.dankv.; Jeugdkoor Mikado;
zo. 04 sept. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. G.c.d.; KK St. Caecilia
ma. 05 sept. G.Hart
09.00 u. Schuttersmis; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 06 sept. C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 07 sept. Antonius 19.00 u. H.Mis;

Gezinsvieringen
De eerste gezinsviering na de vakantie is op zaterdag 17 september a.s.
Tijdens deze viering zullen de kinderen die dit jaar hun vormsel doen, zich aan
ons voorstellen. Het thema van deze viering is: kleuren zien. Dit sluit aan bij
het nieuwe werkboek waarmee gewerkt zal worden in de voorbereiding van
het vormsel. Dus van harte welkom, op 17 september om 19.00 uur in de kerk
van H.H. Cosmas en Damianus.
Zoals altijd is jeugdkoor Mikado bij deze viering ook van de partij!
Overigens zal één van onze leden de werkgroep gaan verlaten. Daarom zijn we
op zoek naar iemand die haar plaats wil innemen. De werkgroep komt één
keer per maand bij elkaar op een woensdagochtend. Dan worden de boekjes
voor de eerstvolgende viering geraapt, geniet en gevouwen en worden de
teksten van de daarop volgende viering uitgezocht. Lijkt het je leuk om ook iets
te doen voor onze parochie en heb je affiniteit met kinderen in de basisschool
leeftijd? Stuur dan een mail naar Mieke Vissers, wilco24@planet.nl
Graag tot ziens,
Pauline, Mieke, Irma en Isabel (werkgroep gezinsdienst)
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Op elke 1e dinsdag van de maand is er om 14.00 uur een ziekendienst:
Een half uur bidden we, staan we stil bij een tekst en zijn we gewoon stil.
Het volgende half uur is er een handoplegging voor ieder die dat wil.
De tekst uit de ziekendienst van de maand juli:
Het nieuwe wereldbewustijn al aanwezig in de harten van de mensen
Nog steeds zijn er culturen,waarin mededogen en vriendelijkheid gelijk staan
met zwakheid. Die volkeren denken dat je niet kun overleven en niemand gaat
overwinnen met vriendelijkheid en zachtheid. Dat is volgens hen voor de
zwakkelingen van deze planeet. In deze oude energie is macht en autoriteit en
angst de enige manier om te overleven.
Het grootste deel van de aarde is moe van deze aanpak. Integriteit,
vriendelijkheid en mededogen zijn niet zwak maar schijnen een licht uit dat zó
sterk is dat het véél meer mensen aantrekt dan onvriendelijkheid en macht. De
oude overlevingstechnieken zijn aan het verdwijnen in de harten van gewone
mensen. Het menselijk bewustzijn wordt langzaam gewekt uit een diep duister
verleden.
Veel mensen verwachten nog steeds dat er bij verandering iets slechts op hen af
komt. Het is net of ze uit een grot komen en nog steeds op hun hoede zijn voor
een tijger of een leeuw. Die tijgers en leeuwen zijn een overblijfsel van het oude
bewustzijn.
Maar het oude wereldbewustzijn is aan het afbrokkelen. Er breekt een nieuw
wereldbewustzijn aan: gewone mensen willen elkaar niet meer overwinnen of
uitroeien en ze willen ook niet dat hun leiders dat doen. Gewone mensen willen
elkaar niet naar het leven staan om olie of een geloof. Gewone mensen willen
vrede en welvaart. In de harten van gewone mensen groeien: goede wil en
vriendelijkheid, naastenliefde, gezond boerenverstand en de wil om samen te
zoeken naar de beste oplossing voor heel de wereld.
Het tij is gekeerd. Het bewustzijn op aarde wil op een overweldigende manier
wat elke vader of moeder voor zijn kind wil: geluk. Langzaam zal dat ook
doordringen tot onze leiders.
Er zullen altijd culturele verschillen zijn. Ze zijn de parels van de menselijke
ontwikkeling, maar mededogen en balans zijn gezamenlijke menselijke
eigenschappen, die steeds meer aan het licht komen.. De mensheid zal stoppen
met het eindeloos herhalen van het verleden en groeien in wijsheid en
volwassenheid. In veel landen is dat al te zien.
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Bedevaart 2016 naar Kevelaer
Ook dit jaar gaan we weer vanuit onze parochie op bedevaart naar Kevelaer
Het wordt de 221e keer, en zeer veel mensen zijn ons dus al voorgegaan.
Dit jaar is de bedevaart op dinsdag 9 augustus !
Wie mee wil met de bus kan onderstaand formulier invullen en inleveren bij de
pastorieën van De Horst, Groesbeek centrum en Breedeweg.
Opgave kan ook bij de hiernaast genoemde adressen; graag uiterlijk vóór
zondag 31 juli !! Ook dan graag contant betalen. Wilt u die uiterste datum in de
gaten houden i.v.m. de reservering van de bus(sen) !!!
Het programma in Kevelaer is als volgt:
- vanuit de bus in processie naar de basiliek onder muzikale begeleiding.
- 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, aansluitend aan het lof, op de kruiswegplaats.
De bussen vertrekken ’s middags om 17.00 uur weer uit Kevelaer.
Natuurlijk kunt u ook 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. Ook zijn er enkele
solisten en er is ook weer fanfaremuziek.
Maar als alle kerkbezoekers samen
zingen is dat overweldigend ! Nog nooit
meegegaan ? Het is echt een bijzondere
ervaring. Eén keer meegegaan en
misschien komt u dan wel vaker. We
wensen iedereen bij voorbaat een mooie
en zinvolle dag.
De broederschap Kevelaer
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Vertrektijden en opstapplaatsen:
9.30 uur
Kerk Berg en Dal
9.45 uur
Kerk De Horst
10.00 uur
Kerk centrum
10.00 uur
Kerk Breedeweg
Opgave-adressen:
Dhr. S. Meilink
Dhr. H. Janssen
Mw. W. Bleize
Mw. A. Roelofs
Dhr. G. van Doorn
Pastoraal centrum
Pastorie Breedeweg

Fretstraat 15
Grafwegen 10
Jonkershof 38
Oude Kleefsebaan 38
Paulus Potterweg 38
Kloosterstraat 2
St. Antoniusweg 2

Ook vóór en na de missen in de kerken kan nog worden opgegeven;
LET OP: tot uiterlijk 31 juli !!
LET OP Bij aanmelding graag het geld (€ 10,-- per persoon, gepast) bijvoegen
in EEN ENVELOP MET DE NAAM of NAMEN er op !!!
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Namen

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

Adres

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

Aantal personen : _ _ _ _ _ _
Opstapplaats

Totaal bedrag € :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Misintenties voor : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Opbrengst collecte Week Nederlandse Missionarissen

€ 382,56
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 2016.
Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun.
Namens PCMO Teun van Grinsven

-----------------------------------------------------------------------------------Pastor Isabel van Baal
Het afgelopen jaar heeft pastor Isabel van Baal gewerkt
als vervangster van Diny Booyink. Het was de bedoeling
dat zij per 1 augustus deze baan weer zou verliezen.
Gelukkig is het Bisdom intussen van inzicht veranderd
en mag zij blijven als pastor van onze parochie. Vanaf 1
september 2016 zal zij voor 32 uur in dienst zijn van de
hele parochie Cosmas en Damianus.
Wij zijn blij met deze beslissing van het Bisdom en
wensen haar veel succes!
Parochiebestuur en collega-pastors
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Eerste communie 2016

Vormsel 2016
In november 2016 is er weer een vormsel viering.
Wij, van de werkgroep, zijn met de voorbereidingen gestart.
Door Dorien Kuijpers en pastor Isabel van Baal is een nieuw werkboek gemaakt
met leuke opdrachten en verhalen uit de bijbel. De kinderen worden samen
met de gastouders uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan over de
verschillende onderwerpen.
Opgave voor het vormsel gaat via brieven, deze zijn verspreid op alle scholen in
Goesbeek.
Alle groepen 7 krijgen een brief mee naar huis, een week later mag je die weer
inleveren op school.
Het vormsel is op 12 november voor de Horst en de Breedeweg en op
19 november voor het Vossenhol, Op De Heuvel , de Sieppe, Carolus en de
Adelbert Windekind.
Kinderen die geen uitnodiging hebben ontvangen of buiten Groesbeek wonen
en graag in Groesbeek mee het vormsel doen kunnen zich opgeven via Isabel,
isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl. of tel.: 024 3971473 ( pastorie)
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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 18 juli tot en met 2 augustus
Pastor J. van Rooij: afwezig van 2 t/m 12 augustus
Pastor I. van Baal afwezig van 25 juli t/m 07 augustus
Secretariaat: gesloten van 21 juli t/m 14 augustus
In de periode van 21 juli t/m 14 augustus is de pastorie niet bereikbaar, maar
We zorgen dat alle brieven of briefjes die binnenkomen worden verwerkt.
De pastor is altijd bereikbaar via de pastorie, tel.: 024-3971473
en via onze diensttelefoon nr. 06-23953385;
Wij wensen de pastores een welverdiende vakantie toe.

GROOT HUISBEZOEK
Om de parochianen beter te leren kennen en met hen in gesprek te komen,
organiseren de pastors een ‘groot huisbezoek’. Tijdens deze bijeenkomsten is
er gelegenheid elkaar te ontmoeten en alle vragen te stellen die u op uw hart
hebt.
Wij van onze kant brengen de parochie en haar toekomst ter sprake.
Tevens zijn we benieuwd of er bij u vragen leven rond:
kerk en geloof, leven en sterven, spiritualiteit, noem maar op, waar we samen
bij stil kunnen staan, of waarvoor we iets kunnen organiseren.
De parochie leeft in alle wijken van Groesbeek en door u te ontmoeten willen
we samen kijken naar de toekomst.
We zijn met het groot huisbezoek begonnen op de Breedeweg. De 1e bijeenkomst van de 17e Septemberstraat en omgeving ging wegens gebrek aan
belangstelling niet door. De 2e bijeenkomst van de Bruuksestraat, de Abeelstraat en omgeving is met 9 aanmeldingen wel doorgegaan. Deze avond was
voor ons heel bemoedigend.
De avond voor de bewoners van Bredeweg , Lijsterbesstraat, Populierstraat,
een stukje Kruksebaan en Hemeltje is ook wegens te weinig reacties niet
doorgegaan. We vinden dat wel jammer. In de parochieraad kijken we hoe we
verder gaan. Hartelijke groeten, De pastors
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LIEF EN LEED
Gedoopt:
Marlijn, dochter v. Sandra Eeren en Thijs Lenssen, Kon. Wilhelminaweg 1a
Robin, dochter v. Yvonne Willems en Ivo Poelen, de Klös 5
Lif, dochter v. Melanie Klösters en Joop Wijnands, Pottenbakker 15, Milsbeek
Zoë, dochter v. Milka Hut en Maarten Kouws, Gen. Gavinstraat 350
Vayen, dochter v. Lisette Lokken en Dennis Thijssen, Zonnebloemstraat 57
Rens, zoon v. Linda Brinkhof en Hans Janssen, Waldgraaf 6A
Jeavi, zoon v. Danielle Janssen en Wesley Klomp, Plakseweg 4
Ayla, dochter van Lisa Piëst en Thomas Seerden Cranenburgsestraat 7
Overleden:
Johanna Kersten-Kaal, Stationsweg 9k, 92 jaar
Cornelia Theodora Schoonenberg-Peters, Mariendaalseweg 66, 71 jaar
Johanna Petronella Wilhelmina Gerrits-Tielemans, Parklaan 21, 89 jaar
Helena Hendrika Pouwels-Derks, Stationsweg 9G, 83 jaar
Francina Helena Maria van Bernebeek-Roelofs, Bellevue 85, 75 jaar
Hendrikus Maria Peters, Lievensweg 106, 74 jaar
Johanna Regina Hubbers-Rutten, Stationsweg 11G, 79 jaar
Anna Theodora Vullings-van de Logt, Hemeltje 10, 93 jaar
Hendrikus Gerardus Mattheus Janssen, De Meent 50, 87 jaar
Johanna Petronella Zilessen-Kuijltjes, Rembrandtweg 41, 83 jaar
Wilhelmus Nicolaas Gerrits, De Merelle 22, 72\ jaar
Gerardus Petrus Hendricus van Haalen, Helfrichstraat 61, 63 jaar
Cornelia Maria Peters-van Heijnsbergen, Knapheideweg 55, 76 jaar
Wilhelmina Josephina Johanna Maria Rutten-Peters, Akkerweg 7, 68 jaar
Petrus Theodorus Canisius Hubers, Bredeweg 46, 84 jaar
Ida Johanna Jacobs-Toonen, Bosbesstraat 5, 82 jaar
Hendrikus Wilhelmus Derks, Dorpsstraat 18A, 87 jaar
Henrica Gerardina Maria Wilhelmina van Vliet-de Bruijn, Prof. Schrijenstraat 76,
Nijmegen, 50 jaar
Theodora Johanna Rieken-Tüss, de Meent 2, 91 jaar
Martinus Mathias Nillessen, Dasstraat 19, 87 jaar
Gerardus Petrus Christianus Tax, Heumensebaan 33, 71 jaar
Gehuwd:
Lisa Huisinga en Rick Eijkhout, Pannenstraat 21
- 19 -

REACTIES EN KOPIJ
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 15-augustus 2016 naar:
E-mailadres: par.groesbeek@kpnmail.nl
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
Het volgende parochieblad komt uit op 01-09-2016.
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

- 20 -

6562 AW

Groesbeek

6562 ML

Groesbeek

6562 GM

Groesbeek

6562 BE

Groesbeek

6538 SH

Nijmegen

6562 KK

Groesbeek

