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H.H. COSMAS EN DAMIANUS
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Het Rijk der hemelen lijkt op
Zondag 23 juli, 16e zondag door het jaar A
Matteüs 13, 24-43: “…een mosterdzaadje dat een boom wordt, zodat
de vogels in zijn takken komen nestelen…

Wist je dat…


de Cosmas open is/was op de Groesbeekse dag van de 4daagse en
dat de wandelaars er een kaarsje kunnen/konden aansteken?



we als parochie op zondag 24 september afscheid nemen van Jos van
Rooij en de voorbereiding in volle gang is?



Jos in augustus, september en oktober een sabbatperiode heeft maar
het pastoraal team daarna nog een beroep op hem mag doen?



onze bisschop, Mgr. de Korte, naar de vrijwilligersavond komt en zal
spreken over de toekomst van de parochie?



in de Cosmas in het seizoen elke woensdag 16.30-17.30 uur gratis een
rondleiding wordt aangeboden?



dit parochieblad op de website staat met aanvullende informatie,
verslagen, foto’s en initiatieven?



het binnenblad met het liturgisch rooster uit dit parochieblad kan
worden genomen om het op de ‘koelkast’ te hangen?



de parochie een facebookpagina heeft waarop je foto’s kunt plaatsen
die te maken hebben met ervaren van geloof?



de Kringloop St. Michael Groesbeek op 24 september vijf jaar bestaat
en er dan een groot feest is voor groot en klein?



de misintenties (en vieringen) behalve in het Groesbeeks weekblaadje sinds kort ook in het Gemeente Nieuws worden gepubliceerd?



je van harte welkom bent in Huismuseum ‘De Kleine Heilige Geest in
de van Ruysdaelweg 37 (024-6636755 / 06-11274854)?



je ook heel welkom bent in het Ikonenatelier van Toos Zegers aan de
Breedeweg 108 (024-3971534 / info@ikonenatelier.nl)?
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dit nieuwe jasje van het parochieblad voorlopig groen blijft?

Van de redactie

Tweet

Beste lezer
Met ingang van dit vakantienummer van het parochieblad is er een
wisseling van de wacht bij de
redactie. De vakantie is daar
misschien ook wel het meest
natuurlijke moment voor.
Veel dank aan de ‘oude’ redactie
met als voortrekker diaken Jos van
Rooij. Op 30 mei j.l. vond de overdracht plaats in het parochiecentrum. Ongeveer vijf jaar lang was
Jos actief in de commissie communicatie, samen met Esther van den
Brink- Schoenmakers en Gerda
Janssen-Leenders. Zij verzorgden
het parochieblad en de website.
De ‘oude’ redactie was blij het
stokje te kunnen overdragen aan
de bijna voltallig aanwezige
nieuwe redactie: Rudo Franken,
kapelaan, Carla Windau, catechist,
Martijn Pouwelsen en Hemmie
Cillessen. Met Hemmie doet op de
achtergrond ook zijn vrouw Lisette
mee.
Behalve de ‘oude’ redactie danken
we ook graag Ria Rutten voor haar
correctiewerk en Diny Rutten voor
haar tomeloze inzet voor het parochieblad. Fijn dat ze blijft helpen.
André Cillessen blijft de website
verzorgen. En tallozen blijven het
parochieblad drukken, vouwen,
nieten en bezorgen.
Heel veel dank.
De redactie

Paus Franciscus:
‘We zijn niet geroepen om als
éénling te leven zonder
anderen, boven of tegen
anderen, maar met en voor
anderen’. (22 mei 2017)

Inhoudsopgave
2
3
4
5
6
8
9
11
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Wist je dat....
Inhoud
Pastorale gedachte
Vanuit bestuur en team
Nieuws uit de parochie
Nieuws dekenaat, bisdom
en wereldkerk
Activiteitenagenda
Belangrijke parochie info
Gods Woord op zondag
Liturgische agenda
Wel & Wee
Iets vur ow?
O, zit dat zo...?
Verdieping & Inspiratie
Op de koffie bij
Uit het verleden
Kind & Gezin
Contactgegevens
Strip
Column

Pastorale gedachte
Camino naar Santiago
Komende dinsdag 25 juli viert de Kerk de feestdag van de heilige apostel
Jacobus, Santiago op z’n Spaans. Santiago is een begrip geworden. Sinds de
negentiger jaren van de vorige eeuw is deze eeuwenoude wandelroute naar
het in Noordwest Spanje gelegen bedevaartsoord van de H. Jacobus opnieuw
in de belangstelling gekomen. Zeer velen gaan deze route, meestal te voet of
per fiets. Daarbij gaat het veelmeer om de weg dan om het doel. Het doel is
de weg gaan, je eigen weg gaan, delend met anderen die je op deze weg, jouw
weg, ontmoet.
Zelf ben ik deze weg gegaan vanuit
Mook. Van 2009 tot 2013 elk jaar
zo’n twee weken. Het virus had mij
te pakken gekregen toen ik in 2008
– na het lopen van de 4daagse in
Nijmegen, tien jaar na mijn eerste
4daagse in 1998 – van Porto naar
Santiago liep. Deo volente heb ik,
terwijl dit parochieblad werd
gedrukt, nu het Pieterpad gelopen
van Groesbeek naar Pieterburen
(Groningen).
Ik geniet ervan dat ik nu zelfs aan deze pelgrimsroute woon. Pelgrim ben ik
denk ik wel voor m’n hele leven. Een levensweg, zo lijkt mij.
Door de Camino ben ik anders gaan kijken, leven en geloven. Ontmoeting en
met elkaar delen en van elkaar leren en daarin de hand kunnen zien van de
goddelijke voorzienigheid. Toeval? Nee, daar geloof ik niet in.
Bijzonder vind ik het dat ik op 1e Paasdag tijdens de Paasviering in de kerk van
de H.H. Cosmas en Damianus Remco heb mogen zegenen voor zijn tocht naar
Santiago. Tweede Paasdag is hij vertrokken…
Groesbeek heeft voor mij steeds meer weg van Santiago, of beter gezegd van
de Camino: zovelen – ook Groesbekers - op weg, met hun rugzak, met hun
verhaal, met hun droom, met elkaar, onder de goede zorg van onze goede God
die ons mensen weet te raken, die ons bewust maakt van de rijkdom die we in
ons dragen. Wie eenmaal zichzelf gevonden heeft, kan niets meer verliezen.
U allen wens ik boeiende ontmoetingen in deze vakantietijd,
Rudo Franken kapelaan

Vanuit bestuur & pastoraal team
Asbest, Bed & Breakfast en afscheid koster
De afgelopen maanden is het parochiebestuur drukdoende geweest met het
laten schoonmaken van de zolder van de Cosmas en Damianuskerk; daarop
waren asbestvezels aangetroffen vanwege het zagen van asbesthoudende
dakleien die op de dakkapellen van de kerk zijn aangebracht. De zolder is nu
weer helemaal schoon.
Van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Berg en
Dal is bericht ontvangen dat het College positief staat tegenover de ontwikkeling van een hotel en bed and breakfast in de pastorie aan de Kloosterstraat.
Alvorens verdere plannen te gaan ontwikkelen dient met het College overeenstemming te worden bereikt over de invulling en situering van 14 parkeerplaatsen. Dit overleg wordt nog voor de vakantie gestart.
Op zondag 2 juli 2017 nam de heer Gerrie van Doorn wegens gezondheidsklachten afscheid als vrijwillig koster van de Cosmas en Damianuskerk. Hij
heeft gedurende vele jaren op zondagen en tijdens hoogfeestdagen meegeholpen de diensten in goede banen te leiden. Het parochiebestuur en het
pastorale team danken Gerrie voor zijn trouw en zijn bereidheid als vrijwillig
koster op te treden en wensen hem nog goede jaren toe.
Afscheid van Vivace
Met ingang van het volgende seizoen heeft Vivace besloten geen bijdrage
meer te leveren aan de kerkdiensten in de parochie Groesbeek.
Vivace schrijft: "Wij hebben de afgelopen 50 jaar met plezier en enthousiasme
meegewerkt aan het samen kerk-zijn in Groesbeek en danken allen voor de
prettige samenwerking in deze periode. U zult ons zeker nog op andere
plaatsen in Groesbeek en omgeving tegenkomen. Sinds kort hebben wij een
nieuwe dirigent, Ernst Lamers, en we zien onze toekomst met hem zonnig
tegemoet. Er staat al wat op de planning voor het volgende seizoen en ook ons
50 jarig jubileum zullen we niet stilletjes voorbij laten gaan .... Maar eerst gaan
we onze carrière in de Cosmas & Damianuskerk afsluiten met onze 10e (!)
Vierdaagseviering. Op zaterdag 15 juli gaan we er samen met Pastor van Rooij
nog één keer iets moois van maken. We stellen het zeer op prijs als u hier allen
bij aanwezig bent. Hierbij willen we ook meteen onze trouwe fans van de
afgelopen jaren heel hartelijk bedanken".
Het pastoraal team dankt Vivace van harte voor zoveel jaren zang en inzet, en
wenst hen alle goeds voor de toekomst.
Henk Janssen, pastoor
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Nieuws uit de parochie
Dagbedevaart Pater Karel Munstergeleen
Op zondag 30 april hebben we met een klein gezelschap vanuit de parochie
een bedevaartstocht gemaakt naar het geboortehuis van de heilige Pater
Karel, geboren in 1821 te Munstergeleen in Zuid-Limburg. Kapelaan Rudo
Franken en Carla Windau hadden
voor deze dag een mooi programma gemaakt. Na de ochtendmis
vertrokken wij richting Munstergeleen waar wij rond het middaguur
aankwamen.
Allereerst zijn we naar de kapel
gegaan waar wij na een bezinningsmoment het leven van Pater Karel herdachten. ‘s Middags hebben we in
de stralende zon de nieuw aangelegde kruisweg gelopen, een meditatie in de
kapel gedaan en het museum en de geboortekamer van Pater Karel bezocht.
En veel mensen ontmoet. Pater Carolus Houben is in 2007 heiligverklaard. Hij
was een man die troost en zegening bood aan alle mensen, met name zieken
en armen, mensen aan de onderkant van de samenleving. Eerst in de regio en
later vanaf 1857 in Ierland. De troost die Pater Karel bood en zijn eenvoud zijn
nog steeds in het rustieke oord voelbaar. Na een koffiemoment met Limburgse
vlaai vertrokken wij in de namiddag weer richting Groesbeek. Een mooie
ervaring rijker. Bert Hovens
65e pelgrimstocht naar Katwijk
Op zondag 28 mei vertrokken rond zeven uur pelgrims van Groesbeek vanaf
de carpoolplaats in Heumen te voet in het zonnetje naar de Lourdesgrot te
Katwijk. In Katwijk sloten zich nog 50 pelgrims aan die per fiets of auto waren
gekomen. In de kerk zat ook al een gedeelte van het koor St. Caecilia o.l.v. ons
aller Doortje. Het 1e rozenhoedje was onderweg al gebeden.
Voordat kapelaan Franken aan de H. Mis begon, werd het 2e rozenhoedje
gebeden. Na de sfeervol gezongen Mis met veel Mariagezangen volgde het
bidden bij de grot en het branden van kaarsen voor de meegebrachte intenties
en dankzegging voor reeds verkregen gunsten. Traditiegetrouw was er daarna
gezellig koffie bij de overbuurman van Kempen. Tijdens de terugtocht na het
3e rozenhoedje kwam ik in gesprek met de jongste deelneemster, waarbij we
o.a. spraken over de veranderingen van het verloop van de pelgrimage de
laatste jaren, waar veel trouwe deelnemers moeite mee hebben. Jammer.
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Want je gaat toch vooral voor jezelf naar Maria met de intenties van anderen.
Een opmerking van haar is nog lang bij mij blijven hangen: “Het schaap is
belangrijker dan de vacht!” Ik zou zeggen doe er ook uw voordeel mee.
Bij terugkomst op de carpoolplaats even elkaar dankgezegd en tot volgend jaar
voor de 66e pelgrimstocht op zondag 27 mei 2018. U bent ook dan ALLEN van
harte welkom. Namens de pelgrims, Willy Claus
Pinkstercollecte voor Week Nederlandse Missionaris
De opbrengst van deze collecte: € 319,32. Veel dank aan de kerkgangers van
Groesbeek en Breedeweg. Een bijdrage is nog steeds welkom op NL24RABO
01174 07 550 t.n.v. Missiecomité o.v.v. WNM 2017. Zie ook website.
Teun van Grinsven
Bijzonder weekend Banneux
In mei zijn we vanuit Groesbeek met een kleine groep een paar dagen naar
Banneux geweest. Ontspannen samen op pad in en rond het heiligdom waar
Maria in 1933 verschenen is. Bijzonder was o.a. een internationale eucharistieviering en een prachtige wandeling naar een kleine kapel met een 10e
eeuws kruisbeeld. Lees meer over deze bijzondere dagen in Banneux op de website.
Volgend voorjaar gaan we weer, en wie weet
gaat u dan ook mee! Carla Windau
Dag naar Banneux
Op woensdag 7 juni jl. vond de jaarlijkse busbedevaart naar Banneux plaats. Voor de eerste
keer georganiseerd door twee Groesbeekse
dames Trudy en Cisca. Door een politiecontrole
vlakbij Banneux kwamen we een uur later dan
gepland aan in Banneux. Onder de lunch spraken
we over de bron en over Maria-verschijningen.
We spreken onze verbazing uit en tegelijkertijd weten we van binnen dat Maria
ons altijd als een moeder nabij is en ons geeft wat we nodig hebben. Na de
eucharistieviering door pastoor Norbert Swagemakers en de groepsfoto
vertrokken we voor de afsluitende koffietafel in Grathem. Waarna een gebed
was met handoplegging voor wie wilde. Bepakt en gezakt met Limburgse
vlaaien, kaarsen en water gingen we op huis aan, met een andere kijk op
mensen en op Maria. Uit vele monden klonk tot volgend jaar! Kijk voor een
uitgebreid verhaal en foto’s op website.
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Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk
DEKENAAL BERAAD - Onze parochie maakt deel uit van het dekenaat Nijmegen,

waarvan onze pastoor Henk Janssen deken is. Tijdens de laatste bijeenkomst
van pastoraal werkenden op 30 mei jl (dekenaal beraad) heeft zich de nieuwe
opbouwwerker van het bisdom voorgesteld.
Ellen Kleinpenning van het bisdom presenteerde er een nieuwe opzet voor de
opleiding tot pastoraal assistent die naar verwachting in 2018 van start zal
gaan. Hierdoor kunnen gelovigen via een driejarige cursus: eerste jaar
theologie op 7 zaterdagen, tweede jaar specialisatie: liturgie of catechese of
diaconie op 7 zaterdagen en het derde jaar stage in de eigen parochie, een
zending van de bisschop ontvangen voor een aantal jaren als pastoraal
assistent in de parochie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
pastoor Henk Janssen.
BISSCHOPSWIJDING – Op zaterdag 3 juni werd Ron van den Hout, de zeer

gewaardeerde vicarisgeneraal van het bisdom Den Bosch, onder grote
belangstelling – ook vanuit het Bossche bisdom - gewijd tot bisschop van
Groningen-Leeuwarden. Na zijn wijding vroeg hij gelovigen niet angstvallig vast
te houden aan wat er nog is in de Kerk. “Als er ergens iets weggaat kom er een
ander initiatief voor terug.” Ruim een jaar eerder – op 14 mei 2016 - werd Mgr.
de Korte, tot dan bisschop van Gr-L., geïnstalleerd tot bisschop van ’sHertogenbosch.
BISSCHOPPENSYNODE JONGEREN - Paus Franciscus heeft voor oktober 2018 een

bisschoppensynode bijeengeroepen over de jongeren, het geloof en het
onderscheiden van de eigen roeping. Tot 26 juni 2017 kunnen jongeren hun
mening geven op een vragenlijst die op internet staat. Enkele jongeren uit
Groesbeek hebben meegedaan aan een jongerenavond op het bisdom Den
Bosch. Zie elders in dit parochieblad hun bevindingen.
PAUSBEZOEK FATIMA - 100 jaar na de eerste verschijning van Maria aan drie

herderskinderen in Fatima (13 mei 1917) heeft paus Franciscus bij zijn bezoek
aan Fatima twee van hen, Francisco en Jacinta, heiligverklaard. Dit gebeurde
tijdens een eucharistieviering met een half miljoen gelovigen. Opmerkelijk is
dat de paus zich op de terugweg uitdrukkelijk heeft uitgesproken over Medjugorje, een plaats waar Maria sinds 1981 dagelijks zou zijn verschenen. Hij gaf
aan dat bij hem veel twijfels blijven bestaan over deze zeer vele verschijningen
en boodschappen en dat verder onderzoek nodig is.
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Activiteitenagenda
RONDLEIDING IN COSMAS EN DAMIANUS op elke woensdag 16.30-17.30 u. (van

mei t/m september), een initiatief vanuit het toeristenpastoraat, waarbij ook
inwoners van Groesbeek/Berg en Dal van harte welkom zijn. Loop gewoon een
keer binnen en geniet van een inspirerend moment in de (eigen) kerk.
WANDELEN MET AANDACHT gebeurt vanuit de Hervormde Kerk Groesbeek aan

de Kerkstraat, en wel op elke 1e donderdag van de maand (9.45-11.45 u.). Na
een korte inleiding op het thema wandelen we een uur waarbij we lopend
onszelf, elkaar en de natuur kunnen ontmoeten. Bij terugkomst is er een kopje
koffie of thee. Opgave vooraf is niet nodig (zie ook website).
SAMEN BIJBEL LEZEN is op elke woensdag van 10.00 -11.30 u. in het parochie-

centrum. We lezen samen de lezingen van de zondag en praten erover met
elkaar. Tot aan 13 september graag eerst even contacten voor voldoende
deelname met riahopman@XS4all.nl (zie ook website).
GEBEDSAVOND op elke derde vrijdag van de maand, met om 18.30 u Rozen-

kransgebed 19.00 u. Eucharistieviering, 19.40 u. Aanbidding, 20.00 u. koffie. U
bent van harte uitgenodigd voor het geheel of een gedeelte van deze avond.
Komende data: 21 juli, 18 augustus, 15 september
222e BEDEVAART NAAR KEVELAER op dinsdag 8 augustus vanuit onze parochie.

Vertrektijden en opstapplaatsen bus: 9.30 u. kerk Berg en Dal, 9.45 u. kerk De
Horst, 10.00 u. kerk centrum, 10.00 u. kerk Breedeweg.
Vanuit de bus gaan we in processie naar de basiliek onder
muzikale begeleiding, met onze koren en geestelijk leider
pastoor Henk Janssen. Om 11.15 u. H. Mis in de basiliek,
14.00 u. Lof met uitstelling van het Allerheiligste, aansluitend om 14.45 u. kleine kruisweg op de kruiswegplaats. Om
17.00 u. vertrekken de bussen weer uit Kevelaer. Natuurlijk
kunt u ook op eigen gelegenheid naar Kevelaer reizen.
Opgave uiterlijk voor 30 juli d.m.v. envelop met naam
adres en opstapplaats + € 10,- p.p. en evt. misintenties bij:
Dhr. S. Meilink Fretstraat 15, Dhr. H. Janssen Grafwegen 10, Mw. W. Bleize
Jonkershof 38, Mw. A. Roelofs Oude Kleefsebaan 38, Dhr. G. van Doorn Paulus
Potterweg 38, Parochiecentrum Kloosterstraat 2, Pastorie Breedeweg, St.
Antoniusstraat 2 of vóór of na de Mis (zie ook los invulformulier en website).
Broederschap Kevelaer
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MIVA COLLECTE 26-27 AUGUSTUS De Missie Verkeersmiddelen Actie steunt

kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, waarbij de aanvrager minimaal
25 % betaalt en daarmee garant staat voor goed onderhoud en brandstofkosten van de vervoersmiddelen dan wel communicatiemiddelen. Jaarlijkse
controle geschiedt door lokale adviseurs die projecten bezoeken en beoordelen. Uw bijdrage is welkom op NL24RABO 01174 07 550 t.n.v. Missiecomité
o.v.v. MIVA. Zie ook website parochie. Bij voorbaat dank, Teun van Grinsven
UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE VRIJWILLIGERSAVOND voor alle medewer-

kers/sters van de parochie op dinsdag 19 september 19.30-22.00 u. in De
Linde. Onze bisschop, Mgr. de Korte, zal een toespraak houden over de
toekomst van de parochie. Hij wil graag op tijd beginnen. Tevens is deze avond
het afscheid van pastor Jos van Rooij van u als vrijwilliger/ster. U krijgt hiervoor
een uitnodiging. Maar alvast van harte welkom!
AFSCHEID VAN DIAKEN JOS VAN ROOIJ is op zondag 24 september tijdens de

openingsmis van het nieuwe pastorale jaar om 10.00 u. in de Cosmas en
Damianus. Na afloop is er gelegenheid om hem te bedanken voor zijn
jarenlange inzet onder het genot van een kopje koffie en gebak. Cadeautip:
een bijdrage voor een goed doel in Groesbeek.
SPIRITUELE RONDREIS FRANKRIJK SPANJE PORTUGAL Als u de kans hebt, laat ‘m

niet lopen. Er zijn nog 15 plaatsen beschikbaar voor deze busreis van 16 dagen
(3-18 oktober 2017). In een ontspannen sfeer maken we kennis met en bezoeken we plaatsen die ons kunnen helpen en inspireren op onze tocht door het
leven, zie ook folder kerk en website.
UITNODIGING VOOR JONGEREN Op 8 juni hebben Tanja en ik een jongerenbij-

eenkomst mogen bijwonen in het Bisdom Den Bosch. Pastoor Henk en
kapelaan Rudo waren hierbij ook aanwezig. Met de opkomst van jongeren met
verschillende achtergronden werden activiteiten georganiseerd in kleine
groepjes. Het onderwerp van de avond was ‘’hoe jongeren in deze tijd staan
tegenover geloof‘’. Door middel van presentatie werden verschillende
meningen bespreekbaar gemaakt. Het doel van deze avond was vooral om de
beweging van jongeren weer zichtbaar te maken en daarbij onze visie over
geloof met elkaar te kunnen delen. Ik heb deze avond als prettig ervaren. Voor
geloof in de toekomst zouden Tanja en ik in Groesbeek graag een nieuw
initiatief voor jongeren - ‘young spirit’ - op gang willen brengen. Voor meer
informatie over deze avond en enquête kun je terecht op de website:
www.cosmasendamianusgroesbeek.nl. Cherissa Asare
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Belangrijke parochie informatie
IK WIL / IK ZOEK
huis- en ziekenbezoek, misintenties, kerkbijdrage, meehelpen in de parochie, in- en uitschrijven, adreswijziging en overige vragen
doopsel, huwelijk, biechtgesprek, ziekenzalving
huis- en ziekenbezoek, avondwake en uitvaart
eerste communie en vormsel

CONTACT
parochiecentrum

priester/parochiecentrum
pastoraal teamlid / pc
pastoraal werkster / pc

Voor gegevens pastoraal team, parochiecentrum en website zie colofon.


Doopvoorbereiding eerstvolgende datum: 9 augustus 19.30 uur



Ziekenbezoek – bent u zelf ziek of weet u iemand die ziek is en behoefte
heeft aan een bezoek van een pastoraal teamlid, dan horen we dat graag
via het parochiecentrum of rechtstreeks.



Afwezig: R. Franken van 23 tot 29 juli; I. van Baal van 24 juli t/m 6
augustus; J. van Rooij vanaf 1 augustus



Parochiecentrum gesloten: van 20 juli t/m 11 aug (behalve op maandag
31 juli en 7 aug; en vrijdag 21 juli, 4 en 11 aug)

Het Woord van God op de zondag
23 juli: Wijsheid 12,13.16-19/ Psalm
86,5-6.9-10.15-16a/ Romeinen 8,2627/ Matteüs 13,24-43
30 juli: 1e Koningen 3,5.7-12/ Psalm
119,57.72.76-77.127-128.129-130/
Romeinen 8,28-30/ Matteüs 13,44-52
6 aug: Daniël 7,9-10.13-14/ Psalm
97,1-2.5-6.9/ 2e Petrus 1,16-19/ Lucas
9,28-36
13 aug: 1e Koningen 19,9a.11-13a/
Psalm 85,9ab-10.11-12.13-14/ Romeinen 9,1-5/ Mattheus 14,22-33
20 aug: Isaïas 56,1.6-7/ Psalm 67,23.5.6.8/ Romeinen 11,13-15.29-32/

Mattheus 15,21-28
27 aug: Isaïas 22,19-23/ Psalm 138,12a.2bc-3.6.8bc/ Romeinen 11,33-36/
Mattheus 16,13-20
3 sept: Jeremia 20,7-9/ Psalm 63,2.34.5-6.8-9/ Romeinen 12,1-2/ Mattheus 16,21-27
10 sept: Ezechiël 33,7-9/ Psalm 95,12.6-7.8-9/ Romeinen 13,8-10/ Mattheus 18,15-20
17 sept: Jezus Sirach 27,30-28,7/
Psalm 103,1-2.3-4.9-10,11-12/ Romeinen 14,7-9/ Mattheus 18,21-35
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Liturgische agenda
Legenda: WCV = Woord-Communieviering; Cosmas= Cosmas en Damianus (Dorp);
K’tuin= Kloostertuin; Beek= (zondag) prot.kerkje in Beek; Leuth= Kulturhus in Leuth

22-23 juli
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.

16e zondag door het jaar A
Meent H.Mis – R. Franken - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang met cantors
K’tuin H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Breedeweg WCV – I. v. Baal - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken - Samenzang
Ooij H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Beek H.Mis – H. Janssen - Samenzang

di 25 juli
wo 26 juli
do 27 juli

Cosmas 9.00 H.Mis – H. Janssen
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – H. Janssen

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

17e zondag door het jaar A
Meent H.Mis – R. Franken - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang
K’tuin H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Breedeweg WCV – werkgroep
Cosmas H.Mis – R. Franken - Samenzang met cantors

di 1 aug
wo 2 aug
do 3 aug

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

5-6 aug
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
11.00 u.

Gedaanteverandering van de Heer A
Meent H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang met cantors
K’tuin H.Mis – R. Franken - samenzang
Ooij WCV – H. Nieuwenhuis
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Leuth H.Mis – R. Franken - Samenzang

di 8 aug

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Kevelaer 11.15 H.Mis – H. Janssen
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis –R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

wo 9 aug
do 10 aug

12-13 aug
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

19e zondag door het jaar A
Meent H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK Horst Sion Breedeweg
K’tuin H.Mis – R. Franken – Samenzang
Breedeweg H.Mis – R. Franken – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia

di 15 aug

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Ooij 19.00 H.Mis – H. Janssen
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 19.00 H.Mis – R. Franken (18.30 u. rozenkransgebed,
19.40 u. aanbidding, 20.00 u. koffie)

wo 16 aug
do 17 aug
vr 18 aug
19-20 aug
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.

20e zondag door het jaar A
Meent H.Mis – R. Franken - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
K’tuin H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – H. Janssen – Mannenkoor Beek

di 22 aug
wo 23 aug
do 24 aug

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis –R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

26-27 aug
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
11.30 u.
11.00 u.

21e zondag door het jaar A - MIVA
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Dorp
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
K’tuin H.Mis – R. Franken – Samenzang
Breedeweg WCV – I. v. Baal - KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Ooij H.Mis (schutterij) – H. Janssen - Encore
Beek H.Mis – R. Franken - Samenzang

di 29 aug
wo 30 aug

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 19.30 Meditatie

do 31 aug
vr 1 sept
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2-3 sept
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
11.00 u.

22e zondag door het jaar A - kermis
Meent H.Mis – R. Franken - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang
K’tuin H.Mis – H. Rikhof - Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
Leuth H.Mis – H. Janssen – Samenzang

ma 4 sept
di 5 sept

Horst 10.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 14.00 gebedsviering voor en met zieken
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis –R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

wo 6 sept
do 7 sept
9-10 sept
za 17.00 u.
19.00 u.
zo

19.00 u.
9.30 u.
10.00 u.

di 12 sept
wo 13 sept
do 14 sept
vr 15 sept

23e zondag door het jaar A - ziekenzondag
Meent H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen/I. v. Baal –gezinsviering
voorstellen van vormelingen – jeugdkoor Mikado
K’tuin H.Mis – R. Franken – Samenzang
Breedeweg H.Mis – R. Franken - KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Gregoriaans – Schola Cantorum
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 19.00 H.Mis – R. Franken (18.30 u. rozenkransgebed,
19.40 u. aanbidding, 20.00 u. koffie)

16-17 sept
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
11.00 u.
19.00 u.

24e zondag door het jaar A - vredesweek
Meent H.Mis – R. Franken - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK Caecilia
K’tuin H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang
Ooij H.Mis – H. Janssen – ziekenzondag – seniorenkoor Ooij
Beek oecumenische herdenking – H. Janssen

di 19 sept
wo 20 sept

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

do 21 sept
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Wel & Wee

GEDOOPT:
21 mei: Jop, zoon van Nicole Lamers en Henk Schaap, Vendelierstraat 15
21 mei: Viv, dochter van Jolie Janssen en Jens Kadlec, De Tuier 31a
18 juni: Kino, zoon van Nick Cornelissen en Riana Sanders, Cranenburgsestraat 31
KERKELIJK GEHUWD:
7 juli: Dorp: Anna Korbas en Alexander Verboom, Fretstraat 11
8 juli: Dorp: Mijke Langeveld en Daan Rouw, Pijnenborgstraat 6
OVERLEDEN:
16 mei: Theodora Johanna Gertruda Roelofs-Janssen, Albanystraat 7, 92 jaar
22 mei: Gerardus Theodorus Faassen, Vijverweg 1, 94 jaar
24 mei: Johanna Maria Kersten-Rouw, Nijmeegsebaan 31, 83 jaar
29 mei: Elisabeth Maria Hermina Hopmans-Teuwsen, Lijsterbesstraat 4, 49 j.
30 mei: Petronella Hendrika Maria van der Werf-Verhage, De Meent 36, 75 j.
31 mei: Albertus Wilhelmus Lelieveldt, Mariëndaalseweg 62, 86 jaar
31 mei: Johanna Elisabeth Schoofs-Straatman, Sint Jansberg 1, 67 jaar
8 juni: Petronella Maria de Bruin-de Valk, Parklaan 73, 89 jaar
9 juni: Everdina Johanna Peters-Thijssen, Veenbeshof 21, 83 jaar
JUBILEUM
24 mei: 12 ½ jaar getrouwd: Horst: Martijn Pouwelsen en André Brouwer,
Industrieweg 17
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Iets vur ow?
Vrijwilligerswerk
In onze geloofsgemeenschap zijn vele vrijwilligers actief op allerlei gebied met
een enthousiaste inzet. We horen het graag als iemand zich bij ons wil voegen.
Wilt u wat doen, laat dat dan weten aan het parochiecentrum. In overleg
vinden we ongetwijfeld iets dat bij u past.
Mensen naar de kerk brengen
In onze parochie wonen mensen die niet meer zelfstandig naar de zondagsviering in de kerk kunnen gaan. Daarom zijn we op zoek naar mensen die bereid
zijn om zo nu en dan anderen (van binnen Groesbeek) naar de kerk te brengen,
hetzij te voet, hetzij per auto.
Hebt u op zondagmorgen zo nu en dan tijd om dit te doen, dan kunt u dit
doorgeven op het parochiecentrum of aan Rudo Franken, kapelaan. De
bedoeling is om te komen tot een rooster.
Mee helpen met koffie zetten na de zondagsviering
Vanuit het pastoraal team en de parochieraad lijkt het ons goed en gezellig om
meer gelegenheid te bieden voor ontmoeting. Daarom willen we vanaf
september graag gaan beginnen met koffie drinken na de zondagsviering in de
H.H. Cosmas en Damianus.
Het koffiedrinken zal dan in het parochiecentrum zijn. Dit
zal - in overleg met de vrijwilligers – wekelijks, tweewekelijks of maandelijks zijn. We zijn daarvoor op zoek naar
dames/ heren die zo nu en dan willen meehelpen met
voorbereiden en schenken van de koffie. Hebt u zo nu en
dan een zondagochtend tijd om een uurtje te helpen, dan
horen wij dat heel graag. U kunt dit doorgeven op het
parochiecentrum of aan kapelaan Rudo Franken.
Pastorale groep “de Meent” zoekt dringend versterking
De Pastorale Groep “de Meent” zoekt dames/heren om 1x in de 4 weken de
vieringen te willen verzorgen.
Heeft U interesse in een koster(es) of lector/lectrice-functie, meld u zich dan.
Wilt u meer weten over de te verrichten werkzaamheden, neem dan contact
op met Diny van Loon, tel. 3974146 (kosteres) of Riny van Eijck tel. 3973196
(lectrice).
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O, zit dat zo...?
De Eucharistie in symbolen en rituelen – Inleiding (1)
In ons dagelijks leven kennen wij vele gewoonten. Een aantal dingen doen we
steeds op dezelfde manier; dat geeft zekerheid en veiligheid. Sommige van die
gewoonten zijn ons dierbaar. We laten ze niet gauw afnemen of
veranderen. Dan zou er iets van onszelf verloren gaan.
Ook in de kerk, in de liturgie, kennen we een heleboel
gewoonten met een vast patroon. Deze rituelen verwijzen
naar iets diepers en willen ook iets bewerken in ons. Dat
gaat niet zonder onze aandacht en eerbied. Het vraagt
openheid voor Gods liefde die heel tastbaar naar ons toekomt. Hij, de heilige
onzichtbare God, die in de dagelijkse beleving wellicht als heel ver weg of zelfs
afwezig wordt ervaren, komt hier heel dicht bij je.
Aandacht voor symbolen en rituelen helpt bovendien om de kern van het
geloof beter te doorgronden en ervan te leven. Het vraagt ook een zekere
kennis van betekenis en inhoud. Want anders gaat er veel aan ons voorbij. Hoe
meer je ervan weet, des te meer kun je het gaan waarderen. Hoe meer kennis
je hebt van b.v. een muziekstuk, des te meer kan het voor je gaan leven. Het is
dus goed om proberen te ontdekken hoe in de viering van de Eucharistie
rituelen gebeuren en waarom. Want voor katholieken is de Eucharistie bron
en hoogtepunt.
Door de Eucharistie worden wij gevoed, zowel door de woorden uit de Bijbel
als door het ontvangen van de heilige Communie. In beide komt Jezus Christus
bij ons om ons om te vormen naar Hem toe, zodat wij kunnen worden zoals
Hij.
Daarom zullen we dit (werk)jaar in het parochieblad de symbolen en riten die
we in de eucharistieviering tegenkomen, wat nader gaan bekijken. We
doorlopen de eucharistieviering in vier gedeelten en beginnen in de volgende
editie met de houdingen die we tijdens de eucharistieviering aannemen.
(‘coproductie’ van Rudo Franken, Carla Windau en Ed Arons, in 2015 gepubliceerd in
het Veldhovens parochieblad, met toestemming overgenomen)
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Verdieping & inspiratie
Het boek van vreugde – een wijs en inspirerend boek
De Dalai Lama en Desmond Tutu hebben beiden
veel tegenslagen moeten overwinnen. Ondanks
hun ontberingen - of zoals ze zelf zeggen dankzij
hun ontberingen - behoren ze tot de vrolijkste
mensen ter wereld.
Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de
Dalai Lama reisde Desmond Tutu naar Dharamsala om samen HET BOEK VAN VREUGDE te
maken als cadeau voor iedereen.
Tijdens deze bijzondere week toonden ze met
hun eigen uitbundigheid, compassie en humor
hoe vreugde kan groeien van een voorbijgaande
emotie tot een blijvende, solide levenshouding.
Douglas Abrams was bij de gesprekken aanwezig
en verwerkte ze tot dit boek. Een boek waar je blij van wordt, alleen al
vanwege de liefdevolle manier waarop deze oude wijze mannen met elkaar
omgaan, de levensvreugde en speelsheid die ze delen en de respectvolle
manier waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want de boeddhistische
en de christelijke traditie hebben naast veel overeenkomsten ook duidelijke
verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk die verschillen worden,
want hun kernboodschap is dezelfde: vreugdevol leven bereik je door anderen
vreugde te brengen.
Hoe bewaar je de vreugde als de wereld lijdt, als je boos bent, verdrietig,
eenzaam, jaloers, als je pijn hebt, ziek bent en nooit meer beter wordt? Hoe
ontwikkel je die mentale weerbaarheid tegen alles wat de vreugde in de weg
staat? Beide wereldleiders overschrijden de grenzen van religies als ze in diepe
vriendschap, hartelijkheid, levenservaring en wijsheid hierover praten en
vragen beantwoorden. Abrams (van joodse afkomst) doet levendig verslag van
de ontmoeting, en voegt zijn eigen ervaringen en bevindingen van allerlei
wetenschappers toe. Tot slot enkele praktische meditatieoefeningen. Een
prettig leesbaar verslag van deze bijzondere ontmoeting, uitgesproken en
geschreven voor een breed mondiaal publiek met of zonder religie. Een boek
om langzaam te lezen en serieus te nemen.
Drs. Marianne van den Heuvel
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Op de koffie bij…
Geer Phoelich trof ik bij het
vergaren en nieten van het
parochieblad op donderdag 18 mei
in het parochiecentrum, ‘Onder de
Pannen’. Het leek me leuk om hem
te gaan interviewen. We maakten
een afspraak voor dinsdag 23 mei.
Gezellig dat naast z’n vrouw Door
ook dochter Dorien en kleindochter Ilonka er even waren. Geer is de
oudste in functie vanuit de
‘Sionsheuvel’. Van 1996 tot 2001 heeft hij nog op de ‘Sionsheuvel’ het
parochieblad vergaard en geniet. In 2001 werd deze kerk aan de eredienst onttrokken. Deze werd verkocht aan uitvaartondernemer Jacobs. Fijn dat
daardoor zowel het kerkgebouw als de toren behouden zijn. Geer heeft - toen
de kerk leegstond - daarin een Mariakapel gebouwd, zodat mensen van de
Stekkenberg daar een kaarsje konden blijven opsteken.
In 2001 verhuisde Geer met zijn collega’s naar ‘Onder de Pannen’, waar het
ook goed toeven is. En natuurlijk tijd voor een geintje, ‘waar van Gestel ook
voor in was’. Het is niet zo vreemd dat Geer dit werk is gaan doen. Toen hij na
43 jaar in de bouw als timmerman vrij jong afzwaaide, mocht hij drie broers
van zijn vrouw Door (Jo, Winand en Kobus) helpen met het parochieblad. Zo is
het gekomen.
In 1964 hebben Door en Geer de eerste zes weken van hun huwelijk in Nijmegen gewoond. Voor Door was dat lang genoeg. Graag ging ze terug naar de
Stekkenberg waar ze - na een paar verhuizingen – in 1967 landden in een door
Geer gebouwd huis in de tuin van haar ouders. Vele goede herinneringen
hebben ze aan de noodkerk en de kerk van de Sionsheuvel, aan pastoor van de
Heuvel, de broeders, de zusters, pastor Jan van Gestel en Jos van Rooij, vele
activiteiten met elkaar. Geer is trouwens ook al veertien jaar secretaris van de
seniorenvereniging ‘De Sionsheuvel’. Het mooie van deze vereniging is wel dat
er voor weinig contributiegeld erg veel geboden wordt aan de leden.
Bij het afscheid stonden we stil bij een familiefoto. Wie is wie? Verdorie, die
ken ik. Ik ken zijn gezicht. Waar werkt hij? De zoon blijkt te werken bij een
garage in Mook waar ik als pastoor van Mook m’n auto in onderhoud had. Wat
is de wereld toch weer klein! Bedankt voor de koffie en het gesprek.
Rudo Franken, kapelaan
19

Uit het verleden…
Inwijding in 1922 van de huidige
Cosmas en Damianus: ‘een gloriedag voor Groesbeek’
Toen de nieuwe pastoor J.M. Rovers
hier in 1911 arriveerde, trof hij een
bouwvallig kerkgebouw aan. Zijn
streven om zo vlug mogelijk een
nieuwe kerk te bouwen, wordt
vertraagd door het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog (14-18). Het bouwplan moet herzien worden; bezuiniging
wordt gevonden door de hoogte van het gebouw te beperken, het zal een kerk
zonder toren worden. Op 30 aug. 1920 heeft de aanbesteding plaats en kan
het grote werk beginnen, onder leiding van de bouwkundige Van Mestrom uit
Nijmegen. Op zondag 27 aug.1922 wordt de nieuwe kerk plechtig ingezegend
door Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. A.F. Diepen, bisschop van ‘s
Hertogenbosch.
De toenmalige gemeentesecretaris C.A. Luijben beschrijft de gebeurtenis als
volgt: ‘Het is dan een gloriedag voor Groesbeek en niet het minst voor de
parochieherder, wiens gevoelens wij het best afgestemd menen op de
offertorium –zang uit de H. Mis van het kerkwijdingsfeest: ‘O, Heer God, met
een oprecht hart heb ik blijde alles geofferd, en Uw volk dat hier aanwezig is,
heb ik met grote vreugde aanschouwd’. Het in romaanse stijl opgetrokken
monumentale bouwwerk overschaduwt nu figuurlijk en letterlijk de oude kerk,
welke dan afgebroken wordt, om op het vrijkomend terrein een nieuwe
pastorie te bouwen.
Het interieur van de kerk vraagt onze aandacht. Nieuw is het hoogaltaar van
donker graniet, waartegen de lichtgrauwe offertafel, rustend op parelgrijze
kolommen, gedistingeerd uitkomt; alles sober van vorm in overeenstemming
met de bouwstof. Boven het tabernakel rijst uit de blokvormige achtergrond
in glanzend koper de voorstelling van het eerste Kruisoffer met de figuren van
Maria en Johannes, geflankeerd door de symbolen der vier evangelisten.
Stijlvol als het Godshuis zelf, domineert dit imposante werkstuk van steen- en
beeldhouwkunst in het heilige der heiligen van de ark des nieuwen verbond’.
Aldus C.Luijben uit wiens verhaal ook blijkt dat de bij de stijl van het bedehuis
passende verlichting wegens geldgebrek pas later kon worden aangeschaft.
Voor meer info zie uitgave Het Rijke Roomse Leven van de parochie Cosmas en
Damianus, evenals deze bijdrage samengesteld door Gerrie G. Driessen.
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Kind & Gezin
Beste ouders en kinderen,
Het is bijna vakantietijd, een tijd dat je even niet naar school
hoeft en misschien wel een beetje kunt uitslapen. Heerlijk na
een jaar hard werken. We mogen een paar weken rustig aan doen.
Behalve de vormselwerkgroep, zij zijn alweer bezig met de voorbereidingen.
Alle kinderen uit groep 7 hebben een brief gehad met de vraag of ze mee willen
doen met de voorbereiding van het vormsel. De voorbereiding bestaat uit
zeven bijeenkomsten bij de gastouder en daarnaast hebben we nog twee
uitjes. We gaan naar de st. Jan in Den Bosch en naar Orientalis. Mocht je ook
mee willen doen met de vormsel voorbereiding, stuur dan een mailtje naar:
chris_susan1@kpnmail.nl
Op zaterdag 9 september is er weer een gezinsviering in de Cosmas en
Damianus de vormelingen worden dan voorgesteld. Iedereen is dan van harte welkom om 19.00 u. in
Vakantie puzzel
de viering.
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Zoek alle woorden en lees de wens
R I J E T I J D D S B
O N N E B R I L N I P
T U K R E K A E J U S
S O W F R B K B S H W
A E F W D N E N N E L
P O D N A L N E T I U
K E A B S G U L E T O
N R K R O Q E G N N J
T R A N E O T N T A E
E A N B O U T F I K J
K P R E I Z E N E A V
A A A G N C A R A V A
B I E K S J I R E T A

E
A
T
V
S
B
H
E
E
N
A
N
W

barbequen bijbel boot buitenland caravan hotel kaars
kapel kerkkerkbanken koffer pastor reizen slippers
strandbal tent vakantiehuis vliegtuig vouwwagen
vrijetijd waterijs zon zonnebril

de wens ……………………………………………………………

Na de zomer gaan we
weer verder met de
bijbel knutsel club.
De volgende data kun je
alvast in je agenda zetten
16 september,
7 oktober en 25 november van 15.00 -16.30 u.,
in september ontvang je
nog een uitnodiging als
herinnering.
Voor nu wens ik iedereen
een hele fijne zomer
periode!
Groetjes,
Isabel van Baal
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Contactgegevens parochie 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
Facebook: Parochie Cosmas en Damianus
Openingstijden: werkdagen tussen 8.30 - 12.30 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
kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg
Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur
PASTORAAL TEAM (024-397 1473; buiten kantooruren: 06-23953385)
pastoor H. Janssen, 06-51105494 - henkjanssen876@live.nl
kapelaan R. Franken, 06-46193591 - rfrankenpr@hotmail.com
diaken J. van Rooij, 06-27182591 - pastor.van.rooij@inter.nl.net
p.w. I. van Baal, 06-23949774 - isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl
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. T. Koch, Frieselaan 8, 6562 BE Groesbeek, 06-27292370
Administratie:
Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen, via parochiecentrum
KERKHOFBEHEER
C&D/De Horst: Tom Weber, 0612787297, tomenlidy@gmail.com
Breedeweg: Toon Janssen, 024-3971503 / Rob Paulis, 024-3977718
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COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473,
Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl
Koster: Rikie Straatman, Kon. Wilhelminaweg 33, 024-3972040
Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag
doorgeven vóór woensdag 12.00 uur voor woensdaguitgave week later)

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 woensdag 10.00 uur voor woensdaguitgave week later)

Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29RABO0117405132
GODDELIJK HART – Ketelstraat 1, De Horst
Alleen incidenteel vieringen
Koster: Rikie Straatman, Kon. Wilhelminaweg 33, 024-3972040
PAROCHIEBLAD GROESBEEK
Redactie: kapelaan Rudo Franken (eindred.), Carla Windau, catechist
(eindred.), Martijn Pouwelsen (lid), Hemmie Cillessen (lid)
Volgende uitgave: sept-nov; vouwen: 14 sept; bezorgen: voor 23 sept
Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek,
rfrankenpr@hotmail.com - vóór 28 aug 2017
Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad
ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.
STRIP
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Zomer 2017
“Vakantie is genieten”. Deze woorden
schreeuwen je tegemoet in elk tijdschrift
en programma. Foto's van vrolijk
lachende, bruinverbrande mensen
onderstrepen deze leus nog eens extra.
Maar gaat dit dan zomaar vanzelf?
De deur achter je dichttrekken en het
Grote Genieten kan beginnen?
Toch is dat niet zo. Vakantie vieren is een werkwoord. Het begint
bij jezelf. Kun je jezelf openstellen voor een andere dagindeling,
een andere kijk op de wereld? En dan ook kijken met onbevangen
ogen, met échte interesse, met de open blik van een kind.
Op een kast in een kantoor zag ik een spreuk van Loesje hangen.
In de bekende letters stond er: “Als je je kop laat hangen, zie je
nooit de zon.” Dat is raak gezegd! Pas als je er zelf aan werkt, kun
je er ook van genieten. Doe als een bloem; vouw je open, richt je
nek op en laat de energie naar binnen stromen.
Fijne vakantie gewenst!
Netty

Zomerochtend
Boomtoppen vangen
het eerste licht
de lege weg ligt klaar
We kunnen overal heen
maar we zijn al overal.
Jos van Hest
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