VAN HARTE WELKOM
IN DE OPENINGSVIERING
VAN HET NIEUWE PASTORALE WERKJAAR
op zondag 27 sept. om 10. uur in de kerk van Cosmas en Damianus
met medewerking van alle koren hen het pastorale team.
Beste parochianen en beste medewerkers en medewerksters
we nodigen u van harte uit om samen het nieuwe werkjaar te openen. We zijn nu twee jaar
één parochie, we werken samen aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap en van ons
geloof en dat willen we vieren en ook een nieuwe impuls geven. Daarom hebben we als
thema gekozen
WAT ONS VERBINDT …
Over heel de wereld is het belangrijk dat mensen zich niet verliezen in wat hen scheidt, maar
zich realiseren wat hen verbindt, wat ze samen delen, waar ze samen voor staan, hoe ze
samen willen werken aan vrede en aan een betere wereld.
Dat geldt ook voor ons als parochie. Daarom willen we dit tot jaarthema maken: “Wat ons
verbindt !”
In deze viering willen we ook
enkele oud-medewerkenden bedanken:
enkele nieuwe medewerkenden aan u voorstellen
vieren dat pastor van Rooij sinds januari 25 jaar in onze parochie is en juist op deze dag 25
jaar diaken.

Pastor van Rooij wil dit op bescheiden wijze en alleen in de kerk vieren,
om over twee jaar zijn afscheid wat grootser te vieren.
We hopen u allen te zien, zowel in de viering als bij de koffie met gebak
na de viering om zo samen te beleven wat ons verbindt.
Pastors en Bestuur
Parochie H.H. Cosmas en Damianus

BESTE PAROCHIANEN

Voorwoord bij het nieuwe pastorale jaar 2015 – 2016
Terug van vakantie, of bij huis gebleven, maar andere dingen gedaan dan we normaal doen elke dag,
beginnen we met een nieuw pastoraal jaar.
Als gelovige gemeenschap van Jezus Christus proberen we dit jaar weer een nieuwe start te maken
met de opdracht die wij allen bij ons doopsel hebben gekregen: de blijde boodschap van Hem te
verkondigen en deze ook in ons leven handen en voeten te geven.
In de afgelopen maanden is Europa hard aangelopen tegen het feit dat je grenzen sluiten voor
mensen die vluchten vanwege oorlog en onveiligheid, niet werkt; de vluchtelingen komen er toch, zij
het vaak na erbarmelijke avonturen en met soms de dood tot gevolg. Wij moeten de vluchtelingen
een veilige rustplaats bieden opdat zij weer op verhaal kunnen komen en kunnen aansterken.
In de vakantieweken is er hard gewerkt aan de stichting Schuldwegwijzer Berg en Dal. De statuten
worden nu door de notaris bekeken en vervolmaakt. Elders in dit blad staat meer over deze stichting.
Vlak voor de vakantie heeft Paus Franciscus een rondzendbrief (encycliek) gepubliceerd waarin hij
van de hele wereld de aandacht vraagt voor onze wereld. De Nederlandse vertaling van deze brief is
vorige week gereed gekomen. In het najaar wil ik deze brief in kleinere groepen gaan bespreken en
ook dwarsverbindingen leggen met ons geloof. Er liggen niet alleen taken voor landen en regeringen
om iets te veranderen, maar ook voor ons zelf betekent het behoud van deze wereld een
verandering van ons gedrag. Het is goed daar met elkaar over te spreken. Willen we allemaal niet een
goede wereld achterlaten voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Het pastoraal jaar 2015 – 2016 gaan we openen op zondag 27 september 2015 met een plechtige
Eucharistieviering waaraan alle koren van de parochie en het gehele pastorale team hun
medewerking verlenen. U bent allen van harte daarbij uitgenodigd.
Op naar een uitdagend pastoraal jaar
Henk Janssen, uw pastoor

25 JAAR PASTOR IN GROESBEEK
Met grote dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 25 jaar. Ik heb veel geleerd, veel
mogen ontvangen en veel mogen doen.
25 Jaar geleden wilde ik na 14 jaar weg uit de Emmausparochie, Nijmegen. En Els, mijn vrouw,
die uit Groesbeek komt – wilde graag terug. Na een uur met pastor van Gestel was ik
aangenomen. Toen werd ik zenuwachtig. Een dorp werkt anders dan de stad. In een dorp ben
je openbaar bezit. Je kunt niet anoniem naar de Super. Klanten, en ook het meisje en de
jongen aan de kassa weten dat je pastor bent. Gelukkig ben in die dingen nogal naïef.
De ontvangst was hartelijk en warm. Henk Arts heeft van de voorstelvierin-gen een prachtig
fotoboek gemaakt, met humoristisch commentaar. Snel leerde ik dat mijn ouderavonden te
moeilijk waren en mijn preken te lang. Maar ik voelde me thuis in deze gemeenschap.
Groesbeek is emotievol, warm, recht voor zijn raap en met een diepe religieuze grondtoon,
die op de Horst anders is dan op Sionsheuvel, de Breedeweg of in het Dorp. Ik heb ook het
nieuwe religieuze aanvoelen leren kennen van jonge mensen en kinderen die heel
vanzelfsprekend de kring van engelen en helpers en overledenen om zich heen voelen,
zonder erg kerkelijk te zijn.
Ik heb een diep respect voor het gemeenschapsgevoel in Groesbeek. In Nijmegen kwam ik
regelmatig mensen tegen die ‘niemand’ hadden. In Groesbeek is gelukkig bijna iedereen
omgeven door familie en buren.
Ik eindig met dank- aan collega pastor van Gestel, die in talloze gesprekken altijd hart en ziel
op tafel legde en van wie ik veel heb geleerd. Aan het parochiebestuur, dat gezorgd heeft dat
ik altijd onbezorgd kon werken. Aan onze secretaresse Diny bij wie ik al mijn vragen en
problemen kon neerleggen en al die klusjes, waar ze zo handig in is. Aan Rikie Straatman en
de oud-kosteressen, hulpkosters en zoveel mensen, die met zoveel sympathie en
bereidwilligheid de vele taken vervullen. De koren, de werk-groepleden, teveel om op te
noemen. Ik dank ook alle mensen die mij hun vertrouwen schonken, hun hart voor mij
openden en hun levensverhalen aan mij vertelden. Het heeft me zoveel gebracht.
Dank ook aan de huidige collega’s, pastoor Henk Janssen en Jacques van Montfoort en Diny
Booyink en aan het huidige parochiebestuur, met wie we samen een nieuw begin maken.
En het meest van alles aan Els en de kinderen, die me de ruimte gaven en lieten begaan in
mijn soms te grote ijver voor de goede zaak. Jos van Rooij

DIACONIE
Stichting Schuldwegwijzer Berg en Dal
De rooms-katholieke parochies in Ubbergen, Millingen en Groesbeek en de protestantse
gemeenten van Groesbeek, Ubbergen en Millingen zijn op weg om samen een stichting op te
richten: ‘Schuldwegwijzer Berg en Dal’. We gebruiken de gemeentenaam die vanaf 2016
voor ons geldt, omdat die het hele gebied afdekt, maar het is een initiatief van de
gezamenlijke kerken. Wel ondersteunt de gemeente ons met subsidie voor iedereen die we
gaan begeleiden.
Het doel is om te komen tot een groep van zo’n 10 – 12 begeleiders,
die ieder enkele mensen gaan begeleiden. De begeleiders helpen mensen om weer grip te
krijgen op hun financiële situatie. Deze mensen hebben financiële problemen of hebben geen
goed zicht meer op hun financiën, weten niet meer wat er maandelijks binnenkomt en wat er
uitgaat.
Deze begeleiders, ‘Schuldwegwijzers’ genaamd, krijgen een gedegen cursus en ook een
certificaat, zodat ze in staat zijn om op een professionele manier mensen gratis te helpen.
Het zal duidelijk zijn, dat de ‘Schuldwegwijzer’ zelf geen financiële hulp biedt, maar juist de
weg wijst om uit de schulden of financiële problemen te kunnen komen of om een goede
administratie op te zetten.
Uiteraard zoeken we mensen, die tijd en inspiratie hebben om deze taak op zich te nemen.
Het is strikt vrijwilligerswerk. Bij genoeg subsidie en daar ziet het naar uit, kunnen wel de
kilometers worden vergoed. En u moet de bereid zijn de cursus te volgen en jaarlijks enkele
bijscholingsavonden.
Heeft u interesse in het helpen van mensen met financiële problemen en in het begeleiden
hierin, dan kunt u zich aanmelden bij Marinus Wijnsma, coördinator Schuldwegwijzer Berg en
Dal, telnr. 06-107.817.42 of sww.coordinator@gmail.com .

Een ‘vernieuwde’ secretaresse
Diny Rutten, sinds 15 jaar onze zeer gewaardeerde secretaresse is op 20 augustus 65 jaar
geworden. Hiermee eindigt haar contract. Maar we zijn zeer gelukkig dat ze heeft
aangeboden om als vrijwilligster van de parochie
verder te gaan. Diny is met vernieuwde energie aan haar 65+ taak begonnen. Vanaf deze 20e
augustus is ze niet meer 4 hele dagen aanwezig, maar 5 halve. Ze wordt daarbij op woensdag
bijgestaan door Frieda Rutten.
Het secretariaat is vanaf 20 augustus voortaan elke dag open van 8.30 – 12.30 uur.
Diny proficiat en fijn dat je doorgaat. –
Parochiebestuur

18 OKTOBER MISSIEZONDAG EXTRA COLLECTE
Missio is actief in zo'n 140 verschillende landen, overal ter wereld. In al die lan den is Missio
vertegenwoordigd en wordt geld ingezameld dat in een grote pot terecht komt. Die pot
wordt dan wereldwijd herverdeeld volgens de noden van de
kerkgemeenschappen.
Missio probeert dan ook in de eerste plaats om verschillende
culturen samen te brengen in de ontmoeting. Ontmoeting met
leeftijdgenoten, met geloofsgenoten, met mensen die er een
andere levensovertuiging op na houden, …. We sporen mensen aan om de rijkdom te
ontdekken van de ontmoeting en stappen te zetten naar andere continenten.
Als kerkorganisatie wijzen we daarnaast op de open houding die christenen aan de dag
moeten leggen om hun geloof te kunnen delen met anderen. Om een dialoog op gang te
trekken in deze tijd van versnelde mondialisering en mediatisering. Om concreet tijd te
maken en te luisteren naar mensen met een andere huidskleur, religie of cultuur.
Tot slot richt de solidariteit waar Missio voor staat zich op de meest kwetsbaren. Via een zeer
uitgebreid netwerk van scholen, kerken, parochies en vormingscentra geeft Missio financiële
steun aan meer dan 1000 lokale gemeenschappen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië….
De lokale gemeenschappen bepalen zelf hun prioriteiten en zetten zich in voor
mensenrechten, vredesopbouw, verdraagzaamheid en sociale ontwikkeling. Het gaat telkens
weer om mensen die zich op een onopvallende, maar zeer dynamische manier inzetten voor
anderen.
Extra collecte op 28 oktober 2015.
Op zondag 28 oktober 2015 zal een extra kerkcollecte gehouden worden voor Missio mocht
u liever een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op RABO bank rekeningnummer
NL24 RABP 0117 4075 50 ten name van het Missie comité met vermelding Missio 2015.
Namens PCMO Teun van Grinsven

CATECHESE
HET GEHEIM VAN DE MENS EN DE AARDE
Schepsel en schepper tegelijk
Het grote geheim van het leven op aarde is: Alles wat leeft is één.
De natuur is één grote stroom van verbondenheid en contact van alle levende wezens met
elkaar. De hele natuur is hiervan doordrongen. Elk dier, elke plant, elk wezen voelt die
verbondenheid met het geheel.
De stenen, de dieren, de planten en de mensen zijn verbonden door wat we zouden kunnen
noemen: een diep web van mee-voelen met elkaar, een diep web van ‘zich van elkaar bewust
zijn’.
De aarde met alles wat op haar leeft is één groot bezield geheel. Je kunt het ook de Hand van
God noemen, die voelbaar is als de zachte levende stroom van bezieling en, die zich in
duizend-en-één vormen laat zien en die in alles één is.
Ook de mens is verbonden met alles wat leeft. Maar de mens vergat dat
Te midden van de verbondenheid van dieren en planten en alles wat leeft, staat hij alleen.
Eenzaam en verloren in de kosmos: de stroom van het contact met de schepping is
verstoord. Toen de mens zich los maakte van de natuur, omdat hij apart en onafhankelijk
wilde zijn, was dit het gevolg: hij voelde zich geen deel meer van het geheel. Angst,
eenzaamheid en verlorenheid slopen binnen in zijn hart.
Misschien moest dat zo zijn. Misschien hoort het bij onze reis naar ons
eigen ‘ik’. Want dáárin verschillen we van de rest van de natuur. Wij
moeten ons bewust worden van wie we zijn. Wij zijn niet alleen kinderen
van de aarde, we zijn ook haar behoeders. Zij onze moeder, wij haar
vader. Misschien moesten wij de band met de schepping eerst verliezen
om onszelf te vinden en ons bewust te worden van onze grote
scheppende kracht. De aarde is ontvangend. De mens scheppend. Hij
verhoogt het bewustzijn van de dieren, met wie hij omgaat. Dieren
vinden de aandacht van de mensen fijn. Zij groeien in ‘zelf-bewustzijn’
door de omgang met de mens. Zelfs planten groeien door de omgang met de mens.
Ik citeer enkele zinnen, die ik erg mooi vind:
“Als een mens een bloem in zijn hand houdt en deze intens bewondert, gebeurt er iets met
de bloem. Er gaat een lichtstroom naar de bloem, die zij opzuigt in al haar cellen. Ze wordt
vitaler en sterker, gaat meer stralen . De aandacht zorgt ervoor dat ze nog een beetje meer
‘bloem’ wordt. Zo helpt de mens de natuur om te groeien in ‘zelfbewustzijn’.
De apostel Paulus zegt: “Wij weten dat de hele schepping kreunt en steunt in
barensweeën, omdat ze onderworpen is aan een zinloos bestaan. Maar zij is niet zonder
hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij van de
vergankelijkheid, door de vrijheid van de kinderen Gods”. (Rom. 8, 22)

De scheppingskracht van de mens helpt de aarde en de natuur om te worden wie ze zijn. Op
het moment dat de mens de verbondenheid en eenheid met alle levende wezen weer voelt,
wordt hij een liefdevolle vader/moeder die met zijn bewustzijn een krachtige impuls geeft
aan de hele schepping. De éénheid met de schepping hoort bij onze goddelijke kern.
Eenmaal teruggevonden maakt die eenheid ons tot mede-schepper van de aarde en van de
hele natuur.
Uit “Ode aan de Aarde

Pamela Kribbe

BEDANKEN
Er zijn altijd veel mensen om te bedanken, dus we vrezen bij voorbaat dat we niet volledig
zijn.
Dick Winkel, die als penningmeester vele jaren met groot enthousiasme en met grote inzet
de financiën van de parochie heeft beheerd. Verschil van inzicht over het beleid deed hem
besluiten zijn taak neer te leggen.
Simon Meilink zal zijn taak afronden als voorzitter van het koor Horst Sion Breedeweg, als
lid van de muziekcommissie en als drijvende kracht voor de fusie met het gemengd koor
Breedeweg. Energieverslindende taken die bij hem in goede handen waren
Niels Janssen, van de Knapheidepad, die met veel ijver en liefde onze website heeft
gebouwd en onderhouden. Zijn studie roept hem elders. Zijn taak wordt overgenomen door
André Cillessen van de Bats, die al een tijd met Niels samenwerkt.
Annie de Bruin en Dorie Stoffelen, die zoveel jaar de intenties van de kerk aan de
Breedeweg hebben verzorgd, zullen deze taak nu stapje voor stapje overdragen aan Pierre
Ronden. We hopen dat de intenties voortaan via het pastoraal Centrum in het dorp
binnenkomen. Ze moeten al woensdag om 12.00 uur worden verzonden voor de krant van de
daarop volgende week.
Sjaak Jacobs van de Hr. Zegerstr. die het parochieblad rond bracht op de
Cranenburgsestraat. Zijn taak wordt nu overgenomen door Neelke Janssen van de
Cranenburgsestr.
Wim Croonen van de Bramenhof, die daar het parochieblad rond bracht. Zijn taak wordt nu
overgenomen door Piet Janssen van de Bramenhof.
Gerda Peters van de Hoge Horst die jarenlang de bloemen verzorgd heeft met Rikie
Straatman op de Horst en in het Dorp.
Silvia Gerritsen van het Hemeltje neemt afscheid van de werkgroep Eerste Communie.
We willen al deze medewerkers van harte bedanken en de nieuwe van

Harte welkom heten. De geloofsgemeenschap kan niet zonder U.
Pastores en bestuur

OP HET RIME VAN HET JAAR
De hoofdpersoon van deze periode is de Aartsengel Michaël. Op 29 sept. bij de omslag van
het jaar, als de klok wordt verzet en de herfst begint, vieren we zijn feest.
Michaël wordt afgebeeld met de weegschaal.
Zijn feestdag valt in de ‘weeg-schaal-periode’
van de dierenriem. Rond 29 September valt de ‘dag-en nachtevening’, de tijd, waarin dag en de nacht even lang zijn. De zomer
is voorbij. Het licht dat we hebben verzameld, alle fijne en
kostbare ervaringen en herinne-ringen van de vakantie en de
lange zomer in ons hart, om te bewaren voor de lange periode tot
het voorjaar. Michaël helpt ons licht en donker in onszelf te
wegen. Wat kan en moet ik bewaren in mijn hart, wie kan en moet
ik in het licht brengen? Tegelijk gaan we nieuw licht ontdekken in
de bladeren en de geur van de herfst, in de zon, die door die
bladeren valt, in de vruchten die we nog kunnen oogsten en in de
oogst die we hebben opgeslagen. Michaël is de eerste actieve
wachter aan het begin van de komende donkere periode. Franciscus en Sint Maarten en St.
Nicolaas en St. Lucia volgen tot Christus zelf komt.
Michaël wordt van ouds ook afgebeeld met het vlammend zwaard, niet het zwaard dat
verderf zaait, maar dat licht uitstraalt en het duister overwint. Hij is de engel van de strijd
tegen de draak, soms tegen de draken om ons heen, vaak tegen de draken in onszelf. Hij kan
worden aangeroepen tegen alle demonen, duistere gedachten of gestalten die ons soms
bedreigen:
GEBED
“Heilig Aartsengel Michaël, we vragen U ons te begeleiden naar het licht van ons hoger
Zelf. Wees een lichtend baken op ons pad, als we met de duisternis van onze ziel
worden geconfronteerd. Wees er voor ons als we hulp zoeken in angstige tijden.
Bescherm ons tegen schade en toon ons hoe we onze diepste wensen kunnen vervullen.
Steun ons in ons aarzelen. Help ons lief te hebben en waarachtig te zijn. Amen”.

Liturgische agenda – 5 september t/m 30 oktober 2015
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. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
ma. 07 sept. G.H.
09.00 u. Hubertusviering; KK Horst Sion Breedeweg;
wo. 09 sept. Antonius
19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 12 - 18 SEPTEMBER
za. 12 sept.
De Meent
17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. Wo.Co./Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
zo. 13 sept. Antonius
09.30 u. Wo.Co.;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
wo. 16 sept. Antonius
19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 19 - 25 SEPTEMBER
za. 19 sept.
De Meent
17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; Cantors Horst;
zo. 20 sept. Antonius
09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
wo. 23 sept. Antonius
19.00 u. H.Mis;
WEEKEND VAN 26 SEPTEMBER t/m 02 OKTOBER – Opening pastorale
werkjaar – Feest van H.H. Cosmas en Damianus
za. 26 sept.
De Meent
17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. Wo.Co.; Cantors;
zo. 27 sept. C&D
10.00 u. H.Mis; Alle koren;
wo. 30 sept. Antonius
19.00 u. H.Mis;
vr. 02 okt.
C&D
19.30 u. Meditatie;
WEEKEND VAN 03 - 09 OKTOBER
za. 03 okt.
De Meent
17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 04 okt.
Antonius
09.30 u. H.Mis; Volkszang;
C&D
10.00 u. Wo.Co.; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 06 okt.
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 07 okt.
Antonius
19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 10 - 16 OKTOBER
za. 10 okt.
De Meent
17.00 u. H.Mis; Dameskoor;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; Cantors;
zo. 11 okt.
Antonius
09.30 u. Wo.Co.; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 14 okt.
Antonius
19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 17 - 23 OKTOBER
za. 17 okt.
De Meent
17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 18 okt.
Antonius
09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis;
wo. 21 okt.
Antonius
19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 24 - 30 OKTOBER
za. 24 okt.
De Meent
17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis/Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
zo. 25 okt.
Antonius
09.30 u. ??; Seniorenkoor Breedeweg
C&D
10.00 u. Wo.Co.; KK St.Caecilia??;
wo. 28 okt.
Antonius
19.00 u. H.Mis;

GEZINSVIERINGEN: Zat. 12 sept. en 24 okt.
“Geloven” is het thema van de komende gezinsviering,
die tegelijk openingsviering is van het vormsel, waarinde
de vormelingen zich voor- stellen. “Geloven” is vooral
goed kijken, horen we in het verhaal van de rijke bramenplukker. We nodigen u en de
kinderen van harte uit om samen ook op deze manier een nieuwe start te maken van het
schooljaar dat weer is begonnen.
We wijzen u ook graag al op de gezinsviering van zat. 24 oktober. Dat is de inschrijfviering
voor de Eerste Communie van 2016.
De vieringen, in de kerk vcan Cosmas en Damiuanus, beginnen om 19.00 u
Van harte welkom – De werkgroep

HET VORMSEL
Het vormsel komt weer in zicht. Het is de afronding van de drie ‘kindersacramenten’ de ‘opname-sacramenten’ in de kerk: doopsel, communie en
vormsel.
Het vormsel is de voltooiing van deze drie. Bij de doop en de eerste communie
hebben de ouders hun ‘jawoord’ gegeven,
nu doen de jongens en meisjes dat zelf.
De voorbereidingen zijn begonnen. Op 12 sept. is de voorstelviering. Het vormsel zal worden
toegediend door de Vicaris generaal van de Bisschop:
Ron van den Hout.
Op zat. 14 nov. voor Horst en Breedeweg in de kerk op de Horst.
Op zat. 21 nov. in de kerk van Cosmas en Damianus.
Werkgroep Vormsel en Pastors

DE EERSTE H. COMMUNIE
Het programma van de werkgroep Eerste Communie ziet er als volgt uit;
Op zat. 24 oktober de inschrijfviering. Op zat. 23 jan. de voorstelviering.
Op zondag 29 mei en op zondag 5 juni de eerste Communievieringen
en op zaterdag 2 juli de eerste communie-dankviering. Als u mee wilt doen
en nog geen uitnodiging hebt ontvangen kunt u zich wenden tot Xandra Muller 24 - 397 75
34 of de parochie.

TWEE KEER EEN EINDE MET ÉÉN NIEUW BEGIN.
Op 27 juni zong kerkkoor Horst Sion in de centrumkerk de laatste mis als zelfstandig koor.
Voor die gelegenheid was er door de koorleden een keuze gemaakt uit mooiste liederen van
het repertoire. Reken maar dat het klonk !!
Aan het einde van de dienst dankte pastor Van Rooij alle leden en de dirigente Joke Majoor
voor de inzet tot nu, vooral ook na 2001. In dat jaar fuseerden de koren van de parochies van
de Horst (opgericht in 1928 !) en van Sionsheuvel (opgericht in 1967 ?); dit als gevolg van de
fusie van drie parochies in Groesbeek. Met veel moeite maar ook met enthousiasme is het
koor toen in standgehouden en op een hoger peil gebracht. Er werd gezongen in de
centrumkerk en bij bijzondere gelegenheden ook in de kerk van De Horst. En alles ten
dienste van de parochie en vooral van de parochianen. Volgens de pastor is de kwaliteit van
het koor altijd erg goed geweest, en komen de parochianen graag naar de kerk als het koor
moet zingen. Dat de parochianen het koor inderdaad waarderen bleek uit een groot applaus
na de woorden van de pastor, en de bedankjes na de dienst door vele kerkbezoekers. De
“oud leden” van kerkkoor Horst Sion kijken nu terug op mooie en soms drukke jaren, met
een heel fijne sfeer in het koor. Na de dienst was er een gezellig samenzijn bij Nillessen aan
de Lage Horst, met gebak en een consumptie. Met enige weemoed nemen we afscheid van
het “oude” koor, en vol vertrouwen en goede zin richten we ons nu op de toekomst.
Wordt vervolgd, schreef Henk Janssen in een eerdere bijdrage aan het Parochieblad. Welnu:
ook het kerkkoor St. Antonius zong op zondag 12 juli jl. voor het laatst als zelfstandig koor in
de St. Antoniuskerk Breedeweg. De koorleden hadden zelf de liederen en de mis uitgezocht
en er was geen rekening gehouden met de liederen, die normaal in de misboekjes staan. Alle
leden waren aanwezig, er werd goed gezongen. Aan het einde van de mis, nadat pater Bruin
het koor nogmaals bedankte voor haar inzet de voorbije jaren, kreeg het koor een spontaan
applaus van de kerkgangers. Het koor zong vanaf de oprichting in 1933 alle huwelijksmissen,
jubilea-vieringen en uitvaarten, alle weekend-vieringen en de vieringen voor speciale
gelegenheden, zoals de kerkelijke feestdagen.
Was er een herdenkingsmoment voor de oorlogsslachtoffers dan was het koor er ook bij,
zoals tijdens de vieringen in de koepel van het bevrijdings-museum, of de onthulling van het
monument aan de Derde Baan. Nadat het applaus weggeëbd was, kwam Herman Wijnhoven
van de Airborn vrienden naar voren om ons te bedanken voor deze inzet door de jaren heen.
Deze dankwoorden maakten diepe indruk op de koorleden; er werd nog over gesproken
tijdens onze brunch in de buurtwinkel, waar we nog gezellig gegeten hebben bij wijze van
afscheid van onze zelfstandigheid. Voor velen was dit afscheid erg emotioneel, wat niet
vreemd is, als je zovele jaren samen opgetrokken bent.
Zoals u begrijpt betekent dit alles niet het einde van de koren.
Na de zomervakantie wordt er weer vrolijk gezongen, want dan gaan de koren Horst Sion en
St. Antonius, zoals al eerder bekend is gemaakt, verder als één koor. ‘Kerkkoor Horst Sion
Breedeweg’ gaat het nieuwe koor heten.
Het “nieuwe” koor repeteert al ruim een jaar samen, en heeft al meerdere malen samen
diensten gezongen. De definitieve fusie is vastgesteld op 1 januari 2016. Pastor Van Rooij
memoreerde dat in die samenstelling al meerdere malen is gebleken dat het een fantastisch

koor is. Het telt dan zo’n 40 actieve zangers en zangeressen, en dat geeft een aardig volume
bij het zingen. Ook kunnen nu weer wat moeilijker gezangen en vierstemmige liederen en
missen worden ingestudeerd. Dirigente Joke Majoor blijft het roer in handen houden, en is
even enthousiast als de leden.
Vanaf de zomervakantie is het koor te horen in diensten in de kerk van Breedeweg, de
Centrumkerk en als nodig in de kerk op De Horst. En alle leden kijken daar naar uit.
Wilt u het koor eens horen? Houd dan de kerkelijke kalender van de parochie in de gaten;
daarin staat telkens vermeld welke koor een dienst opluistert. En natuurlijk bent u ook zeer
welkom als zangeres of zanger!
Namens alle leden van de koren en de dirigente, Henk Janssen, voorzitter kerkkoor Sint
Antonius; Simon Meilink, voorzitter van kerkkoor Horst Sion en voorlopig voorzitter van
Kerkkoor Horst Sion Breedeweg

BEDEVAART NAAR KEVELAER ZEER DRUK

Broederschap Kevelaer Groesbeek
Contactadres: Fretstraat 15 6562 LN Groesbeek +31 (0)24 397 29 34
s.meilink@upcmail.nl

Met een volle dubbeldeks bus werd op dinsdag 11 augustus de
bedevaart naar Kevelaer begonnen.
Onderweg werd er gebeden en gezongen; het is tenslotte een
“bedevaart”.
Vanaf de bushalte in Kevelaer werd de processie begeleid door enkele leden van de fanfares
Wilhelmina en Edelweis, die ook voorop gingen de basiliek in.
De kerk was inmiddels gevuld met vele pelgrims uit Groesbeek en ook uit de wijde
omgeving, die op eigen gelegenheid waren gekomen. Ook een groep uit Ottersum sloot zich,
zoals al meerdere jaren het geval is, bij Groesbeek aan.
Als vanouds wist pastor Van Gestel de harten van de kerkgangers te raken door zijn wijze
van voorgaan en zijn prachtige woorden bij de overweging.
Door Kersten begeleidde het koor en ook de soliste Marian Hopmans, die prachtig het Ave
Maria zong.
Na de middag was het lof met uitstelling van het Allerheiligste, eveneens voorgegaan door
pastor Van Gestel en begeleid door het koor. Een groep bewoners van De Meent voegde zich
toen bij ons. Francy de Vries zong het Ave Maria van Schubert, begeleid door Ans
Rademaker. Ze oogstte applaus.
Aansluitend aan het lof was de kruisweg in het forum Pax Christi., waarna ieder zijns weegs
kom gaan. Om 17.00 uur vertrok de bus richting Groesbeek.
Speciale dank willen we brengen aan Rikie Straatman, de kosteres, die zorgde dat alles in de
kerk weer op rolletjes liep, en de attributen (vaandel, kruis en flambouwen) in goede handen
waren.

Na afloop klonken veel waarderende woorden voor het verloop van de bedevaart.
Een verslaggeefster en een filmer van Omroep Groesbeek hebben de hele bedevaart
meegemaakt. Ze zullen een compilatie maken van 10-15 minuten. Deze korte impressie werd
al uitgezonden op Omroep Groesbeek.
Er komt een uitzending van één uur die te zijner tijd wordt uitgezonden.
Wilt U ook een keer mee? Reserveer dan in uw agenda dinsd. 9 aug. 2016. Een mooie belevenis
met een mooie sfeer, aanzet tot nadenken, rustgevend en hartverwarmend.
Broederschap Kevelaer Groesbeek.

BRUUKS ALLERLEI

September 2015
Toeval of niet; deze zomer viel het me op dat er in de media geregeld een berichtje opdook
over stilte. De schoolmeester die de mooie ervaring had gehad dat kinderen als vanzelf stil
werden door de sfeer in een bos.
De 4Daagse organisatie die in kerken stilteplekken
creëerde voor de wandelaars tijdens de hectiek van tienduizenden mensen. En zo waren er
nog een paar.
Is er behoefte aan stilte? In deze tijd waarin het ontbreken van geluid niet meer voorkomt?
Het antwoord is overtuigend “ja”.
Was er niet eens een slogan van een natuurvereniging: “Als het stil is hoor je meer”. Die zin
weet ik niet meer zeker, maar ik weet wel dat stilte, zelfs in een gesprek, heel erg weldadig
kan zijn.
Het geeft ruimte aan diepere gedachten, maakt plaats voor het onuitgesprokene.
Als er geen prikkels onze oren binnenkomen gaan we ons hoofd en ons hart beter verstaan.
In de afgelopen zomer hebben we misschien wel vaker zo’n moment meegemaakt. Een
stilleven van een zonnebloem, haar hoofd opgeheven naar de zon tegen een helblauwe
achtergrond.
Een vlinder roerloos op een door hem geliefd plekje.
Het zwijgen op een langzaam afkoelende zomeravond, omdat het goed is zo.
Netty.
De navond komt zo stil, zo stil
’t is avond, stille… en, mij omtrent,
zoo traagzaam aangetreden,
is iets, of iemand, onbekend,
dat geen en weet, wanneer de dag die, zachtjes mij beroerend zegt:
of waar hij is geleden.
‘’t is avond en ’t is rustens recht.’
Guido Gezelle.

Nieuwe koster St. Antoniuskerk Breedeweg
Zondag 3 mei jl. nam Annie de Bruin officieel afscheid als kosteres van de Sint Antoniuskerk
in Breedeweg. Sindsdien wordt haar taak uitgevoerd door Pierre Ronden (63 jr.)
Hij stelt zich hier graag aan u voor:
Ik woon sinds twee jaar op de pastorie Breedeweg.
Geboren in Sittard, ben ik in 1973 naar Ede verhuisd. Daar
woonden wij tot medium 2013 en werkte ik
o. a. als buurtopbouwerker en later als provinciaal adviseur
voor gehandicap-tenorganisaties. Mijn vrouw Ayten werkt
al jaren in Nijmegen. Dat was in 2013 aanleiding voor ons
om op zoek te gaan naar een woning in deze regio.
Toevallig kwamen we in contact met pastoor Janssen die
op zoek was naar nieuwe bewoners voor de pastorie
Breedeweg. Die stond leeg na het overlijden van pastoor Thuring. Dat leidde ertoe dat wij
vanaf 1 augustus 2013 de nieuwe bewoners zijn van deze pastorie. Vanaf dat moment ben ik
aan de gang om het pand van binnen op te knappen. Daarnaast ben ik ook vrijwilliger
geworden in de Werkgroep Rondom de Kerk en assisteerde ik kosteres Annie de Bruin.
Tevens open en sluit ik dagelijks de dagkapel en wind ik handmatig het antieke torenuurwerk op.
Bij Annie’s vertrek was ik graag bereid haar taken over te nemen.
Ik ben een praktisch mens met verschillende (ook technische) hobby’s. Als kind uit een
katholiek gezin van 8 kinderen heb ik bewust de maatschappelijke en kerkelijke
ontwikkelingen vanaf de jaren 50 meegemaakt. Ik voel me verbonden met mijn katholieke
oorsprong en lever graag een actieve bijdrage aan de huidige ontwikkeling (fusie en
reorganisatie). Als koster van de Sint Antoniuskerk beheer ik voortaan de kerk en de pastorie,
neem deel aan de Beheerscommissie en zorg ervoor dat het kerkgebouw goed wordt
onderhouden en altijd klaar is voor de vieringen en andere activiteiten. Bij de huishoudelijke
taken word ik geholpen door verschillende vrijwilligersgroepen: de Vlijtige Liesjes bij het
schoonmaken, de Werkgroep Begraafplaats beheert op het kerkhof, de Werkgroep Rondom
de Kerk onderhoudt het groen rond de kerk en op de begraafplaats en de werkgroep
Bloemschikken verzorgt wekelijks alle bloemstukken in de kerk. Beroepshalve ga ik naast de
kostertaken komende jaren ook aan de slag als zelfstandige in klein-onderhoudstaken. In Ede
was ik actief bij sociale en maatschappelijke activiteiten. Dat wil ik in Groesbeek ook graag. Ik
ben lid van de Adviesgroep WMO (voorheen het platform WVG/BTB) .
Verder ligt het in de bedoeling dat ik naast het kosterschap ook aandacht ga besteden aan
taken als ondersteuning en coördinatie van groepen. In mijn carrière heb ik veel kennis en
ervaring opgedaan die ik kan aanbieden aan deze actieve kerkleden. Het gaat dan onder
andere om de financiële acties tijdens de Advent, de Vastenactie en Kerkbalans. Ik vind het
fijn de parochie en u op deze wijze van dienst te kunnen zijn.
Pierre Ronden

Begraafplaats Sint Antonius Abt te Breedeweg weer stukje mooier
Dankzij het kerkbestuur en de mannen die de begraafplaats onderhouden is er een prachtige
verharde afscheidsplaats op de begraafplaats aangelegd zodat
nabestaanden op een waardige manier afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. De
afscheidsplaats bestaat uit een fraaie geplaveide gekleurde steen passend binnen deze
mooie begraafplaats. Thans is er voldoende ruimte om op een fatsoenlijke manier, zeker
tijdens een regenbui, van een dierbare afscheid te nemen op een zeer vlak en solide plateau
in tegenstelling tot de grindpaden een verademing.
Zoals vele bezoekers aan de begraafplaats ongetwijfeld is opgevallen zijn de taxusbomen
staande langs het hoofdpad richting het afscheidsplateau verwijderd. Voornoemde bomen
waren te breed uitgegroeid en niet meer fatsoenlijk te snoeien. De bomen stonden zeer dicht
tegen de vlakke grafornamenten zodat er door worteldruk schade aan deze natuurstenen
ornamenten kon ontstaan, waardoor verwijdering van deze bomen noodzakelijk was. Er staan
nog een aantal exemplaren van deze taxus verspreid op de begraafplaats het is de bedoeling
dat ook deze bomen worden gerooid om een egaal beeld te verkrijgen. Voorlopig wordt er
niets terug geplant en dienen eerst de overige nog aanwezige taxus te worden gerooid. In
nauw overleg met de beheerders van de begraafplaats zal onderzocht worden of herplant in
de toekomst van zeer smalle taxus haalbaar en wenselijk is.

PASTORAAT
Lief en leed
Gedoopt:
Jet, dochter v. Lidie Eeren en Willem Nillessen, Gen. Gavinstraat 5
Rens, zoon v. Anke Cillessen en Martijn van Loon, Klompenmaker 17
Saar, dochter v. Anne Bons en René Wijers, Hüsenhoff 4
Yara, dochter v. Virginia van Boxtel en Chris Winkels, Bezembinder 3
Jesse, zoon v. Syl Ouwerkerk en Paul Kersten, 17 Septemberstraat 5
Lola, dochter v. Jolie Jansssen en Jens Kadlec, Klompenmaker 15
Simon, zoon v. Erlijn Schmiermann en Mathieu Perret, Hengstdalseweg 131, N’gen

Overleden:
Everdina Wilhelmina Maria Tax-Meussen, Heumensebaan 33, 72 jaar
Wilhelmina Johanna Maria Hendriks-de Haardt, Tooropweg 63, 64 jaar
Wilhelmus Antonius Josephus Janssen, Spoorlaan 12, 72 jaar
Maria Gertruida Johanna Janssen-Sillessen, Nieuweweg 35, 82 jaar
Theodorus Wilhelmus Eikholt, Herwendaalsehoek 3, 76 jaar
Maria Petronella Duijghuisen-Spithoven, Stationsweg 15b, 90 jaar
Hendrikus Gerardus Eemers, Hoflaan 99, 80 jaar
Helena Petronella Hermsen-Kersten, Hogewaldseweg 11, 68 jaar
Maria Antonia Wijers-Jochems, Bramenhof 15, 53 jaar
Johannes Hubertus Willems, Bredeweg 11, 79 jaar
Franciscus Lambertus van Haaren, Binnenhof 14, 80 jaar
Anna Maria Verheij, Burg. Ottenhoffstraat 26, 92 jaar
Dina Maria Janssen-Kamps, Siep 6, 87 jaar
Catharina Maria Arts-Coenen, Broekkant 16, Malden, 79 jaar
Johannes Hendricus Wilhelmus Hopmans, Vendelierstraat 4, 77 jaar
Marinus Christianus Saedt, Drentselaan 8, 85 jaar
Johannes Bernardus Henricus Rots, Paulus Potterweg 18, 81 jaar
Dorothea Elisabeth Johanna Gerda Rouw-Keukens, Frans Halsweg 10, 71 jaar
Hermanus Antonius Sillessen, Gen. Gavinstraat 92, 62 jaar
Andreas Joseph Wijers, Goudenregenstraat 16, 83 jaar
Wilhelmina Gerardina Kersten-Kersten, Stationsweg 11h, 88 jaar
Marco Jacobus Gerardus Wilhelmus Hubertus Peters, Hobbemaweg 94, 39 jaar
Petronella Zwitserloot-Albers, Kwakkenbergseweg 150, Berg en Dal, 97 jaar
Cornelia Anna Visser-Schoenmakers, Parklaan 27, 83 jaar
Theodora Maria Gertrudis Weijers-van Dreumel, Berkstraat23, 56 jaar
Hendrina Johanna Maria Arts-Sluis, Fretstraat 16, 65 jaar
Hendrica Gerarda Kersten-Nillessen, Litsenhof 18, 75 jaar
Hennie van Daal, de Tuier, 63 jaar
Hendrina Tunnessen-Willems, Broekkant 16, Malden, 90 jaar
Elisabeth Maria Janssen-Jacobs, Stationsweg 13c, 84 jaar

Gehuwd:
Laura Kersten en Dave Janssen, Acaciastraat 2

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

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

Parochiebestuur H.H. Cosmas en Damianus
Pastoor-voorzitter:
Dhr. H Janssen
Vice-voorzitter:
Dhr. G. van Gorkum
Secretaris:
Dhr. R. Paulis
Beheerder gebouwen:
Dhr. T. Koch
Beheerder administratie:
Dhr. G. Peters
Personeel en vrijwilligers:
Mw. A. Jacobs-Nillesen
Communicatie:
Dhr. E. Schuivens
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