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JE LATEN AANKIJKEN EN RAKEN

Zondag 24 september, 25e zondag door het jaar A - Matteüs 20, 1-16a
Laat je eens aankijken door de Heer en ontdek hoe waardevol je bent
en hoe Hij iedereen even waardevol vindt.

Wist je dat…
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we als parochie op zondag 24 september afscheid nemen van Jos van
Rooij?



Eric van Loon vanaf 1987 – toen 19 jaar jong - meer dan 12 jaar het
parochieblad van Groesbeek heeft gemaakt en daarna is opgevolgd
door vader Piet+, en zussen Yvonne en Christel?



op zondag 1 oktober 1929 de processie van de nieuwe parochie op de
Horst te Groesbeek met zeer veel pelgrims ter bedevaart naar de Grot
van O.L. Vrouw van Lourdes te Katwijk ging en dat pastoor vd Leeden
er een ‘schoone predicatie’ hield (’s Hertogenbossche Courant)?



tijdens de vierdaagse de wandelaars heel erg blij waren dat de C&D
open was voor een moment van bezinning en dat er zo’n 800 kaarsjes
aangestoken zijn?



je altijd iemand kunt uitnodigen om eens mee naar de kerk te gaan?
(ook na de actie ‘Kerkproeverij’ afgelopen 10 september)



er in de Mariakapel veel intenties worden opgeschreven en kaarsjes
worden aangestoken?



een Eritrese gemeenschap regelmatig op zaterdag gebruik maakt van
onze kerk?



er nog een paar plaatsen vrij zijn bij de spirituele rondreis in oktober?



er dankbaar gebruik wordt gemaakt van ‘Het woord van God op de
zondag’ van blz. 11 en dat er op verzoek nu bij elke zondag ook een
paar woorden uit het evangelie worden geplaatst?



er binnenkort in Groesbeek een zalige wordt herdacht die hier heeft
geleefd? (zie blz. 9)



Adam de eerste groenteman was? Hij bracht lof aan God.

Van de redactie
Laat je eens aankijken en raken
Schilderijen worden gewoonlijk
geschilderd met diepte. Wat je
schildert, verklein je dan naar de
horizon toe. Dit noemen we ‘met
perspectief’ schilderen.
Bij een icoon (paneelschildering in
de Oosterse kerk van één of meer
religieuze figuren, zoals Jezus,
Maria, of een andere heilige) is dit
precies andersom: naar de horizon
toe worden lijnen verbreed (zoals
bij ‘t plaatje voorop). Omgekeerd
perspectief noemen we dit. Daardoor kijk jíj niet naar de icoon,
maar kijkt de icoon naar jóu (19).
Zo laten we ons dus aankijken en
kunnen we ons laten raken. Zoals
we in ons leven en samenleven
kunnen worden geraakt, b.v. door
het mededogen van Vincent van
Gogh (18), door heiligen (10), door
Karl Leisner (9), door een natuurwandeling (24), een bezoek aan
Kevelaer (6), een viering in de kerk
(17) of een ontmoeting bij de koffie. Zoals we ons ook door Jezus
kunnen laten aankijken en raken.
En dan kunnen we Hem danken
voor alles wat Hij voor ons doet en
wat wij mogen doen … voor Hem
… voor mensen op onze weg. Dan
gebeurt er iets in ons. Dan kunnen
we in veranderingen ook nieuwe
kansen zien en nieuwe inspiratie
voor onze geloofsgemeenschap.
Veel leesplezier!
De redactie

Pauselijke gebedsintentie
september: “Dat onze parochies,
bezield door een missionaire geest,
plaatsen mogen zijn waar het
geloof wordt gedeeld en de
naastenliefde zichtbaar is.”

Inhoudsopgave
2
3
4
5
6
8
9
11
11
12
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
O, zit dat zo ...?
Verdieping & Inspiratie
Op de koffie bij
Uit het verleden
Kind & Gezin
Contactgegevens
Strip
Bezinning

Pastorale gedachte
Op weg naar een nieuw beleidsplan voor de parochie
In deze periode zijn we als pastoraal team bezig met elkaar door te spreken
welke zaken in een nieuw beleidsplan moeten worden opgenomen.
Een belangrijk onderdeel van zo’n beleidsplan is vanuit welke visie op parochie
en samenleving gewerkt gaat worden.
Als pastoraal team willen wij met een open houding staan naar de parochianen
en naar de onderscheiden gemeenschappen van het dorp Groesbeek. We zijn
benaderbaar, bereikbaar via telefoon, email en persoonlijke ontmoeting.
We willen in een open dialoog zijn met vrijwilligers van de parochie - die in
feite de parochie dragen en zeer veel uitvoerend werk doen - en goed naar hen
luisteren. De vrijwilligers vormen ook een klankbord van de parochianen en
wat in de parochie leeft.
Daarnaast is contact met u als parochiaan ook van wezenlijk belang voor een
goed functioneren van de parochie.
We leven in een kerk en in een samenleving die steeds verandert en daarom
is het goed waar mogelijk met elkaar in gesprek te blijven waar dingen moeten
worden aangepast.
Vanuit het bestuur en pastoraal team willen wij u goed informeren via de
website en het parochieblad wat er wordt besloten en over welke zaken nog
overleg met werkgroepen nodig is.
Voor ons is de parochieraad een belangrijk orgaan; de raad is een verzameling
van vertegenwoordigers van diverse werkgroepen en koren die bestuur en
pastoraal team advies geven.
Het beleidsplan zal, zodra het door het pastoraal team is vastgesteld, worden
voorgelegd aan het bestuur die moet instemmen met de financiële kanten van
het plan en moet zorg dragen voor de nodige financiën.
Daarna wordt het voorgelegd en besproken in de diverse werkgroepen en
tenslotte in de parochieraad.
We willen de meest concrete lijst met actiepunten elk jaar bijstellen om koers
te kunnen houden naar een open parochie die in gesprek blijft met de
omringende samenleving en waarin de parochianen naar elkaar omzien in
mooie en moeilijke periodes en waar nodig een hand uitsteken om elkaar te
helpen en waarin God dank wordt gebracht voor al hetgeen wij hebben mogen
ontvangen.
Pastoor Henk Janssen

Vanuit bestuur en pastoraal team
Aan het begin van een nieuw pastoraal jaar 2017-2018
Aan het begin van het nieuwe pastorale jaar 2017 – 2018 neemt de parochie
afscheid van diaken Jos van Rooij. Hij heeft hier in goede samenwerking van
pastor Jan van Gestel ruim 25 jaar gewerkt.
Vele parochianen zijn met hem vergroeid geraakt.
Velen zijn door hem gedoopt, hebben onder zijn
leiding zich voorbereid op de Eerste Communie en het
Vormsel en zijn in zijn aanwezigheid in het huwelijk
getreden, ook was hij voorganger in bij uitvaart en
begrafenis of crematie van velen. Jos heeft veel lief en
leed aan zich voorbij zien trekken en velen heeft hij
geholpen de draad van het leven weer op te pakken.
Ook was hij bij velen aan hun ziekbed.
Doordat hij zolang in deze parochie heeft gewerkt,
doet het velen pijn dat hij stopt met werken voor de
parochie en vragen zich af hoe de toekomst zal worden. Wij bedanken diaken
Jos van Rooij voor het vele werk dat hij heeft verzet in de afgelopen jaren en
wensen hem van harte een mooi emeritaat in een goede gezondheid samen
met zijn vrouw en kinderen.
Met dit nieuwe pastorale jaar treedt een nieuw pastoraal team aan met
pastoraal werkster Isabel van Baal, kapelaan Rudo Franken en pastoor Henk
Janssen. Dit nieuwe team met een ervaring van ruim 35 jaar werken in een
parochie heeft ruim één jaar in deze samenstelling samen met Jos van Rooij
kunnen inwerken. Nu gaan ze verder; het zal misschien af en toe een beetje
anders zijn, maar zij zijn bereid graag naar u te luisteren en van gedachten te
wisselen. Samen vormen wij de kerk van Groesbeek, als onderdeel van de kerk
van Den Bosch, als onderdeel van de wereldkerk.
Pastoor Henk Janssen
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Nieuws uit de parochie
Kerk Groesbeek open tijdens 4daagse
Op 20 juli toen de vierdaagse door Groesbeek trok, was er iets nieuws in het
dorp ... De kerk was open voor een gebed, gesprek, stilte, of een kaarsje
opsteken. Nou kaarsjes zijn er opgestoken, bijna 800 stuks.
Ik was gevraagd om aanwezig te zijn in de kerk op de donderdag van de
vierdaagse. De kerk is voor het eerst open en de mensen moeten ontvangen
worden, evt. een gesprekje, of bidden met de mensen kreeg ik te horen van
de kapelaan. Ik moet wat
lachen, ik maakte nog een
grappige opmerking dat de
drempel er niet verder van
zou slijten of zoiets. Ik had
in ieder geval geen idee wat
er te wachten stond die
dag. Maar het was waardevol zo mooi, zo veel mensen, gesprekken, gebeden,
gelachen en gehuild met
mensen en dan al die lichtjes die er rond 15.00 uur
brandden, bijna 800. Al die vlammetjes zijn een gedachte die hier in de kerk
achterbleven.
Ook het spontaan pastorale werk dat je mocht verrichten, was zo mooi; er
kwam veel los bij de mensen. Ik heb met ontroering naar onze onvolprezen
kosteres gekeken die zo warm en liefdevol mensen te woord stond, sommigen
troostte en een geliefd muziekstuk door de kerk liet gaan als herinnering aan
een overleden echtgenote; mooi was het.
Ik heb mogen ervaren wat stilte, gebed en de ruimte van de kerk met mensen
kunnen doen. Ik begon de dag onbevangen en met een knipoog, maar eindigde
met ontroering en dankbaarheid om bij zoveel wondertjes getuige te mogen
zijn geweest.
Martijn Pouwelsen
Bedevaart naar Kevelaer 2017
Er reden twee bussen naar Kevelaer. In de mis waren ongeveer 225 mensen
aanwezig. Daarbij was een groep uit Ottersum en er waren veel mensen uit
Leuth. En dat toont nog geen terugloop over de afgelopen jaren. De 222e
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bedevaart vanuit Groesbeek was op 8 augustus weer een succes. De mis
duurde wat langer dan gebruikelijk, maar de bedevaartgangers hebben het
toch een goede viering gevonden. Pastoor Janssen ging voor de tweede keer
voor, ook in het lof en in de kruisweg. Er was veel devotie. De muzikale
bijdragen van de fanfare-leden, van Marian Hopman, het koor en Door Kersten
waren bijzonder en werd door de mensen zeer gewaardeerd. Er was veel
dankbaarheid voor de organisatie, voor de algehele sfeer en voor de invulling
van de bedevaart.
Het broederschap denkt er over om de gehele bedevaart, zoals die al vele jaren
plaatsvindt, grondig te evalueren. Wellicht worden er nieuwe boekjes
gemaakt, maar dat vergt veel en grondig overleg. En dat heeft weer tijd nodig.
De volgende bedevaart kunt u vast in uw agenda noteren: Dinsdag 7 augustus
2018. We hopen dat de evaluatie dan heeft plaatsgevonden.
Broederschap Kevelaer Groesbeek
Uit het verslag van een deelnemer
…”Het was dit jaar weer een mooie en zinvolle dag. Wij kwamen tegen elf uur
aan toen scheen de zon volop en wandelden wij met een mooie temperatuur
van de bus naar de basiliek, toen wij om 17.00 uur met de bus naar huis gingen
regende het, het voelde alsof ze van boven ons de zegen mee wilde geven. Ik
voelde mij in ieder geval gezegend die dag. Hopelijk volgend jaar weer op 7
augustus 2018”… lees verder op de website.
Mee helpen met koffie zetten na de zondagsviering in de Cosmas
We zijn op zoek naar dames / heren die zo nu en dan willen
meehelpen met voorbereiden en schenken van de koffie voor
het koffiedrinken na de Mis. Enkelen hebben zich hiervoor al
aangemeld inmiddels. 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.
Eritreeërs in de Cosmas en Damianus kerk
Elke twee weken op zaterdag houden ongeveer 40 Eritrese vluchtelingen een
godsdienstige viering van 09.00 tot 11.00 uur de Cosmas en Damianuskerk in
de Eritrese taal. Ze lezen uit dezelfde Bijbel als wij, maar dan in de Eritrese taal.
Daarna gebruiken ze in het pastoraal centrum een maaltijd die zij zelf hebben
meegebracht. De gelovigen wonen in Groesbeek, Malden en Nijmegen-Noord.
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Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk
DEKENAAT - Pater provinciaal van de Jezuïeten heeft pater Eduard Kimman SJ

met ingang van 1 september benoemd tot pastoor van de Molenstraatkerk in
Nijmegen, de Jezuïetenkerk van Nijmegen. Zijn voorganger pastoor Theo
Drunen SJ wordt de econoom van de provincie van de Jezuïeten. Pater Kimman
komt te werken in het team van de St. Stefanusparochie onder leiding van
pastoor Cyrus van Vught.
WERELDKERK Zet die bril af…

In zijn onlangs verschenen boek ‘God is een vluchteling’ beschrijft de Vlaamse
filosoof David Dessin dat de verdergaande vergrijzing in de christelijke kerken
in combinatie met instroom van nieuwe religieuze groeperingen kan gaan
zorgen voor een volledig nieuw christendom in Europa. Het Europese christendom kan dan op z’n retour zijn’, schrijft Dessin, ‘maar het christendom in
Europa is springlevend. Het is alleen niet Europees meer.’ Deze groep, van 26
miljoen christelijke migranten, waarvan 1,3 miljoen in Nederland, blijft vrij
onopgemerkt.
Europese secularisatie als norm kan ervoor zorgen dat we door een beperkte
bril naar de werkelijkheid kijken. We zien wel dat er op zondagmorgen minder
en vergrijzende groepen gelovigen naar de kerk komen. Maar we zien niet dat
er op zondagmiddag in diezelfde kerkgebouwen nieuwe, jonge, groeiende
groepen gelovigen samenkomen. In middelgrote steden maar ook elders
komen migranten uit b.v. China, Afrika, Arabië, Iran samen voor de Mis.
Sinds begin augustus is er de website holymass.nl online die internationale
eucharistievieringen in kaart brengt.
KOMENDE WERELDJONGERENDAGEN vinden

plaats van 22 tot 27 januari 2019 in Panama.
De WJD zijn het grootste jongerenevenement
ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit
de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook:
nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen
de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid.
Thema is ‘Maria’, met als citaat: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede
naar Uw Woord’.
Meer informatie over de WJD en reizen o.a. op www.wjd.jongkatholiek.nl/
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Activiteitenagenda
OKTOBER ROZENKRANS In oktober bidden we de rozenkrans van maandag tot

vrijdag om 18.30 u. in de Cosmas en Damianuskerk. Bij het bidden van de
rozenkrans overwegen we belangrijke momenten uit het leven van Jezus en
Maria. Weet u van harte welkom.
Sinds 1571 vieren we op 7 oktober Onze Lieve Vrouw van de
rozenkrans, hetgeen leidde tot oktober als rozenkransmaand.
Op 13 oktober 2017 is het precies honderd jaar geleden Maria
zich in Fatima bekend maakte als Onze Lieve Vrouw van de
Rozenkrans en nog eens met nadruk vroeg om de rozenkrans
te bidden.
HERDENKING ROND ZALIGE KARL LEISNER IN GROESBEEK op zondag 29 oktober.

Karl Leisner werd geboren in 1915 in Rees en studeerde theologie. Vanuit Kleef
organiseerde hij in 1934, vanuit zijn functie als afdelingsleider van de katholieke jeugdbeweging, in Groesbeek dat hij al kende van zijn
contacten met het klooster Mariendaal (1928), een vakantiekamp voor 31 jongens (11-14 jr) in tenten op de Knapheideweg. In Duitsland was dit onmogelijk omdat van de
jeugd werd verwacht dat zij zich aansloten bij de Hitlerjugend. In plaats van voor Hitler, wilde hij de jeugd voor
Christus winnen. De organisatie van dit kamp was niet
zonder risico. Later, door zijn uitspraak ‘jammer’, als reactie
op een mislukte aanslag op Hitler, wordt hij gearresteerd en komt hij 1940 in
concentratiekamp Dachau terecht. In het kamp wordt hij in 1944 in het geheim
priester gewijd. Hij sterft in augustus 1945, een paar maanden na de bevrijding. In 1996 is hij zalig verklaard. Karl Leisner hield dagboeken bij over zijn
ervaringen waarbij zijn laatste zin luidde: ‘Zegen God, ook mijn vijanden’.
De herdenking op zondag 29 oktober start om 15.00 u op de Knapheideweg,
waarna de tocht gaat naar de Cosmas en Damianuskerk die hij met de jeugd
bezocht, en naar de kapel van Mariëndaal. In de bibliotheek aldaar is over
hem een tentoonstelling (tot 31 dec). Er komt een gratis boekje over hem, op
de basisscholen in Groesbeek een stripverhaal voor kinderen, in het bevrijdingsmuseum een tentoonstelling en film. De Kringloop Groesbeek zorgt voor
kaarsen met zijn afbeelding erop. Van harte welkom, u allen, bij deze Z. Karl.
Meer info: website parochie
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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: 20 oktober, 17 november, 15 december.
NIEUWE EVANGELISATIE Wil je weten wat de Kerk zegt over evangelisatie en

hoe je het doet? Hiervoor is nu een boek met sleutelteksten uit de belangrijkste kerkelijke documenten van de afgelopen vijftig jaar, met een leeswijzer
voor groepen. Dinsdag 26 september 13.00-16.00 uur houdt Mirjam Spruit
hierover een lezing in het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen,
Heijendaalseweg 300, Nijmegen, 5625 SM Nederland, 024-3558029
www.parochiespiritualiteit.org
IMPULSDAG VOOR PAROCHIEVERNIEUWING Parochievernieuwing gaat om een

totaal-perspectief, dat in kleine haalbare stapjes lokaal kan worden toegepast. Op zaterdag 4 november van 10 tot 15.30 uur in Utrecht bespreken we
enkele nieuwe initiatieven. De dag wordt gehouden in het Thomas a Kempis
Leerhuis (Broerestaat 12, Utrecht). De dag is bedoeld voor pastorale beroepskrachten en (kern)vrijwilligers. Kosten? € 15 p.p. incl. lunch. Opgave vóór 111-2017 via timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl
ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN Op 1 november, feestdag van alle heiligen,

worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel
heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van
leven een voorbeeld werden voor alle gelovigen. Deze voor eeuwig bij God
levenden zijn de bemiddelaars voor de biddende Kerk op aarde en de
voorsprekers voor hun nog strijdende en lijdende broeders en zusters: voor
iedereen die wil leven zoals Jezus het voorgeleefd heeft. Op 2 november
gedenken we alle overleden mensen die we van dichtbij hebben gekend en
die allen op hun eigen manier - met vallen en opstaan - hun weg met Jezus en
met ons zijn gegaan.
Op 28 & 29 oktober en 1 & 2 november kunt u Allerheiligen en Allerzielen
meevieren in onze parochie. Voor meer informatie zie liturgische agenda.
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 parochie.
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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: 25 oktober 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 3 t/m 18 oktober, I. van Baal van 16 t/m 21
oktober, H. Janssen van 27 oktober t/m 4 november

Het Woord van God op de zondag
24 sept: Jesaja 55,6-9/ Psalm 145, 23,8-9,17-18/ Filippenzen 1,20c-24.27a
/ Mattheus 20, 1-16a (Ben je kwaad,
omdat Ik goed ben?)
1 okt: Ezechiël, 18, 25-28/ Psalm 25,
4bc-5, 6-7, 8-9/ Filippenzen 2,1-11/
Mattheus 21, 28-32 (Mijn zoon, ga
vandaag werken in mijn wijngaard)
8 okt: Jesaja, 5, 1-7/ Psalm 80, 9 en 12,
13-14, 15-16, 19-20/ Filippenzen 4,6-9
/ Mattheus, 21, 33-43 (De steen die de
bouwlieden hebben afgekeurd, is de
hoeksteen geworden)
15 okt: Jesaja, 25, 6-10a/ Psalm 23, 13a, 3b-4, 5, 6/ Filippenzen 4, 12-14, 1920/ Mattheus 22,1-14 (alles staat
gereed; komt dus naar de bruiloft)

22 okt: Jesaja, 45, 1, 4-6/ Psalm 96, 1
en 3, 4-5, 7-8, 9-10a en c/ Tessalonica,
1, 1-5b/ Mattheus 22,15-21 (Geef aan
de keizer wat de keizer toekomt en aan
God wat God toekomt)
29 okt: Exodus, 22, 20-26/ Psalm 18, 23a, 3bc-4, 47 en 51ab/ Tessalonica, 1,
5c-10/ Mattheus 22,34-40 (Bemin God
… en de naaste als uzelf)
1 nov: Openbaring 7, 2-4, 9-14/ Psalm
24, 1-2, 3-4ab, 5-6/ 1Johannes, 3, 1-3/
Mattheus 5,1-12a (Zalig de armen…)
2 nov: Jesaja, 25, 6a, 7-9/ Psalm 23, 12, 3-4, 5, 6/ Openbaring 21, 1-5a, 6b-7
/ Lucas, 23, 44-46, 50, 52-53; 24, 1-6a
(Hij is niet hier, Hij is verrezen)
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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

23-24 sept
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo
10.00 u.
11.00 u.
di 26 sept
wo 27 sept

25e zondag door het jaar A – opening pastorale werkjaar
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
K’tuin H.Mis – R. Franken - Samenzang
Breedeweg geen viering v.w. gezamenlijke viering in C&D
Cosmas H.Mis – Pastorale team: Opening pastorale werkjaar
en afscheid van diaken Jos van Rooij – Gezamenlijke koren
Beek WCV – H. Nieuwenhuis - Samenzang

do 28 sept

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

30 sept-1 okt
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.

26e zondag door het jaar A
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
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
Horst Peuter- en kleuterviering
Ooij H.Mis – H. Janssen – Gemengd Koor Ooij
Leuth H.Mis – H. Janssen - Samenzang

ma-vr

Cosmas 18.30 rozenkransgebed

di 3 okt

Cosmas 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 14.00 Gebedsviering voor en met zieken
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 9.00 H.Mis – H. Janssen
Cosmas 19.30 Meditatie

wo 4 okt
do 5 okt
vr 6 okt

7-8 okt
za 17.00 u.
19.00 u.

zo

19.00 u.
19.00 u.
9.30 u.
10.00 u.

27e zondag door het jaar A
Meent H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Cosmas Gezinsviering / inschrijven voor 1e Communie –
H. Janssen/I. v. Baal – Jeugdkoor Mikado
K’tuin H.Mis – H. Rikhof - Dameskoor
Ooij WCV – H. Nieuwenhuis - Encore
Breedeweg WCV – I. v. Baal – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang

ma-vr

Cosmas 18.30 rozenkransgebed

di 10 okt
wo 11 okt
do 12 okt

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

14-15 okt
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

28e zondag door het jaar A
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Dorp
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
K’tuin WCV – I. v. Baal – Seniorenkoor Breedeweg
Breedeweg H.Mis – K. Bruin –KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen –Samenzang

ma-vr

Cosmas 18.30 rozenkransgebed

di 17 okt
wo 18 okt

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 – R. Franken
Cosmas 19.00 H.Mis – R. Franken (18.30 u. rozenkransgebed,
19.40 u. aanbidding, 20.00 u. koffie)

do 19 okt
vr 20 okt

21-22 okt
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

29e zondag door het jaar A
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
K’tuin H.Mis – R. Franken - Samenzang
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zo

9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.

Breedeweg WCV – I. v. Baal - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek
Beek H. Mis – R. Franken - Samenzang

ma-vr

Cosmas 18.30 rozenkransgebed

di 24 okt
wo 25 okt
do 26 okt

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

28-29 okt
za 16.00 u.
17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

30e zondag door het jaar A – Allerheiligen, Allerzielen
G.Hart, Horst H.Mis b.g.v. Caecilia – R. Franken – KK HSB
Meent WCV – I.v. Baal – Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang
K’tuin WCV – I. v. Baal – Samenzang
Breedeweg WCV – werkgroep – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – Gregoriaans – Schola Cantorum

ma-di

Cosmas 18.30 rozenkransgebed

di 31 okt

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

wo 1 nov

Allerheiligen
Breedeweg 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken

do 2 nov

Allerzielen
K’tuin 16.00 WCV – I. v. Baal – Samenzang
Meent 17.00 WCV – J.v. Rooij
Horst 18.30 WCV – I. v. Baal – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas 19.00 WCV – J.v. Rooij
Ooij 19.00 WCV – H. Nieuwenhuis – Seniorenkoor Ooij
Beek 19.00 H.Mis – R. Franken

vr

Cosmas 19.30 Meditatie
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3 nov

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. Data: 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november. Van harte
welkom. Zie ook website parochie. Info: riahopman@XS4all.nl
POOR PEOPLE’S FUND is een organisatie in Oeganda opgezet door Dr. Harrie van

den Hout uit Groesbeek. In het parochieblad van mei 2017 hebt u de brief
kunnen lezen die Lucy aan hem heeft gestuurd. Omdat deze zo treffend is,
hebben we deze op de website geplaatst, evenals de interessante nieuwste
nieuwsbrief van PPF. Wie weet, wilt u uw steentje bijdragen.
WERELDMISSIEDAG Op 22 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij onze

blik speciaal op Afrika en in het bijzonder op Burkina Faso, het land van de
oprechte mensen. Het voormalige Opper-Volta veranderde in 1984 zijn naam
in Burkina Faso tijdens het bewind van president Sankara. De naam van het
land en zijn inwoners is samengesteld uit de
talen van de drie grootste bevolkingsgroepen.
‘Burkina’ is Moré voor ‘oprechte mensen’ en
‘Faso’ is Dioula voor ‘land’. De inwoners van
Burkina Faso heten Burkinabé. De ‘bé’ komt uit
het Fulfulde en wordt gebruikt in woorden die
iets zeggen over iemands afstamming.
Projecten
Missio Pauselijke Missiewerken zal in de Wereldmissiemaand aandacht besteden aan drie projecten van de katholieke kerk in Burkina Faso. Gedwongen
huwelijken zijn een veel voorkomend verschijnsel. Meisjes die hiervoor
wegvluchten worden opgevangen door zusters en door gezinnen van
catechisten. Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het probleem van de
hekserij. Met name oudere vrouwen worden van hekserij beschuldigd en uit
de gemeenschap gestoten. Een derde project richt zich op kinderen en
jongeren die hun geluk beproeven in de illegale goudmijnbouw, in gevaarlijke
omstandigheden.
Extra collecte op 21 en 22 oktober 2017
Op zaterdag en zondag 21 en 22 oktober 2017 zal een extra kerkcollecte
gehouden worden voor Missio. Mocht u liever een bijdrage willen overmaken
dan is dat mogelijk op RABO bank rekeningnummer 11.74. 07. 550 ten name
van het Missie comité met vermelding Missio 2017.
Namens MOV, Teun van Grinsven
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Wel & Wee

GEDOOPT:
2 juli: Guusje, dochter v. Lonneke Driessen en Wilco Bons, Parachutistenstr 33
9 juli: Laura, dochter v. Yen Vu en Ronald v. Gils, v.d. Veldeweg 42
9 juli: Claudia, dochter v. Yen vu en Ronald v. Gils, v.d. Veldeweg 42
22 juli: Joanna, dochter v. Joyce v. Erp, Schoolweg 12
22 juli: Djovannie, zoon v. Joyce v. Erp, Schoolweg 12
23 juli: Fay, dochter v. Eva v. Boekel en Tom de Bruin, Utrecht
30 juli: Nolan, zoon v. Desiree v. Lierop en Hugo Peters, Hoge Horst 85
30 juli: Mila, dochter v. Desiree v. Lierop en Hugo Peters, Hoge Horst 85
3 september: Lucie, dochter v. Annemarie Moons en Michiel Mak, Zeist
KERKELIJK GEHUWD:
25 augustus: Linda Beers en Bart de Bruin, Dasstraat 12
OVERLEDEN:
19 juni: Bernardus Beatrix Herman Kuijpers, Rembrandtweg 23, 79 jaar
26 juni: Theodorus Antonius Stoffelen, Boslaan 218, 88 jaar
29 juni: Carola Bernardina Maria Thijssen-Smits, Vlasrootweg 22, 73 jaar
29 juni: Petronella Gertruda v. Kessel-Thijssen, Johannweg 65, Nijmegen, 76 j
10 juli: Gerardus Lambertus de Bruijn, de Gaffel 48, 87 jaar
10 juli: Hendrika Catharina Maria Visser-Janssen, Nijmeegsebaan 10, 71 jaar
23 juli: Theodorus Maria Binnenhei, Hermelijnstraat 21, 66 jaar
26 juli: Gertruda Petronella Juliana Jacobs-v.d. Logt, Heer Zegerstraat 74, 79 j
3 augustus: Wilhelmus Theodorus Wennekers, Henri Dunantstraat 3, 90 jaar
13 augustus: Catharina Gerharda Peters-Verbeet, De Meent 4, 94 jaar
17 augustus: Jacobus Hendrikus Johannes Peters, Bellevue 92, 85 jaar
27 augustus: Hendrikus Antonius van de Lest, Pastoor Hoekstraat 6, 84 jaar
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O, zit dat zo...?
De Eucharistie in symbolen en rituelen - Houdingen (2)
Verschillende houdingen tijdens de Eucharistie drukken uit wat er binnen in
ons leeft en kunnen onze geloofsbeleving versterken.
Staan is in bijna alle godsdiensten ter wereld een uitdrukking van
eerbied. Soms zelfs heeft het dezelfde waarde als bidden, zeker als
daarbij de handen ten hemel worden geheven. Maar ook in onze
gewone omgang met elkaar gaan we staan als er iemand binnenkomt, zeker als die persoon voornaam is of hooggeplaatst. Het is
dan ook niet verwonderlijk, dat wij in de viering van de Eucharistie
gaan staan bij de opening (tot aan de eerste lezing), en wanneer het
evangelie wordt voorgelezen. Hierin vertellen de evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes ons over hetgeen zij heel diep
ervaren hebben in hun ontmoeting met Jezus Christus. Ook staan we tijdens
de geloofsbelijdenis en de voorbede en tijdens het Eucharistisch Gebed met
daarin de Consecratie. Wij gaan staan omdat de Heer zelf in ons midden komt:
in zijn Woord en in Brood en Wijn, die worden geconsacreerd (=gezegend) tot
het Lichaam en Bloed van Christus.
Neerknielen voor iemand of voor iemand een kniebuiging maken
betekent, dat je opziet naar die ander, dat je die persoon wilt eren.
Het is een houding die uitdrukking kan zijn van afhankelijkheid of
van aanbidding, van berouw of van smeking. Op één bepaald
moment in de liturgie verdient het de voorkeur om te knielen. Dit
is bij de Consecratie. Als je niet kunt knielen of er zijn geen
knielbanken, is staan een goed alternatief.
Het hoofd buigen of met het lichaam een buiging maken is, net zoals staan en
knielen, een gebaar van verering en ontzag. Zo kun je buigen (of knielen) bij
het binnenkomen van de kerk, voor een kruis, bij het ontvangen van de zegen,
voor het altaar en voor het Allerheiligste.
Zitten is de lichaamshouding die past bij bezinning en rust, bij concentratie en
luisteren. Tijdens de lezingen (behalve het Evangelie), de tussenzang en de
overweging (preek) zitten we, evenals onder het klaarmaken van het altaar en
na de communie als we in stilte danken.
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Verdieping & inspiratie
De Nederlandse schilder Vincent van Gogh (1853-1890) had een gecompliceerde persoonlijkheid die ons, samen met zijn prachtige schilderijen en vele
brieven die hij schreef aan zijn broer Theo, ook nu nog kan inspireren.
Geboren als zoon van een dominee, zoekt hij een weg om zijn religieuze
roeping te volgen. Hij wordt lekenpredikant, leeft in grote armoede en wil zich
vooral inzetten voor armen. Ondertussen bekwaamt hij zich in het schilderen.
In zijn schilderijen probeert hij vanuit
zijn diep mededogen voor mensen
de innerlijke schoonheid van mensen
en van hun wereld weer te geven,
juist in hun gevoelens en de last van
het gewone leven. Vaak ook een
weerspiegeling van zijn eigen leven,
wat niet gelukkig was. Hij was heel
arm, verkocht slechts één schilderij,
was eenzaam, depressief, verslaafd
en getroffen door godsdienstwaanzin. Diep in zijn hart wist hij dat hij de vruchten van zijn mededogen niet zou
zien. Maar hij geloofde dat hij in God geborgenheid zou vinden. Het
mededogen met armen ging voor Vincent zo ver dat hij bijvoorbeeld een
verslaafde prostituee met twee kinderen van de straat haalde en met haar
huwde. Mededogen kent geen afstand, breekt door alle grenzen heen die jou
van de ander verwijderd kunnen houden. Door dit mededogen zei Vincent als
het ware: ‘In de ogen van de verdrukten herken ik mijn eigen gezicht en in de
handen van de verdrukte herken ik mijn eigen handen, die hulpeloosheid en
onmacht uitdrukken… Ik herken hun hunkering naar liefde in mijn hart, ik voel
hun wreedheid in mijn ingewanden ... In het diepst van mijn hart heb ik mijn
medemens ontmoet aan wie niets menselijks vreemd is: noch liefde, noch haat,
noch leven, noch dood.’
Pas na zijn dood zag men in zijn schilderijen en tekeningen het mededogen
waardoor hij zich steeds had laten leiden. De mensen die nu Vincents schilderijen zien, voelen zijn warmte - dankzij zijn mededogen - in het diepst van hun
wezen. Hij was in staat met zijn werk te raken aan de eeuwigheid. Vincent
overleed door zelfmoord op 37-jarige leeftijd.
(Bronnen: Van Gogh, Metzger, Rainer - biografie; Henri Nouwen, Vincent van
Gogh, Vuur in mijn hart)
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Op de koffie bij…
Tinie Theunissen hield de boot af. Maar hoe meer ze vertelde, des te meer wist
ik dat het niet toevallig was dat ik daar zat voor een interview. Voor de kerk
van de Breedeweg heeft zij een iconen-Maria-drieluik geschilderd, in nauw
overleg met pastoor Thüring die hiermee de kerk van bouwpastoor Hoek
compleet maakte. Hoek is zelfs op z’n fiets geschilderd op één van de 29 iconen
die allemaal door mensen van Breedeweg zijn geadopteerd. Wat zo mooi is bij
iconen, aldus Tinie, is dat je de diepte in kunt gaan. Een icoon geeft een omgekeerd perspectief: jij kijkt niet naar die icoon, maar die icoon kijkt naar jou.
Onlangs, bij de voettocht naar Katwijk, ondervond Tinie dat de iconen die ze
heeft geschilderd, de geheimen zijn van de rozenkrans. Het voorbidden van de
rozenkrans door Willy herinnerde haar aan het bidden in de kelder tijdens de
oorlog. De laatste nacht voor hun evacuatie was verschrikkelijk. De hele nacht
werd aan één stuk de rozenkrans hardop doorgebeden. En al hoorde ze huizen
rondom in elkaar storten, ‘die nacht brak er bij ons geen paniek uit’.
Na de oorlog – zonder vader en zusje die de oorlog niet overleefden – bouwde
haar moeder een eigen bestaan op en Tinie moest al heel gauw meewerken in
de winkel, die ze samen zo’n 30 jaar hebben gehad. Daarna, toen ze meer tijd
had, voelde ze dat ze moest gaan schilderen. Ze kreeg vele opdrachten, ze
schilderde in olieverf, aquarel en eitempera.
Het schilderen van iconen heeft ze geleerd van iconen-expert pater Jacobs,
assumptionist in Boxtel. In 2004 heeft
ze moeten stoppen met schilderen
wegens nekklachten. Mooi als je dan
kunt zeggen ‘Er is een tijd van ontvangen en een tijd van afgeven’. Al haar
schilderspullen bracht ze bij een dagbesteding voor gehandicapten.
Toen had ze tijd voor een lang gekoesterde wens, n.l. verhalen van burgers
van tijdens de oorlog onttrekken aan
de vergetelheid. Ze benaderde mensen van wie ze wist dat ze hun oorlogsverhaal wilden delen. En zo ontstond het boek ‘Wij moesten alles achterlaten’
(2006).
Tinie, bedankt voor de thee en het gesprek.
Rudo Franken, kapelaan
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Uit het verleden…
Eerste kerk van Breedeweg ingewijd 15 sept. 1935
‘Wij zijn verheugd omdat tot ons gezegd is: wij zullen naar het huis des Heeren
gaan’. Zo luidt de openingszin van het programma van de Feestelijke
Plechtigheden op 13,14 en 15 sept. 1935.
Op zaterdagmiddag vormt zich voor de pastorie aan de Pannenstraat een lange
stoet om Pastoor H.Hoek uitgeleide te doen uit de parochie Cosmas en
Damianus, waar hij zeven jaar als kapelaan werkzaam was. Samen met de
geestelijkheid der oude parochie werd Pastoor Hoek in een rijtuig overgebracht naar Breedeweg, waar hem de
herdersstaf werd overhandigd. Door
een haag van bruidjes en schoolkinderen ging de Herder naar de ingang
van de pastorie. Hier werd door kinderen een welkomstlied gezongen,
waarna Pastoor Hoek het spreekgestoelte betrad en de honderden
belangstellenden toesprak.
Zondagmiddag was de buurtschap Breedeweg bevolkt door menigte belangstellenden, bijeen om de intocht te zien van: Zijne Hoogwaardige Excellentie
Mgr. A.F. Diepen, de Hoog Eerwaarde Heer van Aken (Deken en Pastoor te
Beek –Ubbergen), Pastoor en kapelaans van de Cosmas en Damianus, Pastoor
C.A. van der Leede van de parochie van het H.Hart en de Burgemeester. Bij de
ingang van de kerk werd Mgr. Diepen en bovengenoemde Heren Geestelijken
door pastoor Hoek ontvangen en onder het zingen van het Ecce Sacerdos door
het zangkoor geleid naar het priesterkoor. (….) Op de derde dag, maandag,
droeg de bisschop om 7 uur in de parochiekerk Cosmas en Damianus de H. Mis
op. Na afloop verplaatste de Bisschop zich naar de Breedeweg, waar om 8 uur
de plechtigheden der Consecratie der nieuwe kerk een aanvang namen. Hierna
begon de eerste Plechtige H. Mis met Pontificale Assistentie in de
geconsacreerde kerk. Na de H. Mis volgde de plechtige installatie van de
nieuwe pastoor door Z.H. Excellentie Mgr. Diepen. Ter afsluiting van de
driedaagse feestelijkheden was er op maandagavond een plechtig Lof met Te
Deum (de eerste twee woorden van het gezang Te Deum Laudamus: Wij Loven
U, O God’). Zoals het kerkdorp de Horst is ook het kerkdorp Breedeweg in de
oorlogsperiode 1944-45 totaal verwoest. Gerrie G.Driessen
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Kind & Gezin
Beste kinderen en ouders,
De vakantie is weer voorbij, hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie
gehad en zijn jullie weer uitgerust om naar school te gaan of aan het werk. In
de parochie beginnen de activiteiten ook weer.
Leg geloof vast In de vakantietijd was er samen met de protestantse gemeente een actie op facebook ‘leg geloof vast’. Vanuit
verschillende plekken in Nederland en van het buitenland hebben
we foto’s gekregen. Leuk om te zien waar iedereen is geweest en
dat we in de vakantie ook geloof tegen komen.
Bijbel knutsel club In de vakantietijd hebben we de bijbel knutsel club weer
voorbereid. De volgende data: 16 september, 7 oktober en 25 november mag
je alvast in je agenda schrijven. De bijbel knutsel club is voor
kinderen vanaf groep 5. Alle zaterdagen beginnen om 15.00
uur tot 16.30 uur op de pastorie aan de Pannenstraat. De
eerste bijeenkomst gaan we het hebben over het verloren
schaap. We gaan natuurlijk knutselen en we gaan het verhaal
uitspelen. Je bent van harte welkom, het is fijn als je laat
weten als je komt via isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl
Vormsel In het vorige parochieblad kon je het al lezen dat de werkgroep
vormsel al druk is. De werkboeken voor op school en bij de gastouders zijn af
en worden al gebruikt. Op zaterdag 9 september zijn alle vormelingen voorgesteld in de gezinsviering.
Gezinsviering Op zaterdag 7 oktober is de inschrijfviering voor de eerste
communie, om 19.00 uur in de Cosmas en Damianus.
Eerste communie Binnenkort ontvangen de kinderen uit groep 4 van de
basisscholen in Groesbeek een uitnodiging om deel te nemen aan de Eerste
Heilige Communie. De voorbereiding bestaat uit een vossenjacht, thuis werken
in een werkboekje, lesjes op school en vier ouderavonden. Mochten er nog
vragen zijn naar aanleiding van het inschrijfformulier mag je mailen naar:
Xandra Muller mullerxandra@gmail.com.
Peuter / kleuter viering Op zondag 1 oktober is er weer een peuter en kleuter
viering om 10.00 uur op de Horst. Alle peuters en kleuters, hun broertjes,
zusjes, oma, opa’s, vaders en moeders zijn van harte welkom.
Hartelijke groeten ook namens de werkgroepen, Isabel van Baal
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Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus
PAROCHIECENTRUM
Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024- 397 1473
Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972
Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek
Email: par.groesbeek@kpnmail.nl
Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl
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 tijdens kantooruren)
pastoor H. Janssen, 06-51105494 - henkjanssen876@gmail.com
kapelaan R. Franken, 06-46193591 - rfrankenpr@hotmail.com
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: nov-dec; vouwen: 26 okt; bezorgen: voor 4 nov
Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek,
rfrankenpr@hotmail.com - vóór 1 oktober
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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September 2017
Pasgeleden, op een zonnige wandeldag,
lag er ineens een eindeloos groot heideveld voor me.
De heide was prachtig in bloei, zo mooi dat mijn adem stokte.
Ik liep er over een smal paadje doorheen, helemaal omringd door dieppaars
afgewisseld met fris groen en het voelde als buitenaards.
Alsof ieder moment de zwaartekracht zou verdwijnen en je opgetild met
reuzesprongen in een vreemde atmosfeer kon zweven.
De kleuren benevelden me bijna en maakten onbezorgd.
Even later in een dicht bos waar de kleur bruin overheerste,
merkten we dat we als vanzelf onze stemmen dempten.
Het donkerbruin had invloed op onze stemming.
Dat is de wonderbaarlijke kracht van kleur.
Het doet iets met ons. Wat is het fijn dat het leven
geen zwart/wit foto is in grijstinten.
En we kunnen het zelf ook nog toevoegen:
een vrolijke lak op je nagels
of een fleurige bos bloemen in de kamer
maakt verschil! Kleur kleurt je leven.
Netty

Plotseling duikt er vanachter de maan in lange,
langzame momenten van een geweldige
majesteit, een sprankelend blauw met wit
juweel op. Een licht, tere, hemelsblauwe bol,
omhangen met zacht wuivende witte sluiers
komt geleidelijk aan omhoog als een kleine parel
in een dichte zee van zwarte geheimzinnigheid.
Het duurt even voordat je volledig beseft dat dit
de Aarde is … thuis.
Edgar Mitchell, Amerikaans astronaut
Uit: Aarde mijn aarde. Teksten om van de aarde te
gaan houden
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