BESTE PAROCHIANEN
‘van volkskerk naar keuzekerk’
In de openingsviering van het pastorale jaar 2013-2014 hebben wij,
de pastors van de parochie verteld wat ons ten diepste bezielt. Ook
u werd uitgenodigd aan te geven wat u bezielt en dat te doen in een
tweetal geloofsgesprekken. De eerste daarvan zou zijn op maandag
3 november 2014 in De Sleutel in Breedeweg. Tot onze spijt moet
we u mededelen dat deze eerste avond niet doorgaat op 3
november, maar ergens eind januari of begin februari U krijgt
daarover bericht via het parochieblad. We willen meer tijd besteden
aan de voorbereiding van deze avond.
Wat wij als pastoraal team ervaren, terugkijkend naar de zestiger
jaren van de vorige eeuw, is dat onze kerk zich ontwikkelt ‘van
volkskerk naar keuzekerk’.
In de zestiger jaren namen velen deel aan kerkelijke vieringen en
andere activiteiten. Op dit ogenblik zien wij dat een zeer bescheiden
deel van de gelovigen daar nog voor kiest. In de loop van die tijd
heeft het geloof een andere plaats gekregen en is meer naar de
marge van ons leven gedrongen. Velen geloven nog wel in God of in
een Iets dat ergens bestaat, maar vinden dat de vormen die de kerk
daarvoor heeft in allerlei soorten vieringen niet meer bij hen passen.
Velen zijn het contact met de kerk en met het geloof kwijt geraakt.
Daardoor wordt het doorgeven van het geloof aan de volgende
generatie ook steeds moeilijker.
We zien ook dat het leven van kinderen en volwassenen een stuk
drukker is geworden dan vroeger. Daardoor moet ‘aandacht geven
aan je geloof’ concurreren met allerlei andere bezigheden die ook
gedaan moeten worden. En dingen waar je niet mee bezig bent,
verdwijnen ergens naar je achterhoofd. Daardoor wordt het ook
steeds moeilijker voor ouders om hun kinderen voor te gaan of de
weg te wijzen in het geloof.

Willen we als geloofsgemeenschap bij elkaar blijven, dan moeten
we ons dit realiseren en zoeken naar wegen, die ons aanspreken:
misschien samenkomen in kleine groepen om ons met elkaar te
verdiepen in het geloof, in de bijbel en eventueel ook om samen te
bidden. ‘Keuze-kerk’ betekent dat we ons bewust moeten worden
van de taken die bij onze keuze horen: je geloof ontwikkelen en je
kinderen er in voorgaan.
Om die reden willen we in gesprek met u !!!
We hebben zelf al wel enkele ideeën: we willen beginnen met
catechese aan kinderen tussen communie en vormsel. Maar zonder
u lukt dit niet. We willen ook jongeren en volwassenen helpen bij
wat hen inspireert in het leven van alledag en dat met elkaar delen.
Al úw ideeën, wensen en vragen en initiatieven zijn van harte
welkom.
Ook de persoonlijke zielzorg verandert in de ‘keuze-kerk ’. We
weten niet meer automatisch wanneer iemand ziek is of behoefte
heeft aan een gesprek, aan een stukje pastorale begeleiding of aan
de communie op de 1e vrijdag van de maand. U moet vrijer worden,
leren om dat aan te geven en de pastorie moet meer een open huis
worden, waar u zich welkom voelt.
Kortom er is veel te bespreken op de twee avonden over wat u en
ons bezielt en vooral over hoe we dat samen aan moeten pakken.
We hopen u tegen die tijd van harte te kunnen begroeten.
Voor nu wensen we u een fijne tijd en als het voor u van toepassing
is: troostrijke dagen rond Allerheiligen en Allerzielen.
Pastores parochie H.H. Cosmas en Damianus
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VERSLAG 1E BIJEENKOMST
ROND DE KERK VAN DE HORST
Er waren 30 mensen op de open avond over het sluiten van de kerk van
het Goddelijk Hart van Jezus. Pastor Janssen maakte duidelijk dat het
parochiebestuur per 1 juli de aanvraag zal indienen bij de Bisschop van
’s-Hertogenbosch om de kerk per 1 januari 2016 aan de eredienst te
onttrekken. Als de Bisschop toestemt - en er is geen reden, daaraan te
twijfelen –mag er vanaf 1 januari 2016 geen enkele viering meer
gehouden worden, behoudens de viering, waarmee we de kerk officieel
‘kerk-af’ maken.
Er was allereerst een vurig pleidooi om met neveninkomsten zoals
concerten en koren de exploitatie van de kerk rendabel te maken en de
kerk ook voor de eredienst te behouden, zoals nu het geval is. Die wens
wordt meegenomen, maar lijkt niet haalbaar.
Daarna was er een boeiend gesprek over de monumentale waarde van
de kerk. Het blijkt dat de gemeenteraad destijds unaniem en zonder
aarzelen heeft ingestemd met de status van ‘monument’ voor de kerk
zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Er werd benadrukt hoe
uniek de kerk is in kunsthistorisch opzicht. De kerk werd door
geldgebrek geen landelijk monument, maar verdiende dat wel. Om deze
monumentenstatus op te heffen zal opnieuw een raadsbesluit nodig zijn.
We waren blij dat wethouder Theo Giesbers er was, om ons alles te
vertellen over de status van de kerk en de mogelijkheden van de
gemeente.
Dan was er een oproep om los van alle vooronderstellingen een avond
open met elkaar te denken en te dromen over mogelijkheden die het
gebouw en de plek ervan te bieden hebben. We zouden daarvoor ook
andere belanghebbenden en deskundigen kunnen uitnodigen.
De mensen die interesse hadden, lieten hun e-mailadres achter.
Pastor Janssen besloot de avond met een uitnodiging voor een nieuwe
bijeenkomst op dinsdag 27 januari 2015 in de Slenk. Hij zal dan een
taxatierapport meebrengen en aangeven wat het parochiebestuur voor
de kerk wenst/hoopt te krijgen. Dank aan alle aanwezigen.
J.v.Rooij
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STERVEN EN DAARNA ...
Het sterven is – in ideaal opzicht – een bijzonder mooie periode van je
leven. Alles wat je in je leven hebt opgebouwd komt samen: de mensen
die van je houden, voelen wat jij voor hen betekent en betekend hebt. Er
is tijd en ruimte om stil te staan bij elkaar en je hebt elkaar nog heel veel
te vertellen. De dingen die jij in je leven belangrijk vond, je werk, je
relaties, je hobby’s, je waarden en normen krijgen de aandacht en het
respect die ze verdienen. Dankbaarheid en liefde vullen je hart. Meer dan
ooit voel je in het afscheid, dat je er mag zijn en dat je straks erg gemist
zult worden. Om het mooi te zeggen: alle melodieën uit je leven klinken
nu samen in één muziekstuk. Ook de negatieve klanken uit je leven
worden door jou en je geliefden opgenomen en omgezet in de meest
positieve toonsoort. De slotmelodie van je leven is harmonieus.
Niet zo vaak wordt het sterven zo positief beleefd, door welke omstandigheid dan ook. Toch blijft het ons ideaal. En als we spreken over ‘een goede
dood’, - ‘eu-thansie’ in het Grieks – dan is het dit.
Het sterven zelf gebeurt onbewust. Daarna ‘ontwaak’ je aan de andere
kant. Hoe dit gebeurt weten we niet, maar uit het getuigenis van velen
weten we, dat iedere gestorvene wordt opgewacht en opgehaald, gelovig
of niet, dat maakt niet uit. Het zijn de helpers van het Licht onder leiding
van de aartsengel Michael. Het kunnen verwanten zijn, bloedverwanten of
zielsverwanten of .... In de dagen voor je sterven komen ze naar je toe en
bereiden ze je voor, zodat je vaak bewust of onbewust al weet dat je moet
‘gaan’.
Hoe het aan die andere kant is, weten we niet.
De bijbel spreekt over 7 Hemelen. Dat betekent dat de reis nog niet af is
als je sterft, maar aan de andere kant verder gaat. De bijbel vertelt ook
– in psalm 23, het reislied van de stervenden – dat je eerst op een plaats
van rust komt: in grazige weiden en, aan verkwikkende wateren. Daar mag
je bekomen van alle indrukken die het aardse leven in je heeft geslagen…
En als je dan weer ‘in je kracht’ staat, gaat de reis verder met Gods staf en
steun aan je zij. Tegelijk blijf je verbonden met allen die je op aarde lief
waren en worden de onzichtbare draden van de liefde niet doorgeknipt,
maar juist verdiept en versterkt. Niets van jou gaat verloren.
Jos van Rooij.
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VEILIG NAAR SCHOOL IN KENIA
Zelfs voor Keniaanse begrippen ligt het dorpje
Migumomiri erg afgelegen. De levensomstandigheden zijn
er op z’n zachtst gezegd Spartaans: de mensen wonen in
lemen hutten en er is geen elektriciteit. Het gebied heeft
regelmatig te lijden onder extreme droogte en de grond is
nauwelijks vruchtbaar. Daardoor hebben de mensen in
Migumomiri niet voldoende te eten. Er rijdt geen bus en
er is geen medische post in de buurt. Wie een dokter
nodig heeft, moet anderhalf uur lopen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
De Migumomiri-basisschool heeft moeite om de kinderen goed onderwijs
te bieden. De bereikbaarheid is slecht; de meest noodzakelijke
voorzieningen, zoals een deugdelijk gebouw, goed drinkwater en
hygiënische toiletten, ontbreken.
De mensen in Migumomiri vragen goed onderwijs voor hun kinderen in
een veilige, schone omgeving. Adventsactie wil hen graag helpen. We
willen goede, veilige klaslokalen laten bouwen, voorzieningen laten
aanleggen zoals schoon drinkwater en we willen een betere hygiëne
bereiken door deugdelijk sanitair te installeren. Daarmee krijgen de
kinderen van Migumomiri een kansrijker toekomstperspectief.
Migumomiri is weliswaar een arm dorp, maar de inwoners willen zich erg
graag ontwikkelen. Ze zijn bereid al het mogelijke te doen om daaraan ook
zelf bij te dragen. Zo brengen de vrouwen water om de funderingen van
de bouwprojecten te kunnen leggen terwijl de mannen bij toerbeurt de
fundering uitgraven. De betrokkenheid van de gemeenschap wordt ook
concreet in de begroting voor de bouwplannen: die valt 25% lager uit
dankzij de hulp en inzet van de mensen uit Migumomiri zelf. Adventsactie
wil € 25.000 bijdragen.
Heeft u de beschikking over een computer, dan kunt u veel meer lezen én
zien over dit project op onze website www.adventsactie.nl. Daar ziet u ook
hoe u dit project kunt steunen.
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Een kindercreche in Sizakala – Missiezondag en Vasten.
Sizakala betekent in het Swahili: ‘HAAL HULP’. Die oproep is gehoord
door Ger Gerrits, de broer van onze oud-pastoor Henk Gerrits. Hij heeft
een project aangemeld bij de nationale Vastenactie en vraagt of wij in
onze parochie voor dat project willen gaan: een dorpshuis en tegelijk
kindercrèche in Machibini in Kwa Zulu Natal aan de rand van het Nationaal
park. Het zou hen zeer helpen als de kinderen in een veilige omgeving
worden opgevangen, geen alcohol en misbruik meemaken en ook nog wat
leren. Tegelijk is de creche het dorpshuis voor de gemeenschap, met name
voor de ouderen. We hebben ons als parochie achter dit project gesteld
en bevelen het van harte aan.
In het weekend van 20 en 21 december zal in de kerk van H.H. Cosmas en
Damianus een extra collecte worden gehouden, in de kerk van Sint
Antonius te Breedeweg zal in het kerstweekend 25 en 26 december een
extra kerkcollecte worden gehouden. 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 adventsactie 2014.
Namens PCMO Teun van Grinsven

PREEK VAN DE LEEK
Vier 'lekenpredikers' zullen zondagmiddag 2 november a.s. op de kansel
van de Protestantse Kerk hun verhaal vertellen. Het zijn:
- Marielle Poelen, kunst en amusement
- Henk Klaassen, natuur
- Huub Arents, muziek in Groesbeek
- Anke Jacobs, ouderenwerk SWG, lid parochiebestuur
Ieder krijgt van domina Janneke Ruys een Bijbeltekst die bij haar/zijn
gebied past en moet daar 8 – 10 minuten over preken op de preekstoel.
Aan het eind is er een juryprijs. De jury bestaat uit de deelnemers van
vorig jaar: Brenda Kersten, Marijke Teunissen, Miel Fransen en Cees Pot
onder leiding van pastor Diny Booyink.
Ook de aanwezigen mogen stemmen en geven de ‘publieksprijs’
De middag begint om 15.00 uur, de afsluiting zal rond 16.30 uur zijn.
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BRUUKS ALLERLEI

ONTHULLING INFORMATIEPANEEL EN
ZITBANK ANTONIIUSKAPEL GRAFWEGEN
Op Vrijdagmiddag 12 september werd door Leo Zilessen, de onderzoeker
van vele geschiedkundige zaken over Groesbeek, een informatiebord met
zitbank onthuld.
Er was grote belangstelling
voor het gebeuren. Bewoners
van de Grafwegen zelf waren
ook aanwezig.
Het paneel maakt onderdeel
uit van de serie panelen: ‘het
ontstaan van Groesbeek’,
waarvan er inmiddels vier
exemplaren zijn geplaatst in
de gemeente.
Het nieuwe paneel gaat
over de voormalige St.
Antonius Abtkapel, ‘pestkapel’ bijgenaamd, die
eeuwenlang aan de
Grafwegen heeft gestaan
op de plaats van de
huidige boomkwekerij,
maar in de loop der tijd
volledig is vervallen en
uiteindelijk is gesloopt.
Bij het paneel is een bijzonder vormgegeven zitbank geplaatst, waarbij de
vorm van de kapel is geïntegreerd in de bank.
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Wethouder Theo Giesbers hield een toespraak en gaf uitgebreide
achtergrond-informatie en geschiedenisles. Ook had hij een woord van
dank voor de vele mensen die dit tot stand brachten.
Ook dankte hij Michel Janssen die de grond gratis ter beschikking heeft
gesteld. Na afloop van het officiële gedeelte werd nog wat nagepraat bij
familie Janssen onder het genot van een drankje.
Piet Spanjers maakte de foto’s.
Peter Nuyten heeft de tekeningen op het paneel gemaakt.
Roel van Wijlick maakte het bankje.
Paul van der Heijden zorgde voor de teksten.

OORLOGVETERAAN KOMT OM IN USA OP WEG NAAR VLIEGVELD
Tijdens de herdenkingen van 70 jaar Market Garden waren ook diverse
veteranen aanwezig.
Eén van hen, Ray Sary, een Amerikaanse veteraan van 89 jaar, wilde óók
bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig zijn.
Helaas raakte hij op weg naar het vliegveld betrokken bij een zwaar autoongeluk, dat hem noodlottig is geworden. Na het ongeluk raakte hij in een
coma en is hier niet meer uit ontwaakt. Op woensdagavond, tijden de
eucharistieviering in de sacristie van de Breedeweg, is door pastoor
Janssen en de Airborne
Vrienden op waardige wijze
aandacht aan besteed aan zijn
overlijden.
ONTHULLING MONUMENT
AAN DE 17
SEPTEMBERSTRAAT
Op 17 september 2014 is op
de hoek 17 Septemberstraat –
Parachutistenstraat een
monument onthuld ter herinnering aan de paradroppings die op 17
september 1944 hebben plaats vonden tussen de Bruuk en de Breedeweg.
Dit monument is er gekomen door inspanningen van bewoners van de
17 Septemberstraat. Al in 2013 namen de heren T. Mulders, P. Peters en
H. Terwisscha van Scheltinga het initiatief voor een monument als
blijvende herinnering aan het 1st British Airborne Corps en commandant
“Boy” Browning die op 17 september 1944 in de Bruuk landden.
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GERUIMDE GRAVEN 2014
Kloosterstraat
CD-0014 H.Langes, H.Siepman, CM v. Run; CD0033 GW Derks, MWJ Derks, EM Derks-Janssen;
CD-0066 JH.Rijcken, JC.Rijcken-Nillessen; CD0074 JB.Cillessen-Cillessen, M.Cillessen; CD-0108
M.Stekhuizen-Kersten, J.Stekhuizen; CD-0116
HDP.Weijers, JJ.Weijers,H.Weijers; CD-0119
J.Hijmans, J.Hijmans-Vissers; CD-0121 A.Kersten,
G.Kersten-Kersten; CD-0129 J.Thijssen,
M.Thijssen, HP.Thijssen-Willems; CD-0140
J.Reijers, P.Kersten, J.Kersten-Kersten; CD-0141
P. Kerrsten, J. Kersten-Kersten; CD-0151
WA.Leenders, MJ.Leenders-Boschker; CD-0155
J.Grutters; CD-0182 M.Claus-Claassen, F.Claus;
CD-0223 JJ.Wennekes-v. Betteray, R.Verbeet, JJ.Wennekes; CD-0289 JW. Langeslag-Gremmen; CD0342 PJM. v. Stokkum, EWM. v. Stokkum-Vogels; CD-0456 J.Thijssen, E.Thijssen-Kersten; CD-0473
W.Hijmans, W.Hijmans-Janssen; CD-0514 JH. Stoffelen, GW.Stoffelen; CD-0545 H.Bons, G.BonsSchoenmakers; CD-0564 MTh. v. Bernebeek-Kuijpers, JThA. v. Bernebeek; CD-0566 M.TheunissenJochems; CD-0571 AG.Zeinstra-Kramer, N.Zeinstra; CD-0579 J.Jochems, C.Jochems-Schaap,
WM.Jochems; CD-0633 AH.Kok-Huysmans; CD-0635 JH.Giebels, W.Giebels-Wijhoven, L.Giebels; CD0639 R.v.d.Ven, EM.v.d. Ven-Meijer; CD-0641 Th.Kersten, AM.Kersten-v. Doorn; CD-0688 AM.FleurenDerks, HM.Fleuren; CD-0685 MG.Kempkes-Schoenmakers; CD-0703 GM.Mulder-v. Bremen,
PH.Mulder; CD-0706 J.Janssen, E.Janssen-Janssen; CD-0718 HA.Bögels-v.d. Hoogen, WJ.Bögels; CD0735 H.Derks, J.Derks-Wollenberg; CD-0748 A.Faassen-Nikkelen, JW.Faassen; CD-0749 JJ.Jochoms, A.
Jochoms-Schoonenberg; CD-0751 P.Cillessen-Verbeet, HA.Cillessen; CD-0759 J.Bons, MJ.Bons-Bodden;
CD-0760 J.Geurts-Giebels, JA. Geurts, CD-0762 Th.M. Saedt-v; Stippent, GJ.Saedt; CD-0764 J.Jacobs,
B.Jacobs-Kersten; CD-0767 AM.Albers-Reijs, JP.Albers; CD-0785 A.de Bruin-de Bruin, A.de Bruin; CD0788 DH.Janssen, JB.Janssen-Derks; CD-0791 JLM.Houben-Wijers, EME.Houben; CD-0796 H.Thijssen,
J.Thijssen-Kersten; CD-0809 H.Kersten, HM.Kersten-Bons; CD-0814 MJ Verbeeten, MJ.Verbeeten; CD0820 C.Jacobs-Janssen, G.Jacobs; CD-0829 H.Hendriks, T.Hendriks-Liebers; CD-0851 L.Wellens,
BJ.Wellens-Meeussen; CD-0852 MM.v; Bremen-Wijers, PC.v; Bremen,

Ketelstraat
HN-0028 AP.Theunissen-de Valk,
GM.Theunissen; HO-0012 GJ.Hofmans,
JH.Hofmans-Giesbers; HO-0020
SM.Stoffelen-Fürts, G.Stoffelen; HO-0056
RA.Josten, AJJ.Josten, MD.Josten-Grutters;
HO-0057 JH.Clilissen, JC.CillessenKerkman; HO-0079 H.Voermans,
AM.Voermans-Thönissen; HO-0089
GP.Jansen-Jacobs, JC.Jansen; HO-0128;
GT.Geurts; HO-0130 A.Eikholt; HO-0131
AJ.Hopmans, H.Hopmans-Hendriks; HO0142 H.Peters-Theunissen, MJ.Peters; HO0151 R.de Haan, G.Janssen; HO-0154, J.Koenen, EP.Koenen-Janssen; HO-0215 P.Kuijpers,
A.Kuijpers-Roelofs; HO-0229 CA.Janssen, AM.Janssen-Awater; HO-0232 GJ.Kaal.
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LITURGIE
Liturgische agenda – 25 oktober t/m 21 december 2014
WEEK VAN ZATERDAG 25 T/M VRIJDAG 31 OKTOBER
za. 25 okt.
De Meent 17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
G.Hart
18.00 u. H.Mis/Caeciliafeest; Koor Horst Sion;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. Wo.Co.; Cantors;
zo. 26 okt.
Antonius
09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St.Antonius;
C&D
10.00 u. H.Mis; Groesbeeks Gemengd Koor;
wo. 29 okt. Antonius
19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN ZATERDAG 01 T/M VRIJDAG 7 NOVEMBER
Feest van Allerheiligen – Allerzielen
za.01 nov.
C&D
19.00 u. Wo.Co.; Cantors;
K’tuin
19.00 u. Allerzielenviering;
zo. 02 nov. Antonius
09.30 u. Allerzielenviering;
Kerkkoor St.Antonius;
De Meent 17.00 u. Allerzielenviering; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. Allerzielenviering; Kerkkoor St.Caecilia;
G.Hart
19.00 u. Allerzielenviering; Kerkkoor Horst Sion;
di. 04 nov.
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 05 nov. Antonius
19.00 u. H.Mis;
vr. 07 nov.
C&D
19.30 u. Meditatie;
WEEK VAN ZATERDAG 08 T/M VRIJDAG 14 NOVEMBER
Sint Maarten – Willibrordzondag – Sint Hubertus
za. 08 nov. G. Hart
09.00 u. Hubertusmis; Kerkkoor Horst Sion;
De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 09 nov. Antonius
09.30 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
G.Hart
10.00 u. Sint Maartenviering
voor peuters en kleuters;
C&D
10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
wo. 12 nov. Antonius
19.00 u. H.Mis;
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WEEK VAN ZATERDAG 15 T/M VRIJDAG 21 NOVEMBER
za. 15 nov.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
G.Hart
18.30 u. H.Mis/Vormselviering; Koor Vivace;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 16 nov.
Antonius 09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St.Antonius;
C&D
10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
wo. 19 nov.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN ZATERDAG 22 T/M VRIJDAG 28 NOVEMBER
Feest van Christius Koning - Solidaridad
za. 22 nov.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
18.30 u. H.Mis/Vormselviering; Koor Vivace;
zo. 23 nov.
Antonius 09.30 u. H.Mis/Vormselviering; Kerkkoor St. Antonius;
C&D
10.00 u. Wo.Co.; Kerkkoor Horst Sion;
wo. 26 nov.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 28 nov.
C&D
19.30u. Advententsmeditatie
WEEK VAN ZATERDAG 29 NOVEMBER T/M VRIJDAG 05 DECEMBER
Eerste weekend van de Advent
za. 29 nov.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. Wo.Co./Gezinsv.; Jeugdkoor Mikado;
zo. 30 nov.
Antonius 09.30 u. Wo.Co.; Kerkkoor St.Antonius;
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
di. 02 dec.
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 03 dec.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
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WEEKEND VAN ZATERDAG 06 T/M VRIJDAG 12 DECEMBER
Tweede weekend van de Advent
za. 06 dec.
De Meent 17.00 u. Wo.Co.; Dameskoor;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
zo. 07 dec. Antonius 09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St. Antonius;
C&D
10.00 u. Wo.Co.; Kerkkoor St.Caecilia;
wo. 10 dec. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 12 dec.
C&D
19.30 u. Géén adventsmeditatie;
Prot.Cent. 18.00-20.00 u. Wereldmaaltijd;
WEEK VAN ZATERDAG 13 T/M VRIJDAG 19 DECEMBER
Derde weekend van de Advent
za. 13 dec.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
zo. 14 dec. Antonius 09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
wo. 17 dec. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 19 dec.
C&D
19.30 u. Adventsmeditatie;
WEEKEND VAN ZATERDAG 20 T/M ZONDAG 21 DECEMBER
Vierde weekend van de Advent
za. 20 dec.
De Meent 17.00 u. Wo.Co.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;;Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. Wo.Co.; Kerkkoor St.Caecilia;
zo. 21 dec. Antonius 09.30 u. H.Mis; kerkkoor St.Antonius;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
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NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP GEZINSDIENST
De eerst volgende gezinsdienst is op zaterdag 29 november om 19.00 uur in
de kerk van Cosmas en Damianus. We vieren de 1e Zondag van de Advent.
werkgroep gezinsdienst -Graag tot dan, Pauline, Mieke en Irma

KLEUTER/PEUTERVIERING
Op zondag 9 november hebben we de Sint Maartenviering in de kerk van het
Goddelijk hart van Jezus op de Horst. De kinderen mogen een lampion
meebrengen. We vertellen uiteraard het verhaal van Sint Maarten en we
lopen een rondje met onze lampionnen.

LAMPIONNENOPTOCHT MET DE KABOUTERHOEVE
Op zondag 21 dec. om 17.00n uur luisteren de kinderen eerst naar een kerstverhaal in de kerk van Cosmas en Damianus en lopen daarna met lampionnen
van de Katholieke kerk naar de protestantse kerk.
Van harte welkom

ZIEKENDIENST EN MEDITATIE
Graag vragen we aandacht voor twee bijzondere vieringen in de kerk van
H.H. Cosmas en Damianus:
De ziekendienst: elke éérste dinsdag in de maand om 14.00 uur
De meditatie:
elke éérste vrijdag in de maand om 19.30 uur.
De ziekendienst bestaat uit twee delen: het eerste half uur luisteren we naar
en lied en een tekst en we bidden een psalm of gebed en daarna gaan we,
luisterend naar het Russische Onze Vader de stilte in. Een klein kwartiertje
proberen we die innerlijke stilte in onszelf te voelen en ons er aan over te
geven. We besluiten dit half uur met een gebed van Dank, want een
dankbaar hart is een ‘engelen hart’ een ontvankelijk hart en we bidden het
gebed voor de zieken.
Daarna is er de mogelijkheid om te gaan. Wie blijft zitten krijgt automatisch
de handen opgelegd door één van de vier of vijf ‘handopleggers’. dat
gebeurt in stilte. Er wordt niets gezegd of gevraagd. We laten de goede Geest
zijn werk doen. Na 20/25 minuten besluiten we de bijeenkomst.
Van harte welkom. U kunt ook voor anderen komen bidden!
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De meditatie op vrijdag heeft een korte inleiding en een gebed en daarna
proberen we samen om ruim 20 minuten de stilte van de kerk te ervaren en
vooral de stilte in onszelf. Ook hier bent u van harte welkom. Het is een
prachtige manier om de afgelopen week van uw schouders te laten glijden!

ACTIEF OUDER WORDEN

Door ingrijpende veranderingen in de zorg wordt een steeds groter beroep
gedaan op je zelf kunnen redden. Door het ouder worden is dat niet altijd
even makkelijk. Stichting Welzijn Groesbeek wil mensen daarin
ondersteunen. Gedurende 2 maanden zijn er 4 bijeenkomsten waarin we
praten over wat het ouder worden voor jou betekent, wat je graag zou willen
en wat jou daarbij kan helpen. Samen met anderen ga je op zoek naar de
mogelijkheden, om zo zelfredzaam mogelijk ouder te worden en zelf de regie
te houden.
We starten woensdagochtend 19 november. Deelname is gratis en vervoer
kan geregeld worden. Voor vragen en aanmelding kunt u bellen naar Anke
Jacobs tel; 06 12867574, a.jacobs@welzijngroesbeek.nl
Stichting Welzijn Groesbeek in samenwerking met ROC/’t achterom.
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KATECHESE
BERICHTEN UIT DE NIEUWE TIJD
Wat duister is moet aan het licht komen
om licht(er) te kunnen worden.
Kijkend naar de wereld zie je hoe de donkere kant van ons mens-zijn
op sommige plaatsen ongehinderd naar boven komt en zorgt voor
chaos en dood en een sfeer van groeiende bedreiging. Het is heel apart
om dit – zoals wij – vanaf een afstand te zien en tegelijk te voelen dat
het ook heel nabij is en dat het ook ons aangaat. Het is ook heel
moeilijk om je te realiseren, dat wat er gebeurt een ontwikkeling is die
betekenis en doel heeft. Om te blijven bedenken: “Wat er uit komt,
zat er al in. Er komt niets naar buiten, wat niet eerst naar binnen is
gegaan”. Wat verborgen was en onderdrukt komt nu met kracht naar
buiten: oude onopgeloste conflicten, onderdrukking en frustraties
borrelen omhoog. Het zijn diepe gevoelens, die voorheen misschien
niet bewust waren of niet werden gezien door anderen, maar die nu
aan het licht komen. Het duister moet eerst zichtbaar worden, wil het
in aanraking komen met het licht en wil het stapje voor stapje lichter
worden. Daarom is het heel belangrijk om dit duister ontwapenend
tegemoet te treden. Het is heel begrijpelijk dat ‘IS’ met bombardementen wordt bestookt, is op dit moment wellicht ook nodig, maar
uiteindelijk zullen we samen onder ogen moeten zien, waar dit
vandaan komt en hoe we dit samen een stapje verder brengen.
Ook in het persoonlijk leven van veel mensen lijkt een ‘versnelling’
plaats te vinden: gevoelens die je hebt verstopt, vermeden of gevreesd
over jezelf, over anderen, over het leven of lijden dat je niet wilde
laten zien, al die gevoelens lijken nu een uitweg te zoeken, niet meer
binnen te houden. Ook hier van geldt: Er komt niets naar buiten, wat
niet eerst naar binnen is gegaan”. Het is een gouden mogelijkheid
om deze gevoelens ontwapenend tegemoet te treden en op te lossen.
We denken aan de mooie woorden over Jezus: door het Licht zal
onthuld worden wat in de harten van de mensen omgaat. Al het duister
zal aan het licht komen”.
Dus laten we niet bang zijn, maar juist vol gelovig vertrouwen dat
deze periode een doorgang is naar ‘beter’!
J.v.Rooij
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DATA EERSTE COMMUNIE 2015
De planning voor het komend jaar is gemaakt. De inschrijfviering was op
zaterdag 11 oktober 2014. Er hebben zich 75 kinderen aangemeld. Mocht
u niet geweest zijn, aanmelden kan tot 17 november. In de week daarna is
de eerste serie ouderavonden. We willen de ouders dan vertrouwd maken
met de weg die we gaan bewandelen met hen en met de kinderen.
De Eerste Communie is in de kerken van onze parochie op 19 en 26 april
en op 31 mei 2015 op de Breedeweg.

HET HEILIG VORMSEL OP 15, 22 en 23 november 2014
De voorbereiding op het Vormsel is in volle gang. We waren al in
het museum Orientalis en in de Sint Jan. 71 kinderen doen mee. Ze
worden begeleid door 15 gastouders. Zij hebben zes bijeenkomsten
in groepjes van 5 of 6 kinderen. Op school woorden ze begeleid in
een serie van 6 – 8 lessen door Pastor Diny Booyink. Zij neemt
stapje voor stapje deze lessen over van pastor van Rooij. Op de
Breedeweg hebben zich 6 kinderen aangemeld. Pastor Jacques van
Montfoort zal met hen naast de bijeenkomsten in het gastgezin 7
bijeenkomsten hebben in de sacristie om daar met hen het
schoolproject te doen. Het vormsel zelf zal gevierd worden:
In de kerk van het Goddelijk Hart van Jezus op 15 november.
In de kerk van H.H. Cosmas en Damianus op 22 november.
En in de kerk van St. Antonius op zondagmorgen 23 november.
Werkgroep Vormsel

HUISMUSEUM ‘DE KLEINE HEILIGE GEEST’
In de Maria - Rozenkransmaand is op 26 oktober het huismuseum 'de
kleine Heilige Geest "open van 10 tot 17.00 uur
Waar religieuze en devotionalia te bezichtigen is . Beelden van vroeger
voor vandaag. Op andere dagen na een telefonische afspraak , ook van
harte welkom.
Diny Kuijpers – Rutten, van Ruysdaelweg 37 Groesbeek tel. 024-6636755
www.dekleineheiligegeest.nl
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WERKGROEP KERK EN SAMENLEVING
Gesprekskring ouderen Groesbeek 2014-2015 - KBO Groesbeek/De Horst
In het seizoen 2014-2015 gaan KBO Groesbeek/De Horst en de werkgroep
Kerk en Samenleving verder met de Gesprekskring Ouderen Groesbeek. De
data zijn: dinsdag 18 november, 17 februari en 20 april van 14.30 – 16.30
uur. De bijeenkomsten vinden plaats
op het parochiecentrum op de
Pannenstraat 1.
Verhalen vertellen en verhalen hóren,
dat hoort bij ons leven. We raken aan
de praat of luisteren mee bij de
slager, bij de kassa, op de markt, op
een verjaardag… Soms over het weer,
soms over een nieuwtje, soms over
niks… En zoals het begint, zo gaat het
ook weer voorbij.
Verhalen horen bij ons samenleven.
Verhalen vertellen en horen, dat
maakt ons méér mens. Ieder mag haar/zijn eigen verhaal zijn en ieder
verdient aandacht voor dat verhaal. En daar zijn geen dure woorden voor
nodig; je eigen woorden zijn goed genoeg.
Zo willen we met de Gesprekskring Ouderen Groesbeek een plaats
vrijmaken voor die verhalen. Onder het motto: “… ik vond laatst op
zolder” is ieder van harte welkom om mee te doen.
Als we in gedachte eens zouden rondneuzen op de zolder van onze
herinneringen, dan komen we dingen tegen die onze persoon en ons leven
hebben gevormd. Je zou die dingen haast zijn vergeten, maar al doende
komen ze weer terug. En het zal je misschien verbazen! Wanneer een
ander jouw verhaal hoort, wordt die persoon daardoor geraakt en
geïnspireerd.
Er is maar één voorwaarde. Dat we met aandacht en respect luisteren
naar elkaar. De werkgroep zorgt voor een plaats, koffie/thee, een koekje
en een rustige sfeer.
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OMGAAN MET VERLIES
KBO Groesbeek/De Horst onderzoekt de wenselijkheid van het houden
van gespreksbijeenkomsten rond het thema: “Omgaan met verlies”. Deze
zullen bij voldoende belangstelling plaatsvinden in het voorjaar van 2015
op een nog nader te bepalen plaats.
Iedereen verliest vroeg of laat
een dierbaar persoon. De dood
van iemand die je lief is, is een
ingrijpende verdrietige
gebeurtenis. Iedereen maakt
het mee, toch spreken we
weinig over hoe we afscheid
nemen van onze dierbaren,
over rouwen en weer verder gaan.
De voorlichtingsbijeenkomst over ‘Omgaan met verlies’ wil mensen meer
bewust maken van wat er allemaal geregeld en beslist moet worden als
iemand overlijdt. Het gaat daarbij ook over persoonlijke keuzes.
Ook gaan de bijeenkomsten in op rouwen en de processen en ‘taken’ waar
mensen dan voor komen te staan. En wat helpt u daarbij?
De doelgroep voor deze bijeenkomst zijn mensen die geconfronteerd zijn
of worden met verlies. Er wordt informatie gegeven, maar er is ook
gelegenheid voor persoonlijke gesprekken. Voor ondersteuning zullen
professionele hulpverleners ook aanwezig zijn.
Wat vragen wij aan u?
Wilt u uiterlijk 1 november doorgeven of u belangstelling hiervoor heeft.
Wij vragen daarom om enkele gegevens. Naam, adres, telefoon, evt.
mailadres. Dit kan bij:
 Wim Moll, bestuurslid KBO Groesbeek/De Horst, tel. 024- 3974353 of
mail: zingeving@kbogroesbeekdehorst.nl
 Pastor Jos van Rooij, tel. 024-3971473 of : par.groesbeek@kpnmail.nl
 Domina Janneke Ruijs, tel. 3976628 of : ruijsjanneke@hotmail.com
Dit is geen aanmelding. Als de bijeenkomsten doorgaan, wordt u door ons
persoonlijk op de hoogte gesteld.
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WERELDMAALTIJD
Eén miljard mensen die kampen met honger en ondervoeding in een wereld
die meer dan genoeg voedsel produceert. Hoe is dit mogelijk?
Bij een wereldmaaltijd krijgt iedereen de hoeveelheid voedsel die iedere
wereldburger elke dag zou kunnen eten als de wereldvoedselproductie eerlijk
zou worden verdeeld. De Wereldmaaltijd laat zien: honger hoeft niet. En als u
een armzalige maaltijd verwacht, zult u verbaasd zijn! Honger in de wereld is
dus geen gevolg van gebrek maar van oneerlijke verdeling.
Ook kinderen zijn van harte welkom bij deze maaltijd!
Plaats:
Protestants Centrum; Datum: vrijdag 12 december 2014
Tijd:
18.00 – 20.00 uur
Kosten: € 3.00 p.p. (kinderen gratis)Na aftrek van de kosten gaat de
opbrengt naar een goed doel.
opgeven: Secretariaat of pastor van Rooij: 024 - 3971473

PASTORAAT
Lief en leed
Gedoopt:
Teun, zoon v. Mariska v. Loon en Freek Janssen, Bezembinder 31
Sjuul, zoon v. Tina Kosman en Marijn Hopman, Ovenberg 30, Milsbeek
Roos, dochter v. Manon Stevens en Danny Thijssen, Gen. Gavinstraat 339
Sem, zoon v. Mieke Eeren en Dries Willems, Gen. Gavinstraat 406
Jolie, dochter v. Marieke Janssen en Christaan Verspeek, Wylerbaan 57
Lone, dochter v. Debby Thijssen en Danny van Raay, Gen. Gavinstr. 316
Tess, dochter v. Monique Lamers en Twan Müskens, Esdoornstraat 23
Overleden:
Maria Johanna Lucia Hofmans-Albers, Pannenstraat 24a, 83 jaar
Allegonda Wijers-Wolters, Parklaan 51, 90 jaar
Petronella Allegonda Janssen, Mesdagweg 62, 73 jaar
Johannes Antonius Poelen, Acaciastraat 28, Malden, 91 jaar
Antonius Maria Johannes Eeren, Wylerbaan 16, 68 jaar
Petronella Maria Jochems-Hendricks, Stationsweg 83, 75 jaar
Johannes Hendrikus de Bruin, De Meent 2, 91 jaar
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Reacties en Kopij
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 01 12-2014 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
De parochie is ook te vinden op pagina 809 van Omroep Groesbeek.
U vindt hier algemene informatie terug en de actualiteiten met betrekking tot
vieringen en andere activiteiten. Dus voor de meest actuele informatie:
pagina 809 Omroep Groesbeek.

Parochiebestuur H.H. Cosmas en Damianus
Pastoor-voorzitter:
Dhr. H Janssen
Vice-voorzitter:
Dhr. G. van Gorkum
Secretaris:
Dhr. R. Paulis
Penningmeester:
Dhr. D. Winkel
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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