BESTE PAROCHIANEN
De zomer ligt weer achter ons. In de weken daarna hadden we nog zon, nu
kampen we met regen en herfstkou..
- In de parochie zijn we na de prachtige, goed bezette Opening van het
Pastorale Werkjaar bezig met de voorbereidingen voor het Sacrament van
het Vormsel. Vicaris-generaal van den Hout komt dat toedienen op zaterdag
14 en 21 nov.
- Ook zijn we begonnen met de voorbereiding van de Actie Kerkbalans, die er
voor moet zorgen dat onze parochie voldoende inkomsten en toekomst
krijgt.
- In het parochiebestuur is besloten tot de oprichting van ’n parochieraad. De
helft van de 12 leden zal bestaan uit actieve vrijwilligers, de andere helft uit
andere gelovigen. De parochieraad is een adviesorgaan voor pastores en
bestuur en komt 6 maal per jaar bijeen. Zie ook blz. 19.
- Pastor Diny Booyink is gelukkig weer uit het ziekenhuis ontslagen. Zij zal
vanaf nu in samenwerking met de bedrijfsarts aan een re-integratie-traject
beginnen. We verwachten haar komende weken weer in ons midden.
- De komst van de vluchtelingen uit het Midden-Oosten heeft veel reacties
opgeroepen. De kerken verenigd in de Raad van Kerken van Nijmegen,
hebben zich beraden over de vraag hoe wij hen kunnen bijstaan.
Afgesproken is, dat de kerk van Brakkenstein vanaf 26 oktober elke ochtend
van 10.00 tot 13.00 uur open is om hen te ontvangen en hen een luisterend
oor te bieden onder het genot van een kopje koffie of thee.
Ook bestaat er voor hen de mogelijkheid om rustig in de kerk te zitten en te
bidden. Ook de drie moskeeën in Nijmegen zijn open voor de vluchtelingen.
- De pastors zijn op bezoek geweest bij het Sociaal Wijkteam Noord.
Zij hebben verteld wat zij doen en voor welke vragen de mensen bij hen
terecht kunnen. Wij hebben verteld wat wij doen en op welke gebieden wij
ingeschakeld kunnen worden. We hopen op een goede samenwerking.
- Tot slot wensen wij de alle koren een goed Sint Caeciliafeest toe als dank
voor de vele malen dat zij Eucharistievieringen en andere vieringen
opluisterden - niet alleen in het weekend, maar ook bij de vele avondwakes
en uitvaarten.
Dank en u allen een fijne tijd,
Pastoor Henk Janssen
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WAT VERBINDT ONS ?
Overweging bij de opening van het pastorale werkjaar
tevens zilveren jubileum van pastor Jos van Rooij.
Thema van het komende pastorale werkjaar is: Wat verbindt ons ?
We hebben een aantal medewerkers gevraagd mee te denken.
Hun inbreng is in de overweging opgenomen: Wat verbindt ons ?
- In ieder geval ons mooie dorp met die prachtige buitenranden van bos en
heuvels, die het omzomen. Maar meer dan de natuur en het bos is het de
gemeenschap. Er is in Groesbeek een grote gemeenschapszin: talloze
sprankelende carnavalsclubs met vrolijke schlagers, sportverenigingen,
dans-, scouting- en natuurclubs. Het goede zorgapparaat verbindt ons:
SWG, thuiszorg, vertrouwde huisartsen, tafeltje dekje, dagopvang . De
scholen, de Ouderenverenigingen de Vrouwenbond, teveel om te noemen.
Iemand schreef - en dan komen we bij het hart van Groesbeek - muziek.
‘Muziek voert in Groesbeek de boventoon. Groesbeek ademt muziek. Ook
de parochie is niets zonder koren en muziek. Ze brengen sfeer en raken de
juiste snaar bij geboorte en sterven en vele andere vieringen’.
Ik denk ook humor, die typische Groesbeekse humor met veel zelfspot en
rake typeringen. Toen Mgr. Müskens, de bisschop van Breda, had gezegd
dat pastoors ook maar eens vrijwilligerswerk moesten gaan doen bij de
mensen, was ik de volgende morgen op bezoek bij een mevr. op de Stekkenberg; belde de moeder van die mevrouw. Zegt ze: “Moet, ik heb now
geen tied, miene vrijwilliger is hier, de pastooor, die kumt de ramen
wassen”. Soms zou ik zo graag een recordertje bij me hebben om
gesprekken stiekem op te nemen.
Wat verbindt ons? Iemand schrijft: ‘Het is onzichtbaar, het is niet te
beschrijven, maar voor mij is het er altijd !’ Nu komen we bij de ziel van
Groesbeek. Net als onze eigen ziel, is die onzichtbaar en toch in alles te
voelen. Sommigen krijgen al heimwee als ze de Nijmeegse Baan afrijden.
Het zou de moeite waard zijn een fotowedstrijd te organiseren over ‘De
ziel van Groesbeek’ of een gedicht te schrijven of Willy Claus om een nieuw
lied te vragen.
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De ziel van Groesbeek is haar geschiedenis van ontbering en oorlog, maar
ook van veerkracht en de kunst om verdriet een plek te geven, van trots op
zichzelf. De ziel van Groesbeek is haar werklust in de vele vakmensen,
mannen en vrouwen die elke morgen uitzwermen naar hun werk. De ziel
van Groesbeek wordt gevormd door hechte familiebanden, de verbondenheid van mensen in buurten, de bereidheid om er voor elkaar te zijn.
Solidariteit staat hoog in het vaandel. Ik vind veel mensen ook dapper: hoe
ze hun leven en hun situatie oppakken, dag in dag uit...
De grondtoon van elke ziel is vreugde. Zo heeft God ons geschapen. Als de
ziel zichzelf is, zingt ze. Dat is in Groesbeek niet anders: er is veel zorg,
verdriet en soms onverwerkt verleden: maar de grondtoon van Groesbeek
is vreugde, levenszin en hartelijkheid. We zijn blij dat we als parochie daar
aan kunnen bijdragen.
Toen we de titel kozen, dachten we aan de fusie: ‘Wat verbindt ons’ ?
Waardoor voelen we ons één parochie en één geloofsgemeenschap ?
Door ons geloof. Daarover kreeg ik mooie getuigenissen, o.a. : ‘Het geloof
verbindt me met andere mensen, eigenlijk met alle mensen. Dat hebben
we hard nodig op dit moment’. Iemand schreef zelfs: ‘Het geloof verbindt
me met de hele kosmos’.
Ik wil het op mijn manier zeggen: geloven is je verbonden voelen met de
Bron. De Bron van liefde waaruit we geboren zijn. Niemand heeft de liefde
zelf gemaakt, we hebben die ontvangen al voordat we geboren werden.
We zijn kinderen van één Vader en als zodanig broers en zussen, welke
tegenstellingen wij op aarde ook scheppen.
Zo vat ik de grote revolutie van Jezus samen: God is één, God is liefde, en
alleen de liefde overwint. Ik heb daarvan de afgelopen 25 jaar mogen
getuigen bij kinderen en volwassenen en in allerlei situaties. Graag heb ik
benadrukt, dat we God in onszelf kunnen voelen: dat ons hart zo groot, zo
ruim is en zo diep is, dat we God juist daar tegenkomen en dat we dan van
binnenuit ervaren dat we een vonk van God zijn en broers en zussen van
elkaar.
Velen hebben mij afgelopen tijd bedankt. Ik bedanken u voor het unieke
plekje dat ik in uw midden mag hebben en voor het bijzondere werk dat ik
in uw midden mag doen. Graag wil u ook bedanken voor alle kaarten,
fijne en lieve woorden en cadeautjes, die ik mocht ontvangen, J. v. Rooij
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BISSCHOPPENSYNODE OVER HET GEZIN

van 5 tot 25 oktober

Een Synode is een religieuze vergadering van bisschoppen met de paus om
samen te zoeken naar pastorale oplossingen voor de problemen in onze tijd.
Een van die problemen is de plaats, de roeping en de zending van het gezin.
Hoe kan het gezin bijdragen tot geloofsgroei van de gezinsleden en tot een
geloviger samenleving.
De grote uitdaging voor de Bisschoppen is om de kerkelijke leer en de pastorale praktijk rond huwelijk en gezin op elkaar af te stemmen. Met als doel om
het gelovig-zijn van de gezinnen te versterken en daardoor ook een bijdrage
te leveren aan het geluk in het gezin en het geluk en het geloof in de samenleving. De bisschoppen willen daarbij oog hebben voor de realiteit in de
samenleving: voor de sociale uitdagingen die oorlog en armoede met zich
meebrengen en voor de vele relatievormen in een samenleving die zelfbeschikking hoog in het vaandel draagt.
Hoe dit moet gebeuren? Daarover zijn de standpunten bij de Bisschoppen
verdeeld in ruwweg twee posities:
1. Echte liefde tot de medemens houdt hem/haar het ideaal voor en doet
niet aan vals medelijden, dat elke vorm van samenleven kritiekloos lijkt
goed te keuren.
2. De kerkelijke visie en leer moeten ingevuld worden met barmhartigheid,
want dat is de kern van de Blijde Boodschap van Jezus. De waarheid is niet
bedoeld om mensen uit te sluiten of te veroordelen, maar de waarheid
helpt mensen om vrij te worden en om te kiezen.
Alle parochies kregen twee jaar geleden een grote vragenlijst voorgelegd
om hun mening te geven. Wij hebben als parochie die vragenlijst toen niet
ingevuld, omdat we veel vragen te leerstellig en zelfs wereldvreemd vonden.
We hebben wel onze mening ingestuurd, die kortweg hierop neerkomt:
De vele relatievormen van onze tijd moeten juist gerespecteerd worden en
gezien worden als bijzondere vormen, waarin de éne liefde van God gestalte
krijgt.
We zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van deze
Synode.
Jos van Rooij
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DIACONIE
OPBRENGST EXTRA COLLECTE
t.b.v. De vluchtelingen in Nederland
In verband met de grote toestroom van vluchtelingen uit gebieden waar
oorlog en ellende heerst is er tijdens alle kerkdiensten een extra collecte
gehouden, deze collecte heeft in totaal € 356,13 opgebracht. De opbrengst
komt ten goede aan de Stichting Vluchtelingenhulp Nederland die extra
financiële hulp goed kan gebruiken immers de nood is hoog gezien het
groot aantal vluchtelingen dat in Nederland is aangekomen en hier hun
toevlucht zoeken.
Mocht u liever een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op
gironummer 999 van de Stichting Vluchtelingen Nederland of op RABO
bank rekeningnummer 11.74. 07. 550 ten name van het Missie comité met
vermelding Stichting Vluchtelingen Nederland 2015.
Bij voorbaat dank voor uw onmisbare financiële steun.
Namens PCMO Teun van Grinsven
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CATECHESE
TWEE BIJZONDERE BOEKEN EN EEN ‘TIJDSCHRIFT’
Het met een gouden griffel bekroonde boek: “Doodgewoon” van Bette
Westera en tekeningen van Sylvia Weve is niet dood-, maar buitengewoon.
Het brengt de dood voor kinderen op een prachtige manier dichtbij door
gedichten en prachtige tekeningen. Het is heel open, speelt in op beleving,
is nergens belerend en laat kinderen de ruimte hun eigen conclusie te
trekken. Ik geef u één voorbeeld:
‘EEN POOSJE DOOD’
Mijn oma is een poosje dood geweest.
Ze kon haar eigen lichaam stil zien liggen op de grond.
Ze zweefde weg en zag nog net de buurvrouw, die haar vond.
Mijn oma is een poosje dood geweest.
Ze zweefde door een tunnel naar het licht.
Het was een fijn gevoel om naar die lichte plek te zweven.
Ze zweefde door een tunnel naar een nieuw en lichter leven.
Een lange, zwarte tunnel naar het licht.
Ze was er haast, ze wilde niet terug.
Het einde van de tunnel met het licht, kwam dichterbij.
Toen sloeg ze in het ziekenhuis haar ogen open en zei:
‘Ik was er haast, ik wilde niet terug.’
Nu zit ze weer te lezen in haar stoel.
Nu leeft ze weer. Ze zag het licht, maar moest nog even wachten.
Heel even dood – ik vind het een bijzondere gedachte.
Nu zit ze weer springlevend in haar stoel.
Het vorig jaar bekroonde boek: ‘Het raadsel van al wat leeft’
Dit boek van Jan Paul Schutten bespreekt alle grote vragen over het
ontstaan van het leven, met prachtige tekeningen van Floor Rieder. Dit
boek legt de evolutie van het leven uit, zonder dat het religieus
wordt en toch opent het de ogen van het kind voor het wonder bij
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thema’s als: ‘Wat is leven ? Wat is zieliger dan doodgaan ? Hoe ontstond
het leven op aarde ?’ En zo nog talloze andere. Voor kinderen van 11/12
jaar en alle verdere leeftijden! Heel indrukwekkend.
Tenslotte het Nieuwe testament voor € 15 uitgegeven als een kleurrijk
tijdschrift, een glossy met foto’s en commentaar en in begrijpelijke en
aanstekelijke taal. Een paar herkenbare zinnetjes: “Toen Elisabeth in haar
6e maand was, stuurde God de engel Gabriel naar Nazareth. Hij moest bij
Maria zijn. Gabriel kwam bij haar binnen en zei: ‘Ik wens u vrede toe. U
bent een gelukkige vrouw. De Here zij met U. Maria raakte daardoor in de
war en werd bang. ‘Wees niet bang Maria’, zei de engel ….”. Aanbevolen !

BEDANKEN
Er zijn altijd veel mensen om te bedanken, dus we vrezen bij voorbaat dat
we niet volledig zijn.
Toon van Doorn, die stopt met het verzorgen van het parochieblad op
donderdagmorgen. We zoeken nog vrijwilligers om het parochieblad te
rapen of te vouwen.
We willen al deze medewerkers van harte bedanken en de nieuwe van
Harte welkom heten. De geloofsgemeenschap kan niet zonder U.
Pastores en bestuur
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8 November: SINTMAARTENVIERING
voor Peuters en Kleuters: 10 uur in de kerk van
het Goddelijk Hart van Jezus op de Horst
Sint Maarten, soldaat in het trotse leger van Rome,
deelde op een koude novemberavond zijn mantel
met een bedelaar. Later werd hij Christen en
Bisschop.
Het feest van Sint Maarten valt 40 dagen vóór de geboorte van Jezus.
40 Dagen ná Kerst, op 2 februari, is het Maria Lichtmis. De periode van
Sint Maarten tot Maria Lichtmis is de donkere periode ofwel de nacht van
het jaar. Precies in het midden van deze periode komt het Licht in de duisternis: het Christuskind wordt geboren.
Op Sint Maarten lopen de kinderen in een optocht door de straten en zingen
het oude lied:
‘Ik loop hier met mijn lantaarn
en mijn lantaarn met mij.
Boven stralen de sterren,
beneden stralen wij
Blijf aan mijn licht, blijf aan mijn licht,
van bimmele bammele bom’
Door de vredige sfeer, het donker en de stilte rondom, begint het lied in je
hart mee te klinken. Dat komt ook door de woorden. Ze reiken over de
Advent heen en verbinden je met het kerstfeest.
“Blijf aan mijn licht, blijf aan mijn licht”, is eigenlijk een gebed:
‘Moge het lichtje in mijn binnenste aanblijven. Laat het niet doven
door het donker van de tijd of door de voorbijgaande zorgen’.
De bijbel zegt het zo, in de lezing van de eerste Adventszondag:
‘Het uur is aangebroken om uit de slaap te ontwaken.
De nacht loopt ten einde, de dag is nabij.
Laten we dus de werken der duisternis afleggen
en de wapenrusting van ‘t Licht aantrekken.
De wapenrusting van het Licht bestaat uit een paar ogen om het Licht
binnen te laten en de wil om niet alleen maar de donkere kanten te zien.
Ze bestaat uit de bereidheid om zelf Licht te worden.
Dan krijgen de woorden van het liedje een diepere betekenis:
‘Blijf aan mijn licht ...boven stralen de sterren, beneden stralen wij’!
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PASTORAAL WERKSTER ISABEL VAN BAAL
Mijn naam is Isabel van Baal en ik kom uit
Zetten. Sinds september ben ik aan het werk
als pastoraal werkster hier in de parochie.
Mijn taak in de parochie ligt rondom
catechese, voorbereiding op doop,
communie en vormsel. Als vrijwilliger heb ik
ervaring opgedaan met catechese. En sinds
twee jaar bereid ik jongeren mee voor op
hun vormsel. Daarnaast heb ik in mijn
stageperiode in een parochie in Nijmegen
“M25” opgezet, een activiteit speciaal voor
jongeren die zich inzetten voor hun naasten.
Al deze ervaringen wil ik graag gebruiken om hier in de parochie
bijeenkomsten voor jongeren op te zetten. Daarnaast wil ik mij ook richten
op kindercatechese. Dus als u/jij een goed idee hebt of mee wilt denken
voor een jongeren activiteit, laat het mij gerust weten! Ik kijk er naar uit
om u/jou te ontmoeten en om samen te werken, om zo kinderen en
jongeren nauwer te betrekken bij de geloofsgemeenschap.
Hartelijke groeten,
Isabel

PASTORAAL WERKSTER DINY BOOYINK
Diny Booyink heeft 7 maanden niet kunnen werken vanwege een zware
‘burn-out’. Gelukkig is ze aan de beterende hand en gaat ze nu weer stapje
voor stapje de draad op pakken. De eerste tijd zal ze dat samen doen met
Isabel van Baal, die haar tijdelijk vervangt. Isabel heeft van het Bisdom een
contract van 20 uur voor de tijd dat Diny ziek is. De taak van Isabel is met
name om contact te leggen met jonge ouders en met hen te onderzoeken,
wat zij nu belangrijk vinden van het geloof voor zichzelf en hun kinderen en
hoe de parochie hen daarbij kan helpen. We vinden het jammer dat Isabel,
ons daarna weer zal moeten verlaten. We zijn tegelijk blij dat Diny weer
terug zal komen. Voor zover mogelijk houden we u op de hoogte.
Pastores en bestuur
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Liturgische agenda – 24 oktober t/m 20 december 2015
WEEK VAN 24 - 30 OKTOBER – 30e Zondag B.
za. 24 okt.
De Meent 17.00 u. G.c.D.; 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. G.c.D.; KK St.Caecilia;
wo. 28 okt.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN ZATERDAG 31 OKT. T/M VRIJDAG 6 NOVEMBER – 31e Zondag B.
Feest van Allerheiligen – Allerzielen
za.31 okt.
De Meent 17.00 u. G.c.D.; Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
G.Hart
18.00 u. H.Mis; St.Caeciliafeest; KK HSB
C&D
19.00 u. G.c.D.; KK St.Caecilia;
zo. 01 nov. Antonius
09.30 u. Allerheiligen; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
ma. 02 nov. De Meent 17.00 u. Allerzielenviering; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. Allerzielenviering;
C&D
19.00 u. Allerzielenviering; KK St.Caecilia;
G.Hart
19.00 u. Allerzielenviering; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 03 nov.
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 04 nov. Antonius
19.00 u. H.Mis;
vr. 06 nov.
C&D
19.30 u. Meditatie;
WEEK VAN 07 - 13 NOVEMBER – 32e Zondag B.
za. 07 nov.
De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
G.Hart
09.00 u. H.Mis; Sint Hubertusviering; KK HSB;
C&D
19.00 u. G.c.D.; KK St.Caecilia;
zo. 08 nov.
Antonius 09.30 u. G.c.D.; Volkszang;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
wo. 11 nov.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
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WEEK VAN 14 - 20 NOVEMBER – 33e Zondag B.
za. 14 nov.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Dameskoor;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
G.Hart
18.30 u. Vormselviering; Koor Vivace;
zo. 15 nov.
Antonius 09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
wo. 18 nov. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 21 - 27 NOVEMBER – Christus Koning
za. 21 nov.
De Meent 17.00 u. G.c.D.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
18.30 u. Vormselviering; Koor Vivace;
zo. 22 nov.
Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 25 nov. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEKEND VAN 28 NOVEMBER t/m 04 DECEMBER - Jaar C
Eerste Weekend van de Advent
za. 28 nov.
De Meent 17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. G.c.D./Gezinsv.; Jeugdkoor Mikado;
zo. 29 nov.
Antonius 09.30 u. G.c.D.; Volkszang
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 01 dec.
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 02 dec. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 04 dec.
C&D
19.30 u. Adventsmeditatie of wereldmaaltijd;
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WEEKEND VAN 05 - 11 DECEMBER
Tweede Weekend van de Advent
za. 05 dec.
De Meent 17.00 u. G.c.D.; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 06 dec.
Antonius 09.30 u. H.Mis; Volkszang;
C&D
10.00 u. G.c.D.;
wo. 09 dec.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 11 dec.
De Serre 18.00 u. Wereldmaaltijd (zie artikel elders);
WEEK VAN 12 - 18 DECEMBER
Derde Weekend van de Advent
za. 12 dec.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Dameskoor;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
zo. 13 dec.
Antonius 09.30 u. G.c.D.; Seniorenkoor;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
wo. 16 dec.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 18 dec.
C&D
19.30 u. Adventsmeditatie;
WEEKEND VAN 19 - 20 DECEMBER
Vierde Weekend van de Advent
za. 19 dec.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Sen.k. B’weg
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 20 dec.
Antonius 09.30 u. H.Mis; KK HSB;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
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GEZINSVIERINGEN: Zat. 24 okt. en 28 nov.
De eerstvolgende gezinsviering is op
zaterdag 24 oktober a.s. We gaan het
dan hebben over de heilige Franciscus,
de beschermer van de natuur. We
nodigen speciaal alle kinderen uit die in
2016 hun eerste communie doen, want
na deze viering kunnen jullie je
inschrijven! We beginnen om 19.00 uur.
De gezinsviering daarna is op zaterdag
28 november. We kijken dan natuurlijk
vol verwachting uit naar pakjesavond,
maar het is dan ook de eerste advent.
Daarom steken we de eerste kaars van
de adventskrans aan. Maar er zullen
meer lichtjes zijn in de kerk.
We vinden het leuk als er veel kinderen komen, dus allemaal van harte
welkom om 19.00 uur in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus.
Zoals altijd is jeugdkoor Mikado bij deze vieringen ook van de partij!
Graag tot ziens,
Pauline, Mieke en Irma (werkgroep gezinsdienst)

HET VORMSEL
De voorbereidingen voor het vormsel zijn in volle gang. De
kinderen komen regelmatig bij de gastouders. Ze hebben zich
voorgesteld in de kerk aan de mensen, hebben een voettocht
naar Kraneburg gemaakt, zijn op excursie naar de Sint Jan geweest en nu al bezig aan de afronding.
Het vormsel zal zijn begonnen. Op 12 sept 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
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INSCHRIJFVIERING EERSTE COMMUNIE
De voorbereiding op de Eerste Communie is ook begonnen. Op zaterdag
24 oktober vindt om 19.00 uur de inschrijfviering plaats in de kerk van de
H.H. Cosmas en Damianus. U kunt na de viering uw kind in laten schrijven
bij de contactpersoon van uw school. Na hun inschrijving ontvangt u een
overzicht van de planning.
Van harte welkom – communiewerkgroep Groesbeek

WERELDMAALTIJD 11 DECEMBER
Het is een traditie om in de Adventstijd in samen met de protestantse kerk
een Wereldmaaltijd te houden. Eén miljard mensen 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 het voedsel 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!
Zelf bord, bestek en beker meebrengen.
Plaats/tijd: De Serre. Vrijdag 11 december 2015 van 18.00 – 20.00 uur
Kosten: € 3.00 p.p. (kinderen gratis)
Na aftrek van de kosten gaat de opbrengt naar een goed doel.
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BRUUKS ALLERLEI

HERFST 2015
Donkere dagen… nat, koud, afscheid van de zon en afscheid van
iemand die je lief was… wat doet dat met een mens?
Een mooie afbeelding, die een glimlach teweegbrengt, zag ik
daarvan op een tekening in de krant.
Bertus van de rubriek “Zoek de 10 verschillen” had een kunstschilder op
papier gezet. Terwijl buiten de regen keihard op de ramen klettert schildert
de man met een strak gezicht het doek helemaal egaal zwart. Zo ziet de
wereld er dan dus uit.
We missen de warmte en het gezelschap waarmee we tot voor kort
omringd waren. Het is moeilijk voor te stellen dat er ook lichtpuntjes zijn.
Toch zijn die er wel. Probeer ze te ontdekken in de ogen van een
medemens. Zie ze in de prachtige kleuren van de herfst. En ontdek de
belofte van opnieuw beginnen.
En knoop, om moed te vergaren, de mooiste zin die ik ooit daarover las in
de oren: “Het donkerste uur is het uur voordat de zon opkomt.”
Netty

Engel
Zie je de buizerd?
’t Roodborstje?
De witte vlinder?
Je ruikt de Lotusbloem toch?
Je ziet de duif…
Ik kom je halen,
breng je naar de wind.
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Lichtgrijs licht nog,
lopen naar het water.
Zwijgend kijken naar de overkant.
Het water rimpelt. Kleine golven.
Ganzen vliegen over.
Het water rimpelt. Kleine golven.
Ganzen vliegen over.
Kou maakt tranen.
Haar lieve gebaar ook.
Ik ga weer, zegt ze, hier staat een bankje.
Ga zitten,
ervaar de wind. Hij komt van alle kanten.
Wind waait en droogt de tranen.
Gerie van der land-Zijderveld
IN EN RONDOM DE KERK SINT ANTONIUS BREEDWEG.
Wellicht zal menige inwoner van Breedeweg die regelmatig een kerkbezoek
aflegt ontdekt hebben dat er op de rechtermuur aan de zijkant van het
hoofdaltaar een kleed of een gewaad is op gehangen en de icoon die er
voorheen hing is verplaatst.
Het kleed is in 1949 vervaardigd door firma Stadelmaier, het atelier voor
kerkelijke borduur – en gewaadkunst te Nijmegen van oorsprong een
familiebedrijf. De huidige koster Pierre kwam tot de ontdekking dat het doek
aan de achterzijde van het kleed door insectenvraat was aangetast. Mevrouw
Toos Zegers-Koenen, die ooit als zestienjarige bij voornoemd atelier ging
werken, was bereid om een nieuwe achterkant te vervaardigen zodat het
kleed weer compleet is. Op het geborduurde kleed is de Heilige familie
afgebeeld met daaronder de tekst “Groesbeek Breedeweg”. Aan de
achterzijde wordt vermeld: “Vervaardigd door de firma A.W. Stadelmaier
Sept. 1949 Nijmegen”.
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De icoon is naar de rechterzijkant verplaats nabij de biechtstoel aldaar en
zal met behulp van een klein spotje worden aangestraald zodat het goed
zichtbaar wordt.
Tevens meld ik u dat het baarkleed, wat in een biechtstoel achter in de
kerk lag, ook weer een plaats in de kerk zal krijgen namelijk in de
Mariakapel.

Het Baarkleed is ontworpen door pater Louis van Duijnhoven, lid der
Oblaten van de Heilige Franciscus van Sales (o.s.f.s.), de dames Toos
Zegers-Koenders, alsmede Derks-Peters, Peters-Kosman en ZilessenKuijltjes uit de parochie hebben het kleed geborduurd en geappliqueerd en
daarmee de kerk opgesmukt. Voorstelling van het borduurwerk: de
Komende Stad Jerusalem met in de hoeken de olielampjes van de wijze
maagden. Titel van het Baarkleed: De Komende Stad Jerusalem. 1971.
De huidige koster is al weken bezig om de buitenzijde van alle ramen van
de pastorie van een nieuwe verflaag te voorzien en dat is ook zeer nodig,
aldus de schilder! Zachtjes aan worden alle buitenramen en - deuren
alsmede de binnenmuren van de pastorie en ook van de sacristie
aangepakt en wordt overtollig materiaal opgeruimd en afgevoerd.
Teun van Grinsven
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PASTORAAT
Lief en leed
Gedoopt:
Roos, dochter v. simone Straatman en Frenk van de logt, Ketelstraat 28
Remi, zoon v. Gosia Osinska en Patryk Szut, Grosserstrasse 5, Kranenburg
Manina, dochter v. Marina Heesbeen en Manuel Lafertin, Meidoornhof 10,
M’hoek
Theo, zoon v. Claudia Heesbeen en Theo Zegers, Nieuwe Drulseweg 5
Chay, zoon v. Rowan Wouters en Alex Heesbeen, de Tuier 18
Djaivey, zoon v. Melissa v.d. Heuvel en Freddy Schoppema, Gen. Gavinstraat 437
Vera, dochter v. Marieke v. Ewijk en Frank Christiaans, Bremstraat 38
Sara, dochter v. Saskia Roozendaal en Rob Hock, Bezembinder 13
Rik, zoon v. Ida Kosman en Frank Furer, 17 Septemberstraat 11
Evy, dochter v. Suzan Krebbers en Matthijs Blom, Hüsenhoff 50
Overleden:
Anna Maria Rutten-Jacobs, De Meent 38, 82 jaar
Wilhelmina Maria Rikken-Duijghuisen, Heijendaalseweg 117, 97 jaar
Marinus Johannes de Haan, Vincent van Goghweg 8, 84 jaar
Aloysius Maria Alphonsus Lo Fo Wong, Parklaan 39, 101 jaar
Johannes Hendrikus Zwitserloot, Boterbloemstraat 13, 68 jaar
Gerardus Johannes Eikholt, Hermelijnstraat 2, 86 jaar
Wilhelmina Gertruda Jacoba Meijers-Jacobs, De Meent 2, 79 jaar
Jacoba Helena Wolters-Gröning, Populierstraat 5, 74 jaar
Hermanus Johannes Juckers, Heer Zegerstraat 70, 81 jaar
Gehuwd:
Nikki Bernards en Tim Verstegen, Hüsenhoff 10
Hanny Arts en Marcel Schut, Beltweg 23, Siebengewald
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Een nieuwe Parochieraad
en een nieuwe Liturgische
Commissie
In het verleden bestond er naast het parochiebestuur ook een
parochieraad. Dat was fijn. Daarin konden de medewerkers en mensen uit
de parochie zich samen bezinnen op het beleid of soms op het gebrek aan
beleid. Zo konden ze advies geven aan het bestuur en het bestuur
aanvullen of bijstaan.
Er was ook een liturgische commissie. Deze commissie van drie of vier
mensen stelde zich mede verantwoordelijk voor het meest zichtbare deel
van de parochie: de liturgie. De Liturgie bestaat uit alle weekendvieringen
en uit alle vieringen die er ook door de week zijn. Alleen al het maken van
het rooster en het toezicht houden op alle veranderingen in het rooster is
een klus op zich. Daarnaast keek de liturgische commissie of er een beetje
eenheid was in vieringen en of er voldoende lectoren, voorgangers voor de
gebedsdiensten etc. waren. Het was voor de pastors geweldig fijn deze
taak en deze zorg met hen te kunnen delen en de vragen die zich
voordeden met hen te kunnen bespreken.
Na de oprichting van de nieuwe parochie zijn deze twee ondersteunende
beraden niet opgestart. Nu we als nieuwe parochie een tijd functioneren,
hebben we er behoefte aan om deze twee beraden weer als steun in onze
rug te voelen: om met hen bestaand beleid door te spreken en nieuw
beleid te ontwikkelen. Er moet heel veel gebeuren om onze parochie vitaal
te houden in de vaart van alle ontwikkelingen die zich voordoen.
Het is voor ons ook heel fijn om – zonder dat er meteen een grote druk
achter zit - stil te staan bij het beleid en over nieuw beleid na te denken.
Vooral rond jongeren en jonge ouders missen we beleid !!
Zoals in het voorwoord van Pastoor Janssen gezegd: we zoeken 6 mensen
uit de bestaande geledingen, zoals koren, parochiebladverzorgenden,
mensen uit de werkgroepen en 6 ‘onafhankelijk’ mensen, zoals jonge
ouders, mensen die goed zijn op de sociale media etc.. We zijn deze
mensen aan het vragen, maar u kunt zich ook gerust melden als u graag
meedenkt.
Doe mee en help de parochie met úw talenten, Jos van Rooij
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Reacties en Kopij
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 30-11-2015 naar:
Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473
Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998
Pierre Ronde, Sint Antoniusweg 2, tel.: 06-22214898
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,
I. van Baal en D. Booyink, pastoraal werksters

Parochiebestuur H.H. Cosmas en Damianus
Pastoor-voorzitter:
Dhr. H Janssen
Kloosterstraat 2
6562 AW
Vice-voorzitter:
Dhr. G. van Gorkum
Gen. Gavinstr. 72 6562 ML
Secretaris:
Dhr. R. Paulis
St. Antoniusweg 2A 6562 GM
Beheerder gebouwen:
Dhr. T. Koch
Frieselaan 8
6562 BE
Beheerder administratie:
Dhr. G. Peters
Zwanenveld 9123 6538 SH
Personeel en vrijwilligers:
Mw. A. Jacobs-Nillesen Mooksestraat 13 6562 ZT
Communicatie:
Dhr. E. Schuivens
Bruuk 81
6562 KK
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