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HEM DIENEN IN DE ANDER
Zondag 26 november, Christus Koning A - Matteüs 20, 1-16a
Mattheus 25, 31-46: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten
van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan.

Om te beginnen…
Godsdienst drijft een wig tussen de mensen,
verdeelt hen in goeden en kwaden die elkaar bestrijden,
desnoods te vuur en te zwaard.
Zo blijkt uit de geschiedenis.
Geen wonder dat er mensen zijn die zeggen:
haal de godsdienst weg uit het hart van de mens
en plant er mensendienst voor in de plaats.
Eigenlijk zitten wij dan dicht bij
de kern van het christendom.
Want schrijft Johannes niet:
“Kom mij niet vertellen dat je van God houdt
als jij je medemens niet liefhebt.
Want als je de medemens, die je ziet, niet liefhebt,
hoe kun je dan God liefhebben
die je nooit hebt gezien?” (1 Joh.4, 20)
Mijn eerste liefde moet naar de mens uitgaan.
Pas daarna mag ik het woordje ‘God’ in de mond nemen,
pas daarna mag ik heel voorzichtig ‘Vader’ zeggen.
Mijn medemensen liefhebben is voorwaarde
om God te kunnen liefhebben.
De weg naar God loopt langs mensen.
Alleen zó krijgt God een menselijk gezicht.
Wie die omweg langs de mens negeert
maakt zich een god naar eigen maat,
zonder menselijk gezicht.
God beminnen, maar niet omzien naar zijn medemens,
dat is een afgod nalopen, die je zelf hebt gemaakt.
Manu Verhulst, priester
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Van de redactie
Zijn armen zijn...
In een kleine kapel in België hangt
een bijzonder kruis. Het is een kruis
met het lichaam van Christus waarbij
de armen ontbreken. Daar hangt
Jezus dan, zonder die handen
waarmee Hij tijdens zijn leven zoveel
verwezenlijkt heeft. Handen
waarmee Hij zieken genas, het brood
brak, mensen raakte... die handen
ontbreken aan dit kruisbeeld.
Misschien kunnen wij zijn handen
zijn: handen die delen, troosten,
omzien naar anderen, liefhebben.
‘Laat maar komen die vluchtelingen’
zegt de burgemeester van Palermo
(Sicilië), centrum van de
vluchtelingencrisis. Zelf staat hij
regelmatig op de kade, ontvangt hen
met open armen en een groot hart.
Zijn motto: ‘Iedereen heeft recht op
geluk’. En hij zegt: ‘Het gaat om
ménsen. Ieder die naar Palermo
komt is een Palermitaan, met
dezelfde rechten en plichten als de
mensen die hier al wonen’.
Zo worden de handen van Christus
weer tastbaar in onze tijd...: zoals in
het verhaal over Adam (p. 18) en de
wijkverpleegkundige (p. 19). Maar
ook gewoon in die kleine dingen, dat
omzien naar elkaar, kunnen wij zijn
armen zijn.
De redactie
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Uit een interview met de paus:
"’t Gaat erom de kleine dingen
van elke dag te doen, met een
groot hart dat openstaat voor
God en de anderen.” (april 2017)

Inhoudsopgave
2
3
4
5
6
9
10
11
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Om te beginnen...
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
Beste mensen,
mijn afscheid van de parochie was overweldigend. Wij zelf, mijn familie en
vrienden, we zijn nog steeds diep onder de indruk van de viering, de grote
stroom mensen en wensen, de woorden van pastoor Janssen en burgemeester Slinkman en van Riet, Tom en Janneke Ruys, van het mooie dankliedje van
Mikado en het klaterende optreden van Fanfare Wilhelmina en dweilorkest
‘Drek pak ow’. Er staat een enorme mand kaarten en groene briefjes met
wensen en bedankjes op tafel. Ik heb alle namen op de computer gezet, zodat
ik ze makkelijk nog eens voor me kan zien. De bloemen hebben een extra zegen
gekregen, ze staan er nog net zo, als we ze kregen.
Ook de opkomst op de vrijwilligersavond in De Linde was overweldigend en
heel feestelijk. De Bisschop wees ons de weg naar de toekomst, namens alle
vrijwilligers zong het koor Horst Sion Bredeweg treffende liederen en overhandigden Harrie Verbeeten en Xandra Muller een herinneringsboek.
28 Jaar geleden had ik het eerste sollicitatiegesprek met pastor van Gestel, die
meteen het volste vertrouwen in mij had. Zr. Josephie stuurde mij daarna met
40 namen de parochie in. Zij leerde me mensen op te zoeken en van mensen
te houden. Ik ben dankbaar dat zoveel mensen me zoveel van zichzelf hebben
laten zien en me zo’n diep vertrouwen hebben gegeven. Ik hoop dat ik mijn
vertrouwen op God en mijn geloof aan hen heb mogen teruggeven.
Intussen is er veel gebeurd. De parochie is veranderd. Wij zijn veranderd. We
zijn andere mensen geworden, we zitten anders in ons vel: minder naïef,
zelfbewuster, maar vaak ook liever en zachter. We groeien ...
Twee dingen gaan me nog erg aan het hart: dat zijn de kinderen: zij voelen ‘dat
er meer is’ en het is jammer, dat ze daarvoor zo weinig handvaten en verhalen
meekrijgen.
Het tweede is stervensbegeleiding. Het sterven wordt in onze maatschappij
vaak uit handen gegeven aan de dokter of het ziekenhuis, terwijl het toch de
meest persoonlijke daad van je leven kan zijn.
Beste mensen, heel hartelijk bedankt. U bent de parochie, u bent de werkvloer, u bent het hart en het hoofd. Ik hoop dat u met heel veel liefde en plezier
dat nog lang zult blijven.
Jos van Rooij
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Vanuit het bestuur
Mevr. Barbara Patikawa-Wijnveld is tot het parochiebestuur toegetreden.
Aan de bisschop is verzocht haar te benoemen tot lid van het parochiebestuur.
Zij zal de portefeuille vrijwilligers ter hand nemen. Wij wensen haar veel
succes.
De heer Tonny Koch heeft vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden
voor het parochiebestuur neergelegd. Hij blijft op de achtergrond wel betrokken bij het parochiebestuur.
Het parochiebestuur heeft besloten tot aanschaf van een nieuwe kachel voor
de kerk en pastorie van Breedeweg, en een geiser voor de sacristie.
Ook heeft het parochiebestuur ingestemd met de offerte voor het herstel van
de klokkenstoel en de klepel van de klok van de kerk van Breedeweg.
Het parochiebestuur heeft mevr. Yvonne Hubers benoemd tot secretaresse op
het parochiesecretariaat in de vacature van mevr. Diny Rutten die van haar
welverdiende pensioen gaat genieten.
Het parochiebestuur heeft kennisgenomen dat een groep statushouders uit
Eritrea om de week op zaterdagmorgen van 9 uur tot 11uur een viering hebben
in de Cosmas en Damianuskerk. Bij deze vieringen is de Pastoor aanwezig.

Vanuit het pastoraal team
In de afgelopen weken heeft het team veel tijd besteed aan de voorbereiding
van het afscheid van diaken Jos van Rooij en de vrijwilligersavond. De voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn weer van start
gegaan. Het pastoraal team was aanwezig bij de zielzorgersbedevaart van
Donsbruggen naar Kranenburg tijdens de Kruisweek in Kranenburg.
De Paus heeft 1 september aangewezen als dag voor de Schepping; het
pastoraal team denkt na over de invulling van een viering. De Paus heeft de
33ste zondag door het jaar aangewezen als zondag voor de armen.
Pastoor Henk Janssen
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Nieuws uit de parochie
Drukbezochte vrijwilligersbijeenkomst
Op dinsdag 24 september was er een
bijeenkomst georganiseerd voor alle
parochievrijwilligers. Tijdens deze
avond sprak onze bisschop Mgr. de
Korte over ‘De toekomst van de
parochie’ en was er aandacht voor
het afscheid van diaken Jos van Rooy.
We waren gevraagd om op tijd te
komen, zodat de bisschop om half
acht zou kunnen beginnen met zijn
toespraak. Om kwart voor zeven was de zaal van De Linde al bijna helemaal
gevuld. Zo’n 300 van de 637 vrijwilligers waren aanwezig. Op het einde van de
avond zei de ceremoniemeester: ‘Als die elk weekend naar de kerk komen, zijn
we uit de problemen’. Dat sloeg wel in.
‘Je ziet wel hoe het met me gaat’ zo sprak de oud-pastoor die achter zijn rollator binnenkwam. Niet zo goed, bedoelde hij. Maar eindelijk was hij weer eens
in de gemeenschap aanwezig,
voor het eerst sinds zijn val van
augustus vorig jaar. Hij bedankte
Jos van Rooy voor zijn inzet als
diaken en wenste ons allen een
goede avond.
Pastoor-deken Henk Janssen
opende de avond met een kort
welkom, een gebed tot de heilige
Geest en een lied dat we samen
zongen: ‘Hoort hoe God met
mensen omgaat’.
Toen was het woord aan onze
bisschop, Mgr. de Korte. Zo’n
veertig minuten lang nam hij ons
mee vanuit het recente verleden,
toen de kerken nog tamelijk vol
zaten en vooral praktisch in het
geloof stonden, naar het heden
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en de toekomst, waarin wij uitgedaagd worden om woorden te geven aan ons
geloof: God ter sprake brengen die zich toont in Christus.
Dat kan natuurlijk niet zonder geloofscommunicatie en catechese en veronderstelt een open en missionaire geloofsgemeenschap, een gemeenschap die
zich niet opsluit in zichzelf, maar openstaat voor vernieuwing en verdieping.
Paus Franciscus, zo vertelde hij, spreekt graag over de Kerk als veldhospitaal,
n.l. zoals Christus, aandacht hebben voor mensen die gewond zijn en zorg
nodig hebben, mensen aan de rand van Kerk en samenleving maar ook wijzelf.
Hand in hand hiermee dienen we te mobiliseren en te motiveren (missionair
evangeliserend). Daarnaast is er de volksvroomheid die gekoesterd en verdiept dient te worden.
De bisschop bracht tenslotte de belofte van Christus in herinnering ‘Ik ben bij
u tot aan het einde van de wereld’ en riep op tot geloofsvertrouwen, want …
Christus draagt de Kerk in welke gestalte dan ook.
Na de pauze, in het beantwoorden van een zevental doorgaans concrete
vragen, wist de bisschop nog een en ander mee te geven zoals aandacht voor
familiepastoraat dat goed gedaan zou kunnen worden door een (tijdelijke)
pastorale werker (in bisdom Den Bosch is pastorale werker vooral in te zetten
voor geloofscommunicatie en diaconie, niet zozeer voor liturgie), vermogen
om gevestigde gebruiken en patronen te veranderen naar meer geloofscommunicatie, bereidheid om naar elkaar te luisteren, flexibiliteit van pastor én
gelovige. Lukt het om elkaar vast te houden en te communiceren? Probeer te
luisteren naar wat het pastoraal team aan nieuwe ideeën heeft.
Wijze woorden van onze bisschop
die vooral probeert te verbinden en
te verdiepen. De pastoor bedankte
hem voor dit alles en gaf aan dat
deze toespraak (die in hoofdlijnen
vooraf werd uitgedeeld) in kleine
groepjes doorgesproken zal gaan
worden.
Hierna bracht het koor Horst Sion
Breedeweg met hun nieuwe dirigent
Wil Wijers enkele gezangen ten
gehore, waaronder een danklied
voor Jos en het Tibie Pajom.
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Feestelijk afscheid diaken Jos van Rooij
Met een volle kerk is op zondag 24 september afscheid genomen van diaken
Jos van Rooij. Bij deze opening van het nieuwe pastorale jaar op het feest van
de patroonheiligen van de parochie Cosmas en Damianus zongen het
Caeciliakoor en het koor Horst Sion
Breedeweg samen hun mooie gezangen in afwisseling met samenzang. Jos mocht op deze dag
lezingen kiezen uit de Bijbel en koos
voor het roepingsverhaal van
Samuel, waarin hij zijn eigen
roeping herkende. Tevens koos hij
voor het roepingsverhaal van
Matteus de tollenaar voor wie een nieuwe wereld openging door zijn
ontmoeting met Jezus. In zijn overweging linkte pastoor Henk deze verhalen
aan het leven en pastoraat van Jos en stond hij uitgebreid stil bij zijn
verdiensten voor de gemeenschap.
Aan het eind van de viering wist de burgemeester
dit nog eens mooi te onderstrepen met zijn
woorden en met een koninklijke onderscheiding.
Daarop ontroerde jeugdkoor Mikado Jos en Els, al
zingend in een kring om hen heen, en natuurlijk de
hele kerk. Waarna fanfare Wilhelmina aantrad voor
een feestelijke serenade en Jos namens de hele
parochie als cadeau een zelf in te vullen reis werd
aangeboden.
Van de pauze met koffie en petit four (met afbeelding Cosmas en Damianus),
die tegen de klok van twaalf werd aangekondigd door Isabel, werd dankbaar
gebruik gemaakt. Tijd voor ontmoeting en bijpraten.
Na de pauze werd Jos nog door een drietal sprekers bedankt voor de prettige
samenwerking: Riet mede namens Rikie en Diny, Tom namens het oud-bestuur
en Janneke namens de protestantse kerk. Daarop deed het dweilorkest ‘Drek
pak ow’ z'n intrede in de kerk. Op deze stralende dag kon eenieder die dat
wilde met het dweilorkest gemakkelijk de overstap maken naar het wijnfeest
op de Markt en een bezoekje brengen aan het nieuwe Nederlandse Wijnbouwcentrum dan wel aan de feestvierende Kringloop die deze dag even z'n
voorzitter moest missen.
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Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk
VANUIT HET DEKENAAT NIJMEGEN - Een werkgroep is bezig te onderzoeken

welke vormen van hulp de parochies bieden aan mensen in problemen en
welke mensen niet worden bereikt door de parochies. Op basis van dit
onderzoek worden er voorstellen gedaan.
DIAKENWIJDING BISDOM DEN BOSCH - Op zaterdag 4 november 2017 zal Mgr.

Gerard de Korte in de Bossche Sint-Janskathedraal drie diakens wijden: Geert
Eijsbouts, Rein Schravendeel en Bryan van de Mortel. Bryan zal waarschijnlijk
volgend jaar tot priester worden gewijd.
De wijdingsplechtigheid begint om 10.30 uur. Na afloop is er een receptie in
het Sint-Janscentrum.
TAIZÉ IN NEDERLAND - Van 12 t/m 23 november komen twee broeders van Taizé

naar Nederland en zullen er gebeden en ontmoetingen
zijn doorheen heel Nederland. De gemeenschap van
Taizé (Frankrijk) telt een honderdtal broeders, katholiek
en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna
dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de
gemeenschap een ‘gelijkenis van gemeenschap’, een
concreet teken van verzoening tussen verdeelde
christenen en gescheiden volken. Velen, waaronder duizenden jongeren uit
heel Europa, bezoeken jaarlijks Taizé voor bezinning en ontmoeting. Voor
meer info over het programma in Nederland zie www.taize.fr/nl
WERELDKERK INFORMATIE VIA WEBSITES - Wie op zoek is naar nieuws, verdie-

ping, achtergronden of informatie over het geloof en de katholieke (wereld)
kerk kan bijvoorbeeld eens een kijkje nemen op een van onderstaande sites.
De website www.rkkerk.nl - is de officiële website van de katholieke Kerk in
Nederland. Hier is veel (basis) informatie te vinden over katholiek leven,
nieuws, activiteiten en documenten.
De website www.katholiekleven.nl is een initiatief van de Nederlandse
bisschoppen. Op deze site staan inspirerende teksten, citaten, interviews,
foto’s en filmpjes vanuit de wereldkerk.
Op www.rkactiviteiten.nl staat een zo compleet mogelijke agenda met evenementen en activiteiten die voor u interessant kunnen zijn. Er kan gezocht
worden op diverse categorieën.
9

Activiteitenagenda
AVONDMISSEN NOVEMBER - Op dinsdag en donderdag om 19.00 uur zullen in

de maand november weer Missen worden opgedragen voor onze
overledenen, en wel in de doopkapel, waar voor deze gelegenheid een altaar
wordt geplaatst. Als u het op prijs stelt, dat uw dierbare(n) met naam
wordt/worden genoemd, dan kunt deze doorgeven in de sacristie. Op dinsdag
en donderdag in de maand november (2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 en 30 november) vervalt daarmee de ochtendmis van 9.00 uur.
DE DIGITALE ADVENTSRETRAITE: ‘UIT GOD GEBOREN’ - Op zondag 3 december

begint de advent, een periode van bezinning en voorbereiding op Kerstmis.
Op deze zondag start ook een digitale
gebedsretraite. Deze wordt aangeboden
vanuit de Ignatiaanse spiritualiteit. Wie zich
voor de retraite inschrijft krijgt dagelijks een
email met een Bijbeltekst met daarbij
gebedsmateriaal voor een moment van
bezinning.
Op de website www.ignatiaansbidden.org zijn als aanvulling hierop ook
geloofsimpulsen, gebedstips en citaten te vinden. Deelnemers kunnen hun
ervaringen ook delen op de website of in uitwisselingsgroepjes. De retraite is
gratis. Meer informatie en inschrijven kan via: www.ignatiaansbidden.org
LAMPIONNENOPTOCHT - Op zaterdag 16 december, het derde weekend van de

advent, is er weer een lampionnenoptocht, in samenwerking met de protestantse gemeente, de oudercommissie van de kabouterhoeve en de Toffe BSO.
De kinderen mogen met hun eigen lampion naar de
Cosmas en Damianuskerk komen. We starten om 17.00 u.
in de kerk met een mooi adventsverhaal en lopen over het
dorpsplein naar de protestantse kerk. Daar zingen we een
paar liedjes en natuurlijk is er iets lekkers.
We hopen dat er weer een mooi lint van kinderen met lichtjes door het dorp
trekt met voorop slagwerkers van fanfare Wilhelmina.
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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: 22 november 19.30 uur



Bezoek – de pastoor, kapelaan of pastoraal werkster komen graag bij u
op bezoek, als u behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek. Graag willen
wij u nabij zijn, wanneer wij u kunnen steunen. Zie contactgegevens.

Het Woord van God op de zondag
5 nov: Maleachi 1, 14b-2,2b.8-10 /
Psalm 131, 1-3/ 1Thessalonicenzen
2,7b-9.13 / Mattheus 23, 1-12
(Onderhoudt alles wat zij u zeggen,
maar handelt niet naar hun werken)

geringsten van mijn broeders, hebt gij
voor Mij gedaan)

3 dec: Jesaja, 63, 16b-17, 19b; 64, 3b-7
/ Psalm 80, 2ac en 3b, 15-16, 18-19 /
1Korintiërs 1, 3-9/ Marcus 13, 33-37
12 nov: Wijsheid, 6, 12-16/ Psalm 63, (Als hij onverwachts komt, laat hij u
2, 3-4, 5-6, 7-8/ 1Thessalonicenzen 4, dan niet slapend vinden.)
13-18/ Mattheus 25, 1-13 (Daar is de
bruidegom … Wees dus waakzaam)
10 dec: Jesaja 40, 1-5, 9-11 / Psalm 85,
9ab-10, 11-12, 13-14 / 2Petrus 3, 8-14/
19 nov: Spreuken 31, 10-13, 19-20, Marcus 1, 1-8 (Ik heb u gedoopt met
30-31 / Psalm 128, 1-2, 3, 4-5 / water maar Hij zal u dopen met de
1Thessalonicenzen 5, 1-6 / Mattheus heilige Geest.)
25, 14-30 (Over weinig waart ge
trouw, over veel zal ik u aanstellen)
17 dec: Jesaja 61, 1-2a, 10-11 / Tz Lucas
1, 46-48, 49-50, 53-54 / 1Thessalo26 nov: Ezechiël 34, 11-12, 15-17 / nicenzen 5, 16-24/ Johannes 1, 6-8, 19Psalm 23, 1-2a, 2b-3, 5-6 / 1Korintiërs 28 (Ik doop met water maar onder u
15, 20-26, 28 / Mattheus 25, 31-46 (al staat Hij die gij niet kent)
wat gij gedaan hebt voor een dezer
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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

4-5 nov
Za 9.00 u.
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
11.00 u.

31e zondag door het jaar A
Horst Schuttersmis b.g.v. Hubertusfeest – R. Franken - HSB
Meent H.Mis – R. Franken – Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
K’tuin H.Mis – H. Rikhof - Samenzang
Ooij WCV – H. Nieuwenhuis - Encore
Breedeweg (Allerzielen)– K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Leuth H.Mis – R. Franken

di 7 nov

do 9 nov

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

11-12 nov
za 17.00 u.
18.30 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

32e zondag door het jaar A
Meent H.Mis – R. Franken – Samenzang
Cosmas Vormsel – H. Janssen/I.v.Baal – KK HSB
K’tuin H.Mis – R. Franken - Seniorenkoor Breedeweg
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia

di 14 nov
wo 15 nov

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

wo 8 nov

do 16 nov
vr 17 nov

18-19 nov
za 17.00 u.

33e zondag door het jaar A
Meent H.Mis – H. Janssen - Samenzang
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zo

19.00 u.

Cosmas H.Mis – R. Franken - Samenzang

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

K’tuin WCV – J.v. Rooij - Dameskoor
Horst/Breedeweg Vormsel - H. Janssen/I. v. Baal – KK HSB
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Ooij

di 21 nov
wo 22 nov
do 23 nov

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

25-26 nov
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.

Christus Koning A
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Dorp
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
K’tuin H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
Breedeweg WCV – I.v.Baal – Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
Ooij H.Mis – H. Janssen – Mannenkoor Beek
Beek H. Mis – H. Janssen - Samenzang

di 28 nov
wo 29 nov
do 30 nov
vr 1 dec

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

2-3 dec
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

1e zondag van de Advent B
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
K’tuin H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Encore
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK Horst Sion Breedeweg
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11.00 u.
di 5 dec

Leuth H.Mis – R. Franken - Samenzang

do 7 dec
vr 8 dec

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 14.00 Gebedsviering voor en met zieken
Breedeweg 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken
Serre 18.00-20.00 Wereldmaaltijd

9-10 dec
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

2e zondag van de Advent A
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas Gezinsmis – H. Janssen/I. v. Baal – Jeugdkoor Mikado
K’tuin H.Mis – R. Franken - Samenzang
Breedeweg H.Mis – H. Janssen – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia

di 12 dec
wo 13 dec

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

wo 6 dec

do 14 dec
vr 15 dec

16-17 dec
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.

3e zondag van de Advent B
Meent H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
K’tuin H.Mis – R. Franken – Dameskoor
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Gregoriaans – Schola Cantorum
Ooij H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Ooij

di 19 dec
wo 20 dec

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

do 21dec
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WERELDMAALTIJD - Zoals gebruikelijk in de adventstijd wordt er in samenwer-

king met de protestante gemeente in Groesbeek een wereldmaaltijd gehouden. Velen hebben te kampen met honger en ondervoeding, terwijl er in de
wereld meer dan voldoende geproduceerd wordt en er veel wordt verspild. Bij
deze wereldmaaltijd ligt het accent op deze ongelijke verdeling van voedsel.
Samen nuttigen we een eenvoudige doch goede maaltijd, zoals we zouden
willen dat iedereen elke dag te eten had.
Deze wereldmaaltijd is op vrijdag 8 december 2017 van 18.00-20.00 u. in de
Serre. Kosten: € 3,- p.p. (kinderen gratis). Zelf bord, bestek en beker
meebrengen. Na aftrek van kosten gaat de opbrengst naar een goed doel.
Iedereen en ook kinderen zijn van harte welkom.
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
HERDENKING ROND ZALIGE KARL LEISNER IN GROESBEEK is 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). Meer info zie
website en vorige parochieblad.
SPIRITUELE RONDREIS FRANKRIJK SPANJE PORTUGAL Van 3-18 oktober 2017 zijn

we met 37 mensen 16 dagen onderweg geweest, van wie 15 uit de regio, van
wie 8 uit de parochie. Bijzonder was het om met elkaar te kunnen delen, ieder
vanuit zijn eigen verhaal en beleving, al hadden de meesten elkaar nog nooit
gezien. Een pittig programma, ja, lange intensieve dagen. Maar de sfeer was
goed, we hielpen elkaar, en hebben veel gezien en beleefd, zeker ook naar
binnen toe, trekkend langs schitterende aanlegplaatsen zoals Parijs, Tours,
Lourdes, Covadonga, Santiago, Fatima, Avila, Segovia, Zaragoza, Montserrat,
La Salette, La Mure, Ars, Paray-le-Monial, Nevers en Beauraing.
Het verslag hiervan (door de deelnemers) kunt u lezen op de website.
Mocht u interesse hebben voor een dag of meerdere dagen naar een spirituele
plek met geestelijke begeleiding, dan hoor ik dat graag.
Rudo Franken kapelaan
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Wel & Wee

GEDOOPT:
17 september: Manisha, dochter v. Allissa Rutten en Gitano Kievit,
Heidebloemstraat 112
1 oktober: Ravi, zoon v. Anke de Bruin en Jacco v. Doorn, Lievensweg 19
15 oktober: Noé, dochter v. Kesley de Letter en Glenn Wijnhoven,
Meidoornplantsoen 8
22 oktober: Floor, dochter v. Betty Bögels en Jan Weijers, Hoge Horst 70
KERKELIJK GEHUWD:
14 oktober: Imara Bons en Johan Jacobs, Kloosterstraat 65
OVERLEDEN:
30 augustus: Gerardus Hendrikus Maria Jacobs, Hobbemaweg 56, 71 jaar
30 augustus: Francina Johanna Wijers, de Ruyterstraat 8, 86 jaar
31 augustus: Theodora Johanna van Bebber-Schoenmakers,
Piet Heynstraat 27, 85 jaar
17 september: Marcus Johannes Henricus Lamers, Hüsenhoff 52, 40 jaar
23 september: Helga Ida Verbeeten-van Elten, Pannenstraat 22, 78 jaar
28 september: Elisabeth Wilhelmina Wijers-Weijers, Heidebloemstr.7, 87 jaar
3 oktober: Joannes Gerardus Linsen, Ambachtsweg 1, 86 jaar
8 oktober: Wilhelmina Johanna Maria Kerkhoff-Wijers, Bredeweg 16, 82 jaar
9 oktober: Marcel Bernardus Johannes Wouters, Cranenburgsestr. 45, 47 jaar
9 oktober: Malcolm David James Norris, Knapheideweg 1b, 81 jaar
11 oktober: Wilhelmina Elisabeth Thissen-Janssen, De Meent 24, 86 jaar
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O, zit dat zo...?
De Eucharistie in symbolen en rituelen - De Openingsritus (3)
Voor aanvang van de Mis is er in de kerk een klimaat
van rust, zodat gelovigen zich kunnen voorbereiden op
wat komen gaat: samen de Heer ontmoeten en Hem
danken, want Eucharistie betekent dankzeggen.
We beginnen de feestelijke viering met een lied,
meestal tijdens de intredeprocessie. Zingen bevordert
de onderlinge band. Het openingslied brengt ons al bij
de ‘boodschap’ van deze viering. Priester en
assistenten buigen voor het altaar, waarop Christus
aanwezig komt. Als het tabernakel zich achter dit altaar
bevindt, maken zij een kniebuiging. Want in het
tabernakel worden de geconsacreerde Hosties bewaard en is dus de Heer zelf
aanwezig. Zoals wij mensen elkaar begroeten om onze genegenheid en liefde
voor elkaar tot uitdrukking te brengen, zo begroet de priester namens alle
gelovigen aan het begin van de viering met de altaarkus het altaar, waarop
straks het lichaam en bloed van Christus zullen rusten.
Het kruisteken dat wij daarna maken vat ons geloof in de drieeëne God samen
in een enkel gebaar. Hiermee hernieuwen wij ons doopsel en het verbond met
God dat daarmee begon.
In het gebed om vergeving erkennen we tegenover elkaar en
tegenover God onze tekortkomingen en vragen wij om zijn
vergeving. Hierbij kunnen we ons eenmaal op de borst
kloppen als een teken van berouw en uitdrukking van het
schuldbewustzijn. Schuld en verzoening zetelen immers in ons
hart. De heilige Augustinus zegt, dat
men door zich op de borst te
kloppen, aanklaagt wat in de borst verborgen is.
Aansluitend smeken we in het ‘Heer ontferm U’
(Kyrie) de Heer om zijn barmhartigheid, waarna we
vrij zijn om in het ‘Eer aan God’ (Gloria) de drieëne
God te loven: Vader, Zoon en heilige Geest.
Het openingsgebed besluit de openingsritus. Het is
een samenvatting van het gebed van de gelovigen en
leidt net als het openingslied in op het thema van de dag.
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Verdieping & Inspiratie
Geven om een ander
Hoe kun je je leven en je sterven maken tot een geschenk voor anderen? Een
van de vragen waarmee Henri Nouwen (1932-1996, priester, psycholoog en
theoloog) zich in zijn leven bezighield. Meer dan vijftig boeken schreef hij, en
hij raakte het hart van talloze mensen met zijn indringende en heldere
presentatie van het christelijk geloof. Zijn levensloop leidde van Nederland
naar de Verenigde Staten, van enkele universitaire functies naar een trappistenklooster, naar de armen van Latijns-Amerika, en tenslotte naar de Ark, een
leefgemeenschap van mensen met een verstandelijke beperking in Canada. In
het boek ‘Adam’ beschrijft Henri zijn ervaringen van leven in deze ‘Ark’,
speciaal met bewoner Adam, wat dat met hem deed en
hoe hij Jezus in hem beleefde.
Henri schrijft hierover: ‘Een van de eerste dingen die ze
mij vroegen was Adam ’s morgens te helpen. Adam is
een man van 25 jaar die niet kan spreken. Hij kan je niet
zeggen of hij zijn eten lekker vindt of niet, of je hem pijn
doet of niet en of hij iets wil of niet. Hij glimlacht bijna
nooit. Je weet nooit zeker of hij je herkent. Voor alle
dagelijkse bezigheden - aan- en uitkleden, lopen, eten,
naar de wc gaan - heeft hij hulp nodig. Elke dag heeft hij
epileptische aanvallen. In het begin zag ik erg op tegen
de verzorging van Adam. Hij is zo breekbaar dat ik altijd bang was om iets
verkeerds te doen. Maar geleidelijk aan leerde ik deze onbekende kennen en
van hem houden. Adam straalde iets vredigs uit. Ik verzorgde hem en praatte
tegen hem alsof hij mij helemaal kon begrijpen, en mijn zorgen maakten plaats
voor tederheid en aandacht. Ik begon hem zelfs te missen als ik een paar dagen
weg was...’.
Voor Henri Nouwen was dit een ommekeer in zijn leven. Van een leven als
professor naar een leven van zorg voor hulpbehoevenden. Hij moest wel even
over een grens toen hij hiervoor gevraagd werd. Was dit wel wat God van hem
vroeg? Hij heeft doorgezet en het heeft hem veel goeds gebracht.
Het kan je dus zomaar gebeuren, dat jouw hulp of raad wordt gevraagd om
mensen te helpen, dichtbij of verder weg, kortere of langere tijd mantelzorg
voor ouders, partner, kinderen... Geven om een ander, soms zelf een beetje
over je eigen grenzen... Maar zegt Jezus, ‘Wat je voor de minsten der mijnen
hebt gedaan heb je voor Mij gedaan’. Prachtig als we dit beseffen en het ons
tot steun kan zijn. (Uit: Henri Nouwen, ‘Adam een vriendschap’)
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Op de koffie bij…
Dorien Pouwels, hoofd van de wijkverpleging van heel
het Rijk van Nijmegen, waaronder de Gemeente Berg
en Dal, draait al jaren mee in deze zorgorganisatie,
maar liefst 32 jaar, en steeds in een leidinggevende
functie, de laatste 10 jaar echt de wijkverpleging.
Vandaar dat het me goed leek om met haar een gesprek
te hebben over de zorg in Groesbeek. In Groesbeek wordt gewerkt met 5
teams (10-12 personen) die allemaal hun eigen wijk hebben. Zo zien cliënten
zoveel mogelijk dezelfde gezichten en kan er meer persoonlijk en op maat
worden gewerkt.
Aan werk is geen gebrek. Vanuit het ziekenhuis en herstelcentrum worden
patiënten eerder naar huis gestuurd, waar ze aangewezen zijn op zorg aan
huis. Hoogbejaarden, die voorheen naar het verzorgingshuis gingen, blijven
veel langer zelfstandig wonen. Pas als het echt niet meer gaat, kunnen ze
terecht in een verpleeghuis. Ook bij dementie blijven mensen veel langer thuis.
Dan is er een heel persoonlijke begeleiding en uiteraard een goede afstemming met de mantelzorgers.
Aangezien het dichtstbijzijnde hospice zich in Nijmegen bevindt en mensen
toch graag in hun eigen omgeving sterven, is er ook veel terminale zorg nodig.
Daarin wordt samengewerkt met de vrijwillige terminale thuiszorg, die vooral
aanwezig is en mentaal ondersteunt.
Daarnaast heeft de wijkverpleging veel wondzorg en zorg bij longziekte.
De wijkverpleging maakt ook deel uit van het sociale team (vanuit Gemeente
ingesteld om zorg te indiceren en in te gaan op individuele vragen) en heeft
natuurlijk veelvuldig contact met huisarts, apotheek en zorgverzekeringen. En
er is de zorg om voldoende gediplomeerd verplegend personeel te werven en
de zorg voor een goede scholing. Dit alles om mensen op een plezierige manier
optimale zorg te geven. Want in hun privé-situatie zijn mensen vaak nog
kwetsbaarder dan in een ziekenhuis.
Heeft het geloof ook een rol in je werk? Jazeker, in je werk draag je uit, hoe je
in het leven staat. Persoonlijk contact met de teams vind ik erg belangrijk, tijd
nemen om mensen persoonlijk te kennen en lief en leed te delen. En in de
opleiding wordt geleerd je te verplaatsen in de cliënt, en tijd en aandacht voor
mensen te hebben, klankbord te zijn. Al met al een verbreding van het vak:
een verzwaring maar zeker ook een verrijking.
Dorien, bedankt voor je tijd en voor het gesprek,
Rudo Franken, kapelaan
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Uit het verleden…
Eerste kerk van de Horst, in 1928 gesticht ‘in den sobere stijl van het
eenvoudige volk van het land’
Kapelaan C.A.J. van der Leeden werd in maart 1927 opgedragen: ‘de oprichting
te beproeven ener nieuwe parochie op de Horst’. Op 12 september 1927 werd
aanbesteed de bouw ener nieuwe kerk op de Horst. Hoogste inschrijver was J.
v.d. Bosch te Helmond voor f 102.100,- en de laagste G.de Bont te Nieuwkuyck
voor f 71.371,-. De Eerste Steenlegging vond plaats op 26 november 1927. Op
24 juli 1928 bericht De Tijd:
KERKWIJDING TE GROESBEEK
In het zich steeds uitbreidende en
aan inwoners winnende Groesbeek,
werd maandag door Zijne Doorluchtige Hoogheid Monsieur A. Diepen
van Den Bosch een tweede parochie
ingewijd. Pastoor C.A.J. van der Leeden, heeft in de buurtschap de Horst
dit nieuwe Godshuis gesticht in den sobere stijl van het eenvoudige volk van
het land. Het is een rood-stenen gebouw, waaruit de toren, geheel in de lijn
van het dak der kerk, als een verhoging van het kerkdak in dezelfde vorm
opschiet. Het is een bedehuis geworden dat geheel harmonieert met het
heuvelachtige landschap.
Bij de plechtige inwijding en Pontificale Mis werd Mgr. Diepen geassisteerd
door de pastoors J.M. Rovers, C.A.J. van der Leeden, Arn. Suijs van de H. Landstichting, pastoor E. Pompe, kapelaan F.M.J. van Bakel uit Nijmegen, pater J.
Govaert van Brakkenstein en de secretaris van den bisschop Mutsaers en de
kapelaans H.W. Daniel en J.C. Simons.
De eerste plechtige H. Mis in het nieuwe kerkgebouw werd opgedragen door
Pastoor C. van der Leeden met pontificale assistentie van Z.D. H. Mgr. A.F.
Diepen. Als presbyter–assistens fungeerde Mgr. G.A. van Son, Deken van Nijmegen. Diaconi ad tronum waren pastoor J. Rovers uit Groesbeek en Deken A.
Sengers van Cuyk. Diaconi ad missam de pastoor van Haps, de weleerwaarde
heer A. Pompen en de pastoor van het naburige Cranenburg. De plechtigheid
werd bijgewoond door Mgr. W.A. van Dinter, magistraat-generaal der Kruisheren van het klooster St.Agatha. De kerk en alle andere gebouwen op de Horst
zijn in de periode 17 sept. 1944 – 8 febr. 1945 verwoest door oorlogsgeweld.
Gerrie G. Driessen
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Kind & Gezin
Eerste communie
We gaan weer beginnen !! Na een heerlijke zomervakantie is de werkgroep communie weer begonnen.
De communie zal zijn op 13 mei en op 27 mei 2018.
De kinderen die zich hebben aangemeld op 7 oktober
tijdens de inschrijfviering, zullen zich op 20 januari
2018 in de Cosmas en Damianus kerk, om 19. 00 uur
aan ons voorstellen tijdens de voorstelviering.
Daarna gaan we beginnen aan de voorbereiding op de eerste communie door
middel van allerlei activiteiten, ouderavonden en het werken in het communiewerkboekje. Wij van de werkgroep hebben er weer zin in !!!
Met vriendelijke groet, werkgroep communie Groesbeek.
Bijbel knutsel club
Op zaterdag 25 november is er weer een bijbel knutsel club we beginnen om
15.00 uur op de pastorie in het dorp tot 15.30 uur. Als je mee wil doen graag
een mailtjes sturen voor dinsdag 21 november naar Isabel. Wij hopen jullie
weer te zien! Groetjes, Xandra en Isabel
Gezinsviering
Op 9 december is er weer een gezinsviering om 19.00 uur in de Cosmas en
Damians. Voor de gezinsviering zijn we ook altijd op zoek naar kinderen die
willen lezen. Als je het leuk vindt om iets te lezen in de kerk mag je een mailtje
sturen naar Isabel. Groetjes namens de werkgroep gezinsvieringen, Pauline,
Mieke, Margreet en Isabel
Advents optocht met lampionnen: zie onder Activiteitenagenda, blz. 10.
Vormsel
Alle voorbereiding van het vormsel zijn in volle gang. De vormelingen werken
in de gastgezinnen in het werkboek. Ze praten met elkaar over geloof, horen
verschillende bijbel verhalen en praten over de kerk. Daarom hebben de
vormelingen, bij hun gastouder, allemaal een vrijwilliger van de parochie
uitgenodigd om hem/haar te interviewen over de werkzaamheden. We zijn
naar Orientalis geweest en naar de st. Jan in Den Bosch. Op zaterdag 11
november is de vormselviering om 18.30 uur in het dorp. Op zaterdag 18
november om 18.30 uur is de vormselviering op de Horst.
Groetjes namens de werkgroep vormsel
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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: dec-jan; vouwen: 13 dec; bezorgen: voor 23 dec
Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek,
rfrankenpr@hotmail.com - vóór 27 november
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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Allerheiligen
Als de allerlaatste mais van het veld is gehaald,
is het afscheid van de zomer definitief:
de herfst is onomkeerbaar binnengetreden.
De goudgele kolven zijn door de machine zonder aarzelen versnipperd
tot ragfijne stukjes en ook de mooie zomerdagen
zijn verdwenen als snippertjes in de tijd.
Afscheid hoort bij dit seizoen,
we nemen niet alleen afscheid van groen en warmte.
Maar ook lijkt het besef van verlies van geliefden en dierbaren door de
vroege ingang van de duisternis nog sterker tot ons door te dringen.
Toch is de herfst ook een seizoen van begroeten:
een rijke oogst van kastanjes en noten.
Aan de bomen prachtig gekleurde bladeren
of op de grond gevallen in een zacht tapijt.
En een overvloed aan paddenstoelen.
Maar het mooiste is nog wel de laaghangende zon
die alles in een ander licht zet.
Het scherpe wordt gefilterd, de wereld wordt zachter en kleiner,
nevelfloersen vormen een beschutting om ons heen.
En zo leert de herfst ons dat verdriet ook zachter kan worden,
het worden gouden snippers die meegaan in het leven.
Netty

Het kompas van mijn hart
Rechtuit, zonder hobbels,
wil men zijn koers varen.
Onbetwist en zonneklaar,
kan ik dat evenaren?
Soms maakt mijn hoofd een sprongetje,
en moet ik leren bochtjes maken.
Dan zie ik wat jij niet ziet,
en kan alleen het schitterlicht mij raken.
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