BESTE PAROCHIANEN
Met Kerstmis vieren we het feest van de menswording van
God. God wordt mens, God laat zich zien. Hij openbaart zich.
Dat klinkt heel mooi, God die mens wordt in een klein kindje, maar eigenlijk
gaat het niet zozeer om Gods menswording, maar om onze menswording,
hoe wij meer mens, beter mens kunnen worden.
Het kind van Bethlehem wijst ons in woorden en daden de weg naar meer
menselijkheid. Óns leven is ook een lang proces van meer mens worden. Een
groeiproces van kind tot volwassene, van volwassene tot bejaarde. Het kent
ups en downs en roerige tijden als de pubertijd en de tijd van de overgang.
Kerstmis moet het feest zijn van ónze menswording, dat we meer mens
worden zoals God dat wil: meer mens die vrede brengt en liefde geeft.
Gods licht schijnt in de wereld, zingen we met Kerstmis, maar Zijn licht kan
alleen zichtbaar worden in en door mensen. In feite zien we dat Gods licht
maar moeilijk doordringt in alle donkere hoeken. Als we om ons heen kijken
is er nog veel duisternis in de wereld, omdat mensen zich niet altijd menselijk
gedragen, niet altijd menswaardig, niet altijd menslievend.
Het licht van God is er wel, net zoals de zon er altijd is, ook als die aan de
andere kant van de aarde staat. Maar de mensen, die kinderen van het Licht
zouden moeten zijn, laten het nogal eens afweten. God is als de zon die zijn
stralen op de mensheid richt en wij mensen zijn als spiegels. Als je spiegel
helder is, weerkaats je die goddelijke stralen naar anderen. Meer mens
worden, betekent meer spiegel zijn, schoon en zonder vlekken. Gods licht is
er volop, maar de vraag is: zijn onze spiegels wel schoon: want alleen door
ons kan Gods licht mensen bereiken: die zieke thuis, of in het ziekenhuis, die
eenzame in het bejaardentehuis, die tiener die met zichzelf en zijn omgeving
overhoop ligt, die bejaarde die maar niet aanvaarden kan dat hij versleten is.
Met kerstmis zingen en dromen we van vrede op aarde, van licht dat
duisternis verdrijft, van God die mens wordt. Dat heeft alleen maar zin als het
niet bij abstracte woorden blijft.
Kerstmis komt pas tot zijn recht als wij ermee aan de slag gaan, als wij meer
mens worden, d.w.z. meer medemens. Want we zijn pas echt mens als we
mens met de anderen zijn, in warme verbondenheid, in wederzijdse
zorgzaamheid.

ZALIG KERSTFEEST en
EEN GEZEGEND NIEUWJAAR –
Pastoor Janssen

Parochie H.H. Cosmas en Damianus
Aan Alle vrijwillige medewerk(st)ers van de parochie
Beste vrijwillig(st)er,
In de tweede helft van janauri 2015 wordt landelijk de ACTIE KERKBALANS
gehouden. Ook onze parochie neemt aan deze actie deel. De Actie Kerkbalans
is een belangrijke bron van inkomsten voor onze kerken en parochie. Want de
kerk kost geld, veel geld. Het onderhoud van de kerk, de verwarming,
verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, de jaarlijkse avond voor
vrijwilliug(st)ers, allemaal kosten die gemaakt moeten worden om de
kerkdeuren open te houden en U en de vele anderen welkom te heten.
Tot nu toe hebben de bezorgers van het parochieblad ook de enveloppen van
de Actie Kerkbalans opgehaald.
Het Kerkbestuur en het Pastoraal Team vinden, dat het ophalen van de
enveloppen van de Actie Kerkbalans, dat gaat plaatsvinden op maandag 26
januari 2015 van 17.30 tot 20.30 uur geen klus is die we alleen op de
schouders van de bezorgers van het parochieblad kunnen leggen.
Wij zijn van mening, dat we alle vrijwillig(st)ers van de parochie van
koorleden tot kerkhofschoonmakers, kerkpoetsters en bloemversierders
moeten vragen mee te lopen om de enveloppen van de Actie Kerkbalans
samen met de bezorgers van het parochieblad op te halen.
Ook de leden van het Kerkbestuur en het Pastorale team lopen mee.
Het gaat om onze parochie en daarvoor doen wij een beroep op U om samen
met ons de schouders onder deze klus te zetten:
het ophalen van de enveloppen van de Actie Kerkbalans
Geef uw naam vóór 15 januari 2015 door aan Diny Rutten van het
secretariaat van de parochie: 024-3971473 en u wordt ingedeeld in een wijk
bij iemand die deze wijk kent.
Namens het Kerkbestuur en het Pastorale Team, Henk Janssen, pastoor
Wij roepen iedere vrijwillig(st)er op mee te lopen op maandag 26 janauri
2015 van 17.30 UUR tot 20.30 UUR
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BRUUKS ALLERLEI

Jubilarissen Kerkkoor St. Antonius
Op het jaarlijks Caeciliafeest dat gehouden werd op
zondag 16 november heeft het Kerkkoor Sint
Antonius uit Breedeweg drie leden gehuldigd,
die elk 50 jaar lid zijn. Het zijn de dames Riet Hubers-Adolfs (sopraan) en

Annie Janssen-Nass (alt) en Henk Janssen (tenor).
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Riet vertolkte vaak tijdens huwelijks- en jubileumvieringen het Marialied
‘Daar boven ruist een engelen koor’. Verder zong ze vaak de sopraansolo’s
tijdens de diverse vieringen. Annie is een stemvaste alt, die voor een solide
altpartij zorgt. Henk is naast solist , lid van het kooroverleg en reserve
dirigent ook nog voorzitter van het koor. Zij ontvingen een speciaal
ontworpen kaars. Tevens werd Gerrit Ebbers benoemt tot erelid van het
koor, vanwege zijn jarenlange trouwe lidmaatschap en bestuurslid. Op de
foto van links naar rechts : Riet Hubers-Adolfs, Gerrit Ebbers, Henk Janssen
en Annie Janssen-Nass.

ADVENTSOPTOCHT
De gezamenlijke kerken in Groesbeek organiseren
samen met de oudercommissie van de Kabouterhoeve
een adventsoptocht met lampionnen!
Wanneer: Zaterdag 20 december 2014 om 17.00 uur
Waar: Vertrekpunt is de RK Kerk Cosmas en Damianus
Om 17.00 uur starten we met een adventsverhaal in de
kerk van Cosmas en Damianus. Daarna lopen we met
alle kinderen in een vrolijke lampionnenoptocht door
het dorp naar de protestantse kerk aan de Kerkstraat,
waar we samen een paar liedjes gaan zingen. Daarna staat voor alle kinderen
warme chocomel en iets lekkers klaar. Voor de ouders is er glühwein.
Het is mooi als er veel kinderen komen, zodat er op deze derde Advent een
lange stoet van lichtjes door ons dorp trekt. Dus kom en loop mee!

PAROCHIEAVOND 3 FEBRUARI IN ‘DE SLEUTEL’
Op dinsdag 3 februari houden we in 'De Sleutel' de 1e parochie-avond.
We willen deze avond zo praktisch mogelijk houden. Het onderwerp is:
Wat betekent in de praktijk de overgang van 'Volkskerk naar Keuzekerk'.
We houden daarover een inleiding en bespreken dit daarna met u:
- wat betekent die overgang voor de liturgie?
- wat betekent die overgang voor het begeleiden van mensen
in allerlei levenssituaties? - ziekenbezoek, de individuele zielzorg ...- ?
- wat betekent die overgang voor de catechese?
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BEDANKJES
Beste vrijwilliger
bedankt.
Namens
Parochiebestuur en
Pastores

Zomaar in stilte en om
allerlei persoonlijke
redenen zijn er de
afgelopen jaren heel
wat vrijwilligers
teruggetreden en is
hun plaats door
anderen ingenomen.
We willen ze heel graag
bedanken en tegelijk
hun opvolgers welkom
heten.
Ongetwijfeld gaan we
mensen vergeten: ze zijn
mee-bedoeld in deze
namen: van harte
bedankt!
Parochiebladbezorgsters/bezorgers
Marian van Uden-Lamers, opgevolgd door Fam. Lenssen;
Wim Fleuren, opgevolgd door Theo Nillesen;
Corrie Schoonenberg-Peters, opgevolgd door Fam. Verheul;
Sjaak Jacobs, opgevolgd door Fam. Scheenen;
Monique Kuypers, opgevolgd door Marie Kosman-Spanjers;
Annie Wandelt-Peters, opgevolgd door Jan Derksen;
Mevr. J. Janssen-de Jong, opgevolgd door Leny Albers;
Bertha van Balkom, opgevolgd door Fam. van der Kraan;
Annie Sluis, van de Hoflaan opgevolgd door Fam. de Bruin;
Jan Wijers, opgevolgd door Wilma de Valk;
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Mientje Piels-Theunissen, opgevolgd door Marie Lamers;
Wim Renssen, opgevolgd door Trudy Wijers en Sjaak Hendriks;
Mevr. Cillessen-Claus, opgevolgd door Annemarie van der Bruggen, Wim
Kersten en Rianne Berkers;

Ini Stoffels
jarenlang was Ini coördinator voor het parochieblad en verzorgde zij de
verwelkoming van nieuwe parochianen, de felicitaties bij geboorte en de
condoleances bij het overlijden. Elke donderdagmiddag was ze op het
pastoraal centrum. Ini van harte bedankt voor al je goede diensten en de
gezelligheid die we samen deelden. André Cillessen neemt haar taken over.
Leida Nillesen-Ceelen
heeft jaren het parochieblad voor Sionsheuvel mee geraapt, gevouwen en
geniet en bijgedragen aan de vele gezellige ochtenden. Van harte bedankt.
Trudy Wijers en Wim Kersten nemen haar taak over.
Annie Binnenhei van Bergen,
was heel veel jaren coördinator van het parochieblad op de Horst. Ze is
overleden, maar graag willen we onze dank uitspreken voor alles wat ze
gedaan heeft en Thijs Bekers noemen als degene die haar opvolgt.
Annemarie Eeren- Schoonenberg
willen we bedanken voor de jaren dat ze lectrice en kosteres was op de
Meent en ze rond de viering alle karweitjes mede verzorgde. Gerda
Kamps- Wijers, Ine Hinne en Ans Klaassen-Thijssen hebben haar taak als
lectrice en kosteres op de Meent op zich genomen.
Leo Wijn hoven en Gerrie Kersten
Bijna 25 jaar en die hadden ze graag vol gemaakt, hebben Leo en Gerrie de
viering op 1e Kerstdag een bijzondere inhoud en emotionele lading gegeven
met hun altijd klaar en zuiver klinkende trompetspel. Ze deden het met hart
en ziel en het gaat ze aan het hart dat ze dit vanaf dit jaar - Leo durft het niet
meer aan – verstek moeten laten gaan. Wij vinden het ook heel jammer,
maar wie weet treedt een volgende generatie aan. In ieder geval Gerrie en
Leo heel hartelijk bedankt voor de 24 jaar dat jullie ons die bijzondere
Kerstsfeer meegaven.
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Frans Jongeneel
Ooit begonnen in het kerkbestuur van de parochie Sionsheuvel, was hij
nu al jaren lid van de Werkgroep Kerk en Samenleving. We kunnen
Frans eigenlijk niet missen. Hij was goed ingewerkt in de WMO, de
wet op de maatschappelijke ondersteuning, hij heeft met Ernest Janssen de
ondersteuning van de mantelzorg opgezet en hij was thuis in het
Groesbeekse Welzijnswerk. Dus voor Kerk en Samenleving onmisbaar. Maar
ook aan hem knaagt de tijd – hij is 75 geworden – en wil daarom terecht veel
werk neerleggen. Van harte bedankt.
Gerda Peters
heeft in de kerk van de Horst en in de kerk van Cosmas en Damianus vele
jaren voor de versiering gezorgd. Talloze bossen bloemen zijn door haar en
Rikie omgetoverd tot mooie boeketten in de kleur van het kerkelijk jaar.
Als ze kan komt ze nog meehelpen.
Piet de Bruin, Bert Janssen, Henk Verriet, Theo Eikholt
voor de vele jaren dat zij het kerkhof hebben verzorgd en samen met hun
collega’s ook hebben genoten van de koffie en elkaars gezelligheid.
Diny van Boxtel, Riet van Leeuwen Sjef Schmiermann
Zij zijn vele jaren de commissie liturgie geweest. Ze hebben niet alleen al die
jaren praktisch het schema van de diensten gemaakt, maar ook inhoudelijk en
beleidsmatig meegekeken en meebeslist over de inhoud en de vorm van onze
liturgie. We danken in hen alle fijne medewerkers, die het pastorale team
geweldig hebben bijgestaan
Nieuw talent gevraagd
We hebben in de parochie, zoals u begrijpt, voortdurend weer nieuwe
medewerk/st/ers nodig. Dat geldt op dit moment bijv. voor de
- Commissie liturgie: mensen die meekijken naar onze liturgie
- Werkgroep Kerk en Samenleving,
- Redactie van het parochieblad.
- Seizoentafel: u hebt misschien gezien dat we in de kerk een tafel hebben
ingericht, waarop we Allerheiligen/Allerzielen, St. Nicolaas en nu Advent
hebben verbeeld. Het zou geweldig zijn als enkele mensen de zorg daarvoor
op zich zouden nemen. Eigen creativiteit geen bezwaar.
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KERKBALANS 2015 – én verzoek over het parochieblad !
Wat betekent de kerk voor U?
Misschien is het de plek waar u getroost
wordt als er verdriet is.
Of juist de gemeenschap waar gelachen
wordt als er wat te vieren valt. Waar de
mensen bevraagd worden op hun motieven.
Waar ze geïnspireerd worden om voor
anderen het goede te zoeken. Een plek
waar God wordt gezocht of gevonden. Een
onmisbare pijler van de samenleving.
Elk lid is onderdeel van die wereldwijde,
veelzijdige gemeenschap. Met elkaar
houden we de kerk in stand. We steunen
elkaar op belangrijke momenten in ons
leven, maar staan ook voor elkaar klaar op
een doodgewone doordeweekse dag. Die
momenten zijn goud waard.
We kunnen die momenten echter niet verzilveren bij de bank.
Helaas, want de kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw, de
verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten, missionaire
projecten – allemaal kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te
houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er kerkbalans.
Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans, geeft u niet alleen aan uzelf, maar
ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind op de crèche, de
twijfelende buurman in de straat en mensen die hulp nodig hebben, dichtbij of
ver weg. Vraag eens aan uw kerkbestuurders waar zij het bedrag precies aan
besteden. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan gemeenschap.
U geeft om door te geven. Zo houdt ú uw kerk in balans.
In januari zit bij de kerkbalans-enveloppe ook de vraag of u in de toekomst
het parochieblad wilt blijven ontvangen.
We drukken 6600 parochiebladen en we hebben de indruk, dat een aantal
ongelezen wordt weggegooid. Dat is jammer voor alle betrokkenen. Daarom
vragen we u in het januari –nummer dringend om aan te geven of u het op
prijs stelt om het parochieblad te ontvangen of niet. Alvast hartelijk dank.
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JUBILARIS VAN KERKKOOR HORST SION GEHULDIGD
Kerkkoor Horst Sion vierde zaterdag 25 oktober het Caecilafeest. Om een
aantal redenen gebeurt dat al enkele jaren niet rond 22 november (de patroon
dag van St. Caecilia), maar eind oktober
Zoals gebruikelijk werd begonnen met een H.Mis.
Na de dienst werd Dinie van de
Bos gehuldigd, omdat ze 25 jaar
lid is van het koor. In 1989
begonnen, nam ze een jaar later
al zitting in het bestuur, en dat
heeft zij zo’n 16 jaar
volgehouden met veel inzet en
liefde. Ook op andere gebieden
heeft ze veel werk verzet. Pastor
van Gestel en de voorzitter van
het koor roemden haar bijdrage
aan het koor en haar altijd
opgewekte humeur. Nog steeds
zingt ze het hoogste lied, want
als sopraan kan haar stem echt
niet worden gemist.
Na de huldiging nam ze de
felicitaties in ontvangst van alle
kerkbezoekers.
Daarna werd het feest voortgezet in de kring van het koor. In zaal Hopmans
was gezorgd voor een heerlijk buffet en een verrukkelijk nagerecht.
Daar ontving de jubilaris een mooi persoonlijk cadeau van het koor, en mocht
ze ook van de koorleden en de aanwezige organisten de felicitaties in
ontvangst nemen.
Vanaf deze plek danken wij Dinie, en wensen haar nog vele jaren zangplezier.
Bij de foto: Dinie van de Bos, geflankeerd door haar man, met onderscheiding
en cadeau.
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LITURGIE
Liturgische agenda – 20 dec. 2014 t/m 30 jan. 2015
Gelegenheid tot privé-biecht in de kerk van H.H Cosmas en Damianus en in
de kerk van St. Antonius Bredeweg na afspraak met pastoor H. Janssen:
06- 51105494
Ziekencommunie met de Kerst: na afspraak met de pastors: 06-271825091
Kerststal Bezichtiging met Kerstmis: In de kerk van H.H. Cosmas en Damianus
1e en 2e Kerstdag tussen 14.00 en 17.00 uur
Kerststal bezichtiging met Kerstmis: In de kerk van het Goddelijk Hart van
Jezus 1e Kerstdag tussen 14.00 en 16.00 uur; 2e Kerstdag samenzang van
14.30 – 16.00 uur.
WEEKEND VAN 20 T/M 23 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.; KK St.Caecilia;
zo. 21 dec. Antonius
09.30 u. H.Mis; KK St.Antonius;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
ma. 22 dec. C&D
19.00 u. Boeteviering; KK St.Caecilia
WOENSDAG 24 DECEMBER KERSTAVOND
De Meent 17.00 u. Wo.Co./Kerstviering; Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin
19.00 u. Wo.Co./Kerstviering; Orgel/cantors Dekkerswald
G.Hart
17.30 u. Wo.Co./Gezinsviering; Samenzang
G.Hart
19.30 u. Wo.Co.; KK Horst Sion
Antonius
20.00 u. H.Mis; KK St. Antonius;
C&D
18.00 u. H.Mis/Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
C&D
20.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
C&D
24.00 u. H.Mis; Koor Vivace
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DONDERDAG 25 DECEMBER KERSTMORGEN
Antonius
09.30 u. H.Mis; KK St. Antonius;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
G.Hart
10.00 u. Kindje zoeken voor peuters en kleuters;
VRIJDAG 26 DECEMBER TWEEDE KERSTDAG
Antonius
09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
C&D
14.30 - 15.30 u. Kerst-Inn; Jeugdkoor Mikado;
G.Hart
14.30 – 16.00 u. Kerst samenzang; KK Horst Sion;
WEEK VAN 27 DECEMBER t/m 02 JANUARI– OUDJAAR - NIEUWJAAR
za. 27 dec. De Meent 17.00 u. Wo.Co; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
zo. 28 dec. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK St. Antonius
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
wo. 31 dec. De Meent 17.00 u. Oudejaarsviering; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
18.00 u. Oudejaarsviering;
G.Hart
18.30 u. Oudejaarsviering; KK Horst Sion;
C&D
18.30 u. H.Mis, KK St.Caecilia/Fanfare Wilhelmina;
Antonius 19.00 u. H.Mis; KK St. Antonius
do. 01 jan. N.H.Kerk 11.00 u. Oecumenische Vredesdienst
WEEK VAN 03 - 09 JANUARI – DRIEKONINGEN
za. 03 jan. De Meent 17.00 u. Wo.Co.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. Wo.Co.; KK St.Caecilia;
zo. 04 jan. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK St.Antonius
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
di. 06 jan. C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 07 jan. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 09 jan. C&D
19.30 u. Meditatie
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WEEK VAN 10 - 16 JANUARI
za. 10 jan. 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. 11 jan. Antonius 09.30 u. Wo.Co.; KK St.Antonius;
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 14 jan. Antonius 19.00 u. H.Mis;

2015
WEEK VAN 17 - 23 JANUARI
Kerkbalans 2014 Motto: ‘Wat is de kerk u waard’
za. 17 jan. De Meent 17.00 u. Wo.Co.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. Wo.Co./Gezinsv.; Voorstellen
1e Communicantjes; Jeugdkoor Mikado
zo. 18 jan. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK St.Antonius;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
wo. 21 jan. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 24 - 30 JANUARI
Week van Gebed eenheid van de Kerken
za. 24 jan. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion
zo. 25 jan. C&D
10.00 u. Oecumenische viering.; Gez. koren
wo. 28 jan. Antonius 19.00 u. H.Mis;
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NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP GEZINSDIENST
Gezinsvieringen tijdens kerstmis
Woensdag 24 december is het kerstavond. Op deze
bijzondere avond zijn er twee gezinsvieringen. De eerste
begint om 17.30 uur in de kerk van het Goddelijk Hart van
Jezus op de Horst.
Om 18.00 uur vieren we kerstavond in de kerk van H.H.
Cosmas en Damianus in het dorp met jeugdkoor Mikado.
Tijdens deze laatste viering wordt het kerstspel uitgebeeld. Als je hieraan mee
wilt doen, stuur dan een mailtje naar Mieke Vissers, wilco24@planet.nl.
Houd er alvast rekening mee dat we de vrijdagmiddag voor kerst (dus op 19
december) een keertje oefenen. Als je zelf toepasselijke kleding hebt, neem
die dan mee.
We horen het ook graag als je het leuk vindt om een stukje voor te lezen
tijdens deze viering. Dat kun je op hetzelfde mailadres doorgeven.
We nodigen iedereen van harte uit om samen met ons kerst te vieren!

De werkgroep gezinsvieringen, Mieke, Pauline, Irma en pastor Diny.

Kerstmis 2014: Herdertjesviering
Op Eerste Kerstdag, 25 december om 10.00 uur in de
kerk van het Goddelijk Hart van Jezus op de Horst is er
een herdertjesviering voor de jongste kinderen in onze
parochie. Met behulp van van de beamer vertellen we
een kerstverhaal. We trekken daarna in optocht door
de kerk, op zoek naar het kindje Jezus. De kinderen
mogen verkleed als koning, herder, engel, Maria, Jozef,
schaap .... naar de kerk komen. Neem ook een
versiering voor de kerstboom mee! De viering is
bedoeld voor kleuters ,
kinderen tot 7 jaar, dus voor alle kinderen die nog geen
eerste communie hebben gedaan. Maar iedereen is
uiteraard van harte welkom. Graag tot ziens op Eerste Kerstdag!!

- 13 -

Kerstconcert van het Groesbeeks Gemengd Koor
In de aanloop naar december als de herfst zich steeds nadrukkelijker
manifesteert en de winter zich al aankondigt, wordt er genoten van de lange
knusse avonden thuis met vragen als: bij wie vieren we dit jaar de Kerst? Wat
zal het menu zijn? Een traditionele boom met stalletje of eens iets heel
anders? Het feest komt dichterbij en de sfeer wordt steeds meer voelbaar en
hoorbaar.
Het Groesbeeks Gemengd Koor (GGK) draagt graag bij aan deze kostbare
sfeer. Al velen jaren geeft het GGK prachtige kerstconcerten. Kenmerkend is
dat deze zijn samengesteld uit internationale kerstliederen. Opvallend voor
dit jaar is de keuze voor Roemeense liederen.
Dirigent Eugène Ceulemans zegt over deze keuze: “In 2013 heb ik een aantal
cd’s gekocht met Roemeense kerstliederen. Daar werd ik meteen erg
enthousiast over. Werd er helemaal vrolijk van en kwam al gauw in de
kerststemming. De mooiste heb ik uitgezocht om te bewerken voor het
Groesbeeks Gemengd Koor. Daarna ben ik op zoek gegaan naar iemand, die
mij zou kunnen helpen met de uitspraak en de vertalingen en kwam terecht
bij een aardige Roemeense dame. Zij woont al tien jaar in Nederland en heeft
mij uitstekend geholpen. Ze heeft zelfs alle teksten voor de koorleden
ingesproken.”
Uiteraard zingt het koor ook enkele traditionele liederen, zoals bijvoorbeeld
het Latijnse kerstlied Transeamus usque Bethlehem en ook het slotlied Ere zij
God. Beide liederen die wel haast verplichte liederen bij elk kerstconcert
waren.
Naast genoemde liederen zullen ook liederen uit Nederland, Duitsland,
Spanje, Portugal en Zuid-Afrika worden gezongen. Hoewel alle liederen de
geboorte van Jezus, de komst van het licht en vrede als thema hebben, is het
interessant te horen hoe in de verschillende landen met ieder zijn eigen
cultuur het verhaal wordt verwoord en op muziek wordt gezet.
U bent van harte welkom op het kerstconcert van het Groesbeeks Gemengd
Koor op zondag 21 december om 16:00 uur (kerk open om 15:30 uur) in de
Protestantse Kerk in Groesbeek. De entree is € 5,= p.p.
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Koor Horst Sion zingt op tweede kerstdag
Inmiddels een traditie van jaren: Kerstzang op tweede kerstdag in de kerk
van De Horst in Groesbeek.
Kerkkoor Horst Sion verzorgt de zang, dit jaar aangevuld met de leden van het
kerkkoor Sint Antonius uit Breedeweg. En dat geeft, zoals al eerder bij het
samen zingen is gebleken, een geweldig mooi en vol geluid.
Er is weer een programma samengesteld van mooie kerstliederen.
Er zullen heel bekende liederen klinken, maar ook bijzondere, waaronder
enkele die pas dit jaar door ons koor zijn ingestudeerd.
Natuurlijk zijn er liederen die meegezongen kunnen worden, maar er zijn ook
mooie luisterliederen.
Er wordt gezongen in meerdere talen, het Nederlands, Engels, Latijn, en
Duits.
Dirigente is Joke Majoor, en de organist is Toine Graauwmans
Natuurlijk zullen er in de pauzes de gebruikelijke Glühwein en warme
chocolademelk worden geschonken en voor de kinderen zijn er ook andere
versnaperingen.
Van harte nodigen wij iedereen uit om te komen luisteren en, als u wilt, mee
te komen zingen.
Informatie:
Datum: Vrijdag 26 december, tweede kerstdag
Plaats: in de kerk van De Horst te Groesbeek
Tijd:
14.30 uur – 16.00 uur
De toegang is gratis.
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Kerst-Inn met jeugdkoor Mikado
Tweede Kerstdag
26 december
in de kerk van
H.H. Cosmas en Damianus:

KERST-INN
van 14.30 – 15.30 uur
Hartelijk Welkom!!
******************

UITNODIGING: Gebedsweek voor de eenheid van de kerken.
Op 25 januari wordt in de kerk van Cosmas en
Damianus de viering voor de Eenheid van de Kerken
gehouden, als besluit van de week van gebed. Het
thema is ‘Dorst?’ Dit thema is aangereikt vanuit
Brazilië, een land waar je voortdurend water nodig
hebt omdat de temperatuur er hoog is. Elk mens heeft
dorst naar water en dorst naar ‘levend water’: dat zijn
twee facetten die tijdens de Week van Gebed voor de
Eenheid terugkeren. En wellicht doen we, samen
biddend, de ontdekking dat we allen één zijn in onze
afhankelijkheid van de bron.
De gemengde koren: St. Caecilia, Horst/Sion/Bredeweg en van de
protestantse kerk zullen de viering verzorgen en de pastors van beide kerken
gaan voor. Na de viering drinken we koffie in de kerk. Van harte welkom
In de Week van Gebed voor de eenheid wordt vanuit ook de Raad van
Kerken in Nijmegen een gezamenlijke viering gehouden. De viering is op
donderdag 22 januari om 20.00 uur in de Nederlands. Gereformeerde Kerk,
Bredestraat 168 in Nijmegen. Iedereen is van harte welkom om samen te
bidden om eenheid. Route http://nijmegen.ngk.nl/contact/route
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KATECHESE
DATA EERSTE COMMUNIE 2015
De Eerste Communie in de kerken van onze parochie is:
op 19 april om 9.15 en om 11.15 uur in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus
op 26 april om 9.15 uur in de kerk van het Goddelijk Hart van Jezus.
op 31 mei 2015 om 10.30 uur in de kerk van St. Antonius.

KINDERCATECHESE
Wij vinden het leuk om u te vertellen over het nieuwe initiatief dat in onze
parochie gestart is, namelijk om met de kinderen die hun eerste communie
hebben gedaan stap voor stap verder te gaan op het geloofspad. Het heeft
wat email verkeer met ouders gekost om uit te zoeken hoe veel keren per
jaar en hoe veel tijd per keer we het beste met de kinderen bij elkaar zouden
kunnen komen. Uiteindelijk bleek de beste formule om drie keer twee
bijeenkomsten te plannen: twee keer voor Kerstmis, twee keer voor Pasen en
twee keer voor Pinksteren. We kozen voor de zaterdagmiddag van 15.30 tot
17.45 uur.
De twee keer voor Kerst zijn inmiddels geweest op zaterdagmiddag 15 en 22
november en de dertien kinderen die zich daarvoor hadden opgegeven
vonden het “vetleuk” en “keigaaf”, ook van ouders kregen we positieve mail
berichten. Omdat we naast verhalen vertellen over het geloof ook knutselen,
hebben de kinderen zelf als voorlopige benaming gekozen voor de
“Bijbelknutselclub”.
De twee volgende keren is de “club” op zaterdagmiddag 14 en 21 maart,
telkens weer van 15.30 tot 16.45 uur. Als je je opgeeft, is het fijn dat je allebei
de keren kunt komen. (Ouders van) kinderen kunnen zich nu al vast melden
bij “pastor Diny” of “juf Xandra”. Het enthousiasme van de eerste groep
kinderen is zo groot dat ze zeker de volgende keer weer van de partij zullen
zijn!!
Pastor Diny Booyink (d.booyink.parochie.groesbeek@kpnmail.nl)
Xandra Muller (xandramuller@kpnmail.nl)
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KERSTMIS
visioen van de Aarde
als planeet van onvoorwaardelijke liefde
Het geweld dat we in de wereld zien, komt uit de diepste lagen van het
menselijk bewustzijn. Het is daar eeuwenlang opgebouwd. Alle frustraties en
haat, gevoelens van onderdrukking en minderwaardigheid komen omhoog.
Maar dit is ónze wereld en ónze tijd. Wij zijn geroepen dit kwaad onder ogen
te zien. Wij en niemand anders, staan voor de uitdaging deze wereld in ons
op te nemen en om te vormen. Het is onze roeping om niet hulpeloos toe te
kijken bij het geweld dat is losgebarsten, maar om pal te staan voor onze
waarden en ons uit te spreken voor liefde en licht. Als oorlogsbeelden of
geweld op t.v. komen, is het belangrijk dat we ons niet laten meeslepen in
emoties. We moeten er naar kijken met al onze positiviteit en liefde
Houd het visioen vast van de Aarde als de planeet van Christus !
als de planeet van onvoorwaardelijke liefde,
als de planeet die liefde uitstraalt naar al haar levensvormen,
de donkere ster in het heelal, die zich omvormt tot stralend licht.
Dit kan alleen als we wakker zijn en beseffen dat Liefde niet zoetsappig is. Als
kinderen van het Licht is respect een eerste vereiste - respect voor onszelf en
voor anderen. Maar respect betekent ook: het kwaad benoemen, aan het
licht brengen en het met liefde, wijsheid en kracht overwinnen!
VOOR

HET NIEUWE JAAR

De laatste dagen
en de laatste vragen
van het geleden jaar
staan voor de deur.
De bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur.
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Want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur
voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur

Anton van Wilderode

PASTORAAT
Lief en leed
Gedoopt:
Sophie, dochter v. Kirsten de Jong en Alexander Tüss, Breedeweg 38
Vienne, dochter v. Milka Hut en Maarten Kouws, Gen. Gavinstraat 350
Liz, dochter v. Elisa Vissers en Barry Verweij, Zonnebloemstraat 42
Joost, zoon v. Joyce Smits en Eelco Ekker, Rhemenshuizenstraat 31, Zwolle
Sem, zoon v. Mieke Eeren en Dries Willems, Gen. Gavinstraat 406
Maik, zoon v. Marcella Meeuwsen en Aico Stensen, Spoorlaan 26
Dani, zoon v. Chantal Könings en Dennis Wouters, Bezembinder 10
Zoë, dochter v. Judith Bons en Christian van der Veer, Kerkpad 6
Amy, dochter v. Tanja Opstal en Ronald de Bruin, Wylerbaan 2a
Levi, zoon v. Anouk Spanjers en Patrick Daam, Vogelkersstraat 6
Overleden:
Anna Gerarda Müskens-Peters, Boersteeg 22a, 84 jaar
Maria Theodora Geertruda Willems-Wijers, Zonnebloemstraat 57, 88 jaar
Wilhelmina Maria Matthea Golsteijn, Weezenhof 3827, Nijmegen, 78 jaar
Anna Rutten-Linzen, Cranenburgsestraat 87, 96 jaar
Lodewijk Gerrits, Maarten Trompstraat 67, 74 jaar
Gerardus Johannes Petrus Maria Wennekers, Hobbemaweg 69, 50 jaar
Jozef Hendrikus Gerardus Maria Lamers, Helfrichtstraat 1, 65 jaar
Agnes Maria Josefina Delleman-Cillessen, Stationsweg 15i, 90 jaar
Theodora Maria Boerman-Kersten, Dorpsplein 66, 69 jaar
Gerda Louise Elisabeth Schoonenberg-Jansen, Dorpsplein 40, 67 jaar
Johanna Catharina Francisca Maria Wijers, Nieuwe Holleweg 12, 67 jaar
Cornelis Antonius Hendrikus Maria van Kessel, Papaverstraat 8, 60 jaar
Johannes Gerardus Hubers Mesdagweg 46, 75 jaar
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Reacties en Kopij
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 12 01-2015 naar:
Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473
Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998
E-mailadres: par.groesbeek@kpnmail.nl

Doorgeven van de zieken in het ziekenhuis
Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een
huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt dat
we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoekjes in het ziekenhuis
een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje pastoraal werk.
Dus van harte aanbevolen!
H. Janssen, pastoor, J. v. Rooij en J. v. Montfort diaken,
D. Booyink, pastoraal werkster
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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6538 SH

Nijmegen

Mooksestraat 13
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Groesbeek

Bruuk 81

6562 KK
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