BESTE PAROCHIANEN
Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Jezus Christus, de zoon van
God, die licht en liefde is, vrede en gerechtigheid.
Wij kennen God via Jezus. Hij heeft in zijn leven laten zien wie God is,
hoe God is. Als je Jezus ziet, zie je ook Zijn Vader. Je mag ook zeggen
dat Jezus het aangezicht van God is.
De grote Frans-Joodse filosoof, Emmanuel Levinas, - die in de tweede
wereldoorlog zijn hele familie verloren heeft , maar zelf Dachau heeft
mogen overleven - had als stelling onder heel zijn filosofie, dat je God
moet zien te ontdekken in het aangezicht van de Ander.
De ‘Ander’ scheef hij consequent met een hoofdletter:
God is nergens anders te vinden dan in het gelaat van de Ander.
Met Kerstmis horen we in de kerk tijdens de Nachtmis de mooie lezing:
‘Heden is u een Redder geboren.’ En in de Dageraadsmis van Eerste
Kerstdag lezen we dat de herders op pad gingen om Jezus te zoeken.
Met het woord: ‘Heden’ wordt niet alleen bedoeld de dag waarop de
historische Jezus is geboren, daarmee wordt ook vandaag, 25 december
2015, bedoeld!
Zijn wij die mensen die God gaan zoeken? We hoeven er niet voor naar
Bethlehem. We hoeven alleen maar is onze eigen omgeving te kijken of
we God via een aangezicht van een Ander kunnen vinden. God laat zich
het beste vinden in het aangezicht van armen, een-zamen,
vluchtelingen, enz.. Laten we, te beginnen met deze Kerst, eens
beginnen serieus te kijken naar het aangezicht van de Ander, met die
Ander een gesprek aan te gaan en naar hen./haar luisteren en zo hun
levensverhaal proberen te ontdekken, en zo mogelijk hen proberen te
ondersteunen. Ik denk dat u met warmte zult terug-denken aan deze
ontmoetingen, waarin u een vreemde als nieuw mens hebt leren kennen.
Mede namens het parochiebesuur en de collega-pastors
wens ik u allen in de ontmoeting met de
Ander(en) een zalig en gelukkig Kerstfeest toe.
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IN MEMORIAM DIAKEN JACQUES VAN MONTFORT
Toen Jacques op woensdag 14
oktober met de vormelingen naar
de Sint Jan was geweest, was hij
‘s-avonds zo moe, dat hij besloot
dat er iets aan de hand moest zijn.
Een week later was de diagnose
gesteld: “alvleesklierkanker,
ongeneeslijk en uitgezaaid,
reken maar eerder in weken
dan in maanden”.
Jacques was er meteen heel open
over en samen met Michaëla, zijn
vrouw, heeft hij de strijd met zijn
ziekte aangebonden.
Het was een zware tijd. Jacques was al die tijd echt ziek, voelde zich nooit
prettig. Het werd een tijd van voortdurend afscheid nemen. Samen met
Michaëla, zijn familie en pastoor Janssen heeft hij zich er op voorbereid.
In een indrukwekkende viering hebben we op zaterdag 12 december in de
Dominicuskerk, zijn eigen parochiekerk, afscheid van hem genomen.
We missen in Jacques een altijd toegankelijke, communicatieve en gedreven
collega. Jacques hield van de traditie en van de vertrouwde rituelen. Hij
vocht er op zijn manier voor om die in stand te houden.
De mensen bij wie hij op ziekenbezoek ging vonden in hem een fijne
gesprekspartner. De voorbereiding van de vormelingen was aan hem toe
vertrouwd en daar genoot hij geweldig van. Hij deed er alles voor.
Jacques was met hart en ziel diaken en aan de kerk en het geloof toegewijd.
Hij zou nog heel graag heel veel jaren dienstbaar zijn geweest.
We hopen en vertrouwen dat zijn licht en zijn liefde nu op een andere manier
zullen spreken en we wensen Michaëla en zijn familie heel veel sterkte.
Collegapastors: Henk Janssen, Isabel van Baal, Jos van
Rooij
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DIACONIE

ADVENTSACTIE 2015
Cambodja
Moeders helpen hun kinderen een betere toekomst te
bieden is het doel van het Adventsproject in Cambodja. De
stichting bestaat uit een school en een opvang voor kinderen
zonder ouders, of met ouders die niet in staat zijn voor hen te
zorgen. Voor 2016 is de wens uit te breiden naar
ondersteuning van moeders die nog wel, maar onder barre omstandigheden,
voor hun kinderen zorgen.
De stichting ondersteunt kansarme kinderen met veilige huisvesting,
kwalitatief onderwijs, voeding en alle andere levensbehoeften. De 15 kinderen
van 5 tot 19 jaar die worden ondersteund, zijn blootgesteld aan huiselijk
geweld, drugs- en alcoholmisbruik. Hun ouders konden niet meer voor hen
zorgen vanwege ziekte (waaronder HIV) of extreme armoede, veel
voorkomende problemen in An Dong Village.
De sloppenwijk ontstond nadat de regering de bewoners verdreef uit een
centrale wijk langs de rivier van Phnom Penh. Dit zorgde voor problemen: de
families wonen nu te ver buiten de stad om in hun levensonderhoud te
voorzien. Het kost meer om naar de stad te reizen, dan een dag werken
oplevert. Het kortzichtige beleid van de overheid zorgt voor veel grote sociale
problemen.
Daarnaast zorgt dit project voor scholing. Slechts 20% van de kinderen komt
geregeld naar het ene klaslokaal waarin aan 150 kinderen les wordt gegeven.
Met een uitbreiding van het schoolgebouw kan de aanwezigheid van de
kinderen verdrievoudigd worden.
De opbrengst van Adventsactie zal deze doelen ten goede komen. In de
komende jaren hoopt de stichting verder te groeien. Via Adventsactie willen
we 20.000 euro bijdragen voor moeders en kinderen in An Dong Village.
Er is een extra collecte in alle kerstvieringen van 25 en 26 dec. in de hele
parochie Cosmas en Damianus. Mocht u liever een bijdrage overmaken, dan
is dat mogelijk op RABO rekening 11.74. 07. 550 ten name van het Missie
comité met vermelding Adventsactie 2015.
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VERSLAG OPBRENGST VASTENACTIE 2015 SIZAKALA
Onze parochie heeft de opbrengst van de vastenactie dit jaar gedoneerd voor de
uitbreiding en vernieuwing van de kindercrèche Sizakala in KwaZulu-Natal.
Hoe was het ook al weer?
De crèche werd opgericht in 2006.
Tot 2012 heeft de crèche onderdak
gevonden in diverse gebouwtjes.
Toen kreeg ze een vaste locatie. Via
fondsen kwam er een groter lokaal
en een opknapbeurt van de toiletten
en een stuk grond met
speeltoestellen. De crèche had 5
stafmedewerkers wier salaris niet
altijd gegarandeerd was. Zo troffen
Inge van Jaarsveld (arts) en Pieter
Heijnen (docent voortgezet onderwijs) deze crèche in 2013 aan. En besloten
de parochie te vragen deze crèche te steunen
De crèche is nu uitgebreid met vier nieuwe lokalen. Daarnaast wordt er een
gemeenschapsruimte voor ouderen gebouwd. Het oude gebouw gaat dienen
als keuken voor crèche en gemeenschapsruimte. Beide oude lokalen gaan
gebruikt worden als kantoor en slaapruimte voor de kleinsten.
Er zijn watertanks geïnstalleerd, nieuwe toiletten gebouwd. Alle ruimten zijn
gemeubileerd. En er zijn leermiddelen en speelgoed en scholing voor de staf.
Actieresultaat
De vastenactie was een groot succes. De parochies HH Cosmas en Damianus
in Groesbeek, Johannesen Jacobus en Effata en de Zusters in huize Rosa
hebben het geweldige bedrag van € 17.496,07 opgebracht. Van dit bedrag is
het gevraagde bedrag van € 15.615,00 op de actierekening gestort. De rest,
bijna € 2000,00, gaat naar de algemene doelen van de Vastenactie 2015.
Dank
Langs deze weg willen we U als deelnemer aan de vastenactie heel hartelijk
dank zeggen voor uw bijdrage. Natuurlijk brengen we graag de dank over van
de initiatiefnemers Pieter en Inge en van staf, ouders en kinderen van de
Sizakala crèche.
Namens de Effatawerkgroep, Ger Gerrits en Anton van der Meer.
Namens PCMO Teun van Grinsven
-4-

VAN UIT DE BEHEERSCOMMISSIE
In de maand oktober hebben vrijwilligers van de Vereniging Behoud
Dorpsgezichten op het kerkhof aan de Kloosterstraat onderhoud uitgevoerd
aan de graven die de Vereniging hebben geadopteerd. Het gaat om 22 graven
die als monumentaal zijn aangemerkt en sinds 2006 door de vereniging
worden onderhouden. Op die graven is ook in oktober voor Allerzielen een
bolchrysant geplaatst.
De zustergraven links van de Calvarieberg zijn onderhanden genomen.
Gebroken naambordjes zijn weer gelijmd en afgebroken kruizen hersteld. We
danken de Vereniging Behoud Dorpsgezichten dat zij deze graven
onderhouden en voor het nageslacht willen bewaren.

De stichting ‘SchuldHulpBuddy Berg en Dal’
2 December 2015 is de stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal opgericht.
Zij biedt ondersteuning aan mensen die in financiële problemen zitten. De
vrijwilligers van deze stichting – SchuldHulpBuddy genaamd - helpen
mensen inzicht te krijgen in hun financiële huishouding. Zij zijn door middel
van een cursus en training daarvoor opgeleid.
Ze proberen steun te geven, zonder verantwoordelijkheid over te nemen of
financieel bij te dragen. Zij bieden praktische ondersteuning bij het opzetten
van een kasboek en financiële administratie. En zij ondersteunen en verwijzen
de hulpvrager, als er andere hulp ingezet kan worden.
Door deze hulp worden mensen in staat gesteld grip op hun portemonnee te
krijgen en kritisch te kijken naar hun inkomsten en uitgaven.
De Stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal is opgericht door de protes-tantse
gemeenten en rooms-katholieke parochies in de nieuwe gemeente Berg en Dal
en werkt in de hele gemeente Berg en Dal.
De stichting zoekt een tiental mensen die als vrijwilliger deze hulp willen
bieden. Zij worden eerst opgeleid voordat zij naar een hulpvrager worden
gezonden. Zij waarborgen de privacy van de hulpvrager en dragen zorg voor
de noodzakelijke vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Wilt u zich inzetten als buddy: meldt u zich dan aan via:
www.schuldhulpbuddy.nl
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WERELDJONGERENDAGEN IN KRAKAU – POLEN
De katholieke wereldjongerendagen zijn het grootste jongerenevenement
ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen
om elkaar te ontmoeten, de paus te ontmoeten, het geloof te beleven en om
nieuwe vrienden te maken, nieuwe culturen te leren kennen, feest te vieren, je
grenzen te verleggen en heel veel gezelligheid te beleven. Een ervaring die je
nooit meer vergeet.
Dit jaar zijn de wereldjongerendagen in Krakau, in Zuid Polen. Dat is relatief
dichtbij. Ze zijn van maandag 18 juli tot dinsdag 2 augustus. Jongeren van alle
geloofsovertuigingen zijn welkom. De jongeren uit ons Bisdom gaan met een
bus en logeren de 1e week bij Poolse gastgezinnen in het Bisdom: Bielsko –
Zywiec en hebben daar een kennismaking met natuur en cultuur en de mensen
die er wonen en o.a. een bezoek aan het concentratiekamp Dachau. De tweede
week zijn de wereldjongerendagen in Krakau. Er is drie ochtenden een Nederlandstalig programma en ’s middags neem je deel aan het jongerenfestival,
muziek, theater en discussie. Hoogtepunt is de verwelkoming van de Paus op
donderdag, de avondwake onder de sterrenhemel op zaterdag en de indrukwekkende slotviering op zondagmorgen. Maandag 1 augustus vertrekt de bus
weer naar Nederland.
Dit is een kleine inkijk in het programma. We zouden het fijn vinden om met
een aantal Groesbeekse jongelui daar heen te gaan - de leeftijd is van 16 – 30.
Als je toevallig een Poolse vriend of vriendin hebt, haal die dan ook over. De
reis inclusief vervoer, maaltijden, verblijf, reisbegeleiding en programma kost
639 €. Mocht dat onoverkomelijk zijn , kunnen we samen kijken. Op dinsdag
19 januari 19.30 u is er een voorbereidingsavond. Daarvoor sturen we uitnodigingen, maar meld je gerust vast aan via de e-mail van de pastorie.
Pastors Henk Janssen, Isabel van Baal, Jos van Rooij

BIJBEL KNUTSELCLUB
Op zaterdag 14 november kwamen twaalf kinderen naar pastorie, voor de
Bijbel knutselclub. Een uurtje kwamen we samen, we hebben met elkaar
gesproken over licht en over verschillende soorten kaarsen. Daarna hebben we
het gehad over advent. In de adventstijd tellen we af naar kerst, dit kan met
vier kaarsen maar ook met kerstballen. De kinderen hebben kerstballen voor
de kerstboom versierd, elke dag in de adventsperiode mogen ze een bal op de
kerstboom plakken, tot dat het kerst is. Daarna hebben we nog wat gedronken
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en hebben we geluisterd naar een verhaal over Maria, de moeder van Jezus en
haar nicht Elisabeth. We hadden een gezellig uur met elkaar. De volgende
bijeenkomst is zaterdag 12 december van 15.30-16.30 uur. Ben jij of is uw
kind tussen 8-10 jaar dan is hij/zij van harte welkom om mee te doen. Graag
aanmelden via isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl
Hartelijke groeten,
Isabel van Baal en Xandra Muller
DE KERK PLEK VAN ONTMOETING IN VERSCHILLENDE VORMEN

Een tijdje terug was ik in de kerk en er waren twee tieners. Ze liepen de kerk
uit en staken beide hun vinger in het wij-water bakje, terwijl ze lachten. Ik
bekeek dit en vroeg me af wat ze zouden gaan doen… Ze liepen naar elkaar
toe en maakten met de vinger, waar het water op zat, een kruisje op het
voorhoofd van elkaar. Daarna gingen ze al lachend de kerk uit.
Deze tieners laten mij zien wat kerk zijn kan betekenen: samen in de kerk zijn;
plezier hebben; je er thuis voelen; een plek waar mensen komen die
geïnspireerd zijn door het verhaal van God. Maar ook: elkaar helpen in het
geloof, zoals de tieners een kruisje bij elkaar maakten.
Kerk-zijn kan in het weekend tijdens de viering. Een moment om je geloof te
voeden, om de ander te ontmoeten en om te ervaren dat we samen geloven.
Maar naast vieren kunnen we ook op andere manieren kerk zijn, door onder
andere om te zien naar onze medemens.
Graag zou ik in de parochie Cosmas en Damianus willen zoeken naar de
andere manieren van kerk-zijn. Door te zoeken naar welke vorm tieners,
jongeren en jong volwassenen aanspreken. Graag zou ik met jou, met u willen
zoeken naar deze vorm. Voorbeelden van andere vormen van kerk-zijn, zijn;
de ‘bijbel knutselclub’, een film avond voor jongeren en een avond voor
twintigers en dertigers rondom een thema naar hun keuze.
Als je mee wilt denken over andere vormen hoor ik het graag!
Over een paar werken vieren we kerst. Jozef en Maria zijn op pad gegaan
omdat ze zich moeten melden in de geboorte plaats van Jozef. Eenmaal
aangekomen in Betlehem kunnen ze geen plek meer vinden en komen terecht
in een stal. Ik hoop en wens dat onze parochie niemand afwijst, maar dat
iedereen zich er welkom mag voelen. De kerk is groot genoeg voor veel
mensen en voor verschillende manieren van kerk-zijn.
Dat wij net als de tieners elkaar mogen inspireren!
Pastor Isabel van Baal
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BRUUKS ALLERLEI

Kerst 2015 Het licht dat vertrouwen geeft.
Het is lang geleden dat Maria en Jozef op weg waren naar
het verre Betlehem. Ze moesten wel vanwege de
volkstelling, maar het viel niet mee.
Ze hadden niet veel meer bij zich dan wat dekens en eten en drinken maar
gelukkig hadden ze ook hun ezel meegenomen waar Maria op kon zitten. Zij
was in verwachting en zal best wat bang zijn geweest, zo op reis naar een
onbekende streek.
Maar misschien streelde ze wel in gedachten over haar buik en stelde zich
glimlachend voor hoe het kindje eruit zou zien en wat het zou worden. Ze
vertrouwde op haar kalme Jozef en op het gegeven dat ieder nieuw uur, iedere
nieuwe dag weer licht op de toekomst brengt. Deze verwachting, dit vertrouwen van Maria voelen wij ook als we naar Kerstmis toeleven.
Kerst laat ons zien dat er geen wanhoop hoeft te zijn, ook al is het pad niet
altijd mooi geplaveid. We zien het aan de fris-groene boom die we in huis
hebben neergezet. We zien het aan de vele flonkerende lichtjes, aan het
babymondje met pruttelende melkdruppeltjes. En we zien het aan het licht dat
door de ster verspreid wordt en ieder mensenhart verlicht. Ons hoofd
opgeheven in vertrouwen naar het wonder van nieuw leven: geboorte.
Netty Hubbers- v. Riet
GLORIE
Het is weer helemaal genieten.
Zo zou het altijd moeten zijn:
licht en vredig dus, alsof alles ineens
voor altijd en nooit weer is. Geen
lengte van dagen, geen gevoel van
weg te moeten en te huilen. Nooit
gaat meer iets voorbij.
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Tom van Deel

WENS VAN PASTOOR H. HOEK en PASTOOR G. THURING
EINDELIJK NA 66 JAAR INGEVULD.
Op dinsdagmiddag 2 november 2015 is op de abscis aan de oostzijde van de
kerk van Sint Antonius Abt te Breedeweg een prachtig beeld van Maria “Zetel
der Wijsheid” geplaatst.
Waarom nu pas?
Bij de bouw van de 2e kerk in 1949 heeft men de abscis aan de buitenzijde van
de kerk aangebracht, maar het aanschaffen van een beeld was om financiële
reden nog niet gerealiseerd. Bij het afscheid van pastor Thuring op 20 nov. 2011
kregen parochianen de gelegenheid om een bijdrage te geven voor een blijvend
afscheidsgeschenk. De Pastor had te kennen geven dat hij graag een Mariabeeld
wilde op de abscis en wel Maria Zetel der Wijsheid. Onder meer dankzij alle
gulle gaven is deze wens thans ingevuld.
Het officiële beeld van Maria Zetel der Wijsheid is een zittende Maria met Kind
op schoot. Dan is Maria zowel letterlijk als
figuurlijk de Zetel voor het Kind (de Wijsheid). Dan
draagt zij de Wijsheid op haar arm. Helaas is er op
de abscis onvoldoende ruimte om een dergelijk
beeld te plaatsen vandaar dat er nu een Mariabeeld
rechtstandig is gemaakt.
Beeldend kunstenares;
Het beeld is gemaakt door Kathinka Roovers,
dochter van Peter Roovers de beeldhouwer van het
beeld van Antonius Abt met varken buiten op de
westhoek van de kerk, als je naar het kerkhof gaat!
Ook’t doopbekken is door Peter Roovers gemaakt.
Het Mariabeeld is van klei, keramiek, van onder af
aan opgebouwd, zoals je een pot opbouwt. Het
beeld is hol. Geen mal komt er aan te pas. Het is geglazuurde witte klei, op
verzoek van pastoor Janssen, voor een mooi contrast tegen de bakstenen muur!
Daarna is het in vijf stukken gesneden zodat het in de oven paste, en nog twee
kleine stukken van de sluier. Het is met witte cement aan elkaar gemaakt en met
zes ijzeren draadeinden en chemische ankers aan de kerkmuur verankerd. Het is
165 cm, - zo groot als een echte vrouw - en werd op dinsdag 2 nov door de
kunstenares met twee medewerkers in elkaar gezet en geplaatst verankerd. De
steiger werd belangeloos beschikbaar gesteld door de firma VERA-Steigerbouw
uit Breedeweg.
Teun van Grinsven
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LITURGISCHE AGENDA – 19 DEC. 2015 t/m 20 JAN. 2016
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;
Kerststal bezichtiging met Kerstmis: In de kerk van het
St. Antonius 1e en 2e Kerstdag tussen 14.00 en 17.00 uur;
WEEKEND VAN 19 - 23 DECEMBER
Vierde Weekend van de Advent
za. 19 dec. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
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 Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
wo. 23 dec. Antonius 19.00 u. H.Mis;
DONDERDAG 24 DECEMBER KERSTAVOND
De Meent 17.00 u. G.C.D./Kerstviering; Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin
19.00 u. G.C.D./Kerstviering; Orgel/cantors Dekkerswald
Antonius 18.00 u. H.Mis/Gezinsviering; Jeugdfanfare;
G.Hart
20.00 u. G.C.D.; Kerkkoor Horst Sion Breedeweg
C&D
18.00 u. G.C.D./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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VRIJDAG 25 DECEMBER KERSTMORGEN
Antonius
09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia/Fanfare;
G.Hart
10.00 u. Kindje zoeken voor peuters en kleuters;
ZATERDAG 26 DECEMBER TWEEDE KERSTDAG
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 Breedeweg;
WEEK VAN 27 DECEMBER t/m 01 JANUARI– OUDJAAR NIEUWJAAR
zo. 27 dec. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg
C&D
10.00 u. G.C.D.; KK St.Caecilia;
do. 31 dec. De Meent 17.00 u. G.C.D./Oudejaarsviering;
Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
18.00 u. H.Mis/Oudejaarsviering; Dameskoor
C&D
18.30 u. H.Mis/Oudejaarsviering;
G.G.K./Fanfare Wilhelmina;
Antonius 19.00 u. H.Mis/Oudejaarsviering;
KK Horst Sion Breedeweg
vr. 01 jan. N.H.Kerk 11.00 u. Oecumenische Vredesdienst;
KK Horst Sion Breedeweg
WEEK VAN 02 - 08 JANUARI – DRIEKONINGEN
za. 02 jan. De Meent 17.00 u. G.C.D.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 03 jan. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. G.C.D.; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 05 jan. C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 06 jan. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 08 jan. C&D
19.30 u. Meditatie
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WEEK VAN 09 - 15 JANUARI
Doop van de Heer
za. 09 jan. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 10 jan. Antonius 09.30 u. G.C.D.; Seniorenkoor Breedeweg
C&D
10.00 u. G.c.D.; KK St.Caecilia;
wo. 13 jan. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 16 - 22 JANUARI
Kerkbalans
za.16 jan. De Meent 17.00 u. H.Mis; Dameskoor;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. G.c.D.;
zo. 17 jan. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 20 jan Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 23 - 29 JANUARI
Week van Gebed Eenheid van de Kerken
za. 23 jan. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. G.C.D./Voorstelv.1e Com.; Jeugdkoor Mikado;
zo. 24 jan. Antonius 10.00 u. Oecumenische viering; Alle koren;
wo. 27 jan. Antonius 19.00 u. H.Mis;

KERKBALANSACTIE 2016
- DE KERK KAN NIET ZONDER U ! De jaarlijkse actie Kerkbalans is van vitaal belang voor de parochie en loopt in
feite het hele jaar door. In het weekend van 16/17 januari 2016 zal in onze
kerken extra aandacht aan deze actie worden besteed. Gedurende de daarop
volgende week worden dan de Kerkbalans enveloppen uitgedeeld. Daarin
vindt u de brief waarin u wordt uitgenodigd om met de actie mee te doen of
om het bedrag van uw bijdrage aan te passen.

Ook in 2016 rekenen wij op u, want: De kerk kan niet zonder u !
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GEZINSVIERINGEN OP KERSTAVOND
Donderdag 24 december is het kerstavond. Er zijn twee gezinsvieringen op
deze bijzondere avond:
Om 18.00 uur in de kerk van Cosmas en Damianus met jeugdkoor Mikado.
Tijdens deze viering wordt het kerstspel uitgebeeld. Als je
hieraan mee wilt doen, stuur dan een mailtje naar Mieke
Vissers wilco24@planet.nl. Op vrijdagmiddag voor kerst
(dus 18 december) willen we een keertje oefenen. Als je
toepasselijke kleding hebt, neem die dan mee. We horen
het ook graag als je het leuk vindt om een stukje voor te
lezen.
Ook om 18.00 uur is er een kerstgezinsdienst in de Kerk van Breedeweg
met de Jeugdfanfare Jubilate Deo en Kerstliederen door het koortje van de
moeders van de Kleuter en Peutervieringen
We nodigen iedereen van harte uit om samen met ons kerst te vieren!
De werkgroep gezinsvieringen,

Mieke, Pauline en Irma.

PEUTER- KLEUTERVIERING OP EERSTE KERSTDAG
Op 1e kerstdag is er ’s morgens om 10.00 uur een peuter en kleuterviering in
de kerk van het Goddelijk hart van jezus op de Horst. Met de beamer laten we
het kerstverhaal zien, zingen we bij de kerststal liederen met de kleinsten en
hopen we hen iets te laten voelen van die heel bijzondere sfeer die het
kerstfeest en het Kindje Jezus met zich meebrengen. Van harte welkom

GROESBEEK GASTVRIJ?!
VREDESVIERING OP NIEUWJAARSDAG
In de Protestantse kerk
Zoals elk jaar beginnen we het nieuwe jaar met een vredeviering in de
Protestantse kerk. Het gemengd koor Horst/Sion/ Breedeweg zal zingen,
Burgemeester Slinkman zal de viering openen en enkele Sevan Kivorikian en
Saba Haile zullen vertellen over hun gedachten en ervaringen bij de titel:
Groesbeek gastvrij?! - Er staat eerst een vraagteken, maar dan een uitroepteken, want we menen dat we als Groesbekers werkelijk gastvrij zijn !Van harte welkom in deze openingsviering van het nieuwe jaar.
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EERSTE COMMUNIE
De voorbereiding op de Eerste Communie is begonnen. Op zondag 10 januari
zullen de kinderen van de Breedeweg zich voorstellen in de viering van 9.30u.
Op zaterdag 23 januari doen dat de andere kinderen van de parochie in de kerk
van Cosmas en Damianus. Mochten er nog kinderen zijn, die niet zijn
ingeschreven, dan zijn ze tot die datum nog van harte welkom.
Communiewerkgroep Parochie Cosmas en Damianus

FILMAVOND VOOR JONGEREN TUSSEN 11-16 JAAR
Op vrijdag 18 december is er in de pastorie op de pannenstraat,
een filmavond voor jongeren tussen de 11-16 jaar.
Welke film we gaan kijken is nog een verrassing maar
het wordt vast een gezellige avond!
We beginnen om 19.00 uur de avond duurt tot
ongeveer 22.00 uur. Natuurlijk mag je een vriend(in)
meenemen. Wil je je voor 10 december opgeven via
isabel@cosmasendamianus.nl
Mocht je/u nu ouder zijn dan 16 jaar en vind jij/u het leuk om mee activiteiten
voor jongeren te organiseren stuur dan ook een mail.
We zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen bij het
organiseren van jongeren activiteiten.
Tot op de filmavond!

Groetjes, Isabel

ADVERTENTIE KLEINE HEILIGE GEEST

- 14 -

- VIVACE EN TRENTE PLUS Groesbeekse Popkoren
slaan handen inéén!
December, een maand waarin Trente
Plus en Vivace de handen in één
slaan om u samen met nog 2 koren
een mooie avond vol muziek aan te
bieden. De
voorbereidingen zijn in
volle gang. Noteer vast
in uw agenda:
vrijdagavond
18 december, Cosmas
en Damianus kerk te
Groesbeek!

ADVENTSOPTOCHT
De gezamenlijke kerken in Groesbeek organiseren samen met de
oudercommissie van de Kabouterhoeve en de Toffe BSO een adventsoptocht
met lampionnen!
Wanneer:
Waar:

Zaterdag 19 dec. 2015 vanaf 16.45 uur
Vertrekpunt is de RK Kerk Cosmas en Damianus

Na de inloop beginnen we met een adventsverhaal in de
kerk van H.H. Cosmas en Damianus. Vervolgens 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 fijn als er veel kinderen komen, zodat er in dit
weekend van de vierde Advent een lange stoet van lichtjes
door ons dorp trekt. Dus kom met je lampion en loop mee!
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AFSCHEID SIMON MEILINK ALS VOORZITTER
KERKKOOR HORST SION NA EEN PERIODE VAN 34 jaar.
Op zaterdag 31 oktober vierde kerkkoor Horst Sion het Caecilafeest.
Tijdens dit feest werd afscheid genomen van Simon Meilink.
In 1980, Simon was toen 35 jaar, werd hij gevraagd om lid te worden van het
kerkkoor op De Horst. Nauwelijks een jaar later, 1981, vond de toenmalige
dirigent, de heer Th. Schreven, dat er een koorbestuur moest komen, Gelet op
zijn opleiding en achtergrond was er maar een die dit zou kunnen en moeten
gaan invullen…Dus ging Simon van start; enthousiast, voortvarend en met een
enorme betrokkenheid.
Het allereerste bestuur bestond, naast Simon, uit de dames Lien Duighuizen,
Riet Reining en Riet Joste.
Door de jaren rouleerden de bestuursleden; echter 1 man bleef op zijn post,
juist, Simon Meilink.
Op de vraag “Hoe kwam dat ?” was het antwoord eenvoudig: “Er kwamen
nooit kandidaten”. Toch vond hij dat “iemand het moest doen” en dus bleef hij
maar zitten.
En zoals hijzelf aangaf: “Ik heb het altijd met plezier gedaan, waarbij mijn
uitgangspunt was, om mensen bij elkaar te houden, middels saamhorigheid en
verbondenheid door liefde voor muziek”.
Dat was met name aan de orde bij de samenvoeging van kerkkoor De Horst
met kerkkoor Sionsheuvel in 2001: “de meest memorabele periode en
bestuurlijk gezien de meest intensieve periode van mijn voorzitterschap”.
Zijn voorzitterschap telde 5 dirigenten: The Schreven, Peter Ligtermoet,
Gerard Polman, Ad Geelen en de huidige dirigente, Joke Majoor.
Voor zijn enthousiasme,
betrokkenheid en vastberadenheid
werd Simon op 26 april 2013
koninklijk onderscheiden. Het koor
liet zijn erkentelijkheid en
dankbaarheid blijken middels een
prachtig polshorloge.
Ook Paulien, de echtgenote van
Simon werd veel dank gebracht.
Als symbool ontving zij een mooi
boeket bloemen.
Vanaf deze plek willen we Simon
en Paulien nogmaals hartelijk dank
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zeggen voor hun inspanning al die jaren.
We wensen Simon nog vele mooie jaren van zingen en invaldirigent toe, nu
in de luwte, bij het koor dat m.i.v. 1 januari a.s., ook dankzij zijn
inspanningen, samengaat met het koor van St. Antonius als Kerkkoor Horst
Sion Breedeweg.

SINT CAECILIAFEEST KOOR HORST SION
Op 31 oktober, vierde kerkkoor Horst Sion het jaarlijkse Caecilafeest met een
H. mis in de kerk van De Horst. Daarna werd in zaal Hopmans in de koorkring
verder gevierd; een heerlijk buffet, een leuke loterij en lekker bijpraten met
een zacht muziekje op de achtergrond.
Tijdens dit feest werd Maria Cillessen, 40 jaar lid van het koor, in het zonnetje
gezet. Waarnemend voorzitter Jan Leenders memoreerde haar verdiensten: ze
zingt als sopraan het hoogste lied, en dat
doet ze trouw. Er gaan weinig repetities
en uitvoeringen voorbij waar Maria
afwezig is. Ze is stil en bescheiden
aanwezig, maar heeft zeker gevoel voor
humor en kan het met iedereen goed
vinden. Pastor Janssen dankte Maria
namens de parochie. Hij speldde haar de
gouden medaille van de Nederlandse Sint
Gregoriusvereniging op, waarna de
kerkbezoekers haar konden feliciteren.
En dat deden velen!
In de zaal werd Maria weer in het zonnetje gezet. Ze kreeg als dank voor al die
jaren namens het koor een prachtige halsketting.
Vanaf deze plek willen we haar nogmaals van harte feliciteren en haar danken
voor al die 40 jaren. We wensen haar nog vele mooie jaren van zingen toe bij
het koor, dat volgend verder gaat als: Kerkkoor Horst Sion Breedeweg.
Bestuur en leden kerkkoor Horst Sion.

HOMMAGE AAN MONSIGNORE MARCO FRISINA
Door het Cäcilienchor uit Wyler.
In het najaar van 2013 zijn wij met ons gehele koor op bezoek geweest bij
Monsignore Marco Frisina in Rome. Nu was hij hier bij ons op bezoek.
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We voelden ons vereerd: wie zijn wij als kerkkoor uit het kleine Wyler aan dat
deze grootse musicus waarvan wij zo’n 80 werken uitvoeren, aan ons een
bezoek heeft willen brengen.
Zijn muzikaliteit maar ook de bescheidenheid van deze priester heeft ons hem
nog intenser doen bewonderen. MUZIEK is voor hem LIEFDE, wat hij graag
aan een groot publiek wil doorgeven.
Wat hebben we genoten van deze 3 dagen in het teken van Marco Frisina.
Twee concerten waarbij hij zelf aanwezig was en een H. Mis in de Marien
Basilika in Kevelaer mochten we uitvoeren.
Inmiddels hebben we een mooie traditie van jaarlijkse concerten in de kerken
in Wyler en in De Horst. Met name de kerk op De Horst is een prachtige
locatie, met de mooiste akoestiek in de wijde omgeving, waar het een genot is
om te mogen zingen.
Bij deze adventsconcerten, o.l.v. Theo Giesbers was het thema: “Hört es singt
und klingt mit Schalle. Macht euch auf, geht hin zum Stalle”.De muzikale
ondersteuning door een professioneel symfonieorkest, en de solisten, gaven
‘n extra tintje aan deze unieke concerten. Het bijwonen was een prachtige
voorbereiding op Kerstmis.
Het Cäcilienchor uit Wyler wenst een ieder een zalig kerstfeest en een
muzikaal, en liefdevol 2016 toe.
Koorlid: Ria de Haan.

KERSTCONCERT 2015 GROESBEEKS GEMENGD KOOR
Op zondagmiddag 20 december om 16:00 uur zal het Groesbeeks Gemengd
Koor nog een kerstconcert ten gehore brengen in de Antonius Abtkerk,
Kerkplein 4, 6581 AC Malden. Het programma is samengesteld uit
internationale kerstliederen uit Duitsland, Spanje, Portugal en Zuid-Afrika.
Uiteraard zingt het koor ook traditionele liederen, zoals Nu zijt wellekome en
Engelenzang. Hoewel alle liederen het thema Kerstmis hebben, is het
interessant te horen dat in de verschillende landen met ieder zijn eigen cultuur
de melodieën en het ritme zo verschillend klinken en daarmee verschillend
uitstralen.
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PASTORAAT
LIEF EN LEED
Gedoopt:
Stijn, zoon v. Bianca Reinartz en Twan Tax, Ketelstraat 40
Bas, zoon v. Bianca Reinartz en Twan Tax, Ketelstraat 40
Amberly, dochter v. Marscha Willemse en Freddie Wijers,
Schrouwenberg 49
Lars, zoon v. Floor Thomassen en Jeroen Jochoms, Hüsenhoff 68
Jessy, dochter v. Joyce Broens en Ronny Burgers, Veenbeshof 11
Djay, zoon v. Dominca Visser en Ton v. Doorn, Reestraat 12a
Hugo, zoon v. Dagmar Klaassen en Bart v.d. Bergh, Gen. Gavinstraat 148
Bryan, zoon v. Chioma Uche en Andy Verstraaten, Dorpstraat 32
Saar, dochter v. Simone Berbers en Laurence Veulings, Hüsenhoff 66
Sophie, dochter v. Marloes de Schouwer en Melvin Willems,
Gen. Gavinstraat 345
Overleden:
Francina Gertruida Faassen-Kouws, Vijverweg 1, 85 jaar
Antonia Johanna Maria Kouws-Jacobs, Paulus Potterweg 4, 61 jaar
Willem Hubertus Stekhuizen, Mesdagweg 62, 71 jaar
Johannes Wilhelmus Hendrikus Maria Verriet, Drentselaan 10, 66 jaar
Johanna Regina Bons-Rikken, Kleermakersgroes 40, Gennep, 95 jaar
Gerardus Antonius Maria Rensen, Bruuk 10, 64 jaar
Petronella Theodora Maria Weijers, Tooropweg 21, 70 jaar
Christina Johanna Maria Rikken-Jochijms, Nieuwe Holleweg 12, 91 jaar
Petronella Johanna Maria Haans-Sengers, Mansberg 102, 49 jaar
Johanna Megchelina Geertruida M. de Bruijn-Verbeeten, Mooksebaan 15, 87 jaar
Wilhelmina Maria Jochems-Broeren, Rembrandtweg 43, 69 jaar
Jacques van Montfort (Diaken), Ubbergseveldweg 64, Nijmegen 55 jaar
Gijsbertus Johannes Poelen Stationsweg 17-E, 80 jaar
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REACTIES EN KOPIJ
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 04-01-2016 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 Diaken, I. van Baal en D. Booyink, pastoraal
werksters
PAROCHIEBESTUUR H.H. COSMAS EN DAMIANUS
Pastoor-voorzitter:
Dhr. H Janssen
Kloosterstraat 2
Vice-voorzitter:
Dhr. G. van Gorkum Gen. Gavinstr. 72
Secretaris:
Dhr. R. Paulis
St. Antoniusweg 2A
Beheerder gebouwen:
Dhr. T. Koch
Frieselaan 8
Beheerder administratie:
Dhr. G. Peters
Zwanenveld 9123
Communicatie:
Dhr. E. Schuivens
Bruuk 81
Penningmeester:
Personeel en vrijwilligers:
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