Beste Parochianen
Kerstmis – een nieuw begin
“Een kind wordt ons geboren”, zegt de profeet Jesaja.
De geboorte van een kind beeldt de hoop uit tegenover al het kwaad in deze
wereld. Ieder kind dat geboren wordt, is een nieuw begin en opent nieuwe
mogelijkheden. Met de geboorte van Jezus is ook iets nieuws begonnen.
“God is mens geworden om te worden wat wij zijn en ons te maken wat Hij is”,
schreef Irenaeus van Lyon. God is naar ons toegekomen.
Hij heeft ons duidelijk gemaakt deel uit te willen maken van ons leven. Hij is
iemand van ons geworden. Hij vereenzelvigt zich met de kleinste mens, met
wie niemand zich wil vereenzelvigen.
Jezus heeft ons zijn leven voorgeleefd als een voorbeeld om Hem na te volgen
en net zo te doen als Hij gedaan heeft. Voor Hem staan liefde en eerlijkheid
centraal.
Jezus wil ons weer in beweging zetten om Gods licht te laten schijnen over ons
hart en leven, ook als duistere plekken aan het licht komen. De moed om jezelf
en elkaar te zien zoals je bent, met je lichte en schaduwkanten. Niets
goedpraten, niemand zomaar van iets de schuld geven, maar in barmhartig
vertrouwen elkaar de ruimte gunnen voor verzoening.
Wij doen dat niet alleen voor onszelf.
We proberen zo de wereld voor elkaar leefbaar te maken. Een leefbare wereld,
hoezeer verlangen we daar niet naar. In alle tijden van het jaar zie je de
beelden van mensen die leven waar het leven niet leefbaar meer is. Wanneer
je mensen ziet die leven op plekken en in omstandigheden waar oorlog is en
honger, waar mensen geen beroep kunnen doen op recht. Maar ook dichtbij in
onze eigen omgeving. In vastgelopen situaties, bij angst en wantrouwen. Hoe
brengen wij daar liefde, respect, voedsel en recht? Ons verlangen naar liefde,
licht, recht en waarheid brengt ons bij elkaar.
Met uw ogen gericht op het welbevinden van de ander wens ik u allen een
zalig Kersfeest toe. Laten we iets nieuws beginnen.
Henk Janssen pastoor.

-1-

HET NIEUWE ONZE VADER
Om in het Nederlandse taalgebied één tekst te hebben, besloten de
Nederlandse en Belgische Bisschoppen tot twee aanpassingen:
Vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring,
- wordt en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
Dus: Onze vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze
schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.
Ik vind het altijd jammer als mensen teleurgesteld zijn in het gebed. Dit komt
vaak door hun verwachting van het bidden: je kunt niet om iets bidden dat
niet in de Wil van God al op je ligt te wachten. Dus op de vervulling van je
gebed moet je wel 110% vertrouwen, maar je weet niet of dat wat je vraagt
ook overeenstemt met de Wil van God, zeker niet als het om iets bijzonders
gaat. In zekere zin moet je als bidder daarom alle wensen en hopen in jezelf
‘neutraliseren’, zodat je je bij voorbaat verenigt met de Wil van de Vader. ‘Uw
Wil geschiede’ is daarom in het Onze Vader misschien wel de mooiste zin.
De verhoring van je gebed bestaat er vooral in, dat je weer open komt voor de
stroom van Liefde, die altijd van God uitgaat. En voor het grote Vertrouwen,
dat geen haar op je hoofd wordt gekrenkt zonder dat de Vader in de hemel het
weet. Het gebed is dus niet zomaar smeken maar vooral je openstellen voor
de Goddelijke Liefde, die altijd naar je toekomt. Als je in jezelf die verbinding
maakt en je openstelt voor de stroom van Liefde, ben je vanaf het moment dat
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je begint te bidden, al een ander mens : niet meer een mens met angst, maar
een mens met vertrouwen. Zo kan het zijn dat het lijkt alsof je gebed niet
verhoord wordt, terwijl je ongemerkt al een ander mens geworden bent: niet
meer angstig, maar vol overgave.
Als je het gevoel hebt dat je je durft over te geven aan wat God voor je heeft
weggelegd, bid dan de mooie en eenvoudige woorden die Jezus aan zijn leerlingen gaf toen ze Hem vroegen: “Leer ons bidden”. Het Onze Vader zal dan
een teken zijn van je vertrouwen op God. Wat je in jezelf voelt, voel je dan in
de woorden die je bidt en vanuit die woorden werkt die kracht terug op je ziel.
Jos van Rooij

VAKANTIE PASTOR VAN ROOIJ
Aafwezig van 26 januari t/m 11 februari 2017
Onze jongste zoon, Jan Willem, is ontwikkelingswerker in
Myamar, het voormalige Birma. Hij ging er in 2012 op goed
geluk heen. Het leek hem wel spannend, omdat het
generaalsregiem besloten had het land te openen voor de
westerse wereld en voor een democratisch regime. Op het
vliegveld ontmoette hij een meisje van zijn studie, die hem een kamer aanbood
in het huis waar ze woonde. Hij schreef: “Ik logeer de komende tijd bij Mieke,
en heb dankzij haar een extreme soft landing. Ze woont in een heel mooi huis
met airco en een wasmachine. Met mooie houten vloeren en een hek dat
nooit op slot hoeft omdat het blijkbaar heel erg veilig is in deze stad. Mieke’s
‘kleding-kamer’ waarin ik de eer heb te mogen huizen blijkt beter dan menig
kamer die ik in Amsterdam heb bewoond en heeft zelfs ingebouwde airco uit
1978.” Korte tijd later kreeg hij op dezelfde manier een baan bij een
Ontwikkelingsorganisatie die overstromingen bestudeerde en hoe mensen op
te vangen. En beginnende bedrijfjes vroegen hem websites te maken.
Mieke bleek al spoedig een goede vriendin; Samen besloten ze te gaan werken
aan de homo-emancipatie door feesten te gaan organiseren voor homo- en
lesbische jongelui. Dat was van meet af aan een succes. Dat is uitgegroeid tot
het organiseren van een jaarlijkse Fototentoonstelling en Filmfestival voor
“LHGB”s op het terrein van de Franse Ambassade. Zo is hij kleine zelfstandige
geworden, die voor de opmaak en uitvoering van festivals wordt gevraagd.
Het wordt hoog tijd dat ik hem eens een keer ga opzoeken.
Het is nog net het goede seizoen (+ 30 graden !)
Jos van Rooij
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BRUUKS ALLERLEI

Gedachtenishoekje
Van het gedachtenishoekje dat door koster Pierre Ronden was
ingericht voor Gerda Zwitserloot en dochter Mirella is door
veel mensen dankbaar gebruik gemaakt. Mooie, meelevende en verdrietige
gedachten en wensen zijn neergeschreven. We kunnen alleen maar bidden en
hopen dat zij langs deze donkere weg toch het licht mogen vinden.
Vieringen Kerstmis en Oudejaarsavond
Op Kerstavond is er in de kerk van Breedeweg om 20.00 uur de Nachtmis, een
Eucharistieviering met volkszang. We zingen de vertrouwde kerstliederen en
Fanfare Jubilate Deo zal deze liederen begeleiden. Daarnaast zal de fanfare ook
nog enkele stukken spelen. Ook de kinderen zijn in deze viering van harte
welkom!
Op Kerstmorgen is er een eucharistieviering met het gemengd Koor Horst
Sion Breedeweg. Ook zij zullen een aantal vertrouwde kerstliederen zingen
samen met u. De viering begint om 09.30 uur
Tegelijk is er in de kerk van de Horst een Kleuter- en Peuterviering: “Kindje
zoeken”. Deze viering begint om 10.00 uur
Op tweede kerstdag is er op Breedeweg geen viering. U wordt van harte
uitgenodigd in de viering om 10.00 uur in de kerk van Cosmas en Damianus.
’s Middags worden er door het Koor Horst Sion Breedeweg kerstliederen
gezongen van 14.00 tot 15.30 uur.
Tegelijkertijd is er een KERST-INN in Cosmas en Damianus, een openmiddag
voor kinderen en ouders met het jeugdkoor Mikado. Er is van alles te knutselen
en er zullen kerstverhalen worden verteld met behulp van de beamer.
Op Oudejaarsavond is er om 19.00 uur een eucharistieviering met het koor
Horst Sion Breedeweg. Op een feestelijke wijze willen we het oude jaar
uitluiden en het nieuwe jaar inluiden.
Op Nieuwjaarsmorgen is er alleen de vredeviering in de Protestantse kerk,
waarvoor u verderop een uitnodiging vindt. We wensen u hele fijne vieringen.
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OPEN BIJBELGESPREK
Elke woensdagochtend van 10.00 - 11.30 uur op de pastorie
We nodigen u uit om bij een gezellig kopje koffie of thee op woensdagmorgen
in de pastorie deel te nemen aan een gesprek over de Bijbellezingen van de
komende zondag. Met ‘open’ bedoelen we dat u niet perse elke woensdag
aanwezig hoeft te zijn. U kunt ook zomaar eens een keer komen meedoen.
De ochtend zal geleid worden door Mevr. Ria Hopman
U hoeft zich dus niet in te schrijven. We zijn al begonnen op woensdag 12
oktober en we vormen al een leuk klein groepje, maar er is nog ruimte genoeg
voor meerdere mensen. Van harte welkom. U kunt zich aanmelden via tel. 024
- 3971473 of via de mail: par.groesbeek@kpnmail.nl of u kunt gewoon komen.
Van harte welkom Ria Hopman en Jos van Rooij.

VREDESVIERING OP 1 JANURI-IN DE PROTESTANTSE KERK
Thema:
VVV BERG EN DAL
Verbinden - Verstaan - Vertrouwen

De drie letters die ons zo vertrouwd aandoen staan voor drie woorden, die we
als leidraad zien voor een goede en fijne gemeenschap, waarin we elkaar en de
nieuwe Nederlanders van harte welkom heten:
Verbinden, bruggen slaan, mensen niet isoleren of aan hun lot over laten.
Verstaan, dat is met je hart luisteren n aar mensen vanuit hun eigen achtergrond, verlangens en dromen.
Vertrouwen, er vanuit gaan dat mensen het goed menen, dat ze niet alleen
willen werken aan het geluk van zichzelf maar ook aan dat van medemensen.
Namens burgemeester Slinkman zal wethouder Eric Weijers de inleiding doen
en stil staan bij het woord Verbinden. De viering wordt opgeluisterd door het
zangvijftal Pentium. Lisette Cillessen zal af en toe op de piano spelen
We heten u van harte welkom. De viering begin om 11.00 uur
Na de viering is er gelegenheid in De Serre een kop koffie/thee/glaasje fris te
drinken en elkaar geluk en vrede te wensen in het nieuwe jaar.
Werkgroep Vredesinitiatieven, Bahaï, katholieke en protestantse kerken.
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De Geboorte van Jezus
van onschatbare betekenis voor de aarde
“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde, het water gaat er anders dan
voorheen”, zingt Paul de Leeuw. Jezus heeft een steen verlegd, die de geestesstroom van de mensheid definitief heeft veranderd.
Drie dingen wil ik noemen die Jezus niet zomaar heeft gebracht, maar heeft
verankerd tot in het diepst van ons mens-zijn:
Vergeving - Genezing door liefde - Vertrouwen op God.
Vergeving : Een van de grootste daden van Jezus is dat hij het toenmalige
strafrecht, dat er van uit ging dat je je moest wreken en dat je minstens
hetzelfde terug moest doen - de wet dus van ‘Oog om oog, tand om tand’ heeft doorbroken: “Bemint uw vijanden en doet wel aan wie u haten”.
Wij kunnen ons nu niet meer voorstellen hoe revolutionair en nieuw deze
boodschap in die dagen is geweest en hoeveel verzet die heeft opgeroepen.
Maar nu weet ieder kind intuïtief dat vergeven vanzelfsprekend is, ook al kan
het zijn woede en drift nog niet altijd beheersen. Ook wij volwassenen weten
in ons hart dat vergeven de enige weg is, ook al kunnen we het niet altijd
opbrengen. Het is alsof tweeduizend jaar Christendom dat in ons hebben
gelegd, ondanks het geschreeuw en de bravoure die je om je heen soms ziet.
Genezing door liefde: Een tweede realiteit, die Jezus diep verankerd heeft in
de geschiedenis en ‘t bewustzijn van de mensheid is: “Genezing door liefde”.
Alleen liefde heelt! Liefde heelt op de eerste plaats het hart en het hart heelt
het lijf. We kennen allemaal verhalen van artsen die heel diep met hun patiënten meeleven. Dat vinden we nog steeds bijzonder. Maar echte genezings-wil
kan alleen maar worden aangestuurd door liefde. En zonder genezings-wil kan
een arts niet genezen.
Maar misschien moeten wij onze ideeën van liefde bijstellen. Misschien is álle
medische kennis en inzet in wezen liefde voor de medemens , ondanks dat
soms geld en macht, en het achterhouden van de waarheid om de prijs op te
drijven, een rol spelen. De draden en de paden van de liefde worden hierin
steeds zichtbaarder: hard werken is ook liefde, wetenschappelijk onderzoek is
ook liefde, het ontdekken van nieuwe therapieën is ook liefde. De wereld
openleggen voor elkaar, zodat je elkaar altijd en overal kunt bereiken en altijd
en overal met elkaar kunt meeleven, is ook liefde.
-6-

Vertrouwen op God: Een derde aspect dat Jezus op aarde verankerd heeft, is
vertrouwen op God - iets dat we nu misschien kwijt lijken te zijn, omdat we
met het woord God geen raad weten. Jezus is heel vertrouwd met God. Hij
noemt hem Vader in de hemel. Hij zegt vaak: “De Vader en ik zijn één”.
Ook wij dragen vanaf onze geboorte de belofte in ons dat we kinderen van het
Licht zijn en niet zomaar alleen kinderen van vlees en bloed. Wij dragen de
belofte in ons dat we steeds ‘Lichter’ kunnen worden, steeds dienstbaarder,
steeds stralender. Dat we ons één kunnen voelen met het grote Licht, waaruit
we geboren zijn. Dan kunnen ook wij zeggen: “Ik en de Vader zijn één”. Dan is
Christus ook in ons geboren en niet alleen in Jezus in het stalletje. Ook deze
belofte heeft Jezus voorgoed op aarde verankerd.

BEDANKT ALLE VRIJWILLIGERS
Beste vrijwilliger/ster vanuit het bestuur en het team van pastores willen we u
van harte bedanken voor het vele, vele werk dat u afgelopen jaar weer hebt
verzet in koren en op allerlei terreinen van de parochie !!!

Vaak zomaar in stilte en om allerlei
persoonlijke redenen zijn er ook het
afgelopen jaar weer een aantal
vrijwilligsters en vrijwilligers
teruggetreden en is hun plaats door
anderen ingenomen.
We willen u/jullie heel graag van
harte bedanken en tegelijk jullie
opvolgsters en opvolgers van harte
welkom heten.
Tegelijk hebben we behoefte aan
nieuwe vrijwilligsters en vrijwilligers:
- mensen voor het parochiebestuur
- lectoren/lectrices in de vieringen
- medewerkenden in werkgroepen communie vormsel, gezinsviering..etc.
Meld u gerust aan bij het secretariaat ( Diny Rutten 024 3971473) en een van
de pastors of een medewerkende komt een praatje met u maken. J.v.Rooij
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2017
Komende maand start de actie kerkbalans weer.
We willen graag alle mensen die het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan
het functioneren en welslagen van onze parochie van harte bedanken voor
hun gift. We zijn ervan afhankelijk. De parochie wordt niet gesponsord door
het Bisdom: we leven van de opbrengsten en giften, die we als parochie van u
ontvangen. Het parochiebestuur is druk bezig om via verhuur van de pastorie
inkomsten te ontvangen, maar de grote gever blijft u. Nogmaals dank.
Graag zouden we degenen die nog geen bijdrage aan de parochie hebben
gedaan of hun beloofde bijdrage nog niet hebben overgemaakt, willen vragen
dat alsnog te doen op het rekeningnummer van de parochie:
H.H. Cosmas en Damianus: NL86RABO0117405949
St. Antonius:
NL29RABO0117405132

DE KERK KAN NIET ZONDER U ! De komende actie Kerkbalans wordt gehouden
in het weekend van 22/23 januari 2017
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 2017 rekenen wij op u, want:
De kerk kan niet zonder u !
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2016 SOLIDARITEIT DOORGEVEN!
We geven af en toe een bijdrage aan de voedselbank of als er een grote ramp
gebeurd is. Niks mis mee! Maar solidariteit met arme mensen vraagt meer.
Onze solidariteit zou niet gebaseerd moeten zijn op wat we ooit willen terugkrijgen, maar op hetgeen we allang van anderen gekregen hebben. Van onze
ouders vooral, die ons met hun liefde omringd hebben zodat we konden
opgroeien en konden worden wie we zijn. Zelfs in de meest zelfredzame en
productieve fase van ons leven moeten we beseffen dat we zijn wie we zijn
dankzij de liefdevolle zorg en opvoeding die anderen ons gaven. Gods liefde
voor ons wordt zichtbaar door de liefde die wij van anderen kregen.
De liefde die wij van anderen ontvingen, is de basis voor onze solidariteit met
anderen. Die solidariteit mag zich niet beperken tot onze eigen kring . Álle
mensen zijn door God geschapen, voor álle mensen is Jezus gestorven
De projecten van de Adventsactie willen niet ‘bemoederen’, maar
zelfredzaamheid van mensen vergroten. De adventsactie ziet mensen bij haar
projecten niet als ‘object van liefdadigheid, maar als partners bij de opbouw
van een rechtvaardige wereld. Dat doet recht aan hun waardigheid en
creativiteit.
Iedere ouder hoopt het beste voor zijn kind. Iedere nieuwgeborene is een
nieuwe kans op een mens die opkomt voor een betere wereld. Ieder kind bergt
in zich de hoop en het verlangen naar een betere toekomst. Het hoogtepunt
van die hoop is de geboorte van het kind Jezus. Laten we in de verwachting
van Kerstmis ons hart laten raken en onze solidariteit tonen. Zo bouwen we
mee aan een wereld zoals het kind in de kribbe die gewild heeft.
Dit jaar vraagt de Adventactie aandacht voor vijf projecten, die moeders en
kinderen centraal stellen. Meer informatie vindt u op www.adventsactie.nl .
U kunt bijdragen via de collecte in de kerk, via de acceptgiro die veel mensen
thuis ontvangen. U kunt ook doneren via de website van Adventsactie.
Extra collecte:
In het kerstweekend - 25 en 26 dec.- zal in onze kerken een extra collecte
worden gehouden. Mocht u liever een bijdrage willen overmaken dan is dat
mogelijk op Rabobank rekeningnummer NL24RABO 0117 4075 50 t.n.v.
Missiecomité met vermelding adventsactie 2016.
Teun van Grinsven
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LITURGISCHE AGENDA – 17 DEC. 2016 t/m 27 JAN. 2017
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: 06-23953385
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 Kerstdag tussen 11.00 en 16.00 uur;
WEEK VAN 17 - 21 DECEMBER - Vierde weekend van de Advent
za. 17 dec. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
zo. 18 dec. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. G.c.d.;
wo. 21 dec. Antonius 19.00 u. H.Mis;
ZATERDAG 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;
G.Hart
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
Antonius
20.00 u. H.Mis; Volkszang/Fanfare Jubilate Deo;
C&D
18.00 u. G.C.D./Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
C&D
20.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
C&D
22.00 u. H.Mis; Koor Vivace
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ZONDAG 25 DECEMBER KERSTMORGEN
Antonius
09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia/Christmas Carols;
G.Hart
10.00 u. Kindje zoeken voor peuters en kleuters;
MAANDAG 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
14.00 – 15.30 u. Kerst samenzang; KK Horst Sion Breedeweg;
WEEK VAN 27 - 30 DECEMBER
wo. 28 dec. Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 31 DECEMBER - 06 JANUARI - Oudjaar - Nieuwjaar – Driekoningen
za. 31 dec. De Meent 17.00 u. G.C.D./Oudjaarsviering;
Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. G.C.D./Oudjaarsviering;
C&D
18.30 u. H.Mis/Oudjaarsviering;
KK St.Caecilia/Fanfare Wilhelmina;
Antonius 19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg
zo. 01 jan.

Antonius
C&D
Prot. Kerk
di. 03 jan. C&D
wo. 04 jan. Antonius
vr. 06 jan. C&D

09.30 u. Geen viering;
10.00 u. Geen viering;
11.00 u. Vredesviering; Koor Pentium;
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
19.00 u. H.Mis;
19.30 u. Meditatie

WEEK VAN 07 - 13 JANUARI - Doop van de Heer
za. 07 jan. De Meent 17.00 u. H.Mis.; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
zo. 08 jan. Antonius
09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 13 jan. Antonius
19.00 u. H.Mis;
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WEEK VAN 14 - 20 JANUARI
za.14 jan. De Meent 17.00 u. G.C.D.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. G.C.D.;
zo. 15 jan. Antonius
09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
wo. 18 jan Antonius
19.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 21 - 27 JANUARI
Week van Gebed Eenheid van de Kerken - Kerkbalans
za. 21 jan. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis;/Voorstelviering 1e Communie/
Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
zo. 22 jan. Prot.kerk 10.00 u. Oecumenische viering; Gezamenlijke koren;
wo. 25 jan. Antonius
19.00 u. H.Mis;

KERSTWENS
De onbevangenheid van het Kind
De overgave van Moeder
De bescheidenheid van Vader
De vreugde van de Engelen
De verwondering van de Herders
De eerbied van de Koningen
Kan inspiratie zijn voor
Uw liefde en gezondheid
Voor nu en later
Voor uw verdere leven
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Kerstmis 2016: 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 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!!

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!!
******************
HUISMUSEUM MET KERSTTENTOONSTELLING
“De Kleine Heilige Geest” het ‘Huismuseum’ van Diny Kuijpers heeft weer
een prachtige Kersttentoonstelling.
Op Tweede kerstdag is het geopend van 10.00 – 17.00 uur op alle andere
dagen na telefonische afspraak: Tel: 024-6636755 of 06-11274854 website
www.dekleineheilgegeest.nl van Ruysdaelweg 37 Groesbeek
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Gezinsvieringen
Weet jij wie er allemaal in de kerststal komen?
Wij willen dat graag samen met jullie vertellen.
We zijn op zoek naar kinderen die de kerststal
een gezicht willen geven. En naar jongeren die
het verhaal willen vertellen!
Wil je meedoen, geef je dan op via
wilco24@planet.nl.
We gaan (onder voorbehoud) op
woensdagmiddag 21 december om 14..30 uur
oefenen in de kerk van het dorp.
De gezinsviering is op Kerstavond 24 december
om 18.00 uur.
De eerste gezinsviering in het nieuwe jaar is
een voorstelviering van de communicanten.
Op 21 januari om 19.00 uur in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus en op 29
januari om 09.30 uur in de kerk van St. Antonius.
We hopen jullie allemaal te zien op Kerstavond.
Werkgroep gezinsvieringen: Pauline, Mieke en Isabel

Vormsel
Op 12 en 19 november was de vormselviering, 45 jongeren hebben het
vormsel ontvangen. Vanaf september zijn de vormelingen bezig geweest met
de voorbereiding op het vormsel. Ze hebben gewerkt in het vormselwerkboek
bij gastouders. In het werkboek staan verschillende Bijbelverhalen en actieve
opdrachten. Zo hebben ze o.a. een gebedsarmbandje gemaakt en een kaartje
voor iemand die eenzaam of ziek is. Daarnaast zijn de vormelingen naar
Orientalis geweest en naar de kathedraal in Den Bosch. Elke week hadden de
vormelingen samen met hun klasgenoten een lesje op school.
Werkgroep en gastouders nogmaals dank voor jullie inzet, we kijken terug naar
een mooie voorbereiding en vormselviering.
Hartelijke groeten, Isabel van Baal
- 14 -

JUBILARIS VAN KERKKOOR HORST SION BREEDEWEG GEHULDIGD
Tijdens het Ceciliafeest
van kerkkoor Horst Sion
Breedeweg werd Nellie
Janssen Wollenberg
gehuldigd voor haar 40
jarig lidmaatschap.
Nellie zingt bij de alten.
Ook is ze jarenlang
bestuurslid geweest.
Nellie heeft haar sporen
ook verdiend in de
pastorie, het poetsen
van de kerk en het versieren met bloemen van de kerk.
Uit handen van pastoor Henk Janssen kreeg ze de gouden St.
Gregoriusmedaille opgespeld, waarna ze tijdens het feest de erbij behorende
broche en oorkonde van voorzitter Lianne Alsemgeest overhandigd kreeg.
Samen met haar man Toon werd ze nog even in de bloemetjes gezet.
De foto is gemaakt door Simon Meilink.

KERKKOOR HORST SION BREEDEWEG
- in KERST-SFEER Zaterdag 24 – 12 Kerstviering 19.00 uur DE HORST
Zondag 25 – 12 Kerstviering 09.30 uur BREEDEWEG
Wij brengen voor u een speciale uitvoering:
Petite Messe: Sur des airs de Noëls
van Abbé Bourguignon.
Maandag 26 – 12 van 14.00 uur tot 15.30 uur DE HORST
zingen wij samen met onze klein / kinderen,
sfeervolle kerstliederen bij de kribbe.
Zaterdag 31 – 12 Oudejaarsviering 19.00 uur in BREEDEWEG

Wij hopen u te ontmoeten!
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Groesbeek het muzikaalste dorp van Nederland
Ik schrijf dit artikel op 22 november, de gedachtenisdag van de Heilige Caecilia
van Rome, patrones van de zangers en de muzikanten.
Waarom zingen mensen en maken ze muziek?
In Groesbeek zijn er tientallen koren en veel muziekgezelschappen.
Als je aan de leden van deze verenigingen zou vragen, waarom zij muziek
maken, zou je veel verschillende antwoorden krijgen. Bij de meesten zit muziek
in de genen en is het een must om regelmatig muziek te maken. Voor
sommigen is het vooral een sociaal gebeuren: gewoon even lekker een avondje
zingen, weg van de dagelijkse beslommeringen en een keer een avondje níet
voor de buis. Voor anderen is het een uitstekend middel tegen de
eenzaamheid. Anderen kunnen wel een instrument bespelen, maar om dat
nou alleen maar altijd in je eentje te doen……. Dat geldt ook voor zingen.
Samen musiceren blijkt een geweldige kick te geven, en na een avondje muziek
maken, gaat iedereen fluitend of zingend, als herboren weer naar huis.
Het zit ‘m ook in de kracht van de muziek zelf: wanneer je muziek maakt, druk
je je ziel uit in de muziek. Muziek gaat diep en raakt de mensen in hun hart.
Mensen, die samen muziek maken, geven hart en ziel om tot een perfecte
harmonie te komen. En dit zou symbolisch kunnen zijn voor iets, waaraan de
wereld dringend behoefte heeft.
Een stad, een dorp, een kerk of een school zonder koor is als een lichaam
zonder ziel. Iedereen die muziek maakt voelt zich daardoor beter. Voor een
moment verdwijnen alle dagelijkse zorgen en ben je onbekommerd aan het
muziek maken.
In Groesbeek heb je gelukkig veel keuze: er zijn maar liefst 2 fanfares,
dweilorkesten, popbands en er zijn veel lesmogelijkheden. Op het gebied van
koren kun je ook alle kanten uit: kerkkoren en niet-kerkelijke koren,
smartlappenkoor, kinderkoren, jongerenkoren, middenkoren, ouderenkoren;
kortom: voor elk wat wils.
Wat zou het heerlijk zijn, wanneer iedereen in Groesbeek minstens één keer
per week op welke manier dan ook heerlijk muziek zou maken.
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Als dirigent van verschillende koren in Groesbeek zou ik dus reclame willen
maken voor álle muziekverenigingen in Groesbeek. Zoek eens een vereniging
uit van je eigen gading en smaak, ga eens een keer naar een repetitie en doe
lekker mee.
De kerkkoren zijn erg gezellig en kunnen nieuwe leden altijd goed gebruiken.
Het Groesbeeks Gemengd Koor start vanaf januari met een prachtig nieuw
project met heerlijke muziek uit alle tijden (van Brahms tot Bruce Springsteen).
De repetities zijn op de maandag van 20.30u-22.30u. in De Mallemolen.
Jeugdkoor Mikado is voor kinderen van 7 tot 15 en repeteert iedere vrijdag van
17.00u. tot 18.00u. in de kantine van het DAC aan de Zevenheuvelenweg.
De Wielewaal is het bewonerskoor van de Groesbeekse tehuizen en repeteert
’s maandags van 19.00u-20.00u. ook in de kantine van het DAC.
Van harte welkom! Eugène Ceulemans

Kerstconcert in “Cosmas en Damianus” 2016 nú nog grootser!
Het lijkt nog ver weg maar
voordat je het weet zitten we
alweer in december. De tijd van
speculaas en kerstkransen.
VIVACE

Een maand waarin Trente Plus
en Vivace de handen in één slaan om u
samen met nog 4 koren een mooie
avond vol muziek aan te bieden. In 2015
was het de eerste maal. Het grote succes
van dit kerstconcert zal dit jaar met de
overtreffende trap een vervolg krijgen.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Noteer vast in uw agenda: Vrijdagavond
16 december, Cosmas en Damianus kerk
te Groesbeek, Gratis entree!
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TRENTE PLUS

Eerste Communie 2017

Vossenjacht
Zondag 6 november waren er
verschillende Bijbelse figuren te vinden
in het bos. Als start activiteit voor de
eerste communie was er een
vossenjacht. De kinderen werden in
groepjes ingedeeld en in het bos
mochten ze op zoek gaan naar 12
Bijbelse figuren: Jona, de koningen,
Zacheüs, Jezus, de engel Gabriel,
Maria, Martha, Noach, de verloren
zoon, de barmhartige Samaritaan en
Johannes de Doper. Als ze de ‘vos’
hadden gevonden vertelde hij/zij wie
hij/zij was. Tijdens de voorbereiding op
de eerste communie zullen de kinderen nog meer verhalen horen uit de bijbel.
Het was een gezellige middag die we afsloten met warme chocolademelk.
Nogmaals dank aan alle vossen.
Groetjes mede namens de werkgroep, Isabel van Baal

2017 EEN NIEUW JAAR - OOK VOOR DE PAROCHIE
In het komende parochieblad willen we graag wensen, verlangens en vooral
concrete en haalbare doelstellingen van parochianen, medewerksters en
medewerkers en van werkgroepen en koren beschrijven.
Daarom een welgemeende oproep:
Stuur uw wensen, verlangens en dat wat u voor komend jaar als een haalbare
doelstelling ziet,
in naar het parochieblad.
Dan maken wij er een mooi parochieblad van ! Intussen:
Namens Diny, Ria, Reinier, Joke, Gerda Esther, André en Jos
Een Gezegend en gelukkig Nieuwjaar
en bedenk de Bijbelse wijsheid:
“Als God het werkt niet zegent, dan leidt zwoegen tot niets” –
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DE WERKGROEP KERK EN SAMENLEVING PRESENTEERT
DRIE AVONDEN OVER DE ISLAM
De komst van medebewoners in onze gemeente Berg en Dal die een ander
geloof belijden dan dat waar wij mee vertrouwd zijn, nodigt ons uit om dat
geloof beter te leren kennen.
Daarom organiseert de werkgroep Kerk en Samenleving drie avonden in De
Serre naast de protestantse kerk, waarvoor we u van harte uitnodigen.
De eerste avond willen we eenvoudigweg inzicht krijgen in de Islam:
- Hoe en wanneer is dit geloof ontstaan?
- Wat is de boodschap die dit geloof wil uitdragen?
- Welke zijn de wegen waarlangs dit geloof is gegroeid?
- Hoe wordt dit geloof in de praktijk beleden?
De tweede avond willen we proberen discussie- en pijnpunten op tafel
te leggen:
- Wat zijn religieuze verschillen die van beide kanten onoverbrugbaar lijken?
- Wat zijn de culturele verschillen die soms onoverbrugbaar lijken?
- Wat zijn de emotionele breekpunten?
De derde avond zoeken we naar een strategie van ontmoeting.
- Hoe worden we goede medeburgers van elkaar in onze buurt en
gemeenschap?
- Wat kunnen we van elkaar leren in de omgang met elkaar, met ouderen, met
kinderen met eenzamen? Hoe kunnen onze culturen elkaar verrijken?
- Hoe kunnen we elkaar steunen of minstens respecteren in ons geloof en/of
ongeloof?
Bovenstaande titels zijn werktitels.
We willen u vast enthousiast maken.
Opgeven kan al via het secretariaat
- tel. en e-mail zie binnenkant van dit
parochieblad.
De avonden beginnen om 19.30 uur.
De avonden zijn op :
dinsdag 21 februari,
dinsdag 7 maart en
dinsdag 28 maart
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LIEF EN LEED
Gedoopt:
Luuk, zoon v. Monique v. Baal en Jeroen v. Loon, Herwendaalsehoek 2
Jinte, dochter v. Marjolein Schaap en Roel Schoenmakers, Klaproos 5, Milsbeek
Mees, zoon v. Monique Heezen en Mario Mollen, Stekkenberg 47
Noud, zoon v. Monique Lamers en Twan Müskens, Esdoornstraat 23
Nova, dochter v. Angela Hondijk en Gilo Sikking, Eekhoornstraat 23
Mignon, dochter v. Judith Kemperman en Christian Maldonado, de Hekselaar 16
Marijn, zoon v. Sjoukje Kersten en Michiel de Vet, Vlaslant 4, Mill
Ruben, zoon v. Daphne Zwitserloot en Bjorn v.d. Weem, Wanroijseweg 26, Mill
Tycho, zoon v. Jessy Hubers en Bob Steer, Pieter de Hooghweg 34
Julian, zoon van Agata Kochanowska en Danny Nillessen, Leppert 7

Overleden:
Johannes Bernardus van Doorn, van Nispenstraat 38, 87 jaar
Catharina Antonia Th. M. Jacobs-Theunissen, Heidebloemstraat 104, 66 jaar
Antoinetta Anna Maria Thijssen-Bögels, Bezembinder 1, 70 jaar
Johannes Gerardus Marinus Jansen, Hoge Horst 22, 94 jaar
Gerardus Arnoldus Maria Driessen, Herwendaalseweg 8, 80
jaar
Arnoldus Wilhelmus Johannes Maria Eeren, Bremstraat 53,
52 jaar
Gerda Zwitserloot, Hulststraat 3, 69 jaar
Mirella Wijers, Hulsstraat 3, 43 jaar
Antonius Theodorus Jochems, Stationsweg 9, 81 jaar

DE STER
Een ster staat er maar even
In het duister van de nacht
Als teken van het volle leven
Van licht ontvangt men kracht
Een ster staat ook verborgen

Een ster wijst je de wegen
Naar ons onbekende doelen
Waar nieuw leven is gelegen
De stal laat ons dat voelen
Zo is Kerstmis een goed begrip
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Wolken filteren al het licht
Je slaapt dan zonder zorgen
Geen last van bliksemschicht

Geeft het bestaan een nieuwe start
Een kind gelegen in een krib
Mag u raken in het hart
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REACTIES EN KOPIJ
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 2-januari 2017 naar:
Email: par.groesbeek@kpnmail.nl
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
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, R. Franken, kapelaan, J. v. Rooij, diaken en I. van Baal,
pastoraal werkster.
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
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