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EEN GLIMP VAN DE HEMEL
Zondag 31 december 2017, H. Familie B - Lucas, 2, 22-40
'Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij hebt bereid voor de volken:
het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël uw volk’.

Om te beginnen…
De kerststal
zo herkenbaar de heilige familie,
os en ezel, engel, herder en schaapjes en de drie wijzen.
Zo wordt beeldend het geboorteverhaal van Jezus verteld.
Maar achter de beelden zit ook nog heel wat symboliek.
Beginnend bij de os en de ezel:
daar zit een oudtestamentische tekst achter uit Jesaja die luidt:
een os kent zijn eigenaar en de ezel de krib van zijn meester,
maar Israël heeft geen inzicht en begrip.
De herders waren de eersten die het blijde nieuws hoorden;
zij zijn vaak in de stal uitgebeeld als jongen, jongeman, oude man,
dat wil zeggen dat alle generaties samenkomen bij Jezus.
Het waren in die tijd ruige verstotelingen.
De koningen, zij waren de heidenen,
de niet joden aan wie Jezus zich openbaarde.
Zij zijn met drie; dat getal staat niet in de evangeliën,
maar komt door de drie genoemde geschenken voor Jezus, namelijk
goud: koningschap van Jezus,
wierook: het priesterschap van Jezus
en mirre voor de dood van Jezus.
Zij vertegenwoordigen ook de toen bekende werelddelen, namelijk:
Melchior de (oudere) wijze uit Europa, Balthasar de (middelbare) wijze
uit Afrika en Caspar de (jonge) wijze uit Azië.
In de Duitstalige landen hebben ze ook een eigen rijdier,
zoals Melchior een paard, Balthasar een kameel en Caspar een olifant.
De schapen in de stal staan voor Gods volk.
En zo heeft elk land en streek zijn eigen traditie, zo ook in Catalonië.
Daar zit vaak een kakkertje in de stal,
symbool voor de aardse natuur van Jezus en voor vruchtbare aarde
en zo is er nog veel te vertellen over de kerststal,
die wij dankzij de H. Franciscus kennen.
Martijn Pouwelsen
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Van de redactie
‘Midden in de winternacht ging de
hemel open‘… Van jongs af aan
gezongen, klinkt dit lied nog altijd
met Kerstmis. Misschien dachten we
daarbij aan een stralend licht in een
donkere lucht. Zoals Rembrandt in
zijn donkere schilderijen met licht
doorkijkjes geeft naar de hemel,
Gods vrederijk (p.18). Of we beleven
een open hemel meer in een helpende hand of vertrouwen na een moeilijke tijd of een plotselinge ommekeer.
Zo staat Simeon, na lang wachten,
ineens met het Kind in zijn armen,
van wie hij weet, dit is de Redder op
wie ik gewacht heb. God is mens
geworden. Vol vreugde en verwondering, ervaart hij dat de hemel
opengaat.
Wanneer ervaren wij dat de hemel
voor ons open gaat? Misschien als
we even de drukte achter ons laten,
stil worden, ons openen in een
gesprek of ontmoeting of reis met
anderen (p. 7). Of als we stilstaan bij
een levensverhaal zoals dat van Karl
Leisner (p. 6 ), of in de Eucharistie,
de ontmoeting met de Heer zelf.
Dat de hemel met Kerstmis voor
ieder van ons mag opengaan,
wenst
de redactie
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De paus op twitter: “Leer van
de verwondering, voed de
verbazing. Leef, heb lief, geloof.
En, met Gods genade,
wanhoop nooit”. (oktober 2017)
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Pastorale gedachte
Kerstmis voorbereiden….
We zitten in de adventsperiode en we bereiden ons voor op Kerstmis.
Maar hoe bereiden we ons voor op feesten en gebeurtenissen?
Als we jarig zijn, zorgen we dat de slingers hangen (het fijnst is wanneer je
verrast wordt door slingers, die een ander opgehangen heeft), en we zorgen
voor taart. Als we trouwen, zorgen we voor de uitnodiging, mooie kleren en
natuurlijk de trouwringen. Als iemand stervende is, omringen we hem/haar
met onze zorg en nemen we bewust afscheid. Wanneer er een kindje op komst
is, wordt het huis in orde gemaakt.
Al deze voorbereidingen zijn praktisch. Zo bereiden we Kerstmis ook voor. We
kopen een kerstboom of halen onze kunstboom van zolder. We bedenken een
kerstmenu en nodigen mensen uit. Al deze praktische voorbereidingen zijn
nodig en zorgen ervoor dat alles goed verloopt. Maar er is meer…
We mogen ons ook bezinnen op de feesten, nadenken over wat het voor ons
betekent. Wanneer je jarig bent, kijk je naar je leven. We kiezen voor onze
partner omdat we van hem/haar houden. Als iemand stervende is, maakt het
ons bewust wat onze relatie was en wat hij/zij voor ons betekende. En als er
een kindje komt, denk je na over wat je belangrijk vindt in de opvoeding.
En Kerstmis??
Met Kerstmis komt God in Jezus naar ons toe. God is een God die niet ver weg
is maar dicht bij ons. Hij kwam als een klein en weerloos kindje op de aarde.
En kwam in alle duisternis Licht brengen. Het licht van vrede en liefde.
Dat we die vrede in onszelf mogen voelen en mogen delen met onze medemens, zodat we met liefde omzien naar de ander. Want straks zingen we weer
‘vrede op aarde’. Dat we ook werkelijk mee mogen werken aan die vrede want
dan wordt het kerstfeest voor ons allemaal.
De adventstijd is een tijd van voorbereiden. Aan de ene kant bereiden we ons
praktisch voor, aan de andere kant mogen we ons ook bezinnen op Kerstmis.
Wat betekent Kerstmis voor mij? En hoe wil ik meewerken aan die grote
opdracht: vrede op aarde?
Nog een tijdje en dan vieren we Kerstmis…
Ik wens u een goede voorbereiding en alvast een zalig kerstfeest!
Hartelijke groeten,
Isabel van Baal
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Vanuit het pastoraal team
Er bestaat enige onduidelijkheid over kerkelijke uitvaarten.
In onze parochie onderscheiden we een drietal soorten uitvaarten:
- uitvaart met Eucharistie
- uitvaart met Woord – en Communiedienst
- uitvaart met gebedsdienst
In een uitvaart met Eucharistie wordt het protocol van een Eucharistie
gevolgd en wordt aan de familie de gelegenheid geboden:
-

de kaarsen rond de kist aan te steken
een in memoriam te schrijven en te lezen
de eerste lezing uit de Bijbel te kiezen en te lezen
het Evangelie te kiezen
de voorbede te maken en te lezen
het gedachteniskruisje naar de gedachteniskapel te brengen (voor
zover niet geschied tijdens avondwake)
een laatste woord of gedicht te spreken in de vrije ruimte na het
gebed na de communie
liederen uit te kiezen die door een koor gezongen worden

In deze uitvaart wordt aandacht gevestigd op de persoon van de overledene
en op het eeuwig leven na de dood.
In een uitvaart met Woord en Communiedienst wordt het protocol van een
Woord- en Communiedienst gevolgd, dat wat vrijer is dan het protocol van de
Eucharistie. Aan de familie wordt de gelegenheid gegeven een eigen inbreng
te hebben bij dezelfde zaken als genoemd onder de uitvaart met Eucharistie.
In een uitvaart met een gebedsdienst wordt in overleg met de familie de
inhoud van de dienst bepaald en wie wat leest. Een lezing uit het Bijbel en uit
een van de Evangelies is gebruikelijk, alsmede een voorbede, naast de
verwelkoming van de overledene en een laatste aanbeveling ter afscheid.
Pastoor Henk Janssen
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Nieuws uit de parochie
Herdenking zalige Karl Leisner in Groesbeek
‘Zegen God, ook mijn vijanden’, een van de vele citaten van Karl Leisner die
klonken in toespraken tijdens een bijzondere herdenking op zondag 29
oktober. Een herdenking die plaats vond
op drie locaties in Groesbeek waar Karl in
1934 als 19-jarige leider van de katholieke jeugdbeweging een kindervakantiekamp begeleidde. Aanwezig waren o.a.
Mgr. De Korte, neven en nichten van Karl
Leisner, betrokken priesters, burgemeesters en vele belangstellenden.
De herdenking begon op de Knapheideweg, waar zich destijds het vakantiekamp bevond. Daar werd de vlag gehesen en een infobord onthuld met
teksten over het leven van Karl Leisner.
Vervolgens trokken we begeleid door trommelaars naar de Cosmas en
Damianus kerk, de route zoals de jongens die dagelijks liepen naar de kerk om
de Eucharistie te vieren. In de kerk werd de eerste noveenkaars met afbeelding
van Karl Leisner aangestoken en
werden twee panelen onthuld. Daarna
gingen we in optocht naar de kapel in
Mariëndaal.
Ook hier werden infopanelen onthuld
en kreeg iedereen een brochure over
Karl Leisner en een noveenkaars.
Twee basisschoolleerlingen ontvingen
een stapel stripboeken over Karl Leisner
om uit te delen in alle groepen 7 & 8.
Op alle locaties waren toespraken en werden liederen gezongen die toen ook
door Karl en de jongens gezongen werden (of gezongen zouden kunnen zijn),
met medewerking van het ‘Sankt Cäcilienchor’ uit Wyler.
Alles begeleid door een bevlogen ‘kartrekker’ Theo Giesbers in nauwe samenwerking met Pfarrer Christoph Scholten van Kranenburg. De herdenking werd
besloten in het Groeske met koffie en appelgebak, een mooie gelegenheid om
nog even na te praten. Meer informatie over Karl Leisner: www.karl-leisner.de
en www.karl-leisner.nl
Carla Windau
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Mijn persoonlijke beleving van een mooie bedevaartreis
Een kleine groep mensen waar ik deel van uit mocht maken, stond drie oktober
’s morgens vroeg bij de kerk Breedeweg. Het begin van een inspirerende reis.
In Veldhoven en Maastricht stapten nog mensen in zodat we met zevenendertig bedevaartgangers op weg gingen.
Parijs, in het klooster Rue du Bac onze eerste viering. Wat me verbaasde was
de stilte in een volle kerk met mensen uit alle werelddelen. Devoot, met zichzelf in gebed en toch oog voor de ander. Dit is me de hele reis bijgebleven.
Bij het begin van de dag werd in de bus het morgengebed gebeden met een
gesprekje door Rudo en later het rozenhoedje met een lied. Het waren fijne
momenten om de saamhorigheid te voelen en met de stops onderweg voelde
het als een familie. Ook aan tafel telkens bij andere deelnemers voelde goed.
Na de eerste nacht in Orleans, door naar Tours voor de H. Mis in de Basilique
St. Martin die moeilijk te vinden was en we daardoor in een andere kerk
ontvangen werden.
Door naar Lourdes waar we twee nachten
bleven. H. Mis bij de grot, bijzonder. Het
is te veel om alles te benoemen.
Covadonga heeft op mij veel indruk
gemaakt, vooral de viering in de grot
(meer een spelonk), met het Mariabeeld
en drie engelhoofdjes aan haar voeten en
de vele verse bloemen rondom.
Santiago, waar Wim en ik acht jaar geleden naar toe fietsten, Fátima, ik geloof niet in wonderen maar hier kwam het
wel dichtbij. Teresia van Avila, Montserrat, het was prachtig. Ik bewaar mooie
herinneringen. Ans
Sint Caeciliafeest van Kerkkoor Horst Sion Breedeweg
Op zaterdag 28 oktober j.l vierde dit koor haar jaarlijkse feest ter ere van haar
patroonheilige. Bij gelegenheid van dit
feest werd een vijftal leden gehuldigd
voor hun jarenlange trouw lidmaatschap: mevr. M. Derksen-Smets en dhr.
P. Claasen werden gehuldigd voor 25
jaar, dhr. P. Janssen voor 40 jaar en de
dames M. Janssen-Leenders en A.
Pouwels-Piepenbrock voor 50 jaar
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lidmaatschap. Na de feestelijk gezongen mis kreeg men in de kerk van het
Goddelijk Hart van Jezus de erbij behorende medaille opgespeld door kapelaan
Rudo Franken na een inleidend woordje van of Henk Janssen, of Jan Leenders.
Tijdens de feestavond werden de feestelingen in besloten kring verder
gehuldigd en werden de oorkonden, de draagspelden / broches behorende bij
de medailles en tevens een grote bos bloemen en een cadeaubon ter waarde
van hun aantal jaren lid zijn, overhandigd door de voorzitter mevr. Lianne
Alsemgeest. Natuurlijk werden zij ook uitbundig door hun mede koorleden
toegezongen. Op de foto ziet U van links naar rechts: Marianne Derksen, Piet
Janssen, Tonnie Pouwels en Marianne Janssen. Piet Claasen was verhinderd.
De foto is gemaakt door Simon Meilink.

Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk
DEKENAAT

- In het dekenaal pastoraal beraad zijn we al een tijdje bezig met

het project transmurale zorg. Dat is de zorg die gegeven gaat worden aan
patiënten die regelmatig in het ziekenhuis verblijven, bijvoorbeeld voor een
chemokuur. Tijdens hun verblijf in het ziekenhuis krijgen zij begeleiding door
een geestelijk verzorger en zij willen ook thuis begeleid worden door een
geestelijk verzorger in de persoon van een pastor. De geestelijk verzorger van
het ziekenhuis staat in contact met de pastor in de parochie en omgekeerd en
zij hebben contact over de patiënt. Van belang is dat geestelijk verzorger en
pastor op dezelfde manier naar de patiënt kijken. Om met dezelfde ogen naar
een patiënt te kijken krijgen alle pastores van het dekenaat Nijmegen een
cursus Krachtwerk aangeboden vanuit de Impuls Academie van de Radboud
Universiteit. In de volgende uitgave van het parochieblad een stukje over de
inhoud van deze cursus.
DEN BOSCH KERSTSTAL SINT-JANSKATHEDRAAL - De beroemde en elk jaar

vernieuwende kerststal van de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch opent op dinsdag
12 december 2017 t/m zondag 28 januari 2018. Openingstijden 13.00 - 16.30
uur – zondagen; 10.00 - 16.30 uur - andere dagen, www.mariajohannes.nl
ROERMOND AFSCHEID BISSCHOP – Mgr. Frans Wiertz heeft op zaterdag 9

december afscheid genomen als bisschop met een feestelijke dankviering in
de St. Christoffelkathedraal in Roermond met aansluitend receptie. De bisschop is 75 jaar en is bijna 25 jaar bisschop geweest van het bisdom Roermond.
Hij heeft opgeroepen om te blijven bidden voor een goede opvolger. Voor
meer info: www.bisdom-roermond.nl.
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Activiteitenagenda
DE MOOISTE DUITSE EN POOLSE KERSTLIEDEREN - Het Sankt Cäcilienchor van de

Sankt Johannes Baptistkerk in Wyler voert tijdens de Adventsconcerten de
mooiste Duitse en Poolse kerstliederen voor koor en orkest uit. Het eerste
concert vond plaats in Wyler; het tweede vindt plaats op zaterdag 16
december om 16.00 uur in de kerk Goddelijk Hart van Jezus op De Horst in
Groesbeek. Het zal vooral een feest der herkenning worden. De Duitse
kerstliederen zijn prachtig getoonzet door Heinrich Fidelis Müller in de vorm
van een Weihnachts-Oratorium met liederen als “O Heiland reiβ die Himmel
auf”; “Es ist ein Ros’ entsprungen”; “Stille Nacht”; “Laβ uns das Kindlein
grüβen” etc. afgewisseld met recitatieven en aria’s. De Poolse kerstliederen
zijn fantastisch gearrangeerd voor koor en orkest door Matthew Jaskiewicz
zoals “Bóg sie rodzi”; “Gdy sie Chrystus rodzi” en natuurlijk “Lulajze, Jezuniu”
etc. Ook zal er samenwerking gezocht worden met de Polnische Katholische
Mission Niederrhein in Kleve en de R.K. Poolse Gemeenschap in Nijmegen. Het
concert is gratis toegankelijk.
KERST “SFEER EN MEER” 2017 - zondag 17 december

17.00-21.00 organiseren Vivace en Trente plus in de
Cosmas en Damianus kerk te Groesbeek de 3e editie van
een sfeervol “In- en uitloop concert”. De kerstman en de
kerstengel zijn wegens groot succes weer aanwezig. Het
kerkplein is dan sfeervol ingericht met kraampjes waar
u terecht kunt voor koffie, thee, kerstbrood, glühwein,
erwtensoep, broodje knakworst en voor de kinderen (en volwassenen) warme
chocomel. De 5 deelnemende koren brengen – ieder op eigen wijze - sfeervolle
liederen ten gehore waarbij zowel traditionele kerstnummers als bekende
gevoelige moderne nummers worden gezongen. Een gevarieerde avond vol
zang en sfeer in de donkere dagen voor kerst. Entree gratis.
WANDELEN MET AANDACHT – een gezamenlijk initiatief van de katholieke en

protestante kerk, kan ook weer in 2018 op iedere eerste donderdag van de
maand. Vertrek vanuit de Serre bij de protestantse kerk om 9.45 uur. We
wandelen alles bij elkaar net iets meer dan een uur en sluiten af met het
aansteken van een kaarsje en een kopje koffie of thee. Om 11.45 uur klinken
de hartelijke groeten ten afscheid. Over de wandelingen van oktober en
november kunt u lezen op de website.
9

EXTRA COLLECTE MET KERST - Adventsactie 2017 zet in op moeders en kinderen.

In Burkina Faso (West-Afrika) hebben zusters van de orde OLV van Liefde van
de Goede Herder een project opgezet om vrouwen, meisjes en kinderen te
beschermen en te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Een kinderopvang en
kleuterschool zijn reeds gerealiseerd. Er wordt aandacht besteed aan gezonde
voeding en persoonlijke hygiëne. Daarnaast krijgen jaarlijks 45 vrouwen en
meisjes een opleiding op het gebied van catering, koken en banketbakken,
waarna velen een goede baan vinden. Het plan is om een verkoopkiosk aan te
kopen bij elk van de drie belangrijkste universiteiten in de stad. Hier kunnen
de cursisten de producten verkopen die zij maken tijdens hun opleiding koken
en bakken. Met de inkomsten uit de verkoop kan een deel van de opleiding
worden bekostigd.
In het kerstweekend van 24, 25 en 26 december 2017 zal in de kerk van St.
Antonius Abt te Breedeweg, H. Hart op de Horst en de HH. Cosmas en
Damianus een extra collecte worden gehouden. Mocht u liever een bijdrage
willen overmaken, dan is dat mogelijk op RABObankrekeningnummer 11.74.
07. 550 ten name van het Missie comité met vermelding adventsactie 2017.
Namens Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV), Teun van Grinsven
GEBEDSWEEK VOOR EENHEID CHRISTENEN – van 21-28 januari 2018 wordt aan de

hand van het thema ‘Recht door zee’ (Exodus 15) stilgestaan bij onvrijheid en
wordt gebeden voor mensen die te lijden hebben onder ‘moderne’ vormen
van slavernij. Exodus 15 laat ons zien dat de weg naar eenheid vaak door
middel van een gemeenschappelijke ervaring van lijden gaat. Het Paasmysterie
(lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus) zou daarom zeker alle
christenen meer één moeten kunnen maken. Een prachtig getuigenis in een
wereld die hunkert naar Gods genezende en bevrijdende aanwezigheid.
WEEKEND BANNEUX - Vanuit de parochie Groesbeek gaan we van vrijdag 11 tot

zondag 13 mei 2018 naar Banneux. We logeren bij de broeders van St. Jan.
Kapelaan Rudo Franken zal deze dagen gids en begeleider zijn. De kosten
bedragen € 110,- (voor vervoer, twee nachten en vol pension).
Banneux is een prachtige rustige plek op de heuvels van de Ardennen in België
die inspirerend en verfrissend kan zijn voor je geloof. Het is een eenvoudige
bedevaartplaats in de bossen met de kapel - waar Maria in 1933 acht keer is
verschenen - en de Bron. Het kan een mooie ervaring zijn om daar samen
geloof te beleven en met elkaar te delen. Naast gezamenlijke activiteiten is er
rust en ruimte voor persoonlijke bezinning. Meer informatie, ook over het
programma, en aanmelding: zie folder op de website en achter in de kerk of
via het parochiecentrum.
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Belangrijke parochie informatie
IK WIL / IK ZOEK
huis- en ziekenbezoek, misintenties, kerkbijdrage, meehelpen in de parochie, in- en uitschrijven, adreswijziging en overige vragen
doopsel, huwelijk, biechtgesprek, ziekenzalving
huis- en ziekenbezoek, avondwake en uitvaart
eerste communie en vormsel

CONTACT
parochiecentrum

priester/parochiecentrum
pastoraal teamlid / pc
pastoraal werkster / pc



Doopvoorbereiding eerstvolgende datum: 31 januari 19.30 u.



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

Het Woord van God op de zondag
e

24 dec (4 Adv): 2 Samuel 7,1-5, 8b11, 16/ Psalm 89, 2-3, 4-5, 27 en 29/
Rome, 16, 25-27 / Lucas, 1, 26-38 (Gij
zult zwanger worden en een zoon ter
wereld brengen)

31 dec: Ecclesiasticus 3, 2-6, 12-14/
Psalm 128, 1-2, 3, 4-5 / Kolosse 3, 1221/ Lucas 2, 22-40 (mijn ogen hebben
thans uw Heil aanschouwd.)

1 jan: Numeri 6, 22-27 / Psalm 67, 2-3,
5, 6, 8 / Galaten 4, 4-7/ Lucas 2, 16-21
24 dec (Avond/Nacht): Jesaja 9,1-3,
(Maria bewaarde al deze woorden in
5-6, Psalm 96, 1-3, 11-13/ Titus 2, 11haar hart.)
14 / Lucas 2, 1-14 (Heden is u een
Redder geboren, Christus de Heer)
7 jan: Jesaja 60, 1-6 / Psalm 72, 1-2, 78, 10-13 / Efeze 3, 2-3a, 5-6 / Matteüs
25 dec: Jesaja 52, 7-10, 30-31 / Psalm 12, 1-12 (Op het zien van de ster wer98, 1-6 / Hebreeën 1, 1-6 / Johannes den zij vervuld van overgrote vreugde)
1, 1-18 (Het Woord is vlees geworden
14 jan: 1Samuël 3, 3b-10, 19 / Psalm
en heeft onder ons gewoond)
40, 2, 4ab, 7-10 / 2Korinte 6, 13c-15a,
26 dec: Handelingen 6, 8-10; 7, 54-60 17-20 / Johannes 1, 35-42 (Wij hebben
/ Psalm 31, 3cd-4, 6, 8, 16-17 / de Messias gevonden)
Matteüs 10, 17-22 (door u spreekt 21 jan: Jona 3, 1-5, 10 / Psalm 25, 4-9 /
dan de Geest van uw Vader)
1Korinte 7, 29-31 / Marcus 1, 14-20
(Jezus sprak tot hen: Komt, volgt Mij)
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Liturgische agenda
Legenda: WCV = Woord-Communieviering; Cosmas= Cosmas en Damianus (Dorp);
K’tuin= Kloostertuin; Beek= (zondag) prot.kerkje in Beek; Leuth= Kulturhus in Leuth

Graag nodigen wij iedereen uit bij onze vieringen
speciaal met Kerstmis en met de jaarwisseling. Weet u welkom…
23-24 dec
za 19.00 u.

4e zondag van de Advent B
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang

24 dec
zo 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
21.00 u.
18.00 u.
20.00 u.
17.00 u.
22.00 u.
19.00 u.

Kerstavond
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin WCV – C. Scheffers - Samenzang
Horst H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
Breedeweg H.Mis – H. Janssen – Jubilate Deo
Cosmas WCV – I. v. Baal – Jeugdkoor Mikado
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
Ooij Gezinsmis – R. Franken – kinderen Ooij en samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken - Encore
Beek H.Mis – H. Janssen – Gemengd Koor Beek

25 dec
ma 9.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
9.30 u.

1e Kerstdag
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia/leden Fanfare
Horst Peuter- kleuterviering – I. v. Baal
Ooij H.Mis – R. Franken - Gemengd Koor Ooij

26 dec
di 10.00 u.
9.30 u.
14.30 u.
14.30 u.

2e Kerstdag
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang met cantors
Ooij H.Mis – H. Janssen - Samenzang
Cosmas – Kerst-Inn Jeugdkoor Mikado (-15.30 u.)
Horst Kerst Samenzang KK Horst Sion Breedeweg (-16.00 u.)

wo 27 dec

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

do 28 dec
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30-31 dec
za 19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
9.30 u.
17.00 u.
18.30 u.

Feest H. Familie B - Oudjaar
Cosmas H.Mis – R. Franken - Samenzang
K’tuin H.Mis – H. Janssen - Dameskoor
Breedeweg H.Mis – H. Janssen – KK Horst Sion Breedeweg
Ooij H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek
Meent H.Mis – R. Franken – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Groesbeeks GK / Fanfare Wilh.

1 jan
ma 11.00 u.
10.00 u.
11.00 u.

Hoogfeest Maria Moeder van God
N.H.kerk Nieuwjaarsviering
Ooij H.Mis – R. Franken - Samenzang
Millingen H. Mis – E. Smits - Samenzang

di 2 jan

do 4 jan

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

6-7 jan
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
11.00 u.
9.15 u.
11.00 u.

Openbaring van de Heer B
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
K’tuin H.Mis – H. Rikhof - Samenzang
Ooij H.Mis – R. Franken – Encore
Millingen H.Mis – E. Smits - Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
Leuth H.Mis – R. Franken – Samenzang
Kekerdom H.Mis – E. Smits - Samenzang
Millingen H.Mis – E. Smits - Cantorij

di 9 jan
wo 10 jan

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

wo 3 jan

do 11 jan
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13-14 jan
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.

2e zondag door het jaar B
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecliia
K’tuin H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Millingen H.Mis – E. Smits - Laurentius
Breedeweg H.Mis – H. Janssen – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang
Ooij H.Mis – E. Smits – Gemengd Koor Ooij
Millingen H.Mis – E. Smits - Samenzang

di 16 jan
wo 17 jan
do 18 jan

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

20-21 jan
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.
9.30 u.
11.00 u.

3e zondag door het jaar B
Meent H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Jeugdkoor Mikado
K’tuin H.Mis – R. Franken – Samenzang
Millingen H.Mis – E. Smits - Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin - Samenzang
Prot.Kerk oec.viering – H. Janssen – gezamenlijke koren
Ooij H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Beek
Millingen H.Mis – E. Smits - Samenzang

di 23 jan
wo 24 jan

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

do 25 jan

Door-de-weekse Missen in Millingen:
ma 9.00 Dagkapel, di 9.30 Gasthuis St. Jan de Deo, wo 9.00 Dagkapel, do 9.00
Dagkapel, vr 9.30 Gasthuis St. Jan de Deo
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LOURDESBEDEVAART – Op aanvraag van enkele mensen uit Groesbeek die inter-

esse hebben in de bedevaart naar Lourdes per vliegtuig van 11-16 september
2018 met Huis voor de Pelgrim, sluit onze parochie hierbij aan. Kapelaan Rudo
Franken gaat mee. Hij kan u meer informatie hierover geven.
DVD VAN JOS VAN ROOIJ - Op zondag 24 september

jongstleden, tijdens de viering van het emeritaat
van diaken Jos van Rooij, is er een opname gemaakt.
Peter Hendriks, van Loraz videoproducties heeft een
dubbel DVD gemaakt. Deze is te bestellen voor 10
euro. Als u interesse heeft in deze DVD, kunt u een
mailtje sturen naar: mullerxandra@gmail.com
Met vriendelijke groet, Xandra Muller
OPGEVEN MISINTENTIES – I.v.m. de gewijzigde dag waarop de weekbladen in

ons dorp verspreid gaan worden, verzoeken wij u voortaan uw misintenties
vóór maandag 12.00 uur in het parochiecentrum door te geven of vóór
maandag 10.00 uur in de Breedeweg, uiterlijk tien dagen voor het verschijnen
van de weekbladen. Bij het opgeven van de intenties graag naam, telefoonnr.
en afzender vermelden.
BEËINDIGING GEBEDSAVOND 3e VRIJDAG – Een half jaar lang is in onze Cosmas

en Damianuskerk bij wijze van proef op de 3e vrijdag van de maand een
gebedsavond gehouden, met rozenkrans (18.30), H. Mis (19.00), aanbidding
(19.40) en koffie (20.00). Wegens te geringe belangstelling is hiermee gestopt.
17 november was de laatste gebedsavond.
HUISMUSEUM IN KERSTSFEER - Het museum De Kleine Heilige Geest, Van Ruys-

daelweg 37, Groesbeek nodigt u uit voor een bezoek op 17 en 26 december
van 11 tot 17 u. Ook buiten deze tijden bent u van harte welkom. Belt u dan
even voor een afspraak (024-6636755 / 06-11274854). Tot 15 januari is het
museum in kerstsfeer. Ook daarna staat de deur voor u open.
Naast verschillende kerststallen uit de hele wereld – en een grote in de serre zijn er prachtige engelbewaarders en bijzondere kerstengelen te bezichtigen.
VERDIEPING ROND HET ONZE VADER – Vanaf 24 januari is op woensdag in de

even weken van 10.00-11.30 uur in het parochiecentrum een bijeenkomst
rond het Onze Vader. Met gelovige ogen naar het leven kijken en er voeling
mee houden om te ontdekken wat er werkelijk toe doet. Zie website.
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Wel & Wee

OVERLEDEN:
18 oktober:
21 oktober:

Lisbeth Johanna Weijers-Heiland, Parklaan 145, 87 jaar
Maria Johanna Theresia van der Varst- van Ooijen,
Scholenhof 60, 65 jaar
26 oktober: Wilhelmus Lambertus Eijkhout, Papaverstraat 27, 73 jaar
5 november: Paul Oscar Rutten, van Ruysdaelweg 32, 63 jaar
9 november: Catharina Johanna Berdina van Elst-Janssen,
Groesbeekseweg 327, 82 jaar
17 november: Gertruda Catharina Gerarda Hendricks-Fransen-Derks,
Cranenburgsestraat 91, 75 jaar
20 november: Bertha Meijers-Thijssen, 96 jaar
23 november: Hanneke van Uden-van Wees, De Meent 44, 94 jaar
JUBILARISSEN ST. CAECILIAKOOR - Onlangs heeft

ons Kerkkoor Sint Caecilia van de Cosmas en
Damianuskerk haar jaarlijkse feestavond
gehouden. Er waren drie jubilarissen te huldigen: Corry van Loon, 50 jaar lid, Henk Hermsen,
40 jaar lid (wegens familieomstandigheden niet
aanwezig), Ans Noij, 25 jaar lid.
Als dank voor hun inzet met hun stemmen
werden onderscheidingen, oorkondes, een gouden speld en bloemen, die
daarbij horen, uitgereikt. De avond werd verder met een gezellig samenzijn,
een drankje en etentje ingevuld.
Bestuur van het Kerkkoor Sint Caecilia.
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O, zit dat zo...?
De Eucharistie in symbolen en rituelen - De dienst van het Woord (4)
Het voornaamste gedeelte van de dienst van het Woord bestaat uit lezingen
uit de Bijbel met gezangen er tussendoor. In die lezingen spreekt God zelf tot
ons. We luisteren met hoofd en hart om wat God ons zegt eigen te maken. We
stemmen ermee in door de antwoordpsalm, liederen, de geloofsbelijdenis en
de voorbede. Er vindt dus een wisselwerking plaats tussen de verkondiging van
Gods woord en ons antwoord daarop.
Op zondag zijn er drie Schriftlezingen, waarvan de
derde genomen is uit een van de evangeliën die het
leven van Jezus beschrijven. Omdat we Jezus in het
evangelie ontmoeten, gaan we uit eerbied staan, zijn
er liefst kaarsen en wierook, en houden we een korte
processie met het evangelieboek. We kunnen een
kruisje maken op ons voorhoofd, onze mond en ons
hart: om het Woord te begrijpen met ons verstand, het met onze mond door
te geven en het te bewaren in ons hart.
Het woord van God wordt gelezen uit een lezingen- of
evangelieboek. Na de voorlezing kust de priester (of de
diaken) dat boek uit eerbied voor het evangelie, waarin
Jezus Christus ook aan ieder van ons in onze situatie zijn
woorden van leven en liefde wil geven.
In de overweging (preek) direct na het evangelie legt de
priester of diaken de lezingen uit en geeft aan wat we
daarmee kunnen in ons alledaagse leven. De
geloofsbelijdenis (credo) die we hierna samen staande
uitspreken of zingen vat samen waar alle katholieke
christenen al eeuwenlang in geloven: in de Vader, de Zoon
en de heilige Geest.
Tot slot van de dienst van het Woord bidden we de voorbeden voor de noden
van de wereld, voor de geloofsgemeenschap en voor onszelf. Elk gebed wordt
door de gelovigen besloten met ‘Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons’ of
een andere acclamatie.
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Verdieping & Inspiratie
In zijn boek “Een glimp van de hemel” belicht Jan Riemersma Bijbelse
schilderijen van de Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn (1606-1669). Hij
geeft inzicht in het geheim van Rembrandts geloof dat verbonden was met
kerk, cultuur en maatschappij.
Bepaalde motieven keren steeds terug: de levendige taal van de handen, het
spelen met licht en schaduw en vooral het karakter van de mens. Met een paar
pennenstreken hierbij een mens typerend. Zo knap, dat je aan het gezicht kunt
zien, wat hij of zij denkt.
Gaandeweg zijn leven worden zijn composities rustiger en intiemer. Met het
diepmenselijke, de innerlijke bewogenheid laat Rembrandt je meevoelen met
de mensen op zijn doeken en soms zie je jezelf. Hij raakt de kern. In het
alledaagse weet hij het wonder op te merken. Achter de natuur en de
natuurlijke werkelijkheid ziet hij iets van God oplichten. Rembrandt was
gefascineerd door de Bijbelse verhalen, waarin hij zichzelf vaker afbeeldt. Zo
beleeft hij het gebeuren mee en herkent erin zijn eigen levensverhaal.
De Bijbel vormt het hart van Rembrandts werk. In het schaduwspel van
menselijke situaties geeft hij kleine doorkijkjes naar Gods vrederijk. Op het
schilderij “de engel verschijnt Jozef in een droom” (1645) schildert Rembrandt
een zacht en mild licht dat
vertroost. Alsof licht en
donker in een symfonisch
samengaan in elkaar overvloeien.
Jozef en Maria kunnen zich
niet verdedigen tegen de
moordlust van Herodes,
maar er straalt goddelijk licht
in de nacht van hun wanhoop. Er is een Heiland, een
God die naar ons omziet. Dat
blijkt vooral uit de houding
van de engel. Met de ene hand wijst hij naar het kind in Maria’s armen; de
andere hand legt hij bemoedigend op Jozefs schouder. Dit beschermende
gebaar wordt nog versterkt door de uitgestrekte vleugels. De engel buigt zich
over Jozef, zoals de genade van God zich over een mensenleven buigt…

Jan Riemersma is theoloog, predikant en Rembrandtkenner
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Op de koffie bij…
Wim Bons is sinds 2010 koster in de kapel van de
Kloostertuin, voorheen Mariëndaal. De zusters
heeft hij nog goed gekend. Hij raakt er niet over
uitverteld, want zij hebben zijn moeder zo goed
opgevangen, waren zelfs nog teruggekomen om
bij haar uitvaart te zijn en hadden op een indrukwekkende manier afscheid van haar genomen. Die
goede band is de reden waarom Wim in deze
kapel koster is geworden. Van de vorige kosteres
Nellie Müskens heeft hij het vak geleerd. Bij het kosterschap komt wat kijken:
zorgen voor boekjes, kaarsen, hosties en wijn en tijdig overleg. Er zijn nog drie,
sinds kort vier anderen met wie hoofdkoster Wim rouleert. Behalve koster
nemen ze ook de taak waar van lector, acoliet en collectant.
Bij Wim zit het geloof er al van kinds af aan in. Met 7 jaar was hij misdienaar
en diende dan om 7 uur in de morgen in de Cosmas en Damianus op zijaltaren
de Mis, o.a. bij paters uit de missie. Wel 12 jaar diende hij, ook met Kerst en
Pasen en bij uitvaarten en huwelijken, waarbij je vrij kreeg van school.
Ondanks zijn gezondheid die hem regelmatig danig parten speelt, is hij een
druk baasje op wie je niet gauw vergeefs een beroep doet. Zo is hij druk bezig
geweest met het inrichten van de tentoonstelling rond de zalige Karl Leisner,
die goede contacten onderhield met de zusters. Een dag na de herdenking van
Karl op 29 oktober bleek de tentoonstelling verplaatst te moeten worden. En
Wim stak met een paar anderen weer de handen uit de mouwen om de
tentoonstelling achter in de kapel te plaatsen. Hierover had Wim wel schik:
‘Dan komen de mensen in de viering op zaterdagavond gelukkig meer naar
voren en bij elkaar zitten’. Gevolg is ook dat de tentoonstelling een week korter
staat, n.l. tot net voor Kerstmis, want dan is de hele kapel nodig.
Met de op 29 oktober onthulde panelen van de zalige Karl Leisner in deze kapel
is deze kapel een bedevaartkapel geworden. Wim is daar erg blij mee. Want zo
kan de kapel behouden worden. Van Karl Leisner zijn er noveenkaarsen; en
natuurlijk wacht Onze Lieve Heer zelf er op eenieder.
Wim is ook al lang bezig met de Mariakapel in de tuin naast het kloosterkerkhof. Het nodige geld is bij elkaar gebracht en menigeen zet zich pro Deo in om
de kapel in volle glorie te herstellen. In de loop van 2018 hoopt Wim het herstel
te kunnen vieren met een Mariaprocessie en plechtige viering.
Wim, bedankt voor het gesprek en de thee,
Rudo Franken, kapelaan
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Uit het verleden…
De oorspronkelijk katholieke dorpskerk en bijbehorend kerkenland De
Weem gezien vanuit de Binnenveldscheweg, omstreeks 1900
Het rechts op de voorgrond gelegen grondstuk staat in het tussen 1758 en
1764 opgemaakt Verbaal tot de Lantcaart van de Heerlijkheid Groesbeek
vermeld onder het toponiem ‘De Weem’.
Het perceel wordt
onder volgnummer
204 omschreven als
een perceel bouwland
op naam van de
pastorie. Het Middelnederlandsch Handwoordenboek hierop
nageslagen geeft de
volgende verklaring:
‘Wedeme, wedem,
wedom of we(e)me:
(1) Hetgeen de bruidegom bij het huwelijk aan de bruid in eigendom geeft,
bruidsschat. (2) Donatie aan een kerk of klooster; pastorie’.
Ene Van de Weem vertelde ooit dat zijn familienaam te maken had met een
door een R.K. priester geschonken stuk grond aan zijn parochie, te beschouwen als een meegebrachte bruidsschat. Betreffende de Groesbeekse Weem
zou dat best zo kunnen zijn, omdat het grondstuk precies tegenover de oude
en toen enige kerk is gelegen. Aangezien die donatie voor de Reformatie moet
hebben plaatsgevonden, kan de naam De Weem weleens vijf eeuwen oud zijn.
Interessant is verder dat in het voornoemde verbaal het links van De Weem
gelegen stuk grond als De Mergen vermeld staat, onder Nr. 203 beschreven
als: ‘een perceel bouwland’. Die veldnaam is afgeleid van ‘Morgengave of
mergen’, verklaard als: ‘Gift door den man aan de vrouw op den morgen na
den bruidsnacht’. Ander stuk kerkenland is Nr. 281. perceel bouwland De Paap,
van de Pastorij (gelegen ter hoogte van de Spoorlaan). Mogelijk was ook Nr.
289. perceel bouwland Op de Mis, later De Mies genoemd, ooit van de kerk.
Bron: Geschiedenis van Groesbeeks oudste kerk en van 400 jaar protestantse
gemeente, door Gerrie G. Driessen
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Kind & Gezin
Eerste communie - Op 5 november was de vossenjacht voor
de communicanten. In het bos zaten allerlei vossen verstopt
onder andere Petrus, Johannes de Doper en Martha.
De kinderen gingen de vossen zoeken, terwijl het hard
regende, maar dat mocht de pret niet drukken!! Nadat alle
vossen waren gevonden, was het tijd voor warme chocolademelk en iets lekkers. Inmiddels is de eerste ouderavond
geweest. Deze was drukbezocht en zeer leerzaam. De
communicanten en hun ouders kunnen aan de slag met het
werkboek. De communie werkgroep
Vormsel - Op 11 en 18 november waren de vormselvieringen in het dorp en
op de Horst. Het waren twee mooie vieringen waarin het koor Horst, Sion,
Breedeweg heeft gezongen. Gastouders, dank voor jullie inzet. En dank aan de
werkgroep Susan, Marijke, Dorien en Annemieke. Voor volgend jaar zoeken
we nieuwe werkgroep leden. Lijkt het je leuk of wil je meer informatie stuur
een mailtje naar isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl
Kerst-inn - De kerst-inn is tweede kerstdag in de Cosmas en Damianus van
14.30-15.30 uur. Samen met Mikado gaan we kerstliederen zingen. Alle kinderen/jongeren nodig ik uit om hun muzikale talent te laten horen. Bespeel je
een instrument of kun je goed zingen? Laat het ons horen! Geef je op voor de
kerst-inn en speel een lied voor ons. Graag voor 20 december een mailtje
sturen naar isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl. Tussen de muziek door
zal er een verhaal worden verteld. En natuurlijk kun je kijken naar de stal.
Leg kerstmis vast! - De adventsperiode, de vier weken voordat het kerst is.
Langzaam ga je overal iets zien van de kerstsfeer. Waar zie jij de kerst? Wij zijn
benieuwd naar hoe jij geïnspireerd wordt. Wat roept het kerstverhaal/feest bij
je op? Stuur ons mooie foto’s, liederen, gedichten, muziek, of … (als het maar
geen kerstrecepten zijn 😉). Deel het op onze Facebookpagina’s: ‘Parochie
Cosmas en Damianus’ of ‘Predikante Janneke Ruijs’. Of stuur het naar
isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl of ruijsjanneke@hotmail.com
Wie het mooiste kerstgevoel bij ons naar boven roept krijgt een recept voor
een bijzonder kerstmenu.
Voor de komende weken is ons motto:
KEEP CALM AND EXPERIENCE CHRISTMAS
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Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus
PAROCHIECENTRUM
Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024- 397 1473
Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972
Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek
Email: par.groesbeek@kpnmail.nl
Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl
Facebook: Parochie Cosmas en Damianus
Openingstijden: werkdagen tussen 9.15-12.00 uur
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kun je
doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.
LITURGISCHE VIERINGEN
kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek
Za 19.00 uur, Zo 10.00 uur, Di en Do 9.00 uur
kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg
Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur
PASTORAAL TEAM (024-397 1473 tijdens kantooruren)
pastoor H. Janssen, 06-51105494 - henkjanssen876@gmail.com
kapelaan R. Franken, 06-46193591 - rfrankenpr@hotmail.com
p.w. I. van Baal, 06-23949774 - isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl
PAROCHIEBESTUUR
Pastoor-voorzitter:
Dhr. H. Janssen, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, 06-51105494
Vicevoorzitter:
Dhr. G. v. Gorkum, Gen. Gavinstraat 72, 6562 ML Groesbeek, 024-3971324
Secretaris:
Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, 024-3977718
Penningmeester:
vacant
Gebouwen:
Dhr. T. Koch, Frieselaan 8, 6562 BE Groesbeek, 06-27292370
Administratie:
Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen, via parochiecentrum
KERKHOFBEHEER
C&D/De Horst: Tom Weber, 0612787297, tomenlidy@gmail.com
Breedeweg: Toon Janssen, 024-3971503 / Rob Paulis, 024-3977718
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COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473,
Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl
Koster: Rikie Straatman, Kon. Wilhelminaweg 33, 024-3972040
Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag
doorgeven vóór maandag 12.00 uur, 10 dagen voor uitkomen van weekbladen)

Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus:
NL86RABO0117405949
Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52
ANTONIUS – St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, 024-3971998
Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898
Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D
(publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven
vóór maandag 10.00 uur, 10 dagen voor uitkomen van weekbladen)

Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29RABO0117405132
GODDELIJK HART – Ketelstraat 1, De Horst
Alleen incidenteel vieringen
Koster: Rikie Straatman, Kon. Wilhelminaweg 33, 024-3972040
PAROCHIEBLAD GROESBEEK
Redactie: kapelaan Rudo Franken (eindred.), Carla Windau, catechist
(eindred.), Martijn Pouwelsen (lid), Hemmie Cillessen (lid)
Volgende uitgave: jan-mrt; vouwen: 18 jan; bezorgen: voor 27 jan
Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek,
rfrankenpr@hotmail.com - vóór 2 januari
Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad
ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.
STRIP
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Kerst
Een korte film op tv. Twee vrouwen, allebei op zoek naar – ja, naar wat?
Een toekomst, een bestemming, een houvast? – ontmoeten elkaar.
Een oudere met een door het leven getekend gezicht
en een jong meisje met heldere ogen die fris naar de wereld kijken.
Het is donker.
De oude vrouw pakt de hand van het meisje en kijkt ernaar.
Ze begint te praten, het blijkt een gebed te zijn. Vertaald zegt ze:
“Je hebt het goed gedaan meisje van God, maar ga nu naar huis;
de wreedheid van de tijd en al het lijden zijn minder erg dan het vergeten
van een teder gebaar. Daar is liefde, maar ga nu naar huis, naar huis.
Als ze je vragen, ‘wat heb je gedaan?’ zeg ze dan: ‘Wat kan een goed mens
beter geven, behalve liefde zelf’. God, hoor ons gebed en leid haar thuis”.
Ontroerd dacht ik: het zou tegen
Maria gezegd kunnen zijn...
dat dappere meidje die de moeder
werd van Jezus.
Het kind in de kribbe waarvan wij
leren dat liefde ons menselijk maakt.
En onbaatzuchtig.
Maria zal ook zorgen hebben gehad en twijfels.
Maar ging door voor haar kind. Wikkelde het in doeken.
Daarom zijn de woorden “dat wreedheid minder erg is
dan het vergeten van een teder gebaar” ook zo mooi.
Met Kerst, kijken naar het kindje, het licht overal,
weten we weer dat er plaats is voor menselijkheid,
tedere gebaren, en bovenal voor liefde.
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