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GOD REDT
HET NIET
ZONDER ONS
Nachtmis 24 december 2018, Lucas 2,11
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer

Om te beginnen…
Dagelijks reed hij met de trein naar z’n werk,
steeds hetzelfde saaie ritje.
Maar op een dag viel zijn oog ineens
op een paar woorden op een muur:
GOD REDT
Het maakte zijn hele dag goed.
De volgende dag keek hij verlangend uit naar die woorden.
Maar tot zijn verbazing waren er twee woorden toegevoegd:
HET NIET
Het moet niet gekker worden, dacht hij.
De dag erna durfde hij nauwelijks meer te kijken.
Maar warempel, er was weer wat toegevoegd:
ZONDER ONS
Hij gniffelde en dacht: Zo is die voor mij wel klaar.
En dagelijks reizend langs die woorden
begon die tekst hem wat te doen.
GOD REDT was hem al langer bekend.
Maar dat God ons alleen kan redden
met onze medewerking,
was voor hem een hele ontdekking.
Het werd een dagelijks gebedsmomentje.
Met Kerstmis ging hij naar de nachtmis.
Daar viel alles op z’n plek, toen hij het Kind in de kribbe zag
met Maria erbij die God haar medewerking had gegeven:
‘Mij geschiede naar uw woord’.
Zo simpel.
Zie wat daaruit veel goeds is voortgekomen
voor de wereld, voor ieder van ons.

Afbeelding voorkant: de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
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Van de redactie
Wat doen we met Kerst? Die vraag
komt in deze tijd wel eens voorbij.
Misschien is het goed om het eerste
Kerstfeest te betrekken in het
omgaan met die vraag.

“Wie zich geroepen weet door
God, blijft niet op de bank
hangen, maar komt in actie,
zoals ook Maria deed”.

De Redder van toen had een
onderdak nodig.
Ook nu heeft de Redder een
onderdak nodig. Bij wie kan Hij
terecht? Want Hij redt het niet
zonder ons.
De vraag is dan misschien niet ‘Wat
doen we met Kerst?’, maar ‘Hoe
vieren we Kerst?’
Kerstmis kan het begin zijn van een
sterkere band met de Heer, die dan
even heel tastbaar in beeld komt.
Een band die verder kan groeien
door bv. deel te nemen aan een
geloofscursus, bijbellezen of een
bedevaart of kloosterdagen.
Het kan zijn dat we dan merken dat
Hij het inderdaad niet redt zonder
ons - en wij niet zonder Hem -, en
dat wij zo het licht van Kerstmis het
hele jaar door kunnen uitstralen,
samen met elkaar.

Gezegend Kerstfeest, de redactie
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Wereldjongerendagen Krakau 2016
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Pastorale gedachte
Even voorstellen: nieuwe pastoraal werker
Vanaf 1 december 2018 ben ik als
pastoraal werker werkzaam in Parochie
H.H. Cosmas en Damianus en daarom stel
ik mij graag even aan u voor. Mijn naam is
Anneke van Veelen en ik ben woonachtig
in Sint Hubert, een dorpje op zo’n 25
kilometer afstand van Groesbeek. Onze
twee dochters die 26 en 23 jaar oud zijn,
wonen beiden al een paar jaar op zichzelf.
Beide dochters studeren nog.
Ikzelf ben opgegroeid in het Westen van het land in een protestants gezin. Pas
op latere leeftijd ben ik door onze dochters in aanraking gekomen met het
katholieke geloof; ik werd erdoor geraakt en ging mij erin verdiepen. Uiteindelijk heb ik op 37-jarige leeftijd het sacrament van het Vormsel ontvangen.
Mijn gelovige interesse was zo groot, dat het uitmondde in een theologiestudie die ik in 2014 heb afgerond. Vanaf mijn kennismaking met de katholieke
Kerk ben ik als vrijwilliger actief geweest in de thuisparochie en na mijn
theologische studie heb ik de afgelopen jaren als pastoraal werker veel
ervaring opgedaan in verschillende parochies in ons bisdom.
Vanaf 1 december 2018 ben ik door het parochiebestuur aangesteld in uw
parochie. Ik ben blij met mijn aanstelling in Parochie H.H. Cosmas en Damianus, waar ik met mijn kennis en ervaring, en samen met het pastoraal team en
u, gestalte hoop te mogen geven aan -met name- het gezins- en familiepastoraat. Het is een uitdaging waar ik veel zin in heb!
Op het moment dat u dit stukje leest, ben ik net begonnen in de parochie. Met
de talrijke vieringen in december zal ik zeker op verschillende plaatsen in de
parochie aanwezig zijn en ik hoop u een dezer dagen te mogen ontmoeten in
uw kerk, in het parochiecentrum of elders in de parochie.
Graag tot binnenkort!
Anneke van Veelen, pastoraal werker
4

Vanuit bestuur en pastoraal team
BENOEMING VAN EEN NIEUW LID IN HET PAROCHIEBESTUUR - Het parochiebe-

stuur heeft van de bisschop van ’s-Hertogenbosch bericht ontvangen dat
mevrouw Barbara Pattikawa met terugwerkende kracht tot 1 september 2017
is benoemd als bestuurslid in ons parochiebestuur.
BENOEMING VAN EEN NIEUWE PASTORAAL WERKSTER - Bij brief van 19 november

2019 deelt de bisschop van ’s-Hertogenbosch, Dr. Gerard de Korte, aan het
parochiebestuur mede dat hij gezien het verzoek van het parochiebestuur en
gezien de ingezonden arbeidsovereenkomst met ingang van 1 december 2018
aan mevrouw Anneke van Veelen de pastorale zending en opdracht heeft
verleend als pastoraal werkster in onze parochie. De bisschop spreekt de wens
uit dat mevrouw Van Veelen in goede samenwerking met het pastorale team
en het bestuur veel goed pastoraal werk zal kunnen verrichten ten behoeve
van de parochie en dat zij daarbij mag rekenen op de steun van de parochianen
en het bestuur.
GEEN ZATERDAGAVONDMIS MEER IN DE H.H. COSMAS EN DAMIANUSKERK - Het

parochiebestuur en het pastoraal team hebben gezamenlijk besloten met
ingang van 1 januari 2019 op de zaterdagavond geen avondmis om 19.00 uur
meer te houden in de H.H. Cosmas en Damianuskerk; de gezinsviering blijft wel
op de zaterdagavond gehandhaafd. De reden voor het afschaffen van de zaterdagavondmis zijn de kosten voor het verwarmen van de kerk in de winterperiode en de steeds meer teruglopende bezoekersaantallen, vaak minder dan
40 mensen. De trouwe bezoekers van deze zaterdagavondmis kunnen naar de
H. Mis op dezelfde tijd, 19.00 uur, in de Kapel van de Kloostertuin. Men is ook
welkom in de H. Mis in de Meent op zaterdag om 17.00 uur.
HET VERENIGINGSGEBOUW DE SLEUTEL - Het parochiebestuur is door de beheer-

commissie van Sleutel in Breedeweg gevraagd langszij te komen bij de lacunes
die door de regionale brandweer zijn geconstateerd bij een controle in het
gebouw. Door veranderingen in het gebouw en nieuwe wetgeving moet het
gebouw aan een aantal verplichtingen voldoen, waaraan nu nog niet wordt
voldaan. Er zijn offertes opgevraagd om de geconstateerde problemen te lijf
te gaan. Met de regionale brandweer wordt contact onderhouden over de
voortgang van de gevraagde verbeteringen. Het parochiebestuur is eigenaar
van het gebouw.
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WERELDJONGERENDAGEN PANAMA 2019

Pastoor Henk Janssen vertrekt op zaterdag 12 januari 2019 als groepsleider
van het bisdom Den Bosch met 20 jongeren tussen de 18 en 30 jaar naar
Panama waar van 22 tot 27 januari in Panama-stad de Wereldjongerendagen
(WJD) worden gehouden. Meer hierover (thema, reis, hoogtepunten en een
eventueel doorvliegen naar Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in Mexico-stad)
kunt u lezen op de website van de parochie, met op deze plek een link.
Mede namens het bestuur en het pastoraal team wens ik u allen fijne Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. De vrijwillig(st)ers van de parochie
en allen die zich betrokken weten bij onze geloofsgemeenschap, danken we
hartelijk voor al hun inzet en toewijding,
Henk Janssen, pastoor
BARBARA PATIKAWA STELT ZICH VOOR ALS PAROCHIEBESTUURSLID
MET AANDACHT VOOR DE VRIJWILLIGERS

Beste parochianen, hierbij zou ik me graag officieel
aan jullie willen voorstellen als nieuw bestuurslid
van de parochie. Barbara Pattikawa, geboren op 19
september in 1975. Getrouwd, 2 dochters en sinds
2010 woonachtig in Groesbeek. Ongeveer een jaar
geleden werd ik door Jos van Rooij benaderd of ik
misschien lid van het parochiebestuur zou willen
worden, en dan met name gericht op de contacten
met werkgroepen en vrijwilligers. Sinds begin
November is deze functie officieel ingegaan en wil ik
me hiervoor ook goed inzetten.
Er zijn ontzettend veel werkgroepen en vrijwilligers die zich vol energie voor
de parochie inzetten en hun vrije tijd opofferen. Zonder deze inzet kan deze
parochie niet functioneren en ik vind dat we als bestuur daar zorgvuldig en
met waardering mee om moeten gaan. Dat wil ik onder andere in de
vrijwilligersbijeenkomst die in het voorjaar gepland is graag laten zien en hier
iets mee doen. Daarnaast wil ik graag inventariseren wat de vrijwilligers en
werkgroepen praktisch gezien van het bestuur verwachten en hoe we jullie
kunnen ondersteunen. Daarvoor verzoek ik jullie al jullie suggesties, op- en
aanmerkingen en verzoeken die jullie hebben m.b.t. het bestuur aan mij te
mailen: barbara.pattikawa@gmail.com
Met vriendelijke groet, Barbara Pattikawa
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Nieuws uit de parochie
BIJZONDERE KERSTTENTOONSTELLING IN HUISMUSEUM DE KLEINE HEILIGE GEEST

Ook dit jaar kan men naast de vaste
collectie in het huismuseum weer
genieten van kersttaferelen zoals 60
kerststallen uit alle werelddelen, waaronder een grote kerststal van wel 100
jaar oud die de hele serre in beslag
neemt.
Het afgelopen jaar is het museum
uitgebreid met een prachtige collectie.
Het betreft uitbeeldingen van de vlucht
naar Egypte. In de bijbel staat dat Maria, Jozef en Jezus na zijn geboorte
moesten vluchten naar Egypte omdat de toenmalige koning Herodes, Jezus om
het leven wilde laten brengen. Dit thema is op vele manieren verbeeld o.a.
door middel van beeldjes, kaarten, prentjes en schilderijen. Bij deze
verbeeldingen hoort ook de rust tijdens de vlucht naar Egypte.
Daarnaast zijn er vele beelden van engelen te bewonderen, zoals een prachtig
engelen-orkest en engelen in kerstsfeer. Ook zijn er mooie geschilderde eieren
met religieuze voorstellingen, afkomstig uit Rusland.
Openingstijden: wo-26, do-27 en zon 30 december van 11.00 u tot 16.00 u
of na een telefonisch afspraak (T 024-6636755, M 06-1127485).
De kersttentoonstelling is van 16 december tot 16 januari
www.dekleineheiligegeest.nl
AANMELDEN GROESBEEKSE ZONNEBLOEMVAKANTIE 2019 - De Groesbeekse Zon-

nebloemvakantie is reeds vele jaren een traditie. Daarom wil het bestuur, nu
de werkgroep vakantie zich per 6 oktober 2018 heeft opgeheven omdat een
vakantie financieel niet meer haalbaar was aangezien de jaarlijkse financiële
bijdrage van het Nationaal Bureau Zonnebloem is komen te vervallen, zich
inzetten om voor 2019 toch een vakantie te organiseren. Daarom wil het
bestuur graag weten of er inwoners (van de “oude” gemeente Groesbeek) zijn
met lichamelijke beperking, die volgend jaar graag een weekje op vakantie
willen. Als u mee wilt, meld u dan aan vóór 1 januari 2019 bij ons secretariaat,
024-397 3655 of zonnebloemregiogroesbeek@gmail.com. De planning is om
in april/mei 2019 de vakantie te organiseren, uiteraard bij voldoende
deelname. De keuze van de vakantielocatie wordt bepaald nadat bekend is
hoeveel mensen zich hebben aangemeld.
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FEESTELIJKE OPENING VAN MARIAGROTJE - Op

zaterdagmiddag 27 oktober j.l. werd onder grote
belangstelling het prachtig gerenoveerde Mariagrotje in de tuin van het voormalige klooster
Mariëndaal ‘geopend’ om het zo alvast aan de
mensen terug te geven. Iedereen mocht een
kaarsje opsteken en met een mondharmonica
werden Marialiederen ten gehore gebracht. De
kapel is nog niet helemaal klaar: met het hekwerk is men nog bezig. Op zondag 19 mei 2019
zal de vernieuwde kapel tijdens een eucharistieviering aldaar worden ingezegend. Mevr.
Wijnhoven-Kamps die er het langste woont en in
december 93 hoopt te worden, komt regelmatig
naar dit Mariagrotje. Elke zondag ontvangt zij bij
haar nog steeds haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, die haar zelfgemaakte zondagse
soep enorm waarderen.
EXTRA COLLECTE MET KERST - Adventsactie 2018 zet in op de vele straatkinderen

in Rwanda. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. De organisatie CECYDAR vangt
al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug
in een gezin. In het opvangcentrum krijgen de kinderen eten, kleding,
medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk
en mentaal herstellen. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen reintegratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin. Om te
voorkomen dat kinderen na hun re-integratie opnieuw weglopen richt
CECYDAR zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de
thuissituatie. Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en
elektriciteit. In 2018 wil CECYDAR daarom investeren in een eigen water- en
stroomvoorziening. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug
en leveren dan een flinke kostenbesparing op. Zie ook website parochie.
In het kerstweekend van 24, 25 en 26 december 2018 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 IBAN nummer NL24RABO 01174 07
550 ten name van het Missie comité met vermelding adventsactie 2018.
Namens Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV), Teun van Grinsven
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CURSUS SAMEN LEZEN EN PRATEN OVER OPBOUW GELOOFSGEMEENSCHAP

Samen lezen we de Nederlandse vertaling van het boek Divine Renovation. Dit
is een boek dat kan helpen bij de opbouw van de geloofsgemeenschap. Nooit
eerder was er zo’n urgentie voor de Kerk om na te denken over de toekomst
en te investeren in geloofsopbouw. Dit boek is eerst verschenen in het Engels
en blijkt een standaardwerk op andere plekken in de wereld.
Het aanboren van een missionair elan dat verder gaat dan het in stand houden
van de pastoraal zoals we die kennen, is het belangrijkste thema in het boek.
Aan de hand van dit boek wordt gekeken en besproken hoe een en ander
toegepast kan worden in Beek, Ooij en Leuth (4-8 keer).
DATA: voorjaar 2019
PLAATS/TIJD: parochiecentrum Pannenstraat, Groesbeek / 20.00-21.30 uur
BEGELEIDING: Henk Janssen, pastoor
INFO/AANMELDING: parochiecentrum
CURSUS OPNIEUW BEGINNEN

Bij de cursus Opnieuw Beginnen komen we
6 keer (om de week) in kleine groep samen
om persoonlijk en met elkaar een nieuw
begin te maken met een meer volwassen en
bewust geloof. Geloof en leven, Bijbel en
getuigenis, woord en beeld willen helpen
om de relatie met Jezus te (her)ontdekken
en/of verdiepen. Voor ieder die toe is aan
een kennismaking of opfrissing van het
geloof. Iedere deelnemer krijgt een boekje
met inspirerende teksten en verdieping voor thuis.
DATA: do 24/1, 7/2, 21/2, 14/3, 28/3, 11/4
PLAATS/TIJD: parochiecentrum Pannenstraat, Groesbeek / 13.30-15.30 uur
BEGELEIDING: Rudo Franken, kapelaan en Carla Windau
INFO/AANMELDING: rfrankenpr@hotmail.com / 06-46193591
SAMEN BIJBEL LEZEN is op elke woensdag in de oneven

weken van 10.00 -11.30 u. in het parochiecentrum. We
lezen samen de lezingen van de zondag en praten
erover met elkaar. Van harte welkom. Zie ook website
parochie. Info: riahopman@XS4all.nl
9

KLOOSTERDAGEN - Altijd

al een keer een paar
dagen in een klooster
willen zijn?
Vanuit Groesbeek gaan
we in april met een
kleine groep een paar
dagen naar Abdij Lilbosch in Echt. Tijdens deze kloosterdagen nemen we deel aan de gebedstijden
en eucharistievieringen van de monniken. De ochtenden en avonden zijn in
stilte. Naast rust en ruimte voor persoonlijke bezinning gaan we in de
middagen samen op pad. Zaterdag naar Heppeneert, een klein bedevaartsoord van O.L.V. van Rust. Zondag treden we onder leiding van een gids in de
voetsporen van Edith Stein in Echt. Zin om mee te gaan?
DATUM: vrijdag 26 tot en met zondag 28 april 2019
KOSTEN: € 100,- p.p. incl. vervoer (per auto), verblijf, maaltijden, rondleiding
BEGELEIDING/INFO/AANMELDING: Rudo Franken, kapelaan
LOURDESBEDEVAART - Van 16-21 september 2019

kunt u mee naar Lourdes. We reizen samen vanaf
Groesbeek en vliegen vanaf Maastricht voor een
zesdaagse bedevaart. We sluiten aan bij het
programma van Huis voor de Pelgrim (voorheen:
Organisatie Limburgse Bedevaart Lourdes). Het is
bijna onmogelijk om te beschrijven wat Lourdes met
je kan doen. Beleef het zelf en ga de ontmoeting aan,
zo schreef in het vorige parochieblad één van de vijf
deelnemers aan de Lourdesbedevaart van dit jaar.
Ook in 2019 gaat kapelaan Rudo Franken mee. Hij kan u meer informatie
hierover geven.
Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl
WANDELEN MET AANDACHT – een gezamenlijk initiatief van de katholieke en

protestante kerk op iedere eerste donderdag van de maand. Vertrek vanuit de
Serre bij de protestantse kerk om 9.45 uur. We wandelen, met een thema als
leidraad, 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. Zie ook website parochie.
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Belangrijke parochie informatie
IK WIL / IK ZOEK (zie ook colofon)

CONTACT

huis- en ziekenbezoek, misintenties, kerkbijdra-

parochiecentrum

ge, meehelpen in de parochie, in- en uitschrijven, adreswijziging en overige vragen
doopsel, huwelijk, biechtgesprek, ziekenzalving

priester/parochiecentrum

huis- en ziekenbezoek, avondwake en uitvaart

pastoraal teamlid / pc

eerste communie en vormsel

pastoraal teamlid / pc

Het Woord van God op de zondag
23 dec: Micha 5,1-4a/ Ps 80,2-3.15- 1 jan: Numeri 6, 22-27 / Psalm 67, 2-3,
16, 18-19/ Hebreeën 10,5-10 / Lucas 5, 6, 8 / Galaten 4, 4-7/ Lucas 2, 16-21
1, 39-45 (zalig zij die geloofd heeft.)
(Maria bewaarde al deze woorden in
haar hart.)
24 dec: Jesaja 9,1-3.5-6/Ps 95,1-3.
11-13 /, Titus 2,11-14 / Lucas 2,1-14
6 jan: Jesaja 60, 1-6 / Psalm 72, 1-2, 7(heden is u een Redder geboren.)
8, 10-13 / Efeze 3, 2-3a, 5-6 / Matteüs
12, 1-12 (Op het zien van de ster wer25 dec: Jesaja 52, 7-10, 30-31 / Psalm
den zij vervuld van overgrote vreugde)
98, 1-6 / Hebreeën 1, 1-6 / Johannes
1, 1-18 (Het Woord is vlees geworden
13 jan: Jesaja 40,1-5.9-11 / Ps 104, 1-4.
en heeft onder ons gewoond)
24-25.27-30 / Titus 2,11-14; 3,4-7 /
Lucas 3,15-16.21-22 (Hij zal u dopen
26 dec: Handelingen 6, 8-10; 7, 54-60
met de heilige Geest en met vuur)
/ Psalm 31, 3cd-4, 6, 8, 16-17 / Matteüs 10, 17-22 (door u spreekt dan de
20 jan: Jesaja 62,1-5 / Ps 96, 1-3.7-10 /
Geest van uw Vader)
1Korinte 12,4-11 / Johannes 2,1-12
(Zijn moeder sprak tot de bedienden:
30 dec: Jezus Sirach 3,2-6.12-14/ Ps
Doet maar wat Hij u zeggen zal…Zo
128,1-5/ Kolosse 3,12-21/ Lucas 2,
maakte Jezus te Kana een begin met de
41-52 (wist ge dan niet dat ik in het
tekenen en openbaarde zijn heerlijkhuis van mijn Vader moest zijn?)
heid. Zijn leerlingen geloofden in Hem).
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Liturgische agenda
Legenda: WCV = Woord-Communieviering; Cosmas= Cosmas en Damianus (Dorp);
K’tuin= kapel 1e etage Kloostertuin boven Groeske

Graag nodigen wij iedereen uit bij onze vieringen
speciaal met Kerstmis en met de jaarwisseling. Weet u welkom…
22-23 dec
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

4e zondag van de Advent jaar C
Meent H.Mis – H. Janssen – Samenzang
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
K’tuin H.Mis – R. Franken – Samenzang
Breedeweg H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang

24 dec
ma 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
21.00 u.
18.30 u.
20.30 u.

Kerstavond
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin H.Mis – S. Steijaert - Samenzang
Horst H.Mis – K. Bruin – KK Horst Sion Breedeweg
Breedeweg H.Mis – H. Janssen – Jubilate Deo
Cosmas Gezinsmis H. Janssen – Jeugdkoor Mikado
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia

25 dec
di
9.30 u.
10.00 u.
10.00 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 – A. v. Veelen

26 dec
wo 10.00 u.
14.30 u.

2e Kerstdag
Cosmas H.Mis – R. Franken – Samenzang met cantors
Cosmas – Kerst-Inn Jeugdkoor Mikado (-15.30 u.)

do 27 dec

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

29-30 dec
za 17.00 u.
19.00 u.

Heilige Familie jaar C
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang
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19.00 u.
9.30 u.
10.00 u.

K’tuin H.Mis – R. Franken – Samenzang
Breedeweg WCV – liturgiegroep – KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Samenzang

31 dec
ma 17.00 u.
18.30 u.
19.00 u.

Oudjaar
Meent H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – H. Janssen – Groesbeeks GK / Fanfare Wilh.
Breedeweg H.Mis – R. Franken – Samenzang

1 jan
di 10.00 u.
11.00 u.

Hoogfeest Maria Moeder van God
Groesbeek H.Mis – H. Janssen - Samenzang
N.H.kerk Nieuwjaarsbijeenkomst over vrede – KK HSB

wo 2 jan
do 3 jan

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

5-6 jan
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

Openbaring van de Heer jaar C
Meent H.Mis – R. Franken – Samenzang
K’tuin H.Mis – H. Rikhof - Samenzang
Breedeweg H.Mis – K. Bruin – Seniorenkoor Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia

di 8 jan
wo 9 jan
do 10 jan

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

12-13 jan
za 17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

Doop van de Heer jaar C
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
K’tuin H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
Cosmas Gezinsmis S. Steijaert –Jeugdkoor Mikado
Breedeweg H.Mis – J. van Banning – Samenzang
Cosmas H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg

di 15 jan
wo 16 jan

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

zo

13

do 17 jan

Cosmas 9.00 H.Mis – R. Franken

19-20 jan
za 17.00 u.
19.00 u.
zo 9.30 u.
10.00 u.

2e zondag door het jaar C
Meent H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Dorp
K’tuin H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
Breedeweg H.Mis – K. Bruin –KK Horst Sion Breedeweg
Cosmas H.Mis – R. Franken – Schola Cantorum - Gregoriaans

di 22 jan
wo 23 jan
do 24 jan

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

Met ingang van 1 januari 2019 is op zaterdagavond 19.00 uur in de Cosmas slechts incidenteel een viering.

Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons
Uw aangezicht en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons, doe lichten over ons
Uw aangezicht en geef ons vrede.

Komt laat ons Hem aanbidden
JUBILEA BIJ ST. CAECILIAKOOR COSMAS EN DAMIANUSKERK TE GROESBEEK

Het kerkkoor Sint Caecilia, centrum Groesbeek had haar jaarlijkse feestavond
op 23 november. Er waren twee jubilarissen, te weten de heer Henk Hermsen
en Eugène Ceulemans. “Henk Hermsen is al 40 jaar een onmisbare steun bij de
bassen. Met cadeau, oorkonde
en bloemen is hij gehuldigd. We
hopen, dat hij nog lange tijd in
ons midden blijft.
De heer Eugène Ceulemans, al
25 jaar onze dirigent-organist,
brengt zijn vakmanschap met
veel inzet en bezieling op ons
over. Ook hij werd gehuldigd.
We prijzen ons gelukkig met hem. Met een paar mooie woorden, cadeau en
bloemen werd hij in het zonnetje gezet. Verder werd de avond met een
spelletje, koffie en buffet weer een geslaagde avond”.
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JUBILEA BIJ KOOR HORST SION BREEDEWEG - Tijdens de eucharistieviering op

zondag 25 november j.l. reikte pastoor Janssen zelfs 3 maal de zilveren speld
van de Nederlandse Sint Gregorius vereniging uit. Dit bij gelegenheid van het
jaarlijkse Sint Ceciliafeest van kerkkoor Horst Sion Breedeweg. De zilveren
jubilarissen zijn: Frans van Grinsven, Ria en Jan de Haan.
Frans is een goedlachse bas met gevoel voor humor. Na een korendag in 1993
meldde hij zich als lid bij het toenmalige kerkkoor de Horst. Frans zingt ook in
het Deutsche Schlager Freunde koor. Hij sport bij de "jonge" boeren, rijdt als
vrijwilliger in de buurtbus en zet zich in voor diverse activiteiten op de Horst.
Jan is een tenor met een vaste stem, zingt in Wyler bij het gemengde koor en
zet(te) zich verder in voor tal van andere taken bij schutterij Sint Hubertus, verenigingsgebouw de Slenk en natuurlijk voor het koor.
Ria, de vrouw van Jan (een echt zilveren koorpaar), zingt bij de sopranen. Ook
solopartijen gaat ze niet uit de weg. Ze is de koorsecretaris, onderhoudt de
contacten met de pastores en de organisten, houdt het archief bij, stuurt de
muziekcommissievergaderingen aan en zorgt ervoor dat ieder lid op tijd het
programma van de te zingen vieringen in bezit heeft. Ook Ria zingt in Wyler.
Tijdens de brunch in de Sleutel
werd het drietal uitgebreid toegesproken door de voorzitter Lianne
Alsemgeest. Ze kregen de zilveren
draagspelden en de erbij behorende oorkonden. Ook ontvingen
ze een envelop met een toepasselijk geldbedrag. Van harte gefeliciteerd met dit wel verdiende
jubileum.
De foto is gemaakt door Simon Meilink. Op de foto v.l.n.r.: Jan, Ria en Frans
GELOOFSGESPREK MEENT EN KLOOSTERTUIN – Op de Meent is al sinds 2013 drie-

maal per jaar een geloofsgesprek voor geïnteresseerden, begeleid vanuit het
pastoraal team. Kapelaan Rudo Franken, aan wie deze taak nu is toevertrouwd,
begeleidt deze gesprekken samen met Carla Windau. Eind november was er
een bijeenkomst in de Meent en voor het eerst ook in de Kloostertuin, rond
het thema Advent-Kerst.
OPBRENGST COLLECTE MISSIO – bij gelegenheid van oktober wereldmissie-

maand heeft € 254,18 opgebracht. Aan allen hartelijk dank, Teun van Grinsven
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Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk
MEERDAAGSE- EN DAGBEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIË – Het Nederlands

Beauraing Comité Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch organiseert van 15
t/m 18 juni 2019 een vierdaagse bedevaart naar
het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing. Een
priester en een goed medisch team begeleiden
deze bedevaart waaraan ook ouderen, zieken,
gehandicapten kunnen deelnemen. Opstapplaatsen zijn Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en
Eersel. Kosten vanaf € 280,- p.p.
De dagbedevaart op zondag 16 juni 2019 heeft als
opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel,
en grensovergang Bergeijk. Kosten bus € 35,- p.p.
Naast een dagelijkse Mis en Mariahulde is er gelegenheid tot stille aanbidding, wordt u ingeleid in
de boodschap van Beauraing en is er ontspanning.
Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In
een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november 1932 33 maal aan 5
kinderen. Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en
beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en
zorg voor elkaar. Info: mw R. Senders, 0497-682296/ nbcpromaria.weebly.com
EXPOSITIE OVER MARIA VAN GELRE - Deze expositie in het Valkhof Museum in

Nijmegen ‘Ik, Maria van Gelre’ vertelt het levensverhaal van deze moderne,
zelfbewuste middeleeuwse vorstin en ‘powervrouw’. Vanwege de vele
parallellen kan zij worden gezien als de
Máxima van de 15de eeuw.
U volgt haar boeiende levensreis aan de
hand van ruim 100 (kunst)objecten: miniaturen en handschriften, schilderkunst en
sculpturen, textiel en sieraden en uiteraard
haar prachtige gebedenboek.
Haar gebedenboek was jaren niet te
bewonderen en nu mogen wij nog een keer
deze grote middeleeuwse kwetsbare kunstschat uit Nederland laten zien.
De tentoonstelling is te zien t/m 6 januari 2019 in Museum Het Valkhof in
Nijmegen. Website www.ikmariavangelre.museumhetvalkhof.nl
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Wel & Wee

GEDOOPT:
21-10-2018: Jace Winkels, zoon van Chris Winkels en Virginia van Boxel
28-10-2018: Aaf Willems, dochter van Ruud Willems en Mieke Verstraaten
11-11-2018: Emily Engelen, dochter van Jacques Bos en Jeanne-Marie
Engelen
11-11-2018: Levi Engelen, zoon van Jacques Bos en Jeanne-Marie Engelen
18-11-2018: Luce Wijers, dochter van Dennis Wijers en Sophia Thissen
18-11-2018: Charlene Meerts, dochter van Rick Meerts en Melissa Schrievers
25-11-2018: Jurre Burgers, zoon van Ronny Burgers en Joyce Broens
KERKELIJK GEHUWD:
12-10-2018: Jody Schaap en Bas Janssen
OVERLEDEN:
11-10-2018: Annie Klaassen-Gijsberts, 90 jaar
21-10-2018: Truus Zegers-van der Maat, 88 jaar
16-11-2018: Mien Wolters-Wennekers, 92 jaar
23-11-2018L Mientje Pouwels-Janssen, 76 jaar
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Verdieping & Inspiratie
GELOOFSGEMEENSCHAP ALS TEAM

De letters van het woord TEAM zouden kunnen staan voor ‘Together Everyone
Achieves More’, samen bereik je meer. Zoiets kun je overal ervaren (gezin,
sport, school, werk, hobby) waar mensen, die uiteraard van elkaar verschillen,
elkaar aanvullen en vanuit verschillende gezichtshoeken toewerken naar een
gezamenlijke droom of visie. Basis hiervoor is een grote mate van vertrouwen
en waardering voor elkaar, bereidheid om van elkaar te leren en verantwoordelijkheid en taken met elkaar te delen.
Een team is niet zozeer ‘ik doe het’ of ‘jij doet
het’ maar meer ‘wij’ doen het samen en we
kijken wie wat het beste kan doen. Het is dus
veel meer dan de som van de inspanningen
van ieder persoonlijk. Een teamgeest bevordert een betrokkenheid en stelt mensen in
staat tot een buitengewoon resultaat.
Hoe zou onze geloofsgemeenschap eruitzien,
als we deze TEAM-gedachte hierop zouden
loslaten?
Veel staat of valt natuurlijk al met de teamgeest van het pastoraal team in
samenwerking met het bestuur en de parochieraad. Maar niet minder belangrijk zijn allen die zich op welke manier dan ook betrokken voelen bij de geloofsgemeenschap. Als een geloofsgemeenschap zichzelf als een team kan ervaren,
zal daar een enorme aantrekkingskracht van uitgaan, zoals bij de gemeenschap
van de eerste christenen, die bezield waren door de Geest van Christus. Dan is
het niet meer het gevoel van ‘de kerk die van alles regelt en voorschrijft’, maar
de kerk waar we zelf deel van uitmaken en die we ervaren als het Lichaam van
Christus, waarin we elkaar opbouwen en dragen, en wel zoals Christus ons
allen draagt en opbouwt. En eigenlijk kan niemand van ons daarin gemist
worden; ieder van ons heeft zijn of haar unieke plek en roeping. Maar niet los
van elkaar. En niet los van Hem die ons aan elkaar geeft.
God redt het dus niet zonder ons, zonder onze teamgeest. Dat betekent een
grote verantwoordelijkheid voor ons. Hij neemt ons serieus. Door de vrije wil
die Hij ons heeft gegeven, zijn wij in staat tot een gepast antwoord – met elkaar
- op zijn overweldigende goedheid. Wat zou het mooi zijn, als we daarin met
elkaar zouden kunnen groeien … als een team…
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Op de koffie bij…
de kerkhofploeg van de
Breedeweg.
Nestor Jo (Kuiltjes), r, bijt
het spits al door te
zeggen dat hij zijn taak
van stalmeester overdraagt, nadat hij dit al
gedaan heeft met zijn
taak ‘rond de kerk’.
D.w.z.: in zijn plaats zijn 3
anderen gekomen. De
groep van stalmeesters,
die jaarlijks de kerststal bouwt, is nog groter dan de kerkhofploeg (‘rond de
kerk’): naast Peter Janssen, Bert Leenders, Ab Hermsen, Joop Pouwels, Jan
Hopman, Bernard Wijnhoven en Theo Weijers maken ook Sjaak Sillessen en
Henk Stevens daar deel van uit. Koster Pierre Ronden is de verbindende factor.
Buiten de winterstop (half december-maart) komt de kerkhofploeg elke
maandagmorgen samen op het kerkhof. Meestal is het rustig, niemand klaagt,
‘we hebben stille supporters’.
Deze groep is vindingrijk. Hoe kan het dat de heg zo recht geknipt is? Wel, Ab
wordt - staande op een paar kratjes op de aanhanger achter de grasmaaier en
met de heggenschaar in de aanslag - langs de heg gereden. De taxus en beukenheg wordt 2x per jaar geknipt, de liguster 1x per jaar. Komt het zien. Voor
de aangetaste buxus komt mogelijk taxus in de plaats. Op het oude kerkhof
valt het schoffelen niet altijd mee: onder het grint zit hardnekkig onkruid.
Met het bouwen van de kerststal - dit jaar wordt gepoogd de stal bij de ingang
van de kerk (achter het hekwerk) te bouwen, zodat mensen de stal de hele
kersttijd kunnen bezoeken – is het zetten van de kerstboom de grootste klus.
Een levensgrote boom, die dit jaar uit Milsbeek komt, krijgt een betonnen voet
en wordt dan met een lier via een katrol in de rechte stand getrokken en dan
met lampjes versierd. We hopen foto’s te laten zien op de parochie-website.
Met een paar handige timmerlui is de bouw van de kerststal zo gefikst. Vroeger
begon men met de bouw al direct na Sinterklaas en werden grote beschilderde
panelen geplaatst. En tot voor twee jaar was er stromend water. Dat werd stilgezet tijdens de Mis. Om andere stromen te voorkomen.
De kerkhofploeg dankt u allen voor het gehoor geven aan hun oproep tot afvalscheiding. Ook dank aan deze beide ploegen, Rudo Franken kapelaan
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Uit het verleden…
UIT DE PERIODE VAN HET RIJKE ROOMSE LEVEN:

Aartsbroederschap De Heilige Familie
Tot in 1951 hier het Broederschap O.L.Vrouw van Kevelaer werd opgericht,
waren de meeste dorpelingen lid van het Aartsbroederschap de H. Familie.
(Het eerstgenoemde Broederschap telde in 1951 liefst 1132 leden.)
De Heilige Familie moest in de parochie het godsdienstig leven en de vorming
van het Christelijk huisgezin stimuleren. Dit alles naar het voorbeeld van de
Heilige Familie van Nazareth.
Oorspronkelijk was de H. Familie
vooral bedoeld voor de gezinnen uit
lagere maatschappelijke klassen: de
dagloners, kleine ambachtslieden,
landarbeiders en kleine boeren. Te
Groesbeek echter waren ook families
uit de ‘burgerij’ aangesloten. Na lid te
zijn geworden werd een op naam
staande oorkonde uitgereikt, een
zogenaamd Diploma. Het hier afgebeelde is op 8 juni 1917 overhandigd
aan Jan Busser, 16 jaar oud en woonachtig op de Lage Horst. De eveneens
van de Horst afkomstige Jan Eikholt
schrijft begin 2015: “De oorkonde is
prachtig, ik heb er zelf ook een gehad,
want ik ben zeker 15 jaar lid geweest.
De broederschap “vergaderde” een
keer in de maand in de kerk. Voor de
mannen de tweede zondag in de maand, na het lof. Pastoor Van der Leeden
was de Directeur en voor elke buurtschap was er een Prefect en een
waarnemend Prefect benoemd. Het vergaderen bestond uit een aantal
gebeden, dan meestal een “donderpreek”. Er was presentielijst en als je zonder
je af te melden niet aanwezig was, kreeg je de week erop de pastoor op bezoek.
Hij was daar heel fel op. Aan het einde van de vergadering werd de zegen met
het Allerheiligste gegeven, en daar hoorde natuurlijk een misdienaar bij”.
Door Leo Zilessen en Gerrie Driessen
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Kind & Gezin
GEZINSVIERINGEN - Beste ouders en kinderen, op 8 december hebben we in de

gezinsviering stil gestaan bij “delen” met elkaar en wat dat betekent.
We hebben de tweede kaars aangestoken van de “Advent.” Zo zijn we op weg
naar kerstmis.
Zoals elk jaar, willen we op kerstavond 24 december (18.30 uur) het kerstverhaal samen met kinderen vertellen en spelen. We zijn op zoek naar engeltjes, herders, schapen, Maria, Jozef en koningen. Heb je zin om met het
kerstspel mee te doen geef je dan op via: wilco24@planet.nl
Mieke, Pauline en Margreet van de Werkgroep gezinsvieringen
EERSTE COMMUNIE - Op zaterdag 8 december was de inschrijfviering van de

Eerste Communie en konden de communicanten zich inschrijven bij de contactouders van de basisscholen. De Eerste Communie is op 5 en/of 12 mei.
GEDACHTEN VAN VORMELINGEN - Afgelopen zaterdag 17 november hebben wij

het vormsel ontvangen van Bisschop G. de Korte in de Cosmas en Damianus
Kerk. Als voorbereiding zijn wij in groepjes bij een gastouder in huis geweest
en hebben wij samen in een werkboek veel over het vormsel geleerd. Dit was
altijd heel erg gezellig. We
hebben een bezoek gebracht aan de Cenakelkerk
in de Heilig Landstichting.
Deze kerk mochten wij bij
binnenkomst in het donker
bewonderen, dit was heel
erg mooi. We zijn samen in
een bus naar Den Bosch
geweest waar wij de St. Jan
hebben bezocht. Daar
hebben wij ook kennisgemaakt met Bisschop De
Korte in de Herderskapel. We hebben een rondleiding gehad in de kerk door
een vrijwilliger, hij heeft ons veel verteld over de geschiedenis van de St. Jans
kathedraal. Een leuk weetje van de beelden van de St.Jan is: buiten is er een
beeld van een moderne engel met een mobieltje. Voordat we naar huis gingen
met de bus hebben we nog een foto gemaakt samen met de Bisschop voor de
St. Jan. We hebben een mooie viering gehad, en wij zijn heel blij dat wij het
vormsel hebben gedaan.
Veel groetjes van Noud, Sebastiaan, Kyara, Mila, Laura en Anouk
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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
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 (in november do 19.00 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
pastoraal werker A.v.Veelen 06-13100544 - annekevanveelen@gmail.com
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: vacant
Vrijwilligers:
Mevr. B. Patikawa, Cypresstraat 3, 6562 HA Groesbeek, 06-11130073,
barbara.pattikawa@gmail.com
Administratie: Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen
KERKHOFBEHEER
C&D/De Horst: Tom Weber, 0612787297, tomenlidy@gmail.com
Breedeweg: Teun van Grinsven, 06-20623972 / Rob Paulis, 024-3977718
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COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473,
Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl
Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum
Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag
doorgeven vóór maandag 12.00 uur)

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)

Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29RABO0117405132
GODDELIJK HART – Ketelstraat 1, De Horst
Alleen incidenteel vieringen
Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum
PAROCHIEBLAD GROESBEEK
Redactie: kapelaan Rudo Franken (eindred.), Carla Windau, catechist
(eindred.), Martijn Pouwelsen (lid), Hemmie Cillessen (lid)
Volgende uitgave: jan-mrt; vouwen: 17 jan; bezorgen: voor 26 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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WAPENSTILSTAND MET KERST … HEEL EVEN

In de kerst-special van Top of the Pops was een clip van een lied van Paul
McCartney: “The pipes of peace”. Of clip, het leek wel een mini-speelfilm
van een paar minuten. De ex-Beatle speelde er zelf ook in mee en het
verhaal was zo hartbrekend dat ik het je graag wil vertellen.
Het speelt zich af in de 1ste Wereldoorlog, in de smerige loopgraven.
Paul speelt een van de soldaten die moe, vies en hongerig tegen de natte
wanden hangen. Sommige soldaten zijn gewond, er wordt geschoten,
er hangt rook. De post is net rondgedeeld, ook voor Paul is er een brief:
van zijn vrouw. Als hij hem wil openen is het ineens stil; geen schoten en
kanonnengebulder meer, de rook trekt weg. Voorzichtig kijken ze over de
rand en zien een witte vlag. De mannen kruipen behoedzaam uit de
modderige loopgraaf en zien dat de militairen aan de andere kant
hetzelfde doen. Er is blijkbaar een wapenstilstand! Is het Kerst?
Ze lopen op elkaar toe en Paul treft een man met een vriendelijk gezicht
van zijn eigen leeftijd. Ze schudden elkaars handen, je ziet dat het goed
voelt. Het is eigenlijk een gabber net zoals hij. Paul haalt zijn net gekregen
brief uit de zak, laat trots de foto zien die zijn vrouw heeft opgestuurd:
zij een blozende jonge vrouw met lieve
ogen, blonde krullen, in haar armen
een wolk van een baby.
En laat de ander nu net zo'n foto bij
zich hebben, ook hij is net vader
geworden! Zijn vrouw met opgestoken
donker haar, lacht trots.
Ze bewonderen oprecht elkaars gezin.
Dan opeens het luchtalarm, de beschietingen beginnen weer!
Halsoverkop vluchten ze terug naar hun eigen loopgraven, de kogels
vliegen langs hen heen. Wat even vrienden leken, zijn nu weer elkaars
vijanden. Paul zakt moedeloos op de grond en kijkt naar de foto in zijn
hand. In de haast zijn ze vergeten elkaar de goede terug te geven. Een
andere vrouw met prachtige baby kijkt hem aan.
Je beseft dat er in wezen geen verschillen zijn tussen mensen, dat we
welbeschouwd allemaal hetzelfde willen: gelukkig zijn en een goed leven
opbouwen. Dat is ook wat het Kerstkind ons wil laten zien. Dat we
proberen met vrede de ander tegemoet te treden. En dat we ons hart
openen voor een ander.
Netty
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