Beste parochianen,
Na alle gelukwensen voor het komende jaar, neemt nu het leven
weer zijn gewone loop.
De eerste actie van dit jaar is de Kerkbalans. Daarover meer elders
in dit parochieblad.
De volgende bijeenkomst is 3 februari in de Sleutel: een parochieavond over het toekomstig beleid van de parochie onder de titel:
‘Van Volkskerk naar Keuzekerk'. U allen van harte uitgenodigd!
Daarna begint dan de Veertigdagentijd, de voorbereiding op de
belangrijkste christelijke feestdag..
Natuurlijk is Kerstmis ook een groot feest, waarop we vieren dat God
als Mens op aarde kwam, maar Pasen raakt de diepste de kern van
ons geloof. Die kern kun je samenvatten in één klein zinnetje: Jezus,
de Zoon van God, is niet dood, maar Hij leeft!
Zijn leven eindigt niet op Goede Vrijdag aan het kruis. Dan zou zijn
weg een doodlopende weg geweest zijn. Dit Verrijzenisgeloof is het
hart en het unieke van ons christelijke geloof. Wij geloven in een
Levende Heer. Wij geloven dat het leven sterker is dan de dood. Dit
geldt niet alleen voor Christus zelf, maar voor iedereen die in Hem
gelooft. Eens zullen wij allemaal verrijzen.
Tijd van voorbereiding
Pasen vraagt om een goede voorbereiding: de Veertigdagentijd.
Daarin staan we stil bij wat het voor ons betekent christen te zijn.
Vaak wordt ons leven beheerst door zaken als: geld, bezit, sport,
werk, status e.d. Het is goed om in deze periode afstand te nemen,
wat los te komen van materiële zaken en te zien wat er leeft in ons
hart en wat ons van God afhoudt.
De Veertigdagentijd is bij uitstek geschikt om God opnieuw een
centrale plaats in ons leven te geven. Vasten, zelfbeheersing is van
groot belang, ook maatschappelijk gezien. Hoeveel ellende ontstaat
er niet als mensen bijvoorbeeld hun drift niet in toom kunnen
houden! (Denk maar aan al die voorbeelden van zinloos geweld).
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De Kerk spreekt over 'boete doen' waardoor we proberen te herstellen wat
kapot ging, net zoals de vissers hun netten boeten. (repareren).
We worden uitgenodigd om los te komen van het kwaad en vrij te worden
om Gods liefde te kunnen ontvangen, om te bidden voor bekering én om
meer aandacht te besteden aan het delen met mensen in nood.

Hernieuwing van de doopbeloften
In zijn brief aan de Romeinen zegt Paulus dat wij door onze doop met
Christus verbonden worden en ook met Hem worden begraven. Hij
zegt daarmee: met de doop begint iets nieuws, je zonden worden
vergeven en een nieuw leven in Christus wordt mogelijk gemaakt .
Het betekent niet, dat het kwaad geen vat meer op ons heeft. De
beloften die onze ouders en peetouders voor ons gedaan hebben
zetten ons op de weg van gelovig mens-zijn. Maar het is goed om
daar regelmatig aan herinnerd te worden, zodat ons kindergeloof uit
kan groeien tot een volwassen geloof. Dit gebeurt bij het Vormsel, als
wij voor het eerst als bewuste christenen onze doopbeloften zelf
uitspreken. Het gebeurt jaarlijks
tijdens de Paaswake waar wij ook
onze doopbeloften hernieuwen en
ons geloof opnieuw bevestigen.
Aswoensdag
De Kerk vraagt ons om twee dagen in
het jaar te vasten, ons geheel of
gedeeltelijk te onthouden van eten of
drinken: op Aswoensdag, die het begin is van de Veertigdagentijd en
op Goede Vrijdag, waarop wij het lijden en sterven van Jezus
gedenken. Op Aswoensdag zegent de priester de as van verbrande
palmtakken van het vorige jaar. Iedere kerkganger krijgt een kruisje
op het voorhoofd met deze as. De ceremonie is bedoeld om ons tot
boete en inkeer aan te sporen. Tijdens het geven van het askruisje
worden de woorden uitgesproken: 'Gedenk mens dat gij stof zijt en
tot stof zult wederkeren' .
Ik wens u een hele fijne Vastentijd – Pastoor Henk Janssen
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8 manieren om te VASTEN
Tante Jet is heel gezellig,maar de dokter, die haar eens
goed aankeek, - van links naar rechts, zei:
‘Beste Jet, opgelet. Jij moet eens flink gaan vasten,
wil jij je pensioen nog halen’.
De profeet Jesaja zei:
‘Deel je brood met wie honger heeft;
neem een arme zwerver op in je huis,
en zie je iemand die het koud heeft, geef die dan één van je vele jassen.
Dat is vasten’.
Opa zei: ‘Vasten zes weken niet snoepen en alles bewaren in je
snoeptrommeltje’.
Zomaar iemand op straat zei: toen hem werd gevraagd wat vasten was:
’Dat is flauwekul. Nooit van gehoord’.
Een sportman zei:
‘Ik moet aan mijn conditie denken. Dus geen snoepjes,
geen taartjes, geen feesten, en vroeg naar bed. Ik vast’.
Een pastor zei:
’Vasten is geen doel op zich.
Vasten is vasthouden aan…. weten wat belangrijk is. Wat echt nodig is,
vasthouden en wat niet zo belangrijk is,
rustig durven loslaten’,
Een meisje van achttien zei:
’Voor mij is vasten hetzelfde als lijnen:
niet te veel eten, veel rauwkost, veel sporten.
De achtste die ik vroeg wat vasten was, zei:
‘Vasten? Dat is volgens mij een tijdje lang goed nadenken.
Voor jezelf vast en zeker weten wat je nooit moet vergeten,
wat belangrijk is voor iedereen. En dat is: ervoor zorgen dat er meer vrede komt
in de wereld. Daarvoor moet je alle krachten verzamelen, je niet laten afleiden en
alles doen om dat te bereiken. Het liefst samen met anderen !
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VAN DE PENNINGMEESTER
Kerk en Balans
Kerk en Balans. Zomaar twee woorden. Om de inkomsten en uitgaven van
de kerk op orde te houden zijn ze deze week aan elkaar gekoppeld. Mee
doen aan de kerkbijdrage betekent dat we met elkaar onze
geloofsgemeenschap in stand houden. Juist dat met elkaar delen en
gunnen, die bijdrage, maakt het mogelijk om kerk te blijven. Misschien
heeft u het persoonlijk even niet nodig om te spreken met een pastor, een
ziekenhuisbezoek op prijs te stellen of uw problemen te delen. U gunt het
vast ieder die het wel nodig heeft. Was niet naastenliefde dat wat Jezus als
de belangrijkste deugd zag?
Samen die gemeenschap zijn, die samen elkaar helpt, elkaar wat gunt, met
elkaar viert, met elkaar bidt, met elkaar meedenkt en met elkaar rouwt,
met elkaar financieel de geloofsgemeenschap mogelijk maakt en durft door
te geven aan de toekomst. Dat gunnen we elkaar. Daar zullen we elkaar
ook financieel bij moeten steunen.
Zeker waar de kerk als gebouw, misschien doordrenkt met tranen van
vreugde en verdriet, nodig is om met elkaar de eucharistie te vieren. Maar
natuurlijk ook een gebouw om de doop, de eerste communie, het vormsel,
het huwelijk, het afscheid te vieren. Deze gebouwen kosten veel geld om in
stand te houden.
Maar als we als gemeenschap dat luisterend oor graag aan onze zijde nodig
hebben dan is een pastoraal team nodig

2015
Niet het bisdom of het kerkbestuur maar de parochie bepaalt de toekomst
van een geloofsgemeenschap en het open houden van de kerk. U bepaalt
de vitaliteit, ook financieel, van uw parochie, ook die parochie van uw
naaste.
U doet toch ook mee aan de actie Kerkbalans 2015?
De kerk geeft aan ons allen, u geeft toch aan de kerk?
Daarom de concrete vraag om misschien voor het eerst deel te nemen aan
de Kerkbijdrage. Heeft u al enige tijd uw Kerkbijdrage niet verhoogd,
misschien kunt u uw Kerkbijdrage verhogen.
Dick Winkel
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Eén jaar samen
Van harte welkom op de parochieavond in de Sleutel op dinsdag 3
februari om 20.00 uur om samen over het pastoraal beleid en onze
toekomst te praten.
In beide onderstaande stukjes vindt alvast gespreksstof
-

vanuit het bestuur
Op 1 januari 2014 is de nieuwe Parochie H.H.
Cosmas en Damianus van start gegaan.
In de eerste maanden is afscheid genomen van
pastor Jan van Gestel en de bestuursleden van
de oude parochies Groesbeek en Sint Antonius
Breedeweg; ook is het nieuwe pastorale team
geïnstalleerd: pastoor Henk Janssen, diaken
Jacques van Montfort, diaken Jos van Rooij en pastoraal werkster
Diny Booyink, die met ingang van 16 maart door het kerkbestuur is
benoemd met een pastorale zending van de bisschop.
Door notaris Timmermans is het besluit van de bisschop tot
oprichting van een nieuwe parochie omgezet in een parochie-fusie
naar burgerlijk recht, waardoor de nieuwe parochie ook een
rechtspersoon is en de rechtsopvolger van de oude parochies.
Daarna zijn de bankrekeningen bij de diverse banken van naam
veranderd en voorzien van nieuwe gemachtigden.
Van het bisdom is goedkeuring ontvangen voor het rooien van
bomen en struiken en reparaties aan tuin en tuinmuur bij de Cosmas
en Damianuskerk en voor snoeiwerk aan de eikenbommen bij de Sint
Antoniuskerk in Breedeweg.
Na overleg met de gemeente is ook van het bisdom goedkeuring
ontvangen voor een verlichtingsplan van de Cosmas en
Damianuskerk en het opnieuw bestraten van het plein voor de kerk.
De kerk is door het kerkbestuur onder het toezicht van de
monumentenwacht gebracht.
Twee bestuursleden hebben gesprekken gevoerd met alle
werkgroepen/ vrijwilligers rond alle kerken van de parochie. Er wordt
-5-

nog gewerkt aan een verbetering van de interne communicatie
tussen bestuur en pastoraal team enerzijds en vrijwilligers anderzijds
door oprichting van een overleg. Ook het vrijwilligersbeleid dient
ontwikkeld te worden.
Er is een actie Kerkbalans gehouden en een begroting 2015
gepresenteerd met een bescheiden batig saldo. Het bestuur heeft
besloten tot een tarievenlijst die voor de gehele parochie geldt, de
korting vanwege deelname aan de kerkbijdrage is opgeheven.
Er is gestart met het ontwikkelen van een begraafplaatsreglement
dat voor alle begraafplaatsen van de parochie geldt.
Het kerkbestuur heeft besloten de kerk op de Horst op termijn te
sluiten, en geen geld meer uit te trekken voor verbetering van de
centrale verwarming. Het bestuur blijft wel zorgen voor het wateren winddicht houden van deze kerk. We zijn op zoek naar een
nieuwe bestemming voor deze kerk.
Het kerkbestuur heeft besloten dat de pastoor geen energie moet
stoppen in een parochiefusie met Malden zolang in de bestaande
vacature in Groesbeek niet is voorzien.
......vanuit de basis
De samenwerking komt op gang: een gezamenlijk parochieblad, een
nieuwe website, de koren Horst Sion en Breedeweg hebben een
samenwerkingsverband, de werkgroepen Communie en Vormsel
werken samen. En de parochie is gevraagd betrokken te zijn bij de
sociale wijkteams in de nieuwe gemeente.
We hebben ook ons gewone werk gedaan: 114 mensen begeleid in
uitvaart of crematie, 7 huwelijken voltrokken, 62 kinderen gedoopt,
74 kinderen deden hun Vormsel en 67 hun Eerste Communie. En de
vieringen en het pastoraat op Kloostertuin en de Meent gingen door.
U begrijpt dat het niet allemaal vlekkeloos liep. Bovendien is er met
het nieuwe team een nieuwe werkstijl aan het ontstaan. Die
omschrijven we met de woorden: ‘Van volkskerk naar ‘keuze-kerk’,
Dit kun je vergelijken met de omslag in de zorg: de participatiemaat-6-

schappij: we zijn allemaal deelnemers aan de samenleving, we
hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Pas als de grens ervan
bereikt is, springt een instantie bij. Die beweging is er ook in de
parochie: we zijn zelf de geloofsgemeenschap en dragen zelf/samen
de verantwoordelijkheid.
Deze omslag brengt veel samenspraak met zich mee. Daar gaan we
dit jaar mee aan de slag onder de titel: ‘Wat bezielt ons?’. Meer dan
ooit staan we stil bij de vraag: wat is de parochie ons waard?
Wat hebben we er voor over dat onze kinderen in de rijke traditie
van de kerk en het geloof worden opgevoed, dat de zieken en
stervenden geestelijk worden bijgestaan, dat je gelovig en spiritueel
ergens terecht kunt rond de vragen van je leven: rond huwelijk en
gezin, geboorte en sterven, werk en werkeloosheid.
Meer dan ooit gaan we de parochie samen dragen, niet alleen
materieel, maar ook in meeleven en meewerken.
Daardoor zullen we een open geloof krijgen en kan ieders stem beter
gehoord worden.
Sommige plekjes en stukjes van onze traditie zullen misschien
afsterven, maar als gelovigen beseffen we meer dan wie ook: in
sterven ligt opnieuw geboren worden, nieuw kansen, nieuwe
toekomst. Dat is de grond van ons geloof.

HET VERHAAL GAAT
Is de titel van een prachtige vertaling en tegelijk bewerking van de
bijbel door Ds. Nico ter Linden. In vijf vertellende boeken heeft hij de
hele bijbel ‘herschreven’. In de protestantse gemeente worden deze
boeken besproken. Het is een hele mooie manier om je te verdiepen
in de bijbel. Ook mensen van de parochie zijn van harte uitgenodigd
om aan deze bijbelgroep deel te nemen. U bent van harte welkom
elke laatste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. Als u deel
wilt nemen, wilt u dan bellen naar domina Janneke Ruys: 3976628
Of naar Maria Teerink: 3971821
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BRUUKS ALLERLEI

Kledingcontainer Mensen in Nood
bij kerk Breedeweg
per 01-02-2015
niet meer aanwezig.

De kledingcontainer van de organisatie Mensen in Nood c.q. SAM’s
Kledingactie staande tegenover de hoofdingang van de kerk te
Breedeweg, moet op last van de gemeente per
1 februari 2015
worden verwijderd. Het inzamelen van textiel valt onder
Afvalstoffenwet en om te kunnen inzamelen moet je een vergunning
hebben.
SAM’s Kledingactie heeft van de gemeente Groesbeek een brief
ontvangen waarin verzocht wordt om hun geplaatste containers
binnen de gemeente Groesbeek zo spoedig mogelijk te verwijderen
conform het nieuwe gemeentelijke beleid. SAM’s dient dus al hun
kledingcontainers te verwijderen, zowel kerk Breedeweg als
Kringloopwinkel Industrieweg.
Het nieuwe gemeentelijke beleid inzameling huishoudelijk textiel
houdt o.a. in dat:
• inzameling van textiel bij verenigingen in 2015 vooralsnog te
continueren.
•
aanvragen van nieuwe inzamelaars voor 2015 en verder worden
afgewezen.
SAM’S Kledingactie en kerkbestuur hebben geen
afvalstoffenvergunning om kleding in te zamelen en dat moet wel
volgens de wet.
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Het is bijzonder jammer dat de container verdwijnt zeker omdat er
jaarlijks toch een behoorlijke hoeveelheid werd ingezameld en de
parochie kreeg daarvoor een geldelijke bijdrage.
Als u kleding kwijt wilt kunt u deze inleveren bij de Kringloopwinkel
aan de Industrieweg op dinsdag – donderdagavond van 18.00 uur tot
20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en eventueel op
koopzondagen. De ingezamelde kleding gaat toch naar Mensen in
Nood (SAM’s Kledingactie).
Namens PMCO Teun van grinsven
BEDANKt TROUWE MEDEWERKSTERS en MEDEWERKERS

Enkele mensen die het parochieblad rondbrengen hebben te kennen
gegeven dat dat niet meer gaat lukken. We willen hen hartelijk danken
voor vaak vele jaren van trouwe dienst en dienstbaarheid:
Mevr. IJb Willems: opgevolgd door haar schoondochter Mevr. WillemsKaal;
Mevr. An Laukes: opgevolgd door de familie Lensen, Hobbemaweg108;
Mevr Marietje Nielen is gestorven. Zij wordt opgevolgd door Marian
Vissers Jan Steenweg 26;
Mevr. Annie Eeren: opgevolgd door familie Wijnhoven Ottenhofstr.25;
Mevr. Peters: opgevolgd door mevr. Schel Dorpsplein 36;
Alouis van de Logt zal voortaan als hoofdcontactpersoon de
parochiebladen rondbrengen in wijk 8;
Ook Ben Ceelen die jarenlang het parochieblad heeft gedrukt willen we
van harte bedanken voor de vele dagen en uren dat hij hier werkte.
Jan de Bruin

gestorven op 21 december, was niet alleen contactpersoon in zijn
wijk, hij bracht ook zelf een hele serie parochieblaadjes rond. Tevens
was hij onze vaste weekendkoster en hoorde hij bij de vaste groep
van kerststalbouwers. We missen zijn inzet, zijn humor en hartelijke
persoonlijkheid. We wensen zijn gezin alle sterkte.
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LITURGIE
Liturgische agenda – 24 jan. t/m 29 maart 2015
WEEK VAN 24 - 30 JANUARI
Week van Gebed eenheid van de Kerken
za. 24 jan.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 25 jan.
C&D
10.00 u. Oecumenische viering.; Gez. koren
wo. 28 jan.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
WEEKEND VAN 31 JANUARI -06 FEBRUARI
Maria Lichtmis
za. 31 jan.
De Meent 17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Dorp
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. Wo.Co.; KK Horst Sion;
zo. 01 feb.
Antonius 09.30 u. H.Mis; KK St.Antonius;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
di. 03 feb.
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 04 feb.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 06 feb.
C&D
19.30 u. Meditatie

2015
WEEK VAN 07 - 13 FEBRUARI
Kerkbalans 2015 Motto: ‘uw kerk in balans’
za. 07 feb.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. Wo.Co.,
zo. 08 feb.
Antonius 09.30 u. Wo.Co;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
wo. 11 feb. Antonius 19.00 u. H.Mis;
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WEEK VAN 14 - 20 FEBRUARI – CARNAVAL
za. 14 feb.
De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 15 feb.
Antonius 09.30 u. H.Mis; KK St.Antonius
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
wo. 18 feb.
De Meent 17.00 u. Aswoensdagviering; Seniorenk. Breedeweg;
K’tuin
15.00 u. Aswoensdagviering; Dameskoor;
Antonius 19.00 u. Aswoensdagviering;
C&D
19.00 u. Aswoensdagviering; KK Horst Sion
WEEK VAN 21 - 27 FEBRUARI
Eerste weekend van de veertigdagentijd
za. 21 feb.
De Meent 17.00 u. Wo.Co.; Dameskoor;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
C&D
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
zo. 22 feb.
Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 25 feb.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 27 feb.
C&D
19.30 u. Vastenmeditatie;
WEEK VAN 28 FEBRUARI - 06 MAART
Tweede weekend van de veertigdagentijd
za. 28 feb.
De Meent 17.00 u. Wo.Co.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. Wo.Co./Gezinsv.; Vormseldankviering;
Jeugdkoor Mikado;
zo. 01 mrt.
Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis; Cantors;
di. 03 mrt.
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 04 mrt.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 06 mrt.
C&D
19.30 u. Vastenmeditatie
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WEEK VAN 07 - 13 MAART
Derde weekend van de veertigdagentijd
za. 07 mrt.
De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. Wo.Co.; KK Horst Sion;
zo. 08 mrt.
Antonius 09.30 u. Wo.Co.;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecillia;
wo. 11 mrt.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 13 mrt.
C&D
19.30 u. Vastenmeditatie
WEEK VAN 14 - 20 MAART
Vierde weekend van de veertigdagentijd
za. 14 mrt.
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. 15 mrt.
Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
wo. 18 mrt.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 20 mrt.
C&D
19.30 u. Vastenmeditatie
WEEK VAN 21 - 27 MAART
Vijfde weekend van de veertigdagentijd
za. 21 mrt.
De Meent 17.00 u. Wo.Co.;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
C&D
19.00 u. Wo.Co.;
zo. 22 mrt.
Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis;Cantors;
wo. 25 mrt.
Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 27 mrt.
C&D
19.30 u. Vastenmeditatie
WEEKEND VAN 28 - 29 MAART
Wijding van de palmen en lezing van het Lijdensverhaal
za. 28 mrt.
De Meent 17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
zo. 29 mrt.
Antonius 09.30 u. Wo.Co.;
C&D
10.00 u. Wo.Co./Gezinsv.; Jeugdkoor Mikado;
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Peuter- en kleuterviering
Carnavalsviering 8 februari 2015
om 10.00 uur in het Goddelijk Hart van
Jezus (De Horst)

Zet iets feestelijks op je hoofd!
(bijv. een hoed, kroon, Mickey Mouse-oren, indianentooi….. enzovoort)

Neem een ballon mee, deze gebruiken we
voor de carnavalsoptocht door de kerk!
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Kerststal Cosmas & Damianus was weer prachtig
Al vele jaren wordt de kerststal en haar omgeving door een groep
“wijze” mannen, die allen in het oosten wonen, prachtig opgebouwd.
Deze mannen werken al vele jaren samen, een van de mannen werkt
al meer dan 58 jaar in deze kerk en heeft diverse functies bekleed, te
beginnen als misdienaar!
De kerststal werd voor de 3e maal opgebouwd met de nieuwe
lichtgewicht beeldengroep wat natuurlijk Arbo technisch gezien
tijdens het optillen een uitkomst is. De kerstbomen aan de
achterzijde van de kerststal zijn door hoveniers-bedrijf Jan Langeveld
uit Milsbeek/Groesbeek geschonken en aan de zijingang
Kloosterstraat keurig afgeleverd, daarvoor zijn wij Jan zeer
erkentelijk. Een der kerstbomen (zilverspar) was cadeau gedaan door
een buurman die vrijwel direct naast de kerk woont.
Op het Jan van Gestelplein voor de kerk werd aan de rechterzijde
een grote kerstboom neergezet, dit jaar een zilverspar (Abies
nordmanniana) afkomstig uit een particuliere tuin in Groesbeek die
door de firma Werner Bakker uit Groesbeek met behulp van een verreiker in de aanwezige grondpot is geplaatst. Ook de firma Bakker
deed dit geheel gratis en wij zijn ook deze firma bijzonder dankbaar
voor het geleverde werk. Doordat de boom scheef zakte heeft Eddy
Kuijpers van Loonbedrijf Groesbeek de boom met behulp van een
verreiker weer recht gezet. Ook het verwijderen van de boom op
maandagmiddag 5 januari 2015 heeft Eddy weer belangeloos voor de
kerkgemeenschap gedaan.
Wij zijn hem ook daarvoor bijzonder dankbaar. Het verwijderen van
de verlichting is met behulp van een hoogwerker van SchoonmaakOrganisatie Wouters uitgevoerd ook deze organisatie deed dit werk
volledig gratis en wij danken ook René Wouters voor zijn verrichte
werkzaamheden. Maandagmorgen 5 januari 2015 heeft de groep
“wijze” mannen alles weer netjes opgeruimd en zijn Jozef, Maria,
kindje Jezus en de overige bijbelfiguren voorlopig voor een jaar op
zolder onder de “pannen” geplaatst, zodat zij kunnen uitrusten van
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deze drukke kerstperiode. Tot slot een woord van dank aan Rikie
Straatman voor het verzorgen van de koffie met een versnapering
erbij die passend is in deze dagen.
Nogmaals dank aan allen die hebben meegeholpen tijdens de
opbouw en het weer opruimen van alle spullen.
Werkgroep Kerststal Cosmas & Damianus.
Vastenaktie 2015 Groesbeek
helpt mee aan uitbreiding
van een kindercrèche en nieuwbouw van een
community center in Hlabia te Zuid-Afrika.
Wat is er aan de hand?
In de provincie KwaZulu-Natal bij
het dorp Hlabisa staat een
kindercrèche genaamd Sizakala.
Dat betekent ’Haal Hulp’ in het
Zulu (de lokale taal). De crèche
bestaat een jaar of 7 en wordt
gerund door een paar
enthousiaste vaste krachten en
vrijwilligers. De bedoeling van
deze crèche is een veilige plek te
bieden voor de kinderen van het
buurtschap Machibini want er is daar veel armoede en werkeloosheid.
Het aantal kinderen dat komt varieert van 25 tot 70 in de leeftijd van 0
tot 6 jaar. ”Er is dringend behoefte aan meer ruimtes want er zijn voor
deze kinderen maar 2 ruimtes beschikbaar. Verder is er een keukenkantoor en toilet. Alle leeftijdsgroepen zitten door elkaar want het is
hier veel minder georganiseerd dan in Nederland”, vertelt Pieter.
De Effata parochie wil deze uitbreiding ondersteunen. Samen met
geld en hulp uit de eigen gemeenschap kan de crèche op een beter
niveau worden gebracht. Het plan is om 4 ruimtes voor kinderen erbij
te bouwen en een gemeenschapsruimte voor ouderen.
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”Dit zogenoemde community center is bedoeld om ouders en de
ouderen uit de omgeving met elkaar in contact te brengen om samen
plannen te maken en conflicten op te lossen want er is onderling veel
strijd”, legt Inge uit.
De Vastenaktie 2015. Even iets minder.
Tijdens de Vastenaktie gaat het er om zelf iets te
laten,
zodat er meer is voor een ander.
Om de uitbreiding van de crèche en bouw community center
mogelijk te maken is er veel financiële hulp nodig die wij kunnen
geven. Daarom zal er in de vastentijd 1 x een Huis aan Huiscollecte
worden gehouden.
Een keer om u de gelegenheid te geven persoonlijk of met uw gezin
te sparen voor een van de meer dan 400 projecten in de Derde
Wereld onder het motto “Investeer in een ander Wereld” en
daardoor verbonden voelen met “Kerk en Derde Wereld”.
De collecte geschiedt door middel van de voor u bekende
VASTENZAKJES die zowel in Breedeweg als in Groesbeek bij u aan
huis worden opgehaald.
Op maandag 30 maart 2015 tussen 18.00 en 20.00 uur
Mocht u liever uw bijdrage via de bank willen overmaken dat kunt u
dat doen door storting op de plaatselijke Rabobank op IBAN nummer
NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missie comité met
vermelding Sizakala 2015.
Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun aan ons project in
Zuid-Afrika.
Namens PCMO Teun van Grinsven
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KATECHESE
Na 70 jaar - vertrouwen op de vrijheid, die we
hebben.
Op Kerstavond vertelde Herman Wijfels in ‘Het Vermoeden’ hoe hij
twee keer als jongman, liggend in het Zeeuwse gras, kijkend naar de
hemel en luisterend naar de leeuweriken een totaliteits-ervaring had
gehad. Hij zei: “Ik voelde in één oogwenk dat alles klopte, dat alles
met alles verbonden is, dat alles zin heeft: het leven van ieder mens
apart, hoe eenvoudig ook, is net zo zinvol en opgenomen in het
geheel als de grote gebeurtenissen in de geschiedenis. Ik zag ook dat
alles voortkomt uit één bron en op weg is naar één doel”.
Nú kennen we 70 jaar vrijheid. We hebben in die 70 jaar veel
meegemaakt: geweldig positieve ontwikkelingen, die alleen tot stand
konden komen door de vrijheid van denken en voelen, van
wereldwijd bewegen en met elkaar overleggen. Daardoor is de
wereld een veel meer bezielde plaats geworden dan ze ooit was.
We hebben ook fikse ontsporingen gezien: de
wegwerpmaatschappij, waarin de dingen hun ziel juist weer hebben
verloren, achteloos gebruikt en weggegooid. De bio-industrie, waarin
dieren tot economisch product zijn verworden en zielloos op ons
bord belanden, onze aarde voor puur economisch gewin uitgebuit en
ontzield. Volkeren en geloofsrichtingen die meedogenloos zichzelf op
de kaart zetten en anderen wegzuiveren. We hadden een seksuele
revolutie en we staan midden in een grote medisch-ethische
revolutie: de nieuwe mens, die misschien met gemak 100 jaar
wordt,die zelf over zijn dood wil beslissen en die de heerschappij van
de moraal afwerpt. Vrijheid brengt veel gevaren met zich mee. Je zou
bang worden, de grenzen dichtgooien, je moraal verharden ...
Toch vertrouw ik op dit proces. We weten immers beter dan ooit dat
we onderweg zijn, dat we allen één zijn, dat geen mens, geen dier,
geen boom, zelfs geen ding zonder ziel is, dat alles en wij allen
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voortkomen uit één bron en op weg zijn naar één doel. Hoeveel
miljoenen mensen zouden intussen mediteren, hoeveel miljoenen
mensen zorgzaam bezig zijn met het milieu en de natuur, hoeveel
miljoenen met een gouden hart bekommerd om hun medemensen?
We zijn al ontwikkelde mensen, maar we kennen onszelf nog niet
half. Er liggen nog grote stukken onontgonnen terrein in ons te
wachten op ontdekking. Ook de Boodschap van Christus is nog lang
niet uitgeput. Wij denken dat we heel wat kunnen als we met
wilskracht en een zweep een leeuw een kunstje laten doen, het
komt ooit zover dat we net als de grote Meesters van het Licht met
louter liefde de dieren tot onze vrienden maken. Wat kan onze
vrijheid anders zijn dan het zoeken naar de diepe zin die in alles
verscholen is, zodat we leren beantwoorden aan onze roeping en
aan onze bestemming.
Data eerste communie 2015
De Eerste Communie in de kerken van onze parochie is:
op 19 april om 9.15 en om 11.15 uur in de kerk van H.H. Cosmas en
Damianus
op 26 april om 9.15 uur in de kerk van het Goddelijk Hart van Jezus.
op 31 mei 2015 om 10.30 uur in de kerk van St. Antonius.

- 18 -

PASTORAAT
Lief en leed
Gedoopt:
Dana, dochter v. Vera Vermeulen en Hans de Bruin, Kerkplein 12
Sem, zoon v. Suzanne Wijnhoven en Roy Lanters, Pieter de Hooghweg 10
Fynn, zoon v. Sindy Rutten en Willem Thijssen, Ashorst 12a
Dominique, dochter v. Marieke v.d. Poll en Brian Sarkam, Lievensweg 78
Fleur, dochter v. Franka Zondag en Dirk Kosman, Banjo 2, Ewijk
Overleden:
Antonius Lambertus Peters, Panoramaberg 1, 79 jaar
Berdina Liebers-Nillessen, Stationsweg 13m, 82 jaar
Elisabeth Johanna Maria Kuijpers, Rentmeester 18, 74 jaar
Johannes Petrus de Bruin, De Strekel 17, 76 jaar
Wilhelmina Theresia Teunissen-Kolkman, Houtlaan 3, 87 jaar
Theodora Johanna Margaretha Jansen-van Haaren, Boersteeg 3, 80 jaar
Elisabeth Hendrina de Bruin-Vissers, Litsenhof 10, 87 jaar
Carola Henriëtte Theresia Maria v. Susante-v.d. Bergh, v.d. Veldeweg 37,
72 jaar
Magdalena Johanna Alphonsia Peters-de Jonckheere, Kwakkenbergweg 150, 88
jaar
Berdina Maria van der Horst-Rijcken, Zevenheuvelenweg 10-J, 72 jaar
Wilhelmina Maria van Duijnhoven-Eijkhout, Cranenburgsestraat 69, 63 jaar
Maria Petronella de Bruin-Thijssen, De Meent 34, 88 jaar
Agnes Maria Johanna Peters-van Doorn, Rembrandtweg 21, 80 jaar
Gertruda Josephina Stammen-Brons, Stationsweg, 80 jaar
Hendrika Petronella Faassen-Kuijpers, De Meent 2, 87 jaar
Petronella Gertruda van Kesteren-Opgenoorth, Kruksebaan 4, 83 jaar
Helena Elizabeth Derksen-Rutten, Goudenregenstraat 36, 76 jaar
Maria Gerarda Theresia Nielen-van der Donk, Jozef Israëlsweg 2, 84 jaar
Adriana Cornelia Arents-Heere, Parklaan 147, 95 jaar
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Reacties en Kopij
Inleveren, insturen of e-mailen vóór 09-03-2015 naar:
Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473
Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998
E-mailadres: par.groesbeek@kpnmail.nl

Doorgeven van de zieken in het ziekenhuis
Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een
huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt
dat we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoekjes in het
ziekenhuis een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje
pastoraal werk. Dus van harte aanbevolen!
H. Janssen, pastoor, J. v. Rooij en J. v. Montfort diaken,
D. Booyink, pastoraal werkster
De parochie is ook te vinden op pagina 809 van Omroep Groesbeek.
U vindt hier algemene informatie terug en de actualiteiten met betrekking
tot vieringen en andere activiteiten. Dus voor de meest actuele informatie:
pagina 809 Omroep Groesbeek.

Parochiebestuur H.H. Cosmas en Damianus
Pastoor-voorzitter:
Dhr. H Janssen
Vice-voorzitter:
Dhr. G. van Gorkum
Secretaris:
Dhr. R. Paulis
Penningmeester:
Dhr. D. Winkel
Beheerder gebouwen:
Dhr. T. Koch
Beheerder administratie:
Dhr. G. Peters
Personeel en vrijwilligers:
Mw. A. Jacobs-Nillesen
Communicatie:
Dhr. E. Schuivens
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