Woord van Uw pastoor: Beste parochianen
Graag wil ik deze keer ingaan op de financiën van onze parochie:
Met zorg zien we dat de bijdragen van de parochianen van 2014 naar 2016 met 10.000
€ zijn teruggelopen. Vandaar dit zakelijke voorwoord in deze tijd van de kerkbalansactie:
De bijdragen van de parochianen vallen uiteen in drie groepen:
-

-

-

kerkbijdragen; de afgelopen jaren zien we de kerkbijdragen per jaar met € 1.500
teruglopen. Dit komt door het overlijden van mensen die aan de actie kerkbalans
meedoen . Hun aantal wordt niet helemaal opgevuld met nieuwkomers, mensen,
jonge gezinnen, die mee gaan doen aan de actie. Om dit te stimuleren zullen we de
gezinnen die een kind laten dopen, de Eerste Communie laten doen, of laten
Vormen aanschrijven met de vraag om mee te gaan doen met de actie Kerkbalans
wanneer zij nog niet aan de actie Kerkbalans meedoen.
collecten: Ook de collecten lopen achteruit; ruim € 11.000 in de afgelopen drie
jaren. Dit komt omdat er minder uitvaarten en minder huwelijken in de kerk zijn.
Het aantal uitvaarten neemt gemiddeld per jaar met 10 af. In 2015 werden er 3
huwelijken kerkelijk gesloten, in2014 5 en in 2O16: 7
stipendia: Ook het aantal intenties om een H. Mis te laten lezen loopt de afgelopen
jaren gemiddeld € 1.500,00 per jaar terug.

Wat kunt u doen om deze teruggang te keren.
Meedoen met de actie Kerkbalans!
1. Als u al meedoet met deze actie, wilt u dan kijken of u al meedoet voor minimaal €
60,00 per jaar. We zien nog steeds bijdragen binnenkomen uit het gulden tijdperk.
Dit zijn mensen die sinds de invoering van de Euro hun bijdragen niet hebben
verhoogd. En we mogen aannemen dat u de afgelopen 15 jaren in inkomen vooruit
bent gegaan.
Vanuit het secretariaat willen wij u door middel van een brief bewegen om uw
bijdragen te verhogen. U moet daar zelf wat voor doen: uw periodieke
overschrijving bij uw bank veranderen. Dat mogen wij niet voor u doen.
2. Als u nog niet meedoet, overweeg lid te worden van de actie Kerkbalans en
probeer € 60 euro per jaar over te maken, het liefst in 1 keer of anders in 2 of 4
keren. Bedenk: voor elke storting brengt de bank ons kosten in rekening.
Geef eens wat meer bij de collecte of laat vaker een H. Mis lezen of steek vaker een
kaarsje op
Hartelijke groet Pastoor Janssen
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De toekomst ligt al in het heden als een
belofte, die nog uit moet komen.
Onze tijd draagt een aantal beloftes in zich, die rijke
vrucht kunnen dragen. Of die beloftes ook waarheid
worden, ligt voor een groot deel in onze hand. Er zijn
ook altijd tegenkrachten. Mensen of groepen die er baat
bij hebben dat er niets verandert Dit mag ons niet tegenhouden om waar te maken wat in ons klaar ligt om te
gaan bloeien.
Een eerste belofte: Gedeelde menselijkheid
Meer dan ooit hebben we de mogelijkheid tot wereldwijde communicatie en
een groeiend besef van wat ons als mensen met elkaar verbindt: de pijn, het
verdriet, de ontgoocheling, maar ook de vreugde, de moed en de hoop.
De ander mag een andere huidskleur hebben, een andere cultuur en taal en
godsdienst, toch delen we onze menselijkheid en dat wordt steeds meer zichtbaar. Dat is goed. Pas als mensen elkaar ten diepste als gelijken erkennen, kan
er verbinding en samenwerking ontstaan.
Een tweede belofte: Het geopende hart
Steeds meer mensen zoeken naar een leven dat hen verbindt met anderen en
met de aarde, waarop we leven. Diep van binnen verlangt iedereen naar vrede
en emotionele verbondenheid met anderen. In ons diepste wezen zijn wij niet
egocentrisch en machtszuchtig. Het besef groeit dat de eenzijdige gerichtheid
op prestatie, materiële welvaart en succes een doodlopende weg is. Steeds
meer mensen verlangen te leven vanuit hun hart. Dit verlangen draagt een
belofte in zich van een ‘hart-gedragen samenleving’. In vele harten is deze
omslag al gaande en de stroom wordt sterker.
Een derde belofte: De kracht van de nieuwe generatie
De belofte van een gedeelde menselijkheid en een geopend hart wordt al waar
gemaakt door onze kinderen. Ze zijn met een open en gevoelig hart geboren.
Ook hun opvoeding is niet meer gebaseerd op angst, dwang of autoriteit. Zij
ervaren veel minder druk van buiten af. Dat maakt hun leven op aarde veel
lichter. Voor ons was vaak een crisis nodig om weer bij onszelf te komen.
Ouders vertrouwen nu veel meer op de innerlijke kracht van het kind en
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creëren zo een nieuw opvoedingsideaal. Zij passen het kind niet aan zichzelf
aan, maar ontvangen open wat het kind hen voor nieuws komt brengen. Ieder
kind draagt de vonk van het nieuwe in zich. Dit nieuwe wordt een motor van
groei en ontwikkeling in de samenleving.
Wat komen de kinderen van nu voor nieuws brengen ?
Ze brengen oorspronkelijkheid, licht en creativiteit. Ze twijfelen minder aan
zichzelf. Ze doen wat voor hen goed voelt, ze zijn heel gevoelig, maar niet
voor disciplinering of dwang. Door hun open hart reageren ze makkelijk op de
pijn van anderen, hebben minder blokkades om zich met anderen te verbinden.
Ze zijn wél kwetsbaar, reageren te makkelijk op prikkels, indrukken en stemmingen. Dit kan hen onderuit halen. Ze hebben daarom baat bij een krachtige
verbinding met de natuur: hun eigen innerlijke natuur en de natuur buiten hen.
Kinderen die lijden aan hun overgevoeligheid en daardoor afwijkend gedrag
vertonen, kunnen niet meer door dwang en discipline tot ‘normaal’ gedrag
worden gebracht. De grenzenloosheid, die kinderen nu soms vertonen kan
alleen in goede banen worden geleid door hen aan te moedigen dicht bij zichzelf en met beide voeten op de grond te blijven. De enige grenzen, die het kind
van nu accepteert, zijn grenzen die van binnenuit het hart komen. Tegen
andere grenzen zullen ze zich met hand en tand verzetten als deel van de
roeping en de boodschap, die zij op aarde komen brengen.
De belofte van deze kinderen is: Vrijheid.
Vrijheid van uiterlijke dwang, van angst en autoriteit. Vrijheid om te leven
vanuit de
eigen
natuur.
Vrijheid
om te
luisteren
naar de
stem van
het eigen
hart.
Deze
hoopvolle beloftes wil ik u graag meegeven aan het begin van wat wel weer
een roerig jaar zal worden. Een Gezegend Nieuwjaar ! J. van Rooij
N.a.v. Pamela Kribbe: Ode aan de aarde, ode aan jou
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OP VERHAAL KOMEN - SPIRITUELE INSTUIF
Als je thuis komt, wil je graag vertellen wat je hebt
meegemaakt onderweg of op het feest, waar je was
of op je werk. Je bent vol gestroomd met allerlei
fijne, interessante, schokkende of ontroerende
ervaringen en nu wil je weer ‘op verhaal komen’. Je
wilt al pratend jezelf weer terugvinden na die
wervelwind van indrukken. Ik kan me voorstellen,
dat alleen thuis komen en niemand vinden bij wie je
je verhaal kwijt kunt een van de pijnlijke ervaringen
is van het rouwen....
Echt op verhaal komen kun je alleen bij mensen die
je vertrouwt. Het duurt soms even. Eerst rustig zitten, een kopje thee of koffie,
de ruimte krijgen ... en dan al pratend vertellen wat er in je omgaat, bevestigd
worden en elkaar bevestigen. Het is als een stevige leuning in je rug.
In het inloophuis van Pluryn hebben we maandelijks een ‘spirituele instuif’.
Anderhalf uur om bij elkaar op verhaal te komen over de zin van het leven.
Het is gratis. Het is vrije inloop. Wie komt is welkom en wordt hartelijk
opgenomen in de kring. Er is koffie en thee van Pluryn. Wat ter tafel wordt
gebracht, wordt opgepakt en serieus genomen. De onderwerpen variëren heel
erg en soms houden we ons niet helemaal bij de les. Maar het is boeiend.
In het pastorale team bespreken we de mogelijkheid dit ook te gaan doen in
‘De Sleutel’, ‘De Slenk’, ‘Op de Heuvel’, ‘De Kloostertuin’ en in ‘De Meent’.
Tijd of tijdgebrek zal het grote probleem zijn. Maar niet alleen een pastor kan
een dergelijke bijeenkomst leiden. Misschien zijn er vrijwilligers, die zeggen,
dat zou ik best willen. U hoeft niet alle antwoorden te weten, maar in staat zijn
het gesprek te leiden, gevoelens op tafel te krijgen, samen een antwoord te
zoeken. Het zou al een hele steun zijn als de pastor weet dat er iemand is, die
het overneemt, als hij bijv. door een begrafenis verhinderd is.
Meld u gerust aan via e-mail of telefoon bij de pastorie of een van de pastors.
Het Bijbelgesprek op woensdag van 10.00 - 11.30 is ook een ‘spirituele
instuif’. We staan stil bij de lezingen van de zondag, en bij onszelf en ons
eigen geloof. U bent van harte welkom elke woensdagmorgen om 10.00 uur op
de pastorie in het dorp. Ook wij schenken graag een kopje koffie of thee.
Jos van Rooij
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KERSTSTALLEN KERKEN VAN DE HORST, BREEDEWEG EN
CENTRUM WEER MOOI TRADITIONEEL OPGEBOUWD.
De groep kerststalbouwers van De Horst, Breedeweg en het centrum hebben
weer goed hun best gedaan om de kerststallen weer mooi tot hun recht te
laten komen. Al vele jaren zijn de vaste groepen kerststalbouwers in de
diverse kerken van onze parochie weer druk geweest met het opbouwen van
de kerststallen en het plaatsen van diverse meestal Servische sparren (Picea
omorika) of fijnsparren (Picea abies). Nabij de kerk op de Horst wordt ook aan
de voorzijde van de kerk een grote spar neergezet, met verlichting die van
veraf zichtbaar is. In de kerk van de Breedeweg wordt daar en tegen een
grote spar op het priesterkoor geplaatst waarbij men, dankzij een zeer
handige vrijwilliger, gebruikt maakt van een handtakel om de boom recht te
zetten en ook weer neer te halen.
De kerstsparren in en buiten de kerk van het centrum zijn wederom door
hoveniers-bedrijf Jan Langeveld uit Milsbeek/Groesbeek geschonken en zelfs
aan de zijingang Kloosterstraat keurig afgeleverd. Daarvoor zijn wij Jan zeer
erkentelijk. Ook een woord van dank aan Rikie Straatman die ondanks haar
gebroken pols voor de koffie met een versnapering heeft gezorgd. Altijd weer
een gezellig samenzijn in de sacristie.
De kerstsparren op de Horst en Breedeweg worden meestal gratis door
parochianen ter beschikking gesteld, waarbij de grote boom in de kerk van de
Breedeweg door een der kerststalbouwers uit eigen tuin werd gehaald en
geschonken aan de parochie. Een woord van dank is hier op zijn plaats.
Het moet voor de kerststalbouwers een voldoening geweest zijn om zoveel
kerkgangers te zien die ongetwijfeld een kijkje in hun gebouwde kerststallen
genomen hebben. In de week van 9 januari 2017 wordt alles weer opgeruimd
en gaan de kerstfiguren weer een jaar in de opslag. Een bijzonder woord van
dank aan alle kerststalbouwers die zo trouw elk jaar weer het nodige werk
verzetten om de kerstsfeer in en buiten de kerk weer te geven.
Tevens een woord van dank aan de dames die de versiering van de kerk
gedurende het gehele jaar voor hun rekening nemen, bijzonder met de kerstdagen. Ook het schoonmaken van de kerk wordt al vele jaren tot volle
tevredenheid door een groep uitgevoerd.
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In de Breedeweg worden er door een paar dames kerstattenties (kerstgave
genoemd) gemaakt voor zieke en mindervalide parochianen in de Breedeweg.
Deze worden door familieleden, kennissen of buurtbewoners bij voornoemde
parochianen tijdens of na de kerstdagen thuisbezorgd. Een goede kerkelijke
actie die door velen wordt gewaardeerd, een bijzonder woord van dank aan
deze dames die deze actie al vele jaren verzorgen.
Teun van Grinsven
DANKZIJ VRIJWILLIGERS PRIMA ONDERHOUD KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS
De kerkelijke begraafplaatsen gelegen aan de Ketelstraat op de Horst, aan de
Sint Antoniusweg in de Breedeweg en aan de Kloosterstraat in het Centrum
worden reeds vele jaren door een grote groep enthousiaste vrijwilligers
onderhouden. Het lijkt zo van zelfsprekend dat de kerkelijke begraafplaatsen
er ordentelijk en verzorgd uit zien maar er moet wel degelijk regelmatig
onderhoud gepleegd worden om het verzorgingsbeeld goed te laten zijn.
Dankzij vele vrijwilligers is dat mogelijk. Zij zorgen ervoor dat er regelmatig
onderhoud gepleegd wordt, zoals gras maaien, onkruid wieden, hagen,
heesters en bomen snoeien, paden onkruidvrij houden, straatwerk herstellen
afval wat door grafbezoekers wordt achter gelaten op ruimen, en niet te
vergeten het verwijderen van bladafval met name in de herfstperiode. Tevens
helpen vrijwilligers voor, tijdens en na een begraving dat de omgeving van
een gedolven graf er weer netjes uitziet en de bloemstukken op onderhavig
graf komen te liggen. Vele uren moeten er jaarlijks gewerkt worden om de
begraafplaatsen netjes te houden, ook tijdens natte zomers wanneer het
onkruid welig tiert en het verwijderen van onkruid meer uren vergt dan in
een droge zomer. Het gehele onderhoud geschiedt zonder gebruik te maken
van chemische bestrijdingsmiddelen (ook wel gewassenbeschermingsmiddelen genoemd) deze zijn bij de wet verboden en als men een bestrijdingsmiddel wil gebruiken is men wettelijk verplicht een spuitlicentie te bezitten,
waarvoor men de nodige cursussen moet volgen. Ook zorgen de vrijwilligers
voor het verwijderen van oude grafornamenten als nabestaanden aangeven
het recht op een graf te laten vervallen. Kortom er wordt veel werk verzet
door deze groep vrijwilligers die we via deze weg bijzonder willen danken
voor hetgeen zij voor de parochie en haar parochianen doet.
Teun van Grinsven
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TUINONDERHOUD PASTORIE DOOR FRANS KOENDERS EN HENK KLAASSEN
BEEINDIGD.
Reeds vele jaren hebben Frans en zijn zwager Henk de tuin gelegen tussen de
kerk en het pastoraal centrum onderhouden. Afgelopen najaar hebben beide
vrijwilligers afscheid genomen van hun werkzaamheden voor de parochie.
Beide heren hebben in de loop der jaren de tuin grotendeels veranderd,
waardoor het kerkgebouw uitstekend tot zijn recht is gekomen. Grote
struiken en coniferen zijn daarvoor verwijdert om dat mogelijk te maken. Vele
struiken waren enorm hoog opgegroeid waardoor het zicht op de kerk vanaf
het parochieel centrum grotendeels werd ontnomen. Door rigoureuze snoei
en zelfs rooien van coniferen werd het zicht verbeterd en werden er wilde
planten en lage vaste planten en bolgewassen aangeplant om het zicht op de
kerk te waarborgen. Tevens kwam de aanstraalinrichting ook beter tot zijn
recht en is de lichtopbrengst optimaal te noemen. Dankzij de firma Mandjes,
waarvoor hartelijk dank, hebben beide heren vele bloembollen kunnen
poten, met name de narcis was in het voorjaar van 2016 rijkelijk te zien
rondom een Magnolia die tijdens de tuinrenovatie gespaard is gebleven.
Beide heren waren regelmatig met het tuinonderhoud bezig, want het gazon
moet in het groeiseizoen regelmatig gemaaid worden om de
onderhoudskwaliteit te waarborgen, waarbij het maaisel wordt afgevoerd en
geen verrijking van de zode plaats vindt. Een bijzonder woord van dank aan
beide heren die vele uren aan het tuinonderhoud hebben besteed. Dankzij
hun inzet is een fraaie bloemrijke omgeving ontstaan. Nogmaals hartelijk
dank voor uw inzet voor de parochie.
Teun van Grinsven

Opbrengst Adventsactie 2016
Tijdens de Kerstdagen 2016 is er in alle diensten een
extra collecte gehouden. De totale opbrengst was
€ 650, waarvoor wij diegene die aan deze collecte
hebben deelgenomen hartelijk willen danken.
In de Adventsactie was aandacht voor vijf projecten, die
moeders en kinderen centraal stellen.
Teun van Grinsven
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LITURGISCHE AGENDA – 21 JANUARI t/m 24 MAART 2017
WEEK VAN 21 - 27 JANUARI
Week van Gebed Eenheid van de Kerken - Kerkbalans
za. 21 jan. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
C&D
19.00 u. H.Mis;/Voorstelviering 1e Communie/
Gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
zo. 22 jan. Prot.kerk 10.00 u. Oecumenische viering; Gezamenlijke koren;
di. 24 jan. C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 25 jan. Antonius
19.00 u. H.Mis;
do. 26 jan. C&D
09.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 28 JANUARI - 03 FEBRUARI
za. 28 jan. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 29 jan. Antonius
10.00 u. Gezinsv./Voorstelv.1e communie;
di. 31 jan. C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 01 febr. Antonius
19.00 u. H.Mis;
do. 02 febr. C&D
09.00 u. H.Mis;
vr. 03 febr. C&D
19.30 u. Meditatie;
WEEKEND VAN 04 t/m 10 FEBRUARI
Maria Lichtmis
za. 04 febr. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
zo. 05 febr. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia;
di. 07 febr. C&D
09.00 u. H.Mis
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 08 febr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 09 febr. C&D
09.00 u. H.Mis;
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BESTE MEDE-PAROCHIANEN
Om onze parochie in 2017 weer levendig en levensvatbaar te houden vragen
we u ruimhartig te overwegen welk bedrag u de parochie wilt schenken.
Het richt bedrag van het Bisdom is € 60. Betaalt u minder .... ?
Overweeg dan of u deze € 60 kunt betalen.
Maar wij stellen uiteraard elk bedrag op prijs en we begrijpen ook dat het voor
sommigen moeilijk kan zijn of zelfs onmogelijk om te geven.
Ook als u niet betaalt, zijn we u graag van dienst.
Betaalt u al € 60 of meer, zou u dan willen overwegen uw bijdrage met
b.v. € 5 of € 10 te verhogen in verband met de oplopende kosten.
Uw bijdrage aan de parochie is aftrekbaar van de belasting.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw gift.
Namens het bestuur, pastoor Henk Janssen
Woordje van de pastors:
Beste parochianen,
het is niet mogelijk met u allen persoonlijk contact te hebben, toch hebt u
allemaal een warm plekje in ons hart. We proberen elke dag goede pastors te
zijn. Maar meer dan ooit zijn we ons er van bewust, dat we de parochie sámen
dragen. We hopen dat de parochie ook een speciaal plekje in uw hart heeft:
Onze kerk kan niet zonder ú!






Pastoor Henk Jansen:
Kapelaan Rudo Franken:
Diaken Jos van Rooij:
Pastoraal werkster Isabel van Baal:
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tel.nr. 06-51105494;
tel.nr. 06-46193591;
tel.nr. 06-27182591;
tel.nr. 06-23949774.

Sinds 1 januari 2014 hebben we in Groesbeek één parochie: de parochie H.H.
Cosmas en Damianus, al 1000 jaar de beschermheiligen van onze parochie.

We zijn trots op
- de vele vrijwilligers die onze parochie dragen:
- de goede koren, de vele bezorgers van het parochieblad, de bezoeksters van
zieken en ouderen, de vele werkgroepen rond doop, communie en vormsel etc.
- de begeleiding rond sterven en verdriet;
- het nieuwe jongerenpastoraat dat van de grond komt;
- ons pastoraat voor de Meent en Kloostertuin;
- ons pastoraal centrum aan de Pannenstraat;
- de stichting ‘Schuldhulp-begeleiding’, die al een jaar draait;
- de vele manieren waarop we verbondenheid met elkaar scheppen
Met elkaar houden we dit pastorale werk in stand.
Maar niet zonder u: uw medewerking, uw medeleven, uw steun,
uw gebed en uw financiële ondersteuning zijn onmisbaar.
Pastoraat kost immers ook gewoon geld.
Door bij te dragen steunt u ons werk voor u zelf. U steunt ook mensen die niet
kunnen betalen en toch graag een beroep op ons doen.
De parochie heeft de komende jaren nog drie kerken:
De H.H. Cosmas en Damianus in het centrum,
De St. Antoniuskerk op Breedeweg en
Het Goddelijk Hart van Jezus op de Horst. Deze laatste blijft nog drie jaar
open om herbestemming voor het gebouw te vinden. Als er een bestemming
gevonden wordt, gaat de kerk natuurlijk eerder dicht.
Voor een levendig en aansprekende parochie blijft alle inzet nodig:
we hebben altijd behoefte aan nieuwe vrijwilliger(ster)s
en aan nieuwe inspiratie om zoiets dierbaars en kostbaars als ons geloof te
bewaren en door te geven:

Onze kerk kan niet zonder U !
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De kosten van de parochie bestaan uit:
- Het onderhoud van de gebouwen, verwarming, verlichting en beheer.
- Personeelskosten voor pastors, dirigenten, kosters, secretaresse ...
- Administratie, Parochieblad, Aankleding en Versiering van de kerk
- Liturgie: dat betreft alle vieringen die in de kerk worden gehouden.

We hebben ook onze baten.
Doopsel
Communie
Vormsel
Huwelijk

€ 60
€ 50
€ 50
€ 360 €

Avondwake alleen
Avondwake + crematie
Uitvaart
Misintentie

€ 300
€ 450
€ 450
€ 10

Verder zijn er inkomsten uit bezittingen en beleggingen.
Het leeuwendeel wordt gevormd door de bijdragen van u, parochianen.
Daarom begrijpt u hoe belangrijk uw persoonlijke bijdrage is. U steunt
daarmee de parochie, maar ook uw medemensen, voor wie de parochie soms
veel betekent en die een grote steun aan haar ervaren.
Wilt u het formulier in de enveloppe invullen?

Het wordt maandag 30 januari of maandag 6 februari
bij u opgehaald.
Mocht het niet worden opgehaald, wilt u het dan in
de brievenbus doen bij uw contactpersoon: het adres
staat op de enveloppe. U kunt ook e-mailen naar
par.groesbeek@kpnmail.nl

VAN HARTE
AANBEVOLEN !
Kijk ook eens op onze website: www.parochiegroesbeek.nl
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De Financiën van de Parochie
Op dit ogenblik wordt hard gewerkt aan het samenstellen van de jaarrekening
en de verantwoording van het boekjaar 2016.
In dit stukje geef ik u namens het bestuur zicht op de inkomsten en uitgaven
sinds de fusie op 1-1-2014.
Inkomsten op duizend Euro afgerond
Boekjaar
2015
Bijdragen parochianen
€ 228.000
Opbrengst uit bezittingen
€ 104.000
Begraafplaatsen
€ 49.000
-----------Totaal
€ 381.000
========

2014
€ 238.000
€ 99.000
€ 48.000
------------€ 385.000
========

Uitgaven op duizend euro afgerond
Boekjaar
2015
Salarissen
€ 123.000
Kosten kerkgebouwen
€ 118.000
Kosten overige gebouwen
€ 14.000
Kosten begraafplaatsen
€ 9.000
Kosten eredienst en pastoraat
€ 32.000
Verplichte bijdragen aan bisdom
€ 47.000
Kosten beheer en banken
€ 30.000
------------Totaal
€ 373.000
========

2014
€ 131.000
€ 121.000
€ 14.000
€ 17.000
€ 35.000
€ 43.000
€ 33.000
------------€ 394.000
========

2017
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WEEK VAN 11 - 17 FEBRUARI
za. 11 febr. De Meent 17.00 u. WoCo;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
10.00 u. H.Mis/Gezinsv./Vormseldankv.;
Jeugdkoor Mikado;
zo. 12 febr. Antonius 09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. G.C.D.; KK St. Caecilia;
di. 14 febr. C&D
09.00 u. H.Mis
wo. 15 febr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 16 febr. C&D
09.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 18 - 24 FEBRUARI
za. 18 febr. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
zo. 19 febr. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D
10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
di. 21 febr. C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 22 febr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 23 febr. C&D
09.00 u. H.Mis;
WEEK VAN 25 FEBRUARI - 03 MAART
Carnaval - Aswoensdag
za. 25 febr. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 26 febr. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
di. 28 febr. C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 01 mrt. D Meent 17.00 u. Aswoensdagviering;
K’Tuin
19.00 u. Aswoensdagviering;
Antonius 19.00 u. Aswoensdagviering;
C&D
19.00 u. Aswoensdagv.; KK Horst Sion Breedeweg;
do. 02 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis;
vr. 03 mrt. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie;
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WEEK VAN 04 - 10 MAART
Eerste Weekend van de Veertigdagentijd
za. 04 mrt. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
19.00 u. H.Mis;
zo. 05 mrt. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
di. 07 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis
C&D
14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 08 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 09 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis;
vr. 10 mrt. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie;
WEEK VAN 11 - 17 MAART
Tweede Weekend van de Veertigdagentijd
za. 11 mrt. De Meent 17.00 u. WoCo;
K’tuin
19.00 u. H.Mis;
C&D
19.00 u. WoCo;
zo. 12 mrt. Antonius 09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
di. 14 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis
wo. 15 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 16 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis;
vr. 17 mrt. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie;
WEEK VAN 18 - 24 MAART
Derde Weekend van de Veertigdagentijd
za. 18 mrt. De Meent 17.00 u. G.C.D.; Seniorenkoor Breedeweg;
K’tuin
19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D
19.00 u. H.Mis/Gezinsv.; Jeugdkoor Mikado;
zo. 19 mrt. Antonius 09.30 u. H.Mis; Feest van Sint Jozef;
C&D
10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 21 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis;
wo. 22 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
do. 23 mrt. C&D
09.00 u. H.Mis;
vr. 24 mrt. C&D
19.30 u. Vastenmeditatie;
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TERUGKIJKEN OP DE KERSTVIERINGEN
Met ruim 2600 mensen in onze kerken was het Kerstweekend ook dit jaar
weer een overweldigend gebeuren, waaraan met veel zorg en liefde wordt
gewerkt door de koren, kosteres en kosters, kerststalbouwers en
kerkversiersters en dat door de pastors met gespannen verwachting wordt
voorbereid. We zijn heel dankbaar dat zoveel mensen in onze kerk met elkaar
kerst willen vieren. We geven een keer een overzicht:
Op Kerstavond waren er:
In de kerk van Cosmas en Damianus 730 mensen in de gezinsviering, met
het jeugdkoor Mikado, 300 mensen in de viering van 8 uur met het gemengd
koor St. Caecilia en 300 mensen in de viering van 22 uur met Vivace.
Sommigen mensen vonden het jammer dat de viering van Vivace niet meer om
24.00 uur was. Zij vonden dat de Heilige nacht pas dan begint. Ze waren het
ook zo gewend in hun gezin. Toch moeten we zeggen dat er dit jaar bijna 100
mensen meer in de viering van 22uur waren, dan vorig jaar in de viering van
24.00 uur. 12 Mensen kwamen rond 12.00 uur nog naar de kerk. Ze hebben
een kaarsje opgestoken bij de kerststal en zijn toen enigszins teleurgesteld
weer vertrokken.
In de kerk van St. Antonius in de viering van 20.00 uur met fanfare Jubilate
Deo kwamen 140 mensen
In de kerk van het Goddelijk Hart van Jezus op de Horst om 19.00 uur met
het koor Horst Sion Bredeweg kwamen 460 mensen.
Ook op de Meent met het ouderenkoor en in de kapel van Mariëndaal met
enkele vrijwilligsters, waren Kerstvieringen. Er kwamen samen 150 mensen.
Op Kerstmorgen waren er 150 kinderen en ouders/opa’s en oma’s bij
peuter- en kleuterviering op de Horst;
In de kerk van Cosmas en Damianus met het koor St. Caecilia en leden van
de fanfare Wilhelmina waren 410 mensen
In de kerk van St. Antonius met het gemengd koor Horst Sion Breede-weg
waren 110 mensen.
We zijn onze koren geweldig dankbaar voor het opluisteren van al deze
vieringen. Zij maken er op een bijzondere wijze een feest van.
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Daarnaast waren er de vele bezoekjes aan de kersstallen in de drie kerken
van onze parochie, de Kerst-Samenzang op de Horst met het koor Horst Sion
Breedeweg en de Kerst-Inn met het jeugdkoor Mikado in de kerk van Cosmas
en Damianus.
Voor onszelf hebben we het besluit genomen om de Kerst-Inn opnieuw vorm
te geven. Misschien is het idee om kinderen te vragen om hun eigen instrument
mee te brengen en dan bij de kerststal een of enkele liederen te spelen. We
denken dat hier nog mogelijkheden liggen om er een hele leuke middag van te
maken. Mocht u al ideeën hebben of uw medewerking willen aanbieden, dan
bent u van harte welkom.

Bijbelknutselclub - Gezinsviering - Communie - Vormsel,
De Bijbelknutselclub, de catechesegroep voor kinderen tussen Communie en
Vormsel groeit bij elke bijeenkomst spontaan met enkele kinderen. We zijn
nu met 25. Het is heel inspirerend om te zien hoe de kinderen naar verhalen
luisteren en er dan mee aan de slag gaan in tekenen, kleuren en knutselen.
We zingen een paar liedjes en drinken wat. Het is heel plezierig om met de
kinderen bezig te zijn
Ook de Communievoorbereiding is in volle gang: 50 kinderen hebben zich
opgegeven. Zaterdag stellen ze zich voor aan de mensen in de kerk. Op
zondag 12 januari krijgen ze een rondleiding in de kerk met hun ouders en
een maand later worden ze uitgenodigd bij een doop.
De vormselvoorbereiding krijgt op 11 februari zijn afronding in de Dankdienst
met en voor de vormelingen. We nodigen alle jongens en meisjes intussen uit
voor de Gameavond ‘Sirkelslag’ op vrijdag 3 februari waarover je/u meer kunt
lezen op blz. 18
De werkgroep Gezinsviering ziet nog steeds verlangend uit naar aanvulling.
Laat u aanspreken … Het is een fijne werkgroep en leuk om zo mee te werken
aan de geloofsverdieping van de kinderen en van je zelf. Er is maandelijkse
een gezinsviering. 12 Februari voor de vormelingen, 18 Maart rond het
thema Vasten en natuurlijk weer op Palmzondag en Paaszaterdag.
Van harte aanbevolen! Isabel, Mieke en Pauline
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Kerkkoor Sint Caecilia
Wij leden van het kerkkoor Sint Caecilia van de parochie H.H.
Cosmas en Damianus zijn op zoek naar versterking. We
kampen met te weinig tenoren, bassen en sopranen.
Door natuurlijk verloop is ons mooie grote koor danig
gekrompen. Dus als u graag zingt in een koor kom dan eens
luisteren. We repeteren 1x per week op donderdagavond om
19.30 uur in de kapel van Wzc. Kloostertuin o.l.v.
organist/dirigent Eugène Ceulemans.
We luisteren de diensten op in de kerk van H.H. Cosmas en
Damianus en Wzc. Kloostertuin.
U kunt zich melden bij:
Riet van Leeuwen
telefoon 024-3973180
Truus Jacobs
telefoon 024-3973386

SPIRITUELE RONDREIS MET DE PAROCHIE
Frankrijk – Spanje - Portugal
Van 3 tot 18 oktober 2017
maakt onze parochie een bijzondere
spirituele rondreis – per bus - door Frankrijk,
Spanje en Portugal, o.a.
langs Ars, Lourdes, Santiago de Compostella,
Fatima, Avila, Montserrat en Nevers.
Organisatie door kapelaan Rudo Franken
i.s.m. Maaskant Reizen.
Op zondag 12 februari 2017 14.00-16.00 uur
is er een informatiebijeenkomst in Dorpshuis
De Slenk op De Horst.
De folder is te downloaden via de website en ligt ook achter in de kerk.
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Gameavond bij de parochie
Beste jongeren,
Op 3 februari doen we met onze parochie mee
aan Sirkelslag.
Sirkelslag is een online game die in heel
Nederland op 3 februari om 19.30 uur begint.
Meer als 1000 jongeren doen er mee.
We worden dan uitgedaagd om allemaal snelle
spellen te doen en natuurlijk willen wij
nummer 1 worden!! 
Lijkt het jou ook leuk om mee te doen en ben
je tussen de 11 en 16/17 jaar? Geef je dan op
via

isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl
graag voor 31 januari. We beginnen 3
februari om 19.15 uur zodat we om
19.30 uur klaar zitten voor de game!
Graag tot 3 februari!

Wat: Sirkelslag
Waar: pastorie
Wanneer: 3 februari
Voor wie: jongeren tussen
de 11-16/17 jaar
Tijd: 19:15 uur - 22:15 uur
Opgeven voor: 31 jan

Groetjes,
Arno en Isabel
GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID
Het thema is “Muren doorbreken”. Een belangwekkend thema, omdat het niet
alleen gaat over oude muren, die vanaf de middeleeuwen letterlijk en figuurlijk
werden gebouwd tussen ‘geloven’ en godsdiensten, maar ook over de nieuwe
muren, die nu verschijnen of al verschenen zijn in o.a. Oost-Europa en Calais
in Frankrijk. En misschien is nog wel beangstigender dat niet letterlijke maar
zoveel figuurlijke muren in de harten van de mensen worden opgericht.
Terwijl er geen beter wapen is dan een gloedvol positief hart van ieder van ons
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DE WERKGROEP KERK EN SAMENLEVING PRESENTEERT
DRIE AVONDEN OVER DE ISLAM
De komst van medebewoners in onze gemeente Berg en Dal die een ander
geloof belijden dan dat waar wij mee vertrouwd zijn, nodigt ons uit om dat
geloof beter te leren kennen.
Daarom organiseert de werkgroep Kerk en Samenleving drie avonden in “De
Serre” naast de protestantse kerk, waarvoor we u van harte uitnodigen.
De eerste avond willen we eenvoudigweg inzicht krijgen in de Islam:
- Hoe en wanneer is dit geloof ontstaan?
- Wat is de boodschap die dit geloof wil uitdragen?
- Welke zijn de wegen waarlangs dit geloof is gegroeid?
Professor Jan Peters uit Nijmegen, deskundige op het gebied van de Islam,
wil deze avond graag voor ons leiden.
De tweede avond gaat over discussie- en pijnpunten:
- Wat zijn religieuze en/of culturele verschillen die onoverbrugbaar lijken?
- Wat zijn de emotionele breekpunten?
Rahimah Grefer uit Groesbeek, theologe, afgestudeerd op het onderwerp
Islam, en nu moslima, zal deze avond onze gast zijn.
De derde avond zoeken we naar een strategie van ontmoeting.
- Hoe worden we goede medeburgers in onze buurt en onze gemeenschap?
- Wat kunnen we van elkaar leren in de omgang met elkaar, met ouderen,
met kinderen en met eenzamen? Hoe kunnen onze culturen elkaar
verrijken?
- Hoe kunnen we elkaar steunen of minstens respecteren in ons geloof en/of
ongeloof?
Opgeven kan via het secretariaat.
Tel. en email zie omslag par. blad.
De avonden beginnen om 19.30 uur.
in de Serre van de Protestantse Kerk op:
dinsdag. 21 februari,
dinsdag. 14 maart en
dinsdag. 4 april
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PASTORAAT
LIEF EN LEED
Gedoopt:
Sam, zoon van Marieke Janssen en Christiaan Verspeet Wylerbaan 57
Tijn, zoon van Linda Groothuysen en Mike Teunissen van Ruysdaelweg 51
Silke, dochter van Maaike Vullings en Tore Gerrits, Dakotastraat 28
Jax, zoon van Vera Giesbers en Dennis Kleijnen Oude Kleefsebaan 168a

Overleden:
Hermanus de Bruin, Meidoornplantsoen 19, 94 jaar
Johanna Kamps-Kersten, Frambozenstraat 35, 79 jaar
Johannes Marinus Theodorus Maria Thijsse, Vlasrootweg 22, 73 jaar
Francisca Johanna Wijers-Theunissen, Cranenburgsestraat 134, 77 jaar
Wilhelmina Maria Thijssen-Eikholt, v.d. Veldeweg 54, 86 jaar
Nicolette Verweij, Goudmijnhof 136, Oss, 34 jaar
Wilhelmina Maria Jongman-Roelofs, de Ruyterstraat 6, 76 jaar

Petronella Gerarda Theodora Verbeeten-v.Bergen, De Meent 2, 86 jaar
Johannes Marinus Peters, De Meent 38, 88 jaar
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