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Voorwoord
Door onvoorziene omstandigheden ontvangt nu pas het parochieblad dat in
Januari 2019 had moeten uitkomen. Onze verontschuldigingen daarvoor.
Vanwege een verschil van mening met de pastoor is de redactie in staking
gegaan.
In de vergadering van de Parochieraad is afgesproken zo snel mogelijk een
parochieblad uit te brengen.
We hopen op de eerder bekend gemaakte datum van 23 maart 2019 het
tweede parochieblad van dit jaar te zullen uitbrengen.
Aan allen die er de schouders onder hebben gezet dit parochieblad uit te
brengen, zeggen wij dank.
Pastoor Henk Janssen

Vanuit het bestuur
De Sleutel
Naar aanleiding van een controle van de Brandweer Gelderland-Zuid in het
gemeenschapsgebouw De Sleutel is gebleken dat de brandalarmering- en
ontruimingsinstallatie van dat gebouw niet meer voldoet aan de gestelde
eisen. Het gebouw De Sleutel is eigendom van de parochie. In goed overleg
met de beheerder van dit gebouw de Fanfare Jubilate Deo is bij een tweetal
elektrotechnische bedrijven offerte aangevraagd en verkregen. Deze offertes
zijn in het bestuur besproken en ter goedkeuring doorgezonden aan de
Commissie van Beheer van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Zodra bericht is
ontvangen uit Den Bosch kan met de werkzaamheden worden begonnen.
Cosmas en Damianuskerk
In het laatst ontvangen rapport van de Monumentenwacht Gelderland staat te
lezen dat als gevolg van lekkage in het dak van Cosmas en Damianuskerk
paddenstoelen zijn gaan groeien onder de pannen. Maandagmiddag 25
februari worden de problemen met adviseurs van het bisdom nader bekeken
en besproken.
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Kerk zijn we samen.
Kerkbalans 2019: Vanaf de tweede helft van
januari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken
geld op voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard
nodig. Om kerken actieve
geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden
elkaar ontmoeten in de vieringen en worden
bemoedigd en geïnspireerd.
Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten
worden bediend en waar iedereen altijd - of u nu lid bent of niet terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom
aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen.
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
Geef slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting.
Geeft u een periodieke gift?
Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de
belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl
Wat zou je missen als de kerken in Groesbeek en Breedeweg er niet
meer zouden zijn?
Geef voor uw kerk! We hebben het hard nodig.
Hoeveel geeft u?
Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage blijft het geven van een
richtlijn lastig. We willen allemaal ons steentje bijdragen maar hoe weet
je nou wat ‘normaal’ is.
Als u zich dit ook wel eens af hebt gevraagd bent u niet de enige.
Er zijn wel wat richtlijnen te geven. Belangrijkste is dat iedereen zo
mogelijk een bijdrage geeft om te laten zien dat je geeft om de kerk.
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Vaak wordt uitgegaan van 1-2% van het netto inkomen bij een modaal
tot hoger inkomen. Maar als u minder of veel minder inkomen heeft is
dit niet reëel.
Jongeren
Jonge mensen krijgen vanaf hun 18e jaar een eigen brief. Het is goed om
al van jongs af aan ook de kerk mee te nemen in je uitgaven. Van
jongeren met een smalle beurs die de kerk een warm hart toedragen,
zouden we een bijdrage voor de kerk van €5,- per maand heel fijn
vinden.
Heeft u als eenverdiener inkomsten op minimumniveau of net
daarboven, dan valt het niet mee om iets bij te dragen. Een bijdrage
voor de kerk tussen €5,- en €10,- per maand zou dan een prachtige
bijdrage zijn.
Modaal inkomen
Het modale inkomen van een eenverdiener is nu ongeveer €1.600,netto per maand. Afhankelijk van uw situatie zouden we ½ tot 1 % van
uw netto inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Een bedrag
voor de kerk tussen €8,- en €16,- per maand zou een hele mooie
bijdrage zijn.
Leden van onze parochie die (iets) boven modaal verdienen, dat wil
zeggen alleen of samen met hun partner meer dan € 2.000,- netto per
maand, willen we van harte aanbevelen om een grotere bijdrage te
geven.
Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van:
• € 2.000,- p/mnd. > € 15,- tot € 30,- p/mnd. voor de kerk.
• € 2.500,- p/mnd. > € 25,- tot € 50,- p/mnd. voor de kerk.
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Twee keer modaal of meer
Als u alleen of samen met uw partner twee keer modaal of meer
verdient, denken wij aan een iets hoger percentage. Bijvoorbeeld bij een
gezamenlijk netto inkomen van:
• € 3.000,- p/mnd. > € 37,50 tot € 75,- p/mnd. voor de kerk.
• € 4.000,- p/mnd. > € 60,- tot € 120,- p/mnd. voor de kerk.
• € 5.000,- p/mnd. > € 100,- tot € 200,- p/mnd. voor de kerk.
Indien het inkomen nog groter is hopen we op een ruime bijdrage naar
draagkracht.
Tenslotte
Gelukkig zijn er ook leden die meer – en soms veel meer – bijdragen dan
we hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld
kunt missen, dan vragen wij u die bijdrage voort te zetten, of zelfs nog
te verhogen.
Bekijk nog eens goed wat u voor de kerk over heeft en maak niet
automatisch over wat u voorgaande jaren deed. Als het kan verhoog uw
bijdrage dan, we hebben het hard nodig.
Uw bijdrage ontvangen wij graag op rek.nr. NL86 RABO 0117 4059 49.
Wij danken u van harte.
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Stil staan bij:

Het evangelie van Johannes.
Stil staan bij het mysterie mens en bij het mysterie God zoals het neergelegd is
in het Johannesevangelie is dat niet een beetje hoog gegrepen? Misschien!
Daarom gaan we niet ons best doen om zo snel mogelijk de hele tekst te lezen
en al helemaal niet om de teksten te begrijpen. Integendeel.
We lezen een stukje en we staan stil.
We staan stil bij hoe en waar en waarom de woorden ons stil doen zijn.
We staan stil bij het mens en godsbeeld waar de woorden van Johannes een
uitdrukking van zijn.
We staan stil bij de oude christelijke structuren die helpen het mysterie van
ons menszijn aan te raken.
We staan stil bij het symbool van het kruis en de brenger van de blijde
boodschap.
We staan stil bij ons en bij wat ieder van ons ervaart.
De ervaring leert dat we meer zullen praten dan stil zijn, omdat we bij dat alles
voortdurend passende woorden zoeken. Zo zitten wij mensen nou eenmaal in
elkaar! Gelukkig maar.
Zin om mee te ervaren:
3 keer in het voorjaar, maandelijks op een maandagavond 8 april, 6 mei, 3juni.
3 keer in het najaar, maandelijks op een maandagavond in september, oktober
en november.
Info: riahopman@xs4all.nl
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Berichtje vanuit de communiewerkgroep
Op zaterdag 9 februari hebben de communicanten zich voorgesteld tijdens de
voorstelviering. Ze brachten allemaal een mooi versierd blad mee met daarop
foto’s van hun familie, deze bladeren zijn in een boom gehangen en zullen in
de kerk blijven tot na de communie.
Op 24 februari zal er in de Cosmas en Damianus kerk een kerkbezichtiging zijn
voor de communicanten.
Thuis werken de kinderen al hard in hun werkboek en zijn ze druk met het
versieren van de doos, die tijdens de communie voor het altaar zal staan.

Bijbelknutselclub
Beste ouders en kinderen,
Het is een tijdje stil geweest rond de bijbelknutselclub maar we
hebben goed nieuws:
We gaan weer starten!!
De bijbelknutselclub is voor kinderen die hun communie hebben
gedaan.
Op zaterdag 13 april gaan we op de pastorie een palmpaasstok met jullie
knutselen en natuurlijk gaan we luisteren naar de verhalen van Jezus die bij de
paastijd horen.
Willen jullie zorgen dat je die dag een lege palmpaasstok bij je hebt, dan gaan
we hem mooi versieren.
We beginnen om 15.00 uur en het duur tot ongeveer 16.30 uur.
Het is fijn als jullie je aanmelden via annekevanveelen@gmail.com
dan kunnen wij zorgen dat alles klaar ligt als jullie komen.
Wij hebben er weer zin in, jullie ook??
Tot 13 april,
Vriendelijke groet, Anneke, Ellen en Xandra
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Coole Kerkclub
Op vrijdag avond 1 februari
was het weer zo ver. We
gingen voor de derde keer
meedoen met Sirkelslag.
Het online spel, met dit
jaar als thema 'een nieuw
begin. Met twaalf
enthousiaste jongeren zijn
we de uitdaging aangegaan
tegen 200 andere groepen
uit heel Nederland. We
moesten 5 opdrachten vervullen waarbij je punten kon verdienen. De spellen
variëren van het versieren van een oude jas tot de feestelijke mantel van Jozef,
tot het oplossen van verschillende codes. Door de inzet van onze groep en het
samenwerken zijn we uiteindelijk geëindigd op plaats 80. Dit hebben we
natuurlijk gevierd.
De volgende activiteit van de Coole Kerkclub wordt de cupcakes zondag in de
kapel van Dekkerswald. We gaan dan onze zelfgebakken cupcakes uitdelen na
de viering. Tijdens de viering gaan we helpen met het halen en brengen van de
bewoners van de eikenhorst. We lezen voor en helpen met de collecte en het
aansteken van de kaarsen. Het bijzondere van deze viering is dat onze Isabel
van Baal zal voorgaan. Iedereen is van harte welkom op 10 maart om 10 uur in
de kapel als je wilt komen helpen. De viering begint om 10.30 uur.
De Coole Kerkclub is voor jongeren vanaf ongeveer 12 jaar. De Coole Kerkclub
komt ongeveer een keer per twee maanden bij elkaar. We kijken samen wat
we gaan organiseren. Dit kan van helpen bij een viering tot het spelen van een
escape room zijn. Vind je het leuk om op de hoogte te worden gehouden van
onze activiteiten of om deel te nemen aan een activiteit? Neem dan contact op
via een appje of telefoontje met Anneke van Veelen:06-13100544.
De Coole Kerkclub
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Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus
PAROCHIECENTRUM
Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024-3971473
Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek
Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972
Email: par.groesbeek@kpnmail.nl
Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl
Openingstijden: werkdagen tussen 9.15-12.00 uur
Aanmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen
doorgegeven worden aan de ledenadministratie: par.groesbeek@kpnmail.nl.
LITURGISCHE VIERINGEN
Kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek
Zo 10:00 uur, di en do 09:00 uur
Kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg
Zo 09:30 uur en wo 19:00 uur
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 (na 19:00)
Penningmeester: vacant
Gebouwen:
Dhr. M. Dankers, m.dankers@cosmasendamianusgroesbeek.nl
Vrijwilligers:
Mw. B. Pattikawa, 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, 06-12787297, tomenlidy@gmail.com
Breedeweg: Teun van Grinsven, 06-20623972/Rob Paulis, 024-3977718 (na 19:00)
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Liturgische agenda
2-3 maart
Za.
17.00 u.
19.00 u.
Zo.
09.30 u.
10.00 u.
Di.

Achtste zondag door het jaar
Meent geen viering vanwege Carnaval
K’tuin H. Mis - R. Franken, Sen. Koor Breedeweg
Breedeweg H. Mis - K. Bruin
Cosmas H. Mis - R. Franken, KK Horst Sion Breedeweg

09.00 u. Cosmas H. Mis - R. Franken
Aswoensdag
Meent H. Mis - H. Janssen
K’tuin H. Mis - R. Franken
Cosmas H. Mis - H. Janssen, KK Horst Sion Breedeweg
Breedeweg H. Mis - K. Bruin

Wo.

17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Do.

09.00 u. Cosmas H. Mis - R. Franken

9-10 maart
Eerste zondag van de 40-dagentijd
Za.
17.00 u. Meent H. Mis - H. Janssen, Sen. Koor Dorp
19.00 u. K’tuin H. Mis - R. Franken
Zo.
09.30 u. Breedeweg H. Mis - R. Franken, Sen. Koor Breedeweg
10.00 u. Cosmas H. Mis - H. Janssen, KK St. Caecilia
Di.
Wo.
Do.

09.00 u. Cosmas H. Mis - R. Franken
19.00 u. Breedeweg H. Mis - H. Janssen
09.00 u. Cosmas H. Mis - R. Franken

16-17 maart
Za.
17.00 u.
19.00 u.
19.00 u.

Tweede zondag van de 40-dagentijd
Meent geen viering vanwege verbouwing
K’tuin H. Mis - H.Rikhof, KK St Caecilia
Cosmas Gezinsviering - A.v.Veelen - H. Janssen, Mikado
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Zo.

09.30 u. Breedeweg H. Mis - K. Bruin
10.00 u. Cosmas H. Mis - R. Franken, KK Horst Sion Breedeweg

Di.
Wo.
Do.

09.00 u. Cosmas H. Mis - R. Franken
19.00 u. Breedeweg H. Mis - R.Franken
09.00 u. Cosmas H. Mis - R. Franken

23-24 maart
Derde zondag van de 40-dagentijd
Za.
17.00 u. Meent H.Mis - H, Janssen, Sen. Koor Breedeweg
19.00 u. K’tuin H. Mis - R. Franken
Zo.
09.30 u. Breedeweg H. Mis - J.v. Rooij, KK Horst Sion Breedeweg
10.00 u. Cosmas H. Mis - R. Franken
Di.
Wo.
Do.

09.00 u. Cosmas H. Mis - R. Franken
19.00 u. Breedeweg H. Mis - H. Janssen
09.00 u. Cosmas H. Mis - R. Franken
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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, 12 dagen voor verschijning krant)
Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus:
NL86 RABO 0117 405 949
Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 437 352
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: NL29 RABO 0117 405 132
GODDELIJK HART - Ketelstraat 1, de Horst
Alleen incidenteel vieringen
Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

Wilt u geen parochieblad ontvangen, of heeft u per abuis geen parochieblad
ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.

Belangrijke parochie informatie
IK WIL / IK ZOEK (zie ook colofon)
Huis- en ziekenbezoek, misintenties,
kerkbijdrage, meehelpen in de
parochie, in-en uitschrijven,
adreswijziging en overige vragen
Doopsel, huwelijk, biechtgesprek,
ziekenzalving, avondwake en uitvaart
Huis-en ziekenbezoek
Eerste communie en Vormsel

CONTACT
Parochiecentrum

Priester/parochiecentrum
Pastoraal teamlid / parochiecentrum
Pastoraal teamlid / parochiecentrum
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Wel & Wee

GEDOOPT:
09-12-2018: Juul Voss, dochter van Alex Voss en José Müskens, Knapheidepad
16-12-2018: Lucas Wijers, zoon van Michael Wijers en Ilma Wijers-Dimmers,
Mosstraat
16-12-2018: Liv Janssen, dochter van Hans Janssen en Linda Brinkhof, Waldgraaf
20-01-2019: Eva Verheul, dochter van Sander Verheul en Tamara Janssen,
Dakotastraat
OVERLEDEN:
06-12-2018: Ini Stoffels, Parklaan, 87 jaar
10-12-2018: Thijs Bons, Stationsweg, 87 jaar
13-12-2018: Leny Lamers, 90 jaar
15-12-2018: Miene Geurts, Stationsweg, 93 jaar
20-12-2018: Ruth van de Poll, Binnenveld, 90 jaar
23-12-2018: Hendrik Peters, Stationsweg, 94 jaar
24-12-2018: Thea Cillessen-Jaspers, Rembrandtweg, 81 jaar
29-12-2018: Antoon Kaspers, Cranenburgsestraat, 72 jaar
31-12-2018: Otto Theunissen, Parklaan, 71 jaar
23-01-2019: Wim van der Weide, De Meent, 84 jaar
25-01-2019: Nelly van Duijnhoven-Kuijltjes, De Meent, 83 jaar
25-01-2019: Annie Arts-Arens, Eikstraat, 68 jaar
27-01-2019: Hent Kosman, Abeelstraat, 80 jaar
27-01-2019: Mia Schoenmakers-van Doorn, Paulus Potterweg, 80 jaar
02-01-2019: Peter Binnenhei, Tamboerstraat, 61 jaar
28-01-2019: Jan van de Ven, Burg. Ottenhoffstraat, 91 jaar
08-02-2019: Marie Groenen-Schoenmakers, Rembrandtweg, 94 jaar
17-02-2019: Maria Helena Rita van Hoof, De Meent, 81 jaar
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100 jaar Kapel Onder de Bogen, park Dekkerswald
Als dit parochieblad uitkomt, zijn wij, bewoners, vrijwilligers en zorgverleners
zzg begonnen aan het jubileumjaar 100 jaar kapel onder de Bogen. Met alles
wat er veranderd is - de kapel is een multifunctionele ruimte geworden - is er
met zorg aandacht gebleven voor de oorspronkelijke functie van de kapel.
Feestelijkheden
Natuurlijk komt er een mooie feestdag, waarin stilgestaan wordt bij het
verleden, het heden en de toekomst van de kapel (26 mei). Natuurlijk staan we
stil bij al die radertjes die gestroomlijnd in elkaar moeten vallen om de
zondagviering überhaupt mogelijk te maken. Maar we vieren bovenal de
zondag, twee keer in de maand. En we vieren die samen, vanaf 10.30 uur, met
de bewoners van Dekkerswald, met de vrijwilligers, met de jongeren van de
Coole Kerkclub en met iedereen die de zondag wil vieren in Kapel Onder de
Bogen.
Coole Kerkclub
Het idee om vrijwilligerswerk te doen bij de kerk is in voorgaande jaren
ontstaan in Groesbeek, in het voorbereidingstraject naar het vormsel toe:
“Kunnen jongeren ook vrijwilligerswerk doen bij de kerk”. Ja, dat kan! En wat is
er leuker dan iets kunnen betekenen voor de (oudere) medemens! De jonge
vrijwilligers van de Coole Kerkclub helpen op een viertal zondagen door het
jaar heen -met veel enthousiasme- met het ophalen van mensen, zijn
gastvrouw/gastheer, ontsteken kaarsen en wierook, lezen de eerste lezing en
gebeden. Ze maken het affiche met daarop de aankondiging. En ze leveren een
bijdrage aan de voorbeden en het openingsgedicht.
Cupcakezondag
De eerstvolgende viering met de Coole Kerkclub is: 10 maart
2019, Kapel Onder de Bogen, Dekkerswald.
Aanvang: 10.30 uur.
Met na afloop van de viering zelfgemaakte cupcakes!!!!!
Iedereen is welkom.
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Van Werkgroep Gezinsvieringen
Op 16 maart om 19.00 is er weer een gezinsviering in de H.H. Cosmas en
Damianuskerk. In deze gezinsviering in de Vastentijd (dat is de tijd tussen
carnaval en Pasen en die is begonnen op Aswoensdag) horen we het verhaal
dat Jezus vertelt over de verloren zoon. Na afloop van de viering worden
Vasten-doosjes uitgedeeld. Jullie zijn allemaal van harte welkom! Neem je
broers, zussen, je ouders en
opa’s en oma’s mee😊.
Werkgroep
Gezinsviering
Kun jij de verloren zoon
helpen om zijn weg naar
huis te vinden?
P.S. schrijf de
eerstvolgende
gezinsvieringen alvast op
de kalender: Palmzondag,
14 april om 10.00 uur in de
C&D.
Witte Donderdag, 18 april
om 19.00 uur in
Breedeweg.
Paaswake, 20 april om
18.30 uur in C&D.
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Gezellige vrijwilligersavond
Beste vrijwilliger,
Het parochiebestuur en het pastoraal team nodigt u uit
voor een dank-je-wel-avond op dinsdag 2 april 2019 in
het dorpshuis De Slenk op de Horst aanvang om 20.00
uur.
Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? Te zijner
tijd ontvangt u hierover nader bericht.
Wij hopen op uw komst.
Met vriendelijke groeten,
Pastoraal team en Parochiebestuur

Ps. Vriendelijke verzoek aan de hoofdcontactpersoon van een werkgroep:
Wilt u uw werkgroepleden van bovengenoemde uitnodiging op de hoogte te
brengen? Dank u wel.
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VASTENACTIE 2019 Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee
zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we
kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de
wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze
problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische
ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen
en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon,
toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde
moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet
besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen
brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! Water halen kost
Afrika 40 miljard dagen...

Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor
veilig, bereikbaar water. Zo zorgden we er in 2018 voor dat ruim 14.000
mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we vijf
waterprojecten in de schijnwerpers. Een waterput voor Baboursaye, Niger.
In Niger willen we een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale
watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren. Een van de taken van
dit comité is het handhaven van de hygiëne rondom de put.
Goed waterbeheer in Kivu, Congo.
In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen het waterbeheer en de
(kennis van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waar
speciale aandacht is voor participatie van vrouwen.
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Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië
Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het
berggebied van Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Er worden onder
andere watervoorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd. Veilig
drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de
rivier. Dat leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree. Een
waterput en elektrische pomp - die werkt op zonnepanelen! - gaan zorgen
voor veilig drinkwater in het dorp. Een duurzame watervoorziening in het
Kambia District, Sierra Leone
Vervuild water zorgt in Kambia District voor veel ziektes onder de bevolking.
Dit project zorgt ervoor dat de drie dorpen Makaiba, Masherie Thenkle en
Konta Dubalai een waterpomp krijgen én watercomité ‘s. Groesbeek wil
bijdragen aan schoon water in de derde wereldlanden daarom zal er een extra
huis aan huis collecte worden gehouden.
Vastenaktie 2019, even iets minder, voor een ander. Tijdens de Vastenaktie
gaat het om zelf iets te laten, zodat er meer is voor een ander medemens.
De collecte geschiedt door middel van de voor u bekende VASTENZAKJES die
bij u aan huis worden opgehaald. Deze zakjes vindt u in het volgende
parochieblad.
Op maandag 21 april 2019 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
Rabobank op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missie
comité met vermelding Schoon Water 2019. Wij danken u bij voorbaat voor
uw financiële steun aan de mensen in bovengenoemde gebieden.
Namens MOV Teun van Grinsven
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Rekening en verantwoording 2018
Missie, Ontwikkeling en Vrede MOV
INKOMSTEN
Saldo bet.rek. 1-1-2018
Saldo spaarrek. 1-1-2017
Vastenactie 2018

UITGAVEN
€ 2.358,01
€ 32,58
€ 4.948,14

Vastenactie 2018

€ 4.948,14
€ 1.324,66

Verjaardagenactie

€ 139,15

Week Ned. Missionarissen

€ 325,99

Adventscollecte 2017
Week Ned.
Missionarissen

Miva

€ 428,64

Miva

€ 428,64

Missio

€ 254,18

Missio

€ 254,18

James Davies Liberia

€ 417,00

Gift v Rooij

€ 200,00

v. Rooij
Bankkosten

Memisa - Cordaid

Totaal generaal

€ 71,90

€ 8.758,59
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€ 325,99

€ 62,00
€ 109,25

Memisa - Cordaid

€ 71,90

Abon. Van Berne
Theo Raaijmakers
Bolivia
Saldo bet.rek. 31-122018
Saldo spaarrek. 31-122018

€ 20,00
€ 500,00
€ 239,35
€ 32,58

Kosten Vastenactie

€ 13,90

Abon. Missio

€ 11,00
€ 8.758,59
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