
22 februari begint de vas-
tentijd. Ter voorbereiding op 
Pasen is het mogelijk een 
digitale retraite te doen. Je 
kunt je opgeven op via www.
ignatiaansbidden.org. 

Als deelnemer van de digitale 
retraite ontvang je in de 40-da-
gentijd dagelijks een gebedsmail. 
In deze mail staat de meditatie 
voor de volgende dag. Zo’n me-
ditatie bestaat uit een bijbel-

tekst en enkele vraagjes die je 
helpen om de woorden binnen 
te laten komen in je hart. Je be-
paalt zelf hoeveel tijd je hiervoor 
uittrekt. Je kunt je opgeven via 
www.ignatiaansbidden.org

Beste mede-parochiaan van Groes-
beek-dorp, Sionsheuvel, Breedeweg 
en De Horst,  

Fijn dat u parochiaan bent in onze 
parochiegemeenschap! 

Wij doen samen ons best om de 
blijde boodschap van Jezus Christus 
over te brengen in de Groesbeekse 
gemeenschap. De boodschap van 
liefde tot God, naastenliefde, ver-
trouwen, vrede, gerechtigheid en 
heelheid van de schepping. 

De pastores zijn voor u beschikbaar 
voor een gesprek: telefonisch, op 
de pastorie of bij u thuis. Wekelijks 
zijn er bezielende vieringen in onze 
mooie kerken en kapellen, waar ve-
len aan meewerken. Mensen vinden 
er inspiratie en rust. Bovendien wor-

den de gebouwen goed onderhou-
den. Er zijn tal van activiteiten voor 
kinderen, jongeren en volwassenen. 
Zie ook onze gemoderniseerde web-
site: www.parochiegroesbeek.nl 

Wij willen een gastvrije parochie 
zijn, die midden in de samenleving 
staat en haar ogen open heeft voor 
de noden en problematiek van deze 
tijd. Daarom ondersteunen wij bij-
voorbeeld de Voedselbank en het 
Noodfonds van de gemeente Berg 
en Dal.

Wij kunnen dit alles alleen mogelijk 
maken door de inzet van beroeps-
krachten, vrijwilligers en de bijdra-
gen van onze parochianen. Uw kerk-
bijdrage is dus van groot belang. 

Mogen wij ook dit jaar weer op u 
rekenen? Elk bedrag is welkom! 

Als u niet weet wat te geven, dan is 
tien euro per maand een mogelijk 
richtbedrag. Voor betalingswijze: zie 
onder.

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij penningmeester Dick Winkel: dg-
mwinkel1958@kpnmail.nl, of 024-
3978444.
Laten we er samen de (fi nanciële) 
schouders onder zetten! Bij voor-
baat hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet, namens het 
parochiebestuur en pastoraal team,

Aloys van Velthoven, pastoor 

BETALINGSWIJZE  
Kerkbijdrage 2023 via Internetban-
kieren:  
1. Inloggen bij uw bank
2. Bedrag invullen:  …....euro 
3. Naam ontvanger: 

Parochie H.H. Cosmas en Dami-
anus 

4. Rekeningnummer:
NL 86 RABO 0117 4059 49 

5. Omschrijving: Kerkbijdrage 2023

U kunt ook 
gebruik ma-
ken van 
de QR-code:

Zondag 22 januari zal er om 10:00 
uur in de Cosmas en Damianus-
kerk een oecumenische viering 
zijn als afsluiting van de Week 
van gebed voor eenheid van 
christenen. 

Dit jaar worden de kerken aange-
moedigd om goed te doen en recht 
te zoeken. Het thema van de viering 
is dan ook: ‘Doe goed, zoek recht’. 
Het kerkkoor Horst Sion Breedeweg 
zingt. Na afl oop is er koffi e en thee. U 
bent van harte welkom. Op die zon-
dag zal er in de Sleutel in Breedeweg 
geen viering zijn.

Aanbidding Allerheiligste

Wil je je een keer op een andere manier voorbereiden op Pasen?

WILT U EEN PASTOR SPREKEN?
Aloys van Velthoven, pastoor:  06 - 2016 4473
Joke Huisintveld, pastoraal werker:  06 - 1915 3832
Peter Pot, diaken:  06 - 1790 9384

SECRETARIAAT EN PASTORAAL CENTRUM
Het secretariaat is maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur geopend. 
www.parochiegroesbeek.nl
Telefoon: 024 - 397 14 73 / info@parochiegroesbeek.nl
Facebook: facebook.com/cosmas.damianusgroesbeek
Bank: NL82 RABO 0117 4373 52

Op 2 februari is het Maria Licht-
mis. Dat is een feest, speciaal 
voor kinderen!

Toen Jezus veertig dagen oud was, 
gingen Maria en Jozef naar de tem-
pel om hem te laten zegenen.

Maria Lichtmis is ook een lichtfeest. 
In oude weerspreuken horen we dat 
de dagen rond februari merkbaar 
langer worden: “Het wordt lichter; na 
Kerstmis wordt het daglicht een ha-
nensprong lichter, na Nieuwjaar een 
hertensprong, en met Maria Lichtmis 
een heel uur.” 

Zoals Jezus werd opgedragen in de 
tempel, zo is het de gewoonte om op 
2 februari of een zondag daarna alle 
kinderen met hun ouders in de litur-
gie te verwelkomen. 

Daarom ben je van harte welkom op 
zondag 12 februari om 10:00 uur 
voor de gezinsviering in de Cosmas 
en Damianuskerk. Je kind krijgt een 
kinderzegen van pastoor Aloys en je 
mag een kaarsje aansteken!

Je vindt meer informatie op onze 
website: www.parochiegroesbeek.nl
Tot zondag 12 februari!

Sinds donderdag 12 januari is het 
mogelijk om iedere donderdag in 
de Cosmas en Damianuskerk het 
Allerheiligste in stilte te aanbidden.

Dat kan tussen 9:45 en 10:45 uur, 
aansluitend op de viering van don-
derdagochtend. U kunt ook alleen om 
9:45 uur voor de aanbidding komen. 
De aanbidding is op dezelfde plaats 
als de viering: op het priesterkoor 
(waar stoelen staan).
Pastoor Aloys van Velthoven zal de 
monstrans met de heilige hostie om 
9:45 uur uitstellen en diaken Peter Pot 
zal deze weer instellen om 10:45 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Oecumenische viering 
Week van gebed voor eenheid van christenen 

Maria Lichtmis

Scan de QR-code om te betalen voor 2023

kerkbalans.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 15 januari 2025.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pXFHG

p6wS_q_bhBgI87iLw

Cadeau parochianen 
voor diaken Peter Pot

Op 5 november is Peter Pot tot 
diaken gewijd in de Sint-Jans-
kathedraal in Den Bosch. De pa-
rochianen van Groesbeek hadden 
de mogelijkheid bij te dragen aan 
een gezamenlijk cadeau. De be-
doeling was om geld in te zame-
len voor een speciale stola. Maar 
door de gulle gaven van de paro-
chianen is het mogelijk gebleken 
een complete ‘outfi t’ voor een di-
aken aan te schaffen. 

Het gaat om vier eenvoudige 
dalmatieken (overkleed met 
mouwen) in de kleuren van 
de tijden van het kerkelijk 
jaar, en een albe (wit onder-
kleed).
Hierbij hoort een stola (brede 
band van stof), die over de 
albe en onder de dalmatiek 
gedragen wordt. De stola is 
een teken van dienstbaarheid 
(‘handdoek’ van een dienaar) 
en verwijst ook naar de last 
die Christus op zich heeft ge-
nomen. 
De dalmatiek is een teken 
van de liefde van Christus, 

die als een mantel om ons heen is 
geslagen. 

Diaken Peter Pot bedankt iedereen 
hartelijk voor zijn of haar bijdrage!
Elke keer als hij voorgaat in een 
viering, zien de kerkgangers hem in 
liturgische gewaden die cadeau zijn 
gedaan door de Groesbeekse paro-
chianen.


