
De Cosmas en Damianus parochie 
van Groesbeek wil een levendige pa-
rochie blijven, die met enthousiasme 
de blijde boodschap van Jezus Chris-
tus uitdraagt. Daarvoor is een gezon-
de fi nanciële basis nodig. Aangezien 
die fi nanciële basis de afgelopen ja-
ren fl ink is verzwakt, is het nodig om 
fors te bezuinigen.

Daarom heeft het parochiebestuur 
besloten om de St. Antoniuskerk in 
Breedeweg per 1 januari 2024 aan 
de eredienst te onttrekken. Daar-
naast wordt het verenigingsgebouw 
De Sleutel verkocht.

Uitgebreidere informatie is te vin-
den in het gebouwenplan, dat op 

de website van de parochie staat: 
www.parochiegroesbeek.nl Dit plan 
is op 8 november gepresenteerd aan 
de parochianen. Tijdens deze pre-

sentatie zijn de parochianen uitge-
nodigd om ideeën aan te dragen ten 
aanzien van de voortzetting van het 
gelovig leven.

Zondag 4 december om 10.00u 
zal Gospelkoor Voices in de Cos-
mas en Damianuskerk de viering 
opluisteren met hun zang. Het 
wordt een viering met eigen-
tijdse liederen en teksten, die 
in deze Adventstijd zullen gaan 
over het licht dat komen gaat. 
Onder andere wordt gezongen: 
I am the Way. Je bent van harte 
welkom!

Zaterdag 5 november is pastor Peter Pot tot diaken gewijd tijdens een 
plechtige eucharistieviering in de St. Jan in Den Bosch. Vele parochia-
nen waren bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig. 

Die zijn van 1 tot 6 augustus, spe-
ciaal voor jongeren van 16 t/m 35 
jaar. Jong Bisdom Den Bosch biedt 
een speciaal programma daar om-
heen aan! 

Wil je mee? Meld je aan bij pastor 
Joke Huisintveld: j.huisintveld@pa-
rochiegroesbeek.nl. Heb je vragen? 
Zondag 4 december om 10.00u zal 
er tijdens de viering in de Cosmas 
en Damianuskerk informatie wor-
den gegeven over de Wereldjonge-
rendagen. Na afl oop van de viering 
kun je vragen stellen. 
Van harte welkom!

Advent Pastor Peter Pot diaken gewijd

4 december Gospelkoor Voices in de 
Cosmas en Damianuskerk

Sluiting kerk Breedeweg en verkoop De Sleutel

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

De zondag er na, 6 november, was 
eveneens bijzonder: toen ging pastor 
Peter Pot voor het eerst als diaken voor 
in de Cosmas en Damianuskerk, samen 
met zijn pastorale team en pater Kees 
Bruin. Als diaken mag pastor Peter Pot 
nu ook dopen en huwelijken sluiten en 
heeft hij een bijzondere rol tijdens eu-
charistievieringen. 

Repetities op 14 en 21 december 
van 20.00u tot 20.45u in de St. An-
toniuskerk o.l.v. Pieter Geijsberts. We 
zingen een mix van traditionele en 
eigentijdse liederen.

Doe je mee? 
Aanmelden kan tot 10 december bij 
pastor Joke Huisintveld:
j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl
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24 december 
17.00u  Trefpunt in de Meent
18.30u   Gezinsviering in de 
 Cosmas en Damianuskerk
19.00u   Kapel in de Kloostertuin
20.30u   Cosmas en Damianuskerk 
20.30u  St. Antoniuskerk in 
 Breedeweg 

25 december
9.30u   St. Antoniuskerk 
 in Breedeweg
10.00u Cosmas en Damianuskerk

26 december
10.00u  Cosmas en Damianuskerk
14.30u  Kerst-inn Cosmas en 
             Damianuskerk 

U kunt onze mooie kerststallen 
bezichtigen: in de Cosmas en 
Damianuskerk pp beide Kerstdagen 
tussen 14.30u en 16.30u. 
En in de St. Antoniuskerk in de 
Mariakapel tussen 9:00 en 17.00u.

De Advent is begonnen. De komende 
vier weken bereiden we ons voor op 
de komst van Jezus. 

Door stil te zijn, door na te denken 
over wat Hij voor ons mag beteke-
nen:

God,
Je vraagt me
of ik Jou mens wil helpen worden
 in elk kind,
elke jongere,
 elke man en vrouw,
aan mijn zorg toevertrouwd.
En in mijn zoekend antwoord
word Je mens in mij.

Vieringen Kerstmis

   Do they know it’s Chrismastime?
   24 december 20.30u  St. Antoniuskerk
   Kerstviering met Jubilate Deo en projectkoor

Iedereen bedankt!
Ik bedank iedereen voor het 
mee beleven van mijn diaken-
wijding op 5 november 2022. 
Voor het reizen naar Den Bosch, 
het mee vieren tijdens de 
wijdingsplechtigheid in de Sint-
Janskathedraal, de aanwezig-
heid op de gezellige receptie in 
het Sint-Janscentrum, de mooie 
felicitatiekaarten, enzovoort. 
Hierdoor voel ik me gedragen 
door de Groesbeekse geloofsge-
meenschap. 
Het heeft mijn vrouw en kinde-
ren ook goed gedaan om te zien 
hoe blij iedereen was.
Ik hoop in goede gezondheid 
nog lange tijd dienstbaar te 
kunnen zijn aan u allen. 

Peter Pot, pastor / diaken

Wereldjongerendagen 

Zangers voor projectkoor gezocht! 

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus, dat God mens werd voor 
ons. 
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