
Beste lezer,

Het 100-jarig bestaan van de Cos-
mas en Damianuskerk en de instal-
latie van pastor  Aloys tot pastoor zijn 
reden tot grote feestvreugde! 

De voorbereidingen zijn in volle gang. 
We zijn erg dankbaar, dat in de kerk 
al zo’n lange tijd lief en leed wor-
den gedeeld: een waardevolle plek, 
midden in het dorp, waar we samen 
delen, samen vieren en zorgen voor 
elkaar.  Net als 100 jaar terug staan 
we letterlijk en fi guurlijk midden in 
het dorp.

Graag vieren we samen met u het 
100-jarig bestaan van de Cosmas en 
Damianuskerk en de installatie van 
Aloys van Velthoven. We nodigen u van 

harte uit tijdens de jubileumviering op 
25 september om 10.00 uur. 
Tot 25 september, we hebben er zin in! 

V.l.n.r. Pastor Peter Pot, pastor Joke Huisint-
veld en pastor Aloys van Velthoven

Het is weer zover! Binnen-
kort gaan we starten met 
de voorbereiding voor de 
Eerste Heilige Communie 
en het Vormsel. 

Tijdens de voorbereidingen 
van de Eerste Heilige Com-
munie maakt jouw kind op 
een speelse manier kennis 
met het bijbelverhaal en al-
les wat bij de Eerste Heilige 
communie komt kijken. 

Tijdens de voorbereidingen voor het 
Vormsel wordt jouw kind ‘gevormd’ 
door met andere kinderen na te den-

ken over wat het inhoudt een chris-
ten te zijn. 
Wil je jouw kind aanmelden voor de 

Eerste Heilige Communie of 
voor het Vormsel? Ga dan 
naar www.parochiegroes-
beek.nl. Onder Sacramen-
ten/Eerste Heilige Commu-
nie  of Sacramenten/Vormsel 
vind je het inschrijfformulier. 
Dit kun je tot 3 oktober 
mailen naar info@parochie-
groesbeek.nl. Je ontvangt 
daarna meer informatie over 
het voorbereidingstraject. 

Heb je vragen, dan kun je 
contact opnemen met pastor Joke 
Huisintveld: j.huisintveld@parochie-
groesbeek.nl of 06 - 1915 3832.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
jonge gezinnen zich nog meer 
thuis voelen binnen onze paro-
chie? Dat gaan we ontdekken 
tijdens het project ‘Familiepasto-
raat’. 

Onder het genot van een hapje en 
een drankje, willen we met ouders 
van kinderen t/m 12 jaar brainstor-
men. We zijn benieuwd wat de kerk 
en parochie voor jou betekent en 
welke activiteiten we kunnen orga-
niseren. 

Het familiepastoraat is op 11 ok-
tober om 19:30 uur. Heb je zin om 
ook mee te doen, of wil je meer 
informatie? Neem dan contact 
op met pastor Joke Huisintveld, 
j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl 
of 06 - 1915 3832. 

Op dinsdag 9 augustus 2022 
werd de 225e Groesbeekse be-
devaart naar Kevelaer gehouden.

Rond de 120 bedevaartgangers 
hadden zich om 10.30 uur in de 
mis in de Beichtkapelle verzameld, 
waarvan er 46 met de bus waren 
gekomen. De diensten werden op 
een voortreffelijke en open wijze 
voorgegaan door pastor Aloys van 
Velthoven. 
De kapel bleek een mooie, lichte en 
toegankelijke plaats om samen te 
komen en de bedevaart in eenheid 
te vieren.
Het warme weer dreigde spelbre-
ker te worden, maar binnen was 
het draaglijk en zelfs in het forum 
Pax Christie was het goed te hou-
den door de beschaduwde ommu-
ring. 

De deelnemers spraken aan het 
einde van de dag hun waardering 
uit voor de mooie vieringen, de wij-
ze van voorgaan van de pastor en 
de mooie zang van het koor Horst 
Sion Breedeweg en zeker ook voor 
de plaats van de vieringen.

We hopen dat iedereen een mooie 
en zinvolle dag heeft mogen 
beleven en dat ieders gebeden tot 
Maria, troosteres der bedroefden, 
allen mogen hebben getroost en 
gesterkt.
De bedevaart van 2023 is op dins-
dag 8 augustus. Nadere informatie 
volgt.

Broederschap Kevelaer Groesbeek
Namens deze,
Simon Meilink

Graag nodigen wij inwoners, pa-
rochianen, vrijwilligers, vereni-
gingen, stichtingen, organisaties 
en bedrijven in Groesbeek van 
harte uit voor onze feestweek. 
Van 25 september tot 1 oktober 
vieren we het 100-jarig bestaan 
van de Cosmas en Damianuskerk 
en de installatie van Aloys van 
Velthoven s.s.s. als pastoor in 
onze parochie. 

De feestweek ziet er als volgt uit:
Zondag 25 september om 10.00 
uur beginnen we met een feestelijke 
jubileumviering waarin bisschop de 
Korte voorgaat. Het jeugdkoor Mika-
do en de kerkkoren St. Caecilia en 
Schola Cantorum ondersteunen de 
viering muzikaal. Ook de schutterij 
St. Hubertus en fanfare Wilhelmi-
na zullen hun bijdrage leveren. De 
kinderen gaan aan het begin van de 
viering naar het pastoraal centrum 

voor een leuke activiteit. Aansluitend 
aan de jubileumviering is er een ge-
zellig samenzijn in de kerk.
Maandag 26 september om 18.30 
uur zal de rozenkrans gebeden wor-
den. Op dinsdag 27 september om 
16.30 uur gaan we samen met jon-
geren de kerk nabouwen met dozen 
en pannenkoeken eten. Op woens-
dag 28 september is er een rond-

leiding voor de scholen. Donderdag 
29 september om 20.00 uur spelen 
onze eigen organisten hun lieve-
lingsstukken. Op vrijdag 30 sep-
tember is er weer een rondleiding 
voor de scholen en om 19.30 uur 
een meditatie. Zaterdag 1 oktober 
is om 19.00 uur de slotviering. Het 
kerkkoor Horst Sion Breedeweg zal 
dan de viering muzikaal opluisteren.

Precies honderd jaar geleden is 
de bouw van de parochiekerk 
bekroond met de plechtige inze-
gening op zondag 27 augustus 
1922. 

In de Gelderlander van 29 augustus 
1922 staat een uitvoerig verslag van 
de feestelijke inzegening: "Zater-
dagavond begonnen de klokken te 
luiden van de oude kerk en werden 
huis aan huis de vlaggen uitgesto-
ken. De geestdrift was er. Van het 
oude tot het nieuwe kerkgebouw 
was jong en oud in de weer om aan 
de versieringen te werken. Voor het 
nieuwe kerkplein was een erepoort 
opgericht van frisch sparregroen, 
bezaaid met een kleur van levende 
bloemen."

“Een met twee paarden bespan-
nen rijtuig met brandende lantaarns 
stond gereed. De Zeereerwaarde 
heer pastoor dragende het H. Sacra-
ment en de beide Eerwaarde Heeren 
Kapelaans in hun witte priester-
kleding naamen daarin plaats en 
de stoet zette zich onder klokgelui 

in beweging.
De duizend kinderen trokken op, de 
honderdvijftig bruidjes gingen het 
rijtuig vooraf, den weg bestrooiende 
met bloemen.”

Joop Straatman, 
bewerking Sjef Schmiermann

Feestvreugde bij Cosmas en Damianus
UITNODIGING

100-jarig bestaan Cosmas en Damianuskerk en installatie 

pastoor Aloys van Velthoven s.s.s.

Groesbeekse bedevaart naar Kevelaer

Interieur Cosmas en Damianus kerk van voor 1940: de knielstoelen en zitbanken 
bieden plaats aan 1200 gelovigen. Bron: Collectie G.G. Driessen, Ergoednetbergendal

Aanmelden Eerste Heilige Communie en Vormsel

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

Gezocht: ouders van kinderen t/m 12 jaar

100 jaar geleden


