
Vorig jaar hebben we als Oranjecomité de Lampionnenoptocht met St. Maarten op de
Breedeweg nieuw leven ingeblazen! Er was een enorme opkomst en voor ons dan ook een
groot succes. Wij zijn inmiddels vol enthousiasme weer bezig om er ook dit jaar een
mooie avond, optocht van te maken. De avond zal plaatsvinden op zaterdag 5 november
2022 van 18.00-20.00u. We starten weer  met een gezamenlijke ontvangst op het
Kerkplein. Dit jaar zal Pastoor Aloys van Velthoven het verhaal van St. Maarten vertellen
en daarna gaan we, onder begeleiding van de fanfare, in optocht door de wijk. Nadien
hebben we nog een gezellig samenzijn met wat drinken en wat lekkers voor iedereen.
Komen jullie ook?! Hartelijke groeten, 
Roland Coenen, namens Oranjecomité Groesbeek Breedeweg, mede namens Fanfare
Jubilate Deo

Geachte lezer,

Voor u ligt al weer het tweede nummer van de

nieuwsbrief. Wij horen graag wat u er van vindt. Wij

hebben al diverse tips ontvangen over het bezorgen

en de inhoud. Kent u iemand die ook graag een

nieuwsbrief wil ontvangen maar er geen krijgt? Het

kan doorgegeven worden aan het

parochiesecretariaat. De bezorging kan op papier

maar graag digitaal want dit bespaart bezorgtijd en

printkosten. In deze nieuwsbrief aandacht voor  de

Feestweek en het afscheid van koster Rikie Straatman.

Verder is het weer tijd voor  St. Maarten en 

 Allerzielen. En we hebben ook wat nieuws te melden!

Veel leesplezier gewenst!   De redactie. 

Lief en leed

Pastoor Aloys  van Velthoven: 06 20164473
Pastor Joke Huisintveld: 06 19153832

 Pastor Peter Pot: 06 17909384 

 

Wilt u een pastor spreken?

Jaargang 1, nummer 2

06-10-22 Lin Vissers, 88 jaar
15-10-22 Janny Pouwelsen-Hendriks, 67 jaar
18-10-22 Annie Wijnhoven-Schoofs, 90 jaar.

 Overleden: 

Ons medeleven gaat uit  naar hen die achterblijven. Moge
ons geloof in de verrijzenis tot steun zijn om het verlies te
dragen en de hoop op een weerzien levend houden.

Lampionnenoptocht Breedeweg
 

12 november
18:30u

gezinsviering 
St. Maarten in  de
C&D met lampion-

nenoptocht.
Welkom! 

We starten een nieuw project! Zaterdag  10 december om 18:30u  is er
een Advents-minimusical door kinderen van groep 3 t/m 8 in de St.
Antoniuskerk o.l.v. Pieter Geijsberts.  De repetities zijn op 16 en 30

november en 7 december van 16:00u tot 16:45u. Kinderen die mee willen
doen kunnen zich melden bij pastor Joke Huisintveld:

j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl.

Nieuw project



Liturgische agenda
In de maanden oktober en december is er elke dinsdag en donderdagochtend  om 9:00u een 

H. Mis in de Cosmas en Damianuskerk. Bij bijzondere omstandigheden kan dat een woord- en
communieviering zijn (bijv. in een vakantie).  In de maand november verschuift de viering van

donderdagochtend naar de donderdagavond om 19:00u.  Uit het zielenboek worden dan intenties
voorgelezen. Deze kunt u opgeven bij het parochiesecretariaat. 

 



 
Zondag 30 oktober is er in de kerk van de Breedeweg St Antonius St. Antoniusweg 2

om 09.30 uur een viering waarin wij Allerheiligen en Allerzielen vieren. Op
woensdag 2 november om 19.00 uur is in de Cosmas en Damianuskerk aan de

Pannenstraat 1 te Groesbeek een Allerzielenviering. In beide kerken worden alle
overledenen van de afgelopen jaar herdacht. Voor de overledenen waarvan wij weten
dat zij vernoemd willen worden in onze geloofsgemeenschap die verbonden waren
aan de Breedeweg of het Dorp ontsteken wij een kaars. Wij willen onze overledenen
gedenken en bidden dat zij rusten in vrede. Maar wij willen ook steun en kracht voor
elkaar zijn. Onze doden zijn niet dood maar blijven met ons verbonden in het licht

van God schepper van hemel en aarde. 
Wees welkom namen de pastors, Pastor Aloys

Dankbaar voor het
leven, dat wat het ons

heeft gegeven.
Verdrietig over het

afscheid, vreugde die
beklijft

Op zaterdag 5 november 2022 wordt Peter Pot in de Sint-Janskathedraal door bisschop
Gerard de Korte tot diaken gewijd. De plechtige eucharistieviering begint om 10.30
uur. Aansluitend is er een receptie in het nabijgelegen Sint-Janscentrum. Alle
parochianen zijn van harte welkom bij de eucharistieviering en op de receptie!
Het parochiebestuur wil pastor Peter Pot ook graag een stola als cadeau aanbieden in
verband met zijn diakenwijding. Wilt u hieraan bijdragen?
Dat kan door een bedrag over te maken op: NL49INGB0000995231 t.n.v. RK
Kerkbestuur H.H. Cosmas en Damianus, onder vermelding: ‘cadeau Peter’.
U kunt uw bijdrage ook in een envelop naar het pastoraal centrum brengen.
Alvast hartelijk dank, mede namens Peter!

Dankjewel. Dat waren mijn laatste woorden op het einde van de
eucharistieviering op 25 september 2022 waarin wij dankbaar stil stonden

bij het 100 jarig bestaan van het kerkgebouw in het dorp. Tijdens deze
viering werd ik geïnstalleerd als pastoor van uw parochie. Na de viering
werd ik door velen aangesproken. Een zinnetje dat mij is bij gebleven is:
“Nu bent u echt één van ons.” en dat deed mij goed. Heel veel dank voor
uw reactie en ondersteuning. Dank voor alles wat u doet voor een eigen

parochie want dat doet mij goed. 
 

Dankjewel. uw pastoor of gewoon Aloys.

Gedachtenisviering voor onze overledenen

Op 12 november a.s. viert schutterij St. Hubertus het feest van de patroonheilige.Op 12 november a.s. viert schutterij St. Hubertus het feest van de patroonheilige.

Om 9.00 uur zullen de schutters met in hun midden koning Jeu, de kerk van DeOm 9.00 uur zullen de schutters met in hun midden koning Jeu, de kerk van De

Horst binnengaan met slaande trom en vliegende vendels.Horst binnengaan met slaande trom en vliegende vendels.  

De H. Mis zal worden voorgegaan door Pastoor Aloys van Velthoven. Tijdens deDe H. Mis zal worden voorgegaan door Pastoor Aloys van Velthoven. Tijdens de

viering zullen de gezegende Hubertusbroodjes uitgedeeld gaan worden door deviering zullen de gezegende Hubertusbroodjes uitgedeeld gaan worden door de

marketentsters van de vereniging. Na afloop is er de koffietafel bij zaal Oomenmarketentsters van de vereniging. Na afloop is er de koffietafel bij zaal Oomen

met de gebruikelijke halve meter worst ten teken van de slachtmaand november.met de gebruikelijke halve meter worst ten teken van de slachtmaand november.

Aansluitend zullen de jubilarissen worden gehuldigd met bloemen en oorkondes.Aansluitend zullen de jubilarissen worden gehuldigd met bloemen en oorkondes.  

Diakenwijding Peter Pot

Gebouwenplan
Eind 2021 is meegedeeld dat het parochiebestuur aan de slag is gegaan met een gebouwenplan, mede in
verband met de hoge kosten van de gebouwen. 
Dit gebouwenplan is nu gereed en zal op dinsdag 8 november om 19.30 uur in gebouw De Sleutel
gepresenteerd worden. Iedereen is van harte welkom.

Belangrijk!Belangrijk!Belangrijk!



COLOFON
Dit is een nieuwsbrief van de parochie H.H. Cosmas en Damianus. Als u een vraag hebt, of een
misintentie wilt opgeven, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat:  Email:
info@parochiegroesbeek.nl, Telefoon: 024 3971473. Bezoek- en postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW,
Groesbeek (ingang Pannenstraat). Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 9.00u en 12.00u. Meer
informatie vindt u op onze website: www.parochiegroesbeek.nl.

4 december Gospelkoor Voices  

Gastkoor Mazing Joy
Op 9 oktober zong het koor Mazing Joy in de
kerk van Cosmas en Damianus om 10.00 uur.
Met eigentijds liturgische gezangen verzorgde

zij onze zondagsviering. Vaak liederen met
blijde teksten. Je hebt wat gemist!! Wij hopen

dat zij nog eens aankomen. Dankjewel
 

Graag wil ik iedereen bedanken die mijn 25-jarig dienstjubileum en
tevens afscheid als koster van de R.K Heilige Cosmas en

Damianuskerk in Groesbeek, onvergetelijk heeft gemaakt. Dank
voor de wensen en gesprekken, de kaarten, cadeaus, bonnen, lunch

en natuurlijk de prachtige treurwilg die nu in de wei achter mijn
huis staat, waar ik hem goed kan zien. Jarenlang heeft er een

treurwilg bij ons huis gestaan, tot dat het te gevaarlijk werd omdat
hij te dicht op ons huis stond en weg moest. Toen de nieuwe
treurwilg de kerk in kwam moest ik gelijk aan mijn man Jan

denken. Heel fijn. Ik wens jullie allemaal het allerbeste en hopelijk
tot ziens. Hartelijke groet, van Rikie Straatman

Kopij
Wilt u graag iets in de nieuwsbrief geplaatst
hebben? De volgende nieuwsbrief verschijnt

eind oktober. Kopij inzenden kan tot 24
november. Stuur uw kopij dan naar:

communicatie@parochiegroesbeek.nl

 

Zondag 4 december om 10:00u zal Gospelkoor Voices
in de Cosmas en Damianuskerk de viering opluisteren

met hun zang. Het belooft een mooie viering te
worden. Het thema is gericht op de Advent. Onder
andere wordt gezongen: I am the Way. Ook zal er

tijdens deze viering aandacht besteed worden aan de
Wereldjongerendagen. Er zijn vanuit het bisdom 

 medewerkers aanwezig om daar informatie over te
geven. Je bent van harte welkom!

Wilt  u  deze

nieuwsbrief thuis

ontvangen of kent  u

iemand, mail of bel het

parochiesecretariaat !

Afsluiting van Feestweek


