
24 december om 20.30u is er een kerstviering in

de Sleutel in de Breedeweg, samen met Jubilate

Deo en een projectkoor o.l.v. Pieter Geijsberts. Wij

zoeken nog zangers voor dit koor! 

Repetities op 14 en 21 december van 20.00u tot

20.45u en op 22 december samen met Jubilate

Deo van 20.00u tot plm. 21.15u. 

We zingen een mix van traditionele en eigentijdse

liederen zoals 'Do they know it's Christmastime'. 

 Doe je mee? 

 

 Aanmelden kan tot 11 december bij pastor Joke

Huisintveld:

 j.huisintveld@parochiegroesbeek.nl

 
 
 
 

Foto: Jaco Klamer, ‘Kerststal in vluchtelingenkamp’
 

Pastoor Aloys  van Velthoven: 0620164473
Pastor Joke Huisintveld: 0619153832

Diaken Peter Pot: 0617909384

 

Wilt u een pastor spreken?

Jaargang 1, nummer 3

Lief en leed

 

Overleden:

  8-11-2022 : Nelly van Raaij-Kerkhoff, 91 jaar

  9-11-2022: Miem Thijssen-Peters, 95 jaar

17-11-2022: Henk Eikholt, 64 jaar

22-11-2022: Hennie Peters-Nillesen, 85 jaar

 

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.

Wij feliciteren de gedoopten en hun

naaste familieleden met deze

bijzondere gebeurtenis!

  6-11-2022: Dee Eijkhout

19-11-2022: Milou en Dex Verheijen

Gedoopt:

Zoals u heeft gelezen vorm ik sinds 1
november samen met Ria Theunissen en
Alois van de Logt de kostersgroep van onze
parochiekerk, de Cosmas en Damianuskerk. 
 Ik ben geboren en getogen in Heinkenszand
een katholieke enclave in de vooral
protestante Zak van Zuid Beveland. 
 Ik ben getrouwd met Dick Winkel (die over
de centen gaat in de parochie) en samen
hebben we 2 zonen. Mocht u vragen en/of
ideeën hebben hoor ik ze graag. 
 
Mijn telefoonnummer is 06- 10111748 /024-
397844. Per mail kunt u mij bereiken:
anjarijk60@live.nl

 Graag  tot ziens in onze kerk, 
Anja Rijk

 Nieuwe kosteres

Zangers projectkoor gezocht

Geachte lezer,
Voor u ligt al weer het 3e en laatste nummer van 2022, de tijd vliegt
voorbij. De wintermaanden zijn koud en donker, maar het is warm
in ons hart en we verwachten de geboorte van Jezus Christus. Kom
daarom naar de vieringen en bezoek onze kerken. In deze
nieuwsbrief aandacht voor onze nieuwe kosteres en informatie over
onze kerstvieringen en  prachtige voorstellingen. Een gezegende
kerst en gelukkig en gezond 2023 gewenst! Veel leesplezier!   De
redactie. 

 Op weg naar Kerstmis

Vandaag is in de stad
van David jullie

redder geboren. Hij is
de Messias, de Heer.

Lucas 2, 11

mailto:anjarijk60@live.nl


Liturgische agenda
In de maanden 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).  

LET OP! De vieringen in de Breedeweg zijn in de Sleutel vanwege een kapotte verwarming 
in de St. Antoniuskerk. 



“In het begin was het Woord, en het Woord was bij
God, het Woord was God.”
Zo begint het Johannes-evangelie. En iets verderop
staat: 
“Het ware Licht kwam in de wereld… Het Woord is
vlees geworden.”

Het eerste stuk van het Johannes-evangelie is een
hymne, een erelied voor God, en voor Jezus. Het 
staat in een taal, die wij in het dagelijks leven niet 
zo gewend zijn. Een taal die ons tegelijkertijd bóven
het dagelijks leven uittilt.

Hier wordt gezegd, dat God een plan heeft met de
wereld, en dat Jezus al vanaf het begin, al vanaf de
schepping, in dat plan past.
God heeft de wereld geschapen door te spreken, 
door het Woord. 
In het bijbelboek Genesis staat over de schepping
steeds: “Toen sprak God…”

Zo heeft God opnieuw gesproken door de geboorte
van Jezus. In Jezus is het Woord, is God, ‘vlees
geworden’, zichtbaar geworden in een mens. Met de
geboorte van dit Kind van Bethlehem, is “het ware
Licht in de wereld gekomen”.

Wat verlangen wij óók in deze tijd naar het ware Licht! 
Het Licht dat de duisternis verdrijft!
Er is een oorlog in Oekraïne, een toenemend aantal
vluchtelingen en asielzoekers, een wooncrisis, een
energiecrisis, klimaatveranderingen, vervuiling van
water door lozing van bedrijven, landbouwgif en
medicijnresten. 
En de afgelopen twee jaar werden overschaduwd door
het coronavirus en de ingrijpende maatregelen. 

Wij kunnen ons leven laten beheersen door al deze
problemen, maar wij kunnen ook het geloof in Jezus
Christus als uitgangspunt kiezen, ons openstellen voor
Hem. Voor Hem, het Kind van Bethlehem, dat het
Licht heeft gebracht, de blijde boodschap van vrede,
gerechtigheid en heelheid van de schepping. 

Dat openstellen voor Hem doen we niet alleen door te
bidden en te lezen in de bijbel, maar ook door de zorg
voor elkaar en door praktische daden van
naastenliefde in onze eigen omgeving. Als wij zo met
Jezus Christus leven, kunnen we grote vreugde en
liefde ervaren. 
Moge Kerstmis 2022 daaraan bijdragen voor iedereen! 

Peter Pot, pastor/diaken

Op zondag 20 november j.l. hield kerkkoor HORST SION BREEDEWEG uit Groesbeek haar
 jaarlijkse St.Caecilia koorfeest, waarbij maar liefst vijf jubilarissen werden
 gehuldigd. Van links naar rechts op de foto ziet u: Truus Kosman 50 jaar lid, Jan van Kempen
 60 jaar lid, Thea Zegers, Simon Meilink en Netty Ebbers, elk 40 jaar lid.
Simon is nu eigenlijk al 42 jaar lid, want vanwege coronaperikelen moest zijn huldiging tot
 twee maal toe worden uitgesteld. Alle jubilarissen werden door Pastoor Aloys van Velthoven, 
tijdens een feestelijk gezongen viering in de St.Antoniuskerk,  kerkelijk onderscheiden waarbij hij 
hen de bijbehorende versierselen, opspeldde. Daarna werd het feest voortgezet met een heerlijke
 brunch in gemeenschapshuis “ De Sleutel “ in Breedeweg. Hier werden de jubilarissen nogmaals
 in het zonnetje en in de bloemetjes gezet voor hun trouwe zang en inbreng bij het koor. Tevens 
ook voor hun inzet voor onze parochiegemeenschap, waarbij mooie lovende dankwoorden 
werden gesproken door de voorzitter Lianne Alsemgeest.

JUBILARISSEN VAN HARTE GEFELICITEERD !
 

 Pastoraal woord

Kranenburg met een productie: “Met kerst thuis!?” (Kerst in het hart vande gewone soldaat) in de vorm 
van concerten. De concerten vinden plaats in de Cosmas en Damianuskerk te Groesbeek op zaterdag 
10 december om 16.00 uur en in de Sankt Johannes Baptistkerk in Wyler op zaterdag 17 december om 
15.00 uur. De entree is gratis, wel wordt er na afloop gecollecteerd met een mandje. De inspiratie voor 
deze concerten komt voort uit wat er op kerstavond 1914 gebeurd is in de loopgraven in Frankrijk. 
Soldaten zongen samen liederen als “Stille Nacht”, Hark the Herald Angels sing” etc. onder het genot 
van whisky en Schnapps. Zo zullen Duitse, Engelse en Poolse kerstliederen voor koor en orkest worden
 gezongen. Batavorum Pipes en Drums zullen een drietal liederen ten gehore brengen waaronder 
“Amazing Grave”. Ook het lied “I’m dreaming of home” van Philippe Rombi  en “We believe in love” 
van de Italiaanse componist Marco Frisina zullen passeren. Iedereen is van harte welkom.

 

 Met kerst thuis!?
Kerst in het hart van de gewone soldaat.

 

De Stichting Groesbeek Airborne
Vrienden komt in samenwerking met 
het grensoverschrijdend Sankt
Cäcilienchor uit Wyler, met het
symfonieorkest Ensemble Conserva-
toire uit Nijmegen, met de Batavorum
Pipes and Drums, met de Internatio-
nale Karl Leisner Kreis afdeling
Groesbeek, met pastoor Aloys van
Velthoven van de parochie Groesbeek 
en pastoor Scholten van de parochie 

 foto: Gerald Schoenmakers

FEESTELIJKE HULDIGING JUBILARISSEN

 
Op vrijdag 9 december is er weer, na een corona-stop van twee jaar, een Wereldmaaltijd

in de Serre van de Protestantse kerk. Met een Wereldmaaltijd willen we aandacht
vragen voor het feit dat de hoeveelheid voedsel die wereldwijd wordt geproduceerd

genoeg is voor iedereen. Er hoeft geen honger te zijn als we eerlijk delen.
Er wordt heerlijk voor u gekookt en na aftrek van de kosten gaat de opbrengst naar een

goed doel. Er is een verhaal tijdens de maaltijd en een leuke quiz. 
Ook kinderen zijn van harte welkom bij deze gezellige maaltijd.

Om te weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden, graag aanmelden voor 6
december bij Marian Tabak: tel 024-3978648 of email: peereboomtabak@hotmail.com 

 
De maaltijd is van 18.00-20.00 uur

Kosten €3,00 ( Kinderen gratis)
 

s.v.p ZELF BORD, BESTEK EN BEKER MEEBRENGEN

Wereldmaaltijd 2022

Bezichtiging kerststal

COSMAS EN DAMIANUSKERK
14.30u - 16.30u

MARIAKAPEL ST. ANTONIUSKERK
9.00u - 17.00u

Eerste en Tweede Kerstdag:

mailto:peereboomtabak@hotmail.com


Kijk op onze website voor ons gebouwenplan
en verdere ontwikkelingen:
www.parochiegroesbeek.nl

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.

WiltWilt    uu    dezedeze
nieuwsbriefnieuwsbrief

thuisthuis
ontvangen?ontvangen?

Geef u dan op bij het

parochiesecretaritaat:

info@parochiegroesbeek.nl of

024-3971473

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

half januari. Kopij inzenden kan tot 7
januari. Stuur uw kopij dan naar:

communicatie@parochiegroesbeek.nl

Na twee jaar zonder kerstconcerten zijn wij blij, dat we eindelijk weer enkele sfeervolle
kerstconcerten voor u mogen verzorgen. Naast een aantal bekende kerstliederen hebben we
speciaal voor deze gelegenheid de mooiste Oekraïense kerstliederen ingestudeerd. Daarom

worden ook de in Groesbeek en omgeving verblijvende mensen uit Oekraïne van harte
uitgenodigd. De concerten zijn ook zeer geschikt voor kinderen.

 
De kerstconcerten vinden plaats op Zaterdag 17 december om 20.00 uur in de Protestantse Kerk

aan de Kerkstraat in Groesbeek en op Maandag 19 december om 20.00 uur in de Cosmas en
Damianuskerk aan de Pannenstraat in Groesbeek.

 
Behalve het Regiokoor Tamtam onder leiding van dirigent Eugène Ceulemans zullen we tijdens

onze optredens begeleid worden door Het Silva Kwintet, een prachtig instrumentaal ensemble uit
Nijmegen, dat bestaat uit: Fluit (Mariëlle Polman), Hobo (Karlijn de Leeuw), Klarinet (Jolanda

Cuppen), Fagot (Cecile Kuijpers) en Cello (Wynand Vissers). Onze vaste pianist is Vincent Cuppen.
 

De entree is vrij, zodat niemand dit bijzondere concert aan zich voorbij hoeft te laten gaan in
deze economisch moeilijke tijden. Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden.

 
Meer informatie via dirigent Eugène Ceulemans (regiokoortamtam@xs4all.nl).

 

Gratis kerstconcerten Regiokoor Tamtam voor Oekraïne
 

 KAPEL IN DE KERK COSMAS EN DAMIANUS GROESBEEK                                                  KAPEL IN DE KERK H. ANTONIUS - BREEDEWEG
 winter: 09.00 - 17.00                                                                                                             winter: 09.00 - 17.00                                           
 zomer: 09.00 - 19.00                                                                                                             zomer: 09.00 - 17.00

 KAPEL IN DE KERK GODDELIJK HART VAN JEZUS - HORST                                                KAPEL SIONSHEUVEL - MOZARTSTRAAT - GROESBEEK
 winter: 09.00 - 16.00                                                                                                             winter: 09.00 - 17.00
 zomer: 09.00 - 19.00                                                                                                             zomer: 09.00 - 19.00                         
           
KAPEL IN MARIAGROT IN PARK MARIËNDAAL - GROESBEEK                                              BOSKAPEL DE BIESSELT - BIESSELTSEBAAN - GROESBEEK
 zomer en winter: 9.00 - 18.00                                                                                               zomer en winter: altijd open
                                                                                                                                             richting Mook, voor herberg 't Zwaantje links, 
                                                                                                                                             zie: www.boskapeldebiesselt.nl

 

Openingstijden Mariakapellen
 Het pastorest
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KerstdagenKerstdagenKerstdagen   
en een Zaligen een Zaligen een Zalig
Nieuwjaar!Nieuwjaar!Nieuwjaar!

Tot en met de Kerstdagen kunnen er houdbare producten voor de Voedselbank afgeleverd worden achterin onze 

kerken. U moet daarbij denken aan groente in blik, koffie, thee, pasta en dergelijke. Alvast bedankt daarvoor!

Producten voor voedselbank

mailto:regiokoortamtam@xs4all.nl
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