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Wilt u een pastor spreken?

Jaargang 2, nummer 1

Lief en leed

 

Overleden:
03-12-22: Wil Fontein, 89 jaar

04-12-22: Ton de Haan-Janssen, 80 jaar

06-12-22: Annie Janssen-Eikholt, 95 jaar

29-12-22: Piet Tax, 86 jaar

02-01-23: Toos Verriet-Peters, 76 jaar

07-01-23: Sjef Wijers, 78 jaar

08-01-23: Marie Tersteeg-Schaap, 83 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!

  10-12-22: Nowie Versluis

  11-12-22: Mia en Nina Driessen

Gedoopt:

Geachte lezer,
Het eerste nummer in het nieuwe jaar 2023. Namens het
parochiebestuur en het pastorale team wensen wij u het beste voor
2023! In deze nieuwsbrief blikken we terug en kijken we vooruit! Naast
de vaste onderdelen als lief en leed, het pastorale woord en de
liturgische agenda, dit keer ook aandacht voor de jubilarissen van St.
Caecilia, de minimusical en natuurlijk de Kerkbalans. Veel
leesplezier!   De redactie. 

“Bij de tijd brengen?”
Dit wordt dan het jaar waarin een synode plaatsvindt over “Samen-kerk-zijn”. De deelnemers aan het tweede Vaticaans concilie
hadden het al voor ogen: de kerk bij de tijd brengen. Paus Franciscus heeft met het uitschrijven van deze synode een
vervolgproces willen geven door heel de kerk op te roepen mee te denken over Kerk-zijn in deze tijd. Van verschillende kanten, als
ik het zo mag noemen, links tot rechts in de kerk, zijn er vraagtekens bij dit proces. Zal het wat uithalen? Soms komt het bij de ene
partij over dat ze zeggen: “De meeste stemmen gelden.” en bij de andere partij: “Het gezag heeft de leiding.” Toch is het
noodzakelijk dat de kerk zich blijft ontwikkelen. Wij leven niet in de 13e eeuw of wel soms? De dingen om ons heen veranderen en
de kerk moet daarop een antwoord geven. Eigenlijk is het vreemd dat wij moeten zeggen: dat de kerk bij de tijd moet blijven.
Immers de kerk vindt toch dat de kerk bij mensen hoort. Dan moet zij toch bij de tijd blijven? Het zou gewoon moeten zijn om bij
de tijd te zijn. Oké het is waar dat wij samen moeten kijken wat werkelijk van God komt!! Oké, het is waar dat wij een Wereldkerk
zijn. Oké, het is waar dat wij tradities hebben. Maar heeft de kerk zich door de tijd gezien ook wel eens vergist? Eenvoudige
voorbeelden als niet-gedoopte kinderen begraven op ongewijde grond, het reinigingsritueel van vrouwen die zwanger waren
geweest en het stimuleren van het zoveel mogelijk kinderen krijgen. Het is door de tijd ingehaald of niet soms? Iedere tijd kent
zijn nieuwe inzichten en dat vraagt soms ook strijd. Ook dat is kerk zijn. Lees de Handelingen van de apostelen er maar op na.
Daarin lezen we over de strijd over reinigingsrituelen, over besnijdenis enz.…. Paulus schrijft in de Galatenbrief 6, vers 15 al:
“Besneden zijn betekent niets en onbesneden zijn betekent niets.” Het gaat in deze teksten alleen om proces van een nieuwe
schepping. Paulus roept in deze brief de gelovigen op om hun geloof te vernieuwen. 
Het gaat om de kernwaarden van het geloof: Weet dat je gedragen wordt door God en leef vanuit hem en zie in ieder mens zijn
beeld. Vormen van kerk-zijn moeten daartoe bijdragen. Wij hebben een traditie, een leer en gebruiken, door de eeuwen beproefd.
Niet om zomaar aan de kant te zetten. Maar wij hebben ook nieuwe inzichten, geleerd van andere overtuigingen en misschien
moeten wij vergeten tradities herwaarderen. Want iedere tijd kent zijn eigen antwoorden. Niet om de kerk te redden maar om
geloofwaardig te blijven. Jezus zegt vaak: uw geloof heeft u gered. Het gaat erom te helen en te verbinden. Te groeien naar elkaar
en naar onze uiteindelijke bestemming of niet soms??

Met broederlijke groet, Aloys

 Pastoraal woord

W
e d

oen
 het sam

en!



Liturgische agenda
 Elke dinsdag en donderdagochtend  om 9.00u een is er 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. 

 info@parochiegroesbeek.nl 
of 024-3971473

WiltWilt    uu    dezedeze
nieuwsbrief thuisnieuwsbrief thuis

ontvangen?ontvangen? De volgende nieuwsbrief verschijnt
half februari. Kopij inzenden kan tot 8

februari. Stuur uw kopij dan naar:
communicatie@parochiegroesbeek.nl.

Kopij Van harte welkom op zondag 12 februari om

10:00u voor de gezinsviering in de Cosmas en

Damianuskerk. Je kind krijgt een kinderzegen van

pastoor Aloys en je mag een kaarsje aansteken!

Gezinsviering: Maria Lichtmis



Beste mede-parochiaan van Groesbeek-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, vertrouwen,
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 velen
aan meewerken. Mensen vinden er inspiratie en rust. Bovendien worden de gebouwen
goed onderhouden. Er zijn tal van activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zie
ook onze gemoderniseerde website: 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
bijvoorbeeld de Voedselbank en het Noodfonds van de gemeente Berg en Dal.

Wij kunnen dit alles alleen mogelijk maken door de inzet van beroepskrachten, vrijwilligers
en de bijdragen van onze parochianen. Uw kerkbijdrage 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:
dgmwinkel1958@kpnmail.nl, of 024-3978444.

Laten we er samen de (financiële) schouders onder zetten! Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, namens het parochiebestuur en pastoraal team,

Aloys van Velthoven, pastoor

 

 GEEF VOOR
JE KERK

Scan de QR-code om te
betalen voor  de

kerkbijdrage.
Gebruik de camera-app

op je telefoon.
De QR-code kan door 1

persoon worden
betaald.

 

 

 

BETALINGSWIJZE
Kerkbijdrage 2023 via
Internet bankieren:
1. Inloggen bij uw bank

2. Bedrag invullen:

………………….. euro

3. Naam ontvanger: Parochie

H.H. Cosmas en Damianus

4. Rekeningnummer: 

NL 86 RABO 0117 4059 49

5. Omschrijving:

Kerkbijdrage 2023

U kunt ook gebruik maken

van de QR-code:

De eerste dopelingen van diaken Peter Pot: de tweeling Mia en Nina Driessen. Zie foto’s.
Deze doopviering was op zondag 11 december bij de doopvont in de Mariakapel in de
Cosmas en Damianuskerk. 
De doop zorgde voor blije gezichten bij de kinderen, ouders, peetouders en familie, en bij
de pastor/diaken.Tijdens de doopviering werd prachtig gezongen door Mireya Derksen.
Voor meer informatie over dopen in onze parochie:
https://www.parochiegroesbeek.nl/pages/doop 

Eerste doop van diaken Peter Pot in onze parochie



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.

Minimusical 'De goede herder' groot succes!

Er zijn tijdens de Advent en de Kerst vele producten voor de Voedselbank afgeleverd bij de kerken van onze
parochie. Het ging om houdbare producten, zoals voedsel in potten en blikken, pasta, koffie en thee. Hartelijk
dank voor uw concrete hulp aan mensen die het moeilijk hebben om rond te komen!

Dank je wel namens de voedselbank

De minimusical die op 10 december in de Sleutel werd uitgevoerd, was een groot
succes! Onder de bezielende leiding van Pieter Geijsberts werd er door de
kinderen vol enthousiasme gezongen en geacteerd!eDe oude herder Tobias was
op zoek naar een herder voor zijn kudde. Vele vreemde sollicitanten kwamen
langs: de deftige meneer bleek erg gemeen te zijn, rovers stalen de bril van de
neus van die arme Tobias, de deftige dames knepen hun neus dicht voor de
schapen. Maar uiteindelijk kwam het helemaal goed: Alex, de kleinzoon van
Tobias, kon de kudde van hem overnemen!

Huldiging jubilarissen
kerkkoor St. Caecilia

Afgelopen zondag 27 november zijn in de Cosmas en
Damianus kerk in Groesbeek, tijdens een feestelijke
Eucharistieviering 5 leden van het kerkkoor St.Caecilia
gehuldigd voor heel wat jaren dat zij deel uit maakten van
het kerkkoor. Het waren: Tonnie Cillessen 50 jaar lid, hij
kreeg een gouden onderscheiding met het jaar 50 erop.
Lies Wijnhoven en Diny van Loon-Driessen waren beiden
40 jaar lid en kregen beiden een gouden onderscheiding.
Truus Jacobs-Kuijltjes was 25 jaar lid en omdat er voor die
jaren geen onderscheiding is kreeg zij van de voorzitter
een zakje gouden dukaten voor het vele werk dat zij als
penningmeester doet voor het koor. Harry Gasseling
ontving de zilveren sol-sleutel vanwege het feit dat hij 
12 1/2 jaar lid was van het koor. De onderscheidingen
werden uitgereikt door onze pastoor Aloys van Velthoven
en pastor Joke Huisintveld en de feestelingen kregen
daarbij een oorkonde en later op de dag een mooie bos
bloemen en nog een attentie.

 

 

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 donderdagochtend.
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.

 Aanbidding Allerheiligste

Zondag 4 december was de eerste
viering in de ontmoetingsruimte van de
Sleutel voor de kerkgangers in de
Breedeweg i.v.m. de kapotte
verwarming in de St. Antoniuskerk.
Zoals te zien ging dat prima!

Vieren in de Sleutel

 Kerststal Breedeweg

Hartelijk dank aan onze vrijwilligers die
onze mooie kerststallen gebouwd hebben!

 Kerststal centrum
Het cadeau van de parochianen voor Peter Pot voor zijn diakenwijding heeft zoveel

opgebracht, dat er dalmatieken voor gekocht konden worden. 

Het gaat om vier eenvoudige dalmatieken (overkleed met mouwen) in de kleuren van

de tijden van het kerkelijk jaar, en een albe (wit onderkleed). 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 genomen. 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!

 Cadeau parochianen voor diaken Peter Pot


