
 

 

Pastoor Aloys  van Velthoven: 0620164473
Pastor Joke Huisintveld: 0619153832

Diaken Peter Pot: 0617909384

 

Wilt u een pastor spreken?

Jaargang 2, nummer 2

Lief en leed
Overleden:
04-01-23: Geer Jacobs, 85 jaar

07-01-23: Sjef Wijers, 78 jaar

09-01-23: Harrie van den Hout, 87 jaar

22-01-23: Gerda van Dijk-Rensing, 94 jaar

31-01-23: Wiel Kaspers, 80 jaar

01-02-23: Antoon Eijkhout, 81 jaar

02-02-23: Henk Arts, 80 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 gedoopte en zijn

naaste familieleden met deze

bijzondere gebeurtenis!

Gedoopt:

Geachte lezer,
In dit nummer is er aandacht voor de vastentijd. Ook is er nieuws
over de koren in onze parochie. U vindt ook deze keer het vertrouwde
lief en leed, het pastorale woord en de liturgische agenda. En u kunt
zien hoe communicanten zich voorbereiden op de Eerste Heilige
Communie.  Dat, en nog veel meer! Wij wensen u veel leesplezier en
een goede vastentijd.   De redactie. 

VASTENTIJD

 GEEF VOOR
JE KERK

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 hiernaast

“Omarm je eigen goddelijkheid in stilte”. Een zin uit het boek 'Universele spiritualiteit – Alles is één' (zie ook
het artikel in Trouw van 6 februari over Willem Glaudemans).  Hij zegt ook: "Alle goddelijke eigenschappen
als liefde, licht, waarheid, licht, wijsheid, creativiteit en humor hebben we al meegekregen. Je moet ze alleen
wel inzetten." Een prachtige bezigheid om in deze veertigdagentijd op te bezinnen. De vastentijd is immers
een tijd om te ontdekken hoe je dichter bij God kunt komen. Dat kan soms confronterend zijn, maar ook
helend. We worden uitgenodigd de woestijn in te gaan. Ik wens u een hele goede ontdekkingsreis!

Pastor Joke Huisintveld

 Pastoraal woord

22-01-23: Levi Scheuller

 Vanuit het parochiebestuur

Omdat het ondanks de vloerverwarming toch nog te koud bleek in de kerk, is besloten de verwarming een beperkte

tijd aan te zetten. Het maakt het kerkbezoek veel comfortabeler en het is beter voor het kerkgebouw en het orgel. 

Verwarming in de Cosmas en Damianuskerk 



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
eind maart. Kopij inzenden kan tot 
17 maart. Stuur uw kopij dan naar:

communicatie@parochiegroesbeek.nl.

Kopij VrijwilligersVrijwilligersVrijwilligers   
gezochtgezochtgezocht



 

Het missie comité heeft in 2019 besloten om het levenswerk van onze voormalige parochiaan Harrie van

den Hout (onlangs overleden op 87-jarige leeftijd) als Vastenactieproject de komende jaren te blijven

steunen. De Stichting Poor People’s Fund (SPPF), opgericht in 1996, richt zich in Afrika structureel op

gezondheidzorg en het opleiden van lokaal talent voor een beroep in de gezondheidszorg. Daarnaast wordt

aandacht besteed aan de opvang, educatie en ontwikkeling van weeskinderen. Naast langlopende

activiteiten start SPPF kansrijke nieuwe projecten. De projecten dienden zich aan bij de SPPF in onder

andere Oeganda, Tanzania en Zambia, waar allerlei doelen voorbij kwamen, die geheel pasten in de

statuten van de stichting.
 

Omdat het parochieblad niet meer wordt gemaakt is verspreiding van het bekende vastenzakje niet meer

op de gebruikelijke wijze van toepassing en zal het vastenzakje op een andere wijze worden aangeboden.

Het vastenzakje zal in alle kerken, Mariakapellen, zorgcentra zoals De Meent en Mariendaal worden

aangeboden en aan de nieuwsbrief worden vastgehecht. De vastenzakjes mogen in de brievenbussen van

de pastorie te Breedeweg en Kloosterstraat worden gedeponeerd. Inleveren via de kosters in de kerken is

ook mogelijk.
 

Wij als Missie comité spreken de hoop uit dat velen van u gebruik maken van de Vastenactie en project

SPPF financieel ondersteunen. Namens MOV, Teun van Grinsven

VASTENACTIE 2023
Van 22 februari t/m 9 april

ONDER DE SLOGAN
“MENSEN ONDERWEG”

Gepassioneerd liet Henk Klaassen aan de communicanten van

dit jaar de wonderen van de natuur zien! Ze mochten zelf

allerlei plantjes en beestjes verzamelen en werden zeer

enthousiast van zijn verhaal.  Wonderlijk dat je in de

pastorietuin en op het schoolplein van de Adelbrecht zoveel

mooie dingen kunt vinden! Het thema van de bijeenkomst was

'Schepping'. 

Communicanten verwonderd over de schepping

Eugène Ceulemans stopt begeleiding koren
Door ernstige ziekte is het voor onze dirigent Eugène Ceulemans helaas
niet meer mogelijk zijn liefste bezigheid voort te zetten: het begeleiden
van 'zijn' koren. Met pijn in het hart heeft hij dit dan ook over moeten
dragen aan anderen. Wij danken Eugène voor zijn jarenlange
begeleiding van de koren Mikado, St. Caecilia en Schola Cantorum en
voor de goede samenwerking. Wij wensen hem en zijn familie veel
sterkte. 
Pastoraal team en parochiebestuur, ook namens alle koren

Foto: Piet Spanjers



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.

Het 125-jarige kerkkoor St. Caecilia is gestopt. Het 15 leden tellende gemengd koor

heeft een gemiddelde leeftijd van liefst 80 jaar en niet iedereen is nog mobiel en dan is

het tijd om te stoppen. Daar komt nog bij dat Eugène zijn begeleiding moest

beëindigen. Het koor gaat nu verder als Volkszanggroep. Ze kunnen nu toch nog de

liturgie blijven ondersteunen, mede dankzij organiste Door Kersten. (op de foto uit

2017 staan helaas nog enkele koorleden die het koor zijn ontvallen).

 Kerkkoor St. Caecilia verder als volkszanggroep

Het bezoek aan de Eeuwige Stad nodigt uit om pas op de plaats te maken. Indringende

vragen dringen zich op: wat is de actuele kerkelijke stand van zaken? Wat is de toekomst

van het kerkelijk leven in ons land? Heel belangrijk is ook de vraag welk leiderschap de

Kerk nodig heeft. 

Nabij leiderschap: In tal van families lukt het niet meer om de jongere generatie kerkelijk

te socialiseren. Nog spannender vind ik de geloofsinhoudelijke crisis. Veel katholieken

kunnen hun geloof niet goed onder woorden brengen. God is ver weg en zij leven onder

een gesloten hemel. De meeste katholieken waarderen de geloofsgemeenschap op warmte

en geloofsinspiratie en denken niet in termen van juridische geldigheid. Als een

kerkleider dat laatste toch doet, staat hij alleen al communicatief direct op achterstand.

Ontmoeting en hartelijkheid zijn onontbeerlijk om mensen werkelijk te bereiken. 

Onze paus als voorbeeld: Ik beleef het beleid van paus Franciscus als een aansporing om

als bisschop mensen nabij te zijn. Christelijk geloof is allereerst een relationeel geloof. De

christelijke waarheid is immers een persoon, Jezus Christus zelf. Tot geloof komen vraagt

om een procesmatig denken. 

Oecumenische openheid :Veel jongeren, maar ook ouderen, zien geen enkele reden om

zich met een parochie te verbinden. Op een breed front is er een crisis in de overdracht

van het geloof. Vanuit dat gegeven wil ik omwille van de voortgang van het Evangelie grote

prioriteit geven aan het zoeken naar nieuwe vormen van gemeenschapsvorming. In dat

kader vraagt kerkelijk leiderschap, naar mijn diepste overtuiging, ook om oecumenische

betrokkenheid. Als minderheden zijn christenen van verschillende tradities geroepen om

te blijven zoeken naar meer eenheid rondom de levende Christus. Zo hoop ik over de

ontwikkelingen in mijn bisdom met de paus te spreken.   

Mgr. dr. Gerard de Korte  

 De bisschop op reis naar Rome en in gesprek met onze paus
 

KIJK OOK EENS OPKIJK OOK EENS OP
FACEBOOK.FACEBOOK.  

Mij is gevraagd een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Graag vertel ik iets over mij in relatie tot mijn
muzikale verleden. Muziek heeft altijd een rode draad in mijn leven gespeeld. Als kind kreeg ik orgelles en
begon vervolgens te spelen op het kerkorgel in het kerkdorpje waar ik woonde. Ik werd de kerkorganisatie
aldaar op 11 jarige leeftijd. Op 6 jarige leeftijd begon ik met het spelen van blokfluit en speelde ik op 8 jarige
leeftijd klarinet. Al snel werd dit instrument ingeruild voor de saxofoon, waarmee ik in de fanfare mijn toontje
meeblies. Ik leerde snel en vond het leuk. Zodoende slaagde ik voor de muziekexamens A,B,C en D. Vanaf mijn
17e volgde ik de opleiding muziektherapie. Mijn geld verdiende ik met het spelen in verschillende bands. Na
afronden van mijn studie gaf ik pianolessen en speelde ik in een bigband saxofoon. Daar heb ik mijn man
leren kennen, die ook saxofoon speelt. Inmiddels hebben we twee zoons die ook muzikaal zijn. Het leiden van
een kinderkoor zie ik als een nieuwe uitdaging. Het geeft mij voldoening als kinderen vol enthousiasme zingen,
terwijl ik hen begeleid met piano en/of orgel. Ik zou graag zien dat ik nog meer kinderen enthousiast kan
maken voor Mikado. Elke vrijdag samen zingen en eens per maand een optreden in de kerk. Een muzikale
groet, Lisette Cillessen

Lisette Cillessen neemt Mikado over


