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KROONJAREN IN GENNEP-ZUID
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Gennep-Zuid 
voor de eerste keer over een eigen  kerkruimte 
kon beschikken. Het was de opmaat voor een 
ongekend vertoon van solidariteit zoals ze dat 
alleen maar in Gennep-Zuid, toen de Gennepse 
Hei, konden laten zien. De oprichting van een 
eigen parochie, het stichten en bouwen van 
een eigen kerk; in Gennep-Zuid wisten ze hoe 
je ergens de schouders onder moest zetten.

Een van die eerste-uur-mensen die zijn schouders daar-
voor leende was Coen Ploum. In Gennep-Zuid geen on-
bekende, evenals bij heel veel inwoners van dat andere 
deel van Gennep die, als leerling van de Norbert-Mavo 
in Gennep-Zuid, door Coen Ploum  werden ingewijd in 
de geheimen van de fysica/natuurkunde. 
Secuur als hij toen al was en nu nog trouwens, heeft 
hij een beknopte geschiedenis aangeleverd van het wel 
en wee van deze parochie. Verderop in deze uitgave 
kunt u daar meer over lezen.

100 OF MEER, 
VANAF DEZE WEEK MAG HET WEER!

We hebben er lang op moeten wachten, maar vanaf 1 juli 
mogen we weer met meer dan 100 personen samen  
komen. Uiteraard wel met in achtneming van de regels 
van het RIVM. Die er, kort door de bocht, voor het be-
langrijkste deel op neer komen, dat we de 1,5 meter 
afstand in acht nemen. In de Martinuskerk bijv. is er zo weer 
voldoende ruimte om met de hele familie een viering of 
uitvaart bij te wonen, terwijl ook in de horeca weer demo-
gelijkheid aanwezig is om bijv. na afloop van een begrafe-
nis elkaar te ontmoeten aan de koffietafel. Een hele voor-
uitgang waar we met z’n allen reikhalzend naar hebben 
uitgekeken. Net zoals die senioren die soms weken lang 
in een lockdown of zelfs in volledige quarantaine moesten 
doorbrengen. Ook hiervan verderop een sfeerimpressie 
die beide kanten van dit fenomeen laat zien.

KROONJAAR VOOR DE  
ST. NORBERTUSPAROCHIE

UITREIKING K.O. 
AAN GEDECOREERDEN

VERRAS JEZELF! 

ALS 1E IS  LIBERMANNHOF 
WEER ‘LOS’
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