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Expositie ‘Onze Bevrijders in Beeld’
Concert ‘Tour of Freedom’
Stadhuis als militair hoofdkwartier
Herdenkingen in:
- Milsbeek
- Gennep
- Ottersum
Battlefield Tour
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ZONDAG 8 MAART 
13:00 / 16:30 
Entree: €2,00 

 
Kenniskeuken (bibliotheek Gennep) 

Ellen Hoffmannplein 2 
 

 
MET EEN MUZIKALE VERRASSINGSACT 

 

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG  

Gennep 
 

Verkoop van verschillende soorten handwerk 
Kinderactiviteiten 

Hapjes uit verschillende culturen  
Veiling (15:30 uur) 

 

DE GENNEPENAAR

75 JAAR 
VREDE VRIJHEID  VRIENDSCHAP

MIJN KERK, 
MIJN GEMEENSCHAP (1)

INTERNATIONALE
VROUWENDAG IN GENNEP

TER HERINNERING AAN 
SJAAK NOIJ...

CARNAVAL 
U heeft de februari editie van de Gennepenaar voor u en Carnaval staat voor 
de deur. We hebben afgelopen zondag een prachtige Kinder-Carnavalsviering 
gehouden in de kerk. Met veel dank aan 'de Coloradokevers', de dansgarde, het  
Kinderkoor, Jeugd Joekskapel 'd’r Ân' en de winnende schlager!

ASWOENSDAG 26 FEBRUARI 
Van harte welkom woensdag 26 febru-
ari om 19.00u in de Martinuskerk. Om 
het begin van de Veertigdagentijd te 
markeren is het een goed gebruik om 
het askruisje te ontvangen. Iedereen is 
van harte welkom om samen met ons te 
vieren en dit teken te ontvangen in de 
Martinuskerk. Deze Eucharistieviering 
zal muzikaal worden opgeluisterd door 
ons dameskoor o.l.v. Steven Gerrits. 

VASTENACTIETHEMA 2020 
'WERKEN AAN JE TOEKOMST'

Verderop in deze Gennepenaar meer over onze Vastenactie.
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POST VAN DE VRIENDEN 
VAN NORBERTUS

Gennep, 13 februari 2020. 

Beste redactie, bezorgers en andere medewerkers 
van ‘de Gennepenaar’.

De aandacht en oproep in o.a. ‘de Gennepenaar’ 
van afgelopen maand over onze uitgebrande rol-
stoelbus heeft veel positieve, hartverwarmen-
de reacties opgeleverd. Zojuist nog brachten 
de ”Stadsgidsen” van Gennep een bijdrage van 
€.100,- Veel Gennepenaren, particulieren en be-
drijven hebben toezeggingen gedaan of hebben 
al geld gestort op een van onze bankrekeningen. 
Buiten de door de gemeente Gennep geschon-
ken € 10.000.- staat de teller op dit moment op 
€ 15.000.- 

Hierdoor zijn we hoopvol gestemd en hebben 
het vertrouwen dat er op niet al te lange termijn 
een nieuwe rolstoelbus gaat komen. Momen-
teel wordt geïnventariseerd aan welke inrichting 
en voorwaarden deze het beste voldoet. Samen 
met de vrijwilligers/chauffeurs zijn we dit aan 
het uitzoeken.
We zouden het leuk vinden als jullie in de nieuwe 
Gennepenaar aan dit bericht even aandacht zou-
den willen schenken en  tevens onze dank over-
brengen aan al die gulle gevers/sponsoren. 
Natuurlijk komen we in een later stadium nog uit-
gebreid hierop terug. Met dank en hartelijke groe-
ten, namens de Stichting ’Vrienden van Norbertus’:

Vincent van Riet (secretaris).

Noot van de redactie:
Bescheiden als Vincent is, was hij vergeten de 
bankrekeningnummers van de Stichting nogmaals 
te vermelden. Als u nog niet geholpen hebt en nu 
bijv. denkt, waarom ook niet, kunt u uw financiële 
bijdrage kwijt op een van de bankrekeningen: 

ABNAMRO: NL86 ABNA 06 3783 0660 of 
RABO: NL67 RABO 01 2882 7556 

t.n.v. Stichting Vrienden van Norbertus

Volgende uitgave weer een update.

MariaMaterkring-Gennep-Ottersum  
Een dag voor vrouwen, voor rust en bezinning.
Woensdag 18 maart  2020   
Dag indeling:
9.30u.  H. Mis 
  aansluitend aanbidding
10.30u   Koffie/thee
  Inleiding Pater Wilkens.
12.00u   Lunch (zelf mee brengen)
13.00u   Spreker (oud Deken Willemssen)
  Thema: "Aspecten van het Jodendom" 
15.00u.  Afsluiting

Kosten € 5,-
Locatie: St. Martinuskerk, 
Martinushof 2, 6591 DM Gennep
 
Wilt u erbij zijn laat dit even weten:
Inlichtingen: Maria Materkring Gennep/Ottersum 
Tel: 0485-517420 (dag zelf 06-55925833) 

INTERNATIONALE  VROUWENDAG
Zondag 8 maart a.s. wordt er voor de tweede keer 
een internationale vrouwendag georganiseerd in 
de bibliotheek van Gennep. Het thema van deze 
dag is: Handwerk door vrouwen. De handgemaak-
te materialen zijn die dag te koop. Ook kan ieder-
een inspiratie opdoen van elkaars werk. Er zullen 
tevens verschillende activiteiten voor de kinderen 
zijn. En net als vorig jaar kunt u weer genieten van 
heerlijke zelfgemaakte hapjes uit verschillende cul-
turen. Dit jaar zal er om 15.30 uur ook een veiling 
plaatsvinden. En...u wordt getrakteerd op een mu-
zikale verrassingsact. U vindt de bibliotheek aan 
het Ellen-Hoffmannplein/gemeentehuis. Tijdstip: 
13.00 uur - 16.30 uur. Entree: € 2,00 p.p. (incl. koffie 
of thee en hapjes). Ook niet onbelangrijk: ook man-
nen zijn van harte welkom en die mogen gerust een 
kijkje komen nemen. Hopelijk tot dan!
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WIE MAG DE HEILIGE 
COMMUNIE UITDELEN? 

Reeds meerdere malen heeft u in de Gennepe-
naar een artikel kunnen lezen omtrent het uitdelen 
van de heilige Communie in onze R.K. parochiege-
meenschap en het antwoord op de vraag wie nu 
eigenlijk het Lichaam van Christus mag uitreiken. 

Hoewel we vanuit de pa-
rochie zeer duidelijk zijn 
geweest omtrent dit on-
derwerp, zijn er helaas 
meerdere parochianen die 
met pijn in het hart moe-
ten constateren dat er nog 
steeds op ongeoorloofde 
wijze met de heilige Com-
munie wordt omgegaan. 
Het betreft hier mensen die zonder toestemming of 
vereiste aanstelling de heilige Communie uitreiken. 
Vriendelijk, doch dringend, richten wij ons tot die per-
sonen en verzoeken hen om hier mee te stoppen, aan-
gezien het NIET TOEGESTAAN is. Het Lichaam van 
Christus (de heilige Communie) is een van de zeven 
sacramenten die door Jezus Christus aan de Katholie-
ke Kerk zijn toevertrouwd. Het uitdelen van de heilige 
Communie dient daarom met uiterste zorg gedaan te 
worden: alléén door priesters en diakens van de ka-
tholieke Kerk, door hen die een aanstelling van de bis-
schop hebben ontvangen of door hen die ter plekke 
tijdens de viering de zegen van de priester hebben 
ontvangen. Hier kunnen in geen geval uitzonderingen 
op worden gemaakt.  Aan u parochianen wil ik vragen 
- mochten er onduidelijkheden zijn - om gerust con-
tact op te nemen met mij. De koffie staat klaar!

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Pastoor Kessels

DE HEILIGE COMMUNIE VOOR ONZE ZIEKEN 
Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in de 
gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te gaan. 
Aan hen wordt thuis, in het zorgcentrum of in het zie-
kenhuis door de pastoor de H.Communie gebracht.
Kunt u niet meer naar de kerk komen en wilt u graag 
de H. Communie ontvangen? Neemt u dan contact 
op met pastoor Kessels. 0485-511888.

DE HEILIGE ZIEKENZALVING
De zieken hebben in het bijzonder Gods aandacht 
en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door 
de zalving met de Heilige Olie van de zieken, wordt 
deze zorg van God voor het heil van de mens nog 
eens uitdrukkelijk uitgespro-ken. Daarmee is dit 
sacrament een hoopvol gebeuren, ook voor ie-
mand die stervende is. Als een zieke dit sacrament 
wil ontvangen, neem dan tijdig contact op met de 
pastoor Kessels. Mocht u hem niet direct kunnen 
bereiken, dan kunt u ook bellen met pastoor Rijs 
(Mook) of pastoor Reijnen (Heijen).

WILT U OOK EEN MISINTENTIE 
OF GESTICHTE JAARDIENST 

AAN ONS DOORGEVEN? DAT KAN!

Misintentie
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een 
overledene, voor een zieke, voor hulp in een moei-
lijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dank-
baarheid, enz. De intenties worden bij de voorbe-
den in een Eucharistieviering vermeld. Het is een 
gebruik om voor een misintentie een stipendium 
te geven ( € 20,- voor een weekendmis). Uiteraard 
kan men Gods barmhartigheid of het offer van 
Christus niet kopen. Het stipendium is er om de pa-
rochie te helpen in het onderhouden van de kerk-
gebouwen, de salarissen, verwarming, enz.

Gestichte jaardienst
Bij de parochie kunt u ook een gestichte jaardienst 
aanvragen.  D.w.z dat u voor een periode van vijf, 
tien of twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of 
meer van uw overleden familieleden. Het te beta-
len bedrag voor een gestichte jaardienst is:
• voor 5 jaar: € 100,-. 
• voor 10 jaar: € 200,-. 
• voor 20 jaar: €400,-. 

Voor de aanvraag van een misintentie of een stich-
ting neemt u contact op met de pastoor. 
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KINDEREN EN 75 JAAR BEVRIJDING
Elders in deze uitgave hebt u al het e.e.a. kunnen lezen dat we in 2020 vieren dat we 75 jaar in vrijheid 
kunnen leven. In het kader daarvan zullen de kinderen in Gennep hier op school ook mee aan de slag 
gaan. Het thema in de gemeente Gennep is Vrede, Vrijheid en Vriendschap.

Woensdag 12 februari jl. was de centrale aftrap op 
alle scholen in de gemeente Gennep. Er is hard ge-
werkt om er iets leuks van te maken in samenwer-
king met TSP Gennep. Die dag is de Bevrijding-kies-
kaart, zoals verderop beschreven, gelanceerd met 
daarop tal van activiteiten die scholen kunnen kie-
zen om met dat thema aan de slag te gaan.  
Afgelopen weekend was er in het stadhuis van Gen-
nep een militair hoofdkwartier incl. radiostation. 
Vrijdags bestond er voor iedere school al de moge-
lijkheid hier een bezoek aan te brengen. 
 
De Bevrijdingskieskaart 
is een bijzondere kaart, 
want de inhoud is door 
medewerking van de 
leerlingen zelf tot stand 
gekomen. In november 
2019 hebben hierover 
gesprekken plaats ge-
vonden met leerlingen 
van alle scholen. Tijdens 
diverse werkvormen en 
gesprekken kwamen 
er allerlei ideeën naar 
voren waar de kinderen 
meer over wilden weten of waar ze mee aan de slag 
wilden. Vervolgens zijn hier regionale cultuuraanbie-
ders bij gezocht om samen met de af te stemmen wat 
het aanbod zou moeten worden.
 
In de periode van woensdag 12 februari 2020 tot en 
met vrijdag 17 april zullen deze activiteiten van de Be-
vrijdingskieskaart op de scholen uitgevoerd worden. 
Tegelijkertijd zal er dagelijks aandacht besteed wor-
den en stilgestaan bij een bijzondere gebeurtenis die 
die dag 20, 75 of misschien wel 400 jaar geleden ge-
beurd is. Dit gebeurt aan de hand van een aftelkalen-
der waarvan elke klas er een gekregen heeft. Op 17 
april wordt dit project tijdens de Koningsspelen in sa-
menwerking met Gennep doet Mee afgesloten mid-
dels een bevrijdingsfestival voor de groepen (6) 7, 8 en 
een VSO-groep van de Mikadoschool. Voor de andere 
groepen zal er aandacht zijn op de school zelf. 

 Wij proberen een gevarieerd programma te ma-
ken voor de kinderen en zijn ook nog steeds op zoek 
naar verhalen vanuit die tijd. U kunt uw kind helpen 
om op zoek te gaan naar verhalen. Kent u iemand 
die iets wil vertellen/delen, dan kunt u dat aan ons 
doorgeven, maar veel leuker is als u uw kind in con-
tact brengt met deze mensen, zodat ze het verhaal 
rechtstreeks kunnen horen. Heeft u nog goede tips 
of ideeën? Laat het dan weten aan Chantal van  
Ophuizen chantal@doejemee.nu  
 
Wij hopen op deze manier de kinderen te betrek-
ken bij datgene wat er 75 jaar geleden allemaal ge-
beurd is. Zodat het niet vergeten wordt en dat de 
verhalen doorgeven blijven worden. Maar ook bij 
datgeen dat vandaag de dag nog gebeurt.  

Chantal van Ophuizen, 
Cultuurcoach Doejemee 

en Gemeente Gennep

BEVRIJDINGS-
KIESKAART

16.KORTE FILM
MAKEN
Door: TSP
Voor: Bovenbouw

5.WAT HEB JE TE KIEZEN INOORLOGSTIJD?
Door: Gerard SonnemansVoor: Groep (5)-6-7-8

7.SLA HET VAN JE AF,DAT KLINKT ALS MUZIEKIN DE OREN!
Door: Olaf, muziekschool Fantasia
Voor: Alle groepen

1.IN GESPREK
MET...

Door: Overlevend
en

Voor: Alle groep
en

9.BLIJVEND
KUNSTWERK
Door: Everdien Arts
Voor: Groep 6 t/m 8

2.GASTLES
WARCHILD

4.OORLOGSTREINEN 
OVER HET DUITSE 
LIJNTJE
Door: Gerard Sonnemans en 
Marian Leideritz
Voor: Groep (5)-6-7-8

8.CREATIEFVERHAAL
Door: Everdien Arts

6.75 JAARVIOOLDoor: Maurice, Muziek-school FantasiaVoor: Middenbouw enbovenbouw
3.BATTLEFIELD
ROUTE
Door: Frank van 

Duin

Voor: Groep 7 en
 8

10.VRIJH
EIDS-

SYMBOLE
N CREAT

IEF

VERWERK
EN

Door: E
verdien

 Arts

Voor: G
roep 4 

t/m 8 11.BEVRIJDINGSROK
Door: Birgit Holtermans
Voor: Bovenbouw

13.TEGENSTEL-
LINGEN
Door: Birgit Holtermans 
en Everdien Arts
Voor: Middenbouw en 
bovenbouw

12.BOEKJE MET
ILLUSTRATIES
Door: Birgit HoltermansVoor: Alle groepen

14. 
BEVRIJDINGSDANS
Door: TSP
Voor: Alle groep

en 15.VIDE
OCLIP

EIGEN L
IED

Door: T
SP

Voor: B
ovenbou

w
17.OP

 WEG 
NAAR 

DE

VRIJHE
ID

Door:
 Dave

 Kast
elijns

Voor:
 Groe

p 5 t
/m 8

18.DANS JE VRIJ!Door: DansJeFit DANCECENTREVoor: Alle groepen19.MAAK JE
EIGEN DANS
Door: DansJeFit

DANCECENTRE
Voor: Alle groep

en
21.VRIJHEIDSMUSEUM
GROESBEEKDoor: Gids Bevrijdingsmuseum

Voor: Groep 6, 7, 8

22.OORLOGSM
USEUM

Door: Gids 
Bevrijdingsm

useum

Voor: Groep
 6, 7, 8

20.KUNSTWERK 
VOOR EN VAN 
ALLE KINDEREN
Door: Anita Lintzen
Voor: Alle groepen

Door: Everdien 
Arts

Voor: Groep 6 
t/m 8

23.EMOTIEPADDoor: TSPVoor: Midden- enbovenbouw

ZELF TEREGELENVeteraan in de klashttps://www.ve-teraninstituut.nl/educatie/pri-mair-onderwijs/
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BEIDE PAROCHIES:
Pastoor: G. Kessels,     Kosten misintenties door de week: € 10 ,-
Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep,    Kosten misintenties weekend: € 20 ,-
T (0 485) 5118 88,    Dopen/huwelijken/bezoeken/ziekenbezoek ziekenhuis: via de pastoor.
E info@parochie-martinus-gennep.nl  
Parochie H. Martinus, Martinushof 2 Gennep - K.v.k.nr.: 74882546

Kantoor:  Via pastoor, Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88
Internet: www.sintmartinusgennep.nl E info@parochie-martinus-gennep.nl
Uitvaarten: via pastoor
Kerkbijdrage: NL 9 5 RABO 0135 036119
Andere bet.: NL 74 RABO 0135 0353 33

Parochie H. Norbertus Norbertplein 1 Gennep - K.v.k.nr.: 74882643

Kantoor:  Do 18.45-19 .45 u. in het kantoor van de kerk, 
  Norbertplein 1, 6 591 XA Gennep, T (0 485) 51 51 0 0
Internet: www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl
Uitvaarten: Via M 06 24 59 33 85
Kerkbijdrage: NL 61 RABO 0140 6106 42

KOREN EN DIENSTEN

Za 22-02 17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans Koor 
Zo 23-02 10.00 uur Martinuskerk  Samenzang

Wo 26-02 19.00 uur Martinuskerk  Aswoensdagviering 

Za 29-02 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij”
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang
Zo 01-03 10.00 uur Martinuskerk  Samenzang 

Za 07-03 17.45 uur Norbertuskerk Kinderkoor. Presentatieviering communicanten
Zo 08-03 10.00 uur Martinuskerk  Herenkoor

Za 14-03 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij”
  17.45 uur Norbertuskerk Koor Esperance. Koffie na de Mis
Zo 15-03 10.00 uur Martinuskerk  Samenzang. Koffie na de Mis

Za 21-03 17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans Koor
Zo 22-03 10.00 uur Martinuskerk  Dameskoor

Vieringen door de week in Gennep en VOMMMM

• Dinsdag: H.Mis om 19.00u in Norbertushof te Gennep.

• Dinsdag: Rozenkransgebed om 18.30u en H.Mis om 19.00u in de kerk van Molenhoek.

• Woensdag: H.Mis om 9.00u in de kerk van Milsbeek.

• Donderdag: H.Mis om 9.00u met aanbidding van het Allerheiligste tot 10.00u in de kerk van Ottersum. 

• Vrijdag: H.Mis om 9.00u met aansluitend de barmhartigheidsrozenkrans in de kerk van Mook. 



De Gennepenaar 7

AFSCHEIDSDIENST SJAAK NOIJ
Diep geraakt waren wij 
door het plotselinge 
verlies van ons Pa, Sjaak 
Noij. Ons Pa die er altijd 
voor ons was, een man 
met een hart van goud 
en een hart voor ons én 
voor Gennep. We wens-
ten een heel mooi af-
scheid voor hem, een 

afscheid in Gennep. Deze wens kwam in vervulling, de 
pastoor kwam al snel op bezoek in het huis bij onze 
vader. We voelden steun bij de pastoor, hij stelde goe-
de vragen en kon zich echt inleven in het leven van Pa. 
Het was fijn om dit te kunnen delen en ervaren. 

In zo’n week staat je leven op zijn kop, dan zijn dit de 
momenten van bezinning en de oude herinneringen 
helpen daarbij. De Pastoor dacht heel goed mee in de 
mogelijkheden voor het afscheid. We voelden hierin 
alle vrijheid om onze ideeën en de wensen van Pa aan 
te dragen. Het is een prachtige mix van rituelen, mu-
ziek, foto’s, bidden en voorgelezen stukjes door dier-
baren geworden. 

Hetgeen wat ons erg raakte was de preek van de pas-
toor, een preek die paste bij hoe Pa was, zijn leven 
en interesses, hoe hij zich heeft ingezet voor Gennep, 
maar bovenal de mooie verbindingen met de Bijbel, 
symboliserende situaties, het leven en hoe wij nu ver-
der gaan. Deze mooie woorden nemen wij mee in ons 
verdere leven.

Het is een hele bijzondere en gedenkwaardige dienst 
geworden in de prachtige rustgevende Martinuskerk. 
Bij uitstek de mooiste plek om in liefde en rust afscheid 
te nemen van onze vader. Een dienst om niet meer te 
vergeten. Wij willen Pastoor Kessels en de vrijwilligers 
van de Martinuskerk dan ook hartelijk bedanken voor 
de steun, betrokkenheid en hulp voor het verzorgen 
van deze mooie dienst.  

Met hartelijke groet en dank, 
Rico, Ramon, Ivo en Sjors
Zoons van Sjaak Noij 

IN MEMORIAM SJAAK NOIJ
Sjaak Noij: een markant Gennepenaar. Maar liefst 30 
jaar is hij lid geweest van het CDA in Gennep. Daar-
van is hij 8 jaar raadslid geweest en daarna een groot 
aantal jaren voorzitter van onze partij. Vanuit zijn on-
dernemerschap is Sjaak in de politiek beland. Van-
uit die achtergrond sprak 
hij ook met kennis van za-
ken. Hij was altijd goed ge-
informeerd. Had vaak een 
heel duidelijke visie, was 
goed in het uitzetten van 
de grote lijnen. Een zwart-
wit denker. Het was links 
of rechts bij Sjaak. Niet 
van het compromis. Hij 
nam een kort en duidelijk 
standpunt in en bleef daar-
bij. Dan wist ook iedereen 
waar men aan toe was. Als 
de zaken eenmaal liepen 
liet hij de uitvoering graag 
over aan anderen. 

Sjaak heeft zich altijd sterk gemaakt voor onderne-
mend Gennep. Een aantrekkelijk centrum stond bij 
hem hoog in het vaandel. Daarnaast is de komst van 
de Versmarkt in Gennep voor een groot deel de ver-
dienste van Sjaak. Verder heeft hij zich ingezet voor 
behoud van de Martinustoren, waar we nu met z’n 
allen zo trots op zijn.
Een grote wens van Sjaak was nog altijd om met zijn 
boot de Johan de Witt bij de Gennepermolen aan te 
kunnen leggen. De aanlegsteiger bij de loswal ligt er 
inmiddels. Alleen het bevaren van de Niers is voor het 
waterschap nog een brug te ver. Maar misschien is de 
wens van de gedachten nog wel mooier geweest dan 
de daadwerkelijk realisatie ervan. Daarnaast hield 
Sjaak van gezelligheid. Als er vanuit het CDA een ver-
gadering in het midden of zuiden van Limburg plaats-
vond, dan moest er na afloop wel altijd met z’n allen 
gezellig gegeten worden. Ook was hij niet van het lan-
ge vergaderen. De zaken die besproken moesten wor-
den, werden netjes formeel afgewikkeld om daarna 
maar weer snel informeel verder te kunnen praten 
onder het genot van een drankje. 
Nog altijd was Sjaak geïnteresseerd in het reilen en 
zeilen binnen de gemeente. Helaas is hij op veel te 
vroege leeftijd overleden. Gennep en het CDA ver-
liezen een markant figuur. Het CDA Gennep bedankt 
Sjaak voor alles! 

CDA Gennep
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ZEER GESLAAGDE HERDENKING ‘GENNEP 75 JAAR BEVRIJD’
MILSBEEK/GENNEP. Afgelopen zaterdag is herdacht dat 
Gennep 75 jaar geleden op 12 februari 1945 bevrijd 
werd. Die bevrijding was te danken aan operatie Verita-
ble, onderdeel van de ‘Slag om het Reichswald’. Van de 
bevrijders waren er zaterdag, ondanks de hoge leeftijd, 
nog vijf aanwezig. Een van hen, Edwin Hunt - de man 
met de microfoon - wordt komende zondag 23 februari 
100 jaar. De andere veteranen: George Avery, Joe Cattini, 
Jim MacLeod en Robert Larnach.

De dag begon met een herdenkings-/dankviering in de 
tot de laatste plaats bezette kerk in Milsbeek, waarna 
kransen werden gelegd op de achter de kerk gelegen 
oorlogsbegraafplaats. Hierna was Gennep aan de beurt 
waar op de Highlanderbridge en het Vrijheidsplein stil 
werd gestaan bij de bevrijding die hier begon. Genneps 

burgemeester Van Beek 
sprak over de verant-
woordelijkheid om vrij-
heid door te geven, onze 
gouverneur over de her-
nieuwde vriendschappen 
met onze oosterburen, 
terwijl Ulrich Knickrehm, 
burgemeester van Goch, 
het een grote eer vond 
hier als vriend het woord 
te mogen voeren. Nu we 
elkaar als vrienden zien, 
kunnen we ook spreken 
van ‘Eine Region’.

De dag werd afgesloten met een concert van de Fan-
fare ‘Bereden Wapens’. Met medewerking van de zan-
geressen van ‘Les Chouettes’ werd dat een geweldige 
happening die door het publiek, getuige het applaus 
aan het einde, zeer werd gewaardeerd.

In het stadhuis was beide dagen een militair hoofd-
kwartier gevestigd van waaruit uitzendingen van Radio 
Veritable werden verzorgd. Hoe het er zo’n 75 jaar ge-
leden hier moet hebben uitgezien werd op een bijzon-
dere manier in beeld gebracht.

De op deze pagina’s door Jan Tomasila gemaakte 
foto’s spreken meer dan we hier in woorden nog 
zouden kunnen zeggen.
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KERKBALANS 2020: GEEF VOOR JE KERK 

In deze Gennepenaar wordt bijzonder aandacht besteed 
aan de ondersteuning van onze parochiegemeenschap, 
waaronder onze beide kerkgebouwen. De jaarlijkse 
actieperiode van Actie Kerkbalans is van start gegaan. 
Wist u dat Kerkbalans de grootste fondsenwerfactie van 
het land is? Door het hele land vragen plaatselijke kerken 
en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage 
over te maken. Doet u ook weer mee? 

Naast uw donatie kunt u de actie ook ondersteunen door 
er in uw (digitale) omgeving aandacht voor te vragen. 
Bijvoorbeeld door Kerkbalansberichten te delen via 
Facebook. Zo laat u weten dat u het werk van uw parochie 
van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage 
meer dan waard is. De kerk kan alleen bestaan dankzij de 
financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. 
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Via deze weg 
willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 

In actie voor een concreet doel: oprit pastorie… 
Wij willen in samenwerking met de Gemeente Gennep de 
oprit van de pastorie aanpakken. In de loop der jaren is er 
meerdere keren geprobeerd om met grind de oprit te 
verharden en te verfraaien, maar dit heeft niet het 
gewenste effect gegeven. De betreffende oprit loopt van 
het Martinushof naar de pastorie. Het verkeerd in zeer 
slechte staat. De oprit is van groot belang voor de parochie 
omdat deze de toegangsweg is voor alle kerkelijke 
activiteiten die plaatsvinden in het parochiezaaltje, de 
sacristie van de kerk en de parochietuin.  

In actie op pastoraal vlak... 
Wij vormen als parochiegemeenschap samen een team. 
Je hebt doeners, denkers, beslissers en dromers. Hoe 
meer kwaliteiten wij aan boord van onze parochie 
hebben, hoe verder dat we komen. Kijk eens samen met 
ons rond en bedenk wie ons team nog zou kunnen 
versterken, misschien u zelf wel!  

In actie voor onze kerkgebouwen... 
De zorg voor de kerkgebouwen in Gennep gaat velen aan 
het hart. Aan allen, die de parochies reeds steunen, 
zeggen we: dank u wel! Maar weten de nieuwe generaties 

het ook? Daarom is het belangrijk dat u, samen met ons, 
uw kinderen en kleinkinderen op de hoogte brengt van de 
kerkbijdrage. Bij de voetbal- of tennisvereniging is het heel 
normaal dat je een jaarlijkse contributie betaalt. Zo zou 
het ook moeten zijn bij de leden van de kerk. We willen in 
onze kerken graag onze kinderen blijven dopen; we willen 
ons kinderkoor graag behouden; onze tienergroep; we 
willen bij een overlijden een uitvaart houden in de kerk; 
we willen kunnen trouwen in de kerk. Dan is het toch ook 
normaal om een bijdrage te geven? De Kerk vraagt per 
gezin 10 euro per maand. Mede van uw gezinsbijdrage 
kunnen wij onze betaalde krachten betalen en de 
kerkgebouwen verwarmen en onderhouden.Hierdoor 
kunnen wij op alle grote momenten van het leven er zijn 
voor de parochianen van Gennep! Het nieuwe jaar 2020 is 
begonnen. We proberen de balans op te maken. Maar er 
staan teveel uitgaven tegenover te weinig inkomsten. De 
vraag naar herbestemming of sluiting van kerkgebouwen 
komt in ons hele bisdom zeer dichtbij, dus ook bij ons. Het 
is aan u, parochianen, om dat te voorkomen!  
Was u in het verleden wel bijdrager en nu niet meer dan 
roepen wij u hierbij op om weer mee te gaan doen.  

Mogen wij op uw steun rekenen? 
Dank voor uw bijdrage! 

Mede namens het kerkbestuur, pastoor G. Kessels 

H. Martinusparochie
De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus kunt u storten op
de rekening: 
NL95 RABO 0135 0361 19 ten name van parochie H.Martinus.
Kerkbijdragen:
t/m dec. 2017 - € 21.278,49
t/m dec. 2018 - € 22.075,55
t/m dec..2019 - € 20,998.55
Collecten:
t/m dec. 2017 - € 9.178,48
t/m dec. 2018 - € 7.088,39
t/m dec.. 2019 - € 5.775,55
H. Norbertusparochie
U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus storten
op de rekening: 
NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van parochie H.Norbertus.
Kerkbijdragen:
t/m dec. 2017 - € 11.728,31
t/m dec. 2018 - € 10.385,65
t/m dec. 2019 - € 10.978,18
Collecten:
t/m dec. 2017 - € 3.232,14
t/m dec. 2018 - € 1.583,33
t/m dec. 2019  - € 3.644,59
. 
In verband met de kosten van de bank gaat onze voorkeur voor 
de kerkbijdrage uit naar een bijdrage via internetbankieren of via 
een automatische incasso.  
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 

LAOT GAON, LAOT GAON…
Pietje, Pierre, krullebol Verhasselt 

doet dit jaar voor de 55ste keer mee aan de Optocht

GENNEP. Voetbal en carnaval vieren (en alles, in de 
ruimste zin v/h woord, wat met dat laatste samen-
hangt) hebben tot nu toe een groot deel van zijn le-
ven bepaald. Als 6-jarige gaf zijn vader hem al op als 
lid van Vitesse ’08, waar hij na een aantal jaren door 
scouts werd gezien als een groot talent en in één 
adem genoemd werd als de Gennepse George Best, 
ware het niet dat hij al vroeg te maken kreeg met het 
niet geheel (on)gevaarlijke carnavalsvirus.

Precies 54 jaar geleden (1966) beleefde Pietje zijn 
vuurdoop toen hij voor de eerste keer aan de Optocht 
meedeed met buurtvereniging Zandstraat/Markt. 
Toen die ophield te bestaan werd het buurtvereni-
ging Maasstraat/Stamelberg om tenslotte in 1977 
via ‘de Pul’ te belanden bij het vriendenstel dat van-
daag de dag nog steeds aan de optocht deelneemt: 

CV da-hedde-wa-an. Nog 
steeds wordt op de zater-
dag voor de Gennepse ker-
mis het thema besproken 
en uitgewerkt waarna, met 
Pietje als kartrekker, de at-
tributen zoals kleding, ver-
voer etc. in elkaar worden 
geknutseld. Dit Jaar is dat 
Selfie Point. U vindt de 
groep onder nummer 18 
net voor de prinsenwagen 
van de Waggelaars. 
Vast pandoer tijdens carna-
val: na de Optocht naar Ho-

tel de Kroon en ’s maandags, zonder inschrijving, deel-
name aan de Optocht in Ottersum. Halverwege, zo 
ongeveer ter hoogte van de Pub/’t Swaantje wordt deze 
weer verlaten omdat het dan al lang weer tijd is voor…
De avond wordt in Gennep doorgebracht. Uiteraard 
op ‘de Mèrt, want dit stukje van Hartje Gennep is 
onlosmakelijk verbonden met de familie en dus met 
Pietje en zijn vele vrienden/vriendinnen.
En ja Pietje, nòw ziede d’r an! 
We herinneren aan een uitspraak uit 1985 toen Thei 
v/d Berg ging trouwen. Die gaf nl. volgens jou het goe-
de voorbeeld omdat hij het hele voetbalelftal uitnodigde 
toen hij ging trouwen. ‘Gewoon verplicht stellen’ waren 
jouw woorden. En wat doen we nu? Als je als eerste een 
hele pagina vult in ‘de Gennepenaar’. Zijn benieuwd naar 
dit goede voorbeeld… Met dank voor de snelle en gewel-
dige hulp van Sjaak Peters.
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Ik geef om een plek waar ik mijn 
geloof in God kan delen

... daarom geef ik 
voor mijn kerk    

Geef 
voor 
je kerk
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In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle 
kinderen naar school gaan, studeren of een beroep 
leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om 
een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. 
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinde-
ren basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet 
de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen 
op ongeschoold en slecht betaald werk. 

Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun 
baan in armoede. Een goede opleiding kan daar 
verandering in brengen en ervoor zorgen dat men-
sen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat 
maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. 
Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus nood-
zakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vier-
duizend mensen de afgelopen drie jaar een beroeps-
opleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren 
basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-
campagne 2020 willen we nog veel meer mensen 
een steuntje in de rug geven om hen te helpen op 
eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie 
te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

Onderneming opstarten
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepson-
derwijs aanbieden –  onder andere in Bangladesh, 
Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen 
zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een 
opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland 
waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het 
opstarten van een eigen onderneming. Met deze 
projecten stellen we mensen in staat te werken aan 
een betere toekomst. 

Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmidde-
len waar Vastenactie aan bijdraagt:

• € 24: een technisch leerboek  voor een hele klas
• € 40: een ‘terug-naar-school’ pakket met school-

uniform, boeken en schooltas

• € 200: een beroepsopleiding 
(monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar

• € 360: een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ 

Uw bijdrage kunt u overmaken op
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 

www.vastenactie.nl 
Missiesecretariaat Bisdom Roermond.

ASWOENSDAG

We tekenen ons voorhoofd
met een kruisje van as.

Dat staat voor boetedoening
en vergankelijkheid.
Veertig dagen tijd

om tot inkeer te komen
en Christus’ weg te volgen.

As is ook een reinigingsmiddel,
een symbool van een grote schoonmaak

en een nieuw begin.
Het kruis verwijst niet alleen

naar de dood,
maar ook naar het nieuwe leven daarna.

We kijk vooruit naar Goede Vrijdag
én naar Pasen.

VASTENACTIE 2020: EEN BETER LEVEN DANKZIJ GOED ONDERWIJS
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat 
in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen oplei-
ding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen 
bedrijf op te zetten. 
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NAAR DE PASSIESPELEN IN TEGELEN?
 6 OF 13 SEPTEMBER 2020

GENNEP. Het leek de redactie van ‘de Gennepenaar’ geen gek idee om eens te polsen of er in ’t Gen-
nepse belangstelling bestaat om per bus dit jaar de Passiespelen in Tegelen te bezoeken. Vooral 
omdat deze slechts 1 x per 5 jaar worden opgevoerd. Geplande data zijn zondag 6 of zondag 13 sep-
tember. Voor meer informatie wordt u in eerste instantie verzocht de site www.passiespelen.nl te 
bezoeken. Staat u een van de genoemde data aan, de toegangsprijs, locatie etc. stuur dan een mail-
tje aan redactieprintmarkt. eu en bij voldoende belangstelling gaan we in overleg een datum, prijs 
en vervoer (per bus) bepalen.

Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurte-
nissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus:
Van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, 
het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, 
het verraad van Judas, de door de hogepriesters 
geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruis-
gang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de 
Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de 
christenen gedenken tussen Palmzondag en Pasen.
Reeds vele eeuwen voordat Jezus in het jaar 30 
A.D. ten tonele verscheen verwachtten de joden de 
verschijning van de verlosser, de Messias. In de Ro-
meinse provincie Palestina begon Jezus op zijn der-
tigste publiekelijk zijn leer te verkondigen. Hij werd 
omgeven door twaalf leerlingen. Een van hen was 
Judas Iskariot, met wiens hulp het Sanhedrin erin 
slaagde om Jezus te arresteren en ter berechting 
over te dragen aan de Romeinse autoriteit. Jezus 
werd beschuldigd van verraad tegen Rome. Uitein-
delijk beval Pontius Pilatus de kruisiging van Jezus.
Jezus: “Geef ons wat wij elke dag nodig hebben 
aan brood, aan warmte en aan inzicht.”

PASSIESPELEN 2020: ‘HEM ACHTERNA’
De tekstschrijvers van de editie 2020 – Jan-Jaap 
Jansen en Ineke ter Heege – hebben een heel 
nieuw Passiespel geschreven. Actueler en met 
meer noodzaak dan ooit. Waarin het verhaal over 
de laatste dagen van het leven van Jezus weliswaar 
gehandhaafd blijft, maar waarin heel andere, he-
dendaagse  accenten worden gelegd. Zo wordt de 
veroordeling tot de kruisdood door de Hogepries-
ters heftig bekritiseerd door Jozef van Arimathea; 
is Jezus eerder een rebel dan een Heiland; speelt 

Judas een verwarde rol van redder van de Messias 
en zijn de vrouwen rondom  Jezus – waaronder zijn 
moeder Maria en zijn goede vriendin Maria Mag-
dalena – veel belangrijker en krachtiger geworden.
‘Hem achterna’ vertelt het verhaal van toen en nu, 
van strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Je-
ruzalem, van onderdrukking, wanhoop en verdriet. 
Maar ook van liefde en vriendschap, van vurige 
hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.”
De Passiespelen Tegelen vinden plaats in Open-
luchttheater De Doolhof in Tegelen. Met ongeveer 
2300 overdekte en comfortabele zitplaatsen is het 
theater gesitueerd in een voormalige kloostertuin, 
nabij het centrum van Tegelen. Dit fraai openlucht-
theater is al vanaf het begin (1931) het sfeervolle 
decor van de Passiespelen. De Doolhof wordt ge-
heel in sfeer omgetoverd tot het Bijbelse Jeruzalem 
ten tijde van Jezus’ lijden en dood.
Overtuigd! Ga dan  u naar de site en meld u aan. U 
hoort z.s.m. van ons.
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DIOCESANE HERDENKING 75 JAAR BEVRIJDING
Het zal niemand ontgaan dat dit jaar de 75e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt 
gevierd. Sinds half september zijn er verspreid door Limburg al tal van activiteiten en herdenkingen gehou-
den. Ook de kerk wil hierbij aansluiten. Naast de vele plaatselijke herdenkingen die er zijn, wordt op vrijdag 
28 februari 2020 in Roermond een diocesane herdenking gehouden.
Tijdens de oorlog zijn veel priesters en religieuzen in Limburg actief geweest in het verzet. Een groot aantal 
van hen heeft dit met de dood moeten bekopen. Speciaal voor hen wordt op vrijdagavond 28 februari in de 
Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een plechtige requiemdienst opgedragen. De datum is niet toeval-
lig gekozen, het is aan de vooravond van het weekeinde waarop de bevrijding van de stad Roermond groots 
wordt gevierd. Het is bovendien exact de datum waarop 75 jaar geleden de kathedraal werd opgeblazen. 
Tijdens de requiemviering zullen alle namen van de in de oorlog omgekomen Limburgse priesters en religi-
euzen worden genoemd. Uiteraard worden alle andere slachtoffers in het gebed ingesloten.

ENQUÊTE  
HOE STAAT HET ERMEE? 

In deze editie van de Gennepenaar had eigenlijk een 
overzicht van de resultaten uit onze enquête moeten 
staan. Echter, wij kunnen u op dit moment nog geen 
goede samenvatting bieden van alle opmerkingen 
en suggesties die wij van u hebben mogen ontvan-
gen. Als kerkbestuur zijn wij nog steeds druk met het 
uitwerken en interpreteren van het toekomstbeeld 
dat u met uw antwoorden voor onze twee parochies 
heeft geschetst. Wel kunnen wij u melden dat wij 
als kerkbestuur niet stil zitten. Er vinden binnen en 
buiten onze parochie veel gesprekken plaats om als 
Gennepse parochies ook toekomstbestendig te wor-
den. Uiteraard zoeken wij daarbij ook afstemming 
met het bisdom Roermond. Wees gerust, vooralsnog 
blijft alles zoals het nu is. 
Wij begrijpen dat u wellicht teleurgesteld bent en 
op de resultaten zit te wachten, juist omdat ook u 
met ons mee heeft gedacht en wilt denken over onze 
parochiale toekomst. Wij garanderen u dat er in de 
eerstvolgende editie een verslag van de enquête zal 
worden opgenomen! Dank voor uw begrip.

Uw kerkbestuur

VOLGENDE EDITIE
De volgende editie van ‘de Gennepenaar’ zal verschijnen 
op 25 maart 2020. 
De kopij dient in de week ervoor uiterlijk op de dinsdag 
te worden aangeleverd: voor de volgende editie is de 
deadline dus dinsdag 17 maart 2020.

DE GOUDEN DRAAD (13) 
De onzichtbare verbinding 

van de Eeuwige God met al wat leeft
Laatst werd ik door mijn peetzoon uitgenodigd voor een 
lezing over “Omdenken”. Heel interessant, maar wat me 
toen op viel was het grote aantal veertigers en vijftigers 
in de zaal. Echt een paar honderd. Het ging over je ma-
nier van kijken: hoe kijk je tegen alles aan, in je relatie, je 
werk, opvoeding van kinderen enz.  Daar is blijkbaar toch 
veel behoefte aan!
Een paar quotes van Bertold Gunster: Een optimist zegt: 
mijn glas is half vol, bij de pessimist is het glas half leeg, 
maar iemand die 'omdenkt' zegt:'waar is de kraan? Of 
over de z.g. 'ja-maar -zeggers':“Ja-maar-zeggers brengen 
niet alleen elk idee om zeep, ze ruïneren bedrijven, zelfs 
hele industrieën. Ja, maar zo werkt dat niet – Ja, maar 
dat kunnen we niet betalen.  Ja, maar wat als het mislukt. 
Ja-maar-zeggers hebben de antwoorden. Zij zien de be-
ren op de weg. Als je je in gezelschap bevindt, kijk goed 
rond. Wie zijn hier de ja-maar-zeggers en wie de ja-en-
zeggers? Laat ons de ja-zeggers koesteren. Ze durven te 
dromen én te doen. Ze bereiken het onbereikbare, keer 
op keer. Ja, en hoe zorgen we dat het werkt? Ja, en wat 
kunnen we investeren? Ja, en wat als alles lukt? Ja-en-
zeggers stellen de vragen. Zij zien de beren én de weg.  
'Ja' als levenshouding! Want: 'ja' is als scheppende taal, 
het meest creatieve, ontregelende, motiverende, kort-
om het krachtigste instrument, dat wij tot onze beschik-
king hebben. 'Ja' is het woord dat gelijk staat aan alles 
wat leeft; de energie in de natuur , het verlangen van de 
mens, een rivier die naar beneden stroomt, een zomerse 

stortbui, het plezier waarmee kinderen aan het eind van 
een schooldag het plein oprennen, de oerkracht waar-
mee een nieuw mens geboren wordt. Leven is 'Ja'!
En elke zondag kun je die positieve boodschap horen in 
de kerk waar onze pastoor fantastisch preekt! Komt dat 
zien! Komt dat horen! Want Bijbelse verhalen en psal-
men daar kunnen we ons mee verbinden, omdat ze ge-
loofwaardig voor ons zijn. Ze gaan allemaal over diepe 
menselijke verlangens en zinsvragen. Die waren eeuwen 
geleden niet anders dan nu”.

Annette Jetten-Sevriens
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