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UPDATE MAATREGELEN BISSCHOPPEN 
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Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart 
heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de 
Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een ge-
sprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherp-
te Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verant-
woordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, 
zeggen de bisschoppen. Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maat-
regelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten:

• Geen publieke vieringen tot en met Pinksteren. Besloten vieringen alleen 
in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren, zonder de 
deelname van andere gelovigen, met in achtneming van alle strikte maatre-
gelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid. Dit betekent met in-
gang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vieringen niet kan 
worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve 
meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie 
onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten 
de heilige mis worden uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum 
(laatste heilige communie voor stervenden).

• De kerken zijn waar mogelijk open voor gelovigen die komen voor gebed 
of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te 
brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht ne-
men op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid

• Uitvaarten en huwelijken. Op de site van de rijksoverheid worden in ver-
band met het afgelasten van samenkomsten uitzonderingen genoemd voor 
religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Zo mogen uitvaarten en 
huwelijksvieringen plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 29 perso-
nen. De bisschoppen hebben het volgende besloten: Kerkelijke uitvaarten 
en huwelijken worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mo-
gelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, 
gezondheid en hygiëne. De heilige communie kan bij deze vieringen niet 
worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve 
meter niet kan worden gehandhaafd en ook het delen van de communie 
onveilig kan zijn.

De bisschoppen: “We doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus 
nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. 
Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van 
mensen worden.” De bisschoppen vragen begrip van de gelovigen en wijzen op 
de noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen samen-
komsten. Ze vragen om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor 
elkaar verbonden te blijven.
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AFSCHEID 
DOKTER NYPELS

Vanaf de Niersbrug zag je deze prachtige treurwilg 
waaraan ik virtueel mijn stethoscoop hang.

In de jaren 1972 tot 1977 (toen de rondweg om 
Gennep geopend werd) keek ik ernaar uit, onder-
weg van Maastricht naar Nijmegen en terug. M’n 
reisgenoten in het Dafje of de Fiat 500 kenden mijn 
bewondering voor die boom en het voorgevoel dat 
ik erbij had: in Gennep gaat iets met mij gebeuren.

En zo geschiedde!
Achter die overhangende takken ontdekte ik een 
stadje en een gemeenschap van mensen die me 
dierbaar geworden zijn.

Van 1985 tot nu ben ik er met hart en ziel en met 
veel plezier huisarts geweest. 1 april (geen grap) ga 
ik met pensioen.

In de beginjaren deed ik nog bevallingen. Een aantal 
jaren geleden kregen de eerste kinderen die ik ter we-
reld mocht helpen zélf kinderen. Dat is het mooie van 
het huisartsenvak: de continuïteit, gezinsarts zijn, ver-
banden zien en de context kennen. Beschikbaar zijn 
en tot steun proberen te zijn. Een eind mee mogen 
gaan op soms ingrijpende, soms aangrijpende paden. 
Maar ook mee mogen genieten van grote en kleine 
overwinningen en vreugdevolle gebeurtenissen.
Dat ga ik zeker missen, net als ik mijn collega’s en 
onze assistentes, met wie ik zoveel jaren zo intensief 
heb samengewerkt, ga missen.

De boom heeft het na honderd jaar in 2015 begeven. 
Ik ga na vijfendertig jaren als huisarts met pensioen en 
sta aan de ochtend van een nieuwe fase in mijn leven.

Meer tijd om samen met Lilian, kinderen en kleinkin-
deren (Isea Paloma net één, Jona al bijna twee!) te 
zijn. Om te wandelen, te reizen, te lezen, te zingen 
en dingen te doen die ik zelf uit kan kiezen. Hier in 
Gennep, waar ik me heel erg thuis ben gaan voelen.

Ik wil u oprecht bedanken voor het vertrouwen dat u 
mij gegeven heeft, voor uw hartelijkheid en voor uw 
geduld als ik weer eens wat uitliep.

Ik draag de praktijk over aan Alexandra Parlevliet en Mij-
ke Verhagen, die ieder drie dagen gaan werken. Sinds ok-
tober 2019 werken ze ieder al twee dagen in onze prak-
tijk zodat we elkaar en elkaars werkwijze goed hebben 
leren kennen en ik ben erg blij dat ik de praktijk met een 
gerust hart aan hen kan toevertrouwen. Zij passen prima 
in het team en zij voelen zich al thuis in onze praktijk.

Om praktische redenen hebben we de ene helft van 
mijn patiënten ingedeeld bij dokter Parlevliet en de an-
dere helft bij dokter Verhagen. Maar het staat u  vrij om 
daarin te kiezen. U kunt dat via de assistente regelen. 
De praktijken van de andere collega’s zijn gesloten.

Zeer tot mijn spijt heeft de op 28 maart geplande 
afscheidsreceptie níet door kunnen gaan in verband 
met de risico’s aangaande het Coronavirus.

Het ga u goed!
Raymond Nypels
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NA 4 JAAR NEEMT SECRETARIS HOLGER RODOE 
AFSCHEID VAN HET KERKBESTUUR 

Vele mensen in Gennep e.o. kennen Holger Rodoe. Een zeer enthousiast ge-
meenteraadslid namens de VVD Gennep en kerkbestuurslid van de parochies 
H.Martinus en H.Norbertus Gennep. Namens die laatste functie willen wij jou, 
Holger, van harte bedanken voor de vier mooie jaren waarin jij op energieke 
manier secretaris was van ons kerkbestuur. Je hebt jouw door God gegeven ta-
lenten ingezet voor de geloofsgemeenschap. Daarnaast heb je veel tijd en ener-
gie gestoken om samen met ons manieren te vinden om een levendige Kerkge-
meenschap te zijn en te blijven. Wij hebben je heel graag in ons midden gehad 
en vinden het erg jammer dat je gaat vertrekken. Maar we respecteren je keuze, 
we wensen je veel succes in je nieuwe uitdagingen en we wensen je boven alles 
Gods zegen. Holger, nogmaals dank!

Hartelijke groet van Riet, Dory, Charles, Carla, Leo en pastoor.

HARTELIJK DANK VOOR VEEL MOOIE MOMENTEN 
GEDURENDE DE AFGELOPEN 4 JAREN

Beste parochianen,

Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan. In-
middels ben ik al 4 jaar met veel plezier secretaris 
van het kerkbestuur van onze twee RK parochies H. 
Martinus en H. Norbertus. Vier jaar, dat is de benoe-
mingsperiode voor elk kerkbestuurslid. Vandaar dat 
er dit jaar voor mij ook het moment is om te kie-
zen tussen herbenoeming en aftreden. Na lang wik-
ken en wegen ben ik tot de conclusie gekomen dat 
het voor mij steeds lastiger wordt om de taken van 
secretaris te combineren met mijn dagelijkse werk-
zaamheden en mijn politieke activiteiten. In de prak-
tijk merk ik dat de tijd die ik beschikbaar heb geen 
recht doet aan het belang van de rol als secretaris. 
Het is niet dat ik nu per direct zal aftreden, in over-
leg met pastoor Kessels en het kerkbestuur is er voor 
gekozen om een overgangsperiode te hanteren om 
een mogelijke opvolger in te werken en een soepele 
overdracht van de taken te garanderen. Vandaar dat 
ik ook eenieder wil oproepen om te overwegen om 
actief te worden voor onze parochiegemeenschap, 
bijvoorbeeld als secretaris.

De afgelopen jaren heb ik gezien hoeveel enthousi-
aste vrijwilligers we hebben die vanuit ons gezamen-
lijk geloof en met passie voor de gemeenschap een 
bijdrage leveren. Het zijn de vrijwilligers die naast 
het kerkbestuur en de pastoor onze twee parochies 
draaiende houden. Als secretaris heb je weliswaar 
niet dagelijks contact met alle vrijwilligers, maar je 
krijgt een goed beeld van wat er speelt en je bent be-
trokken bij allerlei activiteiten. Het was een bijzonder 
plezier om gedurende mijn jaren als kerkbestuurslid 
pastoor Kessels in onze parochies te mogen verwelko-

men en vervolgens ook 
samen met hem een bij-
zondere Sacramentsdag 
te vieren. Onder veel be-
langstelling hebben wij 
ook afscheid genomen 
van onze deken Huis-
man. Het was mooi om 
te zien hoe we als paro-
chianen bijeen kwamen 

om zijn leven en rol in de Gennepse samenleving te 
herdenken. Daarnaast kijk ik terug op veel plezierige 
momenten tijdens onze vrijwilligersdagen, de koffie-
na-de-mis of tal van andere activiteiten gedurende 
de afgelopen jaren. 
Het was en is een voorrecht om als lid van het kerk-
bestuur betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van 
zo'n levendige gemeenschap. Maar laat ik afsluiten 
met een oproep: onze parochies hebben u nodig, we 
staan voor nieuwe uitdagingen als we kijken naar de 
samenwerking met de omliggende parochies, het 
teruglopende aantal kerkgangers en de nijpende fi-
nanciële situatie van de kerk. Ga dus niet achterover-
leunen en denk niet dat een ander het wel zal oppak-
ken... kijk juist naar wat u kunt bijdragen!

Graag wil ik u hartelijk danken voor veel mooie mo-
menten gedurende de afgelopen 4 jaren. Tot slot wil 
ik in het bijzonder Riet, Dory, Monique, Frans, Charles, 
Carla, Leo en uiteraard pastoor Kessels danken voor 
de plezierige samenwerking in het kerkbestuur.

Holger Rodoe
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BIJ HET OVERLIJDEN VAN ‘UNNE  ÉCHTE GENNEPSE JONG’
Han Albers op 76-jarige leeftijd overleden

GENNEP. Het is ruim 20 
jaar geleden dat ik her-
nieuwd kennis mocht ma-
ken met Han Albers. Dat 
was b.g.v. de heropstan-
ding van de Gennepse re-
vue. Een initiatief van een 
aantal Gennepenaren on-
der aanvoering van zwager 
Cees Westgeest. Als Gen-
nepenaar in hart en nie-
ren, zoals ik er maar weinig 
heb gekend, kon hij geen 
nee zeggen toen hem ge-
vraagd werd om samen 
met o.a. Jan Heldens, 

Truus Rütter en John Kropman het script te schrijven voor 
‘Milleniumspektakel - ’n greep uit Genneps rijk verleden’.

Daarvoor was ik eind 60er jaren kort collega van hem ge-
weest bij PaGe waar hij, maar dat weet ik niet helemaal 
zeker, mede aan de wieg stond van de in Gennep bedach-
te slogan: “Koning, Keizer, Admiraal – Popla kennen ze al-
lemaal”. En begin 70er jaren volgde ik hem natuurlijk van-
wege zijn wekelijkse column in de Maas- en Niersbode, 
waar hij middels zijn Notenkrakerssuite regelmatig het 
reilen en zeilen ten gemeentekantore, meer in het bijzon-
der burgemeester Gilissen, op de hak nam.

Met zijn vertrek in 1973 naar het westen van het land, 
verloor ik hem uit het oog, totdat. Ja, totdat hij ergens in 
1999 bij ons in de Niersstraat opdook voor wat informatie 
en ik ontdekte dat we een gemeenschappelijke belang-
stelling hadden voor alles wat met kranten te maken had, 
uitgeven en geschiedenis. En wat dat laatste betreft:  het 
vastleggen ervan. In welke vorm dan ook.

Toen hij in 2005 weer veel 
in Gennep was i.v.m. de 
voorbereidingen van zijn 
tweede revue ‘Onder het 
Carillon – Karel, bedankt’ 
vatten we samen het idee 
op om zijn in de Maas- en 
Niersbode gepubliceerde 
columns te bundelen en te 
voorzien van unieke foto’s. 
Hetgeen in 2006 leidde tot 
de uitgave van onze eer-
ste gezamenlijke productie: 
“Langs kronkelwegen”. In 
2008 gevolgd door “Met torens fraai omstuwd”. En vanaf 
dat moment was er geen houden meer aan. Nog in dat-
zelfde jaar werd de geschiedenis van 130 jaar bejaarden-
zorg in Gennep uitgegeven, in 2009 zag “Ondernemend 

Gennep” het licht, in 2010 “Gennep op drift - De evacu-
atie”, in 2011 “Vijftig jaar Genneps Vocaal Ensemble” en 
niet te vergeten “75 jaar PaGe”. Tussendoor, en dat was ik 
bijna vergeten, twee activiteiten van de buitencategorie: 
in 2009/2010 de actie ‘Red de Toren’ om de restauratie 
van de oude Martinustoren te bekostigen en in 2011 de 
revue ‘Achter de duinen en de heggen’ waarvan hij het 
script nu eens helemaal alleen schreef.

In 2013 hadden we samen de handen vol aan het 50ja-
rig bestaan van supermarktketen Jan Linders (boek, ten-
toonstelling/gids), in 2017 “Een jubileumjaar in vogel-
vlucht” en in de tussentijd had hij ook nog kans gezien 
een 211 pagina’s dik boek te schrijven over de geschie-
denis van zijn voorouders gedurende de periode 1875 
– 1975. Dit werk “Waar ik vandaan kom” beschouw ik 
persoonlijk niet alleen als zijn levenswerk maar ook het 
beste boek dat van zijn hand is verschenen. Waarom? 
Op de eerste plaats vanwege zijn opmerking in dat boek 
dat hij beschikte over ‘een vierkante familie’, hetgeen in-
hield dat hij vier opa’s en vier oma’s had en uiteraard de 
manier waarop hij het leven hier in Noord-Limburg be-
schrijft in de eerste helft van de vorige eeuw. Als u daar 
geïnteresseerd in bent moet u dit boek beslist lezen.

Waar ik nu mee worstel is de vraag waarom Han eigenlijk 
nooit in aanmerking is gekomen voor een Ganapja! Hij 
was er toen nog maar net, maar in 2016 bij de lancering 
van de 4de revue ‘Carrousel’ had dat bijv. gekund, ten-
slotte hebben/hadden we het voor een groot gedeelte 
aan Han Albers te danken dat Gennep sinds 1999 weer 
van een revue kon genieten. Maar misschien kan het als-
nog: postuum.

Mayra en de (klein)kinderen vanaf deze plaats heel veel 
sterkte de komende tijd en vind steun bij de gedachte 
dat wij hier in Gennep aan deze Lieve man, Levensgenie-
tende papa en Happy Socks Opa nog vaak zullen denken. 
Blijf gezond. 

Gennep, april 2020
Sjang Noy en medewerk(st)ers 

van Printmarkt.eu   
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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
In verband met het Coronavirus (COVID-19) worden alle publieke liturgische vieringen tot en met Pinksteren 
31 mei afgelast. De bisschoppen begrijpen dat het feit dat deze vieringen niet door kunnen gaan voor vele 
parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijk-
heid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door 
het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ 
Onze Mariakapellen in Gennep blijven open om zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen. 
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PAASVIERINGEN VANUIT GENNEP  EN ROERMOND 
OP LANDELIJKE EN LOKALE TV

Pasen is het belangrijkste christelijke feest van het 
jaar. Door de genomen maatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus kunnen er voorlopig geen pu-
blieke kerkdiensten plaatsvinden. KRO-NCRV zendt 
elke zondagmorgen op NPO2 vanuit een andere kerk 
in Nederland een heilige mis uit. Op Eerste Paasdag 
gebeurt dit vanuit de Munsterkerk in Roermond, die 
dit jaar haar 800-jarig bestaan viert. Door een sa-
menwerking tussen de landelijke en de regionale 
omroep is de viering ook live op L1 te zien. De televi-
siemis op Eerste Paasdag begint om 11.00 uur. Dat is 
een uur later dan gebruikelijk op zondag, omdat de 
KRO aansluitend om 12.00 uur de zegen Urbi et Orbi 
met paus Franciscus vanuit Rome uitzendt.

Palmzondag 
Uitzending vanuit Gennep: Op Palmzondag (5 april) 
wordt om 15.00 uur de eucharistieviering met de ze-
gening van de palmtakken uitgezonden door Gennep 
News vanuit de dagkapel van de Martinuskerk. De H. 
Mis is te zien op TVL kanaal 44 Ziggo. Ook terug te zien 
op www.gennep.news.
Uitzending vanuit Landgraaf: Tevens wordt op Palm-
zondag om 10.00 uur de eucharistieviering met de 
zegening van de palmtakken uitgezonden vanuit de 
Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. Voorafgaand 
is om 9.45 uur het programma Geloofsgesprek te 
zien, waarin Leo Fijen deze keer praat met deken Rob 
Merkx van Roermond over de impact van het corona-
virus op een parochie en het niet doorgaan van The 
Passion in zijn stad.

Goede Vrijdag vanuit Kruiswegpark Roermond
Op Goede Vrijdag 10 april wordt ’s middags om 15.00 uur 
door KRO-NCRV op NPO2 een meditatief programma 
rond de kruisweg uitgezonden. Bisschop Harrie Smeets 
neemt de kijkers in het Kruiswegpark in Roermond mee 
langs de staties met het lijden van Christus. In de uitzen-
ding zijn teksten te horen van Trouw-columnist Stephan 
Sanders en muziek van het koor Wishful Singing.

Paaswake vanuit Munsterkerk
Op Paaszaterdag wordt ’s avonds om 23.15 uur live 
vanuit de Munsterkerk in Roermond de Paasweke 
uitgezonden met hulpbisschop Everard de Jong als 
hoofdcelebrant. Tijdens deze viering wordt –  even-
eens zonder de aanwezigheid van kerkgangers – het 
Paaslicht ontstoken en de hernieuwing van de doop-
belofte uitgesproken. Ook deze viering is te volgen via 
KRO-NCRV op NPO2.

Eerste Paasdag 
Uitzending vanuit Gennep: De eucharistieviering van 
Eerste Paasdag wordt om 15.00 uur vanuit de dagka-
pel van de Martinuskerk uitgezonden door Gennep 
News. De H. Mis is te zien op TVL kanaal 44 Ziggo. Ook 
terug te zien op www.gennep.news.
Uitzending vanuit Roermond: De eucharistieviering 
van Eerste Paasdag wordt live vanuit de Munsterkerk 
in Roermond uitgezonden door KRO-NCRV en door de  
regionale omroep L1. Hoofdcelebrant in deze Paasviering 
is bisschop Harrie Smeets van Roermond. Het wordt een 
sobere viering zonder kerkgangers, zoals dit sinds het begin 
van de coronacrisis gebruikelijk is.

JONGKATHOLIEK KOMT MET ONLINE 
FACE TO FACE CATECHESE IN TIJDEN VAN CORONA

Nu vele evenementen en bijeenkomsten wegens het co-
ronavirus zijn afgelast, lanceert Jongkatholiek een nieu-
we initiatief: “online face to face catechese”. Jongeren 
kunnen zich aanmelden om zeven weken lang, op een 
vast tijdstip in te loggen en catechese te volgen over een 

bepaald onderwerp. “Het verschil met een webinar op 
youtube is, dat jongeren elkaar kunnen zien en live in-
teractie hebben met elkaar,” vertelt Gerrie Conen, pro-
jectleider van JongKatholiek. “Jongeren hebben vooral 
in deze tijd ook behoefte om elkaar te zien en elkaar te 
bemoedigen. Dat combineren we met de face to face ca-
techese.”

Zeven avondsessies
Jongkatholiek heeft twee onderwerpen “Hulp van bin-
nen”, over deugden, wat is goed om te doen en wat niet. 
Tweede onderwerp is “De diepste twijfels”. Jongeren 
gaan voor dit onderwerp in gesprek over de  twijfels en 
vragen bij hun geloof. Elk onderwerp is verdeeld over ze-
ven online sessies. De sessies vinden plaats op dinsdag- 
of donderdagavond en de deelname is gratis. Meer in-
formatie over de online catechese en aanmelding is te 
vinden op de website van Jongkatholiek.
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IN MEMORIAM
Chris Sanders

* Susteren, 20 april 1920  
† Gennep, 18 februari 2020

Ziene stool is leag, 
zien stum is stil,

whèm hem heat gekènd, 
wèt waat dit zegge wil.

We hebben afscheid moeten nemen van een wel heel 
bijzondere man. Hulpvaardig en zorgzaam, niet alleen 
voor zijn vrouw Gerda, maar ook voor familie en vrien-
den. De liefde voor Gerda bracht hem naar Gennep. Hij 
wilde altijd nog een keer terug naar Susteren, maar dat 
heeft niet zo mogen zijn. Tot het laatst behield hij zijn 
levenslust en de sterke wil  om door te gaan. Helaas, de 
geest was nog jong maar het lichaam was op.

Ter herinnering aan mijn lieve, 
sterke man, papa en opa.

Frans Teunissen
* Oeffelt, 18 september 1939  

† Gennep, 10 maart 2020
Gèn poespas, Held, Snel, 
Prins carnaval, Handig, Behulp-
zaam, Humor, Kegelen, Cre-
atief, Optimist, Lief, Prins 
carnaval, Praktisch, Schoen-
maker, Old-timer liefhebber, 
Doener, Prater (met handen 
en voeten), Oplosser, Intelli-
gent, Organisator, Onderne-
mend, Bourgondiër, Sociaal, 
Harde werker, Familieman, 
Betrokken, Feestnummer.

Wenny, Meriam, Gerard, Jan-
neke, Pieter, Trude, Tim, Ciel, 
Sam, Floor, Mika, Jens en Sieb

Jos van Duuren
* Ledeacker, 8 oktober 1932

† Gennep, 24 maart 2020 

Jos werd geboren in Ledeacker. Samen met zijn 
broers en zussen groeide hij op in de boerderij aan 
de Hoenderstraat.

Zijn hele leven was hij actief als vrijwilliger. Hij zat 
bij de brandweer, in het bestuur van de wijkraad, de 
KBO en de kanarievereniging, was beheerder van Het 
Hökske en hij was ambulancechauffeur. Ook voor de 
kerk heeft hij veel betekend. Ruim 25 jaar heeft hij 
als acoliet in de H. Mis meegeholpen. Je deed nooit 
tevergeefs een beroep op hem. 
Zijn maatschappelijke betrokkenheid werd in 2007 
bekroond met een Koninklijke onderscheiding als Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.

Naast deze bezigheden genoot hij enorm van zijn 
kleinkinderen Marjelle, Carlijn, Roy en Amy. Eerst de 
logeerpartijtjes waarbij alles mocht van opa: tenten 
bouwen onder de tafel, kamperen in de tuin en ’s 
ochtend knuffelen in bed. Later volgden de geode 
gesprekken over school. Verkering, rijlessen en hoe 
het ermee ging. Hij was altijd geïnteresseerd.

Het 50jarig huwelijk werd gevierd met een groot feest. 
Erg dankbaar waren Jos en Willemien voor de grote op-
komst tijdens de receptie. Het was een prachtige dag. 
Jos was graag onder de mensen en hield ervan om an-
deren te helpen. Hij was dankbaar dat hij tot voor kort 
zo’n mooi, gezond en actief leven heeft kunnen leiden.

Trots zijn wij op onze lieve man, vader en opa. We 
zullen jouw gedachten en ideeën verder uitdragen,, 
zodat je in ons hart verder leeft.

Willemien van Duuren-Takken 
en (klein)kinderen
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Samen sterkSamen sterk
HELP DE HORECA

GENNEP - Door de sluiting van de horeca zitten de meeste 
horecazaken tijdelijk, inmiddels is bekend dat dit sowieso al 
t/m dinsdag 28 april duurt, zonder inkomen. Help jouw favo-
riete horecazaak door bijv. een waarde- of cadeaubon te ko-
pen. Zo kunnen zij nu de huur en andere vaste lasten blijven 
betalen en heb jij straks iets leuks om naar uit te kijken zodra 
de deuren weer open gaan. Je mag zo’n cadeaubon natuur-
lijk ook voor iemand anders kopen!
Hoe je de horeca, op dit moment, nog meer kunt helpen is 
een dezer dagen een keertje “thuis uit te gaan eten!” Dat 
kan heel eenvoudig door bij een van de horecazaken binnen 
onze gemeente je maaltijd(en) te bestellen en die dan op 
een door jouw gewenst tijdstip op te halen.
Bij de een kan dat bestellen telefonisch, bij de ander via de 
site of zoals bij ’t Töpke in Milsbeek ook via facebook. Voor 
de juiste afhaal- en openingstijden hebben we verderop een 
handige gids gemaakt. Het overzicht is, vaak na tel. ruggen-
spraak,  met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. 
Wijzigingen, om welke reden dan ook, zijn niet uitgesloten!

Kick out  CoronaKick out  Corona
KOOP LOKAAL

Als we ons winkelgebied 
in stand willen houden en 
straks weer gezellig een ter-
rasje pakken, zullen we ons 
huidige koopgedrag eens 
serieus tegen het licht moe-
ten houden. Het is nl. niet al-
leen de horeca die het zwaar 
te verduren heeft, maar ook 
(bijna) al onze andere colle-
ge ondernemers die zich het 
voorjaar heel anders hadden 
voorgesteld. Een kleurrijk, 
bruisend centrum vol goed-

gemutste bezoekers i.p.v. lege straten, stoelloze terrassen en 
winkeldeuren die van onder tot boven zijn volgeplakt met A4t-
jes met daarop wat we wel en/of niet mogen/moeten doen.

(Lees verder pag. 10)

Gennepse ondernemersGennepse ondernemers
in crisistijdin crisistijd
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HORECA EN AANVERWANTE ZAKEN 
DIE U TOCH VAN DIENST ZIJN*

ONDERNEMER:    AFHAALTIJD:

    
    dagelijks tussen
    12:00 - 18:00 u

Sint Janstraat 41, 6595 AA Ottersum
0485 511 593 - www.heldro.nl

    vr. t/m wo. 
    11:30 - 19:30 u
     in overleg kan 
                    ook worden bezorgd

De Grens 3, 6598 DK Heijen 
0485 231 603 - defabriekheijen.nl

         
   

         di. t/m zo.
    16:00 -19:30 u

Kerkstraat 10, 6596 AL Milsbeek
0485 215 305 - www.eetwinkeldeaanloop.nl

  
    

    di. t/m zo.
    16:00 -21:00 u 

Brugstraat 1, 6591 BA Gennep
0485 215 151 - www.trattoriadagiorgio.nl

    di. t/m zo.
    16:00 - 19:30 u

Sint Janstraat 48, 6595 AD Ottersum
0485 511 786

    do. t/m din.
    17:00  - 19:30 u

Rijksweg 28, 6596 AB Milsbeek
0485 516 390  - www.topke.nl

    wo. t/m zo.
    17:00 – 19:30 u 
    in overleg kan 
    ook worden bezorgd

Zandstraat 55, 6591 DB Gennep
0485 516 840 - www.brasserietgeveltje.nl

*Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM 
en vermijden wij fysiek contact, reguleren wij de ophaaltijden, 
houden wij afstand bij het afgeven en kun je bij ons pinnen.

OPROEP
Daarom ons advies: loop eens wat vaker bij de lokale slager, 
bakker of kaasboer binnen, haal die fles wijn of foezel bij de 
slijter en koop, als je van kwaliteit houdt, dat ondergoed of 
de bikini gewoon hier in Gennep. En dan kan het misschien 
een keer iets duurder zijn, bedenk dan dat goedkoop eerder 
duurkoop is dan andersom. Deze oproep geldt niet alleen 
voor die grote groep particuliere klanten waar wij het als on-
dernemer (straks) zo van moeten hebben. Tuurlijk geldt dit 
ook voor de ondernemers zelf. Als je als ondernemer, bijv. 
van mij en de kinderen - want zo zijn ze opgevoed - verwacht 
dat we bij jou het vlees blijven halen, de schoenen of meu-
beltjes kopen, moet ‘de liefde’ wel van twee kanten komen. 
Persoonlijk erger ik me nog te vaak als er bijv. bij ons een ge-
boortekaartje op de mat valt, dat op internet is besteld. Ter-
wijl ‘die’ vaak niet op kunnen tegen onze service én prijzen. 
En zo denk ik dat er nog veel meer ondernemers zijn die er 
ook zo over denken. Nog nooit heb ik hier in de regio langs 
een voetbalveld een reclamebord zien hangen van de een of 
andere internetdrukker. Gewoon omdat dat volk voor zo’n 
zaken niet te bereiken zijn.
Denk daar eens aan als lid van de voetbal, volleybal- of ten-
nisclub. Of maakt het je niet uit wat je volgend jaar aan con-
tributie moet betalen!

GEMEENTE
En we praten dan wel steeds over onze eigen inwoners en 
de toeristen, die hopelijk nog gaan komen, vergeet ook niet 
ons eigen gemeentebestuur. Nog steeds wordt er veel te 
veel geld elders uitgegeven dat ook in Gennep, vaak tegen 
dezelfde vergoeding, had kunnen worden besteed. Bij deze 
dus ook aan ‘het Ellen Hoffmannplein’ de dringende oproep 
voortaan eerst eens in Gennep ‘rond te neuzen’ en niet an-
dersom. Als u daar behoefte aan hebt; de voorbeelden lig-
gen hier voor het oprapen…

Allen een  Fijne Pasen gewenst
Sjang Noy en medewerkers
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Dank voor uw vertrouwenDank voor uw vertrouwen
in de af gelopen 5 jaar!in de af gelopen 5 jaar!

1 april 2015 opende horecakoppel Stefan en Ankie Vloet- 
van der Mooren de deuren van Brasserie ’t Geveltje in een 
van de meest karakteristieke panden van het centrum van 
Gennep.

Nu, 5 jaar later, staan zij samen met een team van professionals  
op het gebied van gastronomie, nog steeds garant voor  
Limburgse gastvrijheid gecombineerd met culinair vakman-
schap en (h)eerlijke dagverse lokale producten.

Dankjewel!
Team ’t Geveltje

Wist u dat u uw bestelling van Chris 
Cox Groente & Fruit ook kunt 
afhalen in de winkels van ARTS 
bakkers van Hier in Gennep?

Andersom kun je al dat lekkers 
van ARTS Bakkers van Hier ook 
afhalen bij Chris Cox in Boxmeer. 

We doen het  samen!We doen het  samen!
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Smullen uit  de luxe Smullen uit  de luxe Paasknapzak!Paasknapzak!
Idee voor Pasen! 
Nu we er met Pasen min-
der op uit kunnen, maak er 
thuis dan iets gezelligs van. 
Dek de tafel mooi en serveer 
de smaakvolle en verrassen-
de gerechtjes uit onze Paas-
knapzak.  De inhoud zal je 
verrassen; pasteitje met ra-
gout, aspergesoep , gerook-
te zalm, vleeswaren, salades 

en nog meer. Zelfs aan de asperge is gedacht! En ook iets 
zoets toe. Dat wordt smullen! Met al dit lekkers vier je de 
hele dag een vrolijk Paasfeest. 

Oh ja, sommige dingen moet je thuis wel even opwar-
men maar dat is toch zo gedaan? Dit keer zit alles in een 
handig knapzak rugzakje verpakt. Kun je die later ook nog 
eens gebruiken.

Een paasknapzak-de-luxe voor 2 personen kost € 25,- per 
persoon ( € 50,- per zak)  en is direct bij ons te bestellen 
via 024 696 15 97 of via info@plasmolensehof.nl.  

Ophalen 
De knapzak is na bestelling bij ons op te halen op zater-
dag 11 april en beide Paasdagen tussen 10.30 - 14.30 uur. 
Zo simpel kan genieten zijn met Pasen. 

Paastip: Verras iemand met Pasen en geef deze Paas-
knapzak-de-luxe cadeau!
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BEMOEDIGENDE WOORDEN 
VAN PAUS FRANCISCUS

Vrijdag 27 maart hield 
paus Franciscus eucha-
ristische aanbidding en 
gaf hij een buitengewo-
ne Urbi et Orbi-zegen, 
terwijl hij voor de we-
reld bad. Paus Francis-
cus sprak over geloof 
en vertrouwen in God 
in een tijd waarin men-
sen vrezen voor hun le-

ven, net als de leerlingen toen hun boot werd gevan-
gen in een gewelddadige storm.

De paus zei: “We hebben een anker: door zijn kruis 
zijn we gered. We hebben een roer: door zijn kruis zijn 
we verlost. We hebben hoop: door zijn kruis zijn we 
genezen en omarmd, zodat niets en niemand ons kan 
scheiden van zijn verlossende liefde. Wie het kruis van 
Christus omarmt die vindt de moed om alle ontberin-
gen van de huidige tijd te omarmen. Wie de Heer om-
armt die omarmt de hoop. Dat is de kracht van het 
geloof, dat ons van angst bevrijdt en ons hoop geeft.”

De paus ging ons voor in gebed: “Heer, moge U de we-
reld zegenen, moge U ons lichaam gezond maken en 
ons hart troosten. U vraagt aan ons om niet bang te 
zijn. Maar ons geloof is zwak en we zijn bang. Maar U, 
Heer, laat ons niet aan de genade van de storm over. 
Zeg ons nog een keer: ‘Wees niet bang’ (Mt 28, 5). En 
wij, samen met Petrus, hebben al onze zorgen op U 
gericht, want U geeft om ons.”

Verder zei de paus: “Gods oproep om zich te bekeren, 
klinkt deze vastentijd in ons hart. Dit is een tijd om dat-
gene wat wezenlijk is te scheiden van datgene wat niet 
zo is. Het is een tijd om ons leven weer op de rails te 
krijgen met betrekking tot God en anderen. Hoeveel 
mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het wel-
zijn van allen. Ons gebed en de dienst aan de naasten: 
dit zijn onze zegevierende wapens. De huidige storm 
legt onze kwetsbaarheid bloot en onthult de valse en 
overbodige zekerheden waaromheen we onze dagelijk-
se schema's, onze projecten, onze gewoonten en prio-
riteiten hebben opgebouwd.”

Tot slot zei paus Franciscus: “Een wezenlijk onderdeel 
van ons geloof is het besef dat we redding nodig heb-
ben, dat we niet zelfvoorzienend zijn! We hebben de 
Heer nodig, zoals oude zeevaarders de sterren nodig 
hadden. Laten we Jezus uitnodigen om in de boten 
van ons leven te komen. Laten we onze angsten aan 
Hem overdragen zodat Hij ze kan overwinnen. Net als 
de leerlingen zullen we ervaren dat er met Hem aan 
boord geen schipbreuk zal zijn.”

PASSIESPELEN TEGELEN
EEN JAAR UITGESTELD

PREMIÈRE: ZONDAG 9 MEI 2021
Maandagavond 23 maart heeft het bestuur van de 
Passiespelen in Tegelen kennis genomen van de nieu-
we maatregelen van de regering rondom het CO-
VID-19 virus. Een van de maatregelen is dat openbare 
bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn. Dit bete-
kent dat de repetities van De Passiespelen niet voor 1 
juni kunnen worden hervat en dat maakt het onmo-
gelijk om een verantwoord passiespelseizoen in 2020 
te organiseren. Het bestuur heeft dan ook met pijn in 
het hart moeten besluiten om de Passiespelen 2020 
niet door te laten gaan en te verplaatsen naar 2021. 
De nieuwe première vindt naar alle waarschijnlijkheid 
op zondag 9 mei 2021 plaats.

GEBEDSKAART
GEESTELIJKE COMMUNIE 

Niet alleen in nood, maar allereerst omwille van de liefde 
van Christus willen gelovigen, in navolging van de heili-
gen, dikwijls enkele ogenblikken denken aan de liefde die 
de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heils-
werk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen 
blijven. In de traditie van de Kerk heet dit de geestelijke 
communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegenheid 
zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam en Bloed te 
ontvangen, verlangen met onze Heer verenigd te zijn als 
in de sacramentele communie. Deze geestelijke commu-
nie is geen sacrament maar “de zuiveren van hart, die 
vurig wensen dat hun het heilig Sacrament mocht wor-
den gegeven, ook als dit niet mogelijk is, ontvangen de 
genade van het Sacrament naar de maat van hun verlan-
gen en gesteltenis” (Johannes Tauler).

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoor-
dig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te 
verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan 
ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke 
communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de 
hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit 
van U gescheiden worden. Amen
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Winst- en verliesrekening Parochies Gennep  31.12.2019
2019 2018 2019 2019

Eindsaldo Eindsaldo Norbertus Martinus

Winst- en verliesrekening parochie parochie
Kosten
Persoonskosten in loondienst / niet in loondienst 56.776,57 55.047,18 8.000,00 48.776,57 
Overige persoonskosten 10.215,91 10.686,67 3.766,10 6.449,81 
Totaal: Persoonskosten 66.992,48 65.733,85 11.766,10 55.226,38

Onderhoudskosten onr.goed /onderhoud aan gebouwen 12.735,42 14.222,69 1.501,77 11.233,65 
Overige kosten onr.goed/ Energie/Verzekeringen/Belastingen 22.788,97 22.937,81 3.929,87 18.859,10 
Totaal: Kosten onroerend goed 35.524,39 37.160,50 5.431,64 30.092,75

Onderhoudskosten begraafplaatsen 1.395,74 1.181,23 0,00 1.395,74 
Overige kosten begraafplaatsen/ Belastingen/Verzekeringen 400,08 529,20 0,00 400,08 
Totaal: Kosten begraafplaatsen 1.795,82 1.710,43 0,00 1.795,82

Rente en bankkosten, Servicekosten beleggen 8.896,12 7.382,14 2.270,17 6.625,95

Totaal: Kosten eredienst/ Altaarkosten/bloemen/kaarsen 4.144,46 4.708,70 2.075,06 2.069,40
Totaal Kosten pastoraal/Parochiebladen/Vrijwilligersdag 5.520,61 4.444,53 2.039,53 3.481,08

Afdrachten bisdom 16.812,40 13.664,80 3.635,88 13.673,72 
Overige afdrachten en bijdragen / Vastenactie 497,20 10,00 
Totaal: Verplichte en vrijwillige afdrachten en bijdragen 17.309,60 13.674,80 3.635,88 13.673,72

Totaal: Beheerskosten :  Administratie /kantoorartikelen /

/ kopieren/representatie/ automatisering / incidenteel 9.259,22 8.127,36 1.510,74 7.748,48
Totaal: Kosten 149.442,70 142.942,31 28729,12 120713,58

Opbrengsten

Kerkbijdragen 31.976,73 32.461,20 10.978,18 20.998,55 
Collecten 9.420,14 10.211,69 3.644,59 5.775,55 
Stipendia 2.725,00 3.949,00 1.080,00 1.645,00 
Overige bijdragen parochianen / offerkaarsen/uitvaarten/giften 7.288,76 11.401,46 3.684,21 3.604,55 
Totaal: Bijdragen parochianen 51.410,63 58.023,35 19.386,98 32.023,65

Opbrengsten uit onroerend goed 9.517,43 21.275,88 150,00 9.367,43 
Opbrengsten uit aandelen en obligaties 64.191,66 21.943,23 5.562,47 58.629,19 
Opbrengsten uit banktegoeden 1.525,48 1.090,17 115,55 1.409,93 
Totaal: Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen 75.234,57 44.309,28 5.828,02 69.406,55

Totaal: Opbrengsten begraafplaatsen 1.980,00 6.650,00 0,00 1.980,00
Totaal: Functionele inkomsten 953,30 160,00 0,00 953,30
Totaal: Incidentele baten 51,64 161,70 0,00 51,64
Totaal: Opbrengsten 129.630,14 109.304,33 25.215,00 104.415,14
Resultaat / Verlies 19.812,56 33.637,98 3.514,12 16.298,44
Totaal: Winst- en verliesrekening 149.442,70 142.942,31 28.729,12 120.713,58
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TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2019  
BEIDE GENNEPSE PAROCHIES

Persoonskosten in loondienst, een geringe toename  door hogere penssoenpremie
Persoonskosten  NIET in loondienst,  een  toename door hogere  pensioenpremie en toeslagen 

ONDERHOUDSKOSTEN: 
Onverwachte uitgaven dakdekkersherstelwerk Martinuskerk € 7600,- 
Rioolpompherstelwerk pastorie € 900,-   Daklekkage Norbertuskerk  € 375,- 
  
OVERIGE KOSTEN ONROEREND GOED:
betreft Verzekeringen € 8680,-   BSGW lasten  € 1950,- + Energiekosten  € 14100,- 
   
RENTE-BANK EN SERVICEKOSTEN BELEGGEN:
Maandelijkse kosten  € 1115,-  De Servicekosten Beleggen €  8680,- zijn door nieuwe inleg beleggingen toegenomen.

KOSTEN PASTORAAL:
Parochieblad  € 3517,-    Werkgroepen  € 64,-   Vrijwilligersdag  € 1700,-    overige  € 240,-

AFDRACHT AAN HET BISDOM:
Deze lijkt hoger dan in 2018, echter toen hebben we een restitutie van 6000,- over voorgaande twee jaar ontvangen.

OVERIGE BEHEERSKOSTEN : 
Bestuurskosten  € 474,-    Representatie  € 633,-    Administratie  € 451,-    Kopieerkst. € 1172,-   
Kantoorartikelen/porti   € 1042,-    Telefonie/internet  € 1928,-    Automatisering   € 1459,-    
Koffie, thee e.d.  € 697,-
    
BIJDRAGEN PAROCHIANEN:
Afname bij Kerkbijdrage min  € 485,-    Bij Collectes  min  € 891,-    Bij Stipenida min.   € 1224,-

OVERIGE BIJDRAGEN:
Afname min  € 4112,50. Door daling van aantal kerkelijke uitvaarten zijn er minder uitvaartcollectes, minder 
inkomsten uit rouwdiensten, minder uitvaartstipendia en minder Offerkaarsengelden. 

OPBRENGSTEN UIT ONROEREND GOED: 
Al enige jaren kampen we met een slechte betaler, in 2019 is dit een zeer dubieuze debiteur geworden. De 
verwachte opbrengst is in overleg met het Bisdom uit onze resulatenrekening gehaald en in de balans opge-
nomen als Dubieuze debiteur t/o  Reserve dubieuze debiteur. Met het Bisdom zijn we in overleg hierover. De 
verminderde opbrengst is hier € 15.635,46  
  
OPBRENGSTEN UIT  BELEGGINGEN:
In 2018 hebben we onze geldmiddelen in beheer gebracht bij ABNAMRO Mees Pierson teneinde meer in-
komsten te genereren.  Medio  2019 hebben wij dit verder uitgebreid met de verkregen opbrengsten uit de 
Verkoop van ons bezit aan RABO ledencertificaten. Op zeer dringend advies van Vermogensbeheer hebben 
wij de RABO ledencertificaten uit onze portefeuile gehaald  omdat het hier feiteljk om achtergestelde obliga-
ties gaat die onder toezicht van de Nederlandsche bank vallen. 
De Nederlandse bank kan hier fors ingrijpen waardoor er geen obligatierente mag worden uitgekeerd. wat 
zich direct vertaalt in een forse koersval, gevolgd door vermogensverlies. De in de afgelopen jaren opge-
bouwde, doch nog niet gerealiseerde, koerwinst hebben wij bij deze verkoop kunnen verzilveren waardoor 
de opbrengsten uit beleggingen dit jaar fors zijn toegenomen.

OPBRENGST BEGRAAFPLAATS:
De afname hier is ook een gevolg van minder kerkelijke uitvaarten en/of begravingen. 
In 2019. Min. € 4600,-  
  
RESULTATENREKENING:
Het eerder begrootte negatieve Resultaat voor 2019  bedroeg €  - 44.435,00 
dit is door het voorgaande beperkt gebleven tot   €   -19.812,56  
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EINDELIJK POSITIEF NIEUWS
GENNEP. Ondanks dat het openbare leven als gevolg van 
het Coronavirus nagenoeg plat ligt, werkt het SumMmer-
time bestuur gestaag door aan de voorbereiding van Sum-
Mmertime 2020 in hartje Gennep. Niet helemaal is nog 
of het Niersstadje vanaf zaterdag 20 juni weer kan en mag 
genieten van tien zaterdagen muziek, kunst en cultuur of 
eventueel een afgeslankt programma in augustus. Het Sum-
Mmertime bestuur heeft in ieder geval de programmering 
nagenoeg rond mocht van overheidswege de 'intelligente 
lockdown' worden opgeheven dan wel worden versoepeld.

Het programma bevat veel elementen uit eerdere SumM-
mertimeprogramma ‘s zoals een Kunstfestival, een Smart-
lappenkorendag, een Duitse dag en het befaamde 'Blues in 
Nierstown'. Een andere 'oude bekende' is de GESP-dag die als 
afsluiter van tien weken SumMmertime op 22 augustus staat 
gepland. Nieuw is een soort 'open podiumdag' waar lokale 
bands of artiesten zich kunnen presenteren. Deze noviteit 
staat geprogrammeerd op zaterdagmiddag 27 juni. Aanstor-
mend talent dat op dit podium een visitekaartje af wil geven, 
wordt van harte uitgenodigd zich te melden bij Marian Leide-
ritz middels een e-mail te aan: m.leideritz@planet.nl

PAASTRADITIES 
Paastakken in huis, eieren schilderen en zoeken, paasvuren 
aansteken en woonboulevards bezoeken. Het zijn slechts 
een paar van de vele paastradities die we in Nederland 
kennen. Maar waar komen al deze tradities vandaan en 
waarom doen we ze?

Het ei
Het ei hoort ook al sinds 
de 4e eeuw bij Pasen. Een 
ei staat in het Christendom 
voor vruchtbaarheid. Daar-
naast was het eten van ei-
eren belangrijk met Pasen 
omdat het bekend was dat 
je ervan aansterkte. Dat 
was nodig na strenge win-
ters met weinig eten. De 
kippen legden in de winter 
niet zo veel eieren en tegen 

de tijd dat het Pasen werd was er een eieroverschot. De 
boeren schilderden daarom de eieren, want dat deed je als 
je een ei cadeau gaf, en deelden ze uit aan de armen. 

UPDATE ROLSTOELBUS
Sinds het vorige persbericht van 17 maart is er voor ons als 
Stichting Vrienden van Norbertus weer het een en ander ver-
anderd. Met name onze geplande activiteiten wat de jaarlijk-
se acties betreft. Om te beginnen, de wandeltocht op Paas-
zaterdag 11 april en vervolgens de loterij tijdens de braderie  
van 24 mei; beiden zijn afgelast. Dit alles door de Coronacrisis. 
Maar dat is nog niet alles.  Ook onze recreatieve bustochten 
voor de bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen in 
Gennep zijn hierdoor niet mogelijk. Wij hadden voor de tus-
sentijd als nood een rolstoelbus gehuurd, maar hebben deze 
vanwege diezelfde crisis weer ingeleverd.   
Buiten het feit dat wij door het vervallen van de jaarlijkse ac-
ties belangrijke inkomsten missen is dit ook een aderlating 
voor ons als bestuur. Wij missen hierdoor nl. het belangrijke 
contact met onze doelgroep, onze achterban en onze onder-
steuners. 
Gelukkig blijven onze wervingsacties om ondersteuning 
door de Gennepse bevolking en het bedrijfsleven overeind. 
Hierdoor druppelen er nog steeds voor ons zeer belangrijke 
kleine en grotere bedragen binnen. Wij zijn daar iedereen 
ontzettend dankbaar voor. Toch nog even als herinnering: 
onze bankrekeningnummers zijn NL86ABNA0637830660 of 
NL67RABO0128827556 t.n.v. Stg. Vrienden van Norbertus. 

Wat de nieuwe bestelde rolstoelbus betreft: door het stilleg-
gen van de productielijnen bij diverse bedrijven weten we niet 
precies wanneer de bus geleverd gaat worden en dus ook niet 
wanneer we kunnen starten met de ombouw/inrichting tot 
rolstoelbus. Enkele extra weken en/of maanden zal dit zeker 
met zich meebrengen. Laten we hopen dat iedereen gezond 
mag blijven en deze crisis te boven mag komen. 

Met hartelijke groeten; Vincent van Riet (secretaris)

PS. Door Frank Pubben is een zeer sympathieke sponsorloop 
actie gestart voor als de Nijmeegse vierdaagse doorgang zal 
vinden. Iedere loper kan zich hierbij aansluiteⁿ. Zie: www.de-
vierdaagsesponsorloop.nl/goede-doelen/actie-starten  

DE LUISTERLIJN EN DE ZILVERLIJN
Wist je dat er 24/7 (dag en nacht) een luisterend oor 
is voor iedereen? Bel de Luisterlijn: 0900-0767. Praten 
lucht op! anoniem.

De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. 
Als u zich aanmeldt wordt u regelmatig (wekelijks) ge-
beld door een van onze professionele vrijwilligers. Hij/
zij biedt u een luisterend oor, voor een gezellig praat-
je of een goed gesprek. Precies waar u behoefte aan 
heeft. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk en 
is deel-name aan de Zilverlijn volledig kosteloos en vrij-
blijvend. Vindt u het leuk om regelmatig een praatje te 
maken aan de telefoon? Meld u aan voor de Zilverlijn,  
de gratis bel-service voor ouderen van het Nationaal 
Ouderenfonds. U kiest zelf op welk dagdeel u gebeld 
wilt worden, in de ochtend of de middag.  U kunt zich 
aanmelden voor de Zilverlijn. Bel: 088-34 420 00. U 
wordt vervolgens binnen 14 dagen teruggebeld
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FRANS IS HEM GEPEERD 
Na 69 jaar geen Frans Elemans Groente & Fruit meer

GENNEP. Sinds vorige week is het dinsdags geen ‘Gaan met 
die banaan’ meer als Frans Elemans als eerste al vroeg de 
rolluiken van winkelcentrum Clarenshof omhoog deed. En 
dan begon de meestal minimaal 60-urige werkweek van 
Frans Elemans en in iets mindere mate zijn vrouw Heidi.

Frans’ vader Koos, bij de oudere lezers geen onbekende van 
de druiven die hij op zijn geheel eigen wijze aanpresenteerde 
tijdens de Gennepse kermis, begon in 1951 een zaak in aard-
appelen en groente aan de Spoorstraat waar hij de voordeur 
deelde met kapper Meussen. Daar waar nu een tandartsen-
praktijk is gevestigd liep je dan via die deur een gang in met 2  
deuren. Via de deur links ging je de winkel van Elemans bin-
nen en rechts de salon van herenkapper Meussen. Ik schrijf 
met opzet herenkapper want een anekdote uit die tijd wil, 
‘dat er eens een boer uit Oeffelt bij Meussen op het raam 
klopte, en na eerst de pet in de hand te hebben genomen, 
vroeg of mijnheer misschien ook boeren knipte!’
Koos zelf stond (bijna) nooit in de winkel want dat liet hij 
over aan zijn vader Frans. Midden jaren 50 was het gezin 
Meussen dermate gegroeid (Francien, Adje en Cor had-
den zich inmiddels gemeld) dat de winkelruimte een an-
dere bestemming kreeg. Koos verkaste met zijn handel 
naar Maon Timmermans, dat was tussen ‘de Zandpoort’ 
en de kapperszaak van Pa Spilt. Toen het daar te klein 
werd, deed zich de kans voor om het pand van bakker 
Nico Thijssen aan de overkant te kopen en werd daar de 
handel voortgezet.

Frans Jr. was inmiddels in de zaak gekomen en samen met 
zijn vader gingen ze ook nog de ambulante handel in, oftewel 
stonden ze op de markt. Na dit zo’n 15 jaar te hebben 
volgehouden besloot Frans in 1991 winkelruimte te hu-
ren in het nog te bouwen winkelcentrum Clarenshof aan 
de Zandstraat. Nadat eindelijk in 1993 alle vergunningen 
op groen stonden kon met de bouw worden begonnen. In 
1994 was de feestelijke opening en in 2009 werd gekozen 
voor het Groente & Fruit – Gewóón Vers concept.

Met de pensioengerechtigde leeftijd in het verschiet, be-
sloten Frans & Heidi ergens vorig jaar uit te gaan kijken 
naar een opvolger. Wonder boven wonder werd die zelfs 
gevonden, alleen… de huurbaas werkte niet mee. Die had 
plotsklaps héél andere plannen met het winkelcentrum. 
Welke dat zijn, zal de toekomst uitwijzen. Feit is dat Gen-
nep zo wel alweer een klasse verszaak armer is.

Dat het beruchte coronavirus vervolgens ook nog eens 
roet in het eten gooide bij de planning van een mooi en 
verdiend afscheid maakte de druiven wel erg zuur. Die za-
terdag 21 maart hebben we als buren afscheid genomen 
met de volgende tekst:

Beste Frans & Heidi

Als buren ga je bij een afscheid van alles missen:

de uienlucht (zoals vanmorgen)

de geur van die heerlijke wortelstamppotten of

die zalige lucht van gekookte zuurkool

Maar bovenal:
jullie ongeëvenaarde verse, 

huisgemaakte maaltijdsalades.

Ga genieten van jullie vrije tijd, 

de (klein)kinderen en alles wat nog meer 

op jullie weg komt.

Het is jullie gegund evenals onze wens: 

Blijf gezond!

Het gaat jullie goed.

Sjang, Joke, Marc en Mark
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KALENDER 2020
Zo 31-05 10.00 Pinksteren
Zo  14-06 10.00 Sacramentsdag
Zo 28-06 10.00 Dankviering en autozegening
Zo  16-08 10.00 Maria Tenhemelopneming 
                                      (Openluchtmis Mariakapel 
   Touwslagersgroes)

VOLGENDE EDITIE
De volgende editie van ‘de Gennepenaar’ zal verschijnen 
op 6 mei 2020. De kopij dient in de week ervoor uiterlijk 
op de dinsdag te worden aangeleverd: voor de volgende 
editie is de deadline dus dinsdag 28 april 2020.

DE GOUDEN DRAAD (14)
de onzichtbare verbinding van God met mensen

Bezorging:
* Martinusparochie 
   Mevr. Graat-Janssen
   T (0485) 51 22 01

* Norbertusparochie
   Dhr. Ploum
   T (0485) 51 19 83

Redactie:
redactie@printmarkt.eu of 
info@parochie-martinus-
gennep.nl 

Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu

COLOFON

ROEACH HAKODESJ, ADEM VAN HET HEILIGE

En ineens is alles anders....wereldwijd....
Niet door een oorlog, niet door een tsunami, maar 
door een heel klein onzichtbaar virus. Een man die bij 
ons voorbij kwam zei:”Zou hij, en hij wees naar boven, 
zou die daar mee te maken hebben?” Daar hebben vi-
rologen en het RIVM wel een antwoord op... Of niet!

Andreas Kinneging (archeoloog) schreef een boek: 
”Mateloos de maat”. Hij vraagt:”Wat is de overeen-
komst tussen CEO's die bonus op bonus stapelen, 
dictators die volledige controle over hun onderda-
nen willen, partybeesten die zich volproppen met 
pillen, seksverslaafden die steeds weer verlangen 
naar de volgende, consumenten die zich in de schul-
den steken om luxueuze voorwerpen te kopen, toe-
risten die het ene na het andere exotische oord be-
zoeken, mensen die er alles voor over hebben om 
beroemd te worden, veehouders die steeds maar gro-
tere stallen bouwen en politici die alle aspecten van 
het leven en (zelfs de dood) willen reguleren? Ant-
woord: ze zijn nooit tevreden, ze zullen altijd meer wil-
len en beseffen niet dat ze nooit het punt zullen berei-
ken waarop ze werkelijk voldaan zijn”, aldus Kinneging. 
 
En hij heeft een punt...
En wat zien we gebeuren? Op straat ontwijkt iedereen 
elkaar, maar we groeten elkaar. We krijgen in de gaten 
welke beroepen er werkelijk toe doen om onze maat-
schappij draaiende te houden. Hoe ouder ik word hoe 
meer oog en hart ik krijg voor de hele kleine verbindin-
gen. Hoe elke beweging weer iets anders in werking 
zet. Hoe iedere gedachte een atmosfeer om zich heen 
verspreidt die wezenlijk belangrijk is. Hoe kwetsbaar 

en onschuldig ieder levend wezen in de kern is en hoe 
afhankelijk van liefdevolle aandacht. Ik voel dat God 
zelf persoonlijk wordt geraakt door ieders verdriet en 
door ieders blijheid en gelukzaligheid. Omdat God zélf 
de onschuldige kern er van is. Van al wat leeft.

Zegen-gebed uit Numeri
Moge JHWH, jou en de jouwen zegenen

Moge Hij jullie behoeden
Moge de Onuitsprekelijke de glans van zijn gelaat

over jullie spreiden en genadig zijn
Moge Hij Die Is zijn blik op jullie gericht houden

en je vol genegenheid vrede schenken
Moge de Eeuwige de wacht houden

als een schaduw over jullie heen
Moge de God die LIEFDE is, 

alle kwaad van jullie afhouden
en behoeden waar je ook gaat of staat.

(Numeri is een boek uit het Oude Testament, dat is 
de Joodse Bijbel (deze verhalen werden eeuwen vóór 
Christus al verteld en verzameld). Numeri is geda-
teerd van 700 voor Christus, het was een inscriptie op 
een rotswand in Jordanië.
De Joden spraken het woord God nooit uit. Zij buigen 
hun hoofd waar het woord JHWH staat (wat betekent: 
‘Hij die is, aanwezig is’). De schuin gedrukte woorden 
zijn de Gods-namen zoals die gebruikt werden en nog 
steeds gebruikt worden.)

Annette Jetten-Sevriens
email: annettejetten@gmail.com
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