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DE GENNEPENAAR
^ƚ͘EŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
GENNEP

MAANDAG 10 JUNI: HEILIG VORMSEL
Het sacrament van het H. Vormsel zal maandag 10 juni om 11.00u in de kerk van
Milsbeek worden toegediend aan onze vormelingen: Delana Hermse; Castella
Willems; Noa Franken; Leco Franken en Jet Spikmans. Zij ontvangen het Vormsel
samen met de kinderen van de VOMMMM-parochies. Wij wensen de vormelingen,
de ouders en de parochianen een hele mooie viering toe.
DAUWTRAPPEN
HEMELVAARTSDAG

ZONDAG 16 JUNI: INTERRELIGIEUZE ONTMOETING
De culturele en religieuze diversiteit in Gennep is groter dan we ons in het algemeen
realiseren. Het overbruggen van die verschillen lukt alleen als je elkaar kent en
met elkaar spreekt. “Ontmoeten” is in dat verband een sleutelwoord. Daar hoort
ŽŽŬĚĞŽŶƚŵŽĞƟŶŐďŝũǀĂŶĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƌĞůŝŐŝĞƐĚŝĞĞƌǌŝũŶ͘dŝũĚĞŶƐĚĞ/ŶƚĞƌƌĞůŝŐŝĞƵǌĞKŶƚŵŽĞƟŶŐŽƉϭϲũƵŶŝǌƵůůĞŶĚĞƌĞůŝŐŝĞƵǌĞůĞŝĚĞƌƐǀĂŶĚĞŚƌŝƐƚĞůŝũŬĞ
ŬĞƌŬĞŶĞŶĚĞ/ƐůĂŵŝƟƐĐŚĞŵŽƐŬĞĞŬŽƌƚĞŝŶůĞŝĚŝŶŐĞŶŚŽƵĚĞŶŽǀĞƌŚƵŶǀŝƐŝĞŽƉŚĞƚ
ŶĂĂƐƚĞůŬĂĂƌĞŶŵĞƚĞůŬĂĂƌůĞǀĞŶŝŶĠĠŶŐĞŵĞĞŶƚĞ͘DĞƚĂůƐŵŽƩŽ͗ĞůŬĂĂƌŽŶƚŵŽĞƚĞŶ͖
elkaar inspireren en elkaar bemoedigen.


ZONDAG 23 JUNI: SACRAMENTSDAG

COMMUNICANTEN

KƉǌŽŶĚĂŐϮϯũƵŶŝǀŝĞƌĞŶǁŝũĚĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŽŵϭϬ͘ϬϬƵƵƌďŝũŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ
ǀĂŶ ŚĞƚ ŚŽŽŐĨĞĞƐƚ ǀĂŶ ^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐĚĂŐ͘ ,Ğƚ ,ĞƌĞŶŬŽŽƌ ĞŶ ŚĞƚ ^ƚ͘ DĂƌƟŶƵƐ
Gilde zullen weer hun bijdrage leveren aan deze bijzondere dag. Na de H.Mis
ǁŽƌĚƚĚĞ,ŽƐƟĞͲĚŝĞĚĂĂƌŝŶŐĞĐŽŶƐĂĐƌĞĞƌĚŝƐͲŝŶĞĞŶŵŽŶƐƚƌĂŶƐŐĞƉůĂĂƚƐƚĞŶ
zal er een korte Sacramentsprocessie gehouden worden. Bij het rustaltaar op
ŚĞƚŬĞƌŬƉůĞŝŶǀĞƌĞƌĞŶǁĞĚĞůůĞƌŚĞŝůŝŐƐƚĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞĚŽŽƌĞĞŶŵŽŵĞŶƚǀĂŶ
aanbidding, gebed en zegen. Daarna zal het overvendelen plaatsvinden. Aansluitend
ŝƐĞƌŬŽĸĞŽƉŚĞƚŬĞƌŬƉůĞŝŶ͘

RESULTAAT
GOEDE DOELEN WEEK

ZONDAG 30 JUNI: DANKVIERING EN AUTOZEGENING
Op de laatste zondag van juni willen we zoals gebruikelijk God bedanken voor
ĂůůĞƐǁĂƚ,ŝũŽŶƐŝŶŚĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌŚĞĞŌŐĞŐĞǀĞŶ͘DĞƚŶĂŵĞŝƐĚĞǌĞǀŝĞring bedoeld voor alle kinderen die de 1e H. Communie of het H. Vormsel ontvangen hebben! Deze viering wordt door ons kinderkoor muzikaal opgeluisterd!
/ŶĚĞǌĞĂŶŬǀŝĞƌŝŶŐǁŝůůĞŶǁĞ'ŽĚďĞĚĂŶŬĞŶǀŽŽƌŚĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶƐĐŚŽŽůũĂĂƌ͘
Van harte welkom! Na de Dankviering gaan we naar buiten voor de Autozegening. Dit is de jaarlijkse zegening van alle vervoersmiddelen met wielen. We denken
ŵĞƚŶĂŵĞĂĂŶĚĞ;ǀƌĂĐŚƚͲͿĂƵƚŽ͛Ɛ͕ŵŽƚŽƌĞŶ͕ŽůĚƟŵĞƌƐ͕ƐĐŽŽƚĞƌƐ͕ĮĞƚƐĞŶĞŶƌŽůůĂƚŽƌƐ͘
ĂƚĚĞŚĞŝůŝŐĞŚƌŝƐƚŽīĞůŽŶƐŵŽŐĞďĞƐĐŚĞƌŵĞŶǁĂŶŶĞĞƌǁŝũŽŶĚĞƌǁĞŐǌŝũŶ͊

AFSCHEID VAN
HOTEL DE KROON

Mei 2019
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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR FER EN RIA PIJLS
Daags voor Koningsdag werden Fer en Ria Pijls in Pica Mare
aangenaam verrast door burgemeester de Koning toen deze
hen de versierselen opspelde die behoren bij hun benoeming
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij verdienden deze onderscheiding door hun sociale betrokkenheid met het Gennepse en meer in het bijzonder met de kerk.
&ĞƌWŝũůƐŝƐ͕ƐĂŵĞŶŵĞƚǌŝũŶǀƌŽƵǁ͕ĂůďŝũŶĂǀĞĞƌƟŐũĂĂƌĂĐƟĞĨŝŶ
ĚŝǀĞƌƐĞĨƵŶĐƟĞƐďŝŶŶĞŶĚĞƉĂƌŽĐŚŝĞ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐ͖ǀĂŶůŝĚǀĂŶ
het kerkbestuur tot koster, postbezorger en rondleider in het
ŵƵƐĞƵŵĞƌǇƉƚĞ;ǀŽŽƌŚĞĞŶ<ŝũŬͲũĞͲŬĞƌŬͲŬƵŶƐƚͿ͘
ZŝĂWŝũůƐͲ<ĞƌŬŚŽīŝƐ͕ƐĂŵĞŶŵĞƚŚĂĂƌŵĂŶ͕ŽŽŬĂůďŝũŶĂǀĞĞƌƟŐ
ũĂĂƌǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌďŝũĚĞƉĂƌŽĐŚŝĞ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐ͘ĞǀĞƌǌŽƌŐƚŚĞƚŝŶterieur en linnengoed van de kerk en sinds 2009 organiseert
ǌĞ ŽŽŬ ƌŽŶĚůĞŝĚŝŶŐĞŶ ŝŶ ŚĞƚ ŵƵƐĞƵŵ Ğ ƌǇƉƚĞ ;ǀŽŽƌŚĞĞŶ
<ŝũŬͲũĞͲŬĞƌŬͲŬƵŶƐƚͿ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŝƐZŝĂĂůďŝũŶĂĚĞƌƟŐũĂĂƌǀƌŝũǁŝůůŝger en bestuurslid bij de Zonnebloem Gennep, waar ze onder
andere handwerkmiddagen organiseert. Vanaf deze plaats
nogmaals van harte gefeliciteerd met uw onderscheiding.
WĂƐƚŽŽƌ<ĞƐƐĞůƐĞŶŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌ͘

EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN GENNEP
d’n diepvries’. En na het ‘Lang zullen ze leven” mochten dan
eindelijk de ballonnen worden losgelaten. Het was een prachƟŐĞǌŽŶĚĂŐ͘tĞĨĞůŝĐŝƚĞƌĞŶŶŽŐŵĂĂůƐǀǇ͕&ůĞƵƌ͕,ĂƌĐŽ͕>ŽĞƚ͕
^Ğŵ͕^ŽĮĞ͕^ƟũŶ͕^ǇůǀĂŶĂĞŶŚƵŶĨĂŵŝůŝĞƐĞŶŚŽƉĞŶĚĂƚǌĞŶŽŐ
lang met veel plezier terugdenken aan deze dag.

Zondag 19 mei was het dan eindelijk zover. Acht communicantjes en hun families waren er helemaal klaar voor. De eerste H. Communie werd dit jaar gevierd in de St. Norbertuskerk.
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǌĂŐĞŶĞƌƉƌĂĐŚƟŐƵŝƚĞŶŚĂĚĚĞŶǌŝĐŚƐƵƉĞƌŐŽĞĚ
voorbereid samen met pastoor Kessels. Natuurlijk lazen de
kinderen zelf veel en hielpen ze bij het klaarmaken van de tafel en de collecte. Kinderkoor ‘de Muzieknootjes’ luisterde
de viering op en zong enkele liedjes ook samen met de communicantjes, die er duidelijk veel plezier in hadden. Als thema was gekozen: Samen groeien. Dit thema liep als een rode
draad door de viering en ook de versiering van de kerk was er
door de ouders op aangepast. Na het slotlied en de groepsfoto kregen de kinderen als verrassing nog een aandenken
van het kerkbestuur uit handen van Riet Graat. De feestelijkheden werden afgerond met de gezellige muziek van ‘Nève
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 ȍͺȎ
ken zijn, niet van liefde die inpalmt, maar van liefde die voedt.
Bovendien staat de linkerkant ook voor het hart: ook mijn hart
moet vervuld worden van liefde. Daarna raak ik met mijn vingers mijn rechterschouder aan. Die staat voor de bewuste kant.
De liefde moet in het bewustzijn doordringen. En ze moet mijn
mannelijke kant doordrenken. Wat ik doe, moet uitdrukking
ŐĞǀĞŶĂĂŶůŝĞĨĚĞĞŶŵĂŐŐĞĞŶďĞǀƌĞĚŝŐŝŶŐǀĂŶŵŝũŶďĞŚŽĞŌĞ
aan macht zijn”. (Uit het boek “School van gebed” van Anselm
'ƌƺŶ͘Ϳ^ǇƌŝƐĐŚĞŚƌŝƐƚĞŶĞŶǌĞŐŐĞŶ͗͞/ŶĚĞŶĂĂŵǀĂŶĚĞsĂĚĞƌ͕
die onze oorsprong is en alles doet evolueren. En van de Zoon,
die is afgedaald in de diepten van ons mens-zijn, die ons wil bevrijden van de angst voor het duistere en demonische in ons. En
van de H. Geest, die alles in liefdevolle wijsheid verenigt”.
ŶŶĞƩĞ:ĞƩĞŶ^ĞǀƌŝĞŶƐ

DÉ VIER VAN ’T VIERT
HADDEN IETS TE VIEREN
Eens kwam een oude dame bij monnik Anthonius klagen, dat zij
ondanks veelvuldig bidden nooit enig gevoel van Gods tegenwoordigheid had. De monnik gaf haar de raad de eerstkomende weken in het geheel niet te bidden, maar eenvoudig een
ŬǁĂƌƟĞƌƚĞŐĂĂŶǌŝƩĞŶ͕ĂĐŚƚƚĞƐůĂĂŶŽƉĚĞǀƌĞĚĞŝŶŚĂĂƌŬĂŵĞƌ
en zich daarover te verheugen en dan voor het aangezicht van
'ŽĚǁĂƚƚĞŐĂĂŶǌŝƩĞŶďƌĞŝĞŶ͘EĂĞŶŝŐĞƟũĚŬǁĂŵǌŝũƚĞƌƵŐĞŶ
vertelde: “Het is heel merkwaardig. Als ik tot God bid, beter geǌĞŐĚĂůƐŝŬƚŽƚ,ĞŵƐƉƌĞĞŬ͕ǀŽĞůŝŬŶŝĞƚƐ͕ŵĂĂƌĂůƐŝŬƐƟůǌŝƚ͕ƚĞgenover Hem, dan voel ik mij door zijn liefdevolle aanwezigheid
omhuld”. Ook in de Bijbel krijgt het Joodse volk steeds te horen: “Luister!” Bidden is op de eerste plaats dus luisteren i.p.v.
maar wat prevelen of praten. Luister naar de stem van God, die
ƐƉƌĞĞŬƚŝŶĚĞƐƟůƚĞ͘ĞƐƟůƚĞ͕ĂůƐĞĞŶƚǁĞĞƐƚĞŵŵŝŐůŝĞĚ͕ǁĂĂƌin God en mens elkaar raken. Woorden ontstaan dan vanzelf…
“Het Onze Vader begint, zoals elk gebed, met een kruisteken.
De eerste Christenen gebruikten het kruisteken al in de eerste
eeuw. Het kruis als hoogtepunt van Jezus liefde. Deze liefde
overwint al het dodelijke zoals de haat. Met mijn vingers van
de rechterhand raak ik het voorhoofd aan: dat die liefde ook
maar in mijn gedachten mag stromen, zodat ik vredige gedachƚĞŶŬƌŝũŐƚĞŶŶŝĞƚŶĞŐĂƟĞĨĚĞŶŬ͘KŶǌĞŐĞĚĂĐŚƚĞŶǁŽƌĚĞŶŝŵŵĞƌƐ ǀĂĂŬ ŐĞŬĞŶŵĞƌŬƚ ĚŽŽƌ ŶĞŐĂƟĞǀĞ ĞŵŽƟĞƐ͕ ĚŽŽƌ ŚĂĂƚ͕
door jaloezie of afgunst. Het moeten liefdevolle gedachten zijn.
Dan met mijn vingers naar mijn onderbuik, daar waarin mijn
vitaliteit en seksualiteit stroomt. Alles in mij moet van Christus
ůŝĞĨĚĞĚŽŽƌƚƌŽŬŬĞŶǌŝũŶ͘ƌŽƟƐĐŚĞŬƌĂĐŚƚŵŽĞƚŶŝĞƚǀĂŶďĞŐĞĞƌƚĞ
doortrokken zijn, maar van liefde. Dan met mijn vingers naar
mijn linkerschouder: moge de liefde van Christus vanaf zijn kruis
ŝŶŵŝũŶŽŶďĞǁƵƐƚĞƐƚƌŽŵĞŶ͕ŝŶĚĞǀĂĂŬĐŚĂŽƟƐĐŚĞďĞĞůĚĞŶŝŶ
mijn dromen, in de diepten van mijn onbewuste waar ik vaak
ďĂŶŐǀŽŽƌďĞŶ͕ŽŵĚĂƚŝŬŶŝĞƚǁĞĞƚǁĂƚĞƌĂůůĞŵĂĂůŝŶŵŝũůĞĞŌ͘
Het kruisteken neemt de angst voor mijn onbewuste weg. Alles is vol van liefde. De linkerschouder staat voor mijn vrouweůŝũŬŽĨŝŶƚƵŢƟĞǀĞŬĂŶƚ͘ŝĞŵŽĞƚĞǀĞŶĞĞŶƐĚŽŽƌůŝĞĨĚĞĚŽŽƌƚƌŽŬ-

Afgelopen zondag viel voor Karel Guelen, Gerard Janssen, MarĐĞů<ĂŵƉƐĞŶ:ŽŚŶǀĂŶdƌĞĞĐŬĚĞĮŶŝƟĞĨŚĞƚ;ǀŽĞƚďĂůͿĚŽĞŬ͘EĂ
een voor sommigen wel erg lange voetbalcarrière betekende
ĚĞĂĨƐůƵŝƟŶŐǀĂŶŚĞƚƐĞŝǌŽĞŶϮϬϭϴͲϮϬϭϵƚĞǀĞŶƐŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶ
ŚƵŶĂĐƟĞǀĞǀŽĞƚďĂůůŽŽƉďĂĂŶ͘
^ĂŵĞŶŬƵŶŶĞŶǌĞƚĞƌƵŐǌŝĞŶŽƉǌŽ͛ŶϭϴϬĂĐƟĞǀĞǀŽĞƚďĂůũĂƌĞŶ͘
Het team wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, getuige
het hierboven afgebeelde afscheid shirtje dat elk van hen na afloop van de wedstrijd overhandigd kreeg. Dat er daarna nog
ůĂŶŐ ŶĂŐĞƉƌĂĂƚ ŝƐ ŽǀĞƌ ĚĞǌĞ ďŝũŶĂ ŶŝĞƚ ƚĞ ĞǀĞŶĂƌĞŶ ƉƌĞƐƚĂƟĞ
spreekt voor zich!
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 α ǧ  
Zo ook in 2010
Het is vrijdag 21 mei als we het vliegtuig pakken voor
ĞĞŶǁĞĞŬũĞǀĂŬĂŶƟĞŽƉDĂůůŽƌĐĂ͛͘ƐDŽƌŐĞŶƐŶŽŐĞĞŶ
kaarsje aangestoken in de Mariakapel aan de Groes en
Maria weer gevraagd onze dochter niet te vergeten omdat ze die dag voor het een na laatste onderdeel van het
eindexamen VWO aan moet treden.
:ĞŬŽŶŝŶĚŝĞƟũĚďŝũƚŚƵŝƐŬŽŵƐƚŶŽŐŐĞĞŶƵŝƚƐůĂŐĞŶƌĂĂĚplegen op internet, maar over het algemeen had ze tot
dat moment over het resultaat van de afgelegde tentamens een goed gevoel. Had haar natuurlijk niet verteld dat ik steeds, als zij ’s morgens vertrok, een kaarsje
in de kapel aanstak.Ook niet dat we op Mallorca voor
het laatste tentamen dat voor dinsdag na Pinksteren op
de rol stond ook een kaarsje zouden laten branden. Althans dat dachten we!

ǁĂƐĚĞƟũĚǀĞƌƐƚƌĞŬĞŶ͕ŚĂĚĚĞŶǁĞĚĞŵŽĞĚŽƉŐĞŐĞǀĞŶ
en hebben we op een terrasje aan het water maar een
ŬŽƉũĞŬŽĸĞŐĞĚƌŽŶŬĞŶŝŶĚĞŚŽŽƉĚĂƚ͙
Bij thuiskomst hierover niks verteld natuurlijk, we waren het bijna vergeten, tot we zo’n twee weken later te
horen kregen dat ze bijna geslaagd was omdat ze één
herexamen had. U raadt al voor welk vak. Juist, dat van
de dinsdag na Pinksteren.
dŽĞŶǌĞĞĞŶǁĞĞŬůĂƚĞƌŽƉŚĂĂƌƐĐŽŽƚĞƌƚũĞƐƚĂƉƚĞŽŵŝŶ^ƚĞvensbeek dat tentamen over te doen, was ik eerder bij de
kapel dan zij op de Maasbrug. Het voelde weer vertrouwd
daar in die kapel op de Groes en het resultaat was ernaar.
Een paar dagen later stonden we met z’n allen in Stevensbeek in de aula te glunderen.

De eerste verrassing die we daar tegenkwamen was het
ĨĞŝƚĚĂƚŝŶ^ƉĂŶũĞŶŝĞƚŽǀĞƌĂůdǁĞĞĚĞWŝŶŬƐƚĞƌĚĂŐǁŽƌĚƚ
gevierd. Op Mallorca was het een gewone werkdag. Die
dag brachten we wel door met ons te vergewissen in
welke kerk we een kaarsje aan zouden steken. Wie Mallorca kent en dan met name de hoofdstad Palma weet
dat er dan maar één kerk in aanmerking komt; de kathedraal La Seu. Die bewuste dinsdag dus al vroeg op pad
om voor aanvang van dat laatste tentamen dat kaarsje
ontstoken te hebben.

En als we nu, waar ook in Europa, een kerk of kathedraal
bezoeken, kijken we eerst of er kaarsjes gebrand kunnen worden. Want dat (Spaanse) paard slaat ons geen
tweede keer!
KŵĚĂƚĚĞŬĂƚŚĞĚƌĂĂůŽƉĚĂƚŵŽŵĞŶƚŇŝŶŬǀĞƌďŽƵǁĚͬ
gerestaureerd werd, moesten we via een zijingang naar
binnen. Daar kwamen we uit bij een zijaltaar waar, hoe
we ook zochten en zochten, geen kaarsen te vinden waren. Ook in de kathedraal zelf in de verste verte geen
kaarsje te bekennen.
Als de wiedeweerga iets verderop een kapel opgezocht en
ook daar vonden we, hoe we ook zochten, geen kaarsen.
/ŶŵŝĚĚĞůƐďĞŐŽŶĚĞƟũĚƚĞĚƌŝŶŐĞŶĞŶǌĂƚĞƌŶŝĞƚƐĂŶĚĞƌƐ
ŽƉĚĂŶƌŝĐŚƟŶŐŶĚƌĂƚǆƚĞƌŝũĚĞŶǁĂŶƚĚĂĂƌ͕ǌŽŚĞƌŝŶŶĞƌden we ons, was midden in het dorp een mooi klein kerkje.
/ŶĚĞƌĚĂĂĚ͕ŵŽŽŝǁĂƐŚĞƚ͘ĞĚĞƵƌĞŶƐƚŽŶĚĞŶƵŝƚŶŽĚŝŐĞŶĚŽƉĞŶ͕ǀĞĞůŐůĂƐͲŝŶͲůŽŽĚƌĂŵĞŶĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐĂůƚĂĂƌ͕
ĂůůĞĞŶŽŽŬŚŝĞƌǁĞĞƌŐĞĞŶŬĂĂƌƐƚĞďĞŬĞŶŶĞŶ͘/ŶŵŝĚĚĞůƐ

:͘E͘
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GOEDE DOELEN WEEK WEDEROM SUCCESVOL
Sponsoring
ĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŬƌĞĞŐŚƵůƉǀĂŶĞĞŶĂĂŶƚĂůŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĞŶ
personen. Ook hen zijn we erg dankbaar:

De tweede Goede Doelen Week in Gennep, waarbij werd
gecollecteerd voor 13 landelijke fondsen, is weer naar tevredenheid verlopen. Dankzij de inzet van ca. 100 collecƚĂŶƚĞŶ ŚĞĞŌ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ĚĞ ŝŶŚŽƵĚ ǀĂŶ ĚĞ
ǀĞůĞ ĐŽůůĞĐƚĞďƵƐƐĞŶ ĞŶ ŽǀĞƌŝŐĞ ĚŽŶĂƟĞƐ ŬƵŶŶĞŶ ƚĞůůĞŶ͘ tĞ
kunnen nu dan ook de uiteindelijke opbrengst bekendmaŬĞŶ͘/ŶƚŽƚĂĂůŚĞĞŌĚĞƚǁĞĞĚĞ'ŽĞĚĞŽĞůĞŶtĞĞŬ'ĞŶŶĞƉ ΦϮϬ͘ϰϰϮ͕ϰϲ ŽƉŐĞďƌĂĐŚƚ͕ ŶĠƚ ŝĞƚƐ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ŝŶ ϮϬϭϴ͘
͞KƉŶŝĞƵǁĞĞŶƌĞƐƵůƚĂĂƚǁĂĂƌǁĞĂůƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƚƌŽƚƐŽƉ
ǌŝũŶ͕͟ĂůĚƵƐdŽŽŶ^ĐŚŝŵŵĞů͕WĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌŝŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌ
van de Goede Doelen Week Gennep.

•

:ƵŵďŽ'ĞŶŶĞƉǀŽŽƌŚĞƚƐƉŽŶƐŽƌĞŶǀĂŶĚĞŬŽĸĞ͕ƚŚĞĞ
en lekkernijen voor de collectanten

•

Bruna Gennep voor het plaatsen van een collectebus

•

MFC De Goede Herder, Pantein en Mooiland voor het
ter beschikking stellen van de faciliteiten

•

André Weijers van Gitaarschool Musign voor het maken
van de website www.GDW-Gennep.nl

Zonder de inzet van al deze mensen was de Goede Doelen
Week niet tot stand gekomen.
Goede Doelen Week 2020
EĂĞĞŶƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞĞǀĂůƵĂƟĞŐĂĂƚĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŶƵĂĂŶĚĞ
ƐůĂŐŵĞƚĚĞĂĂŶŐĞĚƌĂŐĞŶƟƉƐĞŶǀĞƌďĞƚĞƌŝĚĞĞģŶŽŵŽŽŬŝŶ
2020 weer een succesvolle Goede Doelen Week te organiseƌĞŶ͘ĞǌĞǌĂůƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶǀĂŶϱƚͬŵϭϭĂƉƌŝůϮϬϮϬ͘

Website
DĞĚĞĚŽŽƌĚĞŐŽĞĚĞƟƉƐǀĂŶĐŽůůĞĐƚĂŶƚĞŶŶĂĚĞĐŽůůĞĐƚĞ
ǀĂŶϮϬϭϴ͕ŚĞďďĞŶǁĞĞŶŬĞůĞǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐĞŶĚŽŽƌŐĞǀŽĞƌĚ͘
ĠŶĚĂĂƌǀĂŶǁĂƐŚĞƚŽƉǌĞƩĞŶǀĂŶĚĞǁĞďƐŝƚĞǁǁǁ͘'tͲ
'ĞŶŶĞƉ͘ŶůǁĂĂƌŽƉǀĞĞůŝŶĨŽƌŵĂƟĞƚĞǀŝŶĚĞŶŝƐǀŽŽƌŝŶǁŽners van Gennep en voor collectanten. Namens de coördinatoren van de 13 deelnemende fondsen willen we via
deze weg alle Gennepenaren hartelijk danken voor hun
ĚŽŶĂƟĞƐ ĞŶ ĂůůĞ ĐŽůůĞĐƚĂŶƚĞŶ ǀŽŽƌ ŚƵŶ ŝŶǌĞƚ ƟũĚĞŶƐ ĚĞ
Goede Doelen Week.
Opbrengst per fonds
De verdeling over de 13 deelnemende fondsen is als volgt:
Alzheimer Nederland
€ 2.139,23
,ĂƌƚƐƟĐŚƟŶŐ 


ΦϮ͘ϭϵϱ͕ϭϳ
,ĞƌƐĞŶƐƟĐŚƟŶŐ 


Φϭ͘ϳϴϲ͕ϯϲ
<t&;ĂĨĚ͘'ĞŶŶĞƉͿŬĂŶŬĞƌďĞƐƚƌŝũĚŝŶŐ
ΦϮ͘ϳϳϳ͕ϴϴ
>ŽŶŐĨŽŶĚƐ



Φϭ͘ϯϴϵ͕ϮϮ
EĂƟŽŶĂĂů&ŽŶĚƐ<ŝŶĚĞƌŚƵůƉ

Φϭ͘ϯϬϭ͕ϭϰ
EĂƟŽŶĂĂůD^&ŽŶĚƐ


Φϭ͘ϭϵϵ͕Ϭϵ
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞƌĂŶĚǁŽŶĚĞŶƐƟĐŚƟŶŐ
Φϭ͘Ϭϱϭ͕ϱϬ
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ^ƟĐŚƟŶŐǀŽŽƌŚĞƚ'ĞŚĂŶĚŝĐĂƉƚ<ŝŶĚΦϴϵϱ͕ϱϴ
EŝĞƌƐƟĐŚƟŶŐ 


Φϭ͘ϰϬϯ͕Ϯϭ
WƌŝŶƐĞƐĞĂƚƌŝǆ^ƉŝĞƌĨŽŶĚƐ

Φϭ͘ϮϯϬ͕ϰϴ
Reumafonds
€ 1.534,33
Rode Kruis afd. Gennep en omgeving
€ 1.539.2ϳ

Uiteraard zijn hiervoor nieuwe collectanten van harte welkom. Je kunt je aanmelden via collectanten@GDW-Gennep.nl
of via Facebook. Ook wanneer je de Goede Doelen Week
op een andere manier wilt ondersteunen, nodigen we je uit
ĐŽŶƚĂĐƚŽƉƚĞŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͘
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

/ŶůŝĞĨĚĞǀŽůůĞŚĞƌŝŶŶĞƌŝŶŐĂĂŶ

dĞƌŶĂŐĞĚĂĐŚƚĞŶŝƐĂĂŶ

Lenie Wilberts

Catharina Theresia van de Logt

Helena Allegonda Maria

ǁĞĚƵǁĞǀĂŶdŚĞŽĚŽƌƵƐtŝůŚĞůŵƵƐZĂƐŝŶŐ

Ύ'ĞŶŶĞƉ͕ϮϲŶŽǀĞŵďĞƌϭϵϮϲ† Gennep, 15 april 2019

Ύ>ĞŶƚ͕ϮϬŵĞŝϭϵϮϴ†ϮϲĂƉƌŝůϮϬϭϵ

/ŬĚƌŽŽŵĚĞĞĞŶƐĞŶǌŝĞ͗
/ŬůŝĞƉĂĂŶ͛ƚƐƚƌĂŶĚďŝũůĂŐĞƟũ͘
/ŬǁĂƐĚĂĂƌŶŝĞƚĂůůĞĞŶ͕
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.
/ŬƐƚŽƉƚĞĞŶŬĞĞŬĂĐŚƚĞƌŵŝũ
en zag mijn levensloop,
ŝŶƟũĚĞŶǀĂŶŐĞůƵŬĞŶǀƌĞƵŐĚĞ͕
van diepe sm art en hoop.
Maar toen ik het spoor goed bekeek
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
/ŬǌĞŝƚŽĞŶ͗͞,ĞĞƌǁĂĂƌŽŵĚĂŶƚŽĐŚ͍
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...”
De Heer keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen…”

dŽŽƐǁĞƌĚŐĞďŽƌĞŶŽƉǌŽŶĚĂŐϮϬŵĞŝϭϵϮϴŝŶ͛ƚsŝƐǀĞůĚ
ŝŶ>ĞŶƚ͘ĞůĞĞƌĚĞdŚĞŬĞŶŶĞŶĞŶǌŝũƚƌŽƵǁĚĞŶŽƉϯũƵŶŝ
ϭϵϲϭ͘ hŝƚ Ěŝƚ ŚƵǁĞůŝũŬ ǁĞƌĚĞŶ ƚǁĞĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ŐĞďŽƌĞŶ͕
dochter Paola en zoon William. Het gezin woonde in Elst
en later in Lent. Omdat William in Gennep werd opgenomen, verhuisde de familie ook naar Gennep om dichter
ďŝũŚƵŶǌŽŽŶƚĞǁŽŶĞŶ͘>ĂƚĞƌǀĞƌŚƵŝƐĚĞdŽŽƐǀĂŶĚĞtĂŐĞŶĂĂƌƐƚƌĂĂƚŶĂĂƌ<ƵŝƉĞƌƐŐƌŽĞƐϳŽŵŝŶĚĞďƵƵƌƚƚĞŐĂĂŶ
ǁŽŶĞŶďŝũdŚĞ͕ĚŝĞĂůŝŶĚĞEŽƌďĞƌƚƵƐŚŽĨǀĞƌďůĞĞĨ͘
EĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶǀĂŶdŚĞŚĞĞŌdŽŽƐŝŶĞĞŶǁŽŽŶŐƌŽĞƉŝŶ
Norbertushof gewoond. Daar kreeg zij veelvuldig visite
ǀĂŶWĂŽůĂĞŶĚĂƚǁĂƐŚĞĞůƉƌĞƫŐ͘ĞǌŽŶĚĂŐĞŶǁĞƌĚĞŶ
ĂůƟũĚ ǀƌŝũŐĞŚŽƵĚĞŶ Žŵ tŝůůŝĂŵ ƚĞ ďĞǌŽĞŬĞŶ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ
genoot zij van de woonomgeving en de gezelligheid in de
groep en niet te vergeten de bedevaart naar Kevelaer en
ŚĞƚƵŝƚƐƚĂƉũĞŶĂĂƌŚĂĂƌŐĞďŽŽƌƚĞĚŽƌƉ>ĞŶƚ͘dŽŽƐǁĂƐĞĞŶ
gelovig mens. Ze bezocht kerkdiensten en was geregeld in
de kapel van het huis te vinden.
Na een kort ziekbed is zij gestorven op de gezegende leefƟũĚǀĂŶďŝũŶĂϵϭũĂĂƌ͘dŽŽƐ͕ĚĂƚũĞŵĂŐƌƵƐƚĞŶŝŶǀƌĞĚĞ͘
WĂŽůĂtŝůůŝĂŵĞŶ:ĂŶ

Bedankt voor alle liefde, vriendschap, zorg en aandacht
die ik heb mogen ontvangen.
>ĞŶŝĞ
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KOREN EN DIENSTEN
Za
Ž

25-05 17.45 uur
ϮϲͲϬϱ ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ

Norbertuskerk
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ

Gregoriaans koor
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ

Ž


ϯϬͲϬϱ Ϭϴ͘ϰϱƵƵƌ




,ĞŵĞůǀĂĂƌƚ͘



ĂƵǁƚƌĂƉƉĞŶ͘ĂŶƐůƵŝƚĞŶĚ,͘DŝƐŽƉĚĞzƐŚĞƵǀĞů
;'ĞĞŶ,,͘DŝƐƐĞŶŝŶDĂƌƟŶƵƐͲĞŶEŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬͿ

Ă


Ž

ϬϭͲϬϲ


ϬϮͲϬϲ

ϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
ϭϳ͘ϰϱƵƵƌ


ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ

EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ
EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ


DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ

'ĞďĞĚƐǀŝĞƌŝŶŐ͞ŝĐŚƚĞƌďŝũ͟
^ĂŵĞŶǌĂŶŐĞŶ'ŝůĚĞͲĞĞƌ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐŐŝůĚĞŝ͘ǀ͘ŵ͘ĨĞĞƐƚĚĂŐǀĂŶŽŶǌĞ
ƉĂƚƌŽŽŶŚĞŝůŝŐĞEŽƌďĞƌƚƵƐ;ϲũƵŶŝͿ͘
ĂŵĞƐŬŽŽƌ

Ă
Ž
DĂ


ϬϴͲϬϲ
ϬϵͲϬϲ
ϭϬͲϬϲ


ϭϳ͘ϰϱƵƵƌ
ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ
ϭϭ͘ϬϬƵƵƌ



EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ
<ĞƌŬDŝůƐďĞĞŬ



,ŽŽŐĨĞĞƐƚWŝŶŬƐƚĞƌĞŶ͕<ŽŽƌƐƉĞƌĂŶĐĞ
,ŽŽŐĨĞĞƐƚWŝŶŬƐƚĞƌĞŶ͕ĂŵĞƐͲĞŶ,ĞƌĞŶŬŽŽƌ͘
sŽƌŵƐĞůǀŝĞƌŝŶŐŝ͘Ɛ͘ŵ͘ƉĂƌŽĐŚŝĞƐsKDDDD͘
;'ĞĞŶ,͘DŝƐŝŶDĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬͿ

Ă

Ž


ϭϱͲϬϲ

ϭϲͲϬϲ


ϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
ϭϳ͘ϰϱƵƵƌ
ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ
ϭϰ͘ϬϬƵƵƌ

EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ
EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ
:ĂŶ>ŝŶĚĞƌƐƉůĞŝŶ

'ĞďĞĚƐǀŝĞƌŝŶŐ͞ŝĐŚƚĞƌďŝũ͟
'ĞŵĞŶŐĚŬŽŽƌ͘
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘
/ŶƚĞƌƌĞůŝŐŝĞƵǌĞKŶƚŵŽĞƟŶŐǀĂŶϭϰ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬƵ͘

Ă
Ž



ϮϮͲϬϲ
ϮϯͲϬϲ



ϭϳ͘ϰϱƵƵƌ
ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ





EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ





'ƌĞŐŽƌŝĂĂŶƐŬŽŽƌ͘<ŽĸĞŶĂĚĞDŝƐ͘
,ŽŽŐĨĞĞƐƚ^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐĚĂŐ͘D͘ŵ͘ǀ͘ŚĞƚ,ĞƌĞŶŬŽŽƌĞŶŚĞƚ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐ
ŝůĚĞ͘ĂŶƐůƵŝƚĞŶĚŬŽƌƚĞ^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐƉƌŽĐĞƐƐŝĞĞŶĂĂŶďŝĚĚŝŶŐŽƉ<ĞƌŬƉůĞŝŶ͘
<ŽĸĞŶĂĂŇŽŽƉ͘

Ă

Ž


ϮϵͲϬϲ

ϯϬͲϬϲ


ϭϲ͘ϬϬƵƵƌ
ϭϳ͘ϰϱƵƵƌ
ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ



EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ
EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ



'ĞďĞĚƐǀŝĞƌŝŶŐ͞ŝĐŚƚĞƌďŝũ͟
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ
ĂŶŬǀŝĞƌŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝĐĂŶƚĞŶĞŶǀŽƌŵĞůŝŶŐĞŶ͕ŽƉŐĞůƵŝƐƚĞƌĚĚŽŽƌŽŶƐ
<ŝŶĚĞƌŬŽŽƌ͘ĂŶƐůƵŝƚĞŶĚĚĞũĂĂƌůŝũŬƐĞĂƵƚŽǌĞŐĞŶŝŶŐ͘

dĞǀĞŶƐŝƐĞƌŝĞĚĞƌĞǁŽĞŶƐĚĂŐŵŽƌŐĞŶŽŵϵ͘ϬϬƵƵƌĞĞŶ,͘DŝƐŵĞƚĂĂŶďŝĚĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚůůĞƌŚĞŝůŝŐƐƚĞ^ĂĐƌĂŵĞŶƚŝŶĚĞĚĂŐŬĂƉĞůǀĂŶĚĞ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͕ƚĞŶǌŝũŝŶŚĞƚǁĞĞŬĞŶĚĞƌǀŽŽƌĂŶĚĞƌƐďĞŬĞŶĚŐĞŵĂĂŬƚ͘KƉŝĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐŝƐŽŵϭϵ͘ϬϬƵƵƌĞĞŶ,͘DŝƐŝŶEŽƌďĞƌƚƵƐŚŽĨ͕
<ůĞĞƌŵĂŬĞƌƐŐƌŽĞƐ͘

BEIDE PAROCHIES:
WĂƐƚŽŽƌ͗'͘<ĞƐƐĞůƐ͕

EŝĞƌƐĚŝũŬϭ͕ϲϱϵϭ>'ĞŶŶĞƉ͕
d;ϬϰϴϱͿϱϭϭϴϴϴ͕






ŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞͲŵĂƌƟŶƵƐͲŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů
^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͕DĂƌƟŶƵƐŚŽĨϮ'ĞŶŶĞƉ
<ĂŶƚŽŽƌ͗
/ŶƚĞƌŶĞƚ͗
Uitvaarten:
<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞ͗
ŶĚĞƌĞďĞƚ͗͘





<ŽƐƚĞŶŵŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐĚŽŽƌĚĞǁĞĞŬ͗ΦϭϬ͕Ͳ
<ŽƐƚĞŶŵŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐǁĞĞŬĞŶĚ͗ΦϮϬ͕Ͳ
ŽƉĞŶͬŚƵǁĞůŝũŬĞŶͬďĞǌŽĞŬĞŶͬǌŝĞŬĞŶďĞǌŽĞŬǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͗ǀŝĂĚĞƉĂƐƚŽŽƌ͘



sŝĂƉĂƐƚŽŽƌ͕EŝĞƌƐĚŝũŬϭ͕ϲϱϵϭ>'ĞŶŶĞƉ͕d;ϬϰϴϱͿϱϭϭϴϴϴ
ǁǁǁ͘ƐŝŶƚŵĂƌƟŶƵƐŐĞŶŶĞƉ͘ŶůŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞͲŵĂƌƟŶƵƐͲŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů
via pastoor
E>ϵϱZKϬϭϯϱϬϯϲϭϭϵ
E>ϳϰZKϬϭϯϱϬϯϱϯϯϯ

^ƚ͘EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ͕EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶϭ'ĞŶŶĞƉ
<ĂŶƚŽŽƌ͗


/ŶƚĞƌŶĞƚ͗
hŝƚǀĂĂƌƚĞŶ͗
<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞ͗

Žϭϴ͘ϰϱͲϭϵ͘ϰϱƵ͘ŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞŬĞƌŬ͕
EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶϭ͕ϲϱϵϭy'ĞŶŶĞƉ͕d;ϬϰϴϱͿϱϭϱϭϬϬ
ǁǁǁ͘ŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘ŶůŬĞƌŬΛŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘Ŷů
sŝĂDϬϲϮϰϱϵϯϯϴϱ
E>ϲϭZKϬϭϰϬϲϭϬϲϰϮ
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AUTOMATISERING ADMINISTRATIE PAROCHIES GENNEP
KǀĞƌŚĞƚďŽĞŬũĂĂƌϮϬϭϴƉƌĞƐĞŶƚĞĞƌĚĞŶǁŝũƵŝŶĚĞǀŽƌŝŐĞ
Gennepenaar één Verlies en Winstrekening van de gezamenlijke Gennepse parochie in plaats van èèn V&W-rekening voor elke parochie apart.
Dit is een gevolg van een besluit van de Nederlandse
bisschoppen. Zij hebben besloten dat vanaf het boekũĂĂƌϮϬϭϴĂůůĞƉĂƌŽĐŚŝĞƐŵĞƚĞĞŶƵŶŝĨŽƌŵĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞpakket moesten gaan werken. Er is gekozen voor het FiŶĂŶĐŝģůĞƉĂŬŬĞƚǀĂŶǆĂĐƚKŶůŝŶĞǀŽŽƌĚĞďŽĞŬŚŽƵĚŝŶŐ
en voor het Doc-Base pakket voor de LedenadminisƚƌĂƟĞ͕ ĚĞ ĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ ĞŶ ĚĞ ZĞŐŝƐƚƌĂƟĞ
van de Kerkbijdragen van onze parochianen. De overŐĂŶŐĞŶŚĞƚǁĞƌŬĞŶŵĞƚĚĞŶŝĞƵǁĞƉĂŬŬĞƩĞŶŐŝŶŐŐĞĨĂƐĞĞƌĚ͘WĞƌŝƐĚŽŵǌŝũŶĞƌǀŽŽƌĂĨŐĂĂŶĚŝŶƚƌŽĚƵĐƟĞͲĞŶ
trainingsbijeenkomsten georganiseerd.
/ŶŵĞŝϮϬϭϴǌŝũŶǁŝũŵĞƚĚĞĮŶĂŶĐŝģůĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŝŶǆĂĐƚ
KŶůŝŶĞŐĞƐƚĂƌƚĞŶŚĞƚŚĞůĞďŽĞŬũĂĂƌϮϬϭϴŝƐŝŶƚƵƐƐĞŶĚĂĂƌŝŶ
ǀĞƌǁĞƌŬƚ͘/ŶĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϵǌŝũŶǁŝũǀŽŽƌĚĞĂŶĚĞƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞƐŽǀĞƌŐĞŐĂĂŶŽƉŽĐͲĂƐĞ͘ĞǌĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐŝƐŵ͘ŝ͘
veel groter dan die bij Exact Online omdat het een geheel
andere werkmethode is waaraan je echt wel moet wennen.
/ŶĂƉƌŝůũ͘ů͘ŝƐƉĞƌŝƐĚŽŵŶŽŐĞĞŶƚƌĂŝŶŝŶŐƐƐĞƐƐŝĞŐĞŽƌŐĂŶŝseerd waardoor wij de vele mogelijkheden van Doc-Base
ons gemakkelijker eigen kunnen maken.

Ğ ŬĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ ǀŝŶĚƚ ŶƵ Ăů ǀŽůůĞĚŝŐ ŐĞĂƵƚŽŵĂƟƐĞĞƌĚƉůĂĂƚƐĚŽŽƌŬŽƉƉĞůŝŶŐǀĂŶĚĞůĞĚĞŶŐĞŐĞǀĞŶƐ
in Doc-Base en Exact online aan die van de banken.
(= bankrekeningnummer). De bank levert dan in de nachturen de bij- en afschrijvingen van de voorgaande dag
ĂĂŶ͕ ĚŝĞ ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ ǁŽƌĚĞŶ ǀĞƌǁĞƌŬƚ ŝŶ
ŽŶǌĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞ͘ 'ĞĞŶ ŚĂŶĚŵĂƟŐĞ ŽǀĞƌƚǇƉĞŶ ǀĂŶ
deze gegevens meer, wel nog controle en evt. een corƌĞĐƟĞǀĂŶĚĞŐĞŐĞǀĞŶƐĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĚĞŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ
bij de overboekingen.
,ĞƚďŝƐĚŽŵZŽĞƌŵŽŶĚŚĞĞŌďĞƐůŽƚĞŶĚĂƚƉĂƌŽĐŚŝĞƐĚŝĞ
samenwerken, zoals hier in Gennep, geen afzonderlijŬĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞŵŽŐĞŶǀŽĞƌĞŶ͘ŝƚƚĞƌďĞƐƉĂƌŝŶŐŽƉĚĞ
jaarlijkse abonnementskosten van Exact Online en DocBase. Hierdoor hebben wij geen aparte Balans en Verlies en Winstrekening meer voor onze beide parochies.
Door consequent bij elke kostenpost of opbrengstpost
een aanduiding mee te geven of het een Norbertuspost
ĚĂŶǁĞůĞĞŶDĂƌƟŶƵƐƉŽƐƚďĞƚƌĞŌŬƵŶŶĞŶǁŝũƚŽĐŚĞĞŶ
aparte Verlies en Winst per parochie uit de gegevens
samenstellen.

>ĞŽǀĂŶ^ĐŚĂǇŬ͕ĂƉƌŝůϮϬϭϵ
&ŝŶĂŶĐŝģůĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞWĂƌŽĐŚŝĞƐ'ĞŶŶĞƉͬƉůǀ͘ƉĞŶŶũŶŐŵĞĞƐƚĞƌ͘

VACATURE PENNINGMEESTER
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞŬĞŶŶŝƐĞŶͬŽĨĞƌǀĂƌŝŶŐďĞƐĐŚŝŬƚ͘ĞĨƵŶĐƟĞ ŬĂŶ Ğǀƚ͘ ŽŽŬ ĚŽŽƌ ƚǁĞĞ ƉĞƌƐŽŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ŝŶŐĞǀƵůĚ
waarbij een persoon dan als lid van het kerkbestuur de
ŵĞĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞƚĂŬĞŶǀŽŽƌǌŝũŶŽĨŚĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐŬĂŶ
nemen en de andere persoon binnen het kerkbestuur als
penningmeester de overige taken op zich neemt.

^ŝŶĚƐ ŚĞƚ ǀŽŽƌũĂĂƌ ǀĂŶ ϮϬϭϴ ŚĞďďĞŶ ǁŝũ ĞĞŶ ǀĂĐĂƚƵƌĞ
ƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌŝŶŽŶƐŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌĞŶǌŝũŶǁŝũŶĂĂƌƐƟŐ
ŽƉǌŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶŽƉǀŽůŐĞƌ͘sĂŶĂĨĚŝĞƟũĚǁŽƌĚƚĚĞĨƵŶĐƟĞ ǁĂĂƌŐĞŶŽŵĞŶ ĚŽŽƌ ĚĞ &ŝŶĂŶĐŝĞĞů ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ
ǀĂŶŽŶǌĞďĞŝĚĞƉĂƌŽĐŚŝĞƐ;ĚŚƌ͘>ĞŽ͘,͘:͘ǀĂŶ^ĐŚĂǇŬͿĚŝĞ
ĞĞƌĚĞƌĚĞƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌƐĨƵŶĐƟĞǀŽŽƌĚĞDĂƌƟŶƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞŚĞĞŌǀĞƌǀƵůĚŽŶĚĞƌĞŬĞŶ,ƵŝƐŵĂŶĞŶŝŶĚĞďĞŐŝŶũĂren van pastoor Bouman.
KŶůĂŶŐƐ ŚĞĞŌ ŚĞƚ ŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌ ŚŝĞƌŽǀĞƌ ŵĞƚ ŚĞŵ ǀĂŶ
gedachten gewisseld er is afgesproken dat hij, totdat
de vacature ingevuld wordt, als waarnemend penningmeester zal fungeren.
,Ğƚ<ĞƌŬďĞƐƚƵƵƌďůŝũŌǌŽĞŬĞŶŶĂĂƌĞĞŶŐĞƐĐŚŝŬƚĞŬĂŶĚŝĚĂĂƚĚŝĞŽǀĞƌĮŶĂŶĐŝģůĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĞǀĞĞŶůŝĞĨƐƚŽŽŬŽǀĞƌ

,ĞĞŌƵŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ůĂĂƚŚĞƚ
dan even weten aan een
van de kerkbestuursleden
of aan pastoor Kessels. Als
iedereen denkt: “Dat doet
een ander wel,” dan doet
uiteindelijk niemand het.
Laten we samen de schouĚĞƌƐ ĞƌŽŶĚĞƌ ǌĞƩĞŶ͊ ,Ăƌtelijk dank!
EĂŵĞŶƐĚĞŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶ͕
pastoor Kessels
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WELKOM BIJ
SUMMMERTIME

VAN VRIJDAG 24 T/M ZONDAG 26 MEI:

OSSEBRAADFESTIJN
ĂƌŶĂǀĂůƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ ĚĞ DĂƐŬŽƩĞƌƐ Ƶŝƚ KƩĞƌƐƵŵ ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚĚŝƚũĂĂƌǀŽŽƌĚĞϱϭĞŬĞĞƌŚĞƚƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞKƐƐĞďƌĂĂĚfeest, inmiddels uitgegroeid tot een 3-daags evenement
ŵĞƚ ĂůƐ ŚŽŽŐƚĞƉƵŶƚ ŚĞƚ KƐƐĞďƌĂĂĚĨĞƐƟũŶ ŽƉ ĚĞ ǌŽŶĚĂŐ͘
Ook dit jaar is er ‘s zondags weer van alles te beleven in
ŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶKƩĞƌƐƵŵ͘ĞŶŐƌĞĞƉƵŝƚŚĞƚĂĂŶďŽĚ͗
ĞŝĞƌƐĞďƌƵŶĐŚ
Zondagochtend is er om 11.30 uur een Beierse brunch
op het Raadhuisplein. Om hier aan deel te nemen zijn
ĞƌďƌƵŶĐŚŬĂĂƌƚĞŶƚĞŬŽŽƉďŝũĂĨĠĞWƵďŝŶKƩĞƌƐƵŵ͘
ĞǌĞŬĂĂƌƚĞŶŬŽƐƚĞŶϳ͕ϱϬĞƵƌŽƉĞƌƐƚƵŬĞŶŐĞǀĞŶƌĞĐŚƚ
ŽƉ ĞĞŶ ŚĞĞƌůŝũŬ ŽŶƚďŝũƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ůĞŬŬĞƌ ŬŽƉũĞ ŬŽĸĞ ĞŶ
heerlijke verse broodjes en nog veel meer. En om echt in
ĞŝĞƌƐĞƐƟũůǀĂŶĚŝƚŽŶƚďŝũƚƚĞŐĞŶŝĞƚĞŶ͕ŬŽŵũĞŶĂƚƵƵƌůŝũŬ
in Beierse kleding!
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Vanaf zaterdag 22 juni bruist Gennep gedurende 10 zaterĚĂŐĞŶǁĞĞƌƟũĚĞŶƐŚĞƚŝŶŵŝĚĚĞůƐϭϭĞ^ƵŵŵŵĞƌƟŵĞĨĞƐƟǀĂů͘dŝĞŶǌĂƚĞƌĚĂŐŵŝĚĚĂŐĞŶǀĂŶϭϰ͘ϬϬƚŽƚĐĂϭϴ͘ϬϬƵƵƌ͕
tot en met zaterdag 24 augustus. En daarnaast gedurende
ĚŝĞƉĞƌŝŽĚĞŽƉϱĂǀŽŶĚĞŶĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐĂǀŽŶĚƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͘
Ğ^ƵŵŵŵĞƌƟŵĞͲŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐƚƌĞĞŌĞƌĞůŬũĂĂƌǁĞĞƌŶĂĂƌ
ŽŵŶŝĞƵǁĞŝŵƉƵůƐĞŶĂĂŶŚĞƚĨĞƐƟǀĂůƚĞŐĞǀĞŶĞŶŽŽŬĚŝƚ
ũĂĂƌǌŝũŶĞƌǁĞĞƌĞŶŬĞůĞďŝũǌŽŶĚĞƌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘KƉĚĞƐŝƚĞ
ǀĂŶ^hDDDZd/DŝƐŚĞƚŚĞůĞ;ĂĐƚƵĞůĞͿƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞrug te vinden. Hieronder alvast het programma voor de
eerste 5 weken:

KƐƐĞŚŽƐƐĞŶ͗
Na een goed ontbijt starten om 13:00u de Ossehossen
ǁĞĚƐƚƌŝũĚĞŶ͘DĞĞĚŽĞŶ͍^ĐŚƌŝũĨũĞĂůƐƚĞĂŵŝŶŽƉ͗ǁǁǁ͘
ŵĂƐŬŽƩĞƌƐ͘Ŷů͘ůƐũĞŶŝĞƚŵĞĞǁŝůƚĚŽĞŶ͕ĚĂŶŝƐŚĞƚŝŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůǌĞŬĞƌĚĞŵŽĞŝƚĞǁĂĂƌĚŽŵďŝũĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
te komen kijken. De prijsuitreiking is aan het einde van
de middag op het Raadhuisplein.
ƵůŝŶĂŝƌ͕ŽƐĂĂŶŚĞƚƐƉŝƚĞŶĂŵďĂĐŚƚĞŶ
Waar het uiteindelijk allemaal om draait: de ‘os aan het
ƐƉŝƚ͊͛<ŽŵŶĂĂƌŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶKƩĞƌƐƵŵĞŶŐĞŶŝĞƚǀĂŶ
een overheerlijk broodje os. Daarnaast zijn er diverse culinaire hapjes en drankjes te verkrijgen. Ook zijn er diverse
kinderspellen waar de jongste bezoekers zich kunnen verŵĂŬĞŶ͘ůƐƵŝƚƐŵŝũƚĞƌǀĂŶĚĞĨĞĞƐƚĞŶǀŽůŐƚĞƌŽŵϭϲ͗ϬϬƵĞĞŶ
optreden van ‘de Palemiger Spatzen’ en DJ Hans. Er is werkelijk van alles te beleven en niet alleen op de zondag. Voor
ŚĞƚĂŶĚĞƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝĞĚĞĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞŽƉƉĂŐŝŶĂϮ͘

COLOFON
ĞǌŽƌŐŝŶŐ͗
ΎDĂƌƟŶƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
Mevr. Graat-Janssen
T;ϬϰϴϱͿϱϭϮϮϬϭ

* Norbertusparochie
Dhr. Ploum
T;ϬϰϴϱͿϱϭϭϵϴϯ

ZĞĚĂĐƟĞ͗
E ŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞͲŵĂƌƟŶƵƐͲ
gennep.nl of
ƌĞĚĂĐƟĞΛƉƌŝŶƚŵĂƌŬƚ͘ĞƵ

ĚǀĞƌƚĞƌĞŶ͗
Printmarkt.eu
T;ϬϰϴϱͿϱϭϴϯϰϴ
E info@printmarkt.eu
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DAUWTRAPPEN
Op Hemelvaartsdag gaan
nog steeds veel mensen
er vroeg op uit om dauw
te trappen. Ze maken dan
een wandeling of gaan een
ĞŝŶĚũĞ ĮĞƚƐĞŶ͘ ŝƚ ǀŽĞƌƚ ƚĞrug op een gebruik uit een
ver verleden. Mensen stonden toen op Hemelvaartsdag om drie uur 's nachts
op, wandelden met hun
blote voeten door het gras,
dansten en zongen. Van dit
ritueel zou een magische
en genezende werking uitŐĂĂŶ͘ /Ŷ ƐŽŵŵŝŐĞ ƐƚƌĞŬĞŶ
ǁŽƌĚƚ ĚĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚ ŽŽŬ ǁĞů
'hemelvaren' genoemd. Dit
zou volgens het volksgeloof
magische krachten geven. Onder andere zou het ouderdom
bestrijden en huidaandoeningen genezen. Zo zou het ook
een prima middel tegen zomersproeten zijn.
/Ŷ'ĞŶŶĞƉŬŽŵĞŶǁĞŽƉ,ĞŵĞůǀĂĂƌƚƐĚĂŐŽŵϬϳ͘ϯϬƵƵƌďŝũ
elkaar bij de pastorie aan de Niersdijk om van daaruit via de
Niersdijk, Looiseweg en de Looi naar de boerderij van Mat
Janssen te wandelen. Vanuit Hommersum is dan inmiddels
ŽŽŬĞĞŶĚĞůĞŐĂƟĞĂĂŶǁĞǌŝŐĞŶŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬǀŝĞƌĞŶǁĞĚĂŶ
Žŵ Ϭϴ͗ϰϱƵ ĚĞ ,͘ DŝƐ ŽƉ ĚĞ /:ƐŚĞƵǀĞů͘ ŝũ ĚŝĞ ŵŽĞŝůŝũŬ ƚĞƌ
ďĞĞŶǌŝũŶ͕ǁŽƌĚĞŶďŝũĚĞǌĞƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚĚĞƌŽƵƚĞƉĞƌĮĞƚƐĂĨ
te leggen, of indien niet anders mogelijk per auto.

goed nats'. Er werd gedanst en gezongen. Het was wel de
bedoeling om negen uur weer in de stad terug te zijn om de
mis bij te wonen.
WĂƐůĂƚĞƌǁĞƌĚŚĞƚĚĞŐĞǁŽŽŶƚĞŽŵŚĞƚĂůƐĞĞŶƉůĞĐŚƟŐĞ
ŽŶƚŵŽĞƟŶŐŵĞƚĚĞŶĂƚƵƵƌƚĞǌŝĞŶĞŶĚĂĂƌďŝũǀŽŽƌĂůƚĞǌǁŝũŐĞŶ͘ /ĞƚƐ ǁĂƚ ŶƵ ŽŽŬ ǁĞĞƌ ΖƵŝƚ ĚĞ ŵŽĚĞΖ ďĞŐŝŶƚ ƚĞ ƌĂŬĞŶ͘
dŝƉƐǀŽŽƌŽƉǀŽĞĚĞƌƐĞŶůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ
ĂƵǁƚƌĂƉƉĞŶŝƐĞŶďůŝũŌĞĞŶďŝũǌŽŶĚĞƌĞĞƌǀĂƌŝŶŐ͘^ƚĂŽƉŶĞƚ
voordat de zon opkomt en ga snel naar buiten. Met de kinĚĞƌĞŶŬƵŶƚƵĞƌĞĞŶŵŽŵĞŶƚǀĂŶďĞǌŝŶŶŝŶŐǀĂŶŵĂŬĞŶ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŝƐƐƟůĞŶůƵŝƐƚĞƌƚŶĂĂƌĚĞŐĞůƵŝĚĞŶǀĂŶĚĞŶĂƚƵƵƌŽĨ
van de stad die ontwaakt. Achteraf bespreekt u met elkaar
ǁĂƚƵĂůůĞŵĂĂůŐĞŚŽŽƌĚŚĞĞŌ͘tĂƐŚĞƚĞĞŶďŝũǌŽŶĚĞƌĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶǁĂĂƌŽŵ͍hŬƵŶƚĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶǀƌĂŐĞŶŽĨǌĞĞƌĞĞŶ
gedichtje over schrijven.

/Ŷ ĚĞ ŶĞŐĞŶƟĞŶĚĞ ĞĞƵǁ ƚƌŽŬŬĞŶ ŵƐƚĞƌĚĂŵŵĞƌƐ ŝŶ ĂůůĞ
vroegte de stad uit om buiten te bivakkeren onder het geŶŽƚǀĂŶŬŽĞŬ͕ƌŽǌŝũŶĞŶ͕ŬƌĂŬĞůŝŶŐĞŶ͕ǀŝũŐĞŶĞŶĞĞŶΖĐƌƵǇĐǆŬĞŶ

TENTOONSTELLING 150 JAAR
   Ȁ 

NOG 3 OOIEVAARS
IN LEVEN

/ŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞǀĂŶϮũƵŶŝƚͬŵϯϭũƵůŝŬƵŶƚƵŝŶĚĞ<ĞŶŶŝƐŬĞƵŬĞŶ;ďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͕ůůĞŶ,ŽīŵĂŶŶƉůĞŝŶͿĞĞŶďĞǌŽĞŬďƌĞŶgen aan een wisseltentoonstelling over het Duits Lijntje.

Zoals eerder al eens gebeurde werden er ook dit
jaar in het ooievaarsnest
op het stadhuis weer 5 eieren gelegd. En ook dit jaar
zijn ze allemaal uitgebroed
en zullen ze met z’n vijven
niet aan uitvliegen toekomen. En het leek allemaal
zo voorspoedig te gaan.
sƌŝũĚĂŐϮϲĂƉƌŝůǁĞƌĚĞƌĞĞŶĚƌŝĞůŝŶŐŐĞďŽƌĞŶ͘<ŽŶŝŶŐƐĚĂŐ
ϮϳĂƉƌŝůŬƌŽŽƉŶƵŵŵĞƌϰƵŝƚŚĞƚĞŝĞŶĚŝŶƐĚĂŐϯϬĂƉƌŝů
konden we nummer 5 bewonderen. Hij kreeg zowaar diƌĞĐƚĞĞŶŶĂĂŵͲWŝĞƚĞƌͲŽŵĚĂƚĚŝĞĚĂŐĚĞϳϱe verjaardag
werd gevierd van Mr. Pieter van Vollenhoven, de man van
onze prinses Margriet. Precies een week na zijn geboorte
bezweek nummer 5 (Pieter) aan ondervoeding en 4 daŐĞŶ ůĂƚĞƌ ƐƟĞƌĨ ŶƵŵŵĞƌ ϰ ŽŽŬ ǁĞŐĞŶƐ ĞĞŶ ŐĞďƌĞŬ ĂĂŶ
voeding. Zoals het er nu naar uitziet zal de drieling het
gaan redden en vliegen ze over een week of drie uit. Nog
live te volgen op www.beleefdelente.nl

Over het treintraject Boxtel-Wesel is ook een boek
met ansichtkaarten uitgegeven. Dit is verkrijgbaar bij BRUNA en kost
€ 10.-.
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BIJBEL BIJEENKOMSTEN
ĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶŬŽŵĞŶǁĞŝŶĚĞƉĂƐƚŽƌŝĞŵĞƚĞĞŶŐƌŽĞƉďŝũĞůŬĂĂƌƌŽŶĚŽŵŝũďĞůǀĞƌŚĂůĞŶ͘ŝƚũĂĂƌŚĞďďĞŶǁĞŝŶϭϬďŝũĞĞŶŬŽƐƚĞŶ͞ŚĞƚKŶǌĞsĂĚĞƌ͟ƌĞŐĞůǀŽŽƌƌĞŐĞůƐĂŵĞŶďĞŬĞŬĞŶĞŶďĞƐƉƌŽŬĞŶ͘ĞĞƌďŽĞŝĞŶĚĞĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶ͊
,ŝĞƌŽŶĚĞƌĞĞŶƉĂĂƌŝŵƉƌĞƐƐŝĞƐǀĂŶĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ͘EĂĚĞŐƌŽƚĞǀĂŬĂŶƟĞǁŽƌĚĞŶĞƌǁĞĞƌŶŝĞƵǁĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶƌŽŶĚŽŵ
ĚĞŝũďĞůŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͕ǁĂĂƌŝĞĚĞƌĞĞŶǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵŝƐ͕͚ŐĞůŽǀŝŐ͛ŽĨ͚ŶŝĞƚŐĞůŽǀŝŐ͛͊͘͘tĂŶƚĚŽŽƌƐĂŵĞŶŝũďĞůǀĞƌŚĂůĞŶ
ƚĞůĞǌĞŶ͕ŽŶƚĚĞŬũĞĞĞŶĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌŽŵŶĂĂƌũĞĞŝŐĞŶůĞǀĞŶƚĞŬŝũŬĞŶĞŶĚĂƚŬĂŶŚĞĞůǀĞƌŚĞůĚĞƌĞŶĚǌŝũŶ͊

<ůĞŝŶĞ ŝŵƉƌĞƐƐŝĞ ǀĂŶ ŽŶǌĞ ůĂĂƚƐƚĞ ďŝũďĞů ďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ͗
“Wat een mooi seizoen met ons groepje. Wat hebben we veel
van elkaar mogen leren. Luisteren naar elkaar, praten met elŬĂĂƌ͕ĞƌǀĂƌĞŶŵĞƚĞůŬĂĂƌ͘ZĞŐĞůŵĂƟŐďŝĚũĞŚĞƚKŶǌĞsĂĚĞƌ͕
eigenlijk zonder er over na te denken, als een soort Mantra.
DĂĂƌǁĂƚŚĞĞŌŚĞƚĞĞŶŵŽŽŝĞĚŝĞƉŐĂŶŐĂůƐũĞĞƌŵĞƚĞĞŶ
ŐƌŽĞƉũĞũĞĞƌŝŶǀĞƌĚŝĞƉƚ͘,ĞƚŚĞĞŌŵŝũǀĞĞůŐĞďƌĂĐŚƚ͘/ŶǌŝĐŚƚ͕
maar ook gezelligheid en een sociaal aspect, wat voor mij
ook belangrijk is. Dank je wel voor deze inspirerende uren”.
͞ĞĂĨŐĞůŽƉĞŶƟũĚŚĞďďĞŶǁĞŚĞƚKŶǌĞsĂĚĞƌǌĞĞƌƵŝƚŐĞbreid besproken. Het is bijzonder als je de zinnen uit elkaar
haalt en dan ziet wat er in de gesprekken naar voren komt.
Dat soms ook ieder een ander beeld erbij kan hebben wat
ĚĞďĞƚĞŬĞŶŝƐŬĂŶǌŝũŶ͘/ŶĚĞŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶŬŽŶĚĞŶǁĞĚĞƌĞgel ook naar het heden vertalen en er daar met elkaar over
ĚŝƐĐƵƐƐŝģƌĞŶ͘tĂƚŽŽŬǁĞůŶĂĂƌǀŽƌĞŶŬǁĂŵ͕ŝƐŚĞƚǀĞƌƐĐŚŝů
van Onze Vader bij de katholieken en protestanten. Door de
ŐŽĞĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶŶŶĞƩĞŚŽŽƌĚĞŶǁĞŽŽŬŚŽĞĂŶderen de regels in hun schrijven uitleggen. Er zit meer in het
Onze Vader als alleen maar even het gebed opzeggen, zeker
na onze bijeenkomsten”.
“Wij hadden als groep besloten om het Onze Vader als
ŽŶĚĞƌǁĞƌƉƚĞŶĞŵĞŶǀŽŽƌŽŶǌĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ͘/ŬǁŝƐƚĚĂƚĞƌǀĞĞů
ŽǀĞƌƚĞǀĞƌƚĞůůĞŶǀŝĞů͘DĂĂƌǌŽǀĞĞů͍͍͍ĂƚǁĞĞůŬĞďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚ
van anderhalf uur maar één zin uit het Onze Vader besproken

VOLGENDE EDITIES
/ŶϮϬϭϵǌĂů͚ĚĞ'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌ͛ǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶŽƉĚĞĚĂƚĂ͗
ϮϲũƵŶŝ͕ϭϰĂƵŐƵƐƚƵƐ͕ϮϱƐĞƉƚĞŵďĞƌ͕ϯϬŽŬƚŽďĞƌĞŶϭϴĚĞĐ͘
De kopij dient telkens in de week ervoor op de woensdag te
ǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞůĞǀĞƌĚ͗ǀŽŽƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĞĚŝƟĞŝƐde deadline
ĚƵƐǁŽĞŶƐĚĂŐϭϵũƵŶŝ͘

KALENDER 2019
Zo. 19.05 11:00u Eerste H. Communie
Ž͘ϯϬ͘ϬϱϬϳ͗ϯϬƵ,ĞŵĞůǀĂĂƌƚƐĚĂŐ
met dauwtrappen
DĂ͘ϭϬ͘Ϭϲϭϭ͗ϬϬƵ H. Vormsel voor de parochies
Gennep en VOMMMM in Milsbeek
Ž͘ϭϲ͘Ϭϲϭϰ͘ϬϬƵ/ŶƚĞƌƌĞůŝŐŝĞƵǌĞKŶƚŵŽĞƟŶŐ
Ž͘Ϯϯ͘Ϭϲ
^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐĚĂŐ
Ž͘ϯϬ͘ϬϲϭϬ͗ϬϬƵĂŶŬǀŝĞƌŝŶŐĞŶĂƵƚŽǌĞŐĞŶŝŶŐ

hadden... Nee dat had ik niet gedacht. Het begint al met de
ĞĞƌƐƚĞǌŝŶ͘tŝĞŝƐŽŶǌĞǀĂĚĞƌ͍/ƐĚŝĞǀĂŶŝĞĚĞƌĞĞŶ͍tĂƚŝƐĞĞŶ
vader, welke eigenschappen horen bij een vader. Gaandeweg
het traject zie je en merk je dat het ook over jou zelf gaat. Hoe
ƐƚĂũĞŝŶŚĞƚůĞǀĞŶ͕ǁĂƚǌŝũŶũŽƵǁŶŽƌŵĞŶĞŶǁĂĂƌĚĞŶ͍ŶŚĞƚ
mooie is dat je juist samen met z`n allen tot nieuwe inzichten
kunt komen. Het is heerlijk om zo met elkaar de woorden uit
te rafelen,(zo noem ik het) om te proberen aan een kern te
ŬŽŵĞŶ͘tĂĂƌŐĂĂƚŚĞƚŽŵ͘/ĞĚĞƌŬŝũŬƚŽƉĞĞŶĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌ
ĞƌŶĂ͕ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ǌŝũŶ ůĞǀĞŶƐĞƌǀĂƌŝŶŐ͕ ĂĂŶůĞŐ͘ ŝƚ ŝƐ ŽŽŬ
ǁĂĂƌŚĞŝĚ͘EĞƚǌŽĂůƐĞĞŶĚŽďďĞůƐƚĞĞŶϲŬĂŶƚĞŶŚĞĞŌ͘ĞĞĞŶ
ǌŝĞƚĞĞŶϲĞŶĞĞŶĂŶĚĞƌǌŝĞƚĞĞŶϭ͘ĂƚŝƐĂůůĞŵĂĂůǁĂĂƌ͘ŶŚĞƚ
mag er allemaal zijn. Dat kan heel verfrissend werken. Want er
ůĞŝĚĞŶŵĞĞƌĚĞƌĞǁĞŐĞŶŶĂĂƌZŽŵĞ͘/ŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůŝŬǀŽŶĚŚĞƚ
ĮũŶŽŵĞƌďŝũƚĞŵŽŐĞŶǌŝũŶ͘͟
Mocht je ook interesse hebben, neem dan contact op:
ŶŶĞƩĞ:ĞƩĞŶͲ^ĞǀƌŝĞŶƐ
ͲŵĂŝů͗ĂŶŶĞƩĞũĞƩĞŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
dĞů͗ϬϰϴϱϱϰϬϭϲϱͬϬϲϮϯϲϭϵϱϰϮ

RELIGIEUS MUSEUM “DE CRYPTE”
sĂŶĂĨϮĞWĂĂƐĚĂŐŝƐĞƌǇƉƚĞŽŶĚĞƌĚĞ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬŝŶ'ĞŶnep weer wekelijks geopend. Dit unieke museum herbergt een
ǀĞƌǌĂŵĞůŝŶŐǀĂŶĂůůĞƌůĞŝŐŽĚƐĚŝĞŶƐƟŐĞƵŝƚďĞĞůĚŝŶŐĞŶǌŽĂůƐŶŽŶŶĞŶŝŶŽƌŝŐŝŶĞůĞŬůĞĚŝũ͘/ŶĚƌƵŬǁĞŬŬĞŶĚŽŽŬǌŝũŶĚĞǀŝĞƌŚŽŶĚĞƌĚ
Mariabeelden uit verschillende landen, tweehonderd gebedsƐŶŽĞƌĞŶ͕ǀŝĞƌďŝũǌŽŶĚĞƌĞƚĂƉŝũƚĞŶͬůŽƉĞƌƐŵĞƚĂůƐƚŽƉƉĞƌĚĞƵŝƚbeelding van het leven van Mozes. En die is zeker een bezoekje
ǁĂĂƌĚ͘ĞǌĞDŽǌĞƐͲůŽƉĞƌƐƚĂŵƚƵŝƚĚĞƉĞƌŝŽĚĞϭϴϵϬͲϭϴϵϲĞŶůĂŐ
ŽƉŚĞƚƉƌŝĞƐƚĞƌŬŽŽƌǀĂŶĚĞ^ƚ͘:ŽǌĞŅĞƌŬǀĂŶĚĞƉĂƚĞƌƐZĞĚĞŵƉƚŽƌŝƐƚĞŶŝŶ͛ƐͲ,ĞƌƚŽŐĞŶďŽƐĐŚ͘ĞƌǇƉƚĞŬƌĞĞŐĚĞǌĞƵŝƚƚǁĞĞĚĞůĞŶďĞƐƚĂĂŶĚĞůŽƉĞƌŝŶϭϵϴϯďŝũĚĞŽƉĞŶŝŶŐǀĂŶŚĞƚŵƵƐĞƵŵ
in bruikleen. Hij bevat 14 taferelen over het leven van Mozes,
beginnend bij de geboorte en eindigend bij zijn dood. Herkenbare taferelen zoals het mandje op de Nijl, doortocht door de
ZŽĚĞĞĞ͕DĂŶŶĂŽĨĞdŝĞŶ'ĞďŽĚĞŶǌŝũŶďŝũŶĂůĞǀĞŶƐĞĐŚƚƵŝƚgebeeld. Als u van plan bent hier meer over te weten te willen
komen; er is door deken Huisman een handig boekwerkje uitgeŐĞǀĞŶĚĂƚŝŶŚĞƚŵƵƐĞƵŵƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶƚĞŬŽŽƉŝƐ͘
,Ğƚ ŵƵƐĞƵŵ ŝƐ ƚͬŵ ĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ǌŽŶĚĂŐ ǀĂŶ ƐĞƉƚĞŵďĞƌ ĞůŬĞ
ǌŽŶĚĂŐŐĞŽƉĞŶĚǀĂŶϭϰ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬƵƵƌ͘
Groepen kunnen op aanvraag ook op andere dagen terecht.
Daarvoor kunnen ze contact opnemen met
de secretaris F. v.d. Ven
dϱϰϬϲϮϮ͕ĨƌĂŶĐŝĞŶǀĂŶĚĞǀĞŶΛŚŽŵĞ͘Ŷů
ŶƚƌĞĞ͗ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶΦϮ͕ϱϬĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶƚͬŵϭϮũĂĂƌΦϭ͕ϬϬ͘
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CONTROLE HONDENBELASTING VAN START
ĞŐŝŶũƵŶŝϮϬϭϵŐĂĂŶĐŽŶƚƌŽůĞƵƌƐŝŶŐĞŵĞĞŶƚĞ'ĞŶŶĞƉŚƵŝƐͲĂĂŶͲŚƵŝƐĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶŽƉŚĞƚďĞǌŝƚǀĂŶŚŽŶĚĞŶ͘ŝƚŐĞďĞƵƌƚ
ŝĞĚĞƌũĂĂƌ͘ĞǌĞĐŽŶƚƌŽůĞƐǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĚŽŽƌƐ't͘ĞĐŽŶƚƌŽůĞƵƌƐďĞůůĞŶďŝũŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĂĂŶŽŵ
ŚĞƚŚŽŶĚĞŶďĞǌŝƚƚĞŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞƌĞŶ͘ĞǌĞĐŽŶƚƌŽůĞƵƌƐŬƵŶŶĞŶǌŝĐŚůĞŐŝƟŵĞƌĞŶ͕ǀƌĂĂŐĚĂĂƌŐĞƌƵƐƚŶĂĂƌ͘
hǁŚŽŶĚĂĂŶŵĞůĚĞŶ
/ĞĚĞƌĚŝĞĠĠŶŽĨŵĞĞƌŚŽŶĚĞŶŚŽƵĚƚŝƐĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚďĞůĂƐƟŶŐƉůŝĐŚƟŐĞŶŝƐǁĞƩĞůŝũŬǀĞƌƉůŝĐŚƚŚŝĞƌǀĂŶĂĂŶŐŝŌĞƚĞ
doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte
ǀĂŶĚĞĂĂŶƐůĂŐ͘,ĞƚƚĂƌŝĞĨǀŽŽƌĚĞŚŽŶĚĞŶďĞůĂƐƟŶŐǀŝŶĚƚ
u op de website www.bsgw.nl. Als een hond wordt aanŐĞƚƌŽīĞŶǁĂĂƌǀŽŽƌŐĞĞŶďĞůĂƐƟŶŐǁŽƌĚƚďĞƚĂĂůĚ͕ǌĂůĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞƵƌĚĞǌĞŚŽŶĚ;ĞŶͿĂĂŶŵĞůĚĞŶ͘/ƐĚĞďĞǁŽŶĞƌŶŝĞƚ
thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief
ŵĞƚ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽǀĞƌ ĚĞ ŚŽŶĚĞŶďĞůĂƐƟŶŐ ŽƉ ŚĞƚ ĂĚƌĞƐ
ĂĐŚƚĞƌ͘ ƵƌŐĞƌƐ ǌŝũŶ ǀĞƌƉůŝĐŚƚ ĂĂŶŐŝŌĞ ƚĞ ĚŽĞŶ͘ 'ĞďĞƵƌƚ
dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasƟŶŐǁŽƌĚĞŶŽƉŐĞůĞŐĚ͘
Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer honden niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te
doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkoŵĞŶ͘ůƐƟũĚĞŶƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞďůŝũŬƚĚĂƚĚĞŚŽƵĚĞƌǀĂŶĠĠŶŽĨ
ŵĞĞƌŚŽŶĚĞŶŐĞĞŶĂĂŶŐŝŌĞŚĞĞŌŐĞĚĂĂŶ͕ĚĂŶůŽŽƉƚĚĞǌĞ
het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

ĂŶŐŝŌĞǀŝĂŝŶƚĞƌŶĞƚ
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.
nl. Log in met uw DigiD. De melding is dan direct geregeld. U kunt een hond ook telefonisch aanmelden via
ĚĞƐ'tͲƚĞůĞĨŽŽŶ͗ϬϴϴʹϴϰϮϬϰϮϬ͘,ŽƵĚƵǁ^EďŝũĚĞ
hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-telefoon zijn
van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar
ǀĂŶϵ͘ϬϬƚŽƚϭϳ͘ϬϬƵƵƌ͘DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞŚŽŶĚĞŶďĞůĂƐƟŶŐǀŝŶĚƚƵŽƉǁǁǁ͘ďƐŐǁ͘Ŷů͘

INTERRELIGIEUZE ONTMOETING
sŝĞƌƌĞůŝŐŝĞƐƵŝƚ'ĞŶŶĞƉŽŶƚŵŽĞƚĞŶĞůŬĂĂƌŽƉǌŽŶĚĂŐϭϲũƵŶŝ
tĂƚďĞŐŽŶĂůƐĞĞŶŬůĞŝŶŝŶŝƟĂƟĞĨŐƌŽĞŝĚĞƵŝƚƚŽƚŚĞƚ:ĂĂƌ
ǀĂŶĚĞKŶƚŵŽĞƟŶŐ͘/ŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ'ĞŶŶĞƉǁŽŶĞŶůŝĞĨƐƚ
ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϭϬϬϬ ŵĞŶƐĞŶ͕ ĂŅŽŵƐƟŐ Ƶŝƚ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϰϬ ůĂŶden, met even zovele culturen en cultuurverschillen.

Dus alle reden om daar bij
ƐƟů ƚĞ ƐƚĂĂŶ͘ dŝũĚĞŶƐ ĞĞŶ
ĞĞƌƐƚĞŽƌŝģŶƚĞƌĞŶĚĞďŝũĞĞŶkomst kwam een pater van
ĚĞŽŶŐƌĞŐĂƟĞǀĂŶĚĞ,ĞŝůŝŐĞ 'ĞĞƐƚ ŵĞƚ ŚĞƚ ŝŶŝƟĂƟĞĨŽŵĂůůĞŝŶ'ĞŶŶĞƉĂĂŶwezige religies bij elkaar te
brengen en de gelegenheid
te bieden zich gezamenlijk
voor te stellen aan alle inwoners van Gennep.
Dat idee werd al snel omarmd door de Katholieke Kerk,
De Protestantse Kerk, De Molukse Kerk, De Moslim GemeenƐĐŚĂƉ ĞŶ ĚĞ ŽŶŐƌĞŐĂƟĞ ǀĂŶ ĚĞ ,ĞŝůŝŐĞ 'ĞĞƐƚ͘ Ğ ĐŽŶĐůƵƐŝĞ
ǁĞƌĚ Ăů ŐĂƵǁ ŐĞƚƌŽŬŬĞŶ͗ Ğƌ ŵŽĞƐƚ ĞĞŶ KŶƚŵŽĞƟŶŐƐŵŝĚĚĂŐ
ŬŽŵĞŶ͘KƉǌŽŶĚĂŐϭϲũƵŶŝǌĂůǀĂŶĂĨϭϰ͘ϬϬƵƵƌƚŽƚĞŶŵĞƚϭϳ͘ϬϬ
ƵƵƌĚĞǌĞŽŶƚŵŽĞƟŶŐƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶŝŶĚĞ'ƌŽĞŶĞ'ƌĂĐŚƚĂĂŶ
het Jan Lindersplein. Naast korte inleidingen door de voorgangers zullen diverse koren optreden als De Muzieknootjes, De
dƌƵŵƉŝĞƐĞŶĚĞŽƵĚĞƌĞŶŐƌŽĞƉǀĂŶĚĞDŽůƵŬƐĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͘
Daarnaast is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar vragen te stellen om op die manier inzicht te krijgen in de diversiteit van de in Gennep aanwezige religies.
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BEDANKFEEST HOTEL “DE KROON”
24 MAART 2019
EĂǌĞǀĞŶǀĞƌŬŽŽƉũĂƌĞŶǁĂƐĚĂŶĚĞŬŽŐĞůĚŽŽƌ͞Ğ<ƌŽŽŶ͘͟EŝĞƚĚĂƚŚĞƚĞĞŶƐƚƌĂĨŝƐŐĞǁĞĞƐƚ͕ŚŽƌĞĐĂŝƐĞĞŶŵŽŽŝ
ǀĂŬ͕ŵĂĂƌŚĞƚŵŽĞƐƚĞƌƚŽĐŚĞĞŶŬĞĞƌǀĂŶŬŽŵĞŶ͘ŶĚĂĂƌŚŽŽƌƚĞĞŶďĞĚĂŶŬĨĞĞƐƚũĞďŝũ͘ĞŶďĞĚĂŶŬũĞǀĂŶŽŶǌĞƌͲ
ǌŝũĚƐǀŽŽƌŚĞƚũĂƌĞŶůĂŶŐǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶĞŶŬůĂŶĚŝǌŝĞǀĂŶǀĞůĞŐĂƐƚĞŶĞŶĐůƵďũĞƐĚŝĞďŝũŽŶƐǀĞƌƚŽĞĨĚĞŶ͘ŶĞĞŶďĞĚĂŶŬũĞ
ŚƵŶŶĞƌǌŝũĚƐǀŽŽƌŽŶƐǁĞƌŬ͕ŵŽĞŝƚĞĞŶĞŶĞƌŐŝĞŽŵŚĞƚŝĞĚĞƌĞĞŶǌŽĂĂŶŐĞŶĂĂŵŵŽŐĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶ͘ĞŶĞŵŽƟŽŶĞůĞ
ĚĂŐĚĂĂƌǁĞŝŶ͞Ğ<ƌŽŽŶ͟ƚŽĐŚϯϱũĂĂƌŚĞĞůǀĞĞůŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚŚĞďďĞŶ͘DŝŶĚĞƌŵŽŽŝĞĚŝŶŐĞŶŵĂĂƌǀŽŽƌĂůŚĞĞůǀĞĞů
ŵŽŽŝĞĚŝŶŐĞŶ͘'ĞǌŝĞŶĚĞƌĞĂĐƟĞƐǀĞƌǁĂĐŚƩĞŶǁĞĞĞŶĚƌƵŬŬĞĚĂŐ͘'ĞůƵŬŬŝŐŚĂĚĚĞŶ'ŝůďĞƌƚǀĂŶĚĞƌDŽŽƌĞŶĞŶ
dŚĞŽZŽŽƐĞŶďŽŽŵĂůĞĞŶƐĂĂŶŐĞŐĞǀĞŶŐƌĂĂŐĞĞŶƌŽůƚĞǁŝůůĞŶƐƉĞůĞŶĞŶĚĂƚĂĂŶďŽĚŚĞďďĞŶǁĞŵĞƚďĞŝĚĞŚĂŶĚĞŶ
ĂĂŶŐĞŐƌĞƉĞŶ͘͘͘ĞŶŵĂĂƌŐŽĞĚŽŽŬ͊
Het begon om 14.00 met een totaal onverwacht optreden van de “River Maas Pipeband”. Eenmalig voor deze
gelegenheid geformeerde doedelzakband, ooit opgeheven, waar ik ook lid van was. Geweldig! Daarna was het
een komen van vele vrienden, kennissen, clubjes, leveƌĂŶĐŝĞƌƐĞŶǌĂŬĞůŝũŬĞƌĞůĂƟĞƐĚŝĞǁŝũŝŶĂůĚŝĞũĂƌĞŶŚĞďďĞŶ
leren kennen. Ze waren er (bijna) allemaal! Van diegene
die niet konden komen hebben we hartverwarmde kaarten gehad. Handen te kort! Speciaal was ook de aanwezigheid en toespraak van oud-marine collega’s waar wij
een bijzondere band mee hebben.
DĂĂƌƚĞŶĂŶŝģůƐĚĞĞĚĂůƐǀŽƌƐƚǀĂŶŽŵďĂŬŬĞƐĞĞŶĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚ ĚĂŶŬǁŽŽƌĚ ŶĂŵĞŶƐ ĂůůĞ ĐĂƌŶĂǀĂůƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͘
Daarbij kwamen alle dingen waar wij aan mee gewerkt
hebben aan bod. Dat waren er inderdaad nogal wat! Een
topjaar was 1994 toen wijzelf prinselijk paar waren.
Als klap op de vuurpijl werden we daarna binnen vereerd
met een muzikale verrassing. 35 Limericks! Geschreven
en gezongen door diverse verenigingen en personages.
Deze dag was niet alleen voor ons een mijlpaal maar ook
voor Gennep. Wij hopen dat deze dag de geschiedenis
ŝŶŐĂĂƚĂůƐĚĞĚĂŐǀĂŶĞĞŶŵŽŽŝĞĂĨƐůƵŝƟŶŐǀĂŶĞĞŶƉĞƌŝode van mooie herinneringen voor veel oudere mensen
en een begin voor jonge mensen die later weer heel veel
mooie herinneringen hebben!
dŽŽŶ͕DĂƌŝĂŶĞŶŽƌŝĞŶ
ǀŽŶĚĞƌ,ĂĂƌ
dŽĞŶǁŝũĚĂĐŚƚĞŶĚĂƚŚĞƚŵĞƚĚĞŽĸĐŝģůĞŵŽŵĞŶƚĞŶŐĞdaan was, kwam burgemeester Peter de Koning naŵĞŶƐ ĚĞ ƉŽůŝƟĞŬĞ ƉĂƌƟũĞŶ ŽŶƐ ďĞĚĂŶŬĞŶ ĞŶ ǁĂƚ ǁĞ Ăďsoluut niet aan hadden zien komen, de gemeentelijke
onderscheiding “De Ganapja” werd ons aangeboden. Daar
kregen we even de rillingen van en had ik moeite om mijn
dankwoord te beginnen. Daarin heb ik iedereen met een
kwinkslag bedankt die om welke reden dan ook een bijdraŐĞŚĞĞŌŐĞůĞǀĞƌĚĂĂŶĚĞǁĞĚĞƌǌŝũĚƐĞŐĞǌĞůůŝŐŚĞŝĚĞŶŚĞƚďĞƐƚĂĂŶǀĂŶŚŽƚĞů͞Ğ<ƌŽŽŶ͘͟dŽĞŶĚĂĐŚƚĞŶǁĞŽŶƐŐĞǌĞůůŝŐƚĞ
mengen onder de mensen, maar nee, buiten stond ons op te
wachten: de gezamenlijke joekskapellen! Onder aanvoering
van Kapelmeister Nol Noij werden er diverse nummers geblaoze door Nèève d'n Diepvries, Zuutjes En, Bombarie en jeugdũŽĞŬƐŬĂƉĞů͛ƌŶ͊ĞŽƵĚƐƚĞϵϬĞŶĚĞũŽŶŐƐƚĞϲũĂĂƌ͊ĂƚŶŽdigde uit voor een dansje! Geweldig!

P.S.
Met speciale dank aan
'ŝůďĞƌƚĞŶDĂƌŝũŽŶǀĂŶ
der Mooren & Theo en
Karin Roosenboom voor
het in goede banen leiden
van deze middag.
Vier weken later werden
ze gedecoreerd met
een (dik verdiende)
<ŽŶŝŶŬůŝũŬĞŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚŝŶŐ͘
Dat kan geen toeval
ǌŝũŶŐĞǁĞĞƐƚ͊
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