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De Gennepenaar

DE GENNEPENAAR

Parochie H. Norbertus

GENNEP

Parochie H. Martinus

SINT MARTINUS EN OPENING CARNAVALSSEIZOEN
Zondag 10 november 2019

ALLERHEILIGEN ZO. 03-11:
ZEGENING VAN DE GRAVEN

HET VERHAAL
VAN SINT MAARTEN

10.00 uur: Inmiddels is het dubbele
feest in november, dankzij de goede
samenwerking binnen de verschillende
verenigingen, een goede traditie aan het
worden: de Heilige Mis met Gilde Eer
b.g.v. het Patroonsfeest ‘Sint Martinus’
samen met de Openingsmis behorend bij
de opening van Carnavalsseizoen 20192020. Deze H. Mis wordt georganiseerd
i.s.m. het Sint Martinusgilde en de Gennepse vastelaovendclubs ’t Bombakkes,
de Waggelaars en de Coloradokevers.
Plaats: St. Martinuskerk Gennep.
De Gennepse carnavalsclubs vieren uiteraard maandagavond 11 november a.s.
vanaf 19:00 uur zelf ook nog de officiële opening van het nieuwe seizoen op
de Markt.
Vanaf 14.00 uur: Fakkels maken bij de
Blokhut van Jong Nederland aan de Prinses
Irenestraat in Gennep. Ook als je geen lid
bent van Jong Nederland Gennep, mag je
aan deze activiteit deelnemen.
17.00 uur: Fakkeloptocht en Sint Maartensvuur. De optocht start vanaf het
Norbertplein en trekt door de straten
van Gennep-Zuid om uiteindelijk aan te
komen bij het Sint Maartensvuur waar
ieder kind een zak fruit/snoep krijgt.

ÊNQUETE: HOE VERDER
MET ONZE PAROCHIES?

Maandag 11 november
BISSCHOP SMEETS WAS
OP BEZOEK IN GENNEP

Het St. Martinusgilde bezoekt de kleuters op de Gennepse basisscholen. Voor
elke kleuter is er een kleine attentie. Ook worden de verzorgingstehuizen met een
bezoekje van het Gilde vereerd. De bewoners worden getrakteerd op krentenbrood
dat 's ochtends tijdens de H. Mis gezegend is.

Oktober 2019
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BISSCHOP SMEETS OP BEZOEK IN GENNEP

Een jaar na zijn wijding tot bisschop van het bisdom
Roermond was monseigneur Smeets begin oktober
een heel weekend op bezoek in zijn voormalig dekenaat Venray, met op zaterdagavond 5 oktober een
bezoek aan Gennep.

In onze Martinuskerk vierde de bisschop de Eucharistie
onder begeleiding van het kinderkoor. Onder de Gennepenaren was er veel belangstelling en er waren in verband
met de gezinsmis ook vele jonge gezinnen. De bisschop
sprak zijn waardering uit voor de betrokkenheid die tal van
parochianen in de Gennepse parochiegemeenschap tonen, met name als het gaat om het betrekken van kinderen en jongeren bij onze geloofsgemeenschap. Volgens de
bisschop liggen er zeker uitdagingen, maar hij zei daarbij:
“De kerk is veel groter dan de mensen die op zondag naar
de mis gaan. Dat is me dit jaar wel duidelijk geworden,”
aldus Mgr. Smeets. “Ik heb heel veel kleine wondertjes gezien. We hebben als kerk nog steeds een boodschap voor
de samenleving en dat mogen we laten zien en horen.”

Na afloop van de Eucharistieviering hadden we het koffiemoment dat elke maand georganiseerd wordt voor de
parochianen. “Gennep is een mooie stad en ik word altijd hartelijk welkom geheten als ik op bezoek ben in jullie
parochiegemeenschap”, concludeerde bisschop Smeets.
Al gauw ontstond een hele rij van parochianen die even
van de mogelijkheid gebruik wilden maken om persoonlijk kennis te maken met de bisschop en hem succes te
wensen met zijn nieuwe uitdagingen in het bisdom. Onder genot van koffie, thee en lekkernijen nam hij ruim een
uur de tijd om met alle aanwezigen in gesprek te gaan en

te luisteren naar de actuele ontwikkelingen en zorgen die
er leven binnen onze gemeenschap. Geheel in lijn met zijn
preek gaf bisschop Smeets aan de parochianen de boodschap mee dat men er op moet blijven vertrouwen dat
God met ons mee gaat en dat hij ons kracht geeft om te
dragen wat op ons pad komt.
Daarna was het tijd om nader kennis te maken met de Tienergroep die in het parochiezaaltje van de pastorie in Gennep
plaatsvond. Natuurlijk was Mgr. Smeets te gast. Hij vertelde op
een ontspannen manier over zijn roeping tot het priesterschap
en de daarna volgende weg tot en met zijn bisschopsambt. De
tieners kregen de gelegenheid om de bisschop allerlei vragen te
stellen. Binnen het jaarthema van de Tienergroep “Wie ben
ik?” viel de aandacht dit keer op “Talenten”.

Het werd de tieners langzaam maar zeker duidelijk dat ieder van ons talenten heeft gekregen van God, gaven, waar
we iets mee moeten doen voor Hem en voor elkaar. De
tieneravond liep met enkele liedjes en gebed ten einde.
Tot slot gaf Mgr. Smeets iedereen persoonlijk de zegen.
Met dankbaarheid voor het bezoek van onze bisschop aan
onze parochiegemeenschap en aan alle vrijwilligers die
deze avond mogelijk hebben gemaakt kunnen we zeggen:
dit is voor herhaling vatbaar!
Pastoor Kessels
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KERKBIJDRAGEN EN COLLECTES
VAN ONZE PAROCHIES 2018-2019
Hieronder de statistiek van de kerkbijdragen en de collectes van onze parochies H. Norbertus en H. Martinus.
De cijfers van beide parochies zijn samengeteld omdat in de exact boekhouding dit ook zo wordt gepresenteerd.

Vergeet niet om zondag 24 november a.s. vrij te houden voor
de Vrijwilligersbedankochtend.
Om 10 uur is de H. Mis in de St. Martinuskerk in Gennep,
waarna alle vrijwilligers met eventuele partner welkom zijn
voor een heerlijke brunch in de zaal van 4 Events. Een persoonlijke uitnodiging volgt nog. Hopelijk tot dan!

Kerkbijdragen		
			
			
			

sept. 2018
Totaal t/m sept.
sept. 2019
Totaal t/m sept.

€ 1650,33
€ 26.873,37
€ 1265,56
€ 26.248,13

Collectes eigen kerk
			
			
			

sept. 2018
Totaal t/m sept.
sept. 2019
Totaal t/m sept.

€
466,12
€ 7.033,47
€
432,10
€ 6.059,61

ZINGEN IN EEN KOOR?

LEUK ÉN LEERZAAM OOK VOOR KINDEREN

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
Woensdag 23 oktober was er een goed bezochte informatieavond betreffende de 1e H. Communie in de Gennepse parochies. De Communiemis voor kinderen van 7/8 jaar wordt
gevierd op zondag 19 april 2020. De informatieavond betreffende het Vormsel is voor de ouders van kinderen in groep
7/8 op woensdag 6 november om 19.30 uur in het parochiezaaltje, ingang tegenover de Aldi.

Nu horen we u denken, het Vormsel. Tja, wat is dat eigenlijk? Samen met de Doop en de Eucharistie vormt het Sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten. Doop en Vormsel horen dus bij elkaar. Wil uw kind
het sacrament van het Vormsel ontvangen op zondag 10 mei
2020? Neem dan contact op met pastoor Kessels via email:
informatie@parochie-martinus-gennep.nl.

Zingen is goed voor iedereen. Waarom is het goed horen
we u denken. Het is goed voor onder andere de Taalontwikkeling, stimuleren van Bewegen, en het leren luisteren. Ook geeft het een kind zelfvertrouwen om voor een
groep te staan. En natuurlijk is het ook gewoon gezellig
om samen met andere kinderen nieuwe liedjes te leren.
De kinderen van Kinderkoor ‘de Muzieknootjes’ repeteren
elke donderdagmiddag na school in het zaaltje achter
de pastorie. Onder de bezielende leiding van Jacqueline
Fijnaut worden allerlei soorten liedjes aangeleerd, soms
met een bijpassend dansje.

Tijdens de gezinsvieringen, carnavalsmis en op kerstavond
zingt het koor. Het koor zong ook laatst bij het bezoek
van de Bisschop. Het kinderkoor is een vrolijk koor. Van
zingen wordt je blij. Er wordt geen contributie gevraagd,
wel inzet. Alle jongens en meisjes vanaf groep 4 zijn welkom om zich aan te sluiten bij het koor. De wat oudere kinderen krijgen in een apart groepje nog extra zangles. Wilt
u meer weten? Kijk op de facebookpagina van: Kinderkoor
de Muzieknootjes. Of kom samen met uw (klein-) kind
eens kijken tijdens de repetitie op donderdag vanaf 14.15
uur in het zaaltje van de pastorie. Ingang tegenover de Aldi.
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Ter herinning aan

In Memoriam

JET VAN ARENSBERGEN-BECKERS

PIET BROUWERS
weduwnaar van
Lies Brouwers-Voss

* Ottersum, 27 augustus 1924

† Boxmeer, 2 oktober 2019

Na een plechtige eucharistieviering
in de H. Martinuskerk te Gennep is hij
begraven op de Algemene Begraafplaats in Gennep-Zuid

echtgenote van
Jan van Arensbergen †

* Boxmeer, 23 september 1927

† Gennep, 18 oktober 2019

't Is goed…

Voor uw belangstelling en medeleven bij het overlijden
en de begrafenis, danken wij u hartelijk.

Donderdag 24 oktober hebben wij in
de St. Martinuskerk te Gennep van haar afscheid genomen,
waarna ze in besloten kring gecremeerd is.
Wij bedanken u voor uw belangstelling en medeleven.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

VOLGENDE EDITIE

Vrijdag 1 november vieren we Allerheiligen met een H. Mis
om 10 uur in de St. Martinuskerk. Op 2 november is het Allerzielen. In de weekendmissen op 2 en 3 november zullen
we de overledenen van onze beide parochies daarom bijzonder herdenken.

In 2019 zal ‘de Gennepenaar’ nog verschijnen op
18 december. De kopij dient in de week ervoor uiterlijk
op de dinsdag te worden aangeleverd: voor de volgende
editie is de deadline dus dinsdag 10 december 2019

Kinderen en kleinkinderen Brouwers

Op zondag 3 november zullen de
graven worden gezegend. Om 11
uur op het oude kerkhof aan de
Torenstraat en om 14 uur de graven op het nieuwe kerkhof aan
de Kampweg.
Onze vrijwilligers zorgen er door
het jaar heen voor, dat de graven
bij de oude toren er steeds goed
verzorgd bijliggen. Daarvoor zijn we hen, mede namens alle
nabestaanden, heel dankbaar. De gemeente zorgt voor de
verzorging van de graven op het nieuwe kerkhof, ook dat
ziet er altijd netjes uit. Dank daarvoor. Vooral zo begin november besteden familieden vaak wat extra aandacht aan
de graven, waardoor de kerkhoven er prachtig uitzien in
dat weekend. En zo kunnen we samen, met allen die zich
geroepen voelen, de graven zegenen en zo stil staan bij hen
die ons zo dierbaar waren.
Bezorging:
* Martinusparochie
Mevr. Graat-Janssen
T (0485) 51 22 01

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind
en achterachterkleinkind Van Arensbergen

AGENDA:
Vr. 1 nov.
		

10:00 uur Allerheiligen mis
in de St. Martinuskerk

Za. 2 nov.
		

Herdenking overledenen
tijdens de H. Mis

Zo. 3 nov.
		
		
		

10:00 uur Herdenking overledenen
tijdens de H. Mis en zegening van
de graven (11:00 oude Kerkhof en
14:00 nieuwe Kerkhof a/d Kampweg)

Zo. 10 nov.
		
		

10:00u Plechtige Heilige Gildemis
Patroonsheilige en Openingsmis
Carnavalsseizoen 2019-2020

Zo. 24 nov.
		

10:00u Vrijwilligersbedankochtend
(op uitnodiging)

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

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

Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu
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10 ÉN 11 NOVEMBER: SINT MAARTEN IN GENNEP
Martinus van Tours, beter bekend als Sint Maarten
werd in 316 na Christus geboren in Hongarije. Zijn
ouders waren Romeinen. Zijn vader was soldaat in het leger van de Romeinse Keizer. Later ging ook Martinus (Sint
Maarten) het Romeinse leger in. Als soldaat werd hij gelegerd in Gallië, dat toentertijd een groot deel van WestEuropa was en waarvan een deel in Frankrijk lag. Op een
avond ontmoette hij aan de poort van de stad Amiens
een bedelaar, bibberend in de winterkou. Martinus had
geen geld bij zich om aan de bedelaar te geven. Maar omdat de man het zo koud had, sneed Martinus de helft van
zijn mantel af en gaf het aan de arme man.

is, gaat dit in Gennep gepaard met een fakkel-optocht op zondag 10 november waarna de kinderen een fruit/snoepzak
ontvangen.

De allerkleinste kinderen worden maandag 11-11
op school getrakteerd op een kleine attentie en aan
de bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen worden deze dag krentenbroden aangeboden die
’s ochtend in de Kerk gezegend zijn.

’s Nachts droomde Martinus dat Jezus Christus de
bedelaar was die hij een stuk van zijn mantel had
gegeven. Martinus was al een tijd geïnteresseerd in
het Christendom. Door deze droom verliet hij het
leger en werd christen. Hij ging als kluizenaar wonen om
zich helemaal aan het Christelijk geloof te wijden. Hij ging
arme mensen helpen, met geven van eten, kleding en
geld. Uiteindelijk werd Martinus Bisschop van Tours.
Het Sint Martinus Gilde wil deze gedachte blijven
uitdragen door op 11 november (of zoals dit jaar op
10 november) de kinderen én ouderen van Gennep te
trakteren. Omdat 11 november ook de nacht van het licht

Gildekoning Peter Janssen samen met zijn vrouw Riekie en
Jeugd Gildekoning Rik Peters van het St. Martinusgilde.
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11 NOVEMBER: D’N AFTRAP!
D’n 11e van d’n 11e (11 november) is natuurlijk het begin van het nieuwe Vastelaovesseizoen. In Maasstricht,
Venlo en tal van andere Limburgse dorpen en steden
wordt dan feestelijk de Vastelaovend ingeluid. In Gennep gebeurde dat de afgelopen jaren nog met vuurwerk,
11 kanonslagen of knallende kurken, maar vanaf nu gaat
het er ook in Bombakkië heel anders aan toe. Een nieuw
muziekevenement is geboren: D'n Aftrap!

TIEN REDENEN OM
LID TE WORDEN VAN DE KBO!
•

Tien keer per jaar het KBO-PCOB magazine,
boordevol leuke en interessante informatie
en voordelen voor senioren.

•

Vier keer per jaar een Limburg magazine in
het KBO-PCOB magazine met daarin speciale
aanbiedingen en activiteiten in de provincie.

•

De KBO behartigt uw belangen. Wij maken
ons sterk voor een goede en betaalbare
gezondheidszorg, pleiten voor uw inkomen,
pensioen en koopkracht en besteden
aandacht aan wonen, mobiliteit en vervoer.

•

De KBO, met ruim 200.000 leden in Nederland,
heeft invloed en wordt gehoord door overheid
en politiek. In Limburg zijn ruim 37.500 mensen
lid van de KBO.

•

Deelnemen aan activiteiten, die maandelijks
in een nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt;
ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen.

•

Zelf als vrijwilliger aan de slag;
laat uw talent niet verloren gaan en blijf actief!
Er is voor ieder wat wils.

•

Voor hulpvragen in uw gemeente kunt u
terecht bij de Vrijwillige Ouderenadviseurs,
zij helpen u de weg te vinden op het gebied
van bijvoorbeeld de WMO.

•

Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte
door getrainde vrijwilligers.

Maandag 11 november zal onder heerschappij van Stadsprins Stefan d'n Örste de allereerste editie van D'n Aftrap
'afgetrapt' worden op de Markt in Gennep.

•

KBO-servicelijn; hier kunt u terecht met uw
vragen over wonen, zorg, gezondheid, maar
ook voor juridische zaken.

Vanaf 18:30 is de Markt open voor publiek en al om 19.11
uur zal de Prinselijke Opening plaatsvinden (met het traditionele 'steken opzetten'), gevolgd door een optreden
van Bjorn & Mieke (bekend van o.a. 1000 Sterre / Nog
Efkes). DJ Hans zal tussendoor het Marktplein opwarmen
voor de optredens van Verrékkes Moj (Winnaar TVK 2018,
TVK 2019 en liedjesfestival V.V. De Piëlhaas 2019-2020)
uit Venray, Foek aus Holland (De Duitse Party-Schlagerzanger en Party-Künstler uit Holland) en La Bamba (met
hits als Ederein en Laef, Limburg laef). Om 23.11 uur (11
ôvver 11) vindt de officiële sluiting van dit gloednieuwe
evenement plaats, waarna DJ Hans nog even de voetjes
van de vloer laat gaan voor de echte 'vastelaovesnienorhuustoewillers'.

•

KBO-ledenvoordeel in de vorm van een
voordeelpas en aantrekkelijke kortingsacties
op: collectieve ziektekostenverzekering bij
Zilveren Kruis Achmea, energietarieven
Nederlandse Energie Maatschappij,
rijbewijskeuring, bioscoopbezoeken en
elk seizoen dagjes uit.

"Da kunne wïj ôk" moeten de leden van de Koninklijke
Gennepse Vastelaovendclub 't Bombakkes hebben gedacht na jarenlang getuige te zijn geweest van de officiële
opening van de Limburgse Vastelaovend op 't Vrijthof in
Maastricht en vorig jaar te gast te zijn geweest voor het
'Stadhoés' in Venlo.
Er werd een commissie opgericht en samen met Café 'de
Typhoon' en Hotel 'de Kroon', beide gevestigd aan de
Markt in Gennep, werd een nieuw evenement opgezet.

De entree voor 'D'n Aftrap' is GRATIS!
Meer info: www.dnaftrap.nl

Het lidmaatschap bij de KBO kost
slechts € 20,00 per jaar.
Aanmelden kan per tel.:
0485 - 513333
of per mail:
ledenadministratie@kbogennep.nl
Bezoek ook de website: www.kbogennep.nl
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KOREN EN DIENSTEN
Za
02-11 16.00 uur
Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij”
		
17.45 uur
Norbertuskerk Gemengd koor. H. Mis met herdenking overledenen van de parochie.
Zo
03-11 10.00 uur
Martinuskerk Dameskoor. H. Mis met herdenking overledenen van de parochie.
		
11.00 uur 			
Zegening graven op het oude kerkhof aan de Torenstraat.
		
14.00 uur 			
Zegening graven op het nieuwe kerkhof aan de Kampweg,
						mmv het Gregoriaans koor.
Za
09-11 17.45 uur
Norbertuskerk Gregoriaans Koor
Zo
10-11 10.00 uur
Martinuskerk H. Mis in het teken van St. Martinus en opening Carnavalsseizoen,
						
mmv St. Martinusgilde, de carnavalsverenigingen en het Herenkoor.
Za
16-11 16.00 uur
		
17.45 uur
Zo
17-11 10.00 uur

Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij”
Norbertuskerk Samenzang. Koffie na de Mis.
Martinuskerk Samenzang. Koffie na de Mis.

Za
Zo

Norbertuskerk Gemengd koor
Martinuskerk Dames-en Herenkoor. Vrijwilligersdag.

23-11 17.45 uur
24-11 10.00 uur

Za
30-11 16.00 uur
		
17.45 uur
Zo
01-12 10.00 uur

Buurthuis
Adventskransen maken in het buurthuis VanOns
Norbertuskerk Gezinsmis met ons kinderkoor
Martinuskerk Herenkoor

Za
Zo

Norbertuskerk Gregoriaans koor
Martinuskerk Samenzang

07-12 17.45 uur
08-12 10.00 uur

Vr
13-12
Za
14-12
		
Zo
15-12

18.30 uur
16.00 uur
17.45 uur
10.00 uur

Norbertplein
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Start van de kersttocht vanaf het Norbertplein
Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang. Koffie na de Mis.
Dameskoor. Koffie na de Mis.

Tevens is er iedere dinsdag om 19.00 uur een H. Mis in Norbertushof, Kleermakersgroes.

BEIDE PAROCHIES:

Pastoor: G. Kessels, 				
Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep, 			
T (0 485) 5118 88,				

Kosten misintenties door de week: € 10 ,Kosten misintenties weekend: € 20 ,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:
Internet:
Uitvaarten:
Kerkbijdrage:
Andere bet.:

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

Parochie H. Norbertus Norbertplein 1 Gennep - K.v.k.nr.: 74882643
Kantoor:
		
Internet:
Uitvaarten:
Kerkbijdrage:

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
www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl
Via M 06 24 59 33 85
NL 61 RABO 0140 6106 42
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HOE VERDER MET ONZE PAROCHIES?
Wij zijn benieuwd naar uw mening!
Wat is de toekomst van onze Gennepse parochies? Dat is de
centrale vraag die wij ons als kerkbestuur al een tijdje stellen en waar we antwoorden op zoeken. Bij de benoeming
tot lid van het kerkbestuur kreeg eenieder van ons een opdracht mee van het bisdom Roermond: “We hopen dat u
met vrucht en vreugde uw werk zult verrichten ten behoeve
van de parochies en voor de toekomst van onze rooms-katholieke gemeenschap.” De afgelopen maanden hebben wij
ons daarom gebogen over tal van toekomstscenario’s voor
de parochies H. Martinus en H. Norbertus. Eerder hebben
wij u in de augustus-editie van de Gennepenaar al laten weten dat de financiële doorkijk naar 2025 niet rooskleurig is.
Als we doorgaan op de ingeslagen weg dan zullen we interen op de beperkte reserves die we hebben en er uiteindelijk financieel slecht voorstaan. Onze conclusie is dan ook dat
we het tij moeten keren.
De netten eens over een andere boeg gooien, dat was ook
onderwerp van gesprek tijdens het bezoek van bisschop
Smeets aan het dekenaat Venray begin oktober. Al snel
werd duidelijk dat dit niet van vandaag op morgen zal lukken en we willen dit ook niet zonder overleg met onze parochianen doen. Vooruitgang moet stapsgewijs en vooral:
daarbij hebben we uw ideeën nodig! Als kerkbestuur willen we nog beter aansluiten bij waar u als parochiaan behoefte aan heeft bij het leven van ons aller geloof. Om dit
inzicht te krijgen hebben we een enquête geformuleerd
met tal van vragen waar wij antwoorden op zoeken.

Dit klinkt allemaal heel abstract, maar eigenlijk hebben we
heel concrete vragen en suggesties. Bijvoorbeeld over hoe
vaak en wanneer u naar de kerk gaat, wat uw ideeën zijn
bij samenwerking van parochies in de regio, wat volgens
u onderdeel zou moeten zijn van een kerkviering of waarvoor we onze kerkgebouwen zouden kunnen gebruiken…
kortom, een divers palet aan onderwerpen waarmee we
hopen stappen te kunnen zetten naar de toekomst.
En ja, het lijkt op het eerste oog een hele waslijst aan vragen, maar wij hebben er vertrouwen in dat vele parochianen de tijd zullen nemen om in alle rust mee te denken
over de toekomst van onze parochies in Gennep. Aan het
eind van de enquête ziet u diverse adressen van onze kerkbestuursleden waar u uw ingevulde enquête kunt inleveren. Uiteraard zullen we u t.z.t. over de resultaten informeren en zo nodig zullen we er ook voor kiezen om de
uitkomst toe te lichten in een parochieoverleg voor alle geïnteresseerden.
Mocht u vragen hebben dan zijn we uiteraard altijd voor u
bereikbaar voor of na de H. Mis.
Hartelijk dank en vriendelijke groet,
Het kerkbestuur van de parochies
H. Martinus en H. Norbertus

VRAGENLIJST TOEKOMST PAROCHIES
ALGEMENE INLEIDING
Beste parochianen van de RK parochies H. Martinus en H. Norbertus,
Bedankt dat u de moeite wilt nemen om onze korte vragenlijst te beantwoorden en daarmee het kerkbestuur te ondersteunen bij de toekomst
van onze parochies. Het invullen van deze vragenlijst zal u ongeveer 10 minuten van uw tijd kosten, maar alle ontvangen informatie zal van
wezenlijk belang zijn voor het kerkbestuur.
Het invullen van de vragenlijst is anoniem en de opgehaalde antwoorden zullen door het kerkbestuur worden gebruikt voor het uitwerken van
toekomstbepalende keuzes voor de parochies. Alle resultaten van de vragenlijst zullen wij in het najaar zowel in ‘de Gennepenaar’ als ook
tijdens bijeenkomsten presenteren. Aan het eind van deze vragenlijst willen wij u wel vrijblijvend de mogelijkheid bieden om uw contactgegevens te noteren voor een persoonlijke uitnodiging.
Allereerst zullen wij u enkele algemene vragen stellen zodat wij een beeld krijgen bij wie allemaal deelneemt aan de vragenlijst.

VRAAG 01 – LEEFTIJD
W

Mijn leeftijd is
o
o
o

jonger dan 18 jaar
tussen de 18 – 30 jaar
tussen de 31 – 40 jaar

o
o
o

tussen de 41 – 50 jaar
tussen de 51 – 60 jaar
tussen de 61 – 70 jaar

o
o

tussen de 71 – 80 jaar
ouder dan 80 jaar

VRAAG 02 – PAROCHIE
Ik ben lid van
o

de RK parochie H. Martinus, Gennep-Centrum

de RK parochie H. Norbertus, Gennep-Zuid

VRAAG 03 - KERKBEZOEK

De Gennepenaar

Ik ga naar de kerk
nagenoeg nooit
soms
als er een koor zingt
als er een gezinsviering is
als er een thematische viering is

wekelijks
één keer per maand
2 à 3 keer per maand
met speciale gebeurtenissen (huwelijk, doop, uitvaart, enz)
met kerkelijke feestdagen (bijv. Kerst, Pasen)

VRAAG 04 – KERKVIERING
Waar gaat uw voorkeur uit m.b.t. het tijdstip van een kerkviering?
o
o

vrijdag ’s avonds
zaterdag ’s avonds

zondag ’s morgens
maakt mij niet uit

KERKBIJDRAGE
Om een geloofsgemeenschap actief te houden en daarnaast kerkgebouwen in stand te houden is geld nodig. De staat van inkomsten
en uitgaven in onze twee Gennepse parochies is echter al een aantal jaar niet meer in balans. Hetgeen betekent dat wij jaarlijks fors
interen op onze reserves. Het is tijd om toekomstbepalende keuzes te maken. Niets doen heeft tot gevolg dat we kunnen uitrekenen
wanner onze financiële middelen uitgeput raken.
Een belangrijke bron van inkomsten is de kerkbijdrage van onze parochianen. Uiteraard weten wij ook dat de draagkracht voor een
kleine gemeenschap natuurlijk grenzen heeft. Van de 1084 huishoudens die staan ingeschreven bij de Norbertusparochie nemen 15%
deel aan de kerkbijdrage. Bij de Martinusparochie is het percentage iets lager, van de 1979 huishoudens nemen slechts 11% deel aan
de kerkbijdrage.

VRAAG 05 – KERKBIJDRAGE
Hoeveel bent u bereid per jaar bij te dragen om uw kerkgebouw in stand te houden en liturgische diensten te handhaven?
o
o

ik draag niet bij
ik zal mijn huidige kerkbijdrage handhaven

ik wil maximaal 1,5x van mijn huidige kerkbijdrage betalen
ik wil maximaal 2x van mijn huidige kerkbijdrage betalen

PAROCHIALE SAMENWERKING
In de media wordt regelmatig gesproken over gedwongen sluiting van kerken door financiële tekorten en grote terugloop van
kerkbezoek. Gebouwen en personeel zijn veruit de belangrijkste kostenposten wat betekent dat besparingen daar gezocht zullen
moeten worden. Door dit te delen met één of meer aangrenzende parochies is een ruime besparing haalbaar. Aangezien de komende
periode voor het kerkbestuur dan ook in het teken van deze afweging zal staan, willen wij u nu enkele vragen voorleggen die gaan
over parochiale samenwerking en de reële mogelijkheid van kerksluitingen. Het kerkbestuur wil uitdrukkelijk benadrukken dat op dit
moment geen keuzes zijn gemaakt en het nu gaat om het peilen van uw voorkeuren.

VRAAG 06 – SAMENWERKING PAROCHIES
Een samenwerking van meerdere parochies kan bijdragen aan de toekomstbestendigheid van onze geloofsgemeenschap. Zou u
kunnen instemmen met
Meerdere keuzes mogelijk.Een samenvoeging van onze twee Gennepse parochies met de parochie H. Dionysius te Heijen
o
o
o

Een samenvoeging van alle parochies in de gemeente Gennep (Gennep, Heijen, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide)
Een samenvoeging van onze twee Gennepse parochies met de parochies van het VOMMMM (Ven-Zelderheide, Ottersum,
Milsbeek, Mook, Middelaar, Molenhoek)
Een samenvoeging van alle parochies in de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen

VRAAG 07 – GEVOLGEN SAMENWERKING
Stelling: Ik heb er begrip voor als het na samenvoeging van parochies noodzakelijk is om één of meer kerkgebouwen te sluiten.
o

Eens

Oneens

Aanvullende toelichting op uw keuze:
___________________________________________________________________________________________________________
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Wanneer moet een kerk volgens u gesloten worden?
o
o
o
o
o

als de financiën niet meer toereikend zijn
als er te weinig parochianen de kerk bezoeken
als er te weinig vrijwilligers zijn
als de staat van het gebouw te slecht is
Anders, te weten

___________________________________________________________________________________________________________

VRAAG 09 – GEVOLGEN KERKSLUITING
Als het, bijvoorbeeld door te weinig priesters, onverhoopt nodig is dat de kerk in de toekomst sluit, wat betekent dat voor u?
o
o
o
o

Dan ga ik niet meer naar de kerk
Dan word ik "gedwongen" om naar een andere kerk te gaan, dat is lastig
Dan zal ik naar een andere kerk in onze parochie gaan
Dan zal ik naar een andere kerk buiten onze parochie gaan, bijvoorbeeld in _____________________________________

VIERINGEN EN KERKGEBOUWEN
De laatste jaren is een dalende trend waarneembaar in het kerkbezoek. Parochianen hebben daar allemaal hun eigen redenen voor.
Daarnaast zien we dat een kerkgebouw door de teruggang van het aantal kerkgangers slechts enkele uren per week wordt gebruikt.
Een kerk is een gebedshuis en speciaal daarvoor gewijd. Steeds vaker wordt gesproken over multifunctioneel gebruik van een
kerkgebouw, bijvoorbeeld voor lezingen of muzikale uitvoeringen. Het anders gebruiken van een kerk is wel aan strikte regels en
voorwaarden gebonden. Om een beeld te krijgen wat de behoefte is van onze parochianen zullen we nu enkele vragen stellen over
de vieringen en het gebruik van onze kerkgebouwen.

VRAAG 10 – KERKELIJKE VIERINGEN
Wat zou een kerkviering voor u aantrekkelijk maken?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

elke kerkdienst heeft een communie uitreiking
elke kerkdienst wordt voorgegaan door een priester/pastor
de inhoud van de kerkdienst is sterk gericht op de actualiteit
een preek is kort en krachtig
tijdens de kerkdienst kan ik actief meedoen (zingen, praten, reageren, enz)
als vieringen opgeluisterd worden met bewegende beelden (via TV of beamer)
het tijdstip dat een viering bezocht kan worden
de duur van een viering
het comfort in de kerk (warmte, zitcomfort, enz)
een andere keuze van muziek (modern)
de keuze van muziek (traditioneel)
anders, te weten

___________________________________________________________________________________________________________

VRAAG 11 – ANDER SOORT KERKELIJKE VIERINGEN
Soms zijn er andersoortige kerkelijke vieringen (geen eucharistieviering). Wat zou voor u een aantrekkelijke andersoortige viering
zijn?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

een viering met moderne/toepasselijke muziek
een viering met gebruik van moderne media
een viering over een actueel onderwerp
een viering met actieve betrokkenheid van de kerkganger (meepraten, meezingen, dansen, enz)
een viering waarin gelegenheid is om anderen te ontmoeten en met hen in gesprek te kunnen gaan
een gebedsviering
een viering met een leek als voorganger
een woord en communiedienst
een afscheid-/herinneringsdienst
een kinder- en/of jeugddienst
anders, te weten

___________________________________________________________________________________________________________

VRAAG 12 – GEBRUIK KERKGEBOUW

De Gennepenaar
VRAAG
12 – GEBRUIK KERKGEBOUW
Welke activiteiten kunt u zich naast de liturgische, in uw kerkgebouw voorstellen?

Meerdere keuzes mogelijk.
Welke activiteiten kunt u zich naast de liturgische, in uw kerkgebouw voorstellen?
MeerdereConcerten
keuzes mogelijk.
o
o
Tentoonstellingen
o
Concerten
o
Alle activiteiten die mensen samenbrengen
o
Tentoonstellingen
o
Geschikte
commerciële, niet aanstootgevende activiteiten
o
Alle activiteiten
die mensen samenbrengen
o
Niet
religieuze uitvaarten
o
Geschikte
commerciële,bekende
niet aanstootgevende
activiteiten
o
Grote samenkomsten,
sprekers
o
Niet
religieuze
uitvaarten
o
Antiekmarkten - markten – rondleidingen
o
Grote
o
Geen samenkomsten, bekende sprekers
o
Antiekmarkten
- markten – rondleidingen
o
Andere,
namelijk
o
Geen
___________________________________________________________________________________________________________
o
Andere, namelijk
___________________________________________________________________________________________________________

AFSLUITENDE VRAGEN

AFSLUITENDE
VRAGEN
Tot slot wil het kerkbestuur u nog de volgende vragen voorleggen.
Tot slot wil het kerkbestuur u nog de volgende vragen voorleggen.

VRAAG 13 – VRIJWILLIGER

VRAAG
13 – VRIJWILLIGER
Een geloofsgemeenschap is meer dan alleen onze gebouwen. Als het gaat om de toekomstbestendigheid dan gaat het vooral om het
geloof dat wij gezamenlijk uitdragen. Een belangrijke rol vervullen hierbij vrijwilligers die structureel of incidenteel klaar staan om te
Een geloofsgemeenschap
is meer dan
gebouwen. Als het gaat om de toekomstbestendigheid dan gaat het vooral om het
helpen.
Zonder hen geen toekomst
vanalleen
onze onze
parochies.
geloof dat wij gezamenlijk uitdragen. Een belangrijke rol vervullen hierbij vrijwilligers die structureel of incidenteel klaar staan om te
helpen.
Ik ben Zonder hen geen toekomst van onze parochies.
Ik
o ben al vrijwilliger
o
nog geen vrijwilliger maar wel x per week/maand beschikbaar voor ___________________________________________
o
al vrijwilliger
o
Anders,
namelijk:
o
nog geen vrijwilliger maar wel x per week/maand beschikbaar voor ___________________________________________
o
Anders, namelijk:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

VRAAG 14 – UW AANVULLINGEN

VRAAG
14 – UW AANVULLINGEN
Dit is de laatste inhoudelijke vraag: heeft u iets gemist in deze vragenlijst of heeft u nog opmerkingen, dan verzoeken wij u die
hieronder te vermelden.
Dit is de laatste inhoudelijke vraag: heeft u iets gemist in deze vragenlijst of heeft u nog opmerkingen, dan verzoeken wij u die
hieronder te vermelden.

Geheel vrijblijvend bieden wij u nog aan uw gegevens te noteren. Dat biedt het kerkbestuur de mogelijkheid om met u contact op te
nemen en in gesprek te gaan over uw antwoorden.
Geheel vrijblijvend bieden wij u nog aan uw gegevens te noteren. Dat biedt het kerkbestuur de mogelijkheid om met u contact op te
nemen ___________________________________________________________________________________________________
en in gesprek te gaan over uw antwoorden.
Naam:
Naam: ___________________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer:
__________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer:
__________________________________________________________________________________________
Mailadres (indien van
toepassing): ____________________________________________________________________________
Mailadres (indien van toepassing): ____________________________________________________________________________

INLEVEREN EN VERVOLG

INLEVEREN
EN VERVOLG
Uw ingevulde vragenlijst kunt u inleveren bij
Uw
kunt u inleveren
bij
 ingevulde
Riet vragenlijst
Graat, Wagenstraat
13

Holger Rodoe, Steendalerstraat 89

Riet
Wagenstraat
1324

DoryGraat,
Murray,
Molenstraat

Holger
Rodoe,
Steendalerstraat

Carla Kersten, Fazantstraat 33 89

Dory
Murray,
Molenstraat
24

Charles
Schoemaker,
Bierbrouwersgroes
23

Carla
Kersten,
Fazantstraat
33

Leo van Schayk, Langeweg 17

Charles Schoemaker, Bierbrouwersgroes 23
 de eerstvolgende
Leo van Schayk,
17
In
editieLangeweg
van de Gennepenaar
zullen wij u nader informeren over het vervolg van deze vragenlijst. Het kerkbestuur
zal alle resultaten bundelen zodat we in het voorjaar met elkaar in gesprek kunnen gaan over de toekomst van onze parochies.
In
de eerstvolgende
editie van
u nader
informeren
over het vervolg van deze vragenlijst. Het kerkbestuur
Afhankelijk
van de behoefte
zalde
datGennepenaar
plaatsvinden zullen
tijdenswij
één
of meer
bijeenkomsten.
zal alle resultaten bundelen zodat we in het voorjaar met elkaar in gesprek kunnen gaan over de toekomst van onze parochies.
Afhankelijk van de behoefte zal dat plaatsvinden tijdens één of meer bijeenkomsten.
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NOTA BENE! NIEUW SCHEMA DOORDEWEEKSE H. MISSEN:
IN GENNEP EN IN DE VOMMMM-PAROCHIES
Vanaf 5 november (2019) zullen we wat betreft de doordeweekse H. Missen meer gaan samenwerken met de VOMMMM-parochies. We hebben namelijk in de afgelopen jaren gemerkt dat er in Gennep en in de VOMMMM-parochies een
groot verschil bestaat in het kerkbezoek als het gaat om de doordeweekse H. Missen. Hoewel op bepaalde dagen de H.
Missen consequent goed bezocht worden, blijkt dat er op andere dagen slechts zeer weinig mensen komen (soms zelfs
geen enkele). Met het oog op de toekomst zullen we steeds meer over parochiegrenzen heen moeten denken en werken. Dat geldt natuurlijk ook voor de doordeweekse H. Missen. Vandaar dat we bij de verdeling van deze H. Missen (van
dinsdag tot en met vrijdag) rekening gehouden hebben met het kerkbezoek, de vrijwilligers en de locaties. Iedereen is van
harte uitgenodigd bij deze H. Missen, zowel in Norbertushof als in een van de kerken. Zodoende zal het schema van de
doordeweekse H. Missen* in Gennep en in de VOMMMM-parochies vanaf 5 november 2019 er zo uit zien:
Dinsdag:

19.00 u 		

Norbertushof, Gennep

		

19.00 u 		

Kerk O.L.V. van Zeven Smarten, Molenhoek

Woensdag:

09.00 u		

Kerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand, Milsbeek

Donderdag:

09.00 u		

Kerk H. Johannes de Doper, Ottersum

Vrijdag:		
09.00u		
		

Kerk H. Antonius Abt, Mook
* In het geval van een uitvaart in één van bovenstaande parochies
vervalt de doordeweekse H. Mis in die parochie.
Dit geldt niet voor Norbertushof.

KERSTMIS 2019
KERSTAVOND (24 december)
		Wat 							Waar 		 Hoe laat
		
Woord en Communiedienst met koor Esperance		
H. Norbertus
19.00
		

Gezinsmis met het kinderkoor en harmonie		

H. Martinus

19.30

		

H. Mis met Dameskoor					

H. Martinus

21.30

EERSTE KERSTDAG (25 december)
		Wat 							Waar 		 Hoe laat
		
H. Mis met Gemengd- en Gelegenheidskoor		
H. Norbertus
11.00
			
TWEEDE KERSTDAG (26 december)
		Wat 							Waar 		 Hoe laat
		
H.Mis met samenzang Kerstliederen obv S. Gerrits
H. Martinus
10.00

De Gennepenaar
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LEZING VAN PATER HARRY TULLEMANS
Op donderdag 31 oktober kijkt Pastoor Tullemans terug
op 35 jaar Afrika
In de lezing ''Afrika heeft mij ‘bekeerd’ '', die gegeven
wordt in het kader van het Jaar van de Ontmoeting kijkt
pater Harry Tullemans C.S.Sp. en pastoor van Oeffelt terug op 35 jaar missionariswerk in Tanzania en Oeganda.
Fraai fotomateriaal, gemaakt door pater Harry Tullemans ondersteunt zijn verhaal. De lezing wordt gegeven
op donderdag 31 oktober om 20.00 uur in de Kenniskeuken, de benedenverdieping van de Gennepse bibliotheek. De toegang is vrij, maar om verzekerd te zijn van
een plek stuur een email naar m.leideritz@planet.nl.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Harry Tullemans vertrok eind 1967 naar Tanzania waar hij
gastvrij werd ontvangen en met veel voldoening als 'missionaris' heeft mogen werken. ''In het begin was het een
echte cultuurschok'', herinnert Tullemans zich nog. ''Na
acht vlieguren was je alles kwijt: je land, je taal, je cultuur, je familie, je vrienden. Tot mijn schrik besefte ik dat
ik beloofd had mijn hele leven daar te blijven. Die totale
ontreddering was uiteindelijk een positieve ervaring. Ik
moest zwijgen en naar mensen luisteren.''
De tweede cultuurschok
maakte hij mee toen hij na
35 jaar terugkeerde naar
Nederland. ''Weer voelde ik een soort ontreddering'', vertelt hij. ''Van een
‘wij-cultuur’ terug in een
‘ik-cultuur’. De secularisatie leek het religieuze gevoel van veel mensen te
hebben uitgehold. Kerk
en bedienaren waren karikaturen. Ik moest weer
een ‘nieuwe taal’ leren.
Als ‘Vreemdeling in vaders
huis’ werd ik verbannen
naar de ‘sacristie’ van bijna
leeggelopen kerken.''

Op de valreep stichtte Harry Tullemans in Kampala, de
hoofdstad van Oeganda een school voor dove kinderen.
Sinds kort is er contact tussen leerlingen van het Elzendaalcollege in Gennep en 200 dove kinderen van de ‘Mulago School for the Deaf’. Doel is om een brug te slaan tussen de wereld van de doven en die van de horenden en
tussen de Afrikaanse en de Nederlandse cultuur.

Na al die jaren in Tanzania en Oeganda kijkt hij met een
Afrikaanse bril naar de Nederlandse samenleving. In de
lezing gaat hij daar uitgebreid op in alsmede op de cultuur
van de landen waar hij heeft gewerkt. ''Afrika heeft van
mij een rijker mens gemaakt. De gastvrijheid verandert
jou: elke ontmoeting met iemand uit een andere cultuur
verandert jou. Je gaat door de ogen van de ander naar jezelf kijken. Dat heeft veel zelfkennis opgeleverd. Wat blijft
is de behoefte aan menselijk contact en aan zingeving.''
U bent van harte welkom deze lezing bij te wonen
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DAG VAN DE MANTELZORG
Wist u dat Nederland 4,4 miljoen mantelzorgers telt? Zondag 10 november a.s. is het de nationale Dag van de Mantelzorg en worden ook de Gennepse mantelzorgers in het
zonnetje gezet tijdens een feestelijke bijeenkomst met allerlei activiteiten in wijkcentrum ’t Hökske aan de Prinses Margrietstraat 22 in Gennep.

Feestelijke middag met lunchbuffet

Het programma is als volgt: inloop vanaf 11:30u. Lunchbuffet van 12:00 tot 14:00u en daarna hebt u de keuze uit deelname aan een van de 3 activiteiten, waaronder een workshop ‘Windlicht decoreren’. Hier kunnen 25 mantelzorgers
aan deelnemen. De afsluiting van het middagprogramma is
zo rond de klok van 17:30u. Na afloop krijgen alle mantelzorgers een goodybag, aangeboden door de Rotary.

Let wel: verplicht aanmelden kan tot zaterdag 2 november.
Naast een bevestiging per e-mail van je aanmelding krijg je
geen persoonlijke uitnodiging meer. Voor aanmelding en
nog meer info zoek op gemeente gennep lunch - synthese.

Tijdens deze bijeenkomst wil de gemeente Gennep alle mantelzorgers bedanken en een moment van ontspanning bieden. Mantelzorgers zorgen geheel belangeloos langdurig,
intensief en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Zij doen dit, omdat zij een persoonlijke band hebben
met de persoon waar zij voor zorgen.
Bent u mantelzorger voor iemand die in de gemeente Gennep woont? Dan kunt u zich nog tot 15 november aanmelden
voor de markt via de pagina Verwen- en ontmoetingsmarkt
van de gemeente Gennep. Hier vindt u ook meer informatie
en alle spelregels zoals dat u minimaal 3 maanden per jaar
mantelzorger bent en tenminste 8 uur per week zorg verleent.
Poster_mantelzorgmarkt_297x420.indd 2

10-10-19 09:27

UIT LIEFDE VOOR GOD - WILLIBRORDZONDAG 10 NOVEMBER 2019
Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht aan de
kerken in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw
is in de verhoudingen tussen de grote en kleine christelijke kerken en stromingen veel ten goede veranderd. Maar
we zijn er nog niet. Oecumene is nog steeds een opdracht
die zeer de moeite waard is en die als het er op aankomt
veel vraagt en kan kosten.
Op veel plaatsen in de wereld hebben christenen te kampen met vervolging en geweld. Paus Franciscus stelt dit regelmatig aan de orde bij ontmoetingen en in toespraken.

Bij een ontmoeting in 2016 met andere kerken zei hij:
“Wanneer terroristen of wereldmachten christelijke minderheden of Christenen vervolgen (…) vragen zij niet: ben
je luthers? orthodox? katholiek? hervormd? van de pinksterbeweging? Nee. Voor hen ben je Christen. Zij herkennen alleen een Christen.”
In het door oorlog verscheurde Syrië was pater Frans van
der Lugt sj. voor velen een lichtend voorbeeld van geestelijk vrijheid en vriendschap over de grenzen van kerken
en godsdiensten heen. Vanwege de liefde voor de ander
bleef hij in Homs, langer dan menselijkerwijze verantwoord was. In het artikel “De weg zelf” schreef hij: “We
vinden deze liefde het meeste in de houding van Christus ten opzichte van de mensen die hem wilden doden.
Hij veroordeelt niet, hij koestert geen wrok en hij neemt
geen wraak, maar met innerlijke vrijheid deelt hij met hen
in de pijn die aanwezig is in de diepten van hun kwaad en
dompelt hij hen onder in het licht van zijn genegenheid.
Want alleen dit licht kan de duisternis van het kwaad in
hun zielen verjagen.”
Op Willibrordzondag wordt in de parochies gebeden voor
de oecumene en wordt er gecollecteerd voor het werk
van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius
en Willibrord.
Op de website www.oecumene.nl vindt u meer informatie
over de Katholieke Vereniging voor Oecumene.
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BLADBAKKEN

Deze en volgende week worden er in de hele gemeente
weer zo’n 40 bladbakken geplaatst. Hierin kunt u alleen bladeren van gemeentelijke bomen kwijt. Dus geen snoeihout
of ander (tuin)afval. In Gennep-Centrum worden 11 bakken
geplaatst en in Gennep-Zuid 8 stuks. Het is de bedoeling dat
deze in de week voor Kerstmis weer worden opgehaald. In
de tussentijd worden deze wel regelmatig geleegd.
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DANSEN VOOR OUDEREN
GENNEP. Vlgs. de stelling dat bewegen gezond is, wordt er
sinds enkele maanden door een enthousiast groepje ouderen iedere donderdagmiddag gedanst in ’t Hökske aan de
Prinses Margrietstraat. Op dit moment bestaat de groep
uit zo’n 10 ouderen en die zouden graag zien, dat het gezelschap wat groter wordt. Er wordt zowel los als in kring gedanst en het repertoire is heel divers. En datzelfde geldt voor
de leeftijd want de jongste deelnemer is 55 en de oudste 87.
Gedanst wordt er van 13:30 - 14:30 en aansluitend wordt
de middag afgesloten onder het genot van een kopje koffie
of thee. Kosten die aan deelname verbonden zijn, bedragen
per middag € 2,50.

Dansliefhebbers die, ook geheel vrijblijvend, eens een kijkje
willen nemen kunnen zich hiervoor aanmelden bij Annie die
te bereiken is op 06-20140185.

BRIDGEDRIVE ”HARTENTROEF VOOR UNICEF” IN BOXMEER
In het Elzendaalcollege in Boxmeer wordt op zondag
17 november 2019 al weer de 6e Landelijke Unicef bridgedrive georganiseerd, welke wordt ondersteund door de
Nederlandse Bridgebond.

Jordanië om hen vaardigheden te leren en om zich te kunnen voorbereiden op een studie en werk. Een verloren
generatie moet voorkomen worden.
Daarom wil UNICEF adolescenten in Jordanië bereiken
met innovatief onderwijs, zodat ze een ‘opleiding voor de
toekomst krijgen.’
Welk een troef hebben wij in handen voor al die kinderen,
als wij gezamenlijk de kaarten daartoe op tafel leggen.
Het Unicef Comité Land van Cuijk en Maasduinen organiseert in samenwerking met Bridgeclub De Bok in Boxmeer
deze Landelijke Bridgedrive.

Unicef wil vluchtelingenkinderen steunen. Het is belangrijk dat kinderen in het zadel geholpen worden en kansen
krijgen. Daarom is het thema in 2019: Jong Jordanië:
voorbereid op de banen van de toekomst!
Eén van de grootste problemen in Jordanië is jeugdwerkloosheid. Jongeren missen de kennis en vaardigheden die cruciaal zijn voor een arbeidsmarkt die pijlsnel verandert. Ze hebben veel te verwerken, of vaak jarenlang onderwijs gemist.

Deelnamekosten
Deze bridgemiddag, in combinatie met een goed doel,
vindt plaats in het Elzendaalcollege, Stationsweg 38 in
Boxmeer. De inloop is vanaf 12.30 uur. De wedstrijden beginnen om 13.30 uur.
De kosten bedragen 35 euro per paar, inclusief koffie of thee
met vlaai, één consumptie per persoon en hapjes tijdens het
spel. Er zijn ook prijzen te winnen.

Opbrengst
De opbrengst van Hartentroef voor Unicef gaat dit jaar
specifiek naar jongeren in de vluchtelingenkampen van

Aanmelding kan geschieden via mail onder
gtwvandeven@gmail.com.
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GEDOOPT

DE GENNEPENAAR
OOK OP SOCIAL MEDIA

Fleur Vullings,
dochter van Mark Vullings en
Anneke Arnoldussen.
(helaas heeft de familie geen
foto gestuurd)

De Gennepenaar is ook te vinden op Facebook. Zoekt
u op @DeGennepenaar dan komt u op onze Facebookpagina uit. Hier bent u als eerste op de hoogte van alles
wat zich afspeelt binnen de parochies Sint Martinus en
Sint Norbertus. Dus wilt u op de hoogte zijn van het allerlaatste nieuws rondom uw parochie, bezoek ons dan ook
eens digitaal. Zeker de moeite waard!

DE GOUDEN DRAAD (10)

die onzichtbare glanzende verbinding van de liefde van God met ons

Het is herfstvakantie, in de buurt en op straat is het
overal heerlijk rustig… Tijd voor een mooi stuk tekst,
iets anders dan al het soms alarmerende nieuws:
The Oriah Mountain Dreamer
“Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet. Wat ik graag wil weten is, waar jij voor gaat en of jij
het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van
je hart. Het interesseert me niet hoe oud je bent. Maar
wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de
liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur
dat leven heet.
Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop
beïnvloeden. Waar het mij om gaat, is of je ooit tot in de
kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen. En of de
verraderlijkheden en de beproevingen van het leven je
juist ontvankelijk hebben gemaakt, of dat deze je hebben
doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer
pijn. Wat ik wil weten, is of jij pijn, die van mij of die van
jezelf, kunt laten zijn voor wat het is, zonder een vinger te
verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen
of vast te houden.

Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe, of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase, van top tot teen, zonder je in te houden door op je
hoede te zijn, realistisch of rationeel te zijn, zonder je te
laten afremmen door herinnering aan beperkingen vanuit je menselijk bestaan. (maar dan zonder stimulerende
middelen als alcohol of drugs AJS) Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet. Wat ik zou willen weten,
is of je anderen durft af te wijzen om trouw te kunnen
zijn aan jezelf, of jij het aankunt voor verrader te worden
uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad vanuit je eigen ziel. Geef me een bewijs van je trouw, opdat
ik zal weten dat je vertrouwen waardig bent. Ben je in
staat schoonheid te zien ook al is niet iedere dag even
mooi. En is het leven zelf voor jou de bron waaruit jij je
levenskracht kunt putten. Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en mij, en toch aan
de rand van de zee te staan en luidkeels tegen het zilver
van de volle maan roepen: Ja? Ik hoef niet te weten waar
je woont en hoeveel geld je hebt. Wat ik graag wil weten
is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst, op te staan,
en datgene te doen wat gedaan moet worden voor de
kinderen. Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier
gekomen bent. Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan. Het
gaat er voor mij niet om waar, wat en met wie je hebt
gestudeerd. Voor mij is het van groot belang van jou te
horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is
als al het andere om je heen is weg-gevallen. Of jij alleen
kunt zijn met je diepste zelf waarin JHWH is: de Zijnde,
de aanwezige betrokken eeuwige Liefde en of je het dan
werkelijk goed hebt bij jezelf, wanneer het stil wordt, of
in een-zaamheid”.
Annette Jetten-Sevriens
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VRIJDAG 13 DECEMBER: KERSTTOCHT GENNEP-ZUID

Beste Gennepenaar,
Stichting Kersttocht Gennep vraagt u om steun! U heeft
vast al eens van de Kersttocht gehoord, wellicht heeft u
wel eens mee gelopen of ons gesponsord. Ook dit jaar organiseren we dit unieke evenement weer, al voor de 18e
keer! Dit jaar zal de Kersttocht op 13 december zijn.
Iedereen uit Gennep en omstreken kan tijdens de Kersttocht gratis genieten van een magische avond in de straten van Gennep- Zuid. Jong en oud wandelt langs prachtige decors waarin acteurs telkens een deel van het
Kerstverhaal uitbeelden. Voor alle acteurs worden passende kostuums gemaakt, waardoor een beeld wordt geschetst van het leven 2000 jaar geleden.
Buurtbewoners kleden de decors op hun opritten aan
en versieren de route, waardoor een belangrijk doel van
de organisatie bereikt wordt: het betrekken van steeds
meer inwoners van de wijk bij dit unieke evenement. Ook
plaatselijke verenigingen zijn betrokken bij de Kersttocht,
zij bieden op de Kerstmarkt op het Norbertplein een hapje en drankje aan waardoor ze hun kas een beetje kunnen
spekken. Dit alles vergroot de saamhorigheid in de buurt.
Tijdens de tocht wordt de wandelaars een heerlijke Gluhwein of warme chocolademelk aangeboden in de Herberg, in de Norbertuskerk zijn er beschuitjes met muisjes
voor de kraamvisite bij kindje Jezus en bij Buurthuis VanOns kunnen de kinderen een kerststukje maken. Onderweg zijn er dieren om te aaien en is er op diverse plaatsen
muziek en zingen er koren.
U begrijpt dat dit alles niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van de vele vrijwilligers maar zeker ook de steun van
diverse ondernemers. Als particulier kunt u ons nu ook
steunen! Dit kon u onlangs heel eenvoudig door op Stich-

ting Kersttocht Gennep te stemmen in de Rabobank Clubkas Actie. We zijn blij en verheugd u mee te kunnen delen
dat uw steun dit jaar de lieve som van € 290,01 heeft opgeleverd, waarvoor hartelijk dank!
Uiteraard zijn we ook zeer dankbaar voor financiële giften en giften in natura. Hierbij kunt u denken aan bijv.
materialen om kerststukjes te maken, hout voor de vuurkorven op de Kerstmarkt, oude “Perzische” tapijten, stof
voor kostuums of verlichtingssnoeren.
Helpt u ons mee ook dit jaar weer een uniek evenement
te organiseren waar honderden mensen gratis van kunnen genieten? We zijn u zeer dankbaar! Neemt u voor
meer informatie contact met ons op:
Liesbeth Hubertus
Namens Stichting Kersttocht Gennep
Tel. 0485-514779 of 06-3621-9117
E-mail: info@kersttocht-gennep.nl

PS: Kijkt u voor meer informatie of een sfeerimpressie
eens op onze website: www.kersttocht-gennep.nl
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