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De Gennepenaar

DE GENNEPENAAR

St. Norbertusparochie

GENNEP

St. Martinusparochie

Christus is verrezen!
Wij vieren deze week het paastriduüm, de periode die begint met de avondmis van
Witte Donderdag en loopt tot en met Paaszondag. Het geloof in de verrijzenis van
Jezus en de hoop die Hij ons heeft gebracht is het mooiste geschenk dat een
Christen kan ontvangen en aanbieden. Christus is verrezen!

DODENHERDENKING

Laten we vooral door het getuigenis van ons leven deze vreugde van de verrijzenis
doorgeven. Mensen zouden aan ons moeten kunnen zien dat wij in onze gevoelens
en houdingen, in de wijze waarop we met anderen omgaan, van Christus zijn. Met
heel ons wezen. Pasen is niet voor niets het grootste en meest centrale feest van ons
Christenen. Het vernieuwt ieder mens, de hele geschiedenis en heel de wereld: het is
de overwinning van het leven op de dood. Pijn en verdriet, het lijden en de dood: zij
hebben niet het laatste woord. Laten we er voor zorgen dat ons bestaan omgevormd
wordt door de verrijzenis. Mede namens het kerkbestuur wens ik u van harte een
Zalig Pasen!
Pastoor G. Kessels

De communicanten zijn er klaar voor!
DEKEN VAN VENRAY

Op zondag 19 mei is het zover. Dan mogen de communicanten in de H.Mis van
11.00u in de Norbertuskerk voor het eerst de H.Communie ontvangen. Wij wensen
de communicanten alvast een hele mooie dag toe en heel veel zegen over hun leven!
Dit zijn ze: Sylvana Weren; Stijn Janssen; Loet Kamps; Sofie Janssen; Harco Stoffelen;
Fleur Stoffelen; Evy Hendriks; Sem Verstegen.

ESPERANCE VIERDE
30-JARIG BESTAAN

CROWDFUNDING-ACTIE

April 2019
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GESLAAGDE UITVOERING MATTHÄUS PASSION
IN DE MARTINUSKERK
Op zondag 31 maart 2019 hebben we mogen genieten
van het prachtige optreden van het Bach Collegium Rhenanum. Het was heel bijzonder om naar de Matthäus Passion te kunnen luisteren in onze Martinuskerk. Na het welkomstwoord door pastoor Kessels namen de musici, onder
leiding van dirigent Hans Linnartz, het publiek mee in het
lijdens- en sterfverhaal van Jezus. Uiteraard was er na het
slotkoor een staande ovatie voor alle musici en met name
de uitstekende solisten. De aanwezigen waren het dan ook
na afloop eens: dit optreden is zeker voor herhaling vatbaar! Het kerkbestuur kijkt terug op een unieke uitvoering
van de Matthäus Passion in onze kerk en we wensen u van
harte een gezegende tijd toe, op weg naar Pasen!

GEMEENTELIJKE DODENHERDENKING
zaterdag 4 mei 2019

Geef de vrijheid door - in vrijheid kiezen
Ook dit jaar herdenkt de gemeente Gennep de slachtoffers
van oorlogsgeweld tijdens de Nationale Dodenherdenking
op 4 mei. De officiële gemeentelijke herdenking in Milsbeek start om 18.50 uur met een kerkdienst in de kerk van
Milsbeek.
Om 19.30 uur start een stille tocht naar het burgermonument
waar kransen gelegd worden. Daarna loopt de stoet naar het
militair ereveld. Om 19.50 uur luiden de kerkklokken in de
hele gemeente, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte
volgt. Daarna volgen toespraken, muziek en kransleggingen bij het militaire ereveld. Rond 20.30 uur is de bijeenkomst afgelopen.

In Gennep is zoals elk jaar om 20.00 uur een herdenking
bij de Barmhartige Samaritaan op het Vrijheidsplein bij de
Niersbrug. Het thema van 2019 is ‘Geef de vrijheid door –
in vrijheid kiezen’.
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IN MEMORIAM

KONINGSDAG IN GENNEP

Op 65 jarige leeftijd is overleden Jan Kuiper. Vrijdag 5 april
is er voor de Hr. Kuijper een afscheidsdienst gehouden in
de Norbertuskerk in Gennep-Zuid.

Traditiegetrouw organiseert SV Vitesse ’08 tijdens de viering
van Koningsdag allerlei activiteiten. Met als hoogtepunt een
spellenmiddag voor de jeugd. Dit jaar wordt dit iets anders
ingevuld. Het begin is nl. al om 11:00u en dan staat er een
batterij aan (behendigheids)spellen klaar en kan men zich
ook al laten schminken. Voor muziek en een gezellig aangekleed terras is gezorgd en kan oud en jong Koningsdag gaan
vieren. Dit alles speelt zich af op sportpark ‘de Heijkuul’ aan
de Langeweg 4.

Jan Kuiper

* Roermond, 24 januari 1954

† Gennep, 1 april 2019

Niet alles is voorbij.
Je blijft bij ons
door wie je was en wat je zei
en wat je voor ons hebt betekend.
Wij bedanken u voor uw belangstelling en medeleven. Fijn
dat u er was om samen met ons afscheid van Jan te nemen.
Familie Kuijper

IN MEMORIAM
Mevrouw M.P.J. Boumans-Vreede
* Heijen, 27 mei 1925

† Gennep, 10 april 2019

Voor mevrouw Boumans-Vreede was er op maandag
15 april 2019 een afscheidsviering om 10.30 uur vanuit
de parochiekerk van de Heilige Norbertus, Gennep-Zuid.

In het centrum van Gennep wordt het Jan Lindersplein omgetoverd in één groot terras en kan jong en oud vanaf 14:00u
genieten van de klanken van orkest ‘Dance Little Sister’, afgewisseld door de DJ’s Hans&Hans. Aangezien hier het horecagedeelte in de bekwame handen is van Stefan, Ankie en medewerkers van Brasserie ’t Geveltje is ook aan de inwendige
mens gedacht. Al met al reden te over deze zaterdagmiddag
hét centrum van Gennep te bezoeken. En helemaal geslaagd
is dit feest natuurlijk als de gasten zich ook nog eens mooi
(oranje) verkleed aan de bar melden.

VOORBEREIDING OP PALMPASEN
Gezellige drukte afgelopen zaterdag in buurthuis ‘Van
Ons’ waar de Palmpasenkruisen in elkaar werden geknutseld. Aansluitend werden er broodjes gegeten en
gezamenlijk deelgenomen aan de gezinsmis die, hoe
kan het ook anders, gezongen werd door het kinderkoor.
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DE GOUDEN DRAAD (7)

Toevallig dat we in de Lijdensweek de
laatste zin van het “Onze Vader“ onder de loupe nemen:”En leid ons niet
in bekoring, beproeving, maar verlos
ons van het Kwaad”. Wat betekent
beproeving, bekoring of verzoeking?
Matthijs de Jong, Bijbelvertaler, legt
uit: “Het is iets wat je beter bespaard
kan blijven, iets wat je krachten te boven kan gaan, iets waaruit je gered
moet worden. Het gaat om leven en
dood, de situatie waarop het er echt
op aan komt.
Zoals gold voor Jezus in Getsemane,
vlak voor zijn kruisdood”.
Maar leidt God ons in beproeving?
Volgens hem is het is niet God, maar
‘Satan’ die ons verleidt. Vroeger werd
die afgebeeld als een duivel met
hoorntjes en bokkenpoten. Volgens
wikipedia is ‘Diabolos’ letterlijk een
‘alles door elkaar gooier’, iemand die
de zaken verwart, iemand die feiten
verdraait, lastert, over iemand kwaad
spreekt. Jezus zegt dat het kwaad niet
van buiten komt, maar van binnen
uit. Er zijn drie invalshoeken van het
Kwaad: de economie, de godsdienst
en de seksualiteit. Drie terreinen waarop het leven zich moet realiseren. De
drie grondstructuren van het Kwaad
zijn: moord, afgoderij en ontucht. Het
is aan ons, hoe wij daar mee omgaan.
Doen wij het volgens de bedoelingen
van God, JHWH die eeuwig scheppend liefdevol werkzaam aanwezig is,

of gebruiken wij alles voor onze eigen
egoïstische doelen en ontregelen we
zo alles.
Monniken vergelijken beproevingen met storm, waardoor bomen gedwongen worden dieper te wortelen.
Zo bezien, betekenen die een uitdaging om ons in God te verankeren.
Het is de diepe angst voor de dood en
het eindeloze zwarte ‘niets’, dat ons
doet grijpen naar eigen macht, alsof
je daarmee dat einde kunt bezweren.
Wanneer je naar Jezus kijkt, zijn weg
naar de kruisdood, dan zie je diezelfde oerangst, Jezus als mens. Op Stille
Zaterdag, tussen Goede Vrijdag en Pasen in, zijn er geen vieringen in de kerk,
omdat Jezus is nedergedaald ter helle,
zeggen wij in onze geloofbelijdenis.
“Jezus is afgedaald in het dodenrijk”,
aldus priester Karl Rahner. “Het betekent dat Jezus waarlijk gestorven is.
Dood en leven liggen niet eenvoudig
in elkaars verlengde, ze doordringen
elkaar. Wij sterven in heel het leven en
wat wij de dood noemen, is het einde
van een levenslang sterven. Daarom is
ons lijden reeds een deelhebben aan
die nederdaling, in de armoede van
ons eigen bestaan. Maar Jezus heeft
onze eenzaamheid, de duisternis en
de leegte van de dood, geheiligd. Sinds
Hij neergedaald is in de grondeloze en
bodemloze diepte van de wereld, zijn
er geen afgronden van het bestaan
meer, waarin een mens in eenzaamheid zou worden achtergelaten. Op
de bodem van alle nederdalingen, kan
men eeuwig leven vinden. Hij die is
neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen,
om het heelal van liefde te vervullen”.
Want de overgave van Jezus aan de
wil van zijn Vader, op het kruis ”Niet
mijn wil, maar uw wil geschiede”, is
de opmaat naar Pasen, naar de verrijzenis, naar het eeuwige leven in God.
De dood heeft niet het laatste woord,
maar de liefde tussen God en mens!
Neem je eigen kruis op en volg Jezus,
dan krijg je moed en hoop, dan wordt
het voor ons echt een Zalig Pasen!
Annette Jetten-Sevriens

MET DE TIJD MEE…
Citaat: de senioren van tegenwoordig
gaan met hun tijd mee en zijn actief. Ze
zitten steeds vaker op Facebook, lezen
het nieuws op internet en trappen liever
zelf dan dat ze een elektrische fiets het
werk laten doen. Maar niet alleen de senioren hoor, ook het kerkbestuur kan/wil
hier een woordje over meespreken.
Zo is er de afgelopen maanden regelmatig contact geweest met en geluisterd
naar de achterban over de toekomst
van ‘de Gennepenaar’. Eensgezind waren de meningen dat het blad een toekomst heeft, alleen zou het dan wel wat
meer algemeen nieuws uit het Gennepse moeten brengen.
Op sociaal en cultureel gebied is zoveel
te doen dat aandacht verdient en andere media vaak bewust en/of onbewust
links laten liggen. En dan niet alleen maar
vooruitkijken, neen ook een terugblik,
eventueel met foto waar je de tijd mag
nemen om deze eens wat nader te bekijken. Ken ik die of die misschien? Heel iets
anders dan dat ‘vegen’ op Facebook. En
wat dat laatste betreft: als ik de krant(!)
van vandaag (11 april) goed gelezen heb,
is dat ook nog eens een keer hartstikke
ongezond. Nee, geef mij/ons dan maar
gewoon een papieren bulletin zoals…
bijv. ’de Gennepenaar’.
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In deze uitgave is hier een begin mee gemaakt en hopelijk bevalt dat. Mocht u
echter hier nog op-/aanmerkingen hebben die het blad ten goede komen nodigen wij u van harte uit hier op te reageren
via redactie@printmarkt.eu Datzelfde
geldt voor artikelen, mededelingen etc.
die u graag in een volgende editie geplaatst zou willen hebben. Ook hiervoor
kunt u dit adres gebruiken en bent u bij
deze van harte uitgenodigd.
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STIL GEBOREN KINDEREN...
Uit de schoot van de moeder, naar Jezus teruggekeerd
Het liefst willen aanstaande ouders dat er na een lange
zwangerschap een prachtige, gezonde baby wordt geboren.
Helaas is dat niet altijd zo. Soms is een kindje al voor de
geboorte overleden. Een verschrikkelijke ervaring die
ouders vaak nog elke dag met zich meedragen. In het
verleden was er vaak weinig medeleven. Niet alleen van
familie en vrienden of van de zorg, maar ook niet vanuit de
kerk. Vaak kreeg een kindje zelfs geen naam. De verhalen uit
het verleden van een begrafenis in ongewijde grond, zullen
u misschien nog bekend in de oren klinken. Gelukkig zijn de
tijden veranderd. Er is veel meer nazorg en ondersteuning
mogelijk voor de jonge ouders en hun familie. Sinds maandag
4 februari 2019 is het zelfs mogelijk om een doodgeboren
baby te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP)
van de gemeente. Het maakt niet uit hoe lang geleden er
sprake is geweest van een doodgeboren baby en hoe lang
de zwangerschap heeft geduurd. Ook ouders die in een (ver)
verleden te maken hebben gehad met de geboorte van een
eerder in de buik overleden baby, kunnen hun baby alsnog
laten registreren. U kunt daarvoor een afspraak maken
met de afdeling Burgerzaken van uw woongemeente. Als
u uw stil geboren kindje eerst nog een naam wilt geven,
dan moet u een afspraak maken met de Ambtenaar van
de Burgerlijke Stand van de gemeente waar uw kindje ter
wereld is gekomen. Alsnog erkenning voor u en uw kind.

In samenwerking met het echtpaar Jan & Cato Linders en wijlen Deken Huisman is in 2002
een speciale ge-denkplek gemaakt op de begraafplaats
bij de oude Martinustoren.
De inzegening, een emotionele gebeurtenis, vond plaats
op 24 maart 2002, waarbij
veel belangstellenden aanwezig waren. Er werden toen
ook veel bloemen gelegd.
Hier is een plek van troost en
rust ontstaan. Het grafie ligt
rechts van de Martinustoren
vlakbij de achtermuur. De tekst op de grafsteen luidt: “Uit
de schoot van de moeder, naar Jezus teruggekeerd.” Het is
bij weinig mensen bekend, maar wanneer u daar behoefte aan heeft, staat het u natuurlijk helemaal vrij om er een
bloem of knuffel neer te leggen of gewoon even stil te staan
bij uw kindje. Op internet is er op de website: https://www.
stillelevens.nl veel te lezen over dit onderwerp. Heeft u behoefte om een keer met de pastoor te praten over uw verdriet, maak dan gerust een afspraak. Dat kan telefonisch via
0485-511888.

VICARIS ED SMEETS
BENOEMD TOT DEKEN VAN VENRAY
H. Norbertus zijn onderdeel van het dekenaat Venray.
Deken Smeets is nu nog pastoor van het parochiecluster
Ubach over Worms in Landgraaf. Met Pasen neemt hij
afscheid in zijn huidige parochies en een week later met
Beloken Pasen – zondag 28 april – wordt hij geïnstalleerd in Venray. Hij volgt in Venray zijn naamgenoot Mgr.
Smeets (geen familie) op, die pastoor-deken was tot aan zijn
benoeming tot bisschop op 10 oktober afgelopen jaar.

Bisschop Harrie Smeets heeft vicaris drs. Ed Smeets met
ingang van 28 april 2019 benoemd tot pastoor-deken
van Venray. Onze Gennepse parochies H. Martinus en

Naast zijn parochiewerk is Ed Smeets ook bisschoppelijk
vicaris voor liturgie en kerkmuziek, voorzitter van de Sint
Gregoriusvereniging (koepel van kerkkoren) in het bisdom
Roermond, muziekdocent op verschillende instituten van
het bisdom en actief betrokken bij de bedevaarten van het
Huis voor de Pelgrim in Maastricht. In zijn nieuwe functie als
deken van Venray blijft hij deze taken vooralsnog behartigen.

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

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

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

Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu
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150 JAAR DUITS LIJNTJE
Tijdens beide tentoonstellingen is voor € 10.- ook het
boek 150 Jahre Boxteler Bahn – 150 jaar Duits Lijntje te
koop met daarin een flink aantal ansichtkaarten. Vanaf
29 april is het boek ook te koop bij BRUNA.
Het Duits Lijntje was onderdeel van de NBDS en de vaste
tentoonstelling over deze NBDS (Noord-BrabantschDuitse-Spoorwegmaatschappij) is te bezichtigen op de
2de verdieping van Museum Het Petershuis, Niersstraat 2,
Gennep. Geopend: wo/zo van 13:30-17:00u.
GENNEP/GOCH. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de
eerste (stoom)trein van het station Gennep richting
Goch vertrok. En om deze gebeurtenis niet ongemerkt
voorbij te laten gaan wordt er een tentoonstelling gewijd aan bijna alles wat dit Lijntje indertijd zo populair
heeft gemaakt.
De tentoonstelling is te zien vanaf zondag 2 juni t/m 31
juli in de Kenniskeuken in de bibliotheek aan het Ellen
Hoffmann-plein. Wie niet zo lang kan wachten en zich
eerder een beeld wenst te maken van deze geschiedenis,
kan terecht in Goch in het “Haus zu den fünf Ringen”
aan de Steinstrasse. En wel al vanaf zaterdag 27 april
(Koningsdag!) a.s. Daar is de tentoonstelling te zien t/m
30 mei a.s.
In Gennep zijn de openingstijden als volgt:
Ma./Do. 10:00-17:30u, Vr. 10:00 – 19:00u en zaterdags
van 10:00 tot 13:00u.

40 CULTUREN “OP STAP EN TRAP”

Gennep.(do) Zondag 28 april vindt de allereerste “Op
Stap en Trap” plaats. Een fietstocht vol toffe activiteiten voor kinderen tot 13 jaar en hun ouders. Samen
brengen we alle culturen uit Gennep in beweging.
Kom om 11.00 uur naar ’t Hökske aan de Pr. Margrietstraat in Gennep en fiets met ons mee.

Wist je dat er in Gennep meer dan 40 verschillende culturen wonen? Alle reden om daar eens bij stil te staan.
Of nog beter, om samen in beweging te komen. Daarvoor wordt ”Op Stap en Trap” georganiseerd. Een fietstocht voor alle kinderen tot 13 jaar en hun ouders. Lekker fietsen langs zeven plekken in Gennep, Milsbeek en
Ottersum. Tussendoor kom je verschillende activiteiten
tegen, zoals bij de sport- en speelplaats in Ottersum of
de kinderboerderij. De activiteiten draaien om lekker in
beweging te komen en om samenwerken.
Fiets je stempelkaart vol
Bij de start van de fietstocht krijgt iedereen een stempelkaart.
Bij elke activiteit krijg je een stempel. De start van de tocht is
bij ’t Hökske en heeft een afstand van 15 kilometer en wordt
afgesloten met een hapje en een drankje bij ‘t Hökske.
Trap mee!
Wil je meedoen? Meld je aan via opstapentrap@hotmail.com.
Elke deelnemer neemt zijn eigen fiets mee. Ga voor
meer informatie naar www.gennepdoetmee.nl.
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KOREN EN DIENSTEN
Let op!!! De verdeling van de vieringen in de Goede Week is anders dan in de gewone weekenden, dus graag uw bijzondere
aandacht zodat u niet aan een gesloten deur staat:
Do
18-04
Vr
19-04
		
		

19.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
19.00 uur

Martinuskerk		
Norbertuskerk		
Martinuskerk		
Martinuskerk		

Witte Donderdag. Dameskoor
Goede Vrijdag. Kruiswegviering “Dichterbij”
Goede Vrijdag. Kruiswegviering
Goede Vrijdag. Herdenking lijden en sterven van de Heer

20-04
Za
		
Zo
21-04

16.00 uur
20.00 uur
11.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk		
Norbertuskerk 		

Gebedsviering “Dichterbij”
Paaswake. Dameskoor
Pasen. Gemengd koor en Gelegenheidskoor

Za
Zo

27-04
28-04

17.45 uur
10.00 uur

Norbertuskerk		
Martinuskerk		

Gregoriaans Koor
Samenzang

Za
04-05
		
Zo
05-05

16.00 uur
17.45 uur
10.00 uur

Norbertuskerk		
Norbertuskerk		
Martinuskerk		

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang

Za
11-05
		
Zo
12-05

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk		
Martinuskerk		
Martinuskerk		

Koor Esperance
Samenzang
Herenkoor

Za
18-05
		
Zo
19-05
		

16.00 uur
17.45 uur
10.00 uur
11.00 uur

Norbertuskerk		
Norbertuskerk		
Martinuskerk		
Norbertuskerk		

Gebedsviering “Dichterbij”
Gemengd koor. Koffie na de Mis.
Samenzang. Koffie na de Mis.
Eerste Heilige Communie. Kinderkoor

Za
25-05
		
Zo
26-05

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk		
Martinuskerk		
Martinuskerk		

Gregoriaans koor
Samenzang
Samenzang

30-05 08.45 uur
Do
				

Hemelvaart. Dauwtrappen. Aansluitend H. Mis op de Ysheuvel
(Geen H. Missen in Martinus- en Norbertuskerk)

Tevens is er iedere woensdagmorgen om 9.00 uur een H.Mis met aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in de dagkapel
van de Martinuskerk, tenzij in het weekend ervoor anders bekend gemaakt. Op iedere dinsdag is 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		
St. Martinuskerk, Martinushof 2 Gennep
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

St. Norbertuskerk, Norbertplein 1 Gennep
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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CROWDFUNDING-ACTIE
t.b.v. renovatie orgel St. Martinuskerk
In de kerkbestuursvergadering van 21 februari j.l,
hebben wij het besluit genomen het grote orgel van de
St. Martinuskerk te laten renoveren.
Op tal van onderdelen is, door slijtage, schade ontstaan
en is een uitgebreide reparatie hard nodig. Door een
aantal defecten was het niet meer mogelijk om de
talrijke muzikale effecten te laten horen, zonder dat de
klanken een valse totaalklank kregen.

via een mailtje naar: info@parochie-martinus-gennep. Geef
s.v.p. even aan welke naamsvermelding u op prijs stelt.

Het totale reparatiebedrag zal rond de € 6000,00 komen
te liggen en wij hopen dat de geselecteerde firma, Annick
& Nico van Duren kerkorgelonderhoud, in september de
werkzaamheden zal af-ronden. Wij zouden het bijzonder
op prijs stellen als u via een stukje Crowdfunding ons financieel wilt steunen want het prachtige orgel is in feite
van en voor iedereen!

Voor parochianen die, door omstandigheden, wat minder “kerks” zijn, is de volgende manier ook mogelijk:
Stort € 10,00 op:
NL74rabo 0135 0353 33		
t.n.v. RK Parochie H. Martinus
met vermelding van de gewenste naam.

Zo kunt u helpen…

Vanaf 15 april gaan wij oorkondes verkopen voor het
billijke bedrag van € 10,00. Op deze oorkonde komt te
staan dat u een actieve rol gespeeld heeft in het behoud
van ons prachtige “Verschueren” orgel. Natuurlijk kunnen
we deze oorkonde voorzien van uw naam in een prachtig
handschrift.

Hoe komt u in het bezit van zo’n oorkonde waardoor u via
Crowdfunding een aandeel levert in de renovatie? Wij proberen, na iedere mis, zowel in de St. Norbertuskerk als in
de St. Martinuskerk in de hal aanwezig te zijn. Ook kunt u
uw belangstelling melden bij één van de bestuursleden of

De oorkonde wordt, als u dit wenst, dan bij u thuis bezorgd!
Doet u mee?
Mijn en onze dank!
Pastoor G. Kessels

De Gennepenaar
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WINST- EN VERLIESREKENING
2018
Totaal Parochies
Parochie
KOSTEN

Persoonskosten in loon / niet in loondienst
KOSTEN
Overige persoonskosten
Persoonskosten
in loon / niet in loondienst
Totaal:
Persoonskosten
Overige persoonskosten
Onderhoudskosten
onroerend goed
Totaal:
Persoonskosten

Gennep

Totaal Parochies
debet

Gennep
55.047,18

Onderhoudskosten
begraafplaatsen
Totaal:
Kosten onroerend
goed
Ov. kosten begraafplaats, energie.verzekering, belasting.

1.181,23
37.160,50

Ov. kosten begraafplaats, energie.verzekering, belasting.

529,20

debet
7.283,97
47.047,18
54.331,15
7.283,97
13.579,95
54.331,15
17.901,14
13.579,95
31.481,09
17.901,14
1.181,23
31.481,09
529,20
1.181,23
1.710,43
529,20

1.710,43
7.382,14
4.708,70
7.382,14
4.444,53
4.708,70
13.674,80
4.444,53

1.710,43
5.420,79
2.737,96
5.420,79
2.848,80
2.737,96
10.227,76
2.848,80

0,00
1.961,35
1.970,74
1.961,35
1.595,73
1.970,74
3.447,04
1.595,73

3.447,04
1.835,04

Overige kosten onr.goed,verzekering,energie,belastingen

Onderhoudskosten
onroerend
Totaal:
Kosten onroerend
goed goed
Overige kosten onr.goed,verzekering,energie,belastingen
Onderhoudskosten
begraafplaatsen
Totaal:
Kosten begraafplaatsen

Totaal: Kosten
begraafplaatsen
Rente en
bankkosten
Totaal: Kosten eredienst
Totaal:
bankkosten
Totaal: Rente
Kostenen
pastoraal
Totaal: Kosten eredienst

Afdrachten
bisdom
Totaal:
Kosten
pastoraal

Overige afdrachten en bijdragen

debet
10.686,67
55.047,18
65.733,85
10.686,67
14.222,69
65.733,85

Parochie
H.Martinus
H.Norbertus
Parochie
Parochie
debet
debet
H.Martinus
H.Norbertus
47.047,18
8.000,00

22.937,81

14.222,69
37.160,50

22.937,81
529,20

1.181,23
1.710,43

Afdrachten
bisdom
Totaal:
Verplichte
en vrijwillige afdrachten en bijdragen

0,00
13.674,80
13.674,80
0,00

0,00
10.227,76
10.227,76
0,00

Totaal:
Verplichte en vrijwillige afdrachten en bijdragen
Kosten administratie,kopieer,telefoon,internet,bestuur.

13.674,80
8.127,36

10.227,76
6.292,32

Overige afdrachten en bijdragen
Totaal: Beheerskosten

0,00
3.447,04
3.447,04
0,00

1.835,04
1.835,04
0,00
1.835,04
27.892,01

8.127,36
8.127,36
0,00
8.127,36
142.942,31
0,00
142.942,31
credit

6.292,32
115.050,30
0,00
115.050,30
credit

0,00
27.892,01
credit

credit
32.461,20
10.211,69
32.461,20
3.949,00
10.211,69
1.484,29
3.949,00
7.607,07
1.484,29
1.808,84
7.607,07
501,26
1.808,84
58.023,35
501,26
58.023,35
21.275,88
21.943,23
21.275,88
1.090,17
21.943,23
44.309,28
1.090,17
6.650,00

credit
22.075,55
7.428,03
22.075,55
2.503,00
7.428,03
1.484,29
2.503,00
4.172,00
1.484,29
1.145,21
4.172,00
118,10
1.145,21
38.926,18
118,10
38.926,18
21.150,88
19.455,16
21.150,88
898,53
19.455,16
41.504,57
898,53
6.650,00

credit
10.385,65
2.783,66
10.385,65
1.446,00
2.783,66
0,00
1.446,00
3.435,07
0,00
663,63
3.435,07
383,16
663,63
19.097,17
383,16
19.097,17
125,00
2.488,07
125,00
191,64
2.488,07
2.804,71
191,64
0,00

Totaal:
inkomsten
Totaal: Functionele
Opbrengsten
Totaal: Incidentele baten

180,00
109.304,33

180,00
87.402,45

0,00
21.901,88

Totaal:
Opbrengsten
Resultaat/
Verlies
Totaal: Winst- en verliesrekening
Resultaat/ Verlies
Totaal: Winst- en verliesrekening

109.304,33
33.637,98
142.942,31
33.637,98
142.942,31

87.402,45
27.647,85
115.050,30
27.647,85
115.050,30

21.901,88
5.990,13
27.892,01
5.990,13
27.892,01

Kosten
administratie,kopieer,telefoon,internet,bestuur.
Incidentele
lasten

Totaal:
Totaal: Beheerskosten
Kosten

Incidentele lasten

Totaal:
Kosten
Opbrengsten

Opbrengsten
Totaal
Kerkbijdragen
Totaal Collecten
Totaal
Totaal Kerkbijdragen
Stipendia / H. Missen
Totaal
Collecten
Huwelijk
Totaal
Stipendia / H. Missen
Uitvaarten
Huwelijk
Offerkaarsen
Uitvaarten
Giften/diversen
Offerkaarsen
Totaal:
Bijdragen parochianen
Giften/diversen
Totaal:
Bijdragen
parochianengoed
Opbrengsten
uit onroerend
Opbrengsten uit aandelen en obligaties
Opbrengsten
goed
Opbrengsten uit
uit onroerend
banktegoeden
Opbrengsten
uit aandelen
en obligaties
Totaal:
Opbrengsten
uit bezittingen
en beleggingen
Opbrengsten
uit
banktegoeden
Totaal: Opbrengsten begraafplaatsen / Grafrechten
Totaal:
uit bezittingen en beleggingen
Totaal: Opbrengsten
Functionele inkomsten
Totaal:
begraafplaatsen / Grafrechten
Totaal: Opbrengsten
Incidentele baten

44.309,28
180,00
6.650,00
161,70

161,70

6.292,32

debet
3.402,70
8.000,00
11.402,70
3.402,70
642,74
11.402,70
5.036,67
642,74
5.679,41
5.036,67
0,00
5.679,41
0,00
0,00
0,00
0,00

6.292,32
0,00

41.504,57
180,00
6.650,00
161,70

161,70

2.804,71
0,00
0,00
0,00

0,00
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2018
Het boekjaar 2018 sluit af met een negatief resultaat
van € 33.637,98 wat iets lager uitvalt dan was begroot.
De belangrijkste afwijkingen + / - lichten we hier toe.
Persoonskosten, Toename € 1300,-. bij salaris en
pensioenpremie
Onderhoud aan gebouwen, de kosten voor onderhoud
(Kerk en Pastorie) zijn fors gestegen. Stormschade
aan het kerk- en pastoriedak alsmede achterstallig
onderhoud ligt hieraan ten grondslag. Waar mogelijk is
de schade verhaald op onze verzekering. In 2019/2020
moeten we nog meer achterstallig onderhoud gaan
aanpakken, dit op basis van het inspectierapport van de
Monumentenwacht. Helaas wreekt zich nu de toegepaste
zuinigheid uit het verleden. Voor het Orgel hebben we
onlangs extra kosten gemaakt. Door weersinvloeden
kwam er steengruis van dak en voorgevel terecht in
de orgelpijpen zo bleek bij een onderhoudsbeurt. Met
spoed hersteld anders moest het onderhoud opnieuw
gebeuren. In 2019 pakken we enkele gebreken aan
het orgel aan, daarna is het weer in prima staat. Het
onderhoud met de 2-jaarlijkse inspectie van de CV van
de kerk bleek een erg grote kostenpost € 4400, waardoor
stookkosten wel erg moeilijk te beheersen zijn. Aan de H.
Norbertuskerk was in 2018 geen groot onderhoud nodig.
Rente en bankkosten, deze zijn fors gestegen. De toename
is vooral veroorzaakt door de Vermogensbeheerkosten ad €
5500,-. Door de aanhoudend minimale bankrente op onze
spaargelden heeft het kerkbestuur begin 2018 gekozen
voor belegging van een deel van onze spaargelden. Er is
gekozen voor het beleggen met een beperkt risicoprofiel
dat ook is gericht op inkomsten. Die doelstelling is in 2018
gerealiseerd, de inkomsten uit Vermogensbeheer maken
ruimschoots de kosten goed, hoewel deze relatief hoog zijn.

Afdracht aan het Bisdom, die was veel lager dit keer, er
was € 19.700,- begroot. Het Bisdom bleek ons in 2016
t/m 2018 te hoog te hebben aangeslagen. De restitutie
van ruim € 6000,- is in het najaar 2018 terugontvangen.
Kosten Eredienst en Pastoraal, bij beide posten is er
een besparing van € 750,- resp. € 1100,-. ten opzichte
van vorig jaar behaald. Echt flink besparen is bij weinig
kostenposten mogelijk. De vaste kosten nemen meestal
door prijsstijging jaarlijks toe, wat niet zomaar bij andere
posten valt weg te halen. Het vervallen van de Zaterdagmis
zal in 2019 resulteren in lagere directe stookkosten.
Kerkbijdragen, deze zijn iets lager dan vorig jaar € 550,-.o.a
door afname van het aantal deelnemers door overlijden.
Het is deels gecompenseerd door enkele parochianen die
hun bijdrage hebben verhoogd in reactie op de artikelen in
de Gennepenaar. Er hebben zich ook enkele nieuwkomers
aangemeld.
Huwelijk, in 2018 twee huwelijken, en dat op één dag!
Dit is € 1484,- meer dan vorig jaar.
Offerkaarsen, een daling met € 375,- minder aanloop,
o.a. door wegvallen zaterdagmis
Giften/Diversen, een geringe toename met € 50,Onroerend Goed, nu door hogere pachtprijzen € 2000,meer ontvangen dan vorig jaar.
Aandelen/Obligaties, door Vermogensbeheer ontvingen
we € 9100, aan dividenduitkering. De Obligaties zijn
vastrentend dat bleef gelijk.
L.H.J.van Schayk, maart 2019
Financiële Administratie Parochie Gennep

GOEDE DOELEN WEEK
Gennep. In de periode van 1 t/m 6 april zijn bij alle
Gennepse huishoudens en bedrijven enveloppen met
brief bezorgd met het verzoek een bijdrage te leveren
voor een aantal Goede Doelen. U kon/kunt zelf bepalen naar welk doel welk bedrag overgemaakt dient te
worden.
Vorige week zijn deze (gevulde) enveloppen, door een
groot leger van vrijwilligers, weer ingezameld en kan
deze week dus een begin gemaakt worden met ‘het tellen’. Aangezien echter niet iedereen thuis was op het
moment dat een vrijwilliger aanbelde, bestond de mogelijkheid de envelop in een daarvoor speciaal gekenmerkte bus te doen bij BRUNA. Hier is inmiddels door
een groot aantal donateurs aan voldaan. Wat niet ie-

dereen weet, maar wel belangrijk is, is nl. dat de mogelijkheid om uw envelop in te leveren bestaat t/m (Paas)
zaterdag 20 april! Oftewel mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, u hebt nog enkele dagen…

van Gennep,

en Week Gennep is in volle gang. U heeft hiervoor vorige week een envelop ontvangen met uitleg
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AZIATISCHE RELIGIES IN HET WESTEN
GENNEP - Het jaar 2019 gaat in Gennep de boeken in
als het ‘Jaar van de Ontmoeting’. Onderdeel van het
programma is een lezingencyclus waarin een indruk
wordt gegeven over hoe men in diverse culturen
met thema’s als kunst, taal en gezondheid omgaat.
In dit kader verzorgt prof. dr. Paul van der Velde
donderdag 25 april om 20.00 uur in de KennisKeuken
(benedenverdieping van bibliotheek Gennep) een
lezing over Aziatische Religies en waarom deze religies
de Europeanen aanspreken.
Van der Velde zegt over
zijn lezing:
"Tegenwoordig hoor je
bijna dagelijks termen als
'mindfulness', 'yoga' en
'zen'. Veel mensen 'doen'
iets met deze woorden.
Dit soort termen roept
ook speciale reacties op.
Sommigen vinden het
mooi, anderen fronsen
de wenkbrauwen en kijken bedenkelijk. Toch zijn
deze woorden niet meer
weg te denken uit spiritueel zoekend Nederland. Wat is
er gaande op dit terrein, wat kunnen we eventueel van
Azië leren en hoe 'Aziatisch' is het eigenlijk nog wat er in
het westen op basis van deze zaken wordt ontwikkeld. Is
'zen' nog wel 'zen'? En wat doen de Boeddha's in het tuincentrum en in de vensterbank? Daar gaan we naar kijken."

Prof. dr. Paul van der Velde studeerde Aziatische talen en culturen in Utrecht en Leiden. Hij
promoveerde op een studie
naar middeleeuws Hindi en de
cultus rond de god Krishna in
India. Tegenwoordig doceert
hij hindoeïsme en boeddhisme
aan de Nijmeegse Radboud
universiteit en publiceert geregeld over Aziatische religies,
kunsten en culturen. Daarnaast is hij actief als beeldend
kunste-naar geïnspireerd door
de tradities van Azië.
Reserveren voor deze lezing in de KennisKeuken kan via
www.biblioplus.nl. Toegangsprijs is € 2,50 incl. kopje koffie
of thee. Vrienden van Museum het Petershuis hebben gratis
toegang. De lezing begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

WANDELEN VOOR DE ROLSTOELBUS
(Paas)zaterdag 20 april a.s. is het weer zover. Dan vindt
weer de traditionele Norbertus wandeltocht plaats door
de mooie omgeving van Gennep en de Maasduinen.
Deelnemers kunnen de volgende afstanden lopen:
5, 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer.
Start:
40 kilometer vanaf 7.00 uur tot 9.00 uur.
25 kilometer vanaf 7.00 uur tot 11.00 uur
15 en 20 kilometer vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur
5 (rolstoeltoegankelijk)
10 kilometer vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur.
Start en eindbestemming is het Zorgcentrum Norbertushof aan de Kleermakersgroes 20 te Gennep. Er zullen
onderweg weer een aantal rustplaatsen worden inge-richt.
Daar zijn diverse consumpties te verkrijgen. De opbrengst
hiervan komt ook ten goede van de Rolstoelbus.
De 5 kilometertocht is tevens zeer geschikt als gezinswandeling. De bijdrage die wordt gevraagd is 5 euro.
Kinderen betalen slechts 2 euro. De volledige opbrengst
van de wandeltocht komt ten goede aan de rolstoelbus.

Rolstoelbus
Twintig jaar geleden hebben wij ten behoeve van de
bewoners van het verzorgingscentrum Norbertushof in
Gennep een rolstoelbus (inmiddels vervangen) aangeschaft.
Momenteel maken bewoners van verzorgingscentra en de
bezoekers van dagbestedingscentra in Gennep en omgeving
gebruik van de rolstoelbus. Samen met de vrijwilligers in de
bus zorgen onze chauffeurs ervoor dat zij een leuke ochtend
of middag hebben. In overleg met de gasten van die middag
wordt het programma bepaald. Er wordt voor deelname
wel een kleine bijdrage gevraagd maar dat is bij lange niet
genoeg om alle kosten te dekken. Door het organiseren van
allerlei acties, waaronder deze wandeltocht proberen wij
het geld bij elkaar te krijgen om de rolstoelbus “op de weg”
te houden. Met uw deelname aan de wandeltocht helpt u
ons daarbij en daar zijn we u erg dankbaar voor.

Namens de Vrienden van Norbertus
Suus Knevel
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OP BEDEVAART NAAR WITTEM
Voor de bedevaartgangers is er speciaal op deze dag om
11:30u een Eucharistieviering en om 15:00 uur een middagviering met processie.
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze
heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater
Domini in Italië is overleden.
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan
zich aanmelden bij:
Mevr. N. Lamers,
Ketelhuis 90, Gennep. Tel: 0485-511195
Mevr. C. Kersten,
Fazantstraat 33, Gennep Tel: 0485-517420
Email: carla.kersten@tele2.nl
Klooster Wittem is voor veel mensen een belangrijke
bedevaartsplaats. Het is al meer dan 100 jaar bekend
als bedevaartsoord voor de H. Gerardus Majella. En ook
al vele decennia komen mensen naar het klooster vanwege Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.

De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 26 april 2019.
Een hartelijke groet aan allen en we hopen u dit jaar
weer in grote getale te mogen begroeten.

Zaterdag 25 mei a.s. gaan we vanuit de regio Nijmegen
voor de 79e keer op bedevaart naar het heiligdom van
H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de komende bedevaart is: Jouw stap naar de a(A)nder. Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te
maken.

ESPERANCE VIERDE 30-JARIG BESTAAN

Zaterdag 6 april jl. werd tijdens een feestelijke H. Mis
in de Norbertuskerk gevierd dat koor Esperance alweer 30 jaar geleden werd opgericht.
De naam Esperance betekent Hoop. En die Hoop liep
dan ook als een rode draad door de goedbezochte H.
Mis die bij gelegenheid hiervan werd opgedragen. On-

der de aanwezigen veel familieleden, oud-leden en zelfs
mensen van koren uit de omgeving evenals de baas van
een koorlid die speciaal voor dit mooie feest naar de
Norbertuskerk was gekomen. Pastoor-deken Bouman
was als verrassing speciaal voor deze gelegenheid vanuit Heerlen naar Gennep gekomen om samen met pastoor Kessels voor te gaan.
Het koor liet een gevarieerd repertoire horen. Toonzuiver en strak gedurende de hele viering. Met deze zang
kunnen kerkgangers nog jaren genieten van de mooie
zang van dit koor. Na afloop viel de koorleden een staande ovatie ten deel en ontvingen zij uit handen van de
pastoor namens het kerkbestuur een felicitatie en een
prachtige bloem. Voordat iedereen naar de koffie ging
stond er nog een lange rij kerkgangers die de koorleden
wilden feliciteren met dit mooie jubileum. De koorleden
stonden enorm te stralen en dat kwam, aldus een koorlid, omdat zingen blij maakt.

De Gennepenaar
ZONDAG 5 MEI A.S.
MAI- UND BRUNNENFEST IN GOCH

Die dag staat tussen 12:00 en 16:00u het centrum van
Goch weer bol van allerlei activiteiten. Na een zeer geslaagde Mai- und Brunnentag afgelopen jaar hebben de
Werbering Goch, De Heimatverein, de gemeente Goch,
Stichting Gennep-Niers-Goch en SumMmertime Gennep de handen in elkaar geslagen om hier een onvergetelijke dag van te maken. Het plein voor het ‘Haus zu
den fünf Ringen’ zal het toneel zijn voor diverse optredens van o.a. “the Goldies” uit Gennep.

Maar ook de Stadt Goch heeft zijn inbreng met o.a.
danspresentaties en modeflitsen. Dat alles onder het
motto ‘Met elkaar zonder grenzen, elkaar ontmoeten
en begrijpen’.
Alle winkels in de binnenstad zijn open en bestaat de
mogelijkheid om deel te nemen aan een gratis stadswandeling onder deskundige begeleiding.
Ook dit jaar kunt u weer tegen betaling van € 5,- gebruik
maken van een pendelbus. De bus vertrekt om 11.00 en
12.00 uur vanaf het Europaplein. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mocht de afstand tot het Europaplein een probleem zijn dan kan gebruik gemaakt
worden van de Wensbus Gennep (reserveren zaterdag
tussen 10.00 – 12.00 uur via 06-14706405). Voor de Norbertusbus (rolstoelvervoer) kan gebeld worden naar de
heer Piet ten Haaf (T. 0485-512550).
Een aantrekkelijke fietsroute naar Goch kan gratis afgehaald worden bij het VVV kantoor in Gennep. Maar u
kunt natuurlijk ook gebruik maken van uw eigen auto.

VOLGENDE EDITIES

In 2019 zal ‘de Gennepenaar’ verschijnen op de data:
22 mei, 26 juni, 14 augustus, 25 september, 30 oktober en
18 december. De kopij dient telkens in de week ervoor op de
woensdag te worden aangeleverd: voor de volgende editie is
de deadline dus woensdag 15 mei.

KALENDER 2019

Zo. 19.05 11:00u
Do. 30.05 07:30u
		
Ma. 10.06 11:00u
		
Zo. 30.06 10:00u

Eerste H. Communie
Hemelvaartsdag
met dauwtrappen
H. Vormsel voor de parochies
Gennep en VOMMMM in Milsbeek
Dankviering en autozegening
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AAN NIEUWE W&HWIJZER
WORDT HARD GEWERKT

Onlangs is gestart met de advertentie acquisitie voor de Gennepse Winkel- & Horecawijzer. Dit handige boekje met heel
veel nuttige informatie en tips over hetgeen er zoal in Gennep
te doen is en waar wat dit jaar te beleven valt, verschijnt in het
weekend van 11 mei a.s.

Mocht u hierin willen adverteren c.q. nog tips hebben over bepaalde evenementen neem dan contact op met Printmarkt.eu
(T 518348) of mail naar info@printmarkt.eu. De W&Hwijzer
verschijnt in een oplage van 6000 ex. en wordt gratis verspreid
via de VVV, jachthavens, (mini)campings, B&B’s en de adverteerders. Ook krijgen alle nieuwe inwoners van de gemeente
Gennep een exemplaar bij de eerste kennismaking.

SYMPATHIEK

Net op het moment dat we
van plan waren om in de
bloembakken bij de Mariakapel aan de Touwslagersgroes wat nieuwe planten
te poten ontdekten we
zondag met Halfvasten dat
iemand anders ongeveer
hetzelfde idee had gehad.
Want tot onze niet geringe verbazing waren beide
bakken rijkelijk voorzien
van mooie trossen narcissen. Wat we wel vermoeden is,
dat deze persoon veel verstand heeft van het weer want
een treffender voorbode van een prachtig voorjaar kun je
je nauwelijks voorstellen. We hebben in die week temperaturen gemeten die gemakkelijk meer dan twintig graden
aantikten. Ter geruststelling: de narcissen krijgen regelmatig water en gaan zo hopelijk een hele tijd mee.

HEMELVAARTSDAG EN DAUWTRAPPEN

Donderdag 30 mei is het weer zover. Een inmiddels niet
meer weg te denken traditie waar jong en oud veel plezier aan beleven; het dauwtrappen. Vanaf 07:30u is het
verzamelen aan de Niersdijk om van daaruit te vertrekken naar de boerderij van Mat Janssen (d’n Iesheuvel)
waar dan om ca. 08:45u de H. Mis gevierd wordt. In de
volgende ‘de Gennepenaar’ meer hierover. Dit bericht
is meer om u er alvast aan te herinneren en dat u deze
datum noteert in uw agenda.
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