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UIT DE PREEK B.G.V. HET DIAMANTEN PROFESSIEFEEST 
VAN BROEDER PIETER VAARS

-

 

-

-

-
-
-

‘In het hart van het volk 
Gods, te midden van de grote 

verscheidenheid van roepingen die de heilige Geest verwekt, 
-

volging van zijn Zoon de blijde boodschap van het koninkrijk te 

-
verse landen van West Afrika. Maar alvorens daarheen te 
vertrekken volgde hij een gedegen religieuze en vaktechni-
sche vorming op de missievakschool in Baarle Nassau tussen 
1957 en 1962. Maar ofschoon opgeleid om naar de missie te 
gaan werd hij de eerste drie jaar benoemd voor het noviciaat 

eigen vakbekwaamheid die lag op het gebied van de elektri-
citeit. In 1965 werd dan eindelijk zijn grote wens vervuld en 
werd hij uitgezonden naar het bisdom Doumé in Kameroen 
dat onder leiding stond van Mgr. Lambert van Heijgen CSSp. 

-
daan op Pieter om op een heel ander gebied werkzaam te zijn. 
Pieter kwam terecht in het economaat in Gemert. Daarnaast 
volgde hij in deze periode een MBO cursus management. Blijk-
baar lag het werken op dit gebied hem wel, want al zijn la-

maken. Maar het vuur om in Afrika missionair werkzaam te 
zijn is bij Pieter nog lang niet gedoofd. Afrika roept. Afrika trekt 

het bisdom Kankan toevertrouwd. Dat betekende niet alleen 
het beheren van geld, maar vooral ook er zien aan te komen. 

-
vraagd het beheer van de procuur van het bisdom St. Louis in 

-

en leiding geven aan de diocesane caritas en de hulp- en ont-
wikkelingsprojecten van het bisdom. Terug in Nederland werd 
hem gevraagd een taak op te nemen bij de missieprocuur in 

Afrikaanse bisdommen werd beheerd. Hier werkte hij zes jaar. 
Ook al leek het dat Afrika voorgoed uit het zicht was verdwe-
nen, toch was dat niet het geval. In 2001 werd een beroep op 

-
gal, te beheren met daarnaast het runnen van het provinciale 
huis. Pieter deed het graag en ontving de passerende gasten 
met grote gastvrijheid en zorg. Hij was hier drie jaar en keerde 

-
bij was hij ook belast met de zorg voor de plantsoenen en het 
park. Bovendien kwam daarbij het verzorgen van de geiten en 

een gat te vallen bij zijn pensioen leefde hij op en genoot volop. 
In een vogelvlucht hebben we hier het missionaire leven van 
Pieter behandeld. 

Wat is nu de rode draad die al deze benoemingen en taken 

de hand aan de ploeg te slaan, om telkens maar weer zich te 
-

nieuw te beginnen. De stem van de Heer klinkt luid en duidelijk 

mij. Maar het volgen van Jezus eist zijn prijs: zelfverloochening, 

volgen en in zijn voetsporen te treden trekt onweerstaanbaar. 
Het is een geestelijk avontuur waaraan je begint en heel je le-
ven volhoudt met vallen en opstaan. Ook als je ouder wordt 

dat je dat ideaal handen en voeten kunt geven in je werk. Je 
werk dat je doet is een afspiegeling van je innerlijk leven met 
de Heer. Dat trok Pieter. Daar ligt de sleutel om zijn leven te be-
grijpen. Dat vieren we met hem in grote dankbaarheid. Dank-

-
onaire gemeenschap om daarin een medebroeder te zijn die 

iedereen die op zijn pad komt.
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Tevens afsluiting
“Jaar van de Ontmoeting”
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1 DEC. 2019   € 3200,00

 
1 SEPT. 2019 € 2000,00

1 AUG. 2019 € 1480,00

       
             
1 JULI  2019  € 1080,00

           
1 JUNI 2019  €   800,00

EINDSTAND CROWDFUNDINGSACTIE 
RENOVATIE KERKORGEL H. MARTINUSKERK

-

-

HOE STAAT HET EIGENLIJK MET DE ENQUÊTE?

-

-

-

-

-

VRAAG 03 - KERKBEZOEK 
Ik ga naar de kerk  
nagenoeg nooit                wekelijks 
soms                 één keer per maand 
als er een koor zingt               2 à 3 keer per maand 
als er een gezinsviering is               met speciale gebeurtenissen (huwelijk, doop, uitvaart, enz) 

als er een thematische viering is              met kerkelijke feestdagen (bijv. Kerst, Pasen) VRAAG 04 – KERKVIERING 
Waar gaat uw voorkeur uit m.b.t. het tijdstip van een kerkviering? vrijdag ’s avonds              zondag ’s morgens 

zaterdag ’s avonds              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? 

ik draag niet bij              ik wil maximaal 1,5x van mijn huidige kerkbijdrage betalen 

ik zal mijn huidige kerkbijdrage handhaven           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 
Een samenvoeging van onze twee Gennepse parochies met de parochie H. Dionysius te Heijen

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. 

Eens     Oneens Aanvullende toelichting op uw keuze: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Jubileum koor Esperance
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Geslaagde Crowdfundingactie orgel Martinuskerk

-

Afscheid van de koster

Torenwachters onderscheiden

-
-

Bezoek bisschop Smeets

-

-
-

11de van de 11de

-
-

JAAROVERZICHT 2019
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BEIDE PAROCHIES:

KOREN EN DIENSTEN
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ZALIG KERSTMIS EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR!
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-
-

KERSTVIERINGEN IN BEIDE PAROCHIES
KERSTAVOND (24 december)

EERSTE KERSTDAG (25 december

  

TWEEDE KERSTDAG (26 december)



11 De Gennepenaar

OLIEBOLLENVERKOOP  
JEUGDCARNAVALSVERENIGING 

DE COLORADOKEVERS

-
 

30 + 31 DECEMBER   |   11.00 - 17.00 UUR   |   EUROPAPLEIN GENNEP
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HERDENKING BEVRIJDING VAN GENNEP 
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14-jarige niet zo goed, 

-

Met mijn persoonlijke groeten

Jan Linders, directeur

Met mijn persoonoonononoononononnonoonnooonoonnnnnonnno lijke groeten

J

Opoe Wannet, 
Jans oma van moeders kant.

KERSTMIS 1944
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DE KERK ALS BEZEMWAGEN
IN DE SAMENLEVING 
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Meta Floor projectleider onderzoek

 

ARMOEDE
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13 JANUARI: PRINSENBAL 
C.C. VOOR 50+ DE WAGGELAARS 

e -
-
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GRATIS

   T    T
T
E

COLOFON

OTTERSUM                     

NIEUWJAARSCONCERT
KERKELIJKE HARMONIE
'UNITAS ET FIDELITAS'

-

 

-
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1 JANUARI: 
NIERSJAARSDUIK GENNEP

-
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VOLGENDE EDITIE
-

DANSEN VOOR OUDEREN

-

-

-

KERSTIVAL BIJ BS DE RATEL
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ZEER GESLAAGDE 
KERSTMARKT 
OP DE MARKT
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NIEUWE ACTIVITEITEN BIJ GENNEP VITAAL!

26 DECEMBER 2019: 40e KERSTLOOP
2e e

-
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   DE GOUDEN DRAAD:                                                                                                                                          

DE GENNEPENAAR
OOK OP SOCIAL MEDIA

-

DANK AAN ALLE MEDEWERKERS 
VAN ONS PAROCHIEBLAD 

DE GENNEPENAAR!!!

-

-
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