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DE GENNEPENAAR

Parochie H. Norbertus

GENNEP

Parochie H. Martinus

ONZE KERK IS EN BLIJFT IN BEWEGING!

Geef
voor
je kerk

KERKBALANS

LEVENSLICHT

CARNAVAL 2020

Inmiddels is het nieuwe jaar in volle gang.
In Nederland zijn veel kerken flink in beIk geef om een plek waar ik mijn
weging gekomen. En daar zijn voldoende
geloof in God kan delen
redenen voor. In de laatste decennia heeft
...erdaarom
ik
een grotegeef
verandering
plaatsgevonden
voor
mijn kerk
in
het kerkelijk
leven. We hebben afscheid
genomen van de volkskerk en zijn overgegaan naar een missiekerk. Via de vele vrijwilligers hebben we de volkskerk nog lange
tijd overeind kunnen houden. En de kerk
kent nog steeds de grootste vrijwilligersorganisatie in Nederland. Daar heb ik enorm
veel waardering voor. Velen van u weten
zich verantwoordelijk voor de taken waar
de kerk zich voor gesteld ziet. In vele parochies, ook in Gennep, is er sprake van
een groot engagement. Maar de koppen
van de vrijwilligers worden steeds grijzer.
Steeds minder vrijwilligers nemen steeds
meer taken op zich. Dat geldt ook voor de
priesters. Je komt vaak steeds dezelfde gezichten tegen. En het wordt steeds moeilijker de opengevallen plaatsen in te vullen.
Een goede beweging hierbij is dat de kerk
niet langer de kerk van de pastoor is, maar
de kerk van ons sámen. De katholieke identiteit hangt niet af van één persoon, maar
van ons allemaal. Met het aantreden van
een pastoor begint de parochie niet, maar
staat hij in een lange traditie, waarin plaatselijk het geloof wordt doorgegeven van
vader op dochter en van moeder op zoon.
Samen-kerk-zijn vraagt van ons, vooral
in de komende decennia, dat we werken

aan een missionaire kerk! Het vormt een
uitdaging voor ons allemaal. Het betekent
dat we sommige gebruiken, gemakken en
gewoontes moeten loslaten. Het betekent
een verandering van kerkelijke structuur in
ons bisdom Roermond, in dekenaat Venray
en in onze eigen parochiegemeenschap
van Gennep. Maar het betekent vooral dat
we accent gaan leggen op de inhoud van
ons geloof. We hebben een Blijde Boodschap die iedereen mag horen. We zijn gezamenlijk als christelijke gemeenschap verantwoordelijk voor onze toekomst.
Al met al belooft het weer een spannend
jaar te worden. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij als kerkgemeenschap
in beweging blijven. Dat wij een wezenlijke rol hebben in onze samenleving. Als wij
dát aandurven en positief openstaan voor
de diepgaande veranderingen, dan zullen
vele generaties in Gennep en omstreken
de kracht van het geloof in God ervaren.
Ik wens u Gods zegen over al uw activiteiten in het nieuwe jaar, maar vooral ook
Gods zegen over uzelf. Dat wij ook in het
nieuwe jaar zoeken naar vormen van verbinding. Niet afwachten tot u gevraagd of
bezocht wordt, maar ga zelf op pad, leg
die verbinding! Dat wij muren afbreken
en bruggen van vrede en barmhartigheid
bouwen. Dat wens ik u van harte toe.
Namens het kerkbestuur, pastoor G. Kessels

ACTIE KERKBALANS 2020: ‘GEEF VOOR JE KERK’
Uw parochie kan alleen maar bestaan doordat we dat samen
financieel mogelijk maken. De actie Kerkbalans vraagt aandacht voor
de zgn. “kerkbijdrage”, de “contributie” als het ware van de kerkgemeenschap. Als ieder huishouden het richtbedrag van € 10,- per
maand betaalt, dan hebben we ook de financiële mogelijkheden om de activiteiten van
onze parochies verder uit te bouwen. Verderop in deze Gennepenaar daarover meer.

KINDER-CARNAVALSVIERING
ZONDAG 16 FEBRUARI 11.00 UUR

(BRAND)BRIEF
ROLSTOELBUS

Van harte nodigen wij u uit voor de Kinder-Carnavalsviering! Deze viering wordt
door de parochie en de Coloradokevers georganiseerd. Ons kinderkoor zal in samenwerking met de Joekskapel en de winnende Schlager voor de muziek zorgen.
Op die dag is er om 9.30u de zondagse Eucharistieviering en om 11.00u de kindercarnavalsviering. Van harte welkom!

Januari 2020
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ROLSTOELBUS Vrienden van Norbertus UIITGEBRAND
Onze rolstoelbus ging vorige maand vlak voor Kerst in
vlammen op in Oss. De auto die naast onze bus geparkeerd stond, werd in brand gestoken, waarna het vuur
oversloeg naar de rolstoelbus.

Geld dat er niet is maar er wel moet zijn als we een andere
rolstoelbus willen kopen. We gaan niet bij de pakken neerzitten en hebben besloten ons uiterste best te doen om het
ontbrekende bedrag bij elkaar te krijgen.

Willeke Alberti

Wilt u ons hier bij helpen?

Bewoners van Norbertushof
woonden op dat moment in
theater De Lievekamp het afscheidsconcert bij van Willeke
Alberti. Terwijl ze binnen genoten van het concert, werd buiten de bus een prooi van de
alles vernietigende vlammen.
Natuurlijk is direct vervangend
vervoer geregeld en hebben de
bewoners geen nadeel ondervonden van de brand.

Dat kan door een financiële bijdrage op een van onze bankrekeningnummers. Dat zijn ABNAMRO: NL86 ABNA 06 3783 0660
of RABO: NL67 RABO 01 2882 7556.
Namens de Stichting Vrienden van Norbertus alvast héél
hartelijk dank!

Gedupeerd

De brand heeft niet alleen ons gedupeerd, maar vooral alle gebruikers van onze rolstoelbus, en dat zijn de bewoners van de
verpleeg- en verzorgingshuizen in onze gemeente zoals Norbertushof en Liebermannhof en de aan hen gerelateerde diensten.
Mensen die aan een rolstoel gekluisterd zijn hadden door onze
bus de gelegenheid een ochtend, middagje of een avond, zoals bijv. die van de avond van de brand in Oss, te genieten van
een gezellig uitje. Dat we nu berichten krijgen dat zij dat enorm
missen, mag geen verrassing genoemd worden. Vandaar dat
we proberen zo snel mogelijk tijdelijk een (betaalbare) huur-rolstoelbus in te zetten.

Aktie: van uitgebrand
naar uit de brand!

Het is maar één letter verschil, maar betekent voor ons
meer dan die ene letter. Ons doel is en blijft nu om zo snel
mogelijk een andere rolstoelbus aan te schaffen. Van de
verzekering krijgen we de dagwaarde van de uitgebrande
bus uitgekeerd. Samen met de reeds gedane reserveringen komen we een heel eind maar het is alles bij elkaar
NIET voldoende. Op dit moment missen we nl. nog zo’n
€ 15.000.-.

P.S.

Wij houden U op de hoogte van de (financiële) stand van zaken.
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KERKBALANS 2020: GEEF VOOR JE KERK
In deze Gennepenaar wordt bijzonder aandacht besteed
aan de ondersteuning van onze parochiegemeenschap,
waaronder onze beide kerkgebouwen. De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans is van start gegaan. Wist
u dat Kerkbalans de grootste fondsenwerfactie van het
land is? Door het hele land vragen plaatselijke kerken
en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage
over te maken. Doet u ook weer mee?
Geef
voor
je kerk

Ik geef om een plek waar ik mijn
geloof in God kan delen
... daarom geef ik
voor mijn kerk

Naast uw donatie kunt u de actie ook ondersteunen door
er in uw (digitale) omgeving aandacht voor te vragen. Bijvoorbeeld door Kerkbalansberichten te delen via Facebook.
Zo laat u weten dat u het werk van uw parochie van belang
vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan waard
is. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van
haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal
overmaken. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!
In actie voor een concreet doel: oprit pastorie…
Wij willen in samenwerking met de Gemeente Gennep
de oprit van de pastorie aanpakken. In de loop der jaren
is er meerdere keren geprobeerd om met grind de oprit te verharden en te verfraaien, maar dit heeft niet het
gewenste effect gegeven. De betreffende oprit loopt van
het Martinushof naar de pastorie. Het verkeerd in zeer
slechte staat. De oprit is van groot belang voor de parochie omdat deze de toegangsweg is voor alle kerkelijke
activiteiten die plaatsvinden in het parochiezaaltje, de sacristie van de kerk en de parochietuin.
In actie op pastoraal vlak...
Wij vormen als parochiegemeenschap samen een team.
Je hebt doeners, denkers, beslissers en dromers. Hoe
meer kwaliteiten wij aan boord van onze parochie hebben, hoe verder dat we komen. Kijk eens samen met ons
rond en bedenk wie ons team nog zou kunnen versterken, misschien u zelf wel!
In actie voor onze kerkgebouwen...
De zorg voor de kerkgebouwen in Gennep gaat velen aan
het hart. Aan allen, die de parochies reeds steunen, zeggen we: dank u wel! Maar weten de nieuwe generaties
het ook? Daarom is het belangrijk dat u, samen met ons,
uw kinderen en kleinkinderen op de hoogte brengt van de
kerkbijdrage. Bij de voetbal- of tennisvereniging is het heel
normaal dat je een jaarlijkse contributie betaalt. Zo zou het
ook moeten zijn bij de leden van de kerk. We willen in onze
kerken graag onze kinderen blijven dopen; we willen ons

kinderkoor graag behouden; onze tienergroep; we willen
bij een overlijden een uitvaart houden in de kerk; we willen kunnen trouwen in de kerk. Dan is het toch ook normaal om een bijdrage te geven? De Kerk vraagt per gezin
10 euro per maand. Mede van uw gezinsbijdrage kunnen
wij onze betaalde krachten betalen en de kerkgebouwen
verwarmen en onderhouden.Hierdoor kunnen wij op alle
grote momenten van het leven er zijn voor de parochianen
van Gennep! Het nieuwe jaar 2020 is begonnen. We proberen de balans op te maken. Maar er staan teveel uitgaven tegenover te weinig inkomsten. De vraag naar herbestemming of sluiting van kerkgebouwen komt in ons hele
bisdom zeer dichtbij, dus ook bij ons. Het is aan u, parochianen, om dat te voorkomen!
Was u in het verleden wel bijdrager en nu niet meer dan
roepen wij u hierbij op om weer mee te gaan doen.
Mogen wij op uw steun rekenen?
Dank voor uw bijdrage!
Mede namens het kerkbestuur, pastoor G. Kessels
H. Martinusparochie
De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus kunt u storten
op de rekening:
NL95 RABO 0135 0361 19 ten name van parochie H.Martinus.
Kerkbijdragen:
t/m dec. 2017 - € 21.278,49
t/m dec. 2018 - € 22.075,55
t/m dec..2019 - € 20,998.55
Collecten:
t/m dec. 2017 - € 9.178,48
t/m dec. 2018 - € 7.088,39
t/m dec.. 2019 - € 5.775,55
H. Norbertusparochie
U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus storten
op de rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van parochie H.Norbertus.
Kerkbijdragen:
t/m dec. 2017 - € 11.728,31
t/m dec. 2018 - € 10.385,65
t/m dec. 2019 - € 10.978,18
Collecten:
t/m dec. 2017 - € 3.232,14
t/m dec. 2018 - € 1.583,33
t/m dec. 2019 - € 3.644,59
.
In verband met de kosten van de bank gaat onze voorkeur
voor de kerkbijdrage uit naar een bijdrage via internetbankieren of via een automatische incasso.
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar!
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Parochie H. Norbertus Gennep
Financiële Administratie
Norbertplein 1
6591 XA Gennep
Telefoon 0485515100
kerk@norbertusparochie.nl

Parochie H.Martinus Gennep
Financiële Administratie
p/a Langeweg 17 A
6591 XX Gennep
telefoon 0485324282
admin@parochie-martinus-gennep.nl

KERKBALANS 2020: GEEF VOOR JE KERK
Gennep, januari 2020
Beste inwoner van Gennep,
Wat betekent de kerk voor u?
Dat is best een spannende vraag, zowel voor degene die wekelijks in de kerk te vinden is, alsook voor
degene die er slechts af en toe eens komt. Zowel de parochiegemeenschap, alsook de kerk als religieus
gebouw horen bij onze samenleving en bij ons dagelijks leven.
De kerk biedt ons de gelegenheid om de heilige Mis te vieren, op zondagen, weekdagen, en zeker ook
met Kerstmis en Pasen. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te bidden, om
een kaarsje aan te steken bij Maria. Het is een plek om het Doopsel te vieren, de eerste heilige
Communie, het heilig Vormsel, en ook het Huwelijk. Tevens biedt de kerk de ruimte om een uitvaartplechtigheid te houden voor een overleden familielid of kennis, of een viering bij gelegenheid van een
andere ingrijpende gebeurtenis in ons leven of in onze omgeving. Bovendien kunnen er andere
activiteiten georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld een oecumenische gebedsviering of een
concert. Verder is de kerk actief betrokken bij diverse evenementen in onze stad Gennep.
Wij willen als parochiegemeenschap voor u en met u een plek van betekenis zijn!
Dat willen we graag zijn én blijven: een levendige parochiegemeenschap die er is voor onze familieleden, vrienden en kennissen, voor eenieder die zich betrokken voelt bij de kerk, en ook voor alle
mensen die er een thuis vinden. Dat kan alleen als we samen de schouders eronder zetten!
Voor 2020 staan er weer projecten gepland zoals bijvoorbeeld het opknappen van de oprijlaan naar
de pastorie en het geluid & licht in beide kerken.
Al deze projecten kosten veel geld. Omdat de kerk in Nederland geen subsidies van de overheid krijgt
en ook geen ‘Kirchensteuer’ (kerkbelasting) kent, is zij financieel geheel afhankelijk van de bijdragen
van haar leden. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of
met een eenmalige gift. Zie aan de achterzijde ‘Antwoordformulier kerkelijke bijdrage’. Ook kleine
bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Met vriendelijke groet, namens het kerkbestuur,
Pastoor G. Kessels
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Antwoordformulier kerkelijke bijdrage
H. Martinus / H. Norbertus
Bijdrage van
Voorletters:

Bijdrage voor

□ H.Martinus

Achtenaam:

IBAN: NL95 RABO 0135 0361 19

Geboortedatum:

□ H.Norbertus

Adres:

IBAN: NL61 RABO 0140 6106 42

Postcode en Plaats:
Telefoon:
E-mail:

Wat geef ik in 2020?

□ verhoog ik mijn bijdrage naar €
□ geef ik een eenmalige extra gift van €

per □maand □kwartaal □jaar.
naast mijn vaste bijdrage.

Mijn jaarlijkse toezegging tot wederopzegging is:
Jaarlijkse toezegging: €

in

Ik betaal mijn bijdrage in de maanden:

termijnen van elk €

□Jan □Feb
□Jul □Aug

□Mrt
□Sep

□Apr
□Okt

□Mei
□Nov

□Jun
□Dec

Mijn betaling (kruis slechts één mogelijkheid aan)
Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag:

□

door de H.Martinus/ H. Norbertus automatisch af te laten schrijven*
van mijn IBAN:_

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□ zelf over te maken op IBAN NL95 RABO 0135 0361 19
□

t.n.v. H.Martinus onder vermelding van ‘Kerkbalans’.

zelf over te maken op IBAN NL61 RABO 0140 6106 42 t.n.v. H.Norbertus onder vermelding van ‘Kerkbalans’.

Plaats

Datum

Handtekening
U kunt het antwoordformulier afgeven of in de brievenbus stoppen bij onderstaande adressen:
Kerk Martinus:
Kerk Norbertus:

Niersdijk 1, 6591 DL Gennep
Norbertplein 1, 6591 XA Gennep

*SEPA-machtiging: u geeft de parochie H. Martinus of H. Norbertus toestemming om doorlopend incasso-opdrachten te
sturen aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans en u geeft uw bank toestemming om
het bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze opdracht. U kunt een afschrijving altijd laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. De incasso zal plaatsvinden op
dag 25 van de aangekruiste maanden.
Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met: L. van Schayk, 0485 324282,
admin@parochie-martinus-gennep.nl.
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LEVENSLICHT
Een Lichtmonument in Gennep

Vervolgens zal Harrie-Jan Metselaars, de auteur van
het boek “En toen waren ze weg” in het kort het verhaal vertellen van de Joden van Gennep.
Daarna worden zowel het lichtmonument als het
nieuwe informatiebord onthuld door de wethouder.
Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee in de Kenniskeuken bij een tentoonstelling over de Jodenvervolging
in Gennep.

Over het lichtmonument

Sinds 2005 is 27 januari de internationale herdenkingsdag
van de Holocaust. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Auschwitz bevrijd werd. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei staat
met een tijdelijk lichtmonument stil bij het feit dat Joden,
Roma en Sinti overal in Nederland onderdeel uitmaakten
van onze samenleving en op brute wijze slachtoffer werden
van een vervolgingssysteem.
Ook in Gennep komt dit lichtmonument te staan. Dit monument wordt samen met het nieuwe informatiebord op
het Ellen Hoffmannplein onthuld tijdens de lokale Holocaust
herdenking op:

Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij
de holocaust, is op verzoek van het Nationaal Comité 4
en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door
kunstenaar Daan Roosegaarde: LEVENSLICHT.
Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti
woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord,
plaatsgenoten of buren waren. In januari 2020 wordt
het tijdelijk lichtmonument onthuld in gemeenten waar
de vervolging van Joden, Roma en Sinti heeft plaatsgevonden. Het monument is een eenmalige tijdelijke aanvulling op de bestaande oorlogs- en Holocaustmonumenten, in het kader van 75 jaar vrijheid.

Lichtgevende herdenkingsstenen

zondag 26 januari 2020, 19:00 uur
op het Ellen Hoffmannplein
De herdenking start om 19.00 uur met een welkomstwoordje van de burgemeester. Aan de aanwezigen wordt een boekje uitgereikt, gebaseerd op het
boek “En toen waren ze weg”, dat in 2018 uitgegeven is bij gelegenheid van de plaatsing van struikelstenen in Gennep.
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Romaen Sinticultuur zijn stenen belangrijk. Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. In gesprek met Holocaustoverlevenden en hun
familie kwam hij tot het ontwerp van LEVENSLICHT.
Met 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk
aan het aantal slachtoffers uit Nederland) staat het
kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust.
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KOREN EN DIENSTEN
Za
Zo

25-01 17.45 uur
26-01 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk		

Gregoriaans koor
Herenkoor

Za
01-02 16.00 uur
		
17.45 uur
Zo
02-02 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk		

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang. H.Mis met Blasiuszegen
Samenzang. H.Mis met Blasiuszegen

Za
Zo

08-02 17.45 uur
09-02 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk		

Koor Esperance
Dameskoor

Za
15-02 16.00 uur
		
17.45 uur
Zo
16-02 09.30 uur
		11.00 uur
		
Za
22-02 17.45 uur
Zo
23-02 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk		
Martinuskerk		

Gebedsviering “Dichterbij”
Gemengd koor. Koffie na de H.Mis
Herenkoor. Koffie na de H.Mis
Kinderkoor. Kinder-Carnavalsviering

Norbertuskerk
Martinuskerk		

Gregoriaans koor
Samenzang

WELKOM
• Elke donderdag: H. Mis om 9.00 u met aanbidding van het Allerheiligste tot 10.00 u in de kerk van Ottersum.
Elke vrijdag: H. Mis om 9.00 u met aansluitend de barmhartigheidsrozenkrans in de kerk van Mook. Aansluitend koffie.
•

Elke dinsdag: H. Mis om 19.00 u 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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KERSTMIS 2019

Het lijkt al een hele poos geleden, maar toch was Kerstmis nog geen maand geleden. We kunnen terugkijken op gevarieerde H. Missen die in de beide kerken over het algemeen goed werden bezocht. Vanwege gebrek aan wat vrijwilligers,
was er bij de St. Martinuskerk helaas beperkt glühwein en warme chocomel na de vieringen. Het door een parochiaan
voorgestelde idee, moet nog wat meer vorm krijgen. Maar hopelijk willen kerkgangers met Kerstmis 2020 een thermoskan glühwein of chocomel meebrengen. Dan kan er écht gedeeld worden na de H. Missen.
Graag bedanken we iedereen die er op een of andere manier voor gezorgd
heeft dat het Kerstfeest
een echt feest kon zijn.
De foto rechts spreekt wat
dat betreft boekdelen.

CARNAVAL 2020
Het Carnavalsseizoen is weer in volle gang. Graag wensen
wij Stadsprins Ivo d’n Örste van VC "’t Bombakkes" en zijn
Prinses Henriëtte, Jeugdprinses Nikki I en Kleuterprins Joe I
van JCV "de Coloradokevers" en Prins (Foto-)Ben d’n Urste
en zijn Prinses Trudy van de 50 jarige CC voor 50+ "de Waggelaars" een geweldige Carnaval toe, (zie ook de volgende
pagina's.) natuurlijk samen met carnavalsminnend Gennep.
Gefeliciteerd met jullie uitverkiezing!
Een bijzondere felicitatie is op z’n plaats voor Prins Mark
d’n Derde en zijn Prins Kevin van CV "de Erdmennekes"
(Bergen). Prins Mark verzorgt al jaren tot volle tenvredenheid de opmaak van ons parochieblad de Gennepenaar.
Vandaar!
’t Krölt d'r...
Pastoor Kessels en kerbestuur.
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Mit confetti
rood, gèèl en
gruun
staoj ik kla
or,
en vier ik u
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Prinselèève
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ZAAL PICA MARE
PICARDIE 36 GENNEP

ZAT ERDAG 1 F EBRUARI

10.00 TOT 14.00 UUR

Met voordeelacties voor

energiebesparing en -opwekking,
mobiliteit, leefomgeving.

Ook amusement voor kinderen!

MEER INFO OP GENNEP.NL/DUURZAAMHEIDSMARKT
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HÉT ALTERNATIEF VOOR FITNESS:
DE MILON CIRKEL
Wil jej starten met sporten, afvallen of fitter worden? En
dat in een veilige en prettige omgeving? Maar stel je de
eerste stap naar de sportschool steeds uit? Dan heeft Fit
District voor jou de oplossing: de Milon Cirkel!

Fitnesstraining zoals jij dat wil...

Waarom milon cirkel?

SNELLER: De hele work-out duurt slechts 35 minuten. We helpen leden effectiever te trainen, wat betekent dat 6 trainingen per maand genoeg zijn voor een aansprekend resultaat!
GEVARIEERD: Je spendeert 1 minuut op elk krachttoestel en
slechts 4 minuten op de cardio toestellen. Geen tijd om je te
vervelen dus. Voor je het weet kan je al doorschuiven naar het
volgende toestel!
Alle machines passen zich in een fractie van een seconde
aan de individuele gebruiker aan. Jouw PERSOONLIJKE CHIPKAART is jouw personal trainer. Geen ingewikkelde trainingsschema’s en geen manuele aanpassingen van toestellen!

We weten allemaal hoe belangrijk het is te bewegen. In ons
dagelijks leven komen we meestal niet aan voldoende beweging toe, terwijl onze spieren regelmatige training wel
hard nodig hebben. Onze spieren houden ons namelijk fit,
sterk, beweeglijk, gezond en slank.
Omdat je tijd schaars is wil je best trainen, maar dan wel
snel, eenvoudig en effectief toch? En daarom is er nu de Milon Cirkel. Een volautomatische fitness-cirkel met toestellen
waarop je afwisselend je uithoudingsvermogen en je spierkracht traint. In slechts 35 minuten heb je een complete
work-out gedaan. Je Milon-coach helpt je stap voor stap je
doelen te bereiken en jouw persoonlijke chipkaart zorgt dat
je altijd op de meest optimale manier traint. Je kunt altijd terecht, hoeft niet te wachten op toestellen en wordt door het
display op het toestel uiterst nauwkeurig gecoacht om de
juiste beweging te maken op het juiste tempo.

Doordat de toestellen zich persoonlijk instellen op jouw lichaam en rekening houden met eventuele blessures train je
altijd VEILIG. Altijd de optimale gewichten en bewegingsuitslag. Bovendien is er altijd minimaal 1 coach aanwezig in de
cirkel om je te begeleiden
Door het verhogen van de excentrische weerstand word je
elke keer opnieuw uitgedaagd en dat zorgt voor motivatie,
plezier en OPTIMAAL TRAININGSRESULTAAT!

Geïnteresseerd?

Probeer Milon 1 maand gratis en vrijblijvend uit. Let op: Dit
aanbod is enkel geldig voor de eerste 35 aanmeldingen na
deze publicatie. Zie achterzijde ‘de Gennepenaar’.
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GANAPJA VOOR WIM VAN RIET
Afgelopen zondag 19 januari kreeg Wim van Riet
van wethouder Rob Peperzak de gemeentelijke onderscheiding, de Ganapja. Hij werd verrast tijdens
de verjaardagslunch van zijn moeder, die 91 jaar
was geworden.

Wim staat altijd voor iedereen klaar. Voor zijn moeder, voor wie hij al meer dan twintig jaar intensief
zorgt, maar ook voor diverse verenigingen in de gemeente Gennep. Hij is voorzitter van Stichting Revue
Gennep, hij regelde bijvoorbeeld dat de derde editie
van de revue plaats kon vinden in de steenfabriek,
richtte een sponsorteam op en zorgde er mede voor
dat de voorstelling een succes werd.
Wim is ook een van de oprichters van basketbalvereniging Gennep Cougars. Daar is hij secretaris geweest en was hij als bestuurslid verantwoordelijk
voor Jeugdzaken. Daarnaast is hij jarenlang actief geweest als trainer en coach. Ook binnen volleybalvereniging Flamingo’s was hij lange tijd actief betrokken
bij diverse jeugdteams. En niet te vergeten: lid van
de brommercrossclub AMC, totdat het brommercrossterrein werd opgeheven. Daarna werd hij samen met andere leden lid van Motorclub MC Limburgia 65 en organiseerde hij naast het crossen de
lokale tweejaarlijkse motorcrosswedstrijd in de Looi.
Naast mantelzorger voor zijn moeder, is Wim van
2013 tot 2018 bestuurslid geweest van Stichting
Bejaardenzorg ‘Congregatie van de Heilige Geest’
(verzorgingshuis Libermannhof). Daar deed hij ook
uitvoerende werkzaamheden naast het vrijwillig collecteren voor het Rode Kruis.

DIT WEEKEND 24 T/M 26 JANUARI: NATIONALE TUINVOGELTELLING
Doe mee en leer de tuinvogels kennen. Veel mensen doen mee aan de jaarlijkse Nationale tuinvogeltelling: vorig jaar ruim 75.000. Maar zo zijn er ook
genoeg mensen die best mee hadden willen doen,
maar toch verstek lieten gaan omdat ze twijfelen
over welke vogels ze zien. Met alle hulpmiddelen
van bijv. Vogelbescherming is dat helemaal niet nodig. En zo zou u dit jaar dus ook mee kunnen tellen.
Neem bijv. de gratis app Tuinvogels. Hebt u een vogel
gezien die u niet kent? Vul in hoe groot hij ongeveer
was en welke keuren opvallend waren. De app geeft
een lijst met de meest waarschijnlijke vogels bovenaan. Handig: via deze app kunt u ook uw tuinvogeltelling doorgeven! Meer informatie en downloaden
via www.vogelbescherming.nl/tuinvogelapp
En dan is er ook nog de online vogelgids van Vogelbescherming. De meeste vogels die u in Nederland
kunt zien, staan erin. Met afbeeldingen, geluiden,

filmpjes, achtergronden en informatie over wat u
zelf kunt doen om ze te beschermen. www.vogelbescherming.nl/vogelgids

De Gennepenaar

15

KERSTTOCHT GENNEP ZUID
VOOR 18e KEER SFEERVOL EN GESLAAGD
Op vrijdag 13 december vond voor de 18e keer de
traditionele Kersttocht plaats in de straten van Gennep Zuid. Hoewel de weergoden de organisatie beslist
niet gunstig gezind waren op deze “ongeluksdag”, lukte het de organisatie toch alle voorbereidingen net op
tijd af te krijgen. Vanaf 18 uur trotseerden zo’n 600
wandelaars de regen en wind om te genieten van alle
Kerstverhalen.

Vele buurtbewoners hadden zichzelf weer overtroffen en hun opritten en carports sfeervol aangekleed.
Langs de hele route waren tuinen versierd met lamp-

jes, rendieren, kerstmannen en nog meer moois. Jong
en oud genoot van de Kerstsfeer op de route die leidde langs o.a. de Drie Koningen, herders en Romeinse
soldaten. Uiteraard ontbrak ook dit jaar de Glühwein
in de herberg niet. Op het Norbertplein verkochten
diverse buurtverenigingen en ondernemers versnaperingen en konden wandelaars, genietend van dit
lekkers, luisteren naar live muziek van Duo Sfeer en
Voices4Fun.
In de Norbertuskerk lag kindje “Jezus” heerlijk te slapen in de kribbe, zich niet bewust van alle drukte
doordat honderden mensen op kraamvisite kwamen.
Ook de hobbymarkt in Buurthuis VanOns werd goed
bezocht en was dit jaar extra sfeervol door de live muziek van Paul Vens.
De organisatie kijkt terug op een succesvolle tocht
en is blij dat ook dit jaar weer zoveel mensen gratis
hebben kunnen genieten van dit unieke evenement.
Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van
vele vrijwilligers en de bijdragen van diverse sponsoren, die de organisatie dan ook zeer dankbaar is.
De organisatie kan voor 2020 nog hulp gebruiken in
zowel de voorbereidingen als het opbouwen van de
tocht. Wie het leuk vindt een bijdrage te leveren aan
dit magische evenement, is van harte welkom contact op te nemen met de organisatie. Kijk hiervoor op
www.kersttocht-gennep.nl. Op deze site staan ook de
foto’s van 13 december.

ZATERDAG 1 FEBRUARI: VOORDEELACTIES
TIJDENS DUURZAAMHEIDSMARKT ZAAL PICA MARE
Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan een duurzaam Gennep. Tijdens de Duurzaamheidsmarkt op zaterdag 1 februari in Pica Mare is iedereen van harte welkom om
zich te laten informeren over duurzame initiatieven. De
standhouders geven informatie en advies over:
•
•
•

Isolatie, duurzame energieopwekking
en onafhankelijk energieadvies
Vervoer
Duurzame Leefomgeving

De toegang is gratis. Daarnaast kunnen bezoekers profiteren van voordeelacties van de verschillende standhouders. De eerste 30 bezoekers die alle marktkramen
bezocht hebben, krijgen een gratis biologisch pakket
van “Down to Earth”. Ook aan de ‘duurzaamheidskids’
is gedacht met een schminkhoek, poppenkast én artiesten!
Winst uit je woning op de Duurzaamheidsmarkt
Alle woningeigenaren in de gemeente Gennep hebben deze week een brief ontvangen over de adviesen inkoopactie ‘Winst uit je woning’. Deze organisatie
is ook aanwezig op de Duurzaamheidsmarkt. U kunt
bij hen terecht voor al uw vragen over deze actie.
Duurzaamheidsmarkt | zaterdag 1 februari
10.00 - 14.00 uur | Pica Mare Gennep
Meer info op: Gennep.nl/duurzaamheidsmarkt
Laat die kans niet lopen
en kom langs op 1 februari!
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ZATERDAG 15 FEBRUARI HERDENKING BEVRIJDING VAN GENNEP
IN MILSBEEK, OTTERSUM EN GENNEP
75 Jaar geleden bracht Operatie Veritable de bevrijding
van de gemeente Gennep. Het waren hier met name de
Schotten die ons onze vrijheid hebben teruggegeven. Dat
gebeurde op 11 en 12 februari 1944. Ieder jaar in februari staan de Bond van Wapenbroeders en de Stichting
Veritable stil bij deze gebeurtenis. En ieder jaar op 4 mei
herdenken we onze Schotse vrienden die hier begraven
liggen. Sinds een aantal jaren steken we ook op 24 december een kaarsje aan bij ieder oorlogsgraf. ‘We will remember them’.
We herdenken die zo belangrijke gebeurtenis dit jaar op
zaterdag 15 februari 2020; 75 jaar later, maar nog altijd
een bijzonder moment om wederom met veel mensen
‘dank je wel’ te zeggen tegen onze Schotse bevrijders. Die
dag zullen we samen met nabestaanden van onze bevrijders, maar ook met onze Duitse buren stilstaan bij het feit
dat we 75 jaar in vrede, vrijheid en vriendschap leven. En
wij hebben goede hoop dat ook nog enkele Schotse veteranen, die Gennep hebben bevrijd, in de gelegenheid zijn
om de herdenkingen en de viering van onze vrijheid bij te
wonen. Want we herdenken én vieren! Samen met veel
verenigingen en organisaties uit de gemeente Gennep

willen we de plechtigheden in Milsbeek en Gennep extra
luister bijzetten. De gilden van Gennep, Heijen en Milsbeek, de schutterij uit Milsbeek, de gezamenlijke fanfares
en harmonieën van de gemeente Gennep, zanggroep La
Quatri, Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, Stichting Veritable en de gemeenschappelijke kerken uit de gemeente
Gennep. Een kleine greep van hen die acte de présence
zullen geven.
Gestart wordt op 15 februari om 09:30u in Milsbeek alwaar een kranslegging bij het burgermonument zal
plaatsvinden. Vervolgens gaat het in stille tocht naar de
kerk waar in een internationale oecumenische viering de
bestuurders uit Nederland, Duitsland en Schotland speechen over vrede, vrijheid en vriendschap. Na deze dienst
zullen we in een stille tocht naar het Milsbeek War Cemetery gaan voor een plechtigheid daar. Aansluitend zal in
klein gezelschap om 12:00u het kerkhof in Ottersum worden bezocht om ook de acht daar begraven bevrijders
niet te vergeten. Tenslotte volgt om 12:30u een kranslegging bij het Monument van de Barmhartige Samaritaan
in Gennep.

Vanaf 15:00 u

CONCERT DOOR FANFARE BEREDEN WAPENS

De viering van 75 jaar Bevrijding wordt door de militaire
Fanfare Bereden Wapens luister bijgezet met het concert
“Tour of Freedom”. Het concert wordt aangeboden door
het ministerie van Defensie.
Bezoekers van dit co/

ncert zullen genieten van feestelijke muziek in het kader
van 75 jaar bevrijding met nummers die niet alleen verwijzen naar de meidagen van 1945, maar die tevens de
veelzijdigheid van de fanfare Bereden Wapens uit Vught
illustreert. Het programma varieert van mars- tot popmuziek en alle genres daartussen. Met solistische medewerking van de drie zangeressen van Les Chouettes.
Muzikale leiding: ritmeester dirigent Harold Lenssen.
LOCATIE:
ENTREEPRIJS:
KAARTEN:
		
		

PICA MARE, Picardie 34 Gennep
€ 5,Vanaf deze week in Gennep te koop bij
Albert Heijn, Bruna, Jumbo, Museum
Het Petershuis, Primera en de VVV.
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ZONDAG 16 FEBRUARI: BATTLEFIELD TOUR

In het jubileumjaar 2020 zal wederom een speciale versie van de Battlefield Route worden gehouden. Na twee
eerdere succesvolle edities in 2010 en 2015 van het project ‘Battlefield Route Op Lokatie’ zal deze zondag wederom een editie van dit project plaatsvinden. En weer
onder begeleiding van gidsen. Op een aantal punten op
de route zal door hen tekst en uitleg gegeven worden
over de militaire ‘Operatie Veritable’. Op gezette tijden
zullen de ervaren gidsen van Battlefield Tours Veritable,
LiberationTour Groesbeek en Rhineland Battlefield Tours
door middel van kaart- en fotomateriaal de acties van de
Schotse troepen op lokatie, in het veld, uitgebreid toelichten. Het schema is als volgt:

09:15 ‘De Hoge Hof’, Derdebaan 14 Groesbeek, start en
uitleg Battlefield Route en informatie over het begin van
Operatie Veritable (routepunt 1).
• Er zijn 4 tussenstops met uitleg over het verloop van
Operatie Veritable; in Milsbeek, Afferden/Siebengewald en Goch. Hier wordt ter plekke uitleg gegeven
aan de hand van beeldmateriaal en informatie door
onze gidsen.
• Rond de middag (routepunt 3, Afferden/Siebengewald) is er voor een lunch gezorgd.-Na de lunch zullen enkele veteranen van de 51e Highland Divisie bij
de tocht aansluiten (onder voorbehoud).
• 14:00 Bezoek Reichswald War Cemetery Kleve,
kranslegging en korte ceremonie.
• De tocht eindigt rond 15:00 bij de laatste stop (routepunt 5) bij het stadhuis in Gennep, alwaar uitleg
wordt gegeven en tevens een Militair Hoofdkwartier
en Radiostation is ingericht om te bezichtigen.

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdagavond 14 februari
2020 om 20:00) via het emailadres: battlefieldroute@
veritable.eu als u de route met uitleg wilt rijden op zondagochtend 16 februari 2020.
De kosten zijn €17,50,- p.p. Inbegrepen zijn een routeboekje inclusief tijden en adressen, uitleg op locatie, koffie & thee onderweg en een lunch tussen de middag. De
totale route is ongeveer 75km, u rijdt met eigen vervoer.
Voor verdere info: zie de website van Stichting Veritable

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

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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DE GOUDEN DRAAD (12):

onzichtbare verbinding van de Eeuwige God met al wat leeft.
Het verbreedt je blik, geeft je andere manieren om de
werkelijkheid te begrijpen, nieuwe vormen van betekenis-geving. De Bijbel als bundel met ‘gestolde ervaringen
van mensen met wie wij God noemen’ kan bijdragen aan
onze praktische wijsheid, ons helpen om te gaan met tegenslag en verdriet. Maar hoe kun je nou het kwaad verslaan en het goede dichterbij brengen? De Chinese frase
“Wu-Wei” betekent: “Doe het niet-doen”. Dat is de weg
van de minste weerstand volgen, zodat je een steeds
Komt er een 3e wereldoorlog aan? Hoe kunnen we om- grotere souplesse verwerft. Het gaat erom mee te bewegaan met het geweld van jongeren tegen hulpverleners? gen met de natuurlijke gang van zaken en je af te stemBosbranden in Australië, klimaat veranderingen, aan men op elke situatie, aldus Lao-Tse al zes eeuwen voor
drugs gerelateerde misdaad… Grote vragen voor ons Chr. Volg de weg van de ware deugd. Kijk maar eens naar
kleine kwetsbare mensen…
Jezus: hij stelt het kwaad niet voor als een onoverkomelijk probleem dat met de zwaarste middelen ingedamd
Wat heb je dan aan een Bijbel? Niks, zou je kunnen den- moet worden. Jezus streed niet uit alle macht tegen het
ken, te ouderwets. Maar de Bijbel is een literaire hoog- kwaad, maar legde alle macht af. En juist op die manier
staande reeks van boeken. Van die verhalen kunnen we liet hij zien dat een leven in volkomen verbondenheid
bewustere mensen worden, die een betekenisvoller le- met het goede, met God, mogelijk is. Tot aan de dood
ven leiden. Goed lezen heeft een cognitieve en ethische toe, én…dat het goede daarna verdergaat...
waarde, aldus Martha Nussbaum, (hoogleraar rechtsfiAnnette Jetten-Sevriens
losofie ethiek). Het vergroot het inzicht in de menselijke
conditie en helpt tolerantie en empathie te ontwikkelen.

ONZE TIENERGROEP IN DE SPOTLIGHTS!!!
Het nieuwe jaar 2020 is in volle gang. Daarmee ook
onze Tienergroep. Graag heten wij jullie in dit nieuwe
jaar 2020 van harte welkom!

Wil je meer weten, bel of stuur gerust een berichtje naar
pastoor Kessels
(0485-511888; info@parochie-martinus-gennep.nl)
Je bent meer dan welkom!

VOLGENDE EDITIE
De volgende editie van ‘de Gennepenaar’ zal verschijnen
op 20 februari 2020.
De kopij dient in de week ervoor uiterlijk op de dinsdag
te worden aangeleverd: voor de volgende editie is de
deadline dus dinsdag 11 februari 2020.

DE GENNEPENAAR
OOK OP SOCIAL MEDIA

De volgende Tieneravond is op 24 januari 2020 van 19.00u21.00u op de pastorie van Gennep (Niersdijk 1). Kom gewoon eens kijken! Graag even aanmelden via info@parochie-martinus-gennep.nl
Het doel van onze Tienergroep is dat wij jullie een plek willen geven waar jullie je thuis kunnen voelen. Waar je kunt
zijn wie je bent. Een thuishonk. De Tienergroep is bedoeld
voor tieners vanaf groep 8 van de basisschool. We zingen
en bidden samen; we doen spellen binnen en buiten; we
vertellen jullie over God en de Kerk; we nodigen gastsprekers uit die vertellen over hun leven met God; soms is er
zelfs tijd voor bijvoorbeeld een BBQ of een bowlingavond.
Kortom een zeer gevarieerd programma!

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!
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