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Ode aan de Martinustoren  
 

Stralend monument herrezen uit zijn as, 

alsof er nooit een andere toren was, 

die voor zijn leven eens te vrezen had. 

 

Zijn triest verval is reeds herinnering, 

nu van iedere stut en steigerpaal ontdaan 

zien we hem trots in volle glorie staan 

en zijn vergeten hoe hij haast te gronde 

ging. 

 

Er cirkelen kauwen om zijn fraaie spits 

en mensen blijven stilstaan in de straat. 

 

Hij is weer, als in vroeger tijden, gids 

die nimmer ophoudt ons te wijzen, 

dat al wie gelooft nooit ondergaat 

maar eens gelouterd zal herrijzen. 

                                                                                                      
stadsdichter Piet Tunnesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 JAAR 
MARTINUSTOREN

60-JARIGE PROFESSIE
BROEDER PIETER VAARS

ZATERDAG 31 AUGUSTUS: 
TUINSALE

SAMEN IN VRIJHEID TIJDENS 
OPEN MONUMENTENDAG

DE GENNEPENAAR

ZONDAG 18 AUGUSTUS: 
OPENLUCHTMIS MARIAKAPEL 

Traditiegetrouw wordt op de eerste zondag na Maria ten Hemelopneming 
dit feest gevierd door het opdragen van een Openluchtmis bij de Mariakapel 
aan de Groes. Zondag 18 augustus a.s. om 10.00u verwachten wij u voor deze 
viering op de Groes. Na afloop is gezorgd voor koffie en/of thee en een heerlijk 
plakje cake. U bent van harte welkom.

VRIJDAG 30 AUGUSTUS: 
1e TIENERAVOND NIEUWE SCHOOLJAAR 

We willen het nieuwe schooljaar goed beginnen met de eerste Tieneravond: 
vrijdag 30 augustus. Wat betreft plaats en tijd... jullie krijgen nog een uitnodiging. 
Van harte welkom aan al onze oude en nieuwe vormelingen! 

ZONDAG 1 SEPTEMBER: 
BEDEVAART NAAR KRANENBURG

Volgens jaarlijkse gewoonte gaan we de eerste zondag van september op bede-
vaart naar Kranenburg. De wandelaars vertrekken om 6.30 uur bij de Martinuskerk,  
begeleid door pastoor Kessels; de fietsers om 8.00 uur. We vieren in Kranenburg de 
H. Mis om 9.30 uur, muzikaal verzorgd door ons dames- en herenkoor. Na de H. Mis 
is er nog gezellig samenzijn met Kaffee und Kuchen, aangeboden door de parochie 
van Kranenburg.

ZONDAG 8 SEPTEMBER: 
NATIONALE ZIEKENDAG 

Op deze dag staat de Heilige Mis van 10.00 uur in het teken van de Nationale 
Ziekendag, met bijzondere aandacht voor de cliënten en de vrijwilligers van 
de Zonnebloem afd. Gennep.

WEEKEND 14 EN 15 SEPTEMBER: 
OPEN MONUMENTENDAG

Het thema van 2019 is ‘Samen in Vrijheid’. De H. Martinuskerk is een voor-
beeld van de Bossche School (Nico van der Laan) en is in Madurodam in het 
klein te zien. Ze is ondanks de jonge leeftijd (1954) een Rijksmonument.
In onze Martinuskerk worden op beide dagen door onze vrijwilligers rond-
leidingen verzorgd. Verderop in deze uitgave een uitgebreid overzicht van  
hetgeen er dit weekend in de gemeente Gennep allemaal te doen is.
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COLOFON

GEDOOPT

Herman van de Water, zoon van Herman van de Water 
en Hubertina van de Water-Tebben.

IN MEMORIAM

ODILIA GOSSENS-FRANKEN
echtgenote van 

JAAP GOSSENS † 2005

* Heijen, 16 januari 1934              † Gennep, 18 juli 2019

Deze armband is in de Sint 
Norbertuskerk gevonden.

De kinderwagen hiernaast 
is na de 1e Communieviering
in de Sint Norbertuskerk 
blijven staan.

De eigenaren van het 
armband en kinderwagen 
kunnen contact opnemen met 
het kerkbestuur voor het op-
halen van hun eigendommen. 

GEVONDEN 
IN DE SINT 

NORBERTUSKERK

Ons mam werd in 1934 geboren aan de grens in Heijen in een 
warm gezin, ze was de op één na jongste in een gezin van 12 
kinderen. Iedere dag lopend naar school en dan van tevoren 
eerst nog naar de kerk, waar ze menig keer flauw viel omdat 
er van tevoren niet gegeten mocht worden. Het was een hecht 
gezin, ondanks het grote leeftijdsverschil tussen de oudste en 
de jongste. 
In 1958 trouwden mam en pap en kwam mam op de boerderij 
aan de Veedijk wonen. Hier werden wij alle 4 geboren. Het 
was niet altijd makkelijk. Ze moesten hard werken, maar 
waren tevreden en hielden van hun werk. Pap zorgde voor de 
koeien, de varkens en de boekhouding was mam haar taak. 
En natuurlijk het huishouden, van de grote schoonmaak in 
het voorjaar, van alles en nog wat inmaken in de zomer tot het 
gezellig maken met Kerstmis. Mam was een echt familiemens, 
meer had ze niet nodig. We herinneren ons de heel gezellige 
verjaardagsfeesten en de jaarlijkse fietstocht van de familie 
Franken naar Kevelaer.
Mam was er altijd voor ons. Als wij thuis kwamen uit school 
was ze er. Ze had altijd wel een goede raad voor ons. En ook 
als oma stond ze altijd klaar; als we vroegen om op te passen 
was dat geen probleem. En de kleinkinderen genoten op de 
boerderij. Hier hebben ze allemaal voor de laatste keer tractor 
gereden en het hooi binnen gehaald. Na het overlijden van pap 
heeft mam haar weg weer gevonden, maar ze miste hem erg. 
Maar ook hierin was ze kranig. Schouders eronder. Ze heeft veel 
steun gehad aan Loeki de hond en de Mies. Hierdoor was ze 
toch niet zo alleen. 
De laatste jaren werd ze vergeetachtiger en werd ze opgenomen 
in Acacia. Hier werd ze goed verzorgd en wisten wij dat het haar 
aan niets ontbrak.  Haar kaarsje is heel langzaam uitgegaan. Ze 
is altijd een sterke vrouw geweest en dat bleek ook in de laatste 
week. We gaan haar missen. 
Hojje mam.
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ZONDAG 1 SEPTEMBER A.S.
BEDEVAART NAAR KRANENBURG VANUIT GENNEP

Ieder jaar gaan we op de eerste zondag van september  
op bedevaart naar Kranenburg. Ook dit jaar bestaat weer 
deze mogelijkheid De wandelaars vertrekken om 06:30 uur 
onder begeleiding van pastoor Guido Kessels vanaf het 
kerkplein voor de Martinuskerk, terwijl de fietsers om 
08:00 uur vertrekken.
We vieren in Kranenburg de H. Mis om 09:30 uur met 
preek in het Nederlands. Na de H. Mis is eenieder van 
harte welkom in de pastorie waar u door de parochie  
Kranenburg Kaffee und Kuchen worden aangeboden. 

DE EIGENLIJKE KRANENBURGSE BEDEVAART
De Kranenburgse Bedevaart vindt al meer dan 700 jaar 
plaats. Centraal staat het Wonderbaarlijk Kruis, een een-
voudige houten corpus, dat wordt bewaard in de Petrus 
en Pauluskerk te Kranenburg. 
Volgens de overlevering zou een herder in het jaar 1279 
na een paasdienst zijn geconsacreerde hostie niet heb-
ben doorgeslikt, maar in een spleet van de boom heb-
ben uitgespuugd. De herder biechtte zijn misdaad op bij 
zijn priester, die vervolgens naar de boom snelde om de  
hostie te zoeken. Het lukte de pastoor echter niet de 
hostie terug te vinden. Vele jaren later, in 1308, werd de 
boom gekapt om als brandhout voor de pastoor te die-
nen. Tijdens het spalten van de boom werd er een corpus 
tussen het hout gevonden. Het verhaal ging snel de ronde 
dat de hostie was uitgegroeid tot een corpus en binnen 
zeer korte tijd werd het voorwerp een voorwerp van ver-
ering voor talrijke pelgrims. De oudste schriftelijke vast-
legging van deze geschiedenis is een geschrift van Johan-
nes van Wanray, dat dateert van vlak na 1338. 
Het hoogtepunt van de bedevaart lag in de eerste helft 
van de 15e eeuw. De vele donaties maakten toen de bouw 
van de grote, uit drie beuken bestaande Petrus- en Pau-
luskerk mogelijk. In de 16e eeuw zakte de bedevaart tij-
delijk in, nadat hertog Willem V van Kleef het kruis naar 
de burcht van Kleef had laten overbrengen. 

De Kranenburgse bedevaart nam met name voor de ka-
tholieken in het door protestanten gedomineerde Neder-
land een grote vlucht. In 1666 verscheen de geschiede-
nis van de Kranenburgse kruisverering van Johannes van 
Wanray in de Nederlandse taal onder de titel Historia 
S. Crucis Cranenburgensis ofte Grondelicke beschrijvin-
ge van ’t oude mirakeleuse Cruys-Beelt tot Cranenburch 
Vanaf de 19e eeuw bloeide de bedevaart opnieuw op. 
Met name in de jubileumjaren 1808 en 1908 en de ja-
ren na de Tweede Wereldoorlog nam de bedevaart een 
hoge vlucht. In 2008 werd het 700-jarig jubileum van de 
bedevaart gevierd. De Kruisprocessie vindt elk jaar op de 
eerste zondag na het feest van de Kruisverheffing (14 sep-
tember) plaats. 

De grote Petrus- en Pauluskerk, die door middel van 
vele donaties in de eerste helft van de 15e eeuw  

gebouwd kon worden

Het Wonderbaarlijk Kruis wordt tijdens 
de processie door de straten van Kranenburg gedragen

VOLGENDE EDITIES
In 2019 zal ‘de Gennepenaar’ verschijnen op de data:
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 18 september

AGENDA 2019

Zo. 18 aug.  10:00u  Openluchtmis a/d Groes
   Mariakapelletje

Za. 31 aug.  10:00u  Tuinsale Martinuskerk

Vr. 06 sept.  07:00u  Kevelaertocht

Zo. 08 sept. 09:00u  Niersdal Survival Run

Za. 14/Zo. 15 sept.  Open Monumentendag
   o.a. Martinuskerk en -toren
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BEIDE PAROCHIES:
Pastoor: G. Kessels,     Kosten misintenties door de week: € 10 ,-
Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep,    Kosten misintenties weekend: € 20 ,-
T (0 485) 5118 88,    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:  Via pastoor, Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88
Internet: www.sintmartinusgennep.nl E info@parochie-martinus-gennep.nl
Uitvaarten: via pastoor
Kerkbijdrage: NL 9 5 RABO 0135 036119
Andere bet.: NL 74 RABO 0135 0353 33

Parochie H. Norbertus Norbertplein 1 Gennep - K.v.k.nr.: 74882643

Kantoor:  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
Internet: www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl
Uitvaarten: Via M 06 24 59 33 85
Kerkbijdrage: NL 61 RABO 0140 6106 42

KOREN EN DIENSTEN
Za	 17-08	 17.45	uur	 Norbertuskerk	 Samenzang.	Koffie	na	de	Mis.
Zo	 18-08	 10.00	uur	 Openluchtmis	bij	Mariakapel	(H.	Mis	in	de	kerk	vervalt)	

Za	 24-08	 16.00	uur	 Norbertuskerk	 Gebedsviering	“Dichterbij”
	 	 17.45	uur	 Norbertuskerk	 Gregoriaans	koor
Zo	 25-08	 10.00	uur	 Martinuskerk	 Samenzang

Za 31-08 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang
Zo	 01-09	 10.00	uur	 Martinuskerk	 Dames-	en	Herenkoor:	Bedevaart	naar	Kranenburg
	 	 	 	 (H.Mis	in	Martinuskerk	vervalt!)

Za	 07-09	 16.00	uur	 Norbertuskerk	 Gebedsviering	“Dichterbij”
	 	 17.45	uur	 Norbertuskerk	 Gemengd	koor
Zo	 08-09	 10.00	uur	 Martinuskerk	 Dameskoor.	Nationale	Ziekendag	
	 	 	 	 	 	 m.m.v.	Zonnebloem	Gennep

Za	 14-09	 17.45	uur	 Norbertuskerk	 Gregoriaans	koor.	Koffie	na	de	Mis.
Zo	 15-09	 10.00	uur	 Martinuskerk	 Samenzang.	Koffie	na	de	Mis.

Za	 21-09	 16.00	uur	 Norbertuskerk	 Gebedsviering	“Dichterbij”
  17.45 uur Norbertuskerk Koor Esperance
Zo	 22-09	 10.00	uur	 Martinuskerk	 Herenkoor.	

Za 28-09 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang
Zo	 29-09	 10.00	uur	 Martinuskerk	 Kinderkoor.	Gezinsmis.	

   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.	Iedere	dinsdag	is	om	19.00	uur	
een	H.	Mis		in	Norbertushof,	Kleermakersgroes.
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OPENLUCHTMIS BIJ MARIAKAPEL 
AAN DE TOUWSLAGERSGROES 

Jaarlijks rond het hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming 
vieren we de Openluchtmis bij de Mariakapel a/d Touwslagers-
groes. Dit jaar zal dat zijn op zondag 18 augustus om 10.00 uur.  
U bent van harte uitgenodigd!

DANK!
Dat de Mariakapel er weer sinds enkele weken ‘spic&span’ 
bij ligt, hebben we te danken aan de geheel belangeloze 
inzet van BuitenWerk, de buitendienst van INTOS. Vanaf 
deze plaats een speciaal woord van dank aan deze vrou-
wen en mannen.

ONTMOETINGSBARBECUE 
VOOR JONG EN OUD!

Zondag 25 augustus a.s. 
wordt er op de Groes (ach-
ter het parkeerterrein van 
de Jan Linders) een gezellige  

ontmoetingsbarbecue georganiseerd voor jong en oud uit 
heel de gemeente Gennep.

Het doel is dat mensen van verschillende culturen en 
leeftijden elkaar op een ontspannen en leuke wijze 
ontmoeten en leren kennen onder het genot van een 
heerlijke BBQ met salades uit verschillende culturen. Er 
zullen tevens verschillende, leuke activiteiten voor kin-
deren zijn!

Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur

Hopelijk zien we je dan!
Malica El Ghazi

DE BROODBAKCLUB ZOEKT 
NOG BAKKERS EN BOUWERS

We zijn op zoek naar het brood uit alle culturen in Gennep 
en de verhalen die erbij horen. De broodbakclub gaat ovens 
bouwen en broden bakken bij bijzondere gelegenheden. 

Het project eindigt zondag 27 oktober a.s. met een groot 
bakfeest op het kerkplein voor de Martinuskerk. Gelijktijdig 
vindt dan in de kerk de muzikale ontmoeting ‘Van Huis en 
Haard’ plaats waarover elders in deze ‘Gennepenaar’ meer.

Doe je mee? Denk je mee? Bouw je mee? Stuur een mailtje 
naar: broodbakclub@gmail.com

De broodbakclub is een initiatief van 
Cokkie van Leeuwen | Frutti Confetti

i.h.k.v. het 'Jaar van de ontmoeting', Gennep 2019



De Gennepenaar 6

MARIA MATERKRING
Rust moment in je drukke leven.

Praten, luisteren, meedenken en nadenken,
samen met vrouwen onder elkaar.

Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom. Bij onze 
Maria Materkring Gennep/Ottersum. Of kom gewoon!

Woensdag  28 augustus 2019

Dagindeling:

  9.30u.  Ontvangst met koffie en thee
               De morgen zal begeleid worden
  door Pastoor G. Kessels

10.00u.  Inleiding: Thema uit de bijbel

11.00u.  Heilige Mis met stiltemoment

12.00u.  Lunch (zelf meebrengen)

13.00u.  Gastspreker: Marion Hendriks Laaracker
  Thema: Maltezerkruis

15.00u.  Afsluiting

Kosten:  € 5,=

Locatie:  Zaaltje achter de
  Johannes de Doperkerk in Ottersum    

Agenda:   
30 oktober: Jubileumfeest 
10 december: Stille dag Venraij
11 december: Kringdag

Wilt u erbij zijn, laat dit even weten:
Maria Materkring Gennep/Ottersum

Tel:-0485-517420 / 06-55925833
carla.kersten@tele2.nl 

            

GERARDUS KALENDER 2020
De Gerarduskalender is een scheurkalender: 

Elke dag een beetje spirit
Kosten: € 7,40

Op de voorkant:
elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen
Op de achterkant: 
moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd 
(zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).  

Verkoopadressen:
Mevr. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep 
Tel: 0485-517420      
                     
Mevr. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep 
Tel: 0485-511195

DE TOEKOMST VAN 
ONZE GENNEPSE PAROCHIES 

H. MARTINUS & H. NORBERTUS

Het kerkbestuur heeft onderzocht hoe onze Parochies er in 
2025 financiëel voor staan. De uitkomst liet ons zien dat wij, 
wanneer we niet ingrijpen, fors interen op onze reserves. Uit 
deze reserves konden we eerder voldoende inkomsten naast 
de kerkbijdragen realiseren. We moeten ons nu bezinnen over 
de vraag hoe dit tij te keren.  

De verliescijfers die wij u in onze jaarrekeningen van de laatste 
jaren presenteerden verbeteren niet, ze nemen jaarlijks 
verder toe. Enerzijds doordat  de rente op spaar/deposito 
gelden alsmaar extreem laag blijft terwijl de jaarlijkse stijging 
van de kerkhuishouding (= kosten van onderhoud, energie, 
verzekeringen, kosten eredienst en personeelskosten) gewoon 
doorgaat. 
Verder geeft een recent rapport van de Monumentenwacht 
over de St. Martinuskerk en een inspectierapport van de St. 
Norbertuskerk helaas aan dat wij binnenkort groot onderhoud 
moeten uitvoeren wat een forse aanslag op de reserves zal zijn.
Tegenover de kostenstijging staat onvoldoende toename 
van de kerkbijdragen die de stijging opvangt. Het aantal 
deelnemers aan de kerkbijdrage loopt - door overlijden en 
te weinig nieuwe aanmeldingen - helaas terug, en zal naar 
verwachting dat ook blijven doen doordat de naoorlogse 
babyboomgeneratie nu aan de beurt komt om afscheid 
te nemen. De geestelijke en financiële draagkracht neemt 
daardoor af.

In ons Bisdom Roermond zijn we gereserveerder te werk 
gegaan wat betreft stappen zetten om parochies te laten 
samenwerken of samen te gaan zoals dat in andere Bisdommen 
sneller gebeurd is. Het bisdom dringt er echter steeds meer 
op aan dat wij nu ook hierover zullen moeten nadenken in 
samenspraak met het dekenaat. Met welke parochies we dat 
kunnen en willen, daarvoor zijn de grenzen nog niet bepaald.
Het kerkbestuur wil daarom in september a.s. een enquête 
houden onder de parochianen die de Gennepenaar 
periodiek op hun huisadres krijgen. Een enquêteformulier 
in het september-nummer worden meegestuurd.
Met de enquête wil het kerkbestuur inzicht krijgen hoe 
onze parochianen over de toekomst van onze twee 
parochies denken. Zo nodig zal op een later tijdstip de 
uitkomst ervan in een parochieoverleg kunnen worden 
toegelicht c.q. besproken.

Hartelijk dank en vriendelijke groet,
het Kerkbestuur van de parochies 
H. Martinus en H. Norbertus.       
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150 JAAR OUDE MARTINUSTOREN 
PUBLIEKSTREKKER VAN JEWELSTE

JAARLIJKS BIJNA 
11.000 UNIEKE BEZOEKERS

B.g.v. het 150jarig bestaan van de huidige Martinustoren 
aan de Torenstraat bij het oude kerkhof heeft de werk-
groep Martinustoren een 16 pagina’s tellend herinne-
ringsboekje geschreven. Rijkelijk voorzien van veel (oude) 
foto’s wordt hierin ook de geschiedenis van de eerdere 
torens die hier gestaan hebben uit de doeken gedaan. 

Want eigenlijk is de eerste steen van de oudste toren die 
hier ooit gestaan heeft, gelegd zo ergens tussen de 7e en 
9e eeuw. Bij een grote brand in het begin van de 15e eeuw 
brandde de toenmalige toren tot de grond toe af. Toen in 
1648 in Münster de vrede getekend werd vanwege het ein-
de van de 80jarige oorlog stortte de toenmalige kerk hier 
in Gennep in, maar bleef de toren ‘wonder boven wonder’ 
staan. En dat zeker nog zo’n 200 jaar. Pas in 1864 werd be-
sloten de toren af te breken en een nieuwe (de huidige) te 
bouwen.
Deze en nog veel meer wetenswaardigheden zijn te vinden 
in ‘150 jaar Martinustoren’ een uitgave van de stichting  
Monarch. Tijdens het Open Monumentendag-weekend 
op 14 en 15 september a.s. is het gratis verkrijgbaar bij de 
Martinustoren en het VVV-kantoor. En zo lang de voorraad 
strekt krijgen bezoekers van de toren nadien het boekje 
gratis overhandigd.

ODE AAN 
DE MARTINUSTOREN 

Stralend monument 
herrezen uit zijn as,

alsof er nooit
een andere toren was,

die voor zijn leven 
eens te vrezen had.

Zijn triest verval
is reeds herinnering,

nu van iedere stut 
en steigerpaal ontdaan

zien we hem trots 
in volle glorie staan

en zijn vergeten 
hoe hij haast te gronde ging.

Er cirkelen kauwen 
om zijn fraaie spits
en mensen blijven 

stilstaan in de straat.
Hij is weer, als in vroeger tijden, 

gids die nimmer ophoudt 
ons te wijzen,

dat al wie gelooft 
nooit ondergaat

maar eens gelouterd
zal herrijzen.

                 
stadsdichter 

Piet Tunnesen
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CROWDFUNDINGACTIE KERKORGEL 
BUITEN VERWACHTING

1 SEPT. 2019 € ???????

1 AUG. 2019 € 1480,00

       
             
1 JULI  2019  € 1080,00

           
1 JUNI 2019  €   800,00

Met veel plezier kun-
nen we nu (begin au-
gustus) melden, dat de 
opbrengst van de crowd-
fundingactie inmiddels 
de € 2000.- is gepasseerd. 
O.a. doordat het bisdom 
ons bedacht met een 
gift van niet minder dan 
€ 600.-. Maar er is meer 
goed nieuws te melden.

Onze in heel Gennep en ver daarbuiten overbekende stads-
gidsen Paul Martens, Piet Tunnesen, Ad Janssen en Willy 
Michels krijgen nl. regelmatig als dank voor hun zeer infor-
matieve en met veel toewijding verzorgde stadswandeling 
iets extra’s toegeschoven. Dit geld bewaren ze in een apart 
potje en om de zoveel tijd wordt voor een gedeelte hiervan 
een gepaste bestemming gezocht.

Onze stadsgidsen (v.l.n.r.) Paul Martens, Piet Tunnesen, 
Ad Janssen en Willy Michels

En  nu meenden de heren stadswandelaars/gidsen dat 
het geen slecht idee was om deze keer een flinke donatie 
te doen aan de actie om het kerkorgel te restaureren. 
En daar is het kerkbestuur het inderdaad helemaal mee 
eens. Geweldig mannen en namens het kerkbestuur heel 
veel dank hiervoor!

Van de andere kant: nog vrijwel dagelijks wordt onze pen-
ningmeester bedacht met een bedrag om deel te nemen 
aan deze actie. Ook deze maand kan nog geld overgemaakt 
worden tot de officieuze sluitingsdatum van 1 september 
a.s. Vanzelfsprekend zijn daarna giften ook nog steeds van 
harte welkom.

Wilt U eigenaar worden van een ‘stukje’ orgel en in het bezit 
komen van zo’n prachtige op naam gestelde oorkonde dan 
kan dat nog steeds door: 
€ 10.- te storten op bankrek.nr. NL74 RABO01 35 0 35 333  
t.n.v. RK Parochie H. Martinus met vermelding van de 
gewenste naam op de oorkonde.

Namens het kerkbestuur 
alvast bij voorbaat 

onze hartelijke dank!
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1 SEPT. 2019 € ???????

1 AUG. 2019 € 1480,00

       
             
1 JULI  2019  € 1080,00

           
1 JUNI 2019  €   800,00
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ZATERDAG 31 AUGUSTUS
TUINSALEGennep. We hebben (bijna) een prachtige zomer achter de rug 

waarin we eigenlijk ‘niet de deur uit hoefden’. Dat wil zeggen: 
hier in Nederland, lees Gennep, was het weer de laatste weken 
toch van dien aard dat we er het vliegtuig niet voor hoefden te 
pakken. Thuis in ons eigen Gennep was het echt goed toeven. 
Met als een van de wekelijkse hoogtepunten de optredens op 
zaterdag tijdens Summmertime. 

Zaterdag 17 augustus a.s. vindt op de Markt alweer de voor-
laatste happening plaats in de vorm van “Gennep pruuuft”. 
Tijdens dit evenement kunt u genieten van 4 verschillende 
Speciaal biertjes en als u in de voorverkoop een Pruuufkaart 
hebt gekocht voor € 17,50 hebt u ook nog recht op een heerlijk 
hapje en een origineel, speciaal voor dit evenement gemaakt 
Pruuufglas. Het feest begint om 15.30 uur en wordt muzikaal 
omlijst door de ‘Prat op Platband’, ‘Like Cross Roads’ en de 
‘Domu Brothers’. Voor de voorverkoopadressen zie de adver-
tentie onder dit artikel.

GENNEP PRUUUFT!

Voor de ingang van de Mar-
tinuskerk, op het grote bor-
des, vindt de laatste zaterdag 
van augustus traditiegetrouw 
weer de overbekende, ooit 
door deken Huisman in het 
leven geroepen TUINSALE 
plaats. Tussen 10.00 - 13.00 
uur worden dan allerlei reli-
gieuze artikelen aangeboden 
van boeken en medailles tot 
zelfs rozenkransen. De op-
brengst komt geheel ten goe-
de aan het fonds dat bestemd 
is voor het onderhoud van het 
religieus museum ‘de Crypte’.

Mocht u trouwens nog toepasselijke voorwerpen in uw be-
zit hebben en u zoekt daar een passende bestemming voor 
dan kunt u deze, mits in goede staat, via deze weg schen-
ken aan het museum.
Graag tijdig vooraf contact opnemen met pastoor Kessels onder 
tel. 0485-518888 of met hr. Leo van Schayk, tel. 0485-324282.  
Zij spreken dan met u af hoe en wanneer de spullen kunnen 
worden gebracht of worden opgehaald.
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GENNEP         MILSBEEK         OTTERSUM  
VEN-ZELDERHEIDE   HEIJEN 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
ZONDAG 15 SEPTEMBER

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
ZONDAG 15 SEPTEMBER

2019

SAMEN IN VRIJHEIDSAMEN IN VRIJHEID

WIJN 
OP ’T PLEIN

OPEN 
MONUMENTENDAGEN

Inmiddels ook al niet meer 
weg te denken in het Gennep-
se is het jaarlijkse ‘WIJN op ’t 
PLEIN’-feest aan het Jan Lin-
dersplein. Dit jaar op zondag 1 
september. Bij live-muziek kunt 
u buiten een groot assortiment 
aan wijnen uit alle mogelijke 
windstreken, deze middag ook 
genieten van een uitgebreid  
assortiment culinaire gerecht-
jes. Hoe laat het feest afgelo-
pen is, heeft uw redactie ner-
gens kunnen vinden, wel dat 
het feest om 14:00 uur begint.

Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een proefkaart 
die vanaf vandaag te koop is bij Brasserie ’t Geveltje aan de 
Zandstraat in Gennep. Tegen gereduceerde prijs nog t/m 
zaterdag 31 augustus; op de dag zelf komt er drie euro bij. 
Oftewel, aarzel niet en haal op die kaarten.

Organisatie en verzorging zijn in de vertrouwde handen van 
Ankie en Stefan Vloet en niet te vergeten het personeel van 
Brasserie ’t Geveltje. M.a.w. dat zit wel goed, zo.

Tijdens het weekend van de ‘Open Monumentendag’ zijn er 
in onze Martinuskerk zowel op zaterdag als zondag rondleidin-
gen. Deze worden verzorgd door een van onze vrijwilligers en 
als u op het juiste moment binnenwandelt maakt u ook nog 
kans op een gratis kopje koffie of thee met een plakje cake!  

Het thema van 2019 is ‘Samen in Vrijheid’. De H. Martinuskerk 
is een voorbeeld van de Bossche School (Nico van der Laan) 
en is in Madurodam in het klein te zien. Ze is ondanks de jonge 
leeftijd (1954) een Rijksmonument. Als voorbeeld is destijds 
de kerk Sint Paulus buiten de Muren te Rome genomen. In 
1967 beschilderde Théodore Stravinsky, de zoon van de com-
ponist Igor Stravinsky, de koepel boven het priesteraltaar. In 
de crypte bevindt zich het reli-
gieus museum “de Crypte”. De 
klokken zijn afkomstig uit de 
toren van de oude Sint Marti-
nuskerk die in WOII verwoest 
is. De oudste klok is uit 1434 
en heeft de status van mo-
nument. In de Martinuskerk 
vindt u ook een Mariakapel die 
dagelijks geopend is. De kapel 
vindt u achter de deur, boven-
aan de grote trap links.
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BROEDER PIETER VAARS 
VAN DE CONGREGATIE VAN DE H. GEEST 

VIERT 60-JARIGE PROFESSIE
Zondag 8 september 2019 is het 60 jaar geleden dat broe-
der Pieter Vaars werd geprofest. Wij, ‘de Gennepenaar’ 
gingen bij gelegenheid van dit bijzonder jubileum bij de 
broeder op de koffie.

Broeder Pieter Vaars met rechts van hem de stichter van 
de Congregatie van de H. Geest, pater François Libermann (1802-1852)

“Ik ben in 1940 in Haarlem geboren in een gezin met 4 
kinderen; ik was de oudste. Na de lagere school wilde ik 
naar de MULO. Wij werden in ons gezin katholiek opge-
voed en lag het dus voor de hand dat ik mijn opleiding 
voorzette bij de broeders “De la Salle” in Heemstede. Mijn 
broer Rob heeft in Hattem (Centrum voor late roepingen 
van de Spiritijnen) gestudeerd. 
Na de MULO in Heemstede ging ik naar de vakschool in 
Baarle-Nassau. Daar is het contact ontstaan met de Con-
gregatie van de H.Geest, de Spiritijnen. Als kind was ik al 
misdienaar geweest in de parochiekerk. Er was een keer 
een missionaris van de Congregatie van de H. Geest die in 
de kerk en op school vertelde. Ik werd geraakt door zijn 
vurige getuigenis. Woorden wekken, voorbeelden trek-
ken. Door die getuigenis van de missionaris ben ik zelf 
gaan nadenken over mijn levensinvulling... God was bezig 
met mij en ik met Hem.
Alleen was het eind jaren vijftig, begin jaren zestig van de 
vorige eeuw geen gemakkelijke tijd. Het was zwaar om-
dat alles zo onzeker leek en omdat veel priesters uittra-
den. Er was veel twijfel waardoor men zichzelf de vraag 
stelde: Waar blijf ik?, “Hoe kan ik zekerheid ontvangen?” 
En toch koos ik in deze turbulente tijd voor het religieuze 
leven binnen de missiecongregatie van de H. Geest. 
Als missionaris ben ik werkzaam geweest in Kameroen; in 
Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek; 
Guinee in West-Afrika, gelegen aan de Atlantische Oceaan 
en in Senegal in West-Afrika. In de missie merkte ik dat ik 
steeds kon terugvallen op de plaatselijke communiteiten 
van de Congregatie. Dat gaf mij veel steun! Ik kwam door 

mijn missiewerk veel in contact met de lokale mensen. Met 
name omdat ik verantwoordelijk was voor van de technische 
dienst van onze Congregatie. Met als belangrijkste taken het 
functioneren van de elektriciteitsvoorziening, de waterlei-
dingen en het vele laswerk. Het leven als missionaris werd 
ons als Spiritijnen niet altijd in dank afgenomen. Sterker nog: 
we werden ook wel eens weggestuurd door de lokale over-
heden. Met name denk ik hierbij dan terug aan de toenma-
lige president van Guinee, Ahmed Sékou Touré. Niet minder 
dan 48 Spiritijnen stuurde hij het land uit. Allemaal religieu-
zen die betrokken waren bij het onderwijs, de gezondheids-
zorg en vele andere primaire behoeften.....alles viel in één 
keer weg. Dat waren de moeilijke tijden en beproevingen die 
onze Congregatie toen heeft moeten trotseren.

Nieuwe Parochiekerk St. Mathias (Centr. Afr. Rep.) 
Constructie: N. Hettings. Installatie P. Vaas

Zo’n 15 jaar geleden ben ik definitief teruggekeerd naar Ne-
derland. Tussentijds ben ik wel verschillende keren voor een 
aantal jaren teruggeweest in Nederland. Dus de terugkeer 
naar mijn vaderland was niet zo’n cultuurschok als men mis-
schien zou verwachten. 
Als Spiritijnen hebben wij sinds 1909 missiewerk gedaan in 
vele landen van Afrika. Vele vruchten van ons werk zijn op 
de foto’s terug te vinden. Misschien zijn de mooiste vruchten 
niet met de ogen waar te nemen, omdat God deze vruchten 
door de paters en broeders bewerkt heeft in de harten van 
de mensen ter plaatse. Het zeer positieve gevolg hiervan is 
dat er nu, anno 2019, paters uit Afrika naar ons land komen 
om hier opnieuw het evangelie van Christus te verkondigen 
en te getuigen van een aan God toegewijd leven.

Het is voor de nieuwe paters uit Afrika niet gemakkelijk 
om in een geseculariseerd land als Nederland missionaris 
te zijn. Ze doen op dit moment hun uiterste best om zich 
de cultuur en taal eigen te maken. Geen gemakkelijke op-
gave! Met heel veel respect en waardering heten wij deze 
paters welkom in onze gemeenschap te Gennep.
Het is de H.Geest die ons één maakt. Het is de H.Geest die 
ons over de grenzen van landen, culturen en verschillen heen 
doet kijken. Laten wij veel bidden tot die H.Geest, met name 
voor de nieuwe Afrikaanse missionarissen in ons land. Dat zij 
opnieuw onder ons het vuur van Christus mogen aanwakke-
ren! Dat er een nieuw Pinksteren mag ontstaan in ons con-
tinent! Dat wens ik u allen toe! God’s zegen voor u allen!”

Broeder Pieter Vaars
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14 EN 15 SEPTEMBER: OPEN MONUMENTENDAGEN
SAMEN IN VRIJHEID

In oktober 1944, 75 jaar geleden, kreeg de bevolking in 
deze regio het bevel van de Duitse bezetter om te evacu-
eren. De opmars van de geallieerden was tot staan geko-
men en onze regio zou het toneel worden van een hevige 
strijd tussen bezetters en bevrijders.
De meeste inwoners verlieten huis en haard en mochten  
alleen handbagage en voedsel voor één dag meenemen. 
Men trok te voet of met paard en wagen naar het noorden, 
een tocht met vaak veel ontberingen. In de daaropvolgende 
weken werd de bevolking verspreid over heel Nederland. 
De grootste groepen belandden in de provincies Utrecht en 
Friesland. Men werd vaak ingekwartierd bij gastgezinnen 
en met velen van hen bleven na de oorlog warme banden  
bestaan. De bewoners van oorden zoals Maria Roepaen in 
Ottersum en het sanatorium in Gennep bleven nog even 
hier maar volgden alsnog in december 1944. 

Deze evacuatie en de bevrijding die er op volgde, wor-
den dit najaar en voorjaar 2020 in Limburg uitgebreid 
herdacht. Voor de Open Monumentendagen op 14 en 15 
september koos het Federatief Platform Cultuurhistorie 
Maas en Niers dit jaar daarom niet voor het landelijke 
thema 'Plekken van Plezier' maar voor een eigen thema 
'Samen in Vrijheid'.
Tijdens de Open Monumentendagen zijn diverse monu-
menten en historische locaties te bezoeken en kan de 
tijd van driekwart eeuw geleden herbeleefd worden. Er 
zijn exposities en films, er worden verhalen verteld en er 
zijn muziekuitvoeringen. Daarnaast wordt ook aandacht 
besteed aan oude ambachten. 

FIETSROUTES 
Er zijn fietsroutes uitgezet die langs alle monumenten en 
historische locaties in Gennep en haar kerkdorpen lopen. 
Men kan kiezen voor korte of langere routes en een eigen 
programma maken. De routes lopen langs knooppunten, 
meest over geplaveide, soms over ongeplaveide wegen 
en voeren door Gennep, Ottersum, Milsbeek, Ven-Zelder-
heide en Heijen, langs rivieren, door uiterwaarden met 
Maasheggen, bosgebied, langs het Reichswald en door 
moeras- en veengebied. 

WANDELROUTES MET EEN GIDS
Gennep: Stolpersteinwandeling, een wandeling  langs 
'Stolpersteine' (struikelstenen), die herinneren aan de 
deportatie van de Joden van Gennep (zondag 11.00 uur, 
start stadhuis Gennep.

Milsbeek: wandeling langs belangrijke historische plaatsen 
(zaterdag en zondag 13.30, start Potterie de Jacobsladder). 

MONUMENTEN EN 
SPECIALE ACTIVITEITEN
Gennep: In de huiskamer van het VVV in het stadhuis, het 
museum, de protestantse kerk, Martinustoren en Kennis-
keuken wordt aandacht besteed aan Gennep in oorlog 
door de eeuwen heen, met speciale aandacht voor WOII: films, 
exposities, foto's. Loc 94 is open evenals de St. Martinuskerk 
waar rondleidingen zijn. 
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Milsbeek: De parochiekerk is open en gidsen vertellen 
de verhalen over kerk en parochie voor en na WOII en 
het ereveld achter de kerk. Ook is museum 'De oude Pot-
tenbakkerij' open waar de gerestaureerde houtoven staat 
die een schuilplaats was in WOII

Ven-Zelderheide: De molen 
'Rust na Arbeid' zal malen bij 
voldoende wind en de mole-
naar geeft rondleidingen en 
demonstraties. In de oude 
smederij 'De Smees' wordt 
gesmeed en in het oudste 
kerkje van deze streek, de St. 
Antonius Abt kapel, wordt de 
legende van de kapel verteld.

Ottersum: In landgoed Roepaen vindt men een exposi-
tie over de evacuatie in WOII met dagboeken en verhalen 
van Ottersummers die dit hebben meegemaakt. Tevens kan 
men genieten van de 'Jazztour langs de Maas' op zaterdag. 

In de H. Johannes de Do-
perkerk vertellen gidsen 
over de kunstwerken en 
speelt de organist op het 
grote Pels-Flentrop orgel, dat ook de bezichtigen is en 
waarvan de organist graag zal vertellen. 

Op zaterdag eveneens betrokken bij 'Jazztour langs de 
Maas' met twee jazzconcertjes op orgel.

Toeval of niet, maar juist deze week is er in de hele paro-
chie Ottersum een boekje verspreid met als titel: 

‘DE PAROCHIEKERK VAN OTTERSUM 
huis waarin gevierd, geloofd, gebeden wordt’.

Het boekje dienst als eerste kennismaking met het kerk-
gebouw, en de vorige kerk die stond waar nu het paro-
chiekerkhof is. In het boekje ook veel foto’s en verder  
diverse wetenswaardigheden over de bouw van de hui-
dige kerk en haar inrichting. Zoals de imponerende muur-
schilderingen, fraaie beelden, eeuwenoude religieuze 
voorwerpen en de bijzondere glas-in-loodramen.
Buiten het weekend van 14/15 september wanneer de 
kerk beide dagen bezichtigd kan worden en er vrijwilli-
gers aanwezig zijn om u de weg te wijzen en vragen te be-
antwoorden, kunt u op andere data ook een rondleiding 
boeken. Deze duurt ongeveer een uur en met een vrijwil-
lige bijdrage steunt u beheer en onderhoud van de col-
lectie. Meer informatie hierover op www.ottersum.info
Belangstellenden mogen bij een bezoek aan de kerk 
tijdens het Monumentenweekend zo’n boekje gratis 
mee naar huis nemen. Zolang de voorraad strekt, want 
OP=OP!

Heijen: De Gerardamolen is open en de molenaar geeft 
rondleidingen en demonstraties. 

In kasteel Huis Heijen is het atelier van beeldhouwer Pe-
ter Roovers te bezichtigen en wordt er 's zondags brood 
gebakken in de tuin door immigranten uit vele landen. 

De meeste monumenten zijn open op zaterdag en zondag 
van 11.00-17.00 uur. Zie voor details de Monumentenfol-
der 2019, verkrijgbaar vanaf eind augustus op alle locaties.
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ELKE WOENSDAGMORGEN 
H. MIS, AANBIDDING EN KOFFIE!

Paus Franciscus zei: 
“het gebed is het beste wapen dat we hebben, 

de grootste kracht van de kerk”.

Daarom vieren we in de dagkapel (Martinuskerk) - om 
aan deze oproep te beantwoorden - iedere woensdag-
morgen om 9.00u de Eucharistie met daarna aanbidding 
van het Allerheiligste Sacrament.

Aansluitend drinken we een kop koffie in het parochie-
zaaltje ernaast.  

Het zal u goed doen! 
Van harte welkom!

Pastoor Kessels

MUSEUM DE CRYPTE 
Religieuze voorwerpen schenken?
Wilt u religieuze voorwerpen schenken aan het museum de 
Crypte dan kan dit via 0485-511888 of via info@parochie-
martinus-gennep.nl. De religieuze voorwerpen dienen in 
gave toestand te verkeren, dus zonder schade.

Meehelpen in het museum?
Het museum de Crypte zoekt vrijwilligers die een handje 
willen meehelpen, hetzij binnen het bestuur of de vrijwil-
ligersgroep. Met het bestuur vergaderen we een keer per 
jaar, met de hele groep ook nog eens een keer. De vrijwil-
ligers letten in toerbeurten vanaf Pasen tot 1 oktober, op 
zondag, op het museum. Heeft u interesse, laat het dan 
even weten aan pastoor Kessels via 0485-511888 of via 
info@parochie-martinus-gennep.nl

UITNODIGING 
KEVELAERTOCHT 2019

Vrijdag 6 september is het zover!

7.00 u bij het DAC Stiemensweg Gennep. Ontvangst met 
een kopje koffie of thee. 

7.30 u is er een korte openingsviering geleid door Tiny School 
en Juul Gerits. Zorg ervoor dat je je vóór 7.30 uur aangemeld 
hebt, zodat we bijtijds met de dienst kunnen beginnen. Mensen 
die later komen, zullen moeten wachten tot de dienst klaar is.

8.00 u Vertrekken we. Zoals alle vorige jaren lopen we het 
eerste half uur in stilte.

10.30 u Een koffiestop in Siebengewald bij mevr. Diny Creemers 
in de tuin. 

Ook zijn we weer op zoek naar cakebaksters voor de Cake  
stop in Siebengewald. Stop bij de cake een briefje met je 
naam en vermeld eventueel ook wat voor soort cake het is.

13.30 u  Bij Niederhelsum bij Bioboer Büsch voor onze lunch. 
Zelf een lunchpakketje meebrengen. Voor iets te drinken 
wordt gezorgd, te weten een kop koffie of thee en iets fris.
Korte stop in het Zwijnenbos, waarna we aankomen bij de 
kapel voor de slotviering, geleid door Tiny School.

Na de dienst is het nog een korte wandeling naar Keve-
laer, waar we om 18.00 u verwacht worden bij restaurant  
Alt Derp, Hauptstrasse 63 voor ons diner. Drankjes voor 
eigen rekening. Eet je liever vegetarisch, laat het mij dan 
uiterlijk twee weken weten vóór de tocht, zodat ik het nog 
kan regelen bij het restaurant.

20.00 u vertrekt de bus vanaf Peter Plumpeplatz, die ons 
weer terugbrengt naar Gennep. 

20.30 u/21.00 u Aankomsttijd in Gennep bij het DAC,  
afhankelijk van hoe snel de bus kan vertrekken.

Opgeven kan tot 15 juli bij Ingeborg Scheepers, via de mail: 
ingeborgscheepers@gmail.com of tel. 06 203 01 205. 

Mocht je, om wat voor reden dan ook, niet meer mee willen 
of kunnen lopen, laat het mij dan weten, dan schrap ik je van 
de lijst.

Vriendelijk verzoek om de bijdrage à € 35,00 voor zondag 
4 augustus over te maken op bankrekeningnummer  
NL72RBRB0939656361 o.v.v. “Kevelaer”.
Mocht je, na betaling, onverhoopt toch verhinderd zijn om 
deel te nemen, wanneer je vóór 15 augustus annuleert, 
restitueren wij een gedeelte van het overgemaakte be-
drag. Helaas zullen wij wel € 15,00 in moeten houden voor 
reeds gemaakte kosten.

Weten jullie nog iemand die zou willen meelopen? Nodig 
hem of haar dan vooral uit, er is nog plaats.

Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn.

De Kevelaercommissie
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DE GOUDEN DRAAD (10)  
die onzichtbare glanzende verbinding van de liefde van God met ons)                                                                                                               

Het is vakantietijd, 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, om-
wille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.                                                                                                                             
Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop be-
invloeden. Waar het mij om gaat, is of je ooit tot in de kern 
van je eigen verdriet bent doorgedrongen. En of de verra-
derlijkheden en de beproevingen van het leven je juist ont-
vankelijk hebben gemaakt, of dat deze je hebben doen te-
rugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn. Wat ik 
wil weten, is of jij pijn, die van mij of die van jezelf, kunt la-
ten zijn voor wat het is, zonder een vinger te verroeren, zon-
der 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 be-
staan. (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 blij-
ven 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, zwak-
heden 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 dat-
gene 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 wegge-
vallen. 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 eenzaamheid”.

Annette Jetten-Sevriens

VAN HUIS EN HAARD
Een muzikale ontmoeting met het Midden-Oosten

In het kader van de viering van “Jaar van de Ontmoeting” 
vindt er zondag 27 oktober a.s. in de Martinuskerk een 
concert plaats, uitgevoerd door het Projectkoor Gelderland. 
In de inleiding van de programaankondiging lezen we:
“Wereldwijd zijn er meer mensen op de vlucht dan ooit. 
In haar jaarlijkse Global Trends Rapport geeft de VN-
vluchtelingenorganisatie UNHCR cijfers over mensen die op 
de vlucht zijn. Hieruit blijkt dat ruim een jaar geleden 65,6 
miljoen mensen van huis en haard zijn verdreven. Op een 
wereldbevolking van ruim 7 miljard betekent dit dat 1 op 113 
mensen wereldwijd op de vlucht is, waarvan ruim de helft kind".

Er is ook positief nieuws.
Vluchtelingen en ontheemden konden nl. in een aantal 
gevallen terug naar huis keren. Ongeveer een half miljoen 
vluchtelingen konden terug naar hun thuisland en ongeveer 
6,5 miljoen keerden terug naar hun eigen stad of dorp. Vaak 
onder allesbehalve ideale omstandigheden waardoor hun 
vooruitzichten nog steeds onzeker blijven.

Wie van huis en haard verdreven wordt, moet op zoek naar een 
ander thuis ver van familie en geliefden. Muziek en verhalen 
kunnen een brug slaan tussen verschillende werelden. Met Hein 
Calis als inspirator heeft het koor in samenwerking met dirigent 
Jonathan Ploeg en ud-speler Nawras Altaky een programma 
opgesteld over liefde, verlangen en verlies. Een muzikale reis 
waarin alle culturen samenkomen.

Een deel van het programma is ontstaan in de westerse 
wereld, een ander deel is afkomstig uit de Arabische wereld. 
De liederen worden begeleid door Syrische en Nederlandse 
muzikanten. De Syrische muzikanten zorgen daarnaast 
voor enkele instrumentale intermezzo’s én voor een vocale 
bijdrage. Bovendien wordt het concert gelardeerd met een 
Arabisch sprookje van Rodaan en Galidi.

Het concert begint om 15:00u en de entree is gratis. Wel staan 
er achter in de kerk bussen waarin u - geheel op vrijwillige 
basis -  een bijdrage kunt doen ter dekking van de kosten.
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