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Gennep

St. Martinusparochie

Woensdag 26 februari 20.00: Kind en kerk. Welkom!
Een kind dat wordt gedoopt is meestal een paar maanden oud. Als een kind
de Communie doet is het zeven of acht jaar oud en zo’n vijf jaar later volgt
vaak het Vormsel. Buiten deze sacramenten om komen kinderen steeds
minder in aanraking met de kerk en het geloof. Incidenteel op feestelijke
momenten, zoals met Kerstmis of bij een bruiloft, of bij verdrietige
momenten zoals een begrafenis. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat
kinderen meer vertrouwd raken met het geloof en ze kunnen ervaren wat
het geloof voor hen te bieden heeft? Vorig jaar is in Gennep een werkgroep
gestart met een aantal activiteiten, zoals adventskransen en Palmpasentakken maken. De belangstelling voor deze activiteiten is groot.
Ideeën voor kindervieringen
Maar wat kunnen we nog meer doen, om de kerk en het geloof
aantrekkelijker te maken voor kinderen? Vijf moeders hebben in januari met
pastoor Bouman een avond hierover van gedachten gewisseld. Ieder vanuit
haar eigen ervaringen van vroeger en met herinneringen aan de
kindervieringen van toen. Een bijzondere avond, die eindigde met een nieuwe
datum om concreet met ideeën aan de slag te gaan.
Oproep
We willen andere ouders – dus ook vaders! – vragen om met ons ideeën voor
kindervieringen uit te werken. Natuurlijk hebben ouders van nu volle
agenda’s, maar als niemand iets doet gebeurt er niks. Als het lukt om drie
activiteiten in een jaar te organiseren waar kinderen en ouders enthousiast
van worden, én die goed worden bezocht, vinden we dat een heel goed
begin. We komen bij elkaar op woensdag 26 februari om 20.00 uur in het
zaaltje van de pastorie van de Martinuskerk, te vinden via het grindpad rechts
naast de kerk.
Opgeven hoeft niet, maar op zich is het wel handig als we weten met hoeveel
we ongeveer zijn: mailen kan naar info@parochie-martinus-gennep.nl.
Gewoon binnenlopen mag ook. Neem ook gerust anderen mee: graag zelfs!
Tot dan!
Annemarie Baümler-Arians
Diane Kroon-Lamers
Linda van Elst
Sandra Noij
Ilse van den Goor.

Februari 2014
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Gedoopt

Lana Junier, dochter van Peter en Jucuinda JunierMartha, Merelstraat.

Yesmee Langen, dochter van Ferdi Langen en Debbie van
den Woldenberg, Zwaluwstraat.

Jolene Teerink, dochter van Jack Teerink en Esther
Golsteijn, Patrijsstraat.

Luna Grens, dochter van Jan en Tamara Grens-Kuenen,
zusje van Jill, Merelstraat.
Deze doop vond plaats tijdens de voorstellingsmis van de
18 communicanten van de Martinusparochie:

Zij stelden zich voor onder het thema “Ieder kind is
bijZONder!”. Met hen kijken we uit naar hun grote
moment op zondag 27 april om 10.00 uur.

Koor Esperance 25 jaar jong

(vervolg: blz. 3)
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Esperance
1989-2014

25-jarig jubileum koor Esperance
Koor Esperance werd opgericht in februari 1989 door
twee leden van het huidige koor. Pater Celie had een
lijstje met dames die ooit wel eens kenbaar hadden
gemaakt dat ze graag wilden zingen. Dorie en Tinie
gingen met het lijstje dat ze hadden gekregen langs bij de
dames thuis om te vragen of ze samen een koor wilden
gaan vormen. Zo ontstond het huidige koor in februari
1989 en telde zo’n 8 leden. Maar dit koor moest
natuurlijk ook nog een naam krijgen. Zo bedachten we
samen de naam “Esperance”, wat hoop betekent.
Inmiddels is het koor uitgegroeid tot 16 leden, waarvan
een aantal muzikanten die o.a. voor de begeleiding
zorgen. Karin op de piano, Jet met de sopraan- en altfluit
en Helma op de gitaar.
Het aantal leden van het koor is door de jaren heen
gegroeid tot 16 leden en dat zijn: Karin, Helma, Marijke,
Annemieke, Annemie, Desi, Henriëtte, Dorie, Diane,
Marlie, Bea, Roselie, Brigitte, Yvonne, Jet en Tinie.
Het koor was ook een tijdje onder begeleiding van een
dirigent, maar die is gestopt i.v.m. een te druk
programma.
Karin is nu degene die ’t koor alle liederen instudeert en
ook de nodige tijd bezig is met het schrijven van een
extra stem en begeleiding.
Marlie zorgt voor onze plakboeken van de jaarlijkse uitjes
en feestjes. Ze zorgt ook voor de nodige kaartjes voor alle
gelegenheden, die ze zelf maakt.
Dorie, Jet, Karin en Tinie vormen samen het bestuur.
Er zijn 4 leden vanaf februari 1989 bij het koor
“Esperance”, Jet, Dorie, Helma en Tinie.
Het koor Esperance zingt in de Norbertuskerk te GennepZuid. Ook zingt het koor wel eens op Dichterbij, verpleeghuis Madeleine en de kersttocht van Gennep-Zuid of
waar we gevraagd worden.
Diane van ons koor heeft al twee keer gezorgd voor het
kerstkindje tijdens de kersttocht en ook Dorie’s zoon is
deze eer een keer te beurt gevallen.
Op Kerstavond zingt Esperance altijd de gezinsviering om
19:00u. in de Norbertuskerk.

Het koor repeteert elke woensdag van 18:45u. tot19:45u.
in de Norbertuskerk.
Het repertoire van het koor Esperance loopt zeer uiteen.
Zo zingt het koor o.a. het Ave Maria, Country roads,
Sound of Silence maar ook nummers als Sweet Goodbyes
en Thank you for the music en vele andere liederen.
Het koor zingt de meeste liederen 2-stemmig en zelfs
steeds meer liederen 3- stemmig.
Het koor zingt samen en maakt plezier samen. Zo heeft
het koor in al die jaren een band van vriendschap
opgebouwd.
Een felicitatiekaart die wij ooit een keer kregen tijdens
een jubileum is zeer passend voor ons koor:
E-enthousiast
S-samenspel
P-plezier
E-energiek
R-regie in eigen hand
A-ambitieus
N-naturel
C-creatief
E-eigenwijs
Wie een nog betere indruk van het koor Esperance wil
krijgen is van harte welkom tijdens onze jubileumviering op zaterdag 15 maart a.s. om 17:45u. in de
Norbertuskerk te Gennep-Zuid.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tinie Reijnen,
T 540680 of mail naar: fam.reijnen@home.nl

Koor Esperance
Wij wensen het koor Esperance van harte proficiat met
het jubileum en hopen dat velen met hen meevieren op
zaterdag 15 maart om 17.45 in de Norbertuskerk.
Welkom!

Vier leden van het koor zijn ook 25 jaar vrijwilliger van de
parochie: daarom werden ze onlangs in de bloemetjes
gezet. Met dank voor de inzet!
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SEPA/IBAN: Wijziging van de
bankrekeningnummers
U ziet bij de parochies nu vrij lange banknummers, het
zogenaamde IBAN. IBAN staat voor International Bank
Account Number. Vanaf 1 februari 2014 zullen op deze
manier alle banknummers in heel Europa worden
ingevoerd. Parochianen die nog geld overmaken naar de
“oude” rekeningen verzoeken wij over te stappen naar
de nieuwe rekeningen. Betalingen aan de parochie via
automatische betaling, incasso en acceptgiro worden
door de bank en/of parochie automatisch overgezet naar
de nieuwe nummers. Hiervoor hoeft u geen handeling te
verrichten. Onze voorkeur gaat uit naar doneren via
internetbankieren of het invullen van een machtiging
formulier voor een automatische incasso. Als u toch aan
het wijzigen bent, overweeg eens of het bedrag mogelijk
aangepast kan worden!
Uw kerkbijdrage komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw verzamel inkomen en
tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft. Het
meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen is
aftrekbaar. Sinds 1 januari 2014 bestaat de mogelijkheid
om de kerkbijdrage volledig af te trekken van de
belasting, ongeacht de drempel. Vroeger was daarvoor
de tussenkomst van een notaris nodig.
Nu kan dat middels een formulier dat u vindt op
www.belastingdienst.nl , zoekterm “overeenkomst periodieke giften”. U kunt dit formulier in tweevoud invullen
en opsturen naar de parochie, waarna u een exemplaar
ondertekend retour krijgt.

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.
Maandag 10 maart
09.30u Ontvangst met koffie en thee
De morgen zal begeleid worden door
Pastoor R. Schols
10.00u Inleiding over een thema uit de Bijbel
11.00u Heilige Mis met stilte moment
12.00u Lunch (zelf mee brengen)
13.00u Gastspreker: Tonneke Stikvoort
Thema “leven is loslaten”
15.00u Afsluiting
Kosten € 5,=
Locatie: Kerk Johannes de Doper
Zaaltje achter de kerk Ottersum
Inlichtingen Maria Materkring Gennep/Ottersum:
Carla Kersten T 0485-517420
Juul Gerits
T 0485-513621
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Bedevaart Sint Gerardus in Wittem
Op zaterdag 10 mei 2014 gaat voor de 74e keer de
bedevaart van de regio Nijmegen naar het heiligdom van
St. Gerardus in Wittem. Het jaarthema voor 2014 is:
verbondenheid. Als er al iets op ons, pelgrims van
toepassing is, dan is het wel dit thema. Groeien in geloof
en vertrouwen. We verlaten voor één dag huis en haard
om in beweging te komen, op weg naar onze grote
heilige St. Gerardus. Een dag van gebed en ontmoeting
en de mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk –
aan de Heilige Gerardus kenbaar te maken. Al velen
vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige
kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in
Italië is overleden. U ging nog niet eerder mee? Gewoon
een keertje doen! U ging al eerder mee? Weer van harte
welkom! Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil
maken kan zich aanmelden bij:
Mevr. N. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep T 511195
Mevr. C. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep T 517420
De busreis kost € 19,50, jongeren t/m 15 jaar € 10,=
Laatste dag kaartverkoop: 12 april.

Agenda relevante data
Zo
Zo
Wo
Wo
Za
Za
Di
Zo
Wo
Zo
Za
Zo
Do
Zo
Zo
Zo

16-02
23-02
26-02
05-03
05-04
12-04
15-04
20-04
23-04
27-04
10-05
18-05
29-05
08-06
22-06
29-06

10.00
10.00
20.00
19.00
16:00
20.30
20.30
10.00
10.30

10.00

Jubileummis Waggelaars
Carnavalsmis Coloradokevers
Samenkomst ouders
Aswoensdag
Christoffeldag Vormelingen
Knutselen Palmpasen
Ouderavond Communie Martinus
Pasen
Ouderavond Communie Zuid
1e H. Communie Martinuskerk
Deken Huisman 90 jaar
1e H. Communie Norbertuskerk
Dauwtrappen Hemelvaart
Pinksteren
H. Vormsel beide parochies
Autozegening, tevens dankviering
Communie en Vormsel.

Aandacht voor Vitesse en carnaval…
vinden wij terecht. Weet u dat Vitessse ’08 een
sponsorbord voor de kerk op het sportpark heeft staan,
waarvoor de kerk maar liefst € 0,- moet betalen?
Carnaval is natuurlijk sowieso verbonden met de kerk,
maar werpt u ook maar eens een blik op de middenpagina’s en de gekleurde vakken met aankondigingen
voor vieringen! Deze pagina’s (in iets gewijzigde vorm)
zijn trouwens als poster gratis af te halen bij Printmarkt
in de Niersstraat.
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In memoriam Theo Goossens
24 augustus 1923 – 22 januari 2014
Levenslustig tot op het laatst; altijd charmant, aandacht
en een vriendelijk woord voor iedereen; nieuwsgierig en
eigengereid. Het was een groot voorrecht onze pa zo lang
onder ons te hebben.

In zijn vrije tijd maakte hij ook de nodige reizen. Hij had
een brede interesse en hij hield zich door het lezen van
diverse kranten en tijdschriften tot op het laatst op de
hoogte van het wereldnieuws.
Na de plotselinge dood van zijn echtgenote in 2010
ontstond voor hem maar ook voor zijn kinderen een
bijzondere fase van steeds meer afhankelijkheid. In het
begin moesten de zaken even op een rij gezet worden
maar hij pakte alweer snel de draad op. De sociale
contacten hield hij bij. Een vaste wandeling of bezoek aan
zijn vriend Henk Peters. De bezoeken bij hem aan huis
van verschillende `vaste klanten’.
Hij kreeg hartklachten en in het najaar 2011 kwam hij ten
val en werd lichamelijk minder mobiel. Ook geestelijk
werd hiermee een aanslag op hem gepleegd. Op een
gegeven moment bleek dat het zelfstandig blijven wonen
niet meer verantwoord was en ging hij naar verpleeghuis
Madeleine. Hij is tot het laatst op de been gebleven,
probeerde ondanks alles onafhankelijk te blijven. Hij had
tot op laatst streken en humor. Hij was een man met
karakter.

Vitesse huldigde jubilarissen
Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie van Vitesse
zijn traditiegetrouw de jubilarissen gehuldigd voor hun
40-jarig of 25-jarig onafgebroken lidmaatschap van de
Gennepse sportvereniging. De gouden speld voor 40 jaar
onafgebroken lidmaatschap was er voor Bertus van As,
Frans van Bergen, Jan Bindels, Jan Ebben, Piet Hermkens
en Piet Junier. De zilveren speld voor 25 jaar
onafgebroken lidmaatschap kregen Paul Daemen, Rik van
Driel, Maikel Hendriks, Paul Noij, Michel Smits, Carel
Stortelder, John van Treeck en Bep en Jan van Wissing.
Afgelopen maand hebben wij afscheid genomen van pa
op een respectabele leeftijd van 90 jaar.
Hij was een echte Gennepenaar. Geboren in de
Spoorstraat waar hij na enige omzwervingen de derde
generatie was die hier een winkel exploiteerde. Hij heeft
deze winkel tot zijn 65e gehad. Als echte ondernemer
heeft hij mede uitstraling gegeven aan deze Spoorstraat.
Je kon hem dan ook vaak (al vroeg) aantreffen in die
Spoorstraat; hij hield zijn winkelpand en omgeving
schoon. Met menigeen maakte hij dan ook een praatje.
Hij was sportief en was tot voor kort het oudste lid van
Vitesse ‘08. Pa is daar begonnen bij de afdeling Atletiek
die inmiddels ook weer onderdeel uitmaakt van Vitesse
‘08. Hij maakte vanaf zijn 16e deel uit van de hoofdmacht
van Vitesse ‘08. Een begaafd middenvelder met eigen
inzicht. Hij heeft Vitesse ‘08 altijd een warm hart
toegedragen. Het was voor hem ook een hele eer dat hij
tijdens het 100 jarig bestaan samen met het jongste lid
de jubileumtentoonstelling mocht openen.

Foto: Zittend Bertus van As en Piet Hermkens, staand
v.l.n.r. Rik van Driel met vriendin en kinderen, Paul
Daemen met vriendin, Paul Noij met echtgenote, John
van Treeck met echtgenote, Jan Bindels met echtgenote,
Frans van Bergen met echtgenote, Jan en Bep van
Wissing.
Op de foto ontbreken Jan Ebben, Maikel Hendriks, Piet
Junier, Michel Smits en Carel Stortelder.
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St. Norbertusparochie
Vieringen St. Norbertusparochie
Norbertusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T (0485) 51 18 88
E hbouman@plex.nl

Kerk:

Za
Za
Za
Wo
Za
Za
Za

15-02
22-02
01-03
05-03
08-03
15-03
22-03

17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
begin vasten
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur

Gelegenheidskoor
Samenzang
Samenzang
Aswoensdag: avondmis in de Martinuskerk
Gemengd koor
25-jarig jubileum van het koor Esperance
Voorstelling communicantjes

Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Iedere zaterdag is in onze kerk om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale
dienst van Dichterbij.

Kantoor:

Dirigent Gemend koor

Do 18.45-19.45 u. in
de voormalige pastorie,
Norbertplein 18
6591 XA Gennep
T (0485) 51 51 00
E kerk@norbertusparochie.nl

Website:
www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:
Za 17.45 u.

Kerkbijdragen:
NL61 RABO 0140 6106 42

Misintenties:
Via kantoor, kosten € 18,Vermelding:
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

Na jarenlange vruchtbare samenwerking heeft het Gemengd
koor van de Norbertusparochie op zaterdag 8 februari afscheid
genomen van haar dirigent Sjef van Hoek. Hij was dirigent van
vier koren hetgeen iets te veel werd. Hij blijft als dirigent
verbonden van het Gregoriaans koor van onze parochie. Sjef
van Hoek wordt als dirigent van het Gemengd koor opgevolgd
door Steven Gerrits.

Kerkbijdrage: Mooi en Jammer
Deze twee woorden kunnen wij achter elkaar noemen.
Mooi dat er erg veel parochianen zijn die het afgelopen jaar hebben deelgenomen
aan de kerkbijdrage.
Jammer dat er nog veel parochianen zijn die het afgelopen jaar minder of zelfs niets
hebben bijgedragen. Wij hopen dat 2014 een beter jaar gaat worden. Laat ook U de
instandhouding van onze parochie tot zorg zijn! Mogen wij ook in 2014 op uw steun
rekenen?
Kerkbijdragen t/m december: € 13.090,03
Collecten t/m december:
€ 6.096,02
U kunt uw kerkbijdrage storten op een van de volgende rekeningnummers (IBANnummers) ten name van:
Parochie St. Norbertus
Rabobank:
NL61 RABO 0140 6106 42
ING:
NL36 INGB 0004 4486 65
ABN-AMRO:
NL32ABNA0235592420
Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!

Bereikbaarheid van de Norbertuskerk
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het kerkbestuur
aanwezig in de pastorie De Heistolp, Norbertplein 18, T 0485-515100.
E-mailadres van de parochie:
kerk@norbertusparochie.nl
Website:
http://www.norbertusparochie.nl
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Laot ‘t ter krölle...
van Gennep tot ien Kölle!

Vastelaovend viere we mit zien alle
saame laote wïj ´t krölle én knalle!

U bent uitgenodigd om zondag 16 februari a.s.
in de Martinuskerk de Jubileummis b.g.v. 44jarig
bestaan van CV voor 50+ “De Waggelaars” bij te
wonen. De Mis begint om 10:00 uur en wordt
opgeluisterd door Suuk7.

Aswoensdag om 19:00 uur bent u van harte welkom in de Martinuskerk waar dan als afsluiting
van de drie dolle dagen het traditionele Assekruuske wordt uitgereikt.

Lach, mak schik en geniet, dan wordt
dizze carnaval enne onvergèètelijke tied!

Ik als Prins vör de kl.eine blaag,
goi feeste, hosse springe alle daag!

De laatste zondag voor carnaval op 23 februari zijn alle kinderen en ouders/verzorgers, bij voorkeur
verkleed, uitgenodigd de Kindercarnavalsmis extra “kleur” te geven. Tijdens deze Mis wordt door OJS
Elckerlyc de winnende schlager van het dit jaar voor de eerste keer gehouden liedjesconcours ten
gehore gebracht. Plaats van handeling: de Martinuskerk en de Mis begint om 10:00 uur.

De Gennepenaar
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St. Martinusparochie
Vieringen Martinuskerk
Martinusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T (0485) 51 18 88
E hbouman@plex.nl

Em.-deken:
E. Huisman
Brugstraat 190,
6591 BH Gennep
T (0485) 32 53 22

Kerk:
Martinushof 2
6591 DM Gennep

Kantoor:
Zie pastoor

Website:
www.sintmartinusgennep.nl

Vaste mistijden:
Za 19.00 u.
Zo 10.00 u.
Weekdagen doorgaans om
19.00 u. in de dagkapel

Kerkbijdragen:
NL95 RABO 0135 0361 19

Andere betalingen:
NL 74 RABO 0135 0353 33

Misintenties:
Via pastorie, kosten € 18,Vermelding:
zie wekelijks in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Wo
Za
Zo
Za
Zo

15-02
16-02
22-02
23-02
01-03
02-03
05-03
08-03
09-03
15-03
16-03

19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
19.00
10.00
19.00
10.00

Samenzang
Jubileum Waggelaars mmv Suuk 7
Dameskoor
Gezinsmis Carnaval
Samenzang
Herenkoor
Aswoensdag met Askruisje, Dameskoor
Samenzang
Samenzang
Dameskoor
Samenzang

Martinuskerk en pastorie: allebei Rijksmonument!
Een aantal jaren geleden inventariseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
bouwwerken uit de jaren ’50. Vroeger werd een gebouw pas monument als het
minstens 100 jaar oud was, maar men had ervaren dat veel modernere gebouwen
niet de kans krijgen om zo oud te worden. Om ook bouwwerken uit de na-oorlogse
periode blijvend te bewaren was het nodig om op tijd met een inventarisatie te
beginnen.
Tot teleurstelling van velen kwam de Martinuskerk niet op de top-100 voor. Anders
dan b.v. het kleinere zusje in Oeffelt werd de kerk geen Rijksmonument.
In december 2011 (!) ontving het kerkbestuur totaal onverwachts een aangetekende
brief van de Rijksdienst, dat de stichting “Cuypersgenootschap” (zie
ook http://www.cuypersgenootschap.nl ) opnieuw een procedure had gestart om
zowel kerk als pastorie tot Rijksmonument te verheffen. Samen met het bisdom
Roermond en de gemeente Gennep heeft het kerkbestuur zich volledig achter deze
aanvraag gesteld. Bijzonder zijn we ook te spreken over de inzet van wethouder
Voncken en de beleidsambtenaar Peter Toonen. Dit dank-je-wel is extra op z’n plaats,
omdat er voor de Rijksdienst en voor de Raad voor de Cultuur drie belangrijke
redenen waren om de minister positief te adviseren:
1. de cultuurhistorische waarde van de gebouwen;
2. het zeer positieve advies van de gemeente, daar in huidig Rijksbeleid groot
belang wordt gehecht aan de mening van lagere overheden;
3. de bijzondere combinatie van de architecten van der Laan en de schilder
Stravinsky.
Op korte termijn heeft de status weinig gevolgen. Wel zijn we gehouden aan regels,
zoals aanvraag van vergunning bij ingrijpende werkzaamheden en plicht tot
instandhouding. Maar op langere termijn betekent de status ook dat er meer
subsidiemogelijkheden zijn, bijvoorbeeld als t.z.t. een keer het dak vernieuwd moet
worden.
We zijn dankbaar dat ook de overheid onze gebouwen op waarde weet te schatten:
aan ons om ze ook goed te gebruiken. Want: het beste medicijn voor behoud van
een gebouw is het goede gebruik van het gebouw!

Protestantse Gemeente Gennep en Omstreken

De Gennepenaar

Plaats: Regenboog, Doelen 94, Gennep
Aanvang: 20.00 uur, deelname gratis
Info: www.protestantsgennep.com
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Vroeger (8) “Mijn leven als misdienaar”

“Vaandeldrager in de sloot”
In de tien jaar dat ik het “vak” van misdienaar uitoefende,
heb ik heel wat processies en bedevaarten meegemaakt.
Behalve de twee jaarlijks terugkerende processies in de
eigen parochie namelijk de “ Sacramentsprocessie” en de
“Processie voor de vruchten der aarde” organiseerde de
pastoor ook elk jaar één buitenlandse bedevaart. Dat kon
zijn: Kevelaar (Duitsland), Banneux (België) of Wittem
(Zuid-Limburg), wat voor ons ook buitenland was.
Bedevaart naar Katwijk
Er was echter één processie of bedevaart die elk jaar
gehouden werd, namelijk de bedevaart naar Katwijk aaan
de Maas. Rondom de kerk in Katwijk was een grote tuin
aangelegd met daarin mooie afbeeldingen op de
gemetselde staties van de Kruisweg. Aan het eind van de
Kruisweg was een pleintje met daaraan een min of meer
getrouwe weergave van de grot van Lourdes. Dit jaarlijks
terugkerend gebeuren was altijd een belevenis op zich.
Deze bedevaart kon zich verheugen op een grote belangstelling van de parochianen, mede op aandringen en
animeren van de pastoor. Ik heb wel eens de indruk
gehad dat hij in de biechtstoel als penitentie opgaf (als je
wat ver van het potje gepiest had), bij de eerstvolgende
gelegenheid een bedevaart naar Katwijk te maken. Ik
weet het natuurlijk niet zeker want dit was uiteraard
strikt geheim.
Vervoer
Hoe ging zo’n bedevaart nu in zijn werk? Wel, men
startte bij de eigen parochiekerk en iedereen ging per
fiets. De misdienaars en de koorknapen moesten hun
“plunje” achterop de fiets meenemen. Zo ook de bruidjes
en de z.g. maagden moesten zelf voor het vervoer van
hun jurken en palmtakken zorgen. De vaandels en het
baldakijn, wierookvat en wijwateremmer en nog veel

meer van dit soort devotionalia werden door een
parochiaan, die een klein VW-busje bezat, meegenomen.
Ook de pastoor nam hierin plaats. Vanuit De Horst ging
het richting “ De Wolfsberg” en via “Het Zwaantje” op de
Biesselt trok de lange sliert fietsers in de richting van de
pont genaamd: “God zij met ons”! Uit zuinigheid
overwegingen ging men echter niet met de fiets over de
pont, maar men stalde de fietsen bij een timmerman, die
een grote werkplaats had dicht bij de pont. Hier konden
wij ons dan ook in het misdienaar kostuum steken.
Processie
Als iedereen gereed was, zette de commandant van de
schutterij, die ook in vol ornaat aanwezig was, iedereen
op zijn plaats en kon er afgemarcheerd worden naar de
pont. De hele pont stond vol en het was altijd een
gezellige boel. Het kerkbestuur betaalde de veerman,
maar daar ging dan in de kerk wel een extra collecte aan
voor af. Het was een prachtig, bijna Middeleeuws gezicht
om de hele lange stoet over de Maasdijk in de richting
van de Katwijkse kerk te zien trekken. Onderweg van de
pont naar de kerk werd er gebeden, gezongen en ook wel
zachtjes “bakken” verteld. De processie liep langs een
boomgaard, waar volop mooie gele “bouwdappels”
hingen. Daarvoor was een droge sloot vol met
brandnetels.
Dorus, die Prefect was van de broederschap van de H.
Familie (hij droeg altijd het vaandel), wilde terwijl hij in
één hand het vaandel had met de andere hand een
mooie gele appel plukken. Hij verloor zijn evenwicht en
hij dook, onder daverend gelach van de hele parochie,
met vaandel en al in de brandnetels. Een paar sterke
koorzangers hielpen hem er weer uit. Zijn gezicht zag
rood van de brandnetels of van schaamte, dat is niet
meer te achterhalen. Geloof me, maanden er na werd er
nog steeds over gesproken en gelachen, vooral ook
omdat hij er zich nogal op liet voorstaan dat hij de Prefect
van de broederschap was.
Februari 2014
Jan Eikholt (Gzn.)

Volgende editie: 19 maart
De volgende Gennepenaar verschijnt op woensdag 19
maart. Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk
dinsdag 11 maart ingeleverd moet zijn bij de redactie;
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn
doorgegeven aan printmarkt.eu.
De verdere verschijningsdata zijn: 16 april; 21 mei, 2 juli,
3 september, 8 oktober, 12 november en 17 december.
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