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Advent met de kinderen
De kinderen van onze parochies H. Norbertus & H. Martinus
waren weer druk in de weer met het maken van Adventskransen. We hebben de adventskransen daarna gezegend
in de gezinsmis met het kinderkoor. Sommige kinderen
hielpen de pastoor mee het altaar klaarmaken, anderen
lazen iets voor. Met dank aan de werkgroep, het kinderkoor, 4Events en iedereen die heeft geholpen!

2

schap zo kleurrijk maken. Laten we hoopvol en vreugdevol
samen weer verder trekken. Zo leert ons immers het
Genneps Volkslied:
tĂƚŽŽŬǀĂůůĞĂĨŵŽŽŐΖǀĞƌŬĞƌĞŶ͕
dŽĐŚŽŶƐŚĂƌƚǀĞƌĂŶĚĞƌƚŶŝĞƚ͖
^ŝŶƚEŽƌďĞƌƚƵƐďůŝũǀĞŶǁĞĞƌĞŶ͕
ŽŽŶǀĂŶ'ĞŶŶĞƉƐŐƌŽŶĚŐĞďŝĞĚ͘

sĞŝůŝŐŽŶĚĞƌǌŝũŶĞŚŽĞĚĞ
ŽĞŶǁŝũŽŶǌĞŶƉůŝĐŚƚŐĞƐƚĂŶĚ͕
/ŵŵĞƌŶĂĂƌƐƚŝŐ͕ďůŝũƚĞŵŽĞĚĞ͕
dƌŽƵǁĂĂŶ'ŽĚĞŶǀĂĚĞƌůĂŶĚ͘
Verderop in deze Gennepenaar vindt u een uitgebreide
terugblik.
Pastoor Kessels

Kaarsjesavond Gennep 21-12-2017
De 14e editie van de Kaarsjesavond in Gennep ziet er wat
anders uit dan in de voorgaande jaren. De inmiddels traditionele Kaarsjesavond staat dit keer in het teken van de
afsluiting van diverse activiteiten in een feestelijk 2017.
Met de altijd sfeervolle avond bij kaarslicht worden de
festiviteiten van “400 jaar Stadhuis” en “Herdenking 500
jaar Reformatie” afgesloten.

Van 2017 naar 2018!
We blikken in deze Gennepenaar even terug naar het
afgelopen jaar. Er is weer veel gebeurd in onze Gennepse
gemeenschap. We hebben enkele jubilea gevierd waaronder natuurlijk: 400 jaar stadhuis Gennep; 500 jaar
Gennep Reformatiestad en 10 jaar Summmertime. We
hebben de Sint-Norbertuskerk een opknapbeurt gegeven
en de Sint-Martinuskerk een nieuw plein gekregen. We
hebben sinds enkele decennia weer de Sacramentsprocessie gehouden door de straten van Gennep. Onlangs
hebben we afscheid genomen van onze dierbare
Em.-deken Huisman.
Het nieuwe jaar 2018 staat voor de deur. Er staan weer
mooie dingen op het programma zoals: het 200-jarig
jubileum van de kerkelijke Harmonie Unitas et Fidelitas;
de ontvangst in Gennep van meer dan 100 Norbertijner
prelaten; de benoeming van een nieuwe bisschop; en nog
vele andere. Maar naast deze grotere gebeurtenissen zijn
er ook weer de alledaagse die onze Gennepse gemeen-

Samen met de Gennepse Harmonie Unitas et Fidelitas en
Fanfare Crescendo uit Milsbeek nemen er maar liefst 5
koren deel aan de samenzang bij kaarslicht op de Markt
voor het historische Stadhuis en de Protestantse Kerk. De
deelnemende koren zijn zangvereniging St. Caecilia uit
Ottersum en de Gennepse koren, Cheers, Goldies, Suuk 7
en het Genneps Vocaal Ensemble.
Kaarsjesavond is altijd op de kortste dag van het jaar: 21
december. En die kortste dag valt dit jaar op donderdag.
De Markt in hartje Gennep zal dan traditiegetrouw weer
sfeervol verlicht zijn door een paar duizend kaarsen.
Zoals altijd staat bij de Gennepse Kaarsjesavond de
massale samenzang bij kaarslicht centraal. Burgemeester
Peter de Koning zal een korte kerstboodschap uitspreken
en de voorgangers van de Gennepse geloofgemeenschappen een vredeswens.
Het evenement is inmiddels een bijzondere traditie in
Gennep. Het feeërieke kaarslicht en de samenzang zorgen
zo kort voor Kerstmis al jaren voor een moment van
bezinning en een voelbaar ingetogen sfeer.
Kaarsjesavond Gennep begint donderdag 21 december
om 19.30 uur.
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zeker gaan missen en we hopen dat er parochianen zijn
die zijn werk of een deel van zijn werk gaan voortzetten.
&ƌĂŶƐ͕ŽŶǌĞŽƉƌĞĐŚƚĞĚĂŶŬǀŽŽƌũĞŐĞǁĞůĚŝŐĞ
ďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚĞŶŝŶǌĞƚǀŽŽƌĚĞƉĂƌŽĐŚŝĞƐ,͘EŽƌďĞƌƚƵƐ
ĞŶ,͘DĂƌƚŝŶƵƐ͊͊͊
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In verband met het verstrijken van de benoemingstermijnen was het 1e kerkbestuur van de parochie in
1993 vertrokken. In dat jaar start pater Richard Celie met
een geheel nieuw kerkbestuur waaronder Frans Welles.
De start was rustig. Er was immers een nieuwe kerk en
pastorie. Maar het kerkbestuur in die tijd was al lang niet
meer een clubje van bevoorrechten die onder het genot
van een borrel en een dikke sigaar de problemen van de
parochie bespraken. De toenmalige kerkbesturen bestonden uit een aantal vrouwen en mannen, die ieder hun
eigen talenten in dienst stelden van de parochies. Door
het plotseling overlijden van de toenmalige pastoor
Richard Celie, 6 januari 2000, ontstond er een noodsituatie. Door het tekort aan priesters in die tijd, was het
kerkbestuur gedwongen om het grote verlies van een
“eigen pastoor” voor een groot deel zelf op te lossen.
Veel extra bestuurstaken kwamen op het bordje van
Frans terecht en dat bij zijn functie van secretaris. Zo
heeft Frans in de loop van die jaren tientallen priesters
benaderd om te assisteren tijdens Vieringen in de
parochie. Tevens heeft hij leiding gegeven aan verschillende grote verbouwingen en onderhoudswerkzaamheden. Gezien zijn ervaring en kennis was hij moeilijk te
vervangen en werd zijn totale benoemingstermijn
noodgedwongen opgerekt tot ruim 24 jaar. Hij heeft in
die periode met 4 verschillende pastoors moeten samenwerken, hetgeen ook aanpassing aan zijn kant betekende. Het bestuurlijk samengaan van de 2 parochies
H. Martinus en H. Norbertus vroeg wederom om een
aanpassing van Frans, maar dat vermogen had hij in
voorgaande jaren ruimschoots opgebouwd. We hebben
Frans leren kennen als een sociaal bewogen man met
een groot technisch inzicht en een open blik voor vernieuwingen. Hij was ook een goede collega. Van deze
eigenschappen hebben de parochies dankbaar gebruik
gemaakt. Frans heeft in de afgelopen 24 jaar veel mogen
doen en mee mogen maken. Het waren vaak leuke
dingen maar ook soms minder leuke. We zullen Frans

Het jaar 2018 is een feestelijk jaar voor de kerkelijke
harmonie Unitas et Fidelitas. Al 200 jaar bestaat de
harmonie en dat is heel bijzonder. De meningen zijn
verdeeld, maar de Gennepse harmonie zou de op 3 na
oudste zijn in Nederland. Reden genoeg voor feest dus.
Het grote feest wordt gevierd in het weekend van 8, 9 en
10 juni 2018, met o.a. een speciale Proms van de
harmonie zelf, maar ook met een event voor de jeugd en
een optreden van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Noteer dat weekend dus alvast in uw nieuwe
agenda.
Naast de tentoonstelling in Museum
het Petershuis, beginnen we dit feestelijke
jaar met een spetterend Nieuwjaarsconcert op zondag 7 januari 2018. Breng uw (klein-)
kinderen en vrienden mee. Onder het genot van een
kopje koffie, thee of ranja geniet u samen van een
ontspannen nieuwjaarsconcert. Ook de jeugd van onze
eigen opleiding komt aan bod. Hun vorderingen zullen u
zeker verrassen. Het concert biedt zo ook kans om
kinderen op leuke wijze in contact te brengen met de
mogelijkheden van het maken van muziek. Onbekend
maakt tenslotte onbemind. Het nieuwjaarsconcert van
harmonie Unitas et Fidelitas is een prettige manier om
het nieuwe jaar te beginnen. Zondag 7 januari 11.00 uur
bij Pica Mare dus. De entree is gratis. U bent van harte
welkom!
Over de Gennepse harmonie en haar muziek is veel te
vertellen, te zien en vooral te horen. Unitas et Fidelitas
verzorgt bij alle belangrijke momenten in Gennep al 2
eeuwen lang de aankleding met haar muziek. Vanwege
dit bijzondere jubileum is in museum Het Petershuis een
prachtige thema-expositie ingericht die u een muzikale
reis door de tijd biedt. Daar is te zien en te horen dat ook
een harmonie met haar tijd is meegegaan. Van 1818 tot
nu! De expositie is vrij te bezoeken en ook erg leuk voor
kinderen. Het museum is geopend van 16 december tot
en met 28 januari 2018 van woensdag tot en met zondag,
van 13.30 tot 17 uur. De toegang is vrij.
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Mannen én vrouwen zijn welkom. Wilt u meer
informatie? Neem contact op met Dorien van Rens, tel:
516558.


ŽĞŬũĞĞĞŶǌŝŶǀŽůůĞŝŶǀƵůůŝŶŐĂůƐǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌ
ĚĂŶŝƐĚŝƚǁĂƚǀŽŽƌũŽƵ͊



Wij zorgen voor mensen die ernstig ziek zijn en niet meer
zullen herstellen. Zij willen vaak graag thuis blijven om
hier samen met hun dierbaren hun laatste levensfase af
te sluiten. Van de familie vraagt dit veel inspanning, tijd
en zorg. Op verzoek verlenen vrijwilligers van de VPTZ, en
dat kunt u zijn, hierbij ondersteuning. Ondersteuning in
de vorm van een luisterend oor, gesprek, waken of lichte
zorg.
De Stichting VPTZ Noordelijk Noord-Limburg, zoekt
gemotiveerde vrijwilligers in de gemeenten Gennep,
Bergen, Venray en Horst aan de Maas, die zich zowel
overdag als ’s nachts willen inzetten voor dit werk.
Scholing en training op locatie maken deel uit van de
voorbereiding.
Geïnteresseerd: neem dan contact op met de coördinator
van de VPTZ Noordelijk Noord-Limburg, tel. 06-55790271
of stuur een mail naar info@vptznoordlimburg.nl.
Nadere informatie kunt u ook vinden op onze website:
www.vptznoordlimburg.nl. In het voorjaar starten wij
weer met een nieuwe basiscursus. Gaarne reageren voor
1 januari a.s.

 ǫ
 ǫ
Dan kunt u zich rond de Kerst
helemaal uitleven. Want ook
de kerk moet mooi versierd
zijn. En daarvoor hebben we
nog wat extra hulp nodig. We
zoeken mensen die willen
helpen enkele bloemstukken
te maken, maar ook mensen
die op zondag 17 december,
na de mis en de koffie, willen
helpen om de kerstbomen
op hun plek te zetten, en die
willen helpen om de stal, de beelden, de lampjes etc. uit
de Crypte te halen. Denk er eens over na, veel tijd kost
het u niet.


ò  
Sinds enkele jaren wordt er na de 2 vieringen op
Kerstavond Glühwein en warme chocomel geschonken.
Dit is een mooi moment om elkaar te ontmoeten en
elkaar de kerstwensen over te brengen. Graag willen we
ook dit jaar weer dit samenzijn na de vieringen aankleden
met een versnapering. Daarvoor worden nog enkele
‘handjes’ gezocht. De inkopen zijn al gedaan, en de
drankjes staan al klaar. Gaat u toch naar de kerk? Dan
wilt u na de viering (en) misschien ook wel even helpen
met het inschenken en uitdelen van de drankjes. U bent
van harte welkom. Het is fijn wanneer u zich even wilt
aanmelden bij Ilse of Ron tel: 0485-751938.


In 2018 zal de Gennepenaar verschijnen op de data: 17
januari; 21 februari; 21 maart; 25 april; 30 mei; 4 juli; 22
augustus; 3 oktober; 7 november en 12 december. LET
OP: De kopij dient telkens ŝŶ ĚĞ ǁĞĞŬ ĞƌǀŽŽƌ ŽƉ ĚĞ
ŵĂĂŶĚĂŐ te worden aangeleverd: voor de volgende
editie is de deadline dus maandag 8 januari.

ʹͲͳͺ
Zo
Wo
Zo
Za
Zo
Za
Zo

04-02
14-02
10-03
24-03
08-04
27-05
24-06

10.00
19.00
10.00
16.00
10.00
10.00
10.00

Carnavalsmis met de kinderen
Aswoensdag
Voorstellingsmis communicanten
Knutselen Palmpasen en gezinsmis
Eerste H. Communie
H. Vormsel
Dankviering en autozegening
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Koren en diensten
Vr
Za

15-12 18.30 uur
16-12 16.00 uur
17.45 uur
18-12 10.00 uur
19-12 14.00 uur
21-12 11.00 uur
22-12 09.15 uur
23-12 16.00 uur
17.45 uur
24-12 18.00 uur
19.30 uur
21.00 uur
25-12 11.00 uur
26-12 10.00 uur
30-12 19.00 uur
31-12 10.00 uur
01-01 10.00 uur
06-01 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
07-01 10.00 uur

Norbertplein
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Start van de kersttocht vanaf het Norbertplein
Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Herenkoor
Kerstviering m.m.v. Zonnebloem
Kerstviering m.m.v. Dagbesteding Dichterbij regio-oost
Kerstviering m.m.v. Mikado
Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Kerstavondmis met koor Esperance
Gezinsmis met kinderkoor en Harmonie
Kerstavondmis met Dames-en Herenkoor
Eerste Kerstdag met Gemengd- en Gelegenheidskoor
Tweede Kerstdag met koor Neij Heijs o.l.v. Steven Gerrits
Samenzang
Herenkoor
Samenzang
Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Samenzang

Za

13-01 17.45 uur
19.00 uur
Zo 14-01 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gregoriaans koor
Dameskoor
Samenzang

Za

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gemengd koor
Samenzang
Samenzang

Zo
Di
Do
Vr
Za
Zo

Zo
Ma
Za
Zo
Ma
Za

Zo

20-01 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 21-01 10.00 uur
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Betsy Geurts-Lamers
* 11-08-1928
† 14-07-2017
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In 2011 overleed haar schoonzoon Theo. Dit deed haar
veel verdriet.
Ma was een echt familiemens en genoot enorm van ons
gezellig samenzijn dat rijk was aan tradities. Als er iets
werd georganiseerd in de familie was ze altijd van de
partij. Vorig jaar hebben we ook nog met ons vieren een
leuke dag uit gehad.
De laatste jaren zijn ma veel dierbare mensen van haar
generatie ontvallen, dat hield haar steeds meer bezig.
Dit voorjaar kreeg ma een zware longontsteking waar ze
redelijk van hersteld was. Plotseling kreeg ma klachten
waardoor ze moest worden opgenomen in het
ziekenhuis. Het laatste wat ze nog heeft gedaan is het
rondbrengen van de parochieblaadjes. In het ziekenhuis
werd duidelijk dat ze ongeneeslijk ziek was. Na enige tijd
in het ziekenhuis te hebben gelegen werd de verzorging
overgenomen door het hospice. Tijdens haar ziekzijn, wat
voor haar zeer zwaar was, heeft ze de warmte mogen
ervaren van veel lieve mensen om haar heen. Daar was
ze zeer dankbaar voor. Wij als familie hebben deze
laatste weken als zeer bijzonder en waardevol mogen
ervaren.



Anneke Elbers-Linssen
Een liefdevolle vrouw is van ons heengegaan. Ma werd
op 11 augustus 1928 geboren in Plasmolen, opgegroeid
in een gezin met 3 broers. In 1944 heeft het gezin eerst
een aantal weken in de schuilkelder onder de kerk in
Milsbeek gezeten voordat ze naar Jutphaas moesten
vertrekken.
Ma trouwde in 1955 met pa en in hun huwelijk van 42
jaar kregen ze samen 3 kinderen, Ineke, Hans en Ton. Het
belangrijkste in haar leven was te zorgen voor het beste
voor haar man en kinderen.
In 1972 is het gezin naar Gennep verhuisd. Ma haalde
haar rijbewijs waardoor pa en ma meer vrijheid kregen.
Wat genoten pa en ma van de vele uitstapjes die ze zo
samen konden maken.
Tot grote blijdschap van pa en ma kwam in 1989 het
eerste kleinkind in de familie, Pim. De vreugde werd nog
groter toen de jaren daarna Marieke, Kevin, Thomas,
Timon, Nathalie en Michelle werden geboren. Ma toonde
altijd warme belangstelling in het doen en laten van alle
zeven kleinkinderen.
Toen pa begin 1996 ernstig ziek werd heeft ma hem
liefdevol tot zijn overlijden in 1997 verzorgd. Daarna
toonde ma hoe veerkrachtig ze was, ze ging nieuwe
uitdagingen niet uit de weg. Ze ging zelfs elk jaar
kamperen bij Ineke, samen met de kinderen en
kleinkinderen.

* 06-12-1928
† 12-11-2017

Mam is geboren op 6 december 1928 als 6de kind van
Mina Verhoeven en Jan Linssen. Ze groeide op in een
gezin met 9 kinderen te Heijen, tegenover de kerk. Op
haar 14de ging ze als dienstmeid werken bij "meester"
Vullings. Ze hielp hier in de huishouding en verzorgde de
>ĞĞƐǀĞƌĚĞƌ͗ƉĂŐŝŶĂϭϯ

Van harte nodigen we u uit
om Kerstmis samen te vieren
in één van onze kerken:
Kerstavond zondag 24-12:
•
18.00u Norbertuskerk Kerstavondmis
ĞǌĞ ƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐ ǁŽƌĚƚ ŽƉŐĞůƵŝƐƚĞƌĚ ĚŽŽƌ ŽŶƐ
koor Esperance.
ͻ
ϭϵ͘ϯϬƵDĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ'ĞǌŝŶƐŵŝƐ
ĞǌĞ'ĞǌŝŶƐŵŝƐǁŽƌĚƚŽƉŐĞůƵŝƐƚĞƌĚĚŽŽƌŚĞƚŬŝŶĚĞƌŬŽŽƌ
ĞŶĚĞŚĂƌŵŽŶŝĞ͘<ŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞŵĞĞǁŝůůĞŶƐƉĞůĞŶŝŶŚĞƚ
ŬĞƌƐƚǀĞƌŚĂĂůŬƵŶŶĞŶǌŝĐŚŽƉŐĞǀĞŶǀŝĂĞŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞͲŵĂƌƟŶƵƐͲŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů͘tĞŽĞĨĞŶĞŶƐĂŵĞŶŽƉǌŽŶdag 17-12 om 11.30 uur.

ͻ
Ϯϭ͘ϬϬƵDĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ<ĞƌƐƚĂǀŽŶĚŵŝƐ
ĞǌĞ ƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐ ǁŽƌĚƚ ŽƉŐĞůƵŝƐƚĞƌĚ ĚŽŽƌ ŚĞƚ
ĚĂŵĞƐͲĞŶŚĞƌĞŶŬŽŽƌǀĂŶĚĞDĂƌƟŶƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘

Eerste Kerstdag maandag 25-12:
•
11.00u Norbertuskerk
ĞǌĞ ƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐ ǁŽƌĚƚ ŽƉŐĞůƵŝƐƚĞƌĚ ĚŽŽƌ ŚĞƚ
'ĞŵĞŶŐĚ <ŽŽƌ ĞŶ ŚĞƚ 'ĞůĞŐĞŶŚĞŝĚƐŬŽŽƌ͘ EĂ ĂŇŽŽƉ
ǀĂŶĚĞǀŝĞƌŝŶŐŝƐĞƌŐĞǌĞůůŝŐŬŽĸĞĚƌŝŶŬĞŶŝŶŚĞƚǌĂĂůƚũĞ
van de kerk.

Tweede Kerstdag dinsdag 26-12:
ͻ
ϭϬ͘ϬϬƵDĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ
ĞǌĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐǁŽƌĚƚŽƉŐĞůƵŝƐƚĞƌĚĚŽŽƌEĞũ,ĞŝũƐ
ŽŶĚĞƌďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶŽƌŐĂŶŝƐƚ^ƚĞǀĞŶ'ĞƌƌŝƚƐ͘
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,Ğƚ ͚ũĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ ũƵďŝůĞĂ͛ ǌŽƵĚĞŶ ǁĞ ϮϬϭϳ ŬƵŶŶĞŶ
ŶŽĞŵĞŶ͘ tĞ ǀŝĞƌĚĞŶ ŚĞƚ ϰϬϬͲũĂƌŝŐ ďĞƐƚĂĂŶ ǀĂŶ ŽŶƐ
ƐƚĂĚŚƵŝƐ ŝŶ 'ĞŶŶĞƉ͘ tĞ ŚĞďďĞŶ ŚĞƚ ĚŽŽƌ ƉĂƵƐ
&ƌĂŶĐŝƐĐƵƐ ŝŶ ǁĞĚĞŶ ŐĞŽƉĞŶĚĞ ũĂĂƌ ǀĂŶ ϱϬϬ ũĂĂƌ
ZĞĨŽƌŵĂƚŝĞ ŚĞƌĚĂĐŚƚ ŵĞƚ ĞĞŶ ŽĞĐƵŵĞŶŝƐĐŚĞ ǀŝĞƌŝŶŐ ŝŶ
ĚĞ WƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞ ŬĞƌŬ͘ dĞǀĞŶƐ ǁĂƌĞŶ Ğƌ ĚĞ ũƵďŝůĞĂ ǀĂŶ
ϭϬϬ ũĂĂƌ DĂƚŝŐŚĞŝĚ Θ 'ĞŶŽĞŐĞŶ ĞŶ ϭϬ ũĂĂƌ ^ƵŵŵŵĞƌͲ
ƚŝŵĞ͘ sĞƌǀŽůŐĞŶƐ ŚĞďďĞŶ ǁĞ ĚĞ EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ ĞĞŶ
ŽƉŬŶĂƉďĞƵƌƚ ĞŶ ĚĞ DĂƌƚŝŶƵƐŬĞƌŬ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁ ƉůĞŝŶ
ŐĞŐĞǀĞŶ͘ Kŵ ŶŽŐ ŶŝĞƚ ƚĞ ƐƉƌĞŬĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƐŝŶĚƐ ĞŶŬĞůĞ
ĚĞĐĞŶŶŝĂ ǁĞĞƌ ŝŶ ŚĞƚ ůĞǀĞŶ ŐĞƌŽĞƉĞŶ ^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐͲ
ƉƌŽĐĞƐƐŝĞ͘EĂƚƵƵƌůŝũŬƐƚĂĂƚŽŶƐŶŽŐǀĞƌƐŝŶŚĞƚŐĞŚĞƵŐĞŶ
ŚĞƚĂĨƐĐŚĞŝĚǀĂŶŽŶǌĞǌĞĞƌŐĞǁĂĂƌĚĞĚĞŬĞŶ,ƵŝƐŵĂŶ͘

:ĂŶƵĂƌŝ͗ 'ĞĚƵƌĞŶĚĞ ŚĞƚ ŚĞůĞ ũĂĂƌ ϮϬϭϳ ƐƚŽŶĚ ĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƚĞ 'ĞŶŶĞƉ ŽƉ ĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞ ǁŝũǌĞ Ɛƚŝů ďŝũ ŚĞƚ ϰϬϬͲ
ũĂƌŝŐďĞƐƚĂĂŶǀĂŶŚĂĂƌŽƵĚĞ^ƚĂĚŚƵŝƐ͘




Ɖƌŝů͗ /Ŷ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚ dŽŶ ǀĂŶ ĞƌŐĞŶ
ǁĂƐ ŚĞƚ ŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌ Ğƌ ƌĞĞĚƐ ŵĂĂŶĚĞŶ ŵĞĞ ďĞǌŝŐ͗ ŚĞƚ
ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƌĞŶŽǀĂƚŝĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ϭϭϬϬ ŵϮ ŐƌŽƚĞ
ŬĞƌŬƉůĞŝŶ ǀĂŶ ĚĞ ^ƚ͘ DĂƌƚŝŶƵƐŬĞƌŬ͘ EĂ WĂƐĞŶ ŐŝŶŐĞŶ ĚĞ
ǁĞƌŬŶĞŵĞƌƐǀĂŶ'ĞďƌĂĂĂŶĚĞƐůĂŐ͘,ĞƚǁĂƐĞĞŶĞŶŽƌŵĞ
ŬůƵƐ͘ Ŷ ĚĂƚ ŐŝŶŐ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ďĞŚŽŽƌůŝũŬ ƉƌŝũƐŬĂĂƌƚũĞ͘
ĂĂƌŽŵ ǁĞƌĚ Ğƌ ŽƉ ĚŝǀĞƌƐĞ ŵĂŶŝĞƌĞŶ ŐĞůĚ ŝŶŐĞǌĂŵĞůĚ͕
ǌŽĂůƐ ĚĞ <ĞƌƐƚŵĂƌŬƚ͕ ďŝŶŐŽͲĂǀŽŶĚ͕ ĞĞŶ ĞƚĞŶƚũĞ ďŝũ ͚ƚ
,ƂŬƐŬĞĞŶĂŶĚĞƌĞǀŽƌŵĞŶǀĂŶĨŽŶĚƐĞŶǁĞƌǀŝŶŐ͘



&ĞďƌƵĂƌŝ͗ /Ŷ ĚĞǌĞ ŵĂĂŶĚ ƐƚŽŶĚ ĚĞ <ŝŶĚĞƌͲĂƌŶĂǀĂůƐŵŝƐ
ĐĞŶƚƌĂĂů͘ ^ĂŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ŽůŽƌĂĚŽŬĞǀĞƌƐ͕ ĚĞ ƐĐŚŽůĞŶ
ĞŶ ǀĞůĞ ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ ǌŽƌŐĚĞŶ ǁĞ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞ
ƵĐŚĂƌŝƐƚŝĞǀŝĞƌŝŶŐŝŶĚĞDĂƌƚŝŶƵƐŬĞƌŬ͘




DĞŝ͗ tŝũ ŵŽĐŚƚĞŶ ŽŶǌĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂŶƚĞŶ ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ
ƉƌŽĨŝĐŝĂƚ ǁĞŶƐĞŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ϭĞ ,͘
ŽŵŵƵŶŝĞ͗ ĂŶŝ dƵŶŶĞƐĞŶ͕ EŝŶĂ dƵŶŶĞƐĞŶ͕ ŵŵĂ
'ŝĞƚĞŵĂŶƐ͕^ƚŝĂŶƵƐƐĞƌ͕dŽŵWĞƚĞƌƐ͕dĞƵƐ<ĂŵƉƐ͕^ĞŶŶĂ
:ĂŶƐƐĞŶ͕ ƌŝƚƚ DƵůĚĞƌƐ͕ Wŝŵ sŽŽƚƐ͕ >ŽƌĞŶǌŽ ,ĞƌŵƐĞ ĞŶ
<ĞŝƐŚĂWĞƚĞƌƐ͘,ĞƚǁĂƐĞĞŶƉƌĂĐŚƚŝŐĨĞĞƐƚ͊



DĂĂƌƚ͗ Ğ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ĞƌƐƚĞ ,ĞŝůŝŐĞ
ŽŵŵƵŶŝĞ ǁĂƌĞŶ ŝŶ ǀŽůůĞ ŐĂŶŐ͘ Ğ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂŶƚĞŶ
ƐƚĞůĚĞŶ ǌŝĐŚ ǀŽŽƌ ĂĂŶ ĚĞ ƉĂƌŽĐŚŝĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ ƚŝũĚĞŶƐ
ĚĞWƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀŝĞƌŝŶŐŽƉϭϵŵĂĂƌƚ͘



,Ğƚ ũĂĂƌůŝũŬƐĞ ĚĂƵǁƚƌĂƉƉĞŶ ŽƉ ,ĞŵĞůǀĂĂƌƚ ĞŶ ĚĞ
ĂĂŶƐůƵŝƚĞŶĚĞ ,͘ DŝƐ ǀŽƌŵĚĞŶ ǁĞĞƌ ĞĞŶ ŚĞĞů ďŝũǌŽŶĚĞƌ
ŐĞďĞƵƌĞŶ͘ ĂŶŬ ĂĂŶ ŝĞĚĞƌĞĞŶ ĚŝĞ ŚĞĞĨƚ ŵĞĞŐĞůŽƉĞŶ͕
ŵĞĞŐĞǀŝĞƌĚŽĨŽƉǁĞůŬĞŵĂŶŝĞƌĚĂŶŽŽŬŵĞĞŐĞŚŽůƉĞŶ͊
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:ƵŶŝ͗ Ğ ^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐƉƌŽĐĞƐƐŝĞ ƚƌŽŬ ǌŽŶĚĂŐ ϭϴ ũƵŶŝǀĂŶĂĨ
ĚĞ DĂƌƚŝŶƵƐŬĞƌŬ ĚŽŽƌ ĚĞ ƐƚƌĂƚĞŶ ǀĂŶ 'ĞŶŶĞƉ͘ Ğ ƐƚŽĞƚ
ǁĞƌĚ ǀŽŽƌĂĨŐĞŐĂĂŶ ĚŽŽƌ ŚĂƌŵŽŶŝĞ hŶŝƚĂƐ Ğƚ &ŝĚĞůŝƚĂƐ͕
ŚĞƚ ^ŝŶƚ DĂƌƚŝŶƵƐŐŝůĚĞ ĞŶ ůĞĚĞŶ ǀĂŶ ͛ƚ ŽŵďĂŬŬĞƐ͘ ƌ
ǁĂƌĞŶǀĞůĞƉƌŝĞƐƚĞƌƐĚŝĞŵĞĞůŝĞƉĞŶĞŶŚƵůƉďŝƐƐĐŚŽƉDŐƌ͘
ĚĞ:ŽŶŐĚƌŽĞŐŚĞƚĞĞƌƐƚĞŐĞĚĞĞůƚĞŚĞƚůůĞƌŚĞŝůŝŐƐƚĞ͘


:Ƶůŝ͗ĞǁĂŶĚĞůĂĂƌƐŝŶĚĞEŝũŵĞĞŐƐĞsŝĞƌĚĂĂŐƐĞǁĞƌĚĞŶ
ŝŶ 'ĞŶŶĞƉ ǁĂƌŵ ŽŶƚŚĂĂůĚ͘ 'ĞŶŶĞƉ ŝƐ ƐŝŶĚƐ ǀŽƌŝŐ ũĂĂƌ
ĚŽŽƌŬŽŵƐƚƉůĂĂƚƐǀĂŶĚĞsŝĞƌĚĂĂŐƐĞ͘

ƵŐƵƐƚƵƐ͗:ĂĂƌůŝũŬƐƌŽŶĚDĂƌŝĂͲƚĞŶͲ,ĞŵĞůŽƉŶĞŵŝŶŐǀŝĞƌͲ
ĞŶǁĞĚĞ,͘DŝƐŶŝĞƚŝŶĚĞŬĞƌŬ͕ŵĂĂƌďƵŝƚĞŶďŝũĚĞDĂƌŝĂͲ
ŬĂƉĞů ĂĂŶ ĚĞ dŽƵǁƐůĂŐĞƌƐŐƌŽĞƐ͘ ŝƚ ũĂĂƌ ǁĂƐ ĚĂƚ ŽƉ
ǌŽŶĚĂŐϭϯĂƵŐƵƐƚƵƐ͘

^ĞƉƚĞŵďĞƌ͗/ŶƐĞƉƚĞŵďĞƌǁĂƐĞƌǁĞĞƌǀĂŶĂůůĞƐƚĞĚŽĞŶ
ŝŶ 'ĞŶŶĞƉ͘ KƉ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ǌŽŶĚĂŐ ǀĂŶ ƐĞƉƚĞŵďĞƌ ĚĞ
ďĞĚĞǀĂĂƌƚ  ŶĂĂƌ <ƌĂŶĞŶďƵƌŐ͘ KƉ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ǌŽŶĚĂŐ ĚĞ
KƉĞŶDŽŶƵŵĞŶƚĞŶĚĂŐĞŶĞŶĚĞŽŶŶĞďůŽĞŵŵŝƐ͘KƉϮϰ
ƐĞƉƚĞŵďĞƌŬǁĂŵĞŶǁĞŝŶĚĞWƌŽƚĞƐƚĂŶƚƐĞŬĞƌŬďŝũĞůŬĂĂƌ
ǀŽŽƌ ĚĞ KĞĐƵŵĞŶŝƐĐŚĞ ǀŝĞƌŝŶŐ ŝŶ ǀĞƌďĂŶĚ ŵĞƚ ĚĞ
ŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐ ǀĂŶ ϱϬϬ ũĂĂƌ ZĞĨŽƌŵĂƚŝĞ͘ ĂƚĞƌĚĂŐĂǀŽŶĚ ϯϬ
ƐĞƉƚĞŵďĞƌ ŚĞĞĨƚ ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ WĞƚĞƌ ĚĞ <ŽŶŝŶŐ ŶĂ
ĂĨůŽŽƉ ǀĂŶ ĚĞ ƵĐŚĂƌŝƐƚŝĞǀŝĞƌŝŶŐ ŝŶ ĚĞ DĂƌƚŝŶƵƐŬĞƌŬĂĂŶ
Ğŵ͘ĚĞŬĞŶ͘,ƵŝƐŵĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚŝŶŐ
͚Ğ 'ĂŶĂƉũĂ͛ ƵŝƚŐĞƌĞŝŬƚ͘ dĞǀĞŶƐ ǁĞƌĚ ŝŶ ĚŝĞ ǀŝĞƌŝŶŐ ŚĞƚ
ĞĞƌƐƚĞĞǆĞŵƉůĂĂƌǀĂŶ͚DŝũŶ:ĂǁŽŽƌĚ͛ŽǀĞƌŚĂŶĚŝŐĚ͘




KŬƚŽďĞƌ͗/ŶĚĞǌĞŵĂĂŶĚǀŝĞƌĚĞŶǁĞĚĞĞĞƌƐƚĞŐĞǌŝŶƐŵŝƐ
ǀĂŶ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ƐĐŚŽŽůũĂĂƌ͘ /Ŷ ŚĞƚ ǁĞĞŬĞŶĚ ǀĂŶ ϭϰͬϭϱ
ŽŬƚŽďĞƌ ǁĂƐ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ͚<ŽĨĨŝĞ ŶĂ ĚĞ ŵŝƐ͛ ŝŶ ĚĞ
EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ ĞŶ ĚĞ DĂƌƚŝŶƵƐŬĞƌŬ͘ DĞƚ Ěŝƚ ŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨ
ďŝĞĚĞŶǁĞĚĞŬĞƌŬŐĂŶŐĞƌƐĞĞŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚŽŵĞůŬĂĂƌƚĞ
ŽŶƚŵŽĞƚĞŶŝŶĞĞŶŽŶŐĞĚǁŽŶŐĞŶƐĨĞĞƌ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚƐƚŽŶĚ
ĚĞǌĞŵĂĂŶĚŝŶŚĞƚƚĞŬĞŶǀĂŶŚĞƚĂĨƐĐŚĞŝĚǀĂŶĚŽŵŝŶĞĞ
dŚĞŽWĂƚƚŝŶĂƐĂƌĂŶǇĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬŚĞƚŚĞƌĚĞŶŬĞŶǀĂŶŽŶǌĞ
ĚŝĞƌďĂƌĞŽǀĞƌůĞĚĞŶĞŶŵĞƚůůĞƌǌŝĞůĞŶ͘

EŽǀĞŵďĞƌ͗ ŽŶĚĂŐ ϱ ŶŽǀĞŵďĞƌ ƐƚŽŶĚ ŝŶ ŚĞƚ ƚĞŬĞŶ ǀĂŶ
ĚĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͘EĂĚĞ,͘DŝƐŬǁĂŵĞŶǁĞďŝũĞůŬĂĂƌŝŶWŝĐĂ
DĂƌĞ͘ /Ŷ ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ ŵĞƚ ĚĞ ĐĂƌŶĂǀĂůƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ
ĂůƐŵĞĚĞ :ŽŶŐ EĞĚĞƌůĂŶĚ ĞŶ ŚĞƚ ^ƚ͘ DĂƌƚŝŶƵƐͲ'ŝůĚĞ
ǀŝĞƌĚĞŶ ǁĞ ƐĂŵĞŶ ŽƉ ǌĂƚĞƌĚĂŐ ϭϭ ŶŽǀĞŵďĞƌ Žŵ ϭϭ͘ϬϬ
ƵƵƌ ĚĞ ,͘ DŝƐ ƚĞƌ ĞƌĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ^ƚ͘ DĂƌƚŝŶƵƐĨĞĞƐƚ ĞŶ ŚĞƚ
ŶŝĞƵǁĞĐĂƌŶĂǀĂůƐƐĞŝǌŽĞŶ͘KƉϭϲŶŽǀĞŵďĞƌŽǀĞƌůĞĞĚŽŶǌĞ
ǌĞĞƌŐĞǁĂĂƌĚĞĞƌĚĞĚĞŬĞŶ,ƵŝƐŵĂŶ͘tŝũŶĂŵĞŶĂĨƐĐŚĞŝĚ
ǀĂŶŚĞŵŽƉǌĂƚĞƌĚĂŐϮϱŶŽǀĞŵďĞƌŝŶĚĞDĂƌƚŝŶƵƐŬĞƌŬ͘

ĞĐĞŵďĞƌ͗EĂƌƵŝŵϮϰũĂĂƌŶĂŵƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐ&ƌĂŶƐtĞůůĞƐ
ĂĨƐĐŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌ͘tŝũĚĂŶŬĞŶŚĞŵǀŽŽƌǌŝũŶ
ŝŶǌĞƚ ĞŶ ďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ ĞŶ ǁĞ ǁĞŶƐĞŶ ŚĞŵ ĂůůĞ ŐŽĞĚƐ
ƚŽĞ͘/ŶĚĞǌĞ'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌǀŝŶĚƚƵĂůůĞƌůĞŝŶŝĞƵǁƐŽǀĞƌǁĂƚ
ĞƌƚŝũĚĞŶƐĚĞǌĞĨĞĞƐƚŵĂĂŶĚĚĞĐĞŵďĞƌǌŽĂůƚĞĚŽĞŶŝƐ͘

'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌ
ĂŶŬǌŝũ ŽŶƐ ƉĂƌŽĐŚŝĞďůĂĚ ĚĞ 'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌ ŬƵŶŶĞŶ ǁĞ
ŝĞĚĞƌĞŬĞĞƌŝŶĚŝƌĞĐƚĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚƵƐƚĂĂŶ͘DĞƚĚĂŶŬǀŽŽƌ
ŝĞĚĞƌĞĞŶ ĚŝĞ ĂƌƚŝŬĞůĞŶ ƐĐŚƌŝũĨƚ ĞŶ ĂĂŶůĞǀĞƌƚ͖ ĚĂŶŬ ĂĂŶ
,Ăƌŵ dĞƵŶŝƐƐĞŶ͕ WĂƐĐĂů EŽŐĂƌĞĚĞ ĞŶ WŝĞƚĞƌ >ĂŵĞƌƐ ĚŝĞ
ŚĞƚ ƚĞůŬĞŶƐ ŐŽĞĚ ǀŝŶĚĞŶ ĚĂƚ ǁĞ ŚƵŶ ĨŽƚŽ͛Ɛ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͖
ĚĂŶŬ ĂĂŶ ĚĞ ĂĚǀĞƌƚĞĞƌĚĞƌƐ ĚŝĞ ŚĞƚ ƐĂŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ
ƉĂƌŽĐŚŝĞ ĨŝŶĂŶĐŝĞĞů ŵŽŐĞůŝũŬ ŵĂŬĞŶ͖ ĚĂŶŬ ĂĂŶ ĚĞ
ďĞǌŽƌŐĞƌƐĚŝĞǀƌŝũǁŝůůŝŐŝĞĚĞƌĞŬĞĞƌǁĞĞƌĚĞ'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌ
ďĞǌŽƌŐĞŶ͘tŝũĚĂŶŬĞŶǀŽŽƌĂůŽŽŬ^ũĂŶŐEŽŝũĞŶǌŝũŶƚĞĂŵ
ǀĂŶ ƉƌŝŶƚŵĂƌŬƚ͘ĞƵ͘ /ĞĚĞƌĞ ŬĞĞƌ ŬĞƵƌŝŐ ǀĞƌǌŽƌŐĚ͕ ĚĞ
ƉĂƐƚŽŽƌ Ƶŝƚ ĚĞ ďƌĂŶĚ ŚĞůƉĞŶĚ ǁĂĂƌ ŶŽĚŝŐ͕ ĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ŝŶ
ŐŽĞĚĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶŽƉƚŝũĚŬůĂĂƌ͘KƉƌĞĐŚƚĞĚĂŶŬĚĂĂƌǀŽŽƌ͊
ĂůŝŐ<ĞƌƐƚŵŝƐĞŶĞĞŶŐĞǌĞŐĞŶĚϮϬϭϴ͊
WĂƐƚŽŽƌ<ĞƐƐĞůƐ
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kinderen. Ze heeft nadien altijd contact gehouden met
deze familie.
Na deze dienstbetrekking had ze het wel gezien in Heijen
en ging zij in hetzelfde beroep aan de slag bij de familie
Biessels in villa "de Paddestoel" aan de Sofiaweg te
Nijmegen. Ze kookte hier de sterren van de hemel, in het
begin onder toeziend oog van mevrouw Biessels want
"die wist precies hoe het moest en hoe de tafel gedekt
diende te worden" maar dit wakende oog was al snel niet
meer nodig in de keuken des huizes. In 1948 leerde ze
Harrie kennen die vaak van Ven-Zelderheide naar
Nijmegen fietste om haar op te halen en ook weer terug
te begeleiden. Op 19 augustus 1952 "de dag van hun
leven" trouwde Pap met "het mooiste meisje van
Heijen". (Later) grootgrutter Jan Linders had het nakijken:
wat was hij jaloers! Hun eerste woning stond in de
Norbertusstraat op het "Genapium", een voor-oorlogse
wijk in Gennep. En ziedaar, in juli 1953 was hun eerste
kindje, Ineke, al klaar! In die tijd bleef het in de regel niet
bij één kindje. Ans volgde spoedig en toen werd deze
woning toch écht te klein: er moest worden uitgekeken
naar een grotere. Dit werd het huis van voormalig
kolenboer De Greeff aan de Steendalerstraat. Na de
verhuizing naar de Steendalerstraat volgden al spoedig
Marijke en Chris. Dat betekende wederom veel aandacht
en zorg voor de kinderen, kortstondig ook voor haar
moeder en broer Gerritje, de huishouding en voor Harrie
die destijds toch al gauw 60 uur per week werkte.
Zó vonden Pap en Mam dat onze Lieve Heer hen genoeg
kinderen had toebedeeld maar na een wilde carnavalsnacht in 1962 was het toch weer raak en kijk 's an, na 9
maanden was daar "onze Jan". Van de keukenkunsten,
die ze bij Biessels had geleerd, hebben wij uitbundig
kunnen genieten zoals de talloze vlaaien, tulbanden en
uitgebreide diners met steevast de zondagse soep en,
niet te vergeten, de heerlijke aspergegerechten.
Alsof dit niet genoeg was kwam hierbij ook nog de
bijbaan bij "Janssen d'n Drukker" alwaar zij de kantine
poetste en het niveau van de diverse koffieautomaten op
peil hield. Tussendoor was Mam gangmaker op vele
feesten. Het voordragen, liedjes zingen en toneelspelen
zat haar in het bloed.
In 1988 ging Pap met pensioen en ze hebben samen nog
een gelukkige tijd gehad op de Steendalerstraat totdat hij
in 2002 ernstig ziek werd. Harrie overleed in november
van dat jaar en dit was een enorme klap voor moeder: hij
was altijd zeer dol op "zijn Anneke" en deze aandacht en
liefde viel definitief weg.
Op 1 oktober 2008 is Mam verhuisd naar huize Norbertus
en ze heeft daar intern diverse verhuizingen meegemaakt, eigenlijk beter gezegd "ondergaan". Oude bomen
moet je niet verpoten! De laatste jaren ging de gezondheid van Mam zienderogen achteruit en de dementie
sloeg steeds harder toe. Ze bleef echter uitermate
positief over haar verblijf zoals het lekkere eten, de lieve

"zusters" en de verzorging waaraan dochter Marijke een
belangrijke bijdrage heeft geleverd.
Eind oktober werd ze wederom getroffen door een
urineweginfectie en daarbij kwam nu ook nog een
longontsteking. Hier tegen kon haar zwakke gezondheid
geen weerstand meer bieden. Al biddend, nog immer in
duidelijke bewoordingen van het Weesgegroet en het
Onze Vader, heeft Mam het aardse bestaan op een
dappere wijze vaarwel gezegd en zij is op zondag
gestorven. Dat paste ook bij haar: het was de laatste
jaren immers altijd zondag in haar beleving!



Emeritus-Deken
Everardus J.H. Huisman c.s.s.r.
* 10-05-1924
† 16-11-2017

Op 93-jarige leeftijd stond hij nog midden tussen de
mensen. Tijdens zijn levensweg heeft hij bij velen een
onuitwisbare indruk achtergelaten. Het beeld van ‘de
Deken’ op zijn fiets zal gemist worden in het Gennepse
straatbeeld. Werkend aan zijn herstel, om weer zo snel
>ĞĞƐǀĞƌĚĞƌ͗ƉĂŐŝŶĂϭϰ
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mogelijk terug te kunnen gaan naar zijn geliefde Gennep,
is hij toch nog onverwacht overleden.
Vanaf 1937

1956
1957-1965
1965-1973
1973-1982
1982-2007
2007-2017

Klein en Groot seminarie, Redemptorist
en priester aan de Nebo in Nijmegen en
Wittem
Kapelaan in Amsterdam
Prefect aan de Nebo
Kapelaan in Roermond in de Kemp
Pastoor in Koningsbosch
Deken in Gennep
(Dekenaat werd opgeheven)
Pastoor en de laatste jaren als assistent
onder andere in Gennep

ZŝĚĚĞƌŝŶĚĞKƌĚĞǀĂŶKƌĂŶũĞͲEĂƐƐĂƵ
KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶŵĞƚĚĞ'ĂŶĂƉũĂ
Hartelijk dank voor uw gebed en meeleven voor, tijdens
en na het afscheid! Namens de familie, de Redemptoristen en de parochies H. Martinus en H. Norbertus.

WƐĂůŵϭϲĂŶŬůŝĞĚ
ĞƐĐŚĞƌŵŵŝũ͕'ŽĚ͕ǁĞĞƐďŝũŵŝũ͖
hďĞŶƚĂůůĞƐǀŽŽƌŵŝũ͕ŵŝũŶŐĞůƵŬ͘
tĂƚǀŽŽƌĂŶĚĞƌĞŶŐŽĚĚĞůŝũŬŝƐ͕
/ƐǌĞŬĞƌŶŝĞƚĂůƚŝũĚŵŝũŶǀƌĞƵŐĚĞ͘
ŝĞŚĂĂƐƚŝŐǌŝũŶ͕ǁĂĐŚƚƐŽŵƐǀĞƌĚƌŝĞƚ͕
ŵĂĂƌŬǁĂĂĚƐƉƌĞŬĞŶǁŝůŝŬŶŝĞƚĚŽĞŶ͘
tĂŶƚh'ŽĚ͕hďĞŶƚŵŝũŶďĞŬĞƌ͕
ŵŝũŶůĞǀĞŶǀĞƌƚƌŽƵǁŝŬhƚŽĞ͘
sŽŽƌŵŝũŝƐŚĞƚŵĞĞƚůŝŶƚŐĞǀĂůůĞŶ͗
/ŬďĞŶďůŝũŵĞƚƵǁůŝĞĨĚĞ͕ŵŝũŶĚĞĞů͘
/ŬďĞŶĚĂŶŬďĂĂƌǀŽŽƌĞůŬŝŶǌŝĐŚƚ͕
ŵŝũŶŐĞǁĞƚĞŶǁŽƌĚƚ͚ƐŶĂĐŚƚƐǌĞůĨƐŐĞƚŽĞƚƐƚ͘
^ƚĞĞĚƐďůŝũĨŝŬŵŝũƌŝĐŚƚĞŶŽƉ'ŽĚ͖
ŵĞƚŚĞŵŶĂĂƐƚŵŝũ͕ďůŝũĨŝŬƐƚĂĂŶĚĞ͘
DŝũŶŚĂƌƚŝƐǀĞƌŚĞƵŐĚ͕ŵŝũŶŐĞĞƐƚũƵďĞůƚ͕
ŵŝũŶůŝĐŚĂĂŵŝƐŶƵǀĞŝůŝŐĞŶǀƌŝũ͘
hŐĞĞĨƚŵŝũŶŝĞƚƉƌŝũƐĂĂŶĚĞĚŽŽĚ͘
ŶŝĞƚŚĞƚŐƌĂĨŚŽƵĚƚƵŵŝũǀŽŽƌŽŐĞŶ͘
hůĞĞƌĚĞŵŝũƚĞŶǀŽůůĞƚĞůĞǀĞŶ
ŶƵĂĂŶƵǁǌŝũĚĞ͗ǀŽůǀƌĞƵŐĚĞ͕ĂůƚŝũĚ͘
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Als katholieken afscheid nemen….
Als katholieken
afscheid nemen van
een dierbare, doen
ze dat bij voorkeur in
de kerk. Dat is de
plaats, waar we als
gelovigen
samenkomen als er
iets te vieren is, maar
ook als we verdriet
hebben. De kerk is de
plaats waar we elkaar
steunen en waar we
God om kracht kunnen vragen. De kerk is ook de plaats waar we in gelovig
vertrouwen gedenken dat de overledene aan een nieuw
leven bij God begonnen is.
In onze tijd is het voor veel mensen niet meer
vanzelfsprekend om naar de kerk te gaan. Ook niet voor
een uitvaart. Parochies maken het regelmatig mee dat
mensen, die hun leven lang trouw naar de kerk zijn
gegaan, bij hun overlijden zonder kerkelijke uitvaart
worden begraven of gecremeerd. Vaak wordt door de
nabestaanden als argument gebruikt dat ze zelf “niet
meer zoveel met het geloof hebben”. Maar daarmee
onthouden ze hun overleden vader, moeder of grootouder die wel gelovig was, een belangrijke gebeurtenis:
namelijk een kerkelijk afscheid. Bovendien ontnemen
nabestaanden die zo redeneren, ook zichzelf de mogelijkheid om geraakt en getroost te worden door de woorden en rituelen die de kerk daarvoor al eeuwen heeft.
Heeft u wel eens met uw kinderen, kleinkinderen
of anderen die kort bij u staan over uw uitvaart gesproken? Wilt u na uw overlijden een kerkelijke uitvaart? Laat
het uw nabestaanden nu al weten en laat het de
parochie weten. Leg het desnoods op papier vast. U kunt
hiervoor bijvoorbeeld een pastorale wilsverklaring invullen. In onze kerk vindt u folders met een voorbeeld. U
mag ook altijd contact opnemen met uw parochiepriester. Als katholieken afscheid nemen …. doen ze dat
samen. Met elkaar en met God.
dĞŶƉĂƌĂĚŝũǌĞŐĞůĞŝĚĞŶƵĚĞĞŶŐĞůĞŶ͖
ŵŽŐĞŶĚĞŵĂƌƚĞůĂƌĞŶƵďŝũƵǁŬŽŵƐƚďĞŐƌŽĞƚĞŶ
ĞŶƵůĞŝĚĞŶƚŽƚŝŶĚĞŚĞŵĞůƐĞƐƚĂĚ:ĞƌƵǌĂůĞŵ͘
DŽŐĞŚĞƚŬŽŽƌĚĞƌĞŶŐĞůĞŶƵŽŶƚǀĂŶŐĞŶ
ĞŶŵŽŐĞƵŵĞƚ>ĂǌĂƌƵƐ͕ĚĞĂƌŵĞǀĂŶǁĞůĞĞƌ͕
ǀŽŽƌĂůƚŝũĚƌƵƐƚĞŶŝŶǀƌĞĚĞ͘

Uit het ‘In paradisum’ van de uitvaartritus van de Katholieke Kerk.
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Ğ;'ĞŶŶĞƉƐĞͿ<ĞƌƐƚƐƵƌƉƌŝƐĞǀĂŶĚŝƚũĂĂƌ͗

ǮʹͲͳ ǯ
ĂƚĞƌĚĂŐ ϭϲ ĚĞĐĞŵďĞƌ Ă͘Ɛ͘
ǀĞƌƐĐŚŝũŶƚ ͚ϮϬϭϳ ĞĞŶ ũƵďŝůĞƵŵͲ
ũĂĂƌ ŝŶ ǀŽŐĞůǀůƵĐŚƚ͕͛ ϰϬϬ ũĂĂƌ
^ƚĂĚŚƵŝƐ'ĞŶŶĞƉ͘ĞŶǀĞƌƐůĂŐŝŶ
ǁŽŽƌĚĞŶǀŽŽƌĂůďĞĞůĚǀĂŶŶĂͲ
ŐĞŶŽĞŐĂůůĞŝŶŚĞƚ:ƵďŝůĞƵŵũĂĂƌ
ϮϬϭϳ ŝŶ ĚĂƚ ŬĂĚĞƌ ŝŶ 'ĞŶŶĞƉ
ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞ ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ͘
ƵŝƚĞŶ ǌŽ͛Ŷ ϴϰ ďƌƵŝĚƐƉĂƌĞŶ͕
ŬŽŵĞŶ ŽŽŬ ĂĂŶ ďŽĚ ĚĞ
ǀŝĞƌŝŶŐĞŶ ƌŽŶĚŽŵ ϰϬϬ ũĂĂƌ
^ƚĂĚŚƵŝƐ͕ ĂĂŶŐĞǀƵůĚ ŵĞƚ ƚǁĞĞ
ŶŽŽŝƚ ĞĞƌĚĞƌ ŐĞƉƵďůŝĐĞĞƌĚĞ
ŵĞŵŽŝƌĞƐ͘ Ğ ĞĞƌƐƚĞ ǀĂŶ ŽƵĚͲ
ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ :ŽŚĂŶ ǀĂŶ ĂŶŶŝŶŐ
ŽǀĞƌǌŝũŶĂƌƌĞƐƚĂƚŝĞĞŶŽŶƚƐŶĂƉƉŝŶŐ
ŝŶϭϵϰϰĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞǀĂŶŵĞǀƌŽƵǁ
ǀĂŶ ĂŶŶŝŶŐ ĚŝĞ ŵĞƚ ĚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ
ŶĂ ĞĞŶ ŽǀĞƌŚĂĂƐƚ ǀĞƌƚƌĞŬ Ƶŝƚ 'ĞŶͲ
ŶĞƉŝŶ/:ƐƐĞůƐƚĞŝŶďĞůĂŶĚĚĞ͕ǁĂĂƌǌĞ
͚ǀƌĞƐĞůŝũŬĞƵƌĞŶĚŽŽƌŵĂĂŬƚ͛͘

Ǧ  

'EEW͘ůƐƵǀĂŶĚĞĞŶĞŬĂŶƚǀŽŽƌŽŶǀĞƌŐĞƚĞůŝũŬĞĨĞĞƐƚͲ
ĚĂŐĞŶďĞŶƚĞŶǀĂŶĚĞĂŶĚĞƌĞŬĂŶƚŬŝĞƐƚǀŽŽƌŐĞŵĂŬ͕ŬŽŵƚ
Ƶ ĚŝƚũĂĂƌŝŶ,ĂƌƚũĞ'ĞŶŶĞƉĂĂŶƵǁƚƌĞŬŬĞŶ͘sŽŽƌŐƌŽĞŶƚĞ
ΘĨƌƵŝƚ͕ǀůĞĞƐǁĂƌĞŶ͕ǀŝƐƐƉĞĐŝĂůŝƚĞŝƚĞŶĞŶĂůůĞƐŽŽƌƚĞŶďƌŽŽĚ
ǁŽƌĚƚ Ƶ ďŝŶŶĞŶ ĞĞŶ ƐƚƌĂĂů ǀĂŶ ϭϬϬ ŵĞƚĞƌ ŐŽĞĚ ĞŶ ǀĂŬͲ
ŬƵŶĚŝŐŐĞŚŽůƉĞŶ͘DĂĂƌĚĂƚŶŝĞƚĂůůĞĞŶ͘ĞǌĞŵĂĂŶĚƐƚĂĂƚ
ďŝũ ĂůůĞ ĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ ĞǆƚƌĂ ;ĂŶĚĞƌƐ ŽŽŬ ǁĞů ŚŽŽƌ͊Ϳ ŝŶ ŚĞƚ
ƚĞŬĞŶ ǀĂŶ ĂĚǀŝĞƐ͕ ƚŝƉƐ ĞŶ ƉƌŽĞǀĞƌŝũƚũĞƐ ǀĂŶ ĂůůĞƌůĞŝ ůƵǆĞ
ĂƌƚŝŬĞůĞŶĞŶŬƌĂĂŬǀĞƌƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƚĞŝƚĞŶǁĂĂƌĚĞǌĞƌĚĂŐĞŶǌŽ
ǀĞĞůǀƌĂĂŐŶĂĂƌŝƐ͘KŵŚĞƚƵŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬƚĞŵĂŬĞŶůŝŐƚĞƌ
ŝŶĂůůĞǁŝŶŬĞůƐĞĞŶŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚĞďĞƐƚĞůůŝũƐƚǌŽĚĂƚƵƚŚƵŝƐ
ŽƉƵǁŐĞŵĂŬƵǁŬĞƵǌĞƐŬƵŶƚŵĂŬĞŶĞŶďĞƐƚĞůůĞŶ͘hǀŝŶĚƚ
ĚĂĂƌŽƉŽŽŬĚĞĞǆƚƌĂŽƉĞŶŝŶŐƐƚŝũĚĞŶƚŝũĚĞŶƐĚĞǌŽŶĚĂŐĞŶ
ǀŽŽƌ<ĞƌƐƚĞŶEŝĞƵǁũĂĂƌ͘ŶĂůƐƵĚĂŶŶĂŚĞƚďŽŽĚƐĐŚĂƉͲ
ƉĞŶĚŽĞŶďŝũ>ƵĐĂƐƐĞŶĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞĞŵƚďŝũŚƵŶŐĞǁĞůĚŝŐĞ
<ĞƌƐƚƐŚŽǁ͕ ŽŶƚŬŽŵƚ Ƶ Ğƌ ŶŝĞƚ ĂĂŶ Žŵ ĚĂĂƌ ĞĞŶ ŬĞƌƐƚͲ
ƐƚƵŬũĞͬďůŽĞŵĞƚũĞ ĂĂŶ ƚĞ ƐĐŚĂĨĨĞŶ ǀŽŽƌ ŽƉ ĚŝĞ ĨĞĞƐƚĞůŝũŬ
ŐĞĚĞŬƚĞƚĂĨĞů͘

Ğ ǀŝĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ϱϬϬ  ũĂĂƌ 'ĞŶŶĞƉ  ZĞĨŽƌŵĂƚŝĞƐƚĂĚ  ŚĞƌŝŶͲ
ŶĞƌĚĞŽŶƐǁĞĞƌĂĂŶ͚ĞĞŶƚŽůĞƌĂŶƚĞƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ͕͛ϭϬϬũĂĂƌ
DĂƚŝŐŚĞŝĚ Θ 'ĞŶŽĞŐĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ ƌŝũŬĞ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐůĞǀĞŶ
ǁĂĂƌǁĞǌŽƚƌŽƚƐŽƉǌŝũŶĞŶ^ƵŵŵŵĞƌƚŝŵĞŽǀĞƌŚŽĞĞĞŶƵŝƚ
ŶŽŽĚŐĞďŽƌĞŶŝŶŝƚŝĂƚŝĞĨŶĂϭϬũĂĂƌŶŽŐƐƚĞĞĚƐƐƉƌŝŶŐůĞǀĞŶĚ
ŝƐĞŶĚĞ'ĞŶŶĞƉƐĞǌŽŵĞƌƐǀŽŽƌŐŽĞĚŚĞĞĨƚǀĞƌĂŶĚĞƌĚ͊
/Ŷ ŚĞƚ ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ ͚ŝŶ ĚĞ ƐĐŚĂĚƵǁ ǀĂŶ ŚĞƚ ^ƚĂĚŚƵŝƐ͛ Ž͘Ă͘
ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ ĨŽƚŽƌĞƉŽƌƚĂŐĞƐ ǀĂŶ ĚĞ ^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐƉƌŽĐĞƐƐŝĞ͕
'ŝůĚĞŶͲŽŶƚŵŽĞƚŝŶŐƐĚĂŐ͕,Ğƚ^ƚĂĚŚƵŝƐůŝĞĚĞŶDĂEŝĞ&ĞƐƚ͘

,ĞƚϮϰϬƉĂŐŝŶĂ͛ƐƚĞůůĞŶĚĞďŽĞŬŝƐƚĞŬŽŽƉďŝũZhE'ĞŶŶĞƉ͕
,Ğƚ'ůĂǌĞŶtŝŶŬĞůƚũĞŝŶtůĂƌĞŶƐŚŽĨĞŶďŝũWƌŝŶƚŵĂƌŬƚ͘ĞƵ
ĞŶŬŽƐƚΦϭϰ͘ϵϱ

ůůĞǀĞƌƐͲŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐǁĞŶƐĞŶƵǀĂŶĂĨĚĞǌĞƉůĂĂƚƐĂůǀĂƐƚ
ĞĞŶ^ŵĂŬĞůŝũŬ<ĞƌƐƚĨĞĞƐƚĞŶǀŽŽƌǀŽůŐĞŶĚũĂĂƌĞĞŶďĞƐƚĞ
'ĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͘ůƐƵŐĞǌŽŶĚĞĞƚͬďůŝũĨƚĞƚĞŶŐĂĂƚĚĂƚůĂĂƚƐƚĞ
ďĞƐůŝƐƚůƵŬŬĞŶ͊
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<ĞƌƐƚŵŝƐ
Ooit heb ik wel eens geschreven dat ik met kerstmis
in 1945, twaalf Missen en
een lof heb gediend. Om
enigszins de toenmalige situatie te kunnen begrijpen
moet ik de omstandigheden
er wel bij vertellen.
De oorlog was nog maar een
half jaar verleden tijd. Groesbeek, maar vooral “De Horst”
lag volledig in puin. Er was
hier geen enkele woning die nog bewoond kon worden.
Ook de kerk was totaal verwoest. Van de pastorie
stonden nog vier muren overeind, maar het dak lag er af.
Er waren nog maar weinig gezinnen terug van evacuatie.
Diegenen die al terug waren woonden veelal in kippenhokken of schuurtjes, die met triplex van de zweefvliegtuigen enigszins dicht gemaakt waren. Er werd al wel
ijverig gebouwd aan noodwoningen om de gezinnen die
nog steeds elders verbleven onderdak te geven. Ook de
pastorie was met wat golfplaten en triplex weer een
beetje bewoonbaar. Een grote kamer deed dienst als
kerk. Een wat opgehoogde tafel was altaar. Op het altaar
lag een natuursteen zo groot als een boek. In de steen
was een kruisje gehakt. Vier van dit soort stenen waren
op vier hoeken in de kerk gemetseld. Ik had deze tussen
het puin van de kerk gevonden en aan de pastoor
gegeven die daar heel blij mee was. “Die leggen we op
het altaar“ zei de pastoor. Ook had ik nog een kruisbeeld
gevonden, waarvan het corpus door het puin van de
kerk, ingedrukt was. (Ik heb het nog steeds)
De inventaris van deze provisorische kerk bestond uit
heel veel verschillende keukenstoelen. Er was een heel
oud gekregen harmonium en het zangkoor bestond uit
vier koorzangers die al terug waren van de evacuatie.
Met wat kaarsen op de altaartafel (die af en toe
uitwaaiden) werd KERSTMIS gevierd. Een carbidlamp
zorgde voor wat licht.
Jan, zei de pastoor, jij bent de enige misdienaar die terug
is dus jij moet maar alle Missen dienen. “Goed meneer
pastoor” zei ik. Toen wist ik nog niet dat het twaalf
Missen zouden worden. In die tijd was echter elke
priester verplicht drie Missen te lezen. Nu wil het geval
dat er met Kerst twee geestelijken bij hun familie thuis
waren, die ook drie Missen moesten lezen. Met de
pastoor v.d. Leeden en zijn plaatsvervanger door de week
(Pater Rijcken) die ook wel de “kastenpater” genoemd
werd, waren het dus vier geestelijken die alle vier, drie
Missen moesten lezen in het “Kerkhok”. De kastenpater

werd zo genoemd omdat hij aangewezen was door de
gemeente, om de hulpgoederen die van de “H.A.R.K.”
(Hulp Actie Rode Kruis) ter beschikking werden gesteld
aan de noodlijdenden, te verdelen.
Kerstmis 1945 was ik min of meer de hele dag in de kerk,
want ’s middag was er ook nog een Lof. Toch denk ik er
nog wel eens terug aan die eerste Kerst na de oorlog,
als ik nu de rijkdom, de warmte en het licht in de kerken
zie. Aan alle lezers van mijn verhalen wens ik een
“Zaolig Kerstmis”
:ĂŶŝŬŚŽůƚ;'ǌŶ͘Ϳ

ΎΎ/ŶŵĞŵŽƌŝĂŵ͗ĞŬĞŶ,ƵŝƐŵĂŶΎΎ
Het is niet mijn gewoonte anekdotes te vertellen bij een
begrafenis, maar ik weet zeker dat ik hiermee in de stijl
blijf die de Deken wilde. Ook de mooie begrafenismis had
op zijn verzoek géén droevig karakter.
Het is ongeveer 17 of 18 jaar geleden dat hij mij opbelde
en zei: Jan we moeten eens praten over het dauwtrappen. Kunnen we dat dauwtrappen niet samen doen, jij
vertelt als natuurgids iets over de natuur en dan zal ik
tijdens de wandeltocht de velden zegenen. Op de
Yshövel bij Mat Jansen zal ik dan de “Veldmis” opdragen.
Hier hoefde ik niet lang over na te denken en heb daar
onmiddellijk mee ingestemd.
**Zo liepen we een keer langs de Niers met de “dauwtrappers” en bleven staan, daar waar aan de rechterkant
een groot aantal prachtige villas staan, de een al mooier
dan de ander. Ik vertelde mijn natuurverhaal en daarna
zegende de Deken de weilanden aan de Niers. Hij draaide
zich ook om in de richting van de villas, waarop ik zei:
“doe deze maar wat minder, want ze zijn al rijk gezegend
met aardse goederen.” Hier moest hij geweldig om
lachen. Je hebt gelijk Jan zei hij, maar misschien hebben
ze de zegen nog wel harder nodig dan wij.**
** Een eindje verder op dezelfde weg vertelde ik over de
bloemen en de plantjes die we langs de weg zagen. Een
paar prachtig witte zwanen met gestrekte hals kwamen
wat dichterbij om mijn verhaal te aanhoren, zo leek het
wel. Toen de deken begon te zegenen vlogen ze luid
kwakend weg. Jij Jan, zei de Deken, jij lijkt meer op St.
Franciscus (die preekte voor de dieren) dan ik.**
Deken Everardus jij was een prachtmens!
Moge hij rusten in vrede!
:ĂŶŝŬŚŽůƚ;'ǌŶ͘Ϳ
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Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Jullie kennen vast allemaal het verhaal van hoe hij
in een stal geboren werd. Dat verhaal willen we naspelen in de Mis op Kerstavond. Natuurlijk
hebben we daar hulp bij nodig! Dus lijkt het jou leuk om mee te doen? Geef dat dan door aan
Pastoor Kessels via info@parochie-martinus-gennep.nl. Je mag ook een stukje lezen of een
ander taakje doen. We willen vantevoren één keer oefenen: op 17 december om 11.30 uur. Doe
je mee?
Ook als je niet mee wilt doen aan het Kerstspel, ben je natuurlijk van harte welkom in de kerk
op 24 december. Het wordt een mooie, gezellige viering met de harmonie en het kinderkoor!
Tot dan!

Wil je ook wel een
Kerststal op je kamer?
Of misschien juist onder
de Kerstboom? Maak
dan zelf deze stal! Kleur
de plaatjes zo mooi
mogelijk in, plak de
bladzijde op karton en
knip de figuren uit.
Knutsel een stalletje van
een lege (schoen)doos
en plak de figuren er in
door de rand aan de
onderkant om te
vouwen en vast te
plakken in de doos.
Veel plezier ermee!

Namens de werkgroep Kind en Kerk alvast een zalige Kerst
toegewenst en alle goeds voor 2018!
tĞƌŬŐƌŽĞƉ<ŝŶĚĞŶ<ĞƌŬ͗ Ilse van den Goor en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Kessels
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl
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