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Gedoopt 
 

 
Melody de Man, dochter van Ollie de Man en Silvana 
Gerrits, zusje van Lammert, Marciano en Guitana, 
Boxmeer. 
 

 
Owen Reintjes, zoon van René en Kim Reintjes-
Verwaaijen, broertje van Nick, Dr. Nolensstraat. 

 
Djaëlle Willems, dochter van Henri Willems en Dolinda 
Scheffers, Prins Hendrikstraat. 
 
 

Advent met de kinderen 
 

 
Communicanten en andere kinderen waren weer druk in 
de weer met het maken van Adventskransen. Met dank 
aan de werkgroep, het buurhuis “Van Ons” en iedereen 
die heeft geholpen! 

 
Toen iedereen klaar was, mocht de pastoor op de stoel 
van Sinterklaas gaan zitten. Samen met de kinderen 
werden afspraken gemaakt voor de Mis en werden de 
taken verdeeld. 
In deze Mis vormden de communicanten van 2016 een 
vriendenkring rond het altaar, met daarop de Communie 
waar ze nu alleen nog maar naar mochten kijken… 
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Start: tussen 19.00 en 20.00 bij basisschool “De Ratel” 
in Gennep-Zuid. 

Om 19.00 uur is in de kerk van Gennep-Zuid een Woord- 
en Communiedienst, verzorgd door vrijwilligers en 
opgeluisterd door koor Esperance. 
Kinderen die willen helpen kunnen worden opgegeven 
bij: dhr. Vincent van Riet, T 512022 of 
E vpp_van_riet@hotmail.com . 
 

De H. Mis van 19.00 uur wordt opgeluisterd door het 
kinderkoor en de Harmonie; De H. Mis wordt door NIMA 
live uitgezonden op ZIGGO kanaal 44. 
Kinderen die mee willen helpen of mee willen spelen in 
het Kerstverhaal kunnen zich opgeven via email bij: 
info@parochie-martinus-gennep.nl . 
We oefenen op zondag 20 december om 10.45 uur in de 
kerk. Kun je niet bij het oefenen zijn? Geen probleem, 
geef je dan toch gewoon op, niet alle taken hoeven te 
worden geoefend. 
 

 
Vijfentwintig belangstellenden hadden zich aangemeld 
voor deelname aan de excursie “Op zoek naar de sporen 
van Norbertus in Gennep, Bedburg en Xanten” op vrijdag 
16 oktober 2015. De samenkomst van de deelnemers 
vond plaats in de bestuurskamer van de Norbertus-
parochie in Gennep-Zuid. Daar werden we hartelijk 
ontvangen door bestuurslid Coen Ploum die voor een 
heerlijke kop koffie en thee had gezorgd. Hij ging nog 
eens kort in op het leven van Norbertus en was 
benieuwd welke sporen Norbertus in de regio heeft 
achtergelaten. Hij wenste een ieder een fijne dag toe. 
Hierna gaf André Vermeulen uitleg over de excursie. 
Vervolgens kreeg stadsdichter Piet Tunnesen gelegen-
heid het Norbertusgedicht voor te lezen. Voor zijn 
inbreng werd hem een aardigheid aangeboden. Hierna 
vertrokken de deelnemers in zes auto’s naar de 
Bloemenstraat tegenover het Genneperhuis. 
Na enkele stappen richting Genneperhuis gezet te 
hebben, vertelde Ted Noij over de lotgevallen van deze 
vesting in de Spaanse en Franse tijd om vervolgens zo’n 
900 jaar terug te blikken in de tijd. Het Genneperhuis was 
toen een motte: een aarden omwalling met daarbinnen 
een woontoren op een stenen fundament. 
We zijn dan in de tijd van Norbertus’ geboorte rond 1082 
uit adellijke ouders, afstammelingen van het Huis van 

Lotharingen en Karel de Grote. Voor zover bekend zijn uit 
het huwelijk drie jongens geboren. De oudste, Heribert 
zou zijn vader als heer van Gennep opvolgen, Norbertus 
de tweede zoon was voorbestemd een geestelijk ambt te 
bekleden en Erembert de derde zoon werd militair. Hij 
zou tijdens een slag in Zwitserland zijn gesneuveld. 
Mogelijkerwijs is hij lafhartig vermoord. 
Hierna werd de reis voortgezet naar Bedburg. Daar 
werden we in de parochiekerk St. Markus verwelkomd 
door Norbert Pies. Na een welkomstwoord door pastoor 
Luerwer hield de heer Pies zijn verhaal over de 
geschiedenis van Bedburg en het ontstaan van het 
Norbertijnerklooster te Bedburg. In de pauze werd ons 
gezelschap in de zaal van het parochiehuis verrassend 
onthaald op hartige en zoete taart met koffie of thee. Na 
enige uitleg over een project in India, waarbij kinderen 
een kans krijgen onderwijs te volgen, werd spontaan een 
vrijwillige duit in de pet gedaan voor dit prachtige 
project. Hierna werd de excursie in de kerk vervolgd over 
de geschiedenis van de kerk, waarbij de oude prent uit 
het midden van de 18e eeuw van Jan de Beyer nog 
tevoorschijn kwam. Ook werd gewezen op de 
verschillende opmerkelijke interieurs en glas-in-lood-
vensters. Na hartelijke dankzeggingen werden de heren 
Luerwer en Pies nog verblijd met een fles wijn. 
Nu werd de excursie vervolgd naar de idyllisch gelegen 
Fürstenberg nabij Xanten, waar Bert Paquay inging op 
het kloosterleven van Norbertus op deze plaats. Nadat de 
sleutel van het kerkje was opgehaald kon een blik in die 
kerk worden geworpen. Deze zag er verrassend uit met 
mooie beelden en herdenkingsstenen aan de muur. Ook 
bijzonder was de authentieke trap die naar de 
zolderverdieping leidde. 
Na het bezoek aan de Fürstenberg werd een heerlijke 
lunch gebruikt in het Stadcafé op de Markt in Xanten. 
Om 14.00 uur werden we opgewacht in het Stifts-
museum waar we een rondleiding kregen langs 
interessante en opmerkelijke kerkgoederen, -gewaden 
en -boeken. Na de rondleiding kwamen we via de 
kloosterhof met zijn prachtige rondgang in de Dom uit, 
waar we werden rondgeleid langs de twee vensters die 
bijzondere momenten uit het leven van Norbertus 
vertellen en in de crypte met het wonderlijke verhaal 
over de relikwieën van St. Victor. 
Na deze rondleiding brachten we nog een kort bezoek in 
de Michaelskapel onder de doorgaande poort naar de 
Dom waar Norbertus na zijn wonderlijke bekering 
gewoond zou hebben. 
Onder dankzegging voor de deelname van eenieder ging 
ieder zijns weegs naar huis, de organisatoren met een 
tevreden gevoel achterlatend. 
 
Ted Noij. 
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 Ilse van den Goor,  Linda van Elst, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman 

Email: info@parochie-martinus-gennep.nl 
Kinderpagina 14, december 2015 

   

      
        Dit keer staat de pagina in het teken van Kerstmis 
 

 

 

 
 

Namens de werkgroep Kind en Kerk alvast een zalige Kerst 
toegewenst en alle goeds voor 2016! 

  KINDERPAGINA   

 

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 Bouman via info@parochie-martinus-
gennep.nl. We willen vantevoren één keer oefenen: op zondag 20 december na de Mis, 
dus om 10.45 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! 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! 
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Kerstmis is een schitterend feest om te vieren, maar het 
is ook een feest met een harde achtergrond als realiteit: 
Jozef en Maria vonden geen plaats in de herberg, de deur 
bleef gesloten. Daarna waren ze zelfs vluchteling: ze 
zochten hun toevlucht in Egypte, tot het na het overlijden 
van de koning weer veilig was voor hen en vooral: voor 
hun kind. 
 

Gelukkig hebben wij deuren waarachter we kunnen 
wonen en kerkdeuren die opengaan om te vieren. Maar: 
welke deuren openen we zelf voor de Ander en de 
ander? 
Graag wens ik u dit als pastoor, mede namens alle leden 
van het kerkbestuur.  
 

 
Pastoor Bouman 
 

 
In een parochie met zo’n 250 vrijwilligers zijn er altijd 
mensen die komen…. en mensen die gaan. We staan 
daar niet altijd even publiekelijk bij stil, maar we mogen 
elkaar dankbaar zijn wat we samen voor onze eigen 
gemeenschap betekenen.  
Hanneke heeft zich jarenlang ingezet voor de 
kinderactiviteiten, eerst in Gennep-Zuid en daarna in de 
beide parochies. Nu haar eigen kinderen groter worden, 
is de tijd gekomen het stokje over te dragen. Als teken 
van de dankbaarheid van de kinderen ontving ze bij de 
laatste viering een Adventskrans van de kinderen. 
Hanneke en alle vrijwilligers: dank voor de inzet! 
 

 
Op 8 december opende paus 
Franciscus de heilige deuren van de 
Sint Pieter en daarmee ook het jaar 
van barmhartigheid.  
Door dit jaar wil onze paus bij 
iedereen het besef versterken dat 
God voor ons allemaal een 
barmhartige vader is: dat we 
mogen leven in het besef dat Hij van ieder van ons houdt. 
Deze zelfde boodschap straalt de paus uit door heel zijn 
denken en doen. Hij wil ons uitnodigen om in zijn 
voetstappen te staan en ook zelf de houding van 
barmhartigheid uit te stralen in onze omgeving. 
Kerstmis kan daarbij een hele mooie aanleiding zijn om 
zelf de eerste stap te zetten naar God of naar 
medemensen, wanneer in de loop van de tijd de relatie 
verwaterd of verstoord is.  De paus laat ons zien dat juist 
de houding van barmhartigheid een grote kracht in onze 
wereld kan zijn! 
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Pastoor:

T (0485) 51 18 88

Em.-deken:

T (0485) 32 53 22

Kerk:

Kantoor:

Website:

aste mis jden:

Kerkbijdragen:

Andere betalingen:

isinten es:

Vermelding: 

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:

 
Za 19-12 19.00 Samenzang 
Zo 20-12 10.00 Herenkoor 
Do 24-12 19.00 Gezinsmis met kinderkoor en Harmonie 
  21.00 Genneps Vocaal Ensemble 
Vr 25-12  Dames- en Herenkoor 
Za 26-12 10.00 Samenzang Kerstliederen (geen avondmis!) 
Zo 27-12 10.00 Samenzang 
Do 31-12 19.00 Nej Heijs 
Vr 01-01 10.00 Samenzang 
Za 02-01 19.00 Samenzang 
Zo 03-01 10.00 Samenzang 
Za 09-01 19.00 Samenzang 
Zo 10-01 10.00 Herenkoor 
 
Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het 
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt. 
Iedere dinsdagavond  is er om 19.00 uur een avondmis in de nieuwbouw van de 
Norbertushof: ook niet-bewoners zijn van harte welkom. 
 

 
De feestdagen staan weer voor de deur en ook wij van 
religieus Museum de Crypte zijn al in de stemming. 
Om het museum open te kunnen houden zijn wij 
afhankelijk van jullie donaties en ook dit jaar vragen wij u 
of u een bedrag kunt missen zodat wij tussen Pasen en 1 
oktober open kunnen blijven voor publiek. 
U kunt een bedrag overmaken op banknr. NL 74 RABO 
0135 0353 33 t.n.v. ‘RK Parochie H. Martinus te Gennep’ 
met vermelding van ‘donatie Museum de Crypte’. 
Bij voorbaat dank en van ons allemaal wensen wij u 
Prettige Feestdagen en een goed 2016.  
 

 
Kerkbijdrage aug € 663,97 Collectes aug € 659,25 
Kerkbijdrage sept € 1.358,93 Collectes sept € 960,70 
Kerkbijdrage okt € 1.225,29 Collectes okt € 1.614,48 
Kerkbijdrage nov € 807,25 Collectes nov € 1.508,16 
Totaal 2015 € 18.778,68 Totaal 2015 € 11.349,53 
 

De kerkbijdrage is de “contributie” waardoor uw kerk kan blijven bestaan. NL 95 
RABO 0135 0361 19 is het rekeningnummer waarmee u ervoor zorgt dat ook de 
komende generaties Kerstmis kunnen blijven vieren! 
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Norbertusparochie
Pastoor:

T (0485) 51 18 88

Kerk:

Kantoor:

T (0485) 51 51 00

Website:

Vaste mis jd:

Kerkbijdragen:

isinten es:

Vermelding: 

Dopen, huwelijken:

Uitvaarten:

 
Vr  18-12 09.30 uur twee Kerstvieringen Mikado 

19.00 uur Start van de kersttocht basisschool De Ratel  
Za 19-12 17.45 uur Samenzang 
Di 22-12 14.00 uur Kerstviering Zonnebloem 
Wo 23-12  09.30 uur  Kerstviering Dagbesteding Dichterbij regio-oost 
Do 24-12 19.00 uur WoCo-viering met het koor Esperance 
Do 25-12 11.00 uur Gemengd- en Gelegenheidskoor 
Za 26-12 17.45 uur geen Viering 
Za 02-01 17.45 uur Samenzang 
Za 09-01 17.45 uur Samenzang 
Za 16-01 17.45 uur Samenzang 
Tevens is er iedere zaterdag om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale 
dienst van Dichterbij. 

 
Aan het einde van het jaar dankt het kerkbestuur al die mensen welke de parochie 
ondersteunen met hun financiële bijdragen. Uw vrijwillige kerkbijdrage is onze 
inkomstenbron! Daarom een oprecht dankwoord aan allen. Mogen wij ook het 
komende jaar weer op uw aller steun blijven rekenen? 
Kerkbijdragen t/m november: (2014) € 11.301,16  -  (2015) € 11.466,77 
Collecten t/m november: (2014) €    3.002,60  -  (2015) €    3.179,36 
Mocht u uw kerkbijdrage voor 2015 nog niet hebben overgemaakt, dan vindt u 
onderstaand het de banknummer van de parochie. 
U kunt uw kerkbijdrage storten op rekeningnummer:  
Rabobank: NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van parochie St. Norbertus 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!
 

Het adres van de pastorie is het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,  
6591 DL Gennep. Telefoon 0485-511888 of email hbouman@plex.nl. 
Donderdagavond 17 december van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het 
kerkbestuur nog aanwezig in de pastorie De Heistolp, Norbertplein 18. Op 24 en 31 
december is er geen spreekuur.  

. 
E-mailadres van de parochie:  kerk@norbertusparochie.nl 
Website:      http://www.norbertusparochie.nl 
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In 2015 stonden we stil bij de 900e verjaardag van de 
bekering en de wijding van de grote heilige Norbertus 
van Gennep. Hij werd geboren op het Genneperhuis, 
groeide op in Xanten en speelde een belangrijke rol aan 
het keizerlijk hof. Het ging hem voor de wind, totdat hij in 
1115 een sterke bekeringservaring had. Hij ging in 
armoede leven, trok rond en stichtte kloosters. 
Uiteindelijk werd hij aartsbisschop van Maagdenburg, 
waar hij ook stierf. Later werd zijn graf verplaatst naar 
Praag, waar het nog altijd door velen wordt bezocht. 
Hij leeft op vele plaatsen voort, zoals in de naam 
“Norbertuskerk”, “Norbertushof”, het mozaïek in de 
raadszaal, het beeld op de Markt in Gennep. 
In het afgelopen jaar nam een werkgroep van de heren 
Noij, Paquay en Vermeulen ons mee in de voetsporen 
van deze beroemde Gennepenaar. 

 
Recent gingen ze nog met een groep belangstellenden 
letterlijk in de voetsporen van Norbertus, waarover in 
deze Gennepenaar elders meer. 
 

 
Onder grote belangstelling, waaronder de laatste 
veteranen en de gouverneur van Limburg, vierden we als 
Gennepse gemeenschap de 70e verjaardag van de 

bevrijding. Een viering met een meervoudige emotie, 
want: niemand was erbij toe het gebeurde… heel 
Gennep was immers langdurig geëvacueerd. Om de 
herinnering voort te laten bestaan en om onze bevrijders 
te eren, werd de Niersbrug omgedoopt in de Highlander-
bridge. Opdat we nooit vergeten! 
 

Inmiddels is het kinderkoor niet meer weg te denken uit 
onze parochie. Het enthousiasme straalt van de dirigente 
Jacqueline Fijnaut en van de kinderen af, zoals recent nog 
bij de gezinsmis van de Advent. 

 
We hebben daarmee als parochie een grote stap gezet. 
Maar er komen ook weer nieuwe vragen: hoe kan het 
toch dat geen enkel kind van de grote basisschool “De 
Ratel” tot nu toe de weg naar het koor weet te vinden, 
terwijl de kinderen die meedoen zo enthousiast zijn? 
En: hoe kunnen we activiteiten organiseren, waarmee we 
ook de tieners blijven boeien? Want juist de tienerjaren 
zijn cruciale jaren, waarin je keuzes voor je leven maakt… 
 

 
Wat dat betreft kunnen we als parochie een voorbeeld 
nemen aan de Carnavalsverenigingen. Jong geleerd, oud 
gedaan! Van Coloradokever naar Bombakkes naar de 
Waggelaars… 

Nee, Carnaval is niet alleen lol en drinken. Dat bleek ook 
wel weer tijdens de laatste Carnavalsmis, waarmee op de 
11e van de 11e het seizoen werd geopend.  De  drie   
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Anna Maria Ullenbroeck-Rutten 
 

* 16-02-1931 
† 05-11-2015 

 
Terwijl een warme herfstzon de dagen omlijstte, gleed jij 
rustig uit het leven weg. 
 
Jouw leven… een leven waar wij met trots en 
dankbaarheid op terugkijken. We hebben mogen 
genieten van je zorg, je hartelijkheid en je onvoor-
waardelijke steun. Samen met pap heb je ons laten 
opgroeien tot de mensen die we nu zijn. 
 
De partners van de kinderen werden liefdevol in de 
familiekring opgenomen. Je kleinkinderen en achter-
kleinkinderen kunnen met groot genoegen terugkijken 
op de heerlijke momenten die ze met jou hebben mogen 
beleven. Dank je wel daarvoor. Wij koesteren de mooie 
herinneringen. 
 
‘Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje’. 
Toen pap in 2007 overleed, begonnen we jou ook al een 
beetje te verliezen. Het lijden aan dementie heeft je vele 
beetjes doen sterven. Wat heb je veel moeten doorstaan. 
Nu zijn alle deuren open en ben je thuis. 
 
Dag lieve mam, dag lieve oma, weet dat je altijd in ons 
hart bent. 
 
Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
 
 

 
 
Jeanne van der Wiel-
van den Meijdenberg 
 

* 15-03-1926 
† 06-11-2015 

 
 
 
 
 
Jeanne werd geboren op 15 maart 1926 te Vught en 
groeide op in Oisterwijk samen met drie broers en drie 
zussen. Daar leerde zij Johan kennen en zij trouwden in 
1948. Via Grave zijn zij in 1962 in Gennep terecht 
gekomen alwaar zij een schoenenzaak runden en 
erboven woonden op de Emmastraat. Ook werden zij in 
die tijd lid van het vocaal en dameskoor en brachten zij 
veel tijd door met de opbouw en schoonmaak van 
exposities in museum “de Crypte". Bij de verbouwing van 
de winkel werd er verhuisd naar het Europaplein. In 1988 
mochten zij beiden genieten van hun oude dag en werd 
de winkel vaarwel gezegd. 
Na een aantal jaren moest er wederom verhuisd worden 
en wel naar flat Torenzicht. Daar hebben zij nog lang 
mogen genieten tot het in 2010 met de gezondheid wat 
minder ging. Na een gebroken heup volgde revalidatie in 
verpleeghuis Madeleine Boxmeer en later verpleeghuis 
Norbertushof in Gennep. In die tijd zat Johan op een 
TOP-kamer in verzorgingshuis Norbertushof en werd hij 
vaak naar het verpleeghuis gebracht. Begin 2011 was 
Jeanne zover opgeknapt dat zij overgebracht kon worden 
naar het verzorgingshuis. Samen onder één dak met 
ieder een eigen kamer. 
Helaas sloeg het noodlot toe op 27 juni 2011 toen Johan 
plots overleed. Dit afscheid deed haar veel pijn. Na enige 
tijd krabbelde ze toch weer op uit het dal, helaas ging dit 
wel gepaard met andere kwaaltjes. Een nieuw 
hoogtepunt werd bereikt met de verhuizing naar de 
nieuwbouw. Een mooi appartement met uitstekende 
verzorging. Hier deed ze ook mee aan vele activiteiten, 
zoals de winkelwandeltochten, handwerken voor "de 
Zonnebloem", de H. Mis, het kaartclubje in de middag en 
bij mooi weer de vele wandelingen met familie en de 
petekinderen. 
Het afgelopen jaar volgden de kwaaltjes elkaar wat 
sneller op en gaf zij te kennen dat het maar eens 
afgelopen moest zijn met al het ziekenhuisbezoek. Op 
zondagmorgen 1 november werden de kwalen weer zo 
verdacht dat het verzorgend personeel het niet meer 
verantwoord vond haar thuis te houden. In het 
ziekenhuis ging het van dag tot dag slechter, waarna zij 
op vrijdagmorgen 6 november om 5.10 uur is ingeslapen. 
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Jac Reintjes 
 

* 20-11-1937 
† 07-11-2015 

 
 
 

-Anoek- 
 
Jac, een gewoon mens was hij, geboren in 1937 op “’t 
Riezenbroek”, gestorven aan de Picardie. Tevreden met 
Marij, kinderen en de door hem zo geliefde 
kleinkinderen. 
Hij was een familieman, wanneer het voltallige kroost 
aanwezig was, kon hij in stilte genieten. Werk was voor 
hem belangrijk, eenmaal thuis was hij snel weer bezig 
rondom huis of in zijn geliefde tuin. Intens gelukkig was 
hij daar. Mennen met de eigenhandig gerestaureerde 
wagen van de familie, genietend van paard en natuur. 
Hij had niet veel nodig. Deed alles het liefst zelf, klussen 
in huis of bij familie. Hij stond altijd voor iedereen klaar, 
niemand deed tevergeefs een beroep op hem. Het geloof 
speelde een belangrijke rol in het leven van Jac. Hij 
bezocht trouw de Zaterdagavondmis. De laatste jaren 
ging hij samen met Marij maandelijks naar Kevelaer, 
waar zij de kerkdienst bezochten. Samen staken zij een 
kaarsje op om de moed erin te houden. 
Met het inleveren van de kwaliteit van leven had Jac veel 
moeite. Zijn grote verdriet was het willen, maar niet 
meer kunnen. 
Jac, papa en opa, je hebt geweldig goed voor ons gezorgd 
en veel bijgedragen aan ons leven. Bedankt voor de 
mooie tijd die we samen doorbrachten. We gaan je 
missen. 
 
Als familie willen wij u hartelijk bedanken voor alle 
belangstelling, steun en medeleven. Dit sterkt ons in het 
verwerken van ons verdriet. 
 
Marij Reintjes-Peters 
Geert, Doranne, Anoek en Maud 
Mariëlle, Richard, Floor en Kie 
 
 
 
 
 
 

 
Niet meer weg te denken in Gennep: de Niersjaarsduik! 
Ook voor wie niet deelneemt: het is een ideaal moment 
om elkaar op Nieuwjaarsdag om 14.00 uur te ontmoeten 
en elkaar het beste te wensen voor dit nieuwe jaar. 

Zo net voor de Kerst kiezen veel muziekgezelschappen 
ervoor een Kerstconcert te organiseren. Harmonie Unitas 
et Fidelitas Gennep kiest ervoor om het nieuwe jaar goed 
te beginnen; natuurlijk met muziek! Zondag 3 januari 
2016 vanaf 11.00 uur is iedereen welkom voor een 
ongedwongen Nieuwjaarsconcert in de zaal van Pica 
Mare. Onder het genot van een kopje koffie, thee of 
ranja geniet u samen van een ontspannen nieuwjaars-
concert van de Gennepse harmonie. Breng uw (klein-) 
kinderen en vrienden gerust mee, want zij zullen met u 
gaan genieten van de muziek. Ook de blokfluitgroep zal 
enkele nummers ten gehore brengen. De zeer jeugdige 
muzikanten zijn in september pas begonnen met de 
muziekles, maar spelen toch al een aardig stukje muziek, 
mét nog wat extra’s. Op het programma van de 
harmonie staan bekende en minder bekende nummers 
die passen bij de tijd van het jaar. Het leerlingenorkest 
speelt zelfstandig én samen met het grote orkest enkele 
herkenbare nummers. De harmonie weet uit ervaring dat 
muziek emotie is, maar ook dat muziek maken goed is 
voor de ontspanning en de sociale contacten. 
In 2018 bestaat de harmonie al 200 jaar. Dit hopen we te 
vieren samen met de vrienden van de harmonie, de 
ervaren muzikanten maar meer nog met heel veel jonge 
muzikanten. Daarom willen we ook de blokfluiters van 
onze eigen muziekopleiding en de muzikanten van het 
leerlingenorkest een plaatsje bieden op ons podium. Hun 
vorderingen zullen u zeker verrassen. 
Het nieuwjaarsconcert van harmonie Unitas et Fidelitas, 
is een gezellige manier om het nieuwe jaar te beginnen. 
Zondag 3 januari 11.00 uur in de zaal van Pica Mare dus. 
De entree is gratis. U bent van harte welkom. 



15 De Gennepenaar

TIEN REDENEN VOOR MENSEN VAN 50 JAAR 
EN OUDER OM LID TE WORDEN VAN DE KBO!

1. Tien keer per jaar het magazine Nestor, boordevol leuke en interessante informatie 
en Nestorvoordelen voor senioren.

2. Vier keer per jaar een Limburg magazine in de Nestor met daarin speciale aan-
biedingen en activiteiten in de provincie.

3. De KBO behartigt uw belangen. Wij maken ons sterk voor een goede en betaalbare 
gezondheidszorg, pleiten voor uw inkomen, pensioen en koopkracht en besteden 
aandacht aan wonen, mobiliteit en vervoer.

4. De KBO, met ruim 200.000 leden in Nederland, heeft invloed en wordt gehoord
door overheid en politiek. In Limburg zijn ruim 37.500 mensen lid van de KBO.

5. Deelnemen aan activiteiten in uw eigen woonplaats; ontmoeten, ontspannen, en 
ontwikkelen.

6. Zelf als vrijwilliger aan de slag; laat uw talent niet verloren gaan en blijf actief! 
Er is voor ieder wat wils.

7. Voor hulpvragen in uw gemeente kunt u terecht bij de Vrijwillige Ouderenadviseurs,
zij helpen u de weg te vinden op het gebied van bijvoorbeeld de WMO.

8. Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte door getrainde vrijwilligers.
9. KBO-servicelijn; hier kunt u terecht met uw vragen over wonen, zorg, gezond-

heid, maar ook voor juridische zaken.
10. KBO-ledenvoordeel in de vorm van een voordeelpas en aantrekkelijke kortings-

acties op: collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea, energie-
tarieven Nederlandse Energie Maatschappij, rijbewijskeuring en elk seizoen dagjes uit.
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Ontwikkeling

Computerles/workshops

Leeskring
Busreizen
Cultuuractiviteiten
Digitaal steunpunt
Thema bijeenkomsten

Zorg en welzijn

Ouderen adviseurs
Ziekenbezoek
Bezoek nabestaanden
WMO Clientenraad
Veilig wonen/verkeer
Belasting invulhulp
Keukentafelgesprek

Algemeen

Ouderenoverleg
Overleg op landelijk, 
provinciaal en ge-
meentelijk niveau
Communicatie
KBO contacten in de 
samenleving
Maandelijks nieuws-
brief met activiteiten-
kalender

Gezondheid & Sport

Zwemmen
Fietsen
Fitness
Bridge
Koersbal
Jeu de Boules

DOE MEE MET DE KBO!

Activiteit

Schilderen
Bloemschikken
Borduren
Biljarten
Bingo
Zangkoor
Samen uit eten
Kerstviering
Feestmiddag

Samen zijn wij de KBO!
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Persoon 1 Persoon 2

Voornaam

Voorletters

Tussenvoegsel

Naam

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Postcode 

Woonplaats

Telefoon

E-mailadres

Huwelijksdatum

Ja, ik geef mij / wij geven ons op als lid van de KBO en kan / kunnen op die manier profiteren van alles wat de KBO te 

bieden heeft.

Prettig om te weten doch niet noodzakelijk in te vullen, hobby's en belangstelling:

Ben ook lid van de KBO bij een andere afdeling:      nee                  ja, KBO ……………………………….…….....…...……………………..

Aanmelden kan ook via: www.kbogennep.nl

De contributie bedraagt voor 2016 € 20,00. 
Betalingswijze contributie via automatische afschrijving:  NEE, ik maak de contributie zelf over

op rek.nr. NL35 RABO 0140 6022 83 t.n.v.
KBO St Norbertus

JA , dan onderstaande verklaring invullen

Gennep:  ………….……………………………...……………..               Handtekening:

Datum  :  ……………………………………………………………

Dit formulier s.v.p. afgeven bij of opsturen aan de ledenadministratie St. Norbertus:

M. Artz, Langeweg 178, 6591 XA Gennep                      of                   J. Martens, Emmastraat 22, 6591 DW Gennep

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de KBO St Norbertus te Gennep om van zijn / haar

hier onder genoemde (giro-)bankrekening de jaarlijkse contributie af te schrijven. Indien U het niet eens bent met de

afschrijving, dan kunt U uw bank binnen 60 dagen opdracht geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken

IBAN-nummer:  ………………………………………………………………………………………………………………………….…  Naam van de Bank:  …………………………

De contributie bedraagt voor 2016: € 20,00.

JA, IK DOE MEE MET DE KBO!
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Het is niet mijn bedoeling om te beweren dat de parochie 
waar ik diende erg vooruitstrevend was. Sommige dingen 
gingen als vanzelf waar nu soms heftig discussie over 
gevoerd wordt. 
Wij brachten oecumene al in praktijk voordat het woord 
uitgevonden werd. 
De parochie waar ik mijn misdienaarschap uitoefende 
bestond voor 99,0% uit katholieke gezinnen. Er waren 
echter twee gezinnen die een andere geloofsrichting 
hadden Wij noemde hen “protestanten” en ze gingen 
naar een andere kerk. Dat was dan ook het enige 
verschil, voor de rest deden ze overal aan mee. De 
jongste zoon uit een van deze gezinnen, Berend, voet-
balde samen met ons in de plaatselijke voetbalclub. Ook 
bij begrafenissen en processies liep hij altijd mee. Als er 
met Allerzielen “pesjoenkelen” was deed hij even zo 
vrolijk met ons mee. Het Onze Vader kende hij wel, maar 
het was wel enigszins anders dan dat van ons. Het Wees 
gegroet kende hij weer niet. Voor ons was dat allemaal 
geen probleem…  
 

Op een gegeven moment vroeg Berend aan mij of hij ook 
misdienaar kon worden. Ik zag het al voor mij: een 
“bekeerling” op De Horst. Met zijn vraag ben ik naar de 
pastoor gestapt en hem netjes gezegd dat Berend ook 
misdienaar wilde worden. Ik zou hem het Latijn wel 
bijbrengen. Ik voelde mij al een beetje missionaris!! De 
pastoor keek mij lang aan voordat het antwoord kwam: 
Tja…. Jan, dat gaat zo maar niet en hoe vinden zijn ouders 
dat en is hij gedoopt en hij heeft natuurlijk de Communie 
niet gedaan, enz. enz. Met elke vraag van de pastoor ging 
mijn goede bedoeling in rook op. Geen protestantse 
misdienaar dus!! Voor “missionaris” was ik dus ook niet 
in de wieg gelegd.  

De tante van misdienaar Tieske was naar Lourdes 
geweest. Ze had een grote fles “Lourdeswater” 
meegebracht en was hier heel zuinig mee, want het hielp 
volgens haar overal voor. Het geval wil dat Tieske flink 
verkouden werd en dag en nacht kuchte en hoestte. Hij 
naar zijn tante met de vraag of hij ook een slok 
“Lourdeswater “ van haar kon krijgen. Het antwoord was 
teleurstellend: Nee, dat is voor bijzondere gelegenheden. 
Hij dacht bij zichzelf, zou wijwater ook helpen? Toen 
Tieske de volgende morgen moest dienen, vroeg hij aan 
de pastoor: Wat is het verschil tussen Lourdeswater en 
Wijwater? Och, antwoordde de pastoor eigenlijk niet zo 
heel veel, beide worden gezegend, alleen het 
Lourdeswater komt uit de bron en het wijwater wat wij 
hier hebben komt uit de kraan. Dit antwoord bracht hem 
op een idee! 
Hij haalde thuis een monsterflesje en dook de doopkapel 
in. Hij schepte er een vol flesje uit en dronk dat in een 
teug leeg. Als voorraad nam hij nog een vol flesje mee 
naar huis. Geloof het of niet, maar na twee dagen was hij 
van zijn verkoudheid genezen. 
 

 
December 2015, Jan Eikholt (Gzn.) 
 

 
In 2016 zal de Gennepenaar verschijnen op de data: 13 
januari; 17 februari; 16 maart; 20 april; 25 mei; 6 juni; 7 
september; 5 oktober; 16 november en 14 december. 
De kopij dient telkens in de week ervoor op de dinsdag te 
worden aangeleverd: voor de volgende editie is de 
deadline dus dinsdag 5 januari. 
 
 

 
Di 12-01 14.30 Eerste samenkomst vormelingen 
Zo 31-01 10.00 Carnavalsmis met de kinderen 
Wo 10-02 19.00 Aswoensdag 
Zo 28-02 10.00 Voorstellingsmis communicanten 
Za 19-03 16.00 Knutselen Palmpasen en gezinsmis 
Wo 23-03 19.00 Passiespel in de Martinuskerk 
Zo 03-04 10.00 Eerste H. Communie Martinuskerk 
Za 23-04  ChrisTOFfeldag vormelingen 
Zo 22-05 10.30 Eerste H. Communie Norbertuskerk 
Vr 10-06 19.00 H. Vormsel 
Zo 26-05 10.00 Dankviering en autozegening 
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