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Net na het verschijnen van de vorige Gennepenaar moest ik u meedelen dat de 
bisschop voornemens is mij te benoemen tot pastoor-deken in Heerlen. Een priester 
solliciteert niet op een functie: hij wordt door de bisschop ingezet op die plaats en 
met die taak waarvan de bisschop denkt, dat hij het hardste nodig is. Zo heeft het 
bericht ook mijzelf overvallen, zo’n snelle wisseling is tamelijk ongebruikelijk voor een 
pastoor. Natuurlijk is er een tijd van komen en van gaan, maar een veelgehoorde 
reactie is: proficiat voor jou, maar jammer en veel te vroeg voor Gennep.  
Later zullen uitgebreidere woorden gesproken worden, nu is het vooral even een tijd 
van onzekerheid. Het bisdom geeft aan actief bezig te zijn met de opvolging in 
Gennep; de datum van de wisseling is nu dus nog niet bekend, maar zal ergens in de 
periode mei-juni te verwachten zijn. Het kerkbestuur zal u daarvan op de hoogte 
houden. Ondertussen ben ik gewoon de pastoor en kunt u altijd een beroep op mij 
doen! 
 

Pastoor Bouman 
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Op Palmpasen, zaterdag 19 maart, knutselen we met de kinderen om 16.00 uur de 
Palmpasenkruisen in het buurthuis “Van Ons” aan het Norbertplein. Daarna eten we 
samen een broodje en vieren we om 17:45 uur de gezinsmis, die natuurlijk gezongen 
wordt door het kinderkoor. 
Kinderen die nog mee willen knutselen kunnen worden opgegeven via de email op 
info@parochie-martinus-gennep.nl . Ziet u dit pas op het laatste moment? Aarzel 
dan niet en loop gewoon het buurthuis binnen, dan passen we er een mouw aan. 
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Mede namens alle leden van het gemeenschappelijk kerkbestuur St. Martinus- 
St. Norbertus wens ik u van harte een Zalig Pasen toe! Pasen is het feest van 
verrijzenis, van een nieuw begin, zelfs over de grens van de dood heen. Het laat ons 
zien dat we ons niet moeten laten ontmoedigen in de wereld, maar dat er altijd weer 
hoop is. Van harte welkom natuurlijk ook om dit feest in onze beide kerken mee te 
vieren.  
 

De verdeling van de vieringen is net zoals vorige jaren anders dan in de gewone 
weekenden, dus graag uw bijzondere aandacht zodat u niet aan een gesloten deur 
staat: 
Za 26-03 19.00 Martinuskerk, plechtige Paaswake, Dameskoor 
Zo 27-03 11.00 Norbertuskerk, Eerste Paasdag, Gemengd Koor 
Ma 28-03 10.00 Martinuskerk, Tweede Paasdag, Samenzang 
Welkom! 
 

Pastoor Bouman 
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Kas Reintjes, zoon van Twan en Carina Reintjes-Riga, 
broer van Aniek, Prinses Margrietstraat. 
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Het is inmiddels een gebruik dat de vormelingen een keer 
de Mis dienen, om te ervaren hoe het is om actief deel te 
nemen aan de Mis als voorbereiding op hun vormsel. In 
verschillende groepjes gingen ze enthousiast aan de slag 
alsof ze al jaren niets anders hadden gedaan: 

WŝĞŬĞ͕�dŽŽŶ�ĞŶ�tĞƐůĞǇ�

tŽƵƚĞƌ͕�>ƵĐĂƐ�ĞŶ�WƵĐŬ�

 

EŽƌĂ͕��ũĞŶŶĞƐ�ĞŶ�^ƚĞƌƌĞ�

<ǇĂƌĂ�ĞŶ�&ĞŶŶĂ�
 

Als volgende activiteiten bezoeken ze de passie van 
“zanggroep Palet” op woensdag 23 maart in de 
Martinuskerk en nemen ze deel aan de ChrisTOFfeldag in 
Roermond op zaterdag 23 april.  
Wij wensen deze tieners een hele goede voor-
bereidingstijd op het Vormsel en hele goede laatste 
maanden in groep 8 van de basisschool! 
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Kom dan naar de repetitie van het kinderkoor onder 
leiding van Jacqueline Fijnaut: iedere donderdag 14.15-
15.00 uur in het zaaltje onder de pastorie van de 
Martinusparochie. Welkom! 
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Woensdag 23 maart brengt Zanggroep Palet het 
lijdensverhaal van Christus op een eigentijdse manier in 
de Martinuskerk in Gennep. Het spel start om 19.00 uur 
en duurt ongeveer een uur. De entree is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt zeer 
op prijs gesteld. 
Door middel van zang, verhalen en performance geven zij 
een invulling aan het passieverhaal op een manier die 
recht doet aan het oorspronkelijke verhaal en een 
draagvlak vindt in de huidige samenleving. Alsof u zelf 
meeloopt in de stoet naast Jezus. Cees van Leeuwen liep 
al jaren rond met het idee een eigen invulling te geven 
aan het passieverhaal. Als voorganger in gebedsdiensten 
heeft  hij ruime ervaring opgedaan met de symboliek die 
een rol speelt in het geloof en de interpretatie van bijbel 
verhalen. Zijn grote passie voor toneel maakt dat hij het 
verhaal wil versterken door het te voorzien van theatrale 
elementen. Samen met dirigent Geert Verhallen van de 
zanggroep ‘Palet’ wil Cees van Leeuwen het aloude 
lijdensverhaal van Christus op een “andere” manier laten 
zien en horen. Het is het verhaal van lijden,sterven en 
opstaan gezien door de ogen van Jezus, dus niet 
beschouwt door derden. Om dit tot stand te brengen 
heeft hij zich teruggetrokken in de stilte van een klooster 
om de teksten in hun uiteindelijke vorm op papier te 
krijgen. Nadat hij zijn teksten en ideeën aan de dirigent 
Geert Verhallen had toegelicht, is deze laatste in die 
geest aan de slag gegaan om er muziek bij en van te 
maken. Inmiddels heeft het hele project o.l.v. regisseur 
Ans van Leeuwen-Hofmans vorm gekregen in de vorm 
van melodieën, teksten, poses en bewegingen die de 
toeschouwers uiteindelijk meenemen alsof zij zelf 
meelopen in de stoet naast Jezus. De veertien stemmige 
zanggroep ‘Palet’ , vier sopranen, vier alten, drie tenoren 
en drie bassen, staat garant voor de muzikale kwaliteit. 
Zij nemen U in de Goede Week van 2016 mee in het 
aangrijpende lijdensverhaal van Jezus. Zie ook 
www.zanggroeppalet.nl  
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Vastenaktie nodigt u uit te ontdekken dat vasten verrijkt. 
Kies voor ‘even minder’ en ontdek dat delen doet 
groeien! Vasten is ook delen met mensen die het minder 
hebben. Wat wordt jouw Vastenaktie?  
Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. 
De wereld groeit als we delen.  
Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening 46 NL 21 
INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenaktie, of door uw 
bijdrage te deponeren in de vastenactiekist in de hal van 
de kerk.  
�
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Een palmpasenstok bestaat uit twee stokken of latten in 
de vorm van een kruis. Het kruis staat symbool voor het 
kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag). Het kruis kun je 
omwikkelen met stroken met geel en wit crêpepapier. 
Kleuren van nieuw leven. Versier de palmpasenstok met 
palmtakken/buxustakken en twaalf ongepelde 
pindanoten. De palmtakken staan symbool voor de 
intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden 
de palmtakken vaak vervangen door buxustakken. De 
pindanoten symboliseren de twaalf apostelen. Zij 
begonnen met een ruwe buitenkant maar bleken een 
gladde pit te hebben met een zachte binnenkant. 
Daarnaast kun je 30 krenten/rozijnen aan een draad 
maken en aan de stok bevestigen. Dit staan symbool voor 
de 30 zilveren munten (zilverlingen) die Judas van de 
joodse leiders ontvangen heeft om Jezus te verraden. 
Tegenwoordig worden in plaats van krenten/rozijnen ook 
snoepjes gebruikt. Boven op het kruis staat een 
broodhaan die verwijst naar de verloochening van Petrus 
en het breken en verdelen van het brood door Jezus bij 
het laatste avondmaal (Witte Donderdag). Wil je er nog 
meer van weten, dan vraag het maar aan de pastoor. Die 
weet er alles van! 
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U kunt uw kerkbijdrage storten op de rekening: NL61 
RABO 0140 6106 42 ten name van Parochie St. Norbertus 
ofwel NL 95 RABO 0135 0361 19 tnv Parochie St. 
Martinus. Onze voorkeur  gaat uit naar doneren via 
internetbankieren of het invullen van de machtigings-
kaart voor een automatische incasso. De machtigings-
kaarten voor een automatische machtiging van beide 
parochies staan in de vorige Gennepenaar (januari 2015) 
en kunnen ook bij de parochie worden opgevraagd. 
Als u toch aan het wijzigen bent, overweeg eens of het 
bedrag mogelijk aangepast kan worden! Voor uw 
kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!  
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Pastoor: H.J. Bouman, Niersdijk 1, 6591 DL Gennep, T (0485) 51 18 88, E hbouman@plex.nl 
Kosten misintenties: € 18,-. Vermelding misintenties: wekelijks in de 1Gennep. 
Dopen/huwelijken/bezoeken/ziekenbezoek ziekenhuis: via de pastoor. 
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Kantoor: Via pastoor, Niersdijk 1, 6591 DL Gennep, T (0485) 51 18 88, E hbouman@plex.nl  
Website: www.sintmartinusgennep.nl  
Uitvaarten: via pastoor 
Kerkbijdrage: NL 95 RABO 0135 0361 19 
Andere bet.: NL 74 RABO 0135 0353 33 
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Kantoor:  Do 18.45-19.45 u. in het kantoor van de kerk, Norbertplein 1, 6591 XA Gennep 

T (0485) 51 51 00 E kerk@norbertusparochie.nl 
Website: www.norbertusparochie.nl  
Uitvaarten: Via M 06 24 59 33 85 
Kerkbijdrage: NL 61 RABO 0140 6106 42 
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tĞƌŬŐƌŽĞƉ�<ŝŶĚ�ĞŶ�<ĞƌŬ͗ Ilse van den Goor,  Linda van Elst, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman 
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl 

Kinderpagina 16, maart 2016 

       
Dit keer staat de pagina in het teken van D e goede week 
 

De goede week is de week die voorafgaat aan Pasen.  
 
Deze week begint op Palmzondag, de dag dat Jezus aankwam in 
Jeruzalem om de armen en onderdrukten te helpen tijdens de Romeinse 
bezetting. 
 
Op maandag vond de reiniging van de t empel plaats, Jezus was boos dat 
machtige mensen geld verdienden in de tempel door gelovigen van alles te 
verkopen. Hierdoor maakte hij veel vijanden. 
 

Op dinsdag in de goede week vond de zalving van Jezus plaats. Hij wist al dat Hij zou gaan sterven, 
veel Romeinen en machtige mensen waren boos op hem. 
 
De woensdag staat bekend als de dag waarop Jezus de voeten van zijn leerlingen waste. Door deze 
voet enwassing liet Hij hen zien dat echte leiders hun volgelingen dienen en een voorbeeld zijn. 
 
Witte donderdag is de dag waarop Jezus het laat st e 
A vondmaal at met zijn leerlingen en ook de dag 
waarop Hij verraden werd door Judas. 
 
Goede vr ijdag is de dag waarop Jezus gekruisigd werd 
en stierf. 
 
Op St ille zat erdag is het rustig, Jezus ligt in het graf. 

 
Paaszondag is de dag van de verr ijzenis van 
Jezus, hij stond op uit het graf. God wekte hem tot 
leven en overwon zo het kwaad. 
 
Wil je deze verhalen uitgebreider  lezen? Ze staan 
vaak mooi verteld in een kinderbijbel. Misschien 
heb je er wel één?  
 

-   - 

     

Z at erdag 19 maar t  om 16 uur  gaan we weer  Palmpasen-st okken knut selen. D aarna 
et en we een broodje en vieren we samen de M is. We zouden het  leuk vinden als je ook 
komt ! M eld je je even aan? D an wet en we hoeveel st okken en broodjes we klaar 
moet en leggen. Je mag mailen naar inf o@parochie-mar t inus-gennep.nl 
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Thom 
van Kalmthout 

 
 

* 25-02-1935 
† 25-02-2016 

 
 
 
 
 

Houd jij mijn hand vast 
wanneer ik je verlaat? 

Zwaai jij mij uit 
bij de aanvang van mijn laatste reis? 

Er moet toch iemand zijn 
die mij uitgeleide doet! 
Wil jij die laatste zijn? 

Al valt die taak je zwaar 
Geef mij die hand, 

naar die ik zo verlangde. 
 

Thom van Kalmthout 
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Hannie 
Geulen-Hendriks 

 
 
 

* 27-03-1923 
† 06-03-2016 

 
 
 
 
 
Mam is geboren op 27 maart 1923 in de Hekkes 
(Ottersum) in een gezin van zes kinderen. Zij had een 
fijne jeugd daar op de grens. Haar ouders hadden een 
boerenbedrijf met slagerij en café. De oorlog gooide roet 
in het eten. Mam vertelde vaak over de evacuatie naar 
Utrecht op de fiets. Na de terugkeer bleek er niets over te 
zijn van het ouderlijk huis en betrok het gezin Hendriks 
de woning in Ottersum van waaruit zij café ’t Swaantje 
runden. 
In datzelfde café leerde ze Ben kennen, terwijl ze achter 
de bar aan het werk was. Ben kwam net terug uit 
Nederlands-Indië en ze viel als een blok voor deze mooie 
man. In 1953 zijn Ben en Hannie getrouwd. Zij bouwden 
een huis op de Gennepse Hei en kregen hier samen vijf 

kinderen. De oudste, kleine Johny, is na 4 maanden 
overleden, maar werd nooit vergeten. 
Pap en Mam genoten van het leven op de Burgemeester 
Gillissenweg. Samen hadden zij hun pleziertjes, zoals het 
fietsen, de autoritjes en de dagelijkse dingen. Het bijhou-
den van het huis en de prachtige tuin was mam’s hobby. 
Door de jaren heen kregen pap en mam negen klein-
kinderen. Elke zondag was het gezellig druk in het 
ouderlijk huis, want dan kwamen alle kinderen, aanhang 
en kleinkinderen op bezoek. Iedereen was altijd welkom 
en alle kleinkinderen mochten komen logeren. 
Met het onverwachte overlijden van pap op 30 januari 
2000 heeft mam het erg moeilijk gehad. Het huis werd 
verkocht en mam ging in de Julianalaan wonen. Aan haar 
gastvrijheid veranderde niets. Kinderen, kleinkinderen en 
alle aanhang; Mam ontving graag mensen en was altijd 
oprecht in iedereen geïnteresseerd. 
Ze genoot ook in deze jaren nog erg van autoritjes, onder 
andere naar Duitsland, van Duitse muziek en vooral van 
samen zijn met de familie. Familiefeesten, feestdagen, 
verjaardagen, uit eten, samen het WK voetbal kijken en 
vleis broijen (barbecueën); Mam was altijd van de partij. 
’s Morgens las ze graag de krant en de roddel-bladen. 
Vooral in het koningshuis had ze erg veel interesse. 
Mam’s overlijden begon van een griepje naar een 
longontsteking en kwam uiteindelijk toch nog heel snel. 
Haar eerste achterkleinkind heeft zij helaas net niet 
mogen leren kennen. Zij zal ontzettend gemist worden 
door haar kinderen, kleinkinderen en alle partners bij wie 
zij allemaal zo zeer betrokken was. Wij bewaren haar als 
een zorgzame moeder en lieve oma in ons hart. 
En om in de woorden van ons mam te spreken: “Hald 
òllie wah.” 
 
Uw sympathie en medeleven zijn voor ons een grote 
steun. Wij zijn u daarvoor erg dankbaar. 
 

Marja en Sjaak 
Eefke Ɔ�en Isuldy, Niels, Debbie en Rob 

John en Ardine 
Joost en Laura, Petrie en Alex 

Liesbeth en Winus 
Pauli en Dennis, Coen 

Karel en Astrid 
Michael, Dave 

 

�����������������
 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 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 12 april. 
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Op 2de Paasdag maandag 
28 maart is het religieus 
museum “DE CRYPTE” weer 
open en verder elke zondag 
van 14.00 – 17.00 uur tot 
1 oktober. 
Dit museum bevindt zich 
onder de St. Martinuskerk 
in Gennep. De ingang is aan 
de zijingang van de kerk. 
Een bijzonder museum waar 
in een ruime opstelling vele 
religieuze voorwerpen van vroeger en nu te zien zijn. 
Uniek zijn vier in kruissteek vervaardigde tapijten uit de 
19e eeuw; een daarvan is een meterslange loper met 14 
taferelen uit het leven van Mozes. Verder  400 Maria –
beelden en beeldjes uit de hele wereld; 80 nonnen in 
originele kleding; gebedssnoeren van alle tijden en 
verschillende geloofsbelevingen in allerlei vormen. Ook 
zijn er misgewaden, altaren, biechtstoelen, kelken en 
monstransen uit de oude St. Martinuskerk terug te 
vinden. Kortom: een interessant museum voor jong en 
oud. 
Groepen kunnen ook op andere dagen als op zondag op 
aanvraag onder T 325322 het museum bezoeken. 
Toegangsprijs:  € 2,50 per persoon; kinderen € 1,-.  
 
������������
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Het leerlingenorkest van de Gennepse harmonie Unitas 
et Fidelitas bereikte afgelopen zaterdag een 
verdienstelijke tweede prijs tijdens het Jeugdorkesten-
festival in het Elzendaalcollege in Boxmeer. De Boxmeer 
harmonie organiseerde dit evenement vanwege haar 150 
jarig bestaan. Zo’n 15 jeugdorkesten uit heel Nederland 
deden mee. Een van de opdrachten was om een andere 
culturele activiteit te verbinden aan de muziek. De 
Gennepse jeugd heeft gekozen voor de sport. Gekleed in 
de outfits van de Gennepse Basketbalvereniging Cougars 
speelden zij op de maat van de muziek mee met een 
basketbal en met hockeystick. Geconcentreerd speelde 
de jeugd voor de vele toehoorders. Gedurende lange tijd 
heeft het orkest o.l.v. Remy Beckers toegewerkt naar 

deze dag. En niet onverdienstelijk want het optreden 
werd dus beloond met een prachtige tweede plaats. Het 
jeugdorkestenfestival was een bijzondere ervaring voor 
de jeugd en voor hun ouders. En ze bewezen… Muziek en 
sport gaan prima samen. 
 
���������
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Vanaf dinsdag na Pasen, 29, 30 en 31 maart, zullen leden 
en vrienden van kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas 
uit Gennep een beroep op u gaan doen tijdens de 
jaarlijkse donateursactie. Uw financiële steun maakt het 
mogelijk om de muziek in Gennep levendig te houden. 
Door het jaar komt u de harmonie her en der misschien 
tegen. Bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas, het 
inhalen van de ouderen 4-daagse en de communiemis. 
Op 24 en 25 juni staat ook weer de tweejaarlijkse First 
night of the Proms op het programma. I.v.m. de Revue 
dit jaar voor het eerst een vrolijke ZomerProms. De 
harmonie is ook steeds in de weer om de Gennepse 
jeugd kennis te laten maken met muziek. Er is een 
bloeiend leerlingenorkest waar kinderen vanaf een jaar 
of 10 samen muziek leren maken. Ook wordt de 
basiskennis van muziek ontwikkeld in de wekelijkse 
muzieklessen. Als het weer meewerkt, zal de harmonie 
tijdens de donateursactie op verschillende plekken een 
mini-concert geven. 
U geniet van de muziek, wij hopen op uw steun. 
Natuurlijk kunt u ook een bijdrage overmaken op 
bankrekeningnummer: NL57RABO 01406.23.809 t.n.v. 
harmonie Gennep. Misschien wilt u ons helpen tijdens 
de donateursaktie of wilt u meer weten over muziek 
of muzieklessen? Neem dan contact op met Dorien 
via info@harmoniegennep.nl. Gennep rekent op de 
harmonie, de harmonie rekent op Gennep!! 
 
ǲ�������������ǳ����������
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Maandelijks worden er grotere activiteiten gehouden. 24 
maart staat de natuurmiddag gepland en donderdag 21 
april wordt de Koningsbrunch gehouden. Naast deze 
grotere activiteiten zijn de vrijwilligers ook volop bezig 
met 1 op 1 activiteiten, waarbij de wens van de gasten 
kan worden vervuld. De gasten kunnen zelf aangeven 
wat ze willen: gezellig een dagje erop uit, leuke dingen, 
een gezellig autoritje, samen koken, gewoon genieten 
van de dagelijkse dingen van het leven, waarbij het 
contact tussen mensen centraal staat. 
Iedereen kent wel iemand met een lichamelijke beper-
king, jong of oud. Samen kunnen wij deze mensen 
behoeden om in een isolement te komen. 
Aanmelden kan via Jeanne Freij, T 06-15678696.  
Er kan zoveel meer dan je denkt!  
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Rekening en verantwoording 
Martinusparochie 2015  Boekjaar Begroting Vorig boekjaar 
Omschrijving 2015 2015 2014 
        
Energiekosten 9723,01 11000,00 9385,17 
Belastingen & Verzekeringen 5724,68 4750,00 5190,03 
Reservering Groot Onderhoud en Afschrijving 6005,00 6005,00 9505,00 
Overige kosten Onroerend Goed 3.471,46 4.700,00 3.900,83 
Bankkosten en Beleggingskosten 716,37 500,00 691,15 
Persoonskosten 50.813,73 49.075,00 47.417,25 
Kosten Eredient 3.922,40 3.600,00 4.934,64 
Kosten Pastoraal 5.496,63 7.150,00 5.284,26 
Afdracht aan Bisdom 15.889,76 16.500,00 15.949,02 
Begraafplaatskosten 1.148,73 1.250,00 685,51 
Beheerskosten 7.989,34 6.800,00 7.224,39 
Totaal Lasten 110.901,11 111.330,00 110.167,25 
        
Kerkbijdragen 22.744,67 22.500,00 23.630,49 
Collecten eigen kerk 13.040,32 9.500,00 11.570,47 
Stipendia 4.049,00 2.000,00 2.553,10 
Huwelijken 0,00 0,00 100,00 
Uitvaarten 6.635,00 5.000,00 4.315,92 
Overige kerkelijke diensten 345,88 1.125,00 970,84 
Opbr. offerblokken en kaarsen 2.423,64 2.500,00 2.818,40 
Ontvangen giften 600,00 300,00 1.473,55 
Ontvangen collecten v. derden 20,00 0,00 212,70 
Landerijen incl. opstallen 21.844,66 17.200,00 17.038,83 
Rente obligaties 12.870,00 12.800,00 12.804,64 
Rente deposito's / spaarrek. 11.013,92 17.035,00 12.114,10 
Functionele inkomsten 650,88 820,00 1.073,26 
Begraafplaats Grafrechten 5.200,00 3.600,00 10.618,00 
Begraafplaats Overig 950,00 0,00 1.060,00 
Incidentele Baten 45,81 0,00 43,30 
Totaal Baten 102.433,78 94.380,00 102.397,60 
        
LASTEN totaal -110.901,11 -111.330,00 -110.167,25 
BATEN totaal 102.433,78 94.380,00 102.397,60 
RESULTAAT - 8.467,33 - 16.950,00 - 7.769,65 
        

 
Het kostentotaal is binnen de begroting gebleven. Bij energie is de nieuwe CV zeker van invloed op de kostendaling, maar 
we hebben nog geen strenge winter gehad. Bij verzekering is de premie verhoogd, voor dit jaar wordt dat weer hoger 
i.v.m. aanpassing van deels nog ongedekte risico's. Bij Beheerskosten nam de post Kopieerapparaat fors toe. Door een 
nieuw contract worden deze kosten dit jaar 'n stuk lager.  
Bij de Baten zien we meer Collecte-opbrengsten en Uitvaart-inkomsten, deze posten beïnvloeden elkaar. De kerkbijdrage 
is iets boven begroting maar de trend is toch een duidelijke afname t.o.v. van eerdere jaren. De rente inkomsten zijn weer 
lager door het dalen van de rente onder de 1%. Door vastrentende obligaties kunnen we dit deels op peil houden. Een 
meevaller was er bij de inkomsten uit landerijen, dat voor een deel ook doorwerkt in komende jaren. 
Per saldo is het nadelig resultaat voor 2015 beperkt tot € - 8467,33. 

Financiële Administratie L.H.J. van Schayk 
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Rekening en verantwoording 
Norbertusparochie 2015  Boekjaar Begroting Vorig boekjaar 
Omschrijving 2015 2015 2014 
        
Energiekosten 4511,61 4850,00 3580,77 
Belastingen & Verzekeringen 2403,79 2650,00 2534,48 
Overige kosten Onroerend Goed 551,81 750,00 699,69 
Bankkosten en Beleggingskosten 549,60 500,00 582,83 
Persoonskosten 7.130,36 7.200,00 7.317,24 
Kosten Eredienst 2.069,38 2.625,00 2.802,39 
Kosten Pastoraal 3.206,71 3.950,00 4.002,77 
Afdracht aan Bisdom 4.101,12 4.500,00 4.278,72 
Beheerskosten 1.976,07 1.792,00 2.212,83 
Totaal Lasten 26.500,45 28.817,00 28.011,72 
        
Kerkbijdragen 12.124,90 12.500,00 12.493,43 
Collecten eigen kerk 3.635,30 5.000,00 5.471,64 
Stipendia 1.166,00 1.300,00 1.673,00 
Huwelijken 0,00 0,00 150,00 
Uitvaarten 3.148,56 3.500,00 3.299,56 
Overige kerkelijke diensten 197,72 250,00 416,27 
Opbrengst offerblokken en kaarsen 624,82 650,00 745,84 
Ontvangen giften 200,00 100,00 100,00 
Ontvangen collecten v. derden 0,00 0,00 20,00 
Opbrengsten Kerk 1.325,00 0,00 250,00 
Rente deposito's / spaarrek. 1.514,65 1.825,00 1.384,01 
Totaal Baten 23.936,95 25.125,00 26.003,75 
        
LASTEN totaal -26.500,45 -28.817,00 -28.011,72 
BATEN totaal 23.936,95 25.125,00 26.003,75 
RESULTAAT  - 2.563,50  - 3.692,00 - 2.007,97 

 
Het kostentotaal is binnen de begroting gebleven. De Verzekeringspremie, de kosten voor het Pastoraat en kosten 
Eredienst droegen hier zo'n 8 % aan bij. Op onderhoud gebouwen is deels bespaard door de inzet van Vrijwilligers in 
december die hier een flink aandeel in hadden. Vooral door het opknappen van de administratieruimte en de 
vergaderzaal in het kerkgebouw en alle verhuiswerkzaamheden vanwege de verkoop van de pastorie. De beheerskosten 
namen ook daardoor slechts beperkt toe. 
Voor enkele posten, grote ruitbreuk en graffiti en schilderwerkonderhoud is geput uit de reserve hiervoor. Bij de 
opbrengen kwam de Kerkbijdrage lager uit, ook ten opzichte van vorige jaren. De collectes voor de eigen kerk nam zo'n 
25% af ook t.o.v . het jaar daarvoor. Het lagere aantal kerkelijke uitvaarten blijken hierop van invloed. De rente baten zijn 
ook hier weer minder door de daling van de rente onder de 1% Een eenmalige verhuur van de kerkzaal was een goede 
meevaller aan de opbrengstenkant. 
Het resultaat voor 2015 eindigde hierdoor minder negatief dan begroot, per saldo: € -2563,50. 

Financiële administratie L.H.J. van Schayk 
 

Verklaring kerkbestuur: 
Beide administraties zijn door een kascontrolecommissie gecontroleerd. De jaarrekeningen zijn vastgesteld in de 
kerkbestuursvergadering van 23 februari 2016 en ter goedkeuring opgestuurd naar het Bisdom Roermond. 
Wij danken dhr. van Schayk voor de accurate en prompte vervaardiging van deze cijfers; natuurlijk danken wij ook 
iedereen die op welke manier dan ook de parochie financieel ondersteunt ofwel door inzet als vrijwilliger de kosten 
bespaart. Dank! 
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Op een gegeven moment als ik me goed herinner, was 
het op 3 februari in het jaar 1942 dat de pastoor op de 
(on)zalige gedachte kwam om voortaan de “Blasius-
zegen” aan de parochianen te geven. De “Blasiuszegen” 
zou een probaat middel zijn tegen keelpijn en griep. Of 
het een voorschrift van het bisdom Den Bosch was, of dat 
er een griepepidemie of difterie heerste, weet ik niet 
meer. Feit is dat de pastoor dit gebruik onmiddellijk ging 
invoeren. Dit ging als volgt: als de Mis uit was, mochten 
de parochianen in een rij achter elkaar naar de 
communiebank komen. De pastoor stond tussen de twee 
communiebanken in, met naast zich twee misdienaars, 
waarvan ik als piepjong misdienaartje er eentje was. De 
pastoor had in zijn linkerhand twee gekruiste brandende 
kaarsen. Wat op zich al een klein kunststukje was. Deze in 
V-vorm gekruiste kaarsen legde hij in de hals van de 
parochiaan. Met de rechterhand gaf hij dan de zegen. De 
parochianen kwamen keurig in de rij naar voren. De 
zusters van het klooster, die altijd op de eerste rij hadden 
plaatsgenomen waren uiteraard het eerst aan de beurt. 
Hier deed zich het eerste probleem al voor. De zusters 
hadden in die tijd ver uitstaande kappen op het hoofd. 
Hier moest de pastoor dus al meteen improviseren, want 
hij kon met de gekruiste brandende kaarsen natuurlijk 
niet onder de kap van de zusters komen. Meteen hierna 
was de “vrouwenkant” al aan de beurt. (Voor de jongere 
generatie: De mannen en de vrouwen zaten in die tijd 
gescheiden van elkaar. Als ik me goed herinner de 
vrouwen links van het middenpad en de mannen rechts. 
Het kan ook wel andersom zijn geweest.) Eén van de 
allereerste vrouwen die na de zusters kwam, was Drieka 
van de Plak. De enige vrouw die in die tijd op de Horst 
een echte “knipmuts” droeg. Ook zo’n “knipmuts” was 
niet geëigend voor een stel brandende kaarsen dicht bij 
de knipmuts. Het afzetten van de knipmuts zou veel te 
lang duren, want die zat met veel spelden en schuifjes 
vast. Dus meneer pastoor….. weer improviseren! De 
volgende was een dochter van de grootste veehouder 
van de regio. Zij zag dat de pastoor kaarsenvet op haar 
mantel knoeide en attendeerde hem hierop. Toen had de 
pastoor genoeg geïmproviseerd en blies beide kaarsen 
uit en de Blasiuszegen werd voortaan gegeven zonder 
dat de kaarsen aan waren. Wij als misdienaars mochten 
voortaan met de brandende kaarsen in de hand de 
pastoor flankeren. 
 
 

�ůŽĞĚĞƌŝŐĞ�ŵŝƐĚŝĞŶĂĂƌ�
Eén van de eerste keren dat ik de Mis diende in de 
parochiekerk, was al meteen een ramp. Als je in die tijd 
op de trappen van het altaar als misdienaar het 
“Confiteor” moest bidden, dan moest je diep voorover 
buigen. Wat wil echter het geval, toen ik uit mijn diepe 
buiging weer recht kwam te zitten, had ik een knots van 
een bloedneus. Ik had het er in het begin nog geen erg in, 
maar toen ik strepen bloed op mijn superplie zag, schrok 
ik wel. Mijn neus drupte dikke druppels bloed…. Ik keek 
om naar de zusters die in de eerste rij zaten en zag de 
“verpleegzuster” al op me af komen. Zij kneep mijn neus 
dicht en hielp mij met mijn hoofd achterover naar de 
sacristie. Misschien dat ik teveel bloed in mijn maag 
gekregen had, of dat mijn bloed te dun was? 
Aangekomen in de sacristie, moest ik overgeven en niet 
zo’n klein beetje ook. Gelukkig lag er een tegelvloer, 
anders was het leed niet te overzien geweest. Een grote 
plas bloed en spetters tegen de muren. Ik schaamde me 
zo erg dat ook mijn wangen, (wat ander rood) kleurden. 
Twee zusters hebben voor dat de Mis uit was, de rommel 
opgeruimd, samen met “Dooreke” van de pastoor, 
oftewel de “pastoorsmeid” zoals deze in die tijd 
genoemd werd. Een oudere misdienaar heeft mij naar 
huis gebracht. Ook mijn ouders schrokken toen ze 
hoorden dat ik bloed had overgegeven. Zelfs de pastoor 
die dit na de Mis ter ore was gekomen, kwam de 
volgende dag mij opzoeken en was heel bezorgd hoe het 
met mij ging. Tot ieders opluchting bleek ik daags daarna 
zo gezond als een vis. Toch wel leuk dat hij even kwam 
kijken…. 
Moraal van dit verhaal: Slik bij een bloedneus nooit bloed 
door!! 
 
Maart 2016, Jan Eikholt (Gzn.) 

�
���������ʹͲͳ�
 
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 26-06 10.00 Dankviering en autozegening 
Zo 14-08 10.00 Mis kapel Touwslagersgroes 
Za 27-08  Tuinsale museum 
Zo 04-09  Bedevaart Kranenburg 
Zo 11-09  Zonnebloemmis/ 
   Open Monumentendag 
Zo 09-10  Concert Genneps Vocaal Ensemble 
Zo 06-11  St. Maarten / vrijwilligersdag 
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Bezoekadres (op afspraak):
Achterbroek 25
6596 MP Milsbeek

(0485) 47 11 28
06 28 59 46 58
info@kusterselektroservice.nl
www.kusterselektroservice.nl

Reparatie en verkoop
van huishoudelijke apparaten

en inbouwapparatuur.

A    M  rga Keukens & ontage



DE  CAFETARIAGROENSTE
VAN DE REGIO!

DE CAFETARIA GROENSTE 
VAN DE REGIO!

...en de lekkerste!...en de lekkerste!

plazagennep.nl
OPENINGSTIJDEN:  ·   ·   ·   ·   ·  MA. 12:00 - 00:00 WO.  12:00 - 00:00 DO.  12:00 - 00:00 VR.  12:00 - 00:00 ZA.  12:00 - 00:00 ZO.  12:00 - 00:00

100%EIGEN
WINDENERGIE100%EIGEN
WINDENERGIE


