
 
Pastoor Guido Kessels zal de huidige 
pastoor Hans Bouman opvolgen in de 
parochies Sint Martinus en Sint 
Norbertus te Gennep. Tijdens een 
bijeenkomst met het kerkbestuur gaf 
pastoor Kessels aan uit te kijken naar 
de kennismaking met de parochianen 
van beide Gennepse parochies en alle 
inwoners van Gennep. 
Het kerkbestuur heeft de ontmoeting 
als zeer open en prettig ervaren en is 
dankbaar dat het bisdom deze 
kandidaat heeft gevraagd om de 
nieuwe pastoor van Gennep te 
worden. Zij zien de gezamenlijke 
toekomst met vertrouwen tegemoet. 
Pastoor Kessels is 35 jaar en afkomstig uit Stramproy. Na de priesteropleiding aan het 
Grootseminarie Rolduc in Kerkrade werd hij in 2008 tot priester gewijd. Als kapelaan 
was hij ruim vijf jaar werkzaam in het parochiecluster Maasbracht, Brachterbeek, 
Linne en Stevensweert. Nu studeert hij Spirituele Theologie in Rome. Hij hoopt deze 
Masterstudie eind juni af te ronden, waarna hij naar Gennep verhuist en aan de slag 
kan gaan. Tot zijn komst zal Hans Bouman de pastorale zorg voor Gennep blijven 
verzorgen, waarna hij naar Heerlen zal verhuizen. 
 

 
Zondag 3 juli om 10.00 uur is een feestelijke H. Mis in de Martinuskerk, 
opgedragen door deken Smeets van het dekenaat Venray-Gennep in 
concelebratie met o.a. de “oude” en de “nieuwe” pastoors Bouman en 
Kessels. Na afloop van de H. Mis wordt aan beide pastoors een receptie ter 
dank en welkom aangeboden. Meer details daarover volgen tzt. 
Zondag 10 juli om 11.30 is een feestelijke H. Mis in de dekenale 
Pancratiuskerk in Heerlen waar onze “oude” pastoor de “nieuwe” pastoor-
deken zal zijn. Ook over deze Mis en de aansluitende receptie  volgt nog 
informatie. 

 
Daar pastoor Kessels tot eind juni zijn studie in Rome afrondt, zal pastoor Bouman tot 
eind juni alle lopende zaken behartigen, zoals bv. ook eerste H. Communie en 
Vormsel. Ook afspraken voor dopen, ziekenbezoek en alle andere pastorale 
aangelegenheden lopen tot eind juni via hem. 
Voor afspraken met betrekking tot juli en daarna kan het best even worden gewacht 
totdat pastoor Kessels in Gennep is gearriveerd. 
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Boven: Josefien, Castella, Lorraina, Zoé, Lieke. Onder: Stijn, Fenne, Suze, Jikke, Linda 
 

 

 
Fenne en Sem Verstegen, kinderen van Jacques en Lotte 
Verstegen-Emons, Watertoren.  
 
 
 
 
 

Jayno van den Broek, zoon van Milo van den Broek en 
Nancy Ernste, Fazantstraat. 

Bjorn en Isa van As, kinderen van Mark en Ingrid van As-
Cornelissen, Pr. Margrietstraat. 
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Dat was het antwoord van Wouter en Pieke , toen ik hen 
vroeg of ze met Palmpasen de Mis wilden dienen. Ze 
hebben een beetje ervaring, want onlangs dienden ze de 
Mis als voorbereiding op het Vormsel. Nu waren ze hun 
ouders aan het helpen (ja, u leest het goed!) die als 
gezinsmisgroep bezig waren met de activiteit van 
Palmpasen in het buurthuis “Van Ons”. Natuurlijk is dat 
te regelen: jongens, goed bezig, bedankt! 
 

Het is een heel oude gewoonte om op Hemelvaartsdag, 
als de dauw over de velden en weilanden ligt, er op uit te 
trekken om de lente te ontdekken en te beleven. Overal 
bloesem en bloemen maar ook jonge konijntjes die langs 
de Niersdijk huppelen. De vogels laten ook horen dat het 
voorjaar is. Op de dag dat heel lang geleden Christus “ten 
hemel” opsteeg, trekken wij in een lange stoet er op uit 
om te genieten van de natuur en zal pastoor Hans 
Bouman, (waarschijnlijk dit jaar voor het laatst in 
Gennep) de velden zegenen en bidden voor de “vruchten 
der aarde”. 
Klokslag zeven uur in de ochtend zal de pastoor vóór de 
pastorie aan de Niersdijk het “startschot” lossen om over 

de prachtig meanderende Niersdijk richting de “De Looi” 
en via de oude “spoorlijn” naar de Yshövel te lopen. We 
lopen in een rustig tempo en zullen regelmatig stilstaan, 
zodat ook minder geoefende lopers het tempo vol 
kunnen houden. Ondergetekende zal onderweg de 
bijzonderheden in de natuur en het landschap laten zien. 
Onderweg zal de groep zoals elk jaar, stilaan groter en 
groter worden. Ongeveer gelijktijdig zullen onze Duitse 
buren vanuit Hommersum ook naar de Yshövel 
vertrekken, met in hun midden zeer waarschijnlijk 
pastoor Norbert Hürter. 
Als zijn gezondheid het toelaat, zal Em. Deken Huisman 
dan al per fiets zijn gearriveerd en ons op staan wachten 
op de Yshövel, bij de boerderij van Mat Janssen. Op het 
gazon van Mat, zal dan een “Veldmis” worden 
opgedragen. Zeer waarschijnlijk zal, de uit deze omgeving 
komende fam. Beumeler, het muzikale gedeelte en de 
zang voor hun rekening nemen. Voor de deelnemende 
kinderen (die onderweg een veldboeketje mogen 
plukken) heb ik een attentie namelijk een drietal hele 
mooie halfedelstenen in een doosje! 
Voor de koffie en een broodje na afloop, zorgt de 
bekende Horecaservice Bas Snellen uit Heijen / Gennep .  
Gennep, april 2016. 
Jan Eikholt (Gzn.) 
Natuurgids. 
 

 

 
 

 
De Gennepenaar zal verschijnen op de volgende data: 
25 mei; 29 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 17 mei. 
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Jeanne van Zantvoort 

* 25-08-1924 
† 13-03-2016 

 
 

 
Betje 

Schoenmakers-Kraus 
 

* 26-08-1933 
† 21-03-2016 

 
 
 
 
 

 
Bedankt voor al uw liefde, troost en steun. 
Bernhard, 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 
 

 
 
 
Gerrit van de Mortel 

 
 

* 14-04-1929 
† 23-03-2016 

 
 
 
 
 
 
Op woensdag 23 maart overleed op 86-jarige leeftijd 
Gerrit van de Mortel, geboren en getogen Gennepenaar. 
Gerrit kwam uit een fijn en warm gezin en was de vierde 
van vijf kinderen. Na het volgen van de Ambachtsschool 
ging hij vlak na de oorlog aan de slag bij de papierfabriek. 

Tot aan zijn pensionering zou Gerrit bij de Page blijven 
werken. 
In 1957 trouwde hij met de uit Bergen afkomstige Leida 
van Treeck. Ze kregen drie kinderen: Alex, Jeanet en 
Paulien. Midden jaren zeventig betrok het gezin het 
ouderlijk huis van Gerrit in de Steendalerstraat. 
Gerrit had een brede interesse en belangstelling voor 
geschiedenis, kunst en literatuur. Hij was jarenlang 
vrijwilliger bij Museum Het Petershuis en werkte mee 
aan een tentoonstelling over de oorlog. 
Gerrit kreeg al op zijn 45ste hartklachten. Op latere 
leeftijd werd hij meermaals getroffen door een 
herseninfarct. Met een bewonderenswaardige flexibiliteit 
wist hij zijn levensstijl en activiteiten aan zijn fysieke 
gesteldheid aan te passen. Zijn gezondheid werd echter 
allengs slechter en daarom verhuisde hij met Leida in 
2012 naar een appartement in de Brugstraat. Daar 
hebben ze nog vier fijne jaren samen gehad. Zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen uiteindelijk los te moeten 
laten was voor Gerrit heel moeilijk. 
De rustige, liefdevolle aandacht die hij gaf is voor zijn 
familie van enorme betekenis 
 

 
 

Toon Beelen 
 

* 16-11-1930 
† 23-03-2016 

 
 
 
 
 
 

 
Toon groeide op in Horst samen met vier broers en vijf 
zussen. Tijdens de kermis in Vierlingsbeek kwam hij Door 
tegen en samen met haar vertrok hij naar Zuid-Limburg 
om daar in de staatsmijn “Emma” te gaan werken. 
In Hoensbroek vonden ze hun stekkie, en daar werd 
Jolanda geboren. De mijnen gingen sluiten en Toon 
besloot om bij de PAGE te gaan werken in Gennep. Kort 
voor hun vertrek vanuit Hoensbroek werd Michel 
geboren. 
Toon werkte bij de PAGE tot aan zijn pensioen. Hij was 
een bezige bij, altijd was hij te vinden in zijn schuur waar 
hij elke dag weer opnieuw zijn ideeën uitwerkte. 
‘s Morgens vroeg als de krant in de bus viel was Toon al 
op, en stond hij zijn tuintje te sproeien. 
Wat Toon ook ging doen, eerst moest zijn radio aan. Zijn 
kippen en vogels waren zijn lust en zijn leven. Ook vond 
hij het heerlijk om ’s middags met Door te gaan fietsen.  
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Toon genoot van de middagen die hij samen met Door 
ging dansen. Een aantal jaren heeft hij samen met de 
andere "schoffelaars" ervoor gezorgd dat het oude 
kerkhof er weer prachtig bij lag. Carnaval vieren zat hem 
in het bloed, zo was hij ook een aantal jaren lid van 
“De Waggelaars”. 
Samen met Door was hij 57 jaar getrouwd. Ook van zijn 
vier kleinkinderen heeft hij erg genoten. 
Helaas liet zijn gezondheid hem de laatste jaren steeds 
meer in de steek, wat hem steeds meer beperkte in het 
uitvoeren van zijn hobby’s. Op woensdag 23 maart is hij 
overleden. 
 
We willen jullie allen graag bedanken voor jullie 
aanwezigheid en jullie steun. 
Familie Beelen 
 

 
 

Joop van Bergen 
 

* 25-05-1926 
† 24-03-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verre reizen naar alle werelddelen met ons Mam, maar 
Spanje bleef favoriet. 
Stallen ontwerpen en bouwen, paarden fokken voor zijn 
dochters. 
Investeren in uitdagende projecten met zijn zoons. 
Stille kracht in het leven van ons Mam en de kinderen. 
Golfen, kaarten, (politieke) discussies, feesten en eten 
met goede vrienden. 
Delegeren: “Begin maar vast, ik kom zo”. 
Als het nodig was kon je altijd op hem rekenen. 
 
Jij zal altijd blijven leven, 
zolang wij bestaan. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en uw 
aanwezigheid bij het afscheid. 
Toos, kinderen en kleinkinderen 
 
 
 
 

 
Lies van der Vleuten-

Vossen 
 

* 08-01-1933 
† 02-04-2016 

 
 
 
 
Lies was een gewone, bijzondere vrouw. Had het hart op 
de juiste plaats. 
Zij genoot van haar gezin, de kinderen en de 
kleinkinderen, en van haar familie. 
Vooral vroeger, van de kinderen maar ook van de 
kinderen uit de buurt, want bij Lies was altijd een leuke 
speelplek. 
En Lies die dan als oppasmoeder alle zeilen bijzette om 
het ieder naar de zin te maken. 
Wat hebben we veel fietstochten gemaakt door het hele 
land. Met de fietsen op het dak van de Volkswagen, 
bivakkeren in een blokhut, want het mocht niet teveel 
kosten. 
We hebben samen veel genoten en veel moois gezien. 
Lies haar passie: zingen in het koortje bij de 
Norbertuskerk, dat zag ze als een uitje. 
Ook toonde ze graag haar inzet bij het poetsen van de 
kerk, wat ze vele jaren heeft gedaan. 
De grote klap kwam 2 jaar geleden. Met de aankondiging 
van haar ziekte. Toen stortte haar en onze wereld in. 
Maar met liefde en goede zorgen hebben wij nog 2 jaren 
van elkaars liefde mogen genieten. Totdat ze 
vrijdagnacht in mijn armen voorgoed is ingeslapen. 
Dank aan iedereen voor alle zorgen, steun en medeleven. 
Dit doet ons erg goed. 
Lies, bedankt voor het lange samenzijn met jou en onze 
familie. 
Je bent niet meer waar je was, lieve Lies, maar nog steeds 
waar wij zijn. 
Veel liefs van Noud, 
Ans, Marij, Tim en Manoe. 
 

 
Pater Huub Leenen 

 
* 05-05-1930 
† 06-04-2016 
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Pastoor: H.J. Bouman, Niersdijk 1, 6591 DL Gennep, T (0485) 51 18 88, E info@parochie-martinus-gennep.nl 
Kosten misintenties: € 18,-. Vermelding misintenties: wekelijks in de 1Gennep. 
Dopen/huwelijken/bezoeken/ziekenbezoek ziekenhuis: via de pastoor. 
 

Kantoor: Via pastoor, Niersdijk 1, 6591 DL Gennep, T (0485) 51 18 88  
Internet: www.sintmartinusgennep.nl E info@parochie-martinus-gennep.nl 
Uitvaarten: via pastoor 
Kerkbijdrage: NL 95 RABO 0135 0361 19 
Andere bet.: NL 74 RABO 0135 0353 33 

 

Kantoor:  Do 18.45-19.45 u. in het kantoor van de kerk, Norbertplein 1, 6591 XA Gennep 
T (0485) 51 51 00  

Internet: www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl 
Uitvaarten: Via M 06 24 59 33 85 
Kerkbijdrage: NL 61 RABO 0140 6106 42 
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Eén keer per jaar staan we met z’n allen in heel 
Nederland klaar om onze bevrijders te herdenken, die in 
de oorlog gevallen zijn voor onze vrijheid. 
Ook de bevrijders van Gennep zullen we op 4 mei 
speciaal herdenken, maar ook de soldaten uit Gennep die 
in het voormalige Nederlands-Indië hun dienstplicht 
moesten vervullen en daarbij het leven hebben moeten 
laten. Evenzo de Gennepse mensen die gestorven zijn in 
concentratiekampen of elders!  
Al deze slachtoffers van een zinloze oorlog verdienen het 
om een keer extra te worden herdacht. Jonge mensen 
veelal ver van huis en haard, hebben moeten vechten (en 
sterven) voor onze vrijheid en vrede. We kunnen hen op 
z’n minst dankbaar zijn en ze allen hier bij de 
Highlanderbridge (voorheen: Niersbrug) op gepaste wijze 
herdenken. 
Op woensdag 4 mei a.s. om 19.30 uur zullen weer veel 
mensen klaarstaan om gezamenlijk vanaf het oude 
stadhuis onder begeleiding van het St. Martinusgilde 
door de Niersstraat te trekken naar het “Vrijheidsplein” 
waar bij het beeld van de “Barmhartige Samaritaan”, 
namens de gemeente Gennep en de Pastoor een krans 
zal worden gelegd bij de beide oorlogsmonumenten. 
Het St. Martinusgilde zal de vendelhulde brengen. De 
hoogste eer die een gilde kan brengen. 
De stadsdichter Piet Tunnisen zal een van z’n 
oorlogsgedichten voordragen. 
Ook het “Genneps Vocaal Ensemble” zal met zang een 
bijdrage leveren aan de ingetogen herdenking. Gerald 
Jaspers zal “De Last Post” blazen. Om acht uur zullen 
twee minuten stilte gehouden worden. 
Wij verwachten heel veel mensen die het hart op de 
goede plek hebben, op woensdag 4 mei bij deze 
herdenking. 
 

 
Dinsdag 10 mei is iedereen welkom om mijn verjaardag 
te vieren. Om 10.00 uur is in de dagkapel een 
Eucharistieviering. Daarna bent u uitgenodigd voor een 
kop koffie met gebak: Brugstraat 190. 
Tussen de middag is een rustpauze. Van 15.00-17.00 uur 
ben ik ook nog beschikbaar. 
 
Deken Huisman 
 

 
In de vorige Gennepenaar stond al de aankondiging met 
groepsfoto van de 1e H. Communie van de kinderen van 
de Ratel. Wij wensen hen nogmaals een mooie dag! 
 

 
Onlangs viel pastoor Kessels in Rome de eer te beurt om 
de Nederlandstalige pelgrims namens paus Franciscus 
welkom te heten. Bij deze gelegenheid mocht hij ook zelf 
even de paus de hand drukken, een bijzondere ervaring 
die hem dierbaar blijft! 
Pastoor, wij wensen u een goed verblijf in Rome en 
gunnen u daar ook vele mooie momenten. Succes met 
uw studie, zodat we u op 3 juli kunnen verwelkomen als 
onze nieuwe herder! 
 

U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie St. Norbertus 
storten op de rekening NL61 RABO 0140 6106 42 
Ten name van parochie St. Norbertus.  
Kerkbijdragen: 1e kwartaal 2015  € 6.145,39 

1e kwartaal 2016  € 6.393,42 
Collecten: 1e kwartaal 2015  € 1.190,75 

1e kwartaal 2016  € 1.343,57
  

De kerkbijdrage voor de parochie St. Martinus kunt u 
storten op de rekening NL95 RABO 0135 0361 19 
Ten name van parochie St. Martinus.  
Kerkbijdragen: 1e  kwartaal 2015 € 8.453,16
  1e kwartaal 2016 € 8.260,91 
Collecten: 1e kwartaal 2015 € 2.067,73
  1e kwartaal 2016 € 2.608,08 
Onze voorkeur gaat uit naar doneren via internet-
bankieren of het invullen van de machtigingskaart voor 
een automatische incasso.  
Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
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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 17, april 2016 

   

      
Dit keer staat de pagina in het teken van “Het verloren schaap” 

 

 
 
Toen hoorde hij opeens angstig blaten. Het lammetje was met zijn vacht aan de dorens van een 
braamstruik blijven hangen. De herder bukte zich en nam het schaapje op zijn schouders. Toen was 
het veilig.  

Maar het verhaal is hiermee nog niet uit. Want wat deed de herder? Hij was zó blij dat hij het iedereen 
ging vertellen. Hij liep naar zijn buren en riep: “Wees blij met mij! Want ik heb mijn schaap 
teruggevonden, dat weggelopen was!” 

En nu een moeilijke vraag: Wie denk je dat die herder was, waarvan Jezus dit verhaal vertelde? Weet 
je het niet? Jezus bedoelde in dit verhaal zichzelf met de herder. Hij vertelde iedereen die luisterde zo 
dat hij goed op hen zou passen en hen zou gaan zoeken als ze hem zouden kwijtraken of vergeten.  

 

 

  KINDERPAGINA   
 

        

Jezus kon heel mooi verhalen vertellen. Zo vertelde hij ooit een 
verhaal over een verloren schaap: 

“Er was eens een herder met heel veel schapen, wel honderd. De 
herder ging met de schapen naar de grote heide. Daar konden ze 
heerlijk grazen. Hij lette goed op hen. Telkens telde hij ze om te 
zien of het er nog wel honderd waren. Dus je begrijpt hoe hij 
schrok toen hij er op een keer één miste. Zou hij zich misschien 
vergist hebben? Weer telde hij, maar ook deze keer waren het er 
negenennegentig. Hij miste dus een schaap. 

Wat deed de herder nu? Hij bedacht zich geen ogenblik. Meteen 
ging hij op weg om de kleine domoor te zoeken. Hij moest het 
vinden voor het donker werd. Anders was het verloren. Hij liep 
steeds verder om het schaapje te zoeken en riep het telkens weer. 

Help jij de herder hierboven zijn verloren schaap 
te vinden?  

Hou je van knutselen? Maak dan 
eens je eigen schaapje, of een hele 

kudde. Knip een “wolkje” uit wit 
karton. Plak er 2 zwartgekleurde 

wasknijpers achter als pootjes. Plak 
er witte propjes crêpepapier of 

watjes op, een zwart gezichtje en 
tot slot 2 wiebeloogjes. Klaar! 
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We leven in spannende tijden qua kerk. Onze kerkgang 
nu is anders dan dertig jaar geleden. Dat is jammer in de 
ogen van velen, moeilijk ook. Het kerkgebouw waarin 
men lief en leed gedeeld heeft, waarin getrouwd is en 
gedoopt, van waaruit geliefden begraven zijn, is voor 
velen een steunpunt in hun leven. Maar we leven anders 
dan dertig jaar geleden. Toen dertig jaar geleden, het 
jaar 1986, was heel bijzonder jaar in de geschiedenis van 
de parochie. Op zondag 13 april 1986 werden op de 
pauzeplaats van de Norbert-mavo (de noodkerk aan de 
Dr. Nolensstraat) de kerkklokken voor de nieuw 
gebouwde kerk gewijd en werd op zaterdag 19 april 
1986 het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. 
Helaas konden de klokken nog niet luiden omdat ze nog 
niet waren aangesloten. Ook waren er toen nog geen 
banken maar stoelen. Op woensdag 23 april gingen de 
klokken voor het eerst luiden voor een uitvaart. De grote 
dag was zondag 15 juni 1986. De hulpbisschop Mgr. A. 
Castermans kwam de kerk wijden en consacreren. Hij 
was zeer onder de indruk van de nieuwe kerk. Pater R. 
Celie was niet langer een bouwpastoor maar werd 
eindelijk een parochiepastoor. De St. Norbertuskerk was 
in de afgelopen dertig jaar getuige van vreugde en 
verdriet, maar ook een plaats van bezinning. De 
gemeenschap is er niet armer op geworden, maar eerder 
rijker.    
 

 
Ik ben de leidster van de dansgroep voor ouderen en wij 
dansen elke donderdagmiddag in Nobertushof in 
Gennep. Mijn groep bestaat uit senioren, ouderen die 
graag dansen. Wij vallen onder Gennep vitaal. Wat 
dansen we: gezelschapsdansen zoals kringdansen, line 
dans en country. Wij zoeken versterking voor onze 
groep. Iedereen mag gewoon een aantal gratis 
proeflessen mee dansen. We dansen van 13.30 uur tot 
14.30 uur op het grote plein in Nobertushof. 
Dus houdt u van dansen kom dan gezellig met ons mee 
doen. Het is goed voor je lijf, conditie en geheugen. 
 
Annie van Diessen 
E annie-van-diessen@hotmail.com  
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De pastoor van de parochie waar ik misdienaar was, was 
kort van stuk. Hij had korte beentjes en in zijn schoenen 
had hij een kindermaat (ik geloof maatje 36). Zijn omvang 
leek echter wel wat op een “burgermeesters buik”. Zijn 
hoofd zat min of meer aan zijn schouders vast. Zijn 
twinkelende oogjes lagen diep in de oogkassen. Je kon 
aan zijn ogen precies zien in wat voor stemming hij was. 
Zaten er sterretjes in zijn ogen, dan was hij in een jolige 
stemming. Keken zijn ogen donker, dan kon je maar 
beter uit de buurt blijven en niks fout doen. Op zijn hoofd 
was een keurig rondje geschoren, zo groot als een 
rijksdaalder. In die tijd was dit gebruikelijk bij 
geestelijken. Het werd “kruinscheren” genoemd en de 
pastoor noemde het “mijn tonsuur”. Ik zie dit tegen-
woordig trouwens nooit meer, hoewel sommige pastoors 
en Dekens dit nog wel van nature hebben! Hij droeg altijd 
een “lorgnet” (knijpbril). Zijn gebit was gitzwart van het 
vele sigaren roken. Een fiets had hij niet, want er was 
voor hem geen “passende” fiets te vinden. Ik heb hem 
dan ook nooit zien fietsen! 
 

Als vervoermiddel had hij een oude motor waar hij 
veelvuldig gebruik van maakte. Hij droeg altijd een toog, 
wat in die tijd gebruikelijk (verplicht) was. Als je hem niet 
goed kende kwam hij wat stug of stuurs over, maar hij 
had een hart van goud. Vooral de zieken, de bejaarden 
en de armen konden altijd op hem rekenen. Ook voor de 
“stille armen” wist hij altijd wel wat te regelen, zonder 
dat iemand daar weet van had. Vaak heb ik namens hem 
wel pakketjes gebracht, naar gezinnen die het niet breed 
hadden (met de complimenten van de pastoor). In die 
tijd wist ik niet wat er in zat, later ging ik nadenken en 
begreep het wel. 
 

Op de vrijdagmorgen vond het wekelijkse bezoek aan 
zieken en bejaarden plaats. Het was een vast ritueel, 
waarbij ik meestal als misdienaar moest assisteren. 
Zodoende heb ik vaak een vrijdagmorgen op school 
gemist. (En toch nog goed terecht gekomen?!) Tijdens 
zo’n bezoek had hij altijd “Ons Heer” (de Hostie om te 
communiceren) bij zich. Dit was kenbaar voor iedereen 
aan de “stool” (ook wel stola genoemd) die over de 
bovenkleding gedragen werd. De belevenissen op deze 
vrijdagmorgens vond ik een van de leukste dingen van 
het misdienaarschap. Achter bij de pastoor op de motor 

zitten was zo wie zo al een feest. En er was altijd wel iets 
onderweg te beleven. Als we een boerenerf op reden 
gingen de waakhonden vreselijk te keer en de kippen 
stoven alle kanten op. Veel meer avontuur als in het 
duffe schoollokaal. 
 

Dat de pastoor op een motor reed heb ik al vaker verteld. 
Ooit werd hij betrapt op een snelheid die niet overeen 
kwam met zijn waardigheid en wel door de op De Horst 
gestationeerde veldwachter. Ja, “De Horst” was een 
zogenaamde “grensparochie” en dat hield in dat er 
natuurlijk gesmokkeld werd, maar ook dat er vaak 
onguur volk langs de grens liep. Vandaar dat er een 
veldwachter op ”De Horst“ woonde. Omdat er in die tijd 
maar heel weinig verkeer was, durfde de pastoor het gas 
van zijn motorfiets soms wel eens flink open te draaien. 
In die tijd kende men trouwens nog geen limiet van vijftig 
kilometer in de bebouwde kom (Hoezo bebouwde 
kom?). De wegen leenden er zich ook helemaal niet voor. 
De pastoor reed dus te hard volgens de veldwachter en ik 
zat als misdienaar achterop. Niet op de “buddyseat” 
want die zat er niet op, maar op de kale bagagedrager, 
wat ook verboden was. We waren onderweg naar 
iemand die bediend moest worden. De veldwachter hield 
ons aan en de pastoor mopperde al voordat we stil 
stonden. De veldwachter deed echter zijn plicht en vroeg 
om de papieren. De pastoor gaf deze netjes af, maar 
voegde er meteen aan toe: Ik heb Ons Heer bij me en ik 
ga een parochiaan bedienen. De veldwachter knikte en 
zei dat hij het in dit geval bij een waarschuwing zou laten, 
maar voegde hij er aan toe dat kost U wel als penitentie 
een “kruisweg”, een “rozenhoedje” en een “oefening van 
berouw”. De pastoor trok een grimas en hij grinnikte, hij 
kon het wel waarderen! 
 
April 2016, Jan Eikholt (Gzn.) 

 
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 03-07 10.00 Afscheid pastoor Bouman, 
   welkom pastoor Kessels 
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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