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St. Norbertusparochie

Gennep

St. Martinusparochie

Een nieuw kerkplein! De werkzaamheden zijn begonnen.
Het plein voor de St. Martinuskerk ondergaat een metamorfose. Zoals u ongetwijfeld
reeds opgemerkt zult hebben, zijn de werknemers van Gebra vlijtig bezig. Onze
‘Werkgroep Kerkplein’ heeft meerdere sponsoracties ondernomen ter ondersteuning
van de renovatie van het kerkplein. Zo hebben we bijvoorbeeld een kerststerrenactie gehad, een bingoavond, een rozenverkoop, een fotocollage in de kerk… en er
zal nog meer volgen. De buurtbewoners van het kerkplein zijn al na de eucharistieviering van Palmpasen op 9 april op de hoogte gebracht van onze plannen.
De kerkgemeenschap vormen we samen! Wij danken u hartelijk.

400 jaar Stadhuis Gennep

Dodenherdenking 4 mei 2017

Colofon

Bezorging:
* Martinusparochie
Mevr. Graat-Janssen
T (0485) 51 22 01
* Norbertusparochie
Dhr. Ploum
T (0485) 51 19 83
Redactie:
E info@parochie-martinus-gennep.nl
Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu

Het nieuwe kerkplein zal gereed zijn vóór Sacramentsdag 18 juni 2017. Op die dag is
onze bisschop, Mgr. F. Wiertz, te gast bij ons in Gennep om voor te gaan in de
Eucharistieviering om 10.00 uur in de St. Martinuskerk. Aansluitend vindt de
Sacramentsprocessie plaats.

21 mei 10.30 uur 1e H. Communie in de Norbertuskerk
Wij wensen de communicanten Dani Tunnesen, Nina Tunnesen, Emma Gietemans,
Stian Busser, Tom Peters, Teus Kamps, Senna Janssen, Britt Mulders, Pim Voots,
Lorenzo Hermse en Keisha Peters alvast een hele mooie dag toe en heel veel zegen
over hun leven!

Hemelvaart 25 mei: dauwtrappen!
Op Hemelvaartsdag gaan we dauwtrappen. We lopen door de weilanden om samen
buiten de Mis te vieren. Verderop in de Gennepenaar leest u meer.

April 2017

De Gennepenaar

Onze communicanten van beide parochies stellen zich aan u voor…

Dani Tunnesen, Nina Tunnesen, Emma Gietemans, Stian Busser, Tom Peters,
Teus Kamps, Senna Janssen, Britt Mulders, Pim Voots, Lorenzo Hermse,
Keisha Peters

…en dat geldt ook voor onze vormelingen van beide parochies…

Thijs Kroon, Michiel Braks, Kenny Noij, Mick Vervoort, Stach Hoenselaar,
Hanna Spikmans, Isa Wientjens, Lonneke Otermans
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Hemelvaartsdag:
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Hannie Kroon-Kuijpers

Joke van de Kamp-Hermsen

* 18-08-1938
† 06-04-2017

* 06-08-1928
† 10-04-2017

Mé.rge gèt ut wel wèr bèter…

Gouden team van “Hannekeshof”, we kunnen niet in
woorden uitdrukken hoe blij we met jullie zijn. Samen
hebben we het volbracht.

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.
Ons lief moedertje en omaatje, wat zullen we jouw
glimlach en kusjes gaan missen. We houden van je!
We willen u bedanken voor uw steun en
medeleven.
Mariët en Henk
Jolanda en Pierre
Pien, Juul, Roos

Ons mam is geboren in Ottersum op 6 augustus 1928. Zij
groeide op in een moeilijke tijd. Tijdens de oorlog is zij
geëvacueerd naar Doesburg. Liefdevol werden ze in
Doesburg door de familie Willemsen in huis opgenomen.
Ze heeft in haar leven altijd de mooie en goede dingen
benoemd. Dat is ook het typerende van mam. Een
doorzetter, zeker niet opgeven. Nadat ze ons pap had
leren kennen en met hem getrouwd is in 1958, is ze naar
Gennep verhuisd. Yvonne, Rob en Sylvia werden geboren
en zijn aan de Middelweg opgegroeid. Een fijn thuis waar
mam de spil in het gezin was en goed voor ons zorgde.
We kwamen niets tekort. Altijd was zij in en rondom het
huis bezig en zag alles er spic en span uit. Ook hield mam
van gezelligheid en een feestje. Aan de activiteiten van
buurtvereniging Middelweg-Steendalerstraat heeft ze
altijd meegedaan, of het nou om een dropping,
carnavalsoptocht of feestavond ging. Jarenlang was ze
actief betrokken. Heel speciaal waren voor haar de
kaartavonden, iedere twee weken op donderdag met de
dames uit de buurt. Met z’n vijven gezellig kletsen en een
wijntje drinken en dan naar huis met een zaklampje in
haar hand. En natuurlijk mogen we haar zangtalent niet
vergeten. Meer dan 25 jaar heeft ze gezongen bij het
rouw- en trouwkoor in Gennep. Volop genieten kon ze
ook van de familieweekenden samen met onze partners
Sjaak, Jacqueline en Willy. Zeker toen de kleinkinderen
Marc, Kirsten, Roy, Amy en Tessa erbij kwamen hadden
deze weekenden een speciale betekenis voor ons mam.
Een hele droevige periode in haar leven was de tijd dat
Yvonne ziek was en uiteindelijk op 10 februari 2012 is
overleden. Ook de periode na het overlijden van Yvonne
viel haar zwaar. In 2015 zijn pap en mam naar de
Brugstraat verhuisd. Hier heeft ze nog bijna twee jaar
gewoond. Helaas werd haar gezondheid steeds minder.
Afgelopen zaterdag heeft ze de strijd om te leven
opgegeven en uiteindelijk is ze maandagmiddag om
16.00 uur naar Yvonne toe gegaan. We zullen je missen.
Bedankt voor alles wà mam!
Rob, kinderen en kleinkinderen
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Vrijwilligerswerk
Palliatieve Terminale Zorg
In memoriam
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Op zoek naar vrijwilligerswerk in de
palliatieve terminale zorg?
Paul Zuketto ‘Er zijn’ …is soms al genoeg.
*Riet
22-08-1953
Graat uit onze woonplaats Gennep: “Ik doe het ook!”
†De
06-04-2017
stichting VPTZ Noordelijk Noord-Limburg biedt in de
gemeenten Gennep, Bergen, Venray en Horst ad Maas al
20 jaar op vrijwillige basis aandacht, tijd en ondersteuning aan hen die thuis willen sterven en aan hun
naasten. Ook in Gennep bieden wij deze hulp en hier is
ook regelmatig gebruik van gemaakt. Dit doen wij met
een fantastische groep vrijwilligers; mensen met een
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Tel: 06-55790271 of e-mail info@vptznoordlimburg.nl.
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Algemene informatie
u op
onze website:
www.vptznoordlimburg.nl.
De familie van Paul Zuketto
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naar de kerk kunnen komen voor de deelname aan de
heilige Eucharistie kunnen desgewenst thuis de H.
Communie ontvangen. De pastoor brengt dan de Heilige
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4 mei dodenherdenking Gennep
Zoals op heel veel plaatsen in Nederland zullen ook in
Gennep op 4 mei a.s. de gesneuvelde bevrijders herdacht
worden. Speciaal de bevrijders van
Gennep, jonge mannen in de kracht
van hun leven die hun leven hebben
moeten geven voor onze vrijheid. Zij
zijn gesneuveld op en nabij onze
Niersbrug, nadien terecht genaamd:
“Highlanderbridge” in een verschrikkelijk fel gevecht om Gennep te
bevrijden. Het maakte onderdeel uit
van de operatie “Veritable” Het was
de 51e Highland Divisie, die tot taak
had Gennep en omgeving te bevrijden. Het bloed van deze gesneuvelde Schotse jonge militairen ligt
voorgoed in onze Gennepse bodem.
Het is goed om hier even bij stil te
staan en dankbaar te zijn voor hun
inzet om Gennep van de bezetter te zuiveren. Gelijktijdig
willen we de Gennepse soldaten herdenken die, het
vaderland dienende, ver van Gennep hun leven hebben
gegeven in het voormalig Nederlands-Indië. Ook hun
plichtsbetrachting heeft hen in een zinloze oorlog het
leven gekost. Daarnaast herdenken wij de burgers van
Gennep, die omwille van hun geloofsovertuiging naar
concentratiekampen zijn weggevoerd en daar hun leven
hebben gelaten. Echter ook alle burgerslachtoffers uit
Gennep, die getroffen zijn door oorlogsgeweld! En
tenslotte alle oorlogsveteranen die hun leven hebben
gegeven en niet meer naar huis en haard zijn teruggekeerd. Zij verdienen het, om op een ingetogen wijze
hen te gedenken. Voor hen allen staan op 4 mei a.s. om
19.30 uur vele mensen klaar bij het Stadhuis om via de
Niersstraat naar het Vrijheidsplein bij de brug te gaan.
Voorafgegaan door het St. Martinusgilde zal de stoet zich
opstellen rondom het beeld van “De Barmhartige Samaritaan” Daar zal het gebruikelijke programma, vendelhulde, kranslegging, (door Pastoor Kessels en de Gem.
Gennep) Wilhelmus en Genneps volkslied (door: Genneps
Vocaal Ensemble) enz. plaatsvinden. Er bestaat ook voor
belangstellenden gelegenheid om bloemen te leggen bij
beide oorlogsmonumenten.
Gennep, april 2017
Jan Eikholt (Gzn)

4 mei dodenherdenking Milsbeek
Op donderdag 4 mei a.s. vindt de jaarlijkse gezamenlijke
dodenherdenking plaats in Milsbeek. De herdenkings-
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bijeenkomst wordt gehouden in de kerk, bij het burgermonument en het militaire ereveld, waar het gemeentebestuur kransen zal leggen. De gemeente Gennep nodigt,
naast diverse internationale gasten, al haar inwoners uit
om hierbij aanwezig te zijn.
Programma donderdag 4 mei:
Vanaf 18.30 uur wordt de kerk van
Milsbeek (Kerkstraat 27) geopend
en zal er zang klinken van zanggroep La Quatri.
Om 19.00 uur vangt de oecumenische dienst aan, waarin de
gevallenen in woord en muziek
worden herdacht.
Om 19.30 uur is de oecumenische
dienst afgelopen en start, onder
begeleiding van het Gilde, de stille
tocht vanaf de kerk naar het burgermonument op de hoek van de
Kerkstraat/Langstraat.
De stille tocht wordt vervolgd naar
het militaire ereveld. Om 20.00 uur
start hier de ceremonie met onder andere twee minuten
stilte, het Wilhelmus, krans-leggingen, een toespraak en
een vendelgroet. Omstreeks 20.25 uur is de ceremonie
afgelopen.

26 mei: het wandelen 50+
26 mei Cuijk
9.00u vertrekken
€ 2,= p.p. buiten Gennep (we gaan dan met de auto)
Inl: G. Noij
Tel: 0485-213404

Volgende edities Gennepenaar
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 1 juni; 5 juli;
30 augustus; 4 oktober; 8 november en 13 december.
LET OP: De kopij dient telkens in de week ervoor op de
maandag te worden aangeleverd: voor de volgende
editie is de deadline dus maandag 22 mei.

Kalender 2017
Zo
Do
Za
Zo
Zo

21-05
25-05
10-06
18-06
25-06

10.30 Eerste H. Communie Norbertuskerk
Dauwtrappen Hemelvaart
17.45 H. Vormsel Norbertuskerk
10.00 Sacramentsdag Martinuskerk
10.00 Dankviering en autozegening

De Gennepenaar

7

Koren en diensten
Za

29-04

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Samenzang

Zo

30-04

Za

06-05

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Dameskoor
Samenzang

Zo

07-05

Za

13-05

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gregoriaans Koor
Samenzang
Herenkoor

Zo

14-05

Za

20-05
21-05

17.45 uur
19.00 uur
10.30 uur

Do

25-05

08.45 uur

Norbertuskerk
Koor Esperance
Martinuskerk
Samenzang
Norbertuskerk
Eerste H. Communie voor beide parochies
(Geen H. Mis in Martinuskerk)
Hemelvaart, Ysheuvel, H. Mis na dauwtrappen
(Geen HH. Missen in Martinus- en Norbertuskerk)

Zo

Za

27-05

Zo

28-05

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gemend koor
Samenzang
Dameskoor

Za

03-06

Zo
Ma

04-06
05-06

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Pinksteren, Dames- en Herenkoor
Tweede Pinksterdag, Samenzang

Tevens is er van di-vr iedere avond om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel van de Martinuskerk, tenzij in het weekend ervoor
anders bekend gemaakt. Op iedere dinsdag is om 19.00 uur een avondmis in de Norbertushof, Kleermakersgroes.

De Gennepenaar

Kerkbijdrage
Het financieel jaaroverzicht van het jaar 2016 vindt u op
pagina 10 en 11.
Het jaar 2016 ligt achter ons en we hebben de balans
over het afgelopen jaar opgemaakt. Wij hopen dat 2017
een beter jaar gaat worden. Mogen wij in 2017 op ieders
steun rekenen?
Naar verwachting gaan de banken de betalingen via
acceptgiro’s stoppen. Tevens zijn de bankkosten voor
betalingen met acceptgiro’s vrij hoog. Vandaar dat onze
voorkeur uitgaat naar betalingen van de kerkbijdrage via
internetbankieren of een automatische incasso.
Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!
St. Martinusparochie
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 2016 - € 8.230,91
1e kwartaal 2017 - € 8.258,93
Collecten:
1e kwartaal 2016 - € 2.608,08
1e kwartaal 2017 - € 1.774,53
St. Norbertusparochie
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 2016 - € 6.393,42
1e kwartaal 2017 - € 6.608,10
Collecten:
1e kwartaal 2016 - € 1.343,57
1e kwartaal 2017 - € 718,03
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Het waren bijzondere en prettige bijeenkomsten.
Dit is wat mij betreft niet de laatste keer dat ik aan
dergelijke bijeenkomsten zal deelnemen. Een tip heb ik
wel: Leesopdrachten meegeven aan de deelnemers over
het onderwerp voor de volgende keer zodat er meer
diepgang ontstaat tijdens de bijeenkomst. Misschien is
daar te weinig tijd voor, maar lijkt me wel heel boeiend.
Hartelijk dank Annette en tot een volgende keer wat mij
betreft. Erica.
Hallo Annette. Dank voor je info en voor je
inbreng de afgelopen maandagen. Hierbij mijn ervaring
van het Vastenproject: De introductiecursus vond ik
inspirerend mede door persoonlijke inbreng van de
cursus(leiding). Samen ontdekken hoe oude verhalen uit
de bijbel lichtpuntjes kunnen zijn in ons eigen leven,
vandaag de dag. Een waardevolle toevoeging voor de
lijdensweken/vasten. Hartelijke groeten van Jo-anne.
Met een rugzak vol levensvragen ben ik begonnen aan een korte maar zeer intensieve reis, het vastenproject 2017. Bijbelteksten... moeilijk?!? Wij keken met
hart en gevoel anno 2017, naar deze woorden en zochten
naar dat wat deze woorden ons op dit moment zouden
kunnen brengen... en dat is... héél veel! Dank aan Annette
en alle deelnemers. Casi.

(KERK-) PLEIN PRUUVEMENT
Zondag 7 mei 2017
vanaf 16.00 uur
- een culinaire happening met muzikale omlijsting -

Enkele reacties Vastenproject 2017
Met een kleine groep zijn we iedere maandagavond in de
Vastentijd aan de slag gegaan met de bijbel. We ontdekten hoe je naar de oude verhalen kunt luisteren. Hoeveel gelaagdheid er in die teksten zitten. Hoe je eigen
situatie aan kan sluiten bij eeuwenoude ervaringen van
mensen. En ook dat er in ieders leven altijd weer iets
nieuws mogelijk is, omdat we gedragen worden door een
grote Liefde en Wijsheid. En zeker was het boeiend om
dat samen met anderen te kunnen ontdekken. Ik heb het
als heel positief ervaren dat iedereen op zijn/haar eigen
manier zo echt aandachtig meedeed en de avonden
samen zo waardevol maakten. Dank je wel allemaal!
En graag tot een volgende keer!
Annette Jetten-Sevriens - catechist.

Komt u ook? Een gezellige middag/avond
met keuze uit wel 40 gerechten, misschien een dansje
en veel gezelligheid.
Ennnnnn… u steunt de aanleg van het nieuwe kerkplein.
Kosten zijn € 15,00 per persoon voor een compleet menu
Meld u snel aan bij Riet telefoon 512201
of ‘t Hökske tel: 516912
Pr Margrietstraat 22 Gennep
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Vroeger (38)
Mijn leven als misdienaar
Misdienaar in graf.
In een vorig verhaal heb ik al
eens verteld dat een misdienaar
spelenderwijs kaarsenvet in zijn
oog kreeg. Ook heeft er al eens
een zijn vingers verbrand aan
het dekseltje van de flambouw.
Is het misdienaarschap dan zo
gevaarlijk hoor ik je denken?
Welnee, het zijn vaak toevalligheden die overal kunnen gebeuren. In elk huishouden
komt zoiets wel eens voor. Zo ook de keer dat de pastoor
een uitvaartmis had. In de Mis ging het allemaal goed. Er
werd een hele oude man begraven en natuurlijk was
iedereen verdrietig, maar hij had zo’n hoge leeftijd
bereikt en had altijd als een goed Christen geleefd, dus
iedereen had er vrede mee. Als er een begrafenis was
had de pastoor graag vijf of meer misdienaars. Een met
het kruis, twee met de flambouwen een voor het
wijwatervat en een met het wierookvat. Tegenwoordig
neemt de uitvaartverzorger sommige van deze taken
over. In de vijftiger jaren waren deze organisaties er nog
niet. De familie droeg de kist, soms ook de buren of de
vereniging waar de betrokkene lid van was geweest. Het
kerkhof lag ongeveer 100 meter van de kerk en de weg er
naar toe was toentertijd nog een grindweg. Een “baar
met wielen” bestond toen ook nog niet, daar zou je op
een grindweg ook niets mee hebben kunnen doen. Het
was een warme zomerdag en de overledene was letterlijk een gewichtig persoon. De dragers hadden het er dan
ook niet gemakkelijk mee en ze waren blij dat ze op het
kerkhof arriveerden. De grafdelver had een keurig graf
gemaakt in het mulle zand en daar enkele balkjes over
gelegd, waar de kist op gezet werd. Ook dat verliep vlot,
ware het niet dat de zijkanten van het graf wat af
brokkelden. Het had al dagen lang niet meer geregend en
de grond was kurkdroog. De drie misdienaars met kruis
en de flambouwen moesten aan het hoofd van het graf
gaan staan en langs de kist lopen die op de balkjes stond.
De eerste twee kwamen behouden aan het hoofd van
het graf, maar de derde liep schijnbaar te dicht langs het
graf en hij schoot onder de kist door het graf in. Hij kon er
op eigen gelegenheid niet meer uit. Zijn flambouw lag
scheef tegen de kist van de overledene. Vanuit de diepte
van het graf keek hij angstig omhoog en was bang dat
ook de kist naar beneden zou vallen. Hilariteit alom!
Natuurlijk het was een begrafenis en er mocht niet gelachen worden. Toch hoorde ik van verschillende kanten
een onderdrukt gegrinnik.
De grafdelver heeft hem met behulp van een laddertje
dat hij onder de “Calvarieberg” had liggen er uit geholpen

en het graf weer enigszins in fatsoen gebracht. De misdienaar zat onder het zand en hij zag er niet uit. Zelfs de
pastoor moest even lachen toen de misdienaar met een
superplie die vol met zand zat toch doodgemoedereerd
zijn flambouw weer oppakte en naast het kruis ging
staan. Het schouderklopje van de pastoor had hij dik
verdiend. Later vertelde hij op school dat hij ooit in het
graf gelegen had. Het was nog waar ook!
Gennep april 2017
Jan Eikholt (Gzn.)

Maria Mater Kring uitnodiging 16 mei
Geachte dames!
Vanuit onze Maria Materkring gaan we 1x per jaar naar
Roermond. Daar ontmoeten wij de andere vrouwen van
onze Maria Mater Kringen in Limburg. Wij willen U van
harte uitnodigen om deze gezamenlijke dag samen te
kunnen vieren.
Deze dag wordt gehouden op dinsdag 16 mei, in de
bisdomgebouwenin Roermond (Swalmerstraat 100) Tel:
0475-386888.
De kosten voor deze dag zijn € 6,00
Omdat we met zo min mogelijk auto’s willen gaan willen
we graag weten wie er mee wil! Graag opgeven bij:
Carla Kersten
carla.kersten @tele2.nl
Tel: 0485-517420
Het programma van die dag ziet er als volgt uit:
9.30 uur
Aankomst met een kopje koffie/thee.
10.00 uur
Inleiding door pastoor Otto (in de kapel)
Aanbidding van het Allerheiligste
Biechtgelegenheid
11.45 uur
Eucharistieviering
12.00 uur
Maria Mater Kring-gebed
Marialied
In refter:
Lunch (zelf meenemen)
soep/koffie/thee.
Het winkeltje zal open zijn!
13.30 uur

14.45 uur
15.00 uur

Na een kort welkomstwoordje zullen we
luisteren naar Esther Crombach, ambassadrice van de blindengeleide- hond met
als thema: “Ziende blind”.
Mogelijkheid tot het stellen van enkele
vragen, waarna afsluiting.
Koffie/thee met ….?.....

Met vriendelijke groeten, en van harte welkom!
Carla Kersten

De Gennepenaar
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Rekening en verantwoording 2016 Parochie H. Martinus
Omschrijving
Energiekosten
Zakelijke lasten en verzeker.
Dotaties aan voorz.gr.onderh.
Afschrijvingen
Debetrente / bankkosten
Persoonskosten
Kosten Eredienst
Kosten Pastoraal
Afdracht bisdom
Begraafplaatskosten
Beheerskosten
Totaal Lasten
Kerkbijdragen
Collecten eigen kerk
Stipendia
Uitvaarten
Overige kerkelijke diensten
Opbr. offerblokken en kaarsen
Ontvangen giften
Ontvangen collecten v. derden
Landerijen incl. opstallen
Rente obligaties
Rente deposito's / spaarrek.
Functionele inkomsten
Begraafplaats Grafrechten
Begraafplaats Overig
Incidentele Baten
Totaal Baten
LASTEN totaal
BATEN totaal
RESULTAAT

Boekjaar
2016
9.845,82
6.175,42

Begroting
2016
11.275,00
5.000,00

1.005,00
593,60
50.495,45
4.526,03
4.569,55
7.963,60
1.448,47
10.329,72
110.467,52

1.005,00
500,00
51.920,00
3.500,00
6.150,00
8.000,00
1.250,00
7.900,00
108.625,00

Vorig boekjaar
2015
9.723,01
5.724,68
5.000,00
1.005,00
522,01
50.813,73
3.922,40
5.496,63
7.934,88
1.148,73
7.989,34
110.901,11

20.724,48
10.887,90
2.775,00
4.594,61
329,48
2.080,32
70,00
211,71
18.648,25
12.804,64
6.623,96
120,00
8.810,00
750,00
47,46
87.007,81

21.500,00
11.500,00
3.000,00
6.000,00
300,00
2.250,00
300,00
0,00
17.100,00
12.800,00
11.000,00
710,00
4.000,00
950,00
0,00
91,410,00

22.744,67
13.040,32
4.049,00
6.635,00
345,88
2.423,64
600,00
20,00
21.844,66
12.870,00
11.013,92
650,88
5.200,00
950,00
45,81
102.433,78

-110.467,52
87.007,81

-108.625,00
91,410,00

-110.901,11
102.433,78

-23.459,71

-17.215,00

-8.467,33

Kerkelijke gebouwen: Toename door extra tuinonderhoud bij Kerk en Pastorie en onverwachte
notariskosten bij Landerijen. De energiekosten Kerk vielen lager uit. (Milde winter begin 2016). De totale kostenstijging bij Kerkgebouwen
bleven daardoor per saldo beperkt. Kosten Eredienst/Beheerskosten: De toename van deze kosten (eredienst
administratie, representatie, portikosten) zijn geheel toe te rekenen aan de niet geplande extra kosten van de
pastoorswissel, o.a.Misboekjes, kerkversiering,drukwerk,porto,receptie. Kosten pastoraal (werkgroepen, parochieblad,
vrijwilligersdag) Hier zijn de kosten beperkt gebleven, ruim € 1300,- onder het budget.
De bijdrage Parochianen is bij alle posten minder dan vorig jaar, in totaal € 8.185,- bijna 16,5% . Opbrengst landerijen:
de minder opbrengst in 2016 komt door een herindexatie in 2015. Toen werd voor meerdere jaren een naverrekening
ontvangen. Rente Spaarrekeningen: Minder opbrengst door de bijna halvering van de spaarrente in 2016 en door het
aanspreken van onze reserves vanwege noodzakelijk groot onderhoud pastorie. Begraafplaats. De opbrengst is toe te
rekenen aan de nieuwe begravingen en ook aan de verlenging van de grafrechten. De neerwaartse trend ,zoals blijkt uit
deze V&W, is een punt van zorg en vraagt nu alle aandacht van het Kerkbestuur.
Financiële Administratie Parochies Gennep , L.H.J,van Schayk

De Gennepenaar
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Rekening en verantwoording
Norbertusparochie 2016
Omschrijving
Energiekosten
Zakelijke lasten en verzeker.
Overige kosten onroerend goed
Debetrente / bankkosten
Persoonskosten
Kosten Eredienst
Kosten Pastoraal
Afdracht bisdom
Beheerskosten
Totaal Lasten
Kerkbijdragen
Collecten eigen kerk
Stipendia
Uitvaarten
Overige kerkelijke diensten
Opbr. offerblokken en kaarsen
Ontvangen giften
Kerk(en)
Rente deposito's / spaarrek.
Totaal Baten
Totaal Lasten
Totaal Baten
RESULTAAT

Boekjaar
2016

Begroting
2016

Vorig boekjaar
2015

3.091,46
1.869,56

4.850,00
2.200,00

526,38
7.088,08
2.138,61
2.789,26
1.890,00
3.001,96
25.110,44

550,00
6.725,00
2.300,00
3.900,00
2.200,00
1.900,00
28.325,00

4.511,61
2.403,79
140,00
549,60
7.130,36
2.069,38
3.206,71
2.050,56
1.976,07
26.500,45

11.853,08
3.893,18
1.727,00
2.513,64
66,50
625,82
150,00
2.083,33
22.912,55

12.500,00
3.250,00
1.000,00
3.200,00
300,00
550,00
200,00
200,00
2.600,00
23.800,00

12.124,90
3.635,30
1.166,00
3.148,56
197,72
624,82
200,00
1.325,00
1.514,65
23.936,95

-25.110,44
22.912,55
-2.197,89

-28.325,00
23.800,00
-4.525,00

-26.500,45
23.936,95
-2.563,50

Kerkelijke gebouwen: Door de verkoop van de pastorie is een flinke besparing gerealiseerd. Er is een beperkte toename
bij Energie van het Kerkgebouw omdat daar nu wordt vergaderd en daar nu ook kantoorspreekuur wordt gehouden. De
vaste lasten van de pastorie besparen we nu. Beheerskosten: Administratie: Toename door vervanging van de
munttelmachine en een "meerjaren" order voor briefpapier + enveloppen. Representatie: Toename door 'n eenmalige
drukorder boekjes i.v.m. het Norbertusjaar. Overige beheerskosten: Toename door extra huishoudelijke uitgaven door de
pastoorswissel.
De bijdragen van de parochianen zijn lager bij de Kerkbijdragen. Er zijn wel toenames bij Collecten eigen Kerk en bij
Stipendia maar het totaal blijft achter t.o.v. het vorige jaar. Opbrengst beleggingen: Een hogere renteopbrengst,waar we
drie jaar geleden op rekenden bij het besluit tot verkoop van de pastorie, is niet uitgekomen. Het rentepercentage daalde
steeds en is verder gehalveerd in het voorbije jaar . De huidige trend van hogere kosten en lagere baten vraagt nu extra
aandacht van het Kerkbestuur teneinde dit om te buigen.
Financiële Administratie Parochies Gennep , L.H.J,van Schayk
Verklaring kerkbestuur:
Beide administraties zijn door een kascontrolecommissie gecontroleerd. De jaarrekeningen zijn vastgesteld in de
kerkbestuursvergadering van 7 maart 2017 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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Zondag 18 juni: Sacramentsdag
Jubileum: 400 jaar stadhuis Gennep
In 2017 wordt herdacht dat het 400 jaar geleden is, dat
het historische Stadhuis van Gennep werd gebouwd.
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Waarom is deze dag zo speciaal?
Omdat in Gennep dan een oude traditie herleeft. Voorafgegaan door Harmonie Unitas et Fidelitas, geëscorteerd door het Sint Martinusgilde en in aanwezigheid van
de Roermondse Bisschop Frans Wiertz, trekt er die zondag een processie door de versierde straten in de kern
van Gennep.
Wat is dit voor een processie?
Hierbij wordt het Allerheiligste Sacrament in een zgn.
monstrans (mooi versierde houder waarin de hostie
wordt bewaard) door de priester plechtig rondgedragen
onder een baldakijn. De monstrans met het Heilig

Op initiatief van gemeente Gennep bereiden diverse
organisaties een keur aan activiteiten voor die daar aan
herinneren. Onder coördinatie van Summmertime en het
Platform Cultuurhistorie, en in nauwe samenwerking met
de gemeente Gennep, wordt in 2017 de realisatie van het
Stadhuis gevierd. In dat
jubileumjaar gaan we op
verschillende momenten
de eerste helft van de 17e
eeuw herbeleven. Niet
alleen het Stadhuis staat
centraal, maar ook de
opvattingen, gebruiken,
beroepen en zorgen van
de Gennepse inwoners in
die tijd. Natuurlijk leggen
we verbindingen met de
tijd waarin wij nu leven.
Een van de activiteiten is
Sacramentsdag. Op zondag 18 juni komen wij om 10.00
uur bijeen voor een plechtige Hoogmis in de Sint
Martinuskerk met als hoofdcelebrant onze bisschop Mgr.
F. Wiertz.
PROGRAMMA ZONDAG 18 JUNI 2017
10.00u Intocht in St. Martinuskerk; aansluitend H. Mis
11.15u Uittocht uit de kerk;
aansluitend opstellen Sacramentsprocessie
11.25u Vertrek Sacramentsprocessie
11.50u Aankomst bij rustaltaar op de Markt.
Korte ceremonie met gebed
en zegen door Mgr. Wiertz
12.00u Vertrek bij rustaltaar op de Markt
12.45u Aankomst St. Martinuskerk. Korte ceremonie,
gebed en zegen (Mgr. Wiertz).
Ontbinding Sacramentsprocessie

Sacrament wordt dan vaak enige tijd op een rustaltaar
geplaatst voor aanbidding. Bij de processies dragen misdienaars een flambouw (processielantaarn) ter flankering
van het processiekruis en het Allerheiligste Sacrament.
Andere gelovigen dragen vaandels met een afbeelding,
symbool, logo of opschrift.
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Meimaand is Mariamaand
Je moet het maar weten:
Waarom mei de Mariamaand is?
De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar
waarom eigenlijk? Helemaal precies is dat niet bekend,
maar zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van de
maand te maken. Deskundigen denken dat de naam mei
afgeleid is van de Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later de betekenis
van ‘vroedvrouw’.
De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom
noemden ze de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook
verwant aan maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht,
hoog in aanzien, verheven zijn). In de Middeleeuwen
ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de
Moeder van God Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia en mei passen perfect bij
Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en als
hemelse moeder vereerd wordt.
In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde
paus Paulus VI zelfs een speciale encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin
schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan
worden van haar zoon Christus: “Omdat Maria immers
met recht beschouwd
kan worden als de weg
die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting
met haar vanzelf ook een
ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de
Mariaverering in mei ook
weer nauw aan bij de
Paastijd die tot Pinksteren duurt.
Bij de Mariamaand:
Heer onze God,
in Maria hebt Gij ons getoond
wat geloven betekent:
steeds weer op weg gaan
naar een onbekende toekomst.
Moge haar geloof ons blijvend inspireren.
Laat in ons groeien
een sterke hoop
en een grote toekomstverwachting.
En leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven van ons vraagt.

Christoffeldag 13 mei: onze vormelingen doen mee!
Op zaterdag 13 mei vindt in Roermond de jaarlijkse
Christoffeldag plaats, de ontmoetingsdag voor alle
kinderen die dit schooljaar in Limburg het sacrament van
het H. Vormsel ontvangen. De dag begint en eindigt in de
kathedraal met hulpbisschop De Jong. Er zijn diverse
sport- en spelevenementen en de deelnemers bezoeken
bisschop Wiertz.

Programma
09.30 uur
09.40 uur
11.00 uur

16.00 uur

Aankomst en inschrijving deelnemers
Start hoofdprogramma
Start workshops in kleine groepen en op
diverse locaties, met onder meer bezoek
aan de kathedraal, ontvangst door de
bisschop, catechese, sport en spel.
Afsluitend programma (tot 17.00 uur)

Elk jaar wint tijdens de Christoffeldag een van de
deelnemende groepen de prachtige Christoffelwisseltrofee. Dit is een bronzen beeldje dat in de voorbije
jaren al overal in Limburg gestaan heeft; van Born, Berg
en Terblijt, Gennep, Horst, Weert, Roggel, Stramproy en
Landgraaf.

De workshops tijdens de Christoffeldag bevatten een
wedstrijdelement. De winnende subgroep krijgt het
beeld een jaar lang mee naar huis. Wie weet staat de
bronzen Christoffel straks weer in Gennep!
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KINDERPAGINA
Dit keer staat de pagina in het teken van De Eerste Heilige Communie

Binnenkort vieren 11 kinderen in Gennep hun eerste heilige communie. Maar wat is dat nou
eigenlijk?
Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap.Om de communie te mogen ontvangen moet
je eerst zijn gedoopt. Veel kinderen worden gedoopt als ze een baby zijn en doen hun eerste
heilige communie als ze zeven of acht jaar zijn.
Door de doop worden kinderen opgenomen in de gemeenschap van de kerk.Je zou kunnen
zeggen, dat ze een beetje ‘familie’ van elkaar worden: allemaal kinderen van God. Het
sacrament van de eucharistie (de communie) verbindt ze niet alleen met God maar ook met
elkaar.
Kinderen die hun eerste communie gaan doen worden ‘communicanten’ genoemd. Voor de
feestelijke eucharistieviering waarin zij voor het eerst de heilige Hostie ontvangen, bereiden
ze zich samen voor. Ze komen een aantal keer samen in het parochiezaaltje waar ze vanalles
leren over het geloof. Ook leren ze bijvoorbeeld het Onze Vader en zingen ze samen. Dit zijn
leerzame en ook heel leuke middagen.
De Eucharistieviering waarin de communicanten hun eerste heilige communie ontvangen,
heeft een feestelijk tintje. Natuurlijk is het een feestje om te vieren met familie en vrienden.
We wensen alle communicanten daarom een bijzondere, feestelijke dag!!

Dit zijn de communicanten tijdens de Presentatieviering.
De Communiemis is op zondag 21 mei 2017 om 10.30 uur in de Norbertuskerk. Kom je
kijken hoe mooi deze Mis is?

Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Kessels
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl

Kinderpagina26, April 2017
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