De Gennepenaar
St. Norbertusparochie

Bedevaart naar Kranenburg

Gennep

St. Martinusparochie

Zo 3 sept: bedevaart naar Kranenburg

Volgens jaarlijkse gewoonte gaan we de eerste zondag van september op bedevaart
naar Kranenburg. De wandelaars vertrekken om 6.30 uur bij de Martinuskerk, de
fietsers om 8.00 uur. We vieren in Kranenburg de H. Mis om 9.30 uur, muzikaal
verzorgd door ons dames-en herenkoor. De preek zal worden verzorgd door pastoor
Rijs. Na de Mis is er nog een samenzijn met Kaffee und Kuchen, aangeboden door
Kranenburg.

Za 9 en zo 10 sept: Open Monumentendag

Open Monumentendag

Het thema dit jaar is: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. In het weekend van 9 en 10
september 2017 zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar
je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Onze
St. Martinuskerk is een Rijksmonument, en daar zijn we trots op! Daarom sluiten we
graag aan bij de activiteiten van Open Monumentendag, die in Gennep al jaren
voortvarend worden georganiseerd. Verderop in deze Gennepenaar daarover meer.

Zo 10 sept: Zonnebloemmis

De Eucharistieviering van 10.00 uur staat in het teken van de Nationale Ziekendag,
met bijzondere aandacht voor de cliënten en de vrijwilligers van de Zonnebloem afd.
Gennep.

Zonnebloemmis

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

Zo 24 sept: Oecumenische viering 500 jaar reformatie

De protestantse kerken in Europa herdenken in dit jaar dat het 500 jaar geleden is
dat de reformatie begon. Gennep wil dit niet zomaar voorbij laten gaan. Want hier
hebben zeer vele protestanten een plaats aangeboden gekregen. Talloze vluchtelingen uit andere delen van Europa werden hier opgevangen. Protestanten en
katholieken leven hier in Gennep dus al eeuwen in harmonie met elkaar. De kleine
protestantse gemeente Gennep dateert uit 1571 en is de oudste Protestantse
gemeente van Nederland. Eén van
de hoogtepunten van de vele activiteiten is een oecumenische viering
op zondag 24 september 2017 om
10.00 uur in de Protestantse kerk.
Deze viering wordt georganiseerd
door de Protestantse gemeente, de
Molukse evangelische kerk en onze
parochie. Ons eigen kinderkoor zingt
mee. Van harte welkom!

Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu

Augustus 2017
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Gedoopt
Armin Reintjes, zoon van Rene Reintjes en
Kim Reintjes-Verwaaijen, Dr. Nolensstraat.
Givaya Amanupunnjo, dochter van Chesney
Amanupunnjo en Sabrina Martodihardjo,
Willem Boyeweg.
Yonah Küppers, zoon van Rob Küppers en
Wies de Beijer- Küppers, 1e Dwarsweg.
Jazzlyn Arts, dochter van Jan-Willem Arts en
Jalisa Xhofleer, Zuidoosterlaan.
Robin van Wichen, zoon van Albert van
Wichen en Astrid van Wichen-Volleberg,
Arendstraat.

PROFICIAT!
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In memoriam

In memoriam
Herman Graat
* 3 september 1933
† 28 juni 2017
Herman was
een vriendelijke,
bescheiden man
die altijd klaar stond
voor een ander.
Voor zichzelf
vroeg hij niet veel,
hij trad nooit
op de voorgrond.

Geboren in de Molenstraat te Oeffelt als oudste in een
gezin van acht kinderen was hij al vroeg betrokken en
verantwoordelijk in het familiebedrijf. Herman begon op
jonge leeftijd met werken. Hij hield van zijn vak en werd
een zeer kundig timmerman. In 1963 trouwde hij met zijn
liefde Toos. Het huis aan de Kruisstraat, op de geboortegrond van Toos, werd in 1968 eigenhandig gebouwd.
Het jonge gezin verhuisde van Oeffelt naar Gennep. De
schuur werd ingericht als zijn timmerwerkplaats. De
eerste jaren werkte hij in de bouw, daarna heeft hij tot
zijn pensioen op Maria Roepaan gewerkt. Hier was hij
geliefd onder personeel en bewoners. Zijn werkdagen
waren lang. Het was voor hem belangrijk goed te kunnen
zorgen voor Toos en zijn vijf kinderen. Eenieder die
aanklopte met een vraag werd geholpen, nee zeggen
kende hij niet. Voor Herman was fietsen op zondagochtend ontspanning. Zolang het ging, stapte hij op de
fiets om vele kilometers te maken. Herman was dol op
zijn kleinkinderen, altijd in voor een grapje of een
spelletje. Met eindeloos geduld heeft hij voor hen vele
meubels en speelgoed gemaakt. Hij genoot en was trots
als de hele familie bij elkaar kwam op de Kruisstraat.
Mam heeft zo lang het kon thuis voor Herman gezorgd,
toen dit niet meer ging is Herman verhuisd naar
Norbertushof. Een verdrietige periode. Herman kende
ons gelukkig nog steeds en kon genieten van een
spelletje kaarten, de muziek en een kopje koffie.
We hadden je graag langer bij ons gehad, het heeft
echter niet zo mogen zijn. Bedankt voor alles wat je voor
ons gedaan hebt, we gaan je missen. Je blijft voor altijd in
ons hart. Wij danken u voor uw aanwezigheid bij de
uitvaartdienst en uw steun aan ons.
Toos,
Ria-Ivo, Hans-Monique, Anita-Frank,
Jose-Pieter, Jacqueline-Patrick
en kleinkinderen.

Wietz Drenth
* 30 april 1928
† 21 juli 2017
Wietz is geboren in
1928 als vierde van het
gezin Drenth. Zij was de
eerste van haar familie
die in het peeldorp De
Rips ter wereld kwam.
Haar beide oudere zussen en haar broer zijn
geboren in Groningen,
van waaruit haar vader
naar Brabant kwam om
een boerenbedrijf te beginnen. In de Rips bracht zij haar
jeugd door om na de lagere school op kostschool in
Veghel te gaan. Het liep toen tegen het einde van de
oorlog en de Duitse bezetting. Vervolgens begon zij aan
de opleiding voor verpleegster in diverse ziekenhuizen
om uiteindelijk als ‘wijkzuster’ in Boekel te gaan werken.
Zij deed dat samen met Vera Graat, die tot op de laatste
dag haar beste vriendin is gebleven. In Boekel ging zij
vaak met Vera kaarten bij ‘oma Schafrat’ en daar kwam
zij in contact met de jongste zoon des huizes: Elies. Dat
resulteerde in een definitieve relatie.
Elies begon na zijn studieperiode in 1960 een boekhandel
in Gennep. Twee jaar later traden ze in het huwelijk en
vestigden ze zich in dit historische stadje. Hier werden
begin jaren ’60 hun zoon Kees en dochter Marga
geboren. Het was in die tijd gebruikelijk dat bij een huwelijk de vrouw ontslagen werd en ook het salaris stopte. In
onze huidige tijd is zoiets onbegrijpelijk. Daar had Wietz,
die al meer dan tien jaar zelfstandig in de zorg werkte,
veel verdriet van. Nadat de beide kinderen geboren
waren greep ze haar kans en heeft Wietz bij verschillende
bevallingen in Gennep geassisteerd. In die jaren heeft ze
diverse Gennepenaren mede op de wereld gezet. Wietz
werkte regelmatig in de boekhandel, zeker toen de
winkel in de jaren ’70 verhuisde naar een nieuw en groter
pand aan het Europaplein. Sportief gezien was Wietz zeer
actief. Decennia lang speelde ze fanatiek tennis, waar ze
pas op hoge leeftijd mee stopte. Daarnaast was Wietz
creatief. Zo schilderde en boetseerde ze graag. Tuin en
huis worden dan ook gesierd met door haar vervaardigde
schilderijen en beelden in klei en brons. Haar liefde voor
muziek uitte ze in het spelen van piano, maar vooral door
te zingen in diverse Gennepse koren. Haar map met
zangstukken lag altijd klaar voor de repetities en uitvoeringen, waar ze erg naar uitkeek. Natuur was haar grote
passie.
Verder op blz 4
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 Vervolg van blz 3
De tuin haar trots. Dagelijks spendeerde ze hierin veel tijd
en genoot ze van het kleurrijke resultaat. Wietz wandelde en fietste veel met Elies en met hem genoot ze van de
pracht van de natuur. Veelvuldig werd Wietz gepolst naar
haar leeftijd, dit zeer tot haar ongenoegen. Prompt
antwoordde ze dan: ‘na 75 ben ik opgehouden met tellen’. Ze had er grote moeite mee zich neer te leggen bij
de door leeftijd ontstane ongemakken. Haar volharding
en ijzeren wil om tijdelijke beperkingen te overwinnen
maakten op iedereen grote indruk. Wietz was daarin
hard voor zichzelf. Voor velen kwam ze tot haar laatste
dag over als een vitale en actieve dame. Haar afscheid
van het leven kwam desalniettemin erg abrupt. Er waren
ondanks haar hoge leeftijd nog veel energieke plannen.
Ernstige fysieke problemen zijn haar hiermee echter
bespaard gebleven.
Lieve Wietz, je was voor ons een geweldige vrouw en
(schoon)moeder. We zijn je voor altijd dankbaar.
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worden. Op 15-jarige leeftijd ging ze in betrekking bij de
toenmalige Moutfabriek en het was in deze tijd dat ze
Ben leerde kennen. In 1953 zijn ze getrouwd en in de
Bergstraat gaan wonen, waar hun oudste zoon Hans
geboren is. In 1954 volgde een verhuizing naar Amsterdam, omdat Ben voor zijn werk bij de belastingdienst
daar geplaatst werd. Daar zijn tweede zoon Jan en
dochter Anita geboren. Na deze periode in Amsterdam is
het gezin in 1973 weer in Gennep komen wonen, wat ze
eigenlijk altijd graag wilde.
Na de dood van Ben in 1987 is ze verhuisd naar de
Brugstraat en altijd een alleenstaande vrouw gebleven.
Haar grootste hobby’s waren koken, bakken en poetsen.
Vaardigheden die ze allemaal in betrekking geleerd heeft.
Ook ging ze graag op reis en fietsen. Maar vooral was ze
ontzettend trots op haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Tot op het laatste moment heeft ze
ontzettend van het leven genoten. Ma, oma, oma-oma,
bedankt voor alles wat je voor ons gedaan en betekend
hebt. We zullen je missen.
Wij bedanken iedereen hartelijk voor getoonde belangstelling en medeleven.

In memoriam

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Kitty WesselsGramsen
* 22 juni 1933
† 30 juli 2017

Kalender 2017
Zo 03-09
Za 09-09
Zo 10-09 10.00
Zo 24-09 10.00
Zo 08-10 10.00
Za 28-10 17.45

Geboren te Siebengewald op 22 juni 1933 en overleden
te Gennep op 30 juli 2017. Na de uitvaartdienst op
4 augustus 2017 heeft de crematie plaatsgevonden in
crematorium Boschhuizen te Venray.
Kitty is geboren als vierde in een gezin van zeven kinderen, bestaande uit zes meisjes en één jongen. Ze groeide
op in een gezin dat nooit iets te kort kwam. In oktober
1944 was ze in de veronderstelling dat ze met het gezin
op vakantie ging en liep ze even terug naar huis om haar
schaatsen op te halen. Ze werden echter geëvacueerd en
moesten te voet naar Rijssen in Overijssel, zo'n 90 km
verderop. Eenmaal teruggekomen, bleek dat hun huis
weg was en heeft het gezin in een noodwoning gewoond,
totdat in 1947 hun nieuw gebouwde huis betrokken kon

Zo 29-10 10.00
Zo
Zo
Zo
Zo

29-10 11.00
29-10 14.00
05-11
11-11 17.00

Bedevaart naar
Kranenburg
Open Monumentendag (1)
Zonnebloemmis/
Open Monumentendag (2)
Oecumenische viering in Prot. kerk
Gezinsmis
Herdenking Overledenen
Norbertus parochie
Herdenking Overledenen
Martinus parochie
Zegening graven Torenstraat
Zegening graven Kampweg
Vrijwilligersdag
Sint Maarten optocht

Volgende edities De Gennepenaar
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 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 25 september.
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De Zonnebloem, afdeling Gennep

EN…(HOE) BID JIJ ?.....

Bij de Zonnebloem draait het om mensen
Ons doel is om mensen met een lichamelijke beperking
een onvergetelijke dag te bezorgen, zodat ook zij volop
van het leven kunnen genieten. Hiervoor organiseren we
tal van activiteiten.
Onlangs hebben we een bezoek gebracht aan Kevelaer.
Ook hebben we met een huifkar een fraaie tocht
gemaakt door onze schitterende omgeving, terwijl onze
jaarlijkse picknick wederom een groot succes was.
Zondag 10 september is de jaarlijkse
Nationale Ziekendag,
welke start met een eucharistieviering in
de R.K. Martinus Kerk, gevolgd door een gezellig
samenzijn bij Grand-café de Stadsherberg.
Van 11 tot en met 16 september is de regiovakantie. Een
aantal van onze deelnemers zal dan gaan genieten van
een wel verdiende vakantie.

Het valt me op dat onze pastoor G. Kessels vaak preekt/
praat over ‘het gebed’. Dat bracht me bij de vraag of er
überhaupt nog wel ‘gewone’ mensen bidden? Maar ik
kan me ook niet voorstellen, dat er iemand is die nooit
eens een ‘gebedje’ doet… Ik zie het op tv op voetbalvelden, ik zie het aan alle kaarsjes en bloemen die bij een
rampplek geplaatst worden.

En wat doe jij wanneer er iets ernstigs gebeurt, wanneer
je totaal machteloos bent, of wanneer je ongelooflijk blij
bent, wanneer je een kind krijgt, wanneer een ziekte
plotseling ten goede keert, wanneer je wel die baan
krijgt, of juist niet, wanneer je voor een operatie staat,
wanneer je relatie moeilijk is, en noem maar op. Dan
hoor ik vaak dat mensen toch een kaarsje gaan opsteken.
Ik zelf betrap me erop dat ik in spannende situaties een
oud gebedje opzeg, dat mijn moeder vroeger altijd met
ons bad. Van deken Huisman hoorde ik dat hij naast de
vaste gebeden ’s avonds altijd bidt voor de mensen die
hij die dag ontmoet heeft. Maar als je bidt, tegen WIE
bidt je dan? Is er wel ergens IEMAND die naar ons
luistert?

De maand september wordt afgesloten met de Bingo
middag in het Hökske.
Naast deze activiteiten zijn onze vrijwilligers ook volop
bezig met het verwezenlijken van de individuele wensen
van onze deelnemers. Dit kan zijn een wandeling met een
bezoek aan de wekelijkse markt, gezellig ergens een
versnapering op een Genneps terras gebruiken of een
tochtje met de auto, samen winkelen en tal van andere
activiteiten.
Ons motto is: “er kan zoveel meer dan je denkt”.
Wij willen ook iedereen bedanken die onze Zonnebloem
loten heeft gekocht. We hebben er nog enkele over.
Mocht u willen deelnemen aan onze activiteiten, dan
kunt u zich aanmelden bij onze secretariaat, Jeanne Frey,
06-15678696, jeannefreij@hotmail.com. Bij haar kunt u
ook terecht voor de Zonnebloem loten.

In het hart van de Bijbel staan prachtige Psalmen,
het zijn eeuwenoude verzen en gebeden die ik
graag met anderen zou willen gaan verkennen.
Van harte welkom!
Annette Jetten-Sevriens, catechist
Plaats: zaaltje bij de Martinuskerk
Datum: maandag 11 september, 2 + 23 oktober,
13 november en 11 december
Tijd:
20.30 -22.00 uur
Als je belangstelling hebt geef je dan op bij:
 Pastoor Kessels, tel: 0485 511 888.
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl of
 Annette Jetten, tel: 0485 540 165.
Email: annettejetten@gmail.com
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Koren en diensten
Za

02-09 17.45 uur
19.00 uur
Zo 03-09 09.30 uur

Norbertuskerk Samenzang
Martinuskerk
Samenzang
Dames- en Herenkoor: Bedevaart naar Kranenburg

Za

09-09 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 10-09 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gemengd koor
Samenzang
Dameskoor: Zonnebloem

Za

16-09 17.45 uur
19.00 uur
Zo 17-09 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Samenzang
Samenzang

Za

23-09 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 24-09 10.00 uur

Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij”
Norbertuskerk Samenzang
Martinuskerk
Samenzang
Oecumenische viering in Protestantse kerk m.m.v. kinderkoor, J. Fijnaut en S. Gerrits

Za

30-09 17.45 uur
19.00 uur
Zo 01-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Koor Esperance
Koor uit Koningsbosch
Herenkoor

Za

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Kinderkoor: Gezinsmis

07-10 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 08-10 10.00 uur

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.
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Open Monumentendag 9/10 september
Ook dit jaar is onze St. Martinuskerk - die sinds enkele
jaren de monumentenstatus heeft - te bezichtigen op
deze dagen.

Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen:
‘Boeren, Burgers en Buitenlui’.
De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun
onderlinge economische en culturele relaties. Het thema
verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt
uiteenlopende historische perioden met het heden.
‘Boeren, Burgers en Buitenlui’, dat was van oudsher de
uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het
publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen
genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst
op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen, volksvermaak en natuurlijk ook religie. Het is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere
objecten: van kerken, boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen en molens via
markten, waaggebouwen, pakhuizen en winkels tot
buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten
en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en
verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen
worden beleefd.
Onze St. Martinuskerk
De kerk werd in de Basilicastijl gebouwd in de beginjaren
vijftig onder leiding van architect Nico van der Laan die
een vertegenwoordiger was van De Bossche school. Als je
de kerk binnen gaat voel je de rustige sfeer die de
bouwstijl en het interieur uitstralen en wat onmiddellijk
in het oog springt is de muurschildering boven het
priesterkoor.

Deze afbeelding - geschilderd door Theodore Strawinsky
in de jaren zestig - stelt Jezus voor op de berg Tabor
samen met Elia en Mozes.
Ook de twee schilderijen boven de zijaltaren zijn van zijn
hand, evenals het gebrandschilderde raam in de sacristie.
De gebrandschilderde ramen in de kerk zijn een ontwerp
van glazenier Marius de Leeuw en dragen door hun
lichtinval bij aan de serene sfeer. De bovenste rij ramen
hebben planten als motief, in de onderste rij zijn hemellichamen verwerkt.
Niet te bezichtigen maar vaak wel te horen zijn de
torenklokken uit de verwoeste Martinuskerk die na de
oorlog in 1954 zijn overgebracht naar de “nieuwe“
St. Martinuskerk.
De rondleidingen voeren langs iconen en symbolen en
voor kinderen is er een kleurwedstrijd en een versnapering.
We nodigen iedereen
uit onze mooie kerk te
komen bezichtigen, U
bent van harte welkom
en de koffie staat klaar.

Wandelen 50+ 2017
29 September: De Banen
Vertrek om 09.00 uur vanaf MFC ‘de Goede Herder’
Europaplein Gennep
€ 2,= p.p. voor de auto.
Inl: G. Noij, tel: 0485-213404

De Gennepenaar
Doet u al mee?
De voornaamste bron van inkomsten voor onze parochies is de bijdrage van zijn parochianen. Om als parochie
goed te kunnen functioneren, moet haar financiële basis
gezond zijn. Wij weten dat dit alles veel geld kost. Het is
voor onze parochies belangrijk dat iedereen meedoet.
Hiermee drukken we uit, dat ieder naar vermogen mede
verantwoordelijk is voor zijn parochie.
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Kerkbijdragen:
t/m juli 2016 - € 9.328,32
t/m juli 2017 - € 9.632,29
Collecten:
t/m juli 2016 - € 2.635,03
t/m juli 2017 - €1.889,31
Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!

Weekeinde 9 en 10 september:
Neem eens iemand mee naar de kerk
Neem eens iemand mee naar de kerk! Waarom niet?
Voor veel mensen is het lang geleden dat ze naar de kerk
geweest zijn. Sommigen zouden wel weer eens willen
gaan, maar misschien is de drempel wat hoog geworden.
Het gaat makkelijker als ze met een bekende meegaan.
Daarom wordt in het weekeinde van 9 en 10 september
in heel Nederland een speciale actie gehouden om
mensen uit te nodigen weer eens naar de kerk te gaan.
Nodig gerust uw familie, buren, vrienden of bekenden uit
om weer eens een keer mee te gaan. Iedereen is
welkom.

U kunt uw parochie steunen door het storten van uw
kerkbijdrage. U kunt ook uw bank machtigen om periodiek een bedrag automatisch over te schrijven, of de
parochie machtigen voor een automatische incasso. In
verband met kostenbesparing gaat onze voorkeur uit
naar doneren via internetbankieren of automatische
incasso.
De kerkbijdrage kunt u storten op:
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:
t/m juli 2016 - € 13.702,92
t/m juli 2017 - € 15.125,23
Collecten:
t/m juli 2016 - € 6.340,20
t/m juli 2017 - € 4.964,97
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.

Dit project is in Engeland begonnen onder de naam ‘Back
to Church’. Daar is de actie een groot succes geworden.
“Samen naar de kerk gaan, geeft de gemeenschap een
positieve impuls,” aldus de bedenker van de actie. In
Nederland wordt de campagne onder meer ondersteund
door KRO-NCRV en de EO. Doet u ook mee?

Bidden
Ik zou graag willen bidden
Maar ik weet niet hoe
Zomaar in de kerk zitten
Zitten, met de ogen toe
Handen vouwen samen
Het orgel speelt gestaag
Voorzichtig zeg ik amen
Na een zacht gestelde vraag
Een blik omhoog moet mij leren
Dat God mijn gebed ontvangt
Mijn hart naar God toe keren
Zodat zijn liefde mij omarmt
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Vroeger (41)
Mijn leven als misdienaar
De “Calvarieberg”
In de tijd dat ik misdienaar was,
had een katholieke begraafplaats heel vaak een Calvarieberg. Omdat je tegenwoordig
zo’n Calvarieberg maar zelden
ziet, begrijp ik dat een en ander
om uitleg vraagt. De Calvarieberg, ook wel “kruisheuvel”
genoemd, was een soort kopie
van de berg Golgotha waar
volgens de evangeliën Christus
gekruisigd zou zijn. De berg Golgotha ligt even buiten de
muren van Jeruzalem. Omdat Christus hier gestorven is
tussen twee moordenaars, staan er vaak drie kruizen op
deze heuvel. Het middelste kruis heeft een “Corpus”
(lichaam) voorstellende het lichaam van Christus.

Het kerkhof
Voor zover ik mij kan herinneren was de Calvarieberg een
kunstmatige heuvel, die midden in het kerkhof lag. Binnenin de heuvel waren twee kleine gescheiden ruimten
(hokjes) gemetseld, die ook elk aan de achterzijde een
klein deurtje hadden. In de hokjes kon een volwassen
persoon normaal staan. Ik schat dus dat de hoogte
ongeveer 2 meter was. De totale breedte was ongeveer 3
meter. De diepte was echter wat meer, ongeveer 4
meter. De zandheuvel was aan de buitenzijde bekleed
met zwerfstenen die in Groesbeek overal in de velden en
bossen te vinden waren. De kruizen die op de heuvel
geplaatst waren, stonden verankerd met de onderliggende twee ruimten. Er groeiden op de Calvarieberg
vaak vetplanten en mossen.
Het “Knekelhuisje”.
De twee ruimten onder de Calvarieberg hebben in mijn
“misdienaarsleven” een belangrijke rol gespeeld. Op de
eerste plaats het hokje dat wij het “Knekelhuisje”
noemden. Deze ruimte was bedoeld voor het tijdelijk
plaatsen van lijken van onbekende personen die in de

parochie overleden waren (landlopers en misdadigers).
Ook ongedoopte kinderen die overleden waren, werden
hier tijdelijk neergezet. (Deze mochten in die tijd niet in
gewijde aarde begraven worden.) Soms werden ook de
lijken van personen die door zelfdoding om het leven
waren gekomen er in geplaatst. Er hing altijd een waas
van geheimzinnigheid om dit ‘Knekelhuisje’. Ook omdat
het altijd op slot zat. Dat had voor ons misdienaars al een
zekere aantrekkingskracht, omdat we nooit wisten of er
iemand in lag. Wij fantaseerden er geweldig griezelige
verhalen over.
Mijn eerste “blauwtje”
De andere ruimte onder de Calvarieberg was voor het
tuingereedschap zoals een schop en een hark, maar ook
een paar gieters, om de bloemen op de graven water te
geven. Er lag ook een ladder in en een stoel. Verder lag er
wat rondhout en latten. Deze ruimte kon niet afgesloten
worden. Ik had helemaal geen angst op het kerkhof en
als het ’s avonds begon te schemeren ging ik wel eens
met een andere misdienaar in dit hokje zitten omdat er
vuurvliegjes en glimwormen te zien waren. Deze vuurvliegjes konden licht maken aan hun achterlijf.

Het is een biochemische reactie waarbij het pigment
Luciferine ontstaat. Hier is het woord Lucifer uit ontstaan. Wij vertelden dan aan iedereen dat het de zielen
van de afgestorvenen waren, die de hemel nog niet in
mochten! Op een keer had ik met een meisje uit mijn
klas, (waarop ik stiekem verliefd was) afgesproken om ’s
avonds naar de vuurvliegjes te gaan kijken onder de
Calvarieberg. Ik heb lang op haar gewacht, zelfs tot één
uur na de afgesproken tijd, maar het bleef muisstil op het
kerkhof en er verscheen niemand! Tenslotte ben ik zwaar
teleurgesteld en met een knots van een “blauwtje” maar
naar huis gegaan. Als ik een kerkhof zie incl. een Calvarieberg is, denk ik er nog wel eens aan.
Gennep, augustus 2017
Jan Eikholt (Gzn.)
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Dit keer staat de pagina in het teken van Het scheppingsverhaal
Het Oude Testament begint met het verhaal van
de schepping:

Woordzoeker Bijbelverhaal
1. De schepping

Heel lang geleden, was er nog niets te zien
behalve het donker. Maar God was er wel en Hij
bracht licht. Zo begon de eerste dag.
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De volgende dag maakte God de zeeën.
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Tussen de zeeën maakte Hij op de derde dag land
met vele bomen en planten.
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Op de vierde dag liet Hij overdag de zon schijnen
en ’s nachts een glinsterende maan. De hemel
bezaaide Hij met miljoenen sterren en zo begon
de wereld.
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Op de vijfde dag vulde God de zeeën met vissen in
vele kleuren. Boven het land liet Hij vogels vliegen.
De zesde dag maakte God verschillende dieren
voor op het land. Ook maakte Hij de eerste man
en vrouw: Adam en Eva. Zij moesten voor al Zijn
scheppingen zorgen.
De mensen en dieren waren gelukkig en tevreden
en God zag dat het goed was. Hij besloot de
zevende dag te rusten en daarom is zondag een
rustdag.

Zoek de woorden hier onder op en streep ze in de woordzoeker door. Met de
letters die over blijven kun je nog twee woorden maken. Succes!
AARDE
ADAM
BOMEN
DIEREN

DONKER
HEMEL
LEVEN
LICHT

MAAN
RUSTDAG
STERREN
VISSEN

VOGELS
WATER
ZEE
ZEVEN DAGEN

ZON

Oplossing:………………………………………………………………………………………………………….
Oplossing:...........................................................................
mailen aan info@printmarkt.eu
Laat je verrassen!

Kleur de
tekeningen
hiernaast
in, knip de
kubus uit
en plak hem
in elkaar.
Op elke
zijde zie je
nu een dag
van het
scheppingsverhaal!

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

Kinderpagina 29, september 2017
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