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Gehuldigd

 Opening
Carnavalsseizoen

Geweldige Advent

Gedoopt 

Kyara Kraus, dochter van Dave Kraus en Cindy Rutten, 
zusje van Naomi, 2e Dwarsweg Gennep. En dat op haar 
vijfde verjaardag én op Sint Maarten! 
 
Fenna Janssen, dochter van Edwin Janssen en Sandra 
Verbunt, zusje van Isis, Perron Gennep. 
 
Van harte proficiat! 
 

Sint Maarten 

 
Foto: www.gennepnu.nl  

 
Kinderen kijken toe, met de lampion in de hand: de 
bedelaar warmt zich met de halve mantel van Sint 
Maarten, het vuur wordt ontstoken. Het was weer 
geweldig, gilde en iedereen: bedankt! 

Gehuldigd 

Op 10 november vierden Nel en Henk Fransman-Janssen 
hun 50-jarig huwelijksjubileum. Als extra verrassing werd 
Henk als zanger van het Herenkoor gehuldigd als koor-
jubilaris. Allebei bijzonder proficiat en heel veel zegen 
voor het huwelijk én voor de inzet in de kerk! 
 

Carnavalsseizoen geopend 

Met een feestelijke Mis werd de 11e van de 11e het 
nieuwe carnavalsseizoen geopend. Met dank aan de 
Carnavalsverenigingen en de joekskapellen! 
Voor meer foto’s zie:  
www.bombakkes.nl/fotoalbums/2012-2013/opening  
 

In Memoriam 
 
Wij namen afscheid van: 

 Jan Teunesen, Veedijk 4, Ottersum, 81j. 
 Annie van Arensbergen-Lamers, Norbertushof, 

88j. 
Wij wensen hun nabestaanden heel veel sterkte, juist 
met alle feestdagen voor de deur. 

Geen kinderkoor? Dan zingen we toch samen! 

Druk in de weer met lezen…. 

… en mee doen, zoals het klaarmaken van het altaar. 

 

De aanwezige communicanten van beide parochies 
maken bij het Onze Vader een vriendenkring rond het 
altaar. Daarna geven ze de vrede door aan de kerk. 

Tot slot een vooruitblik naar Kerstmis. 
 
Zo hebben we samen een mooi begin gemaakt aan het 
nieuwe kerkelijk jaar, met dank aan iedereen die heeft 
meegeholpen! 
Volgende speciale vieringen met en door kinderen zullen 
zijn: 
* Kerstavond 24-12 om 19.00 in beide kerken 
* Zo 03-02, weekend voor Carnaval in de Martinuskerk: 
alle kinderen mogen verkleed komen! 
* Za 23-03, Palmpasen in de Norbertuskerk. 
 
Ook ouders die willen helpen met organiseren zijn van 
harte welkom! 

De Gennepenaar 
 
Dat is de nieuwe naam, die nu wordt geopenbaard. Want in dit parochieblad willen 
we iedere Gennepenaar laten delen in het wel en wee van onze gemeenschap: 
verschillen van parochies en achtergronden willen we overstijgen door dat, wat ons 
bindt. We hopen dat deze naam net zo vertrouwd zal worden als het Bulletin eerst in 
Zuid of de Fakkel in de Martinus. Veel leesplezier! 

 
Zalig Kerstmis! 
 
Beide kerkbesturen, pastoor en oud-deken wensen u van harte een zalig Kerstmis en 
veel zegen over het nieuwe jaar 2013! Er staat heel veel te doen, waarover verderop 
in deze Gennepenaar meer. Om er een paar zaken uit te lichten nodigen we u extra 
nadrukkelijk uit om samen te vieren op de volgende momenten: 
 
Kaarsjesavond op de Markt 
Op vrijdag 21 december om 19.30 uur is de jaarlijkse 
kaarsjesavond op de Markt mmv harmonie Unitas et 
Fidelitas en het koor Cheers. Ieder jaar weer 
indrukwekkend! 
 
Norbertuskerk, Norbertplein 1, Gennep-Zuid 
Ma 24-12 19.00 WoCo-viering met het koor Esperance en medewerking van 
    kinderen 
  21.00 Mis met Gemengd- en Gelegenheidskoor 
Di 25-12 10.00 Mis met muzikale begeleiding gebroeders Beumeler 
Za 29-12 17.45 Mis met Genneps Vocaal Ensemble 
We zoeken voor de viering van de Norbertuskerk Kerstavond 19.00 uur nog kinderen 
en volwassenen die mee willen doen, dat kan door een stukje voor te lezen, of een 
muziekinstrument te bespelen. Of te helpen met de voorbereidingen. 
Dit kan door je aan te melden bij Hanneke Agterberg, hanneke@agterberg.info of 
Monique Rutten, monique_ru_ja@hotmail.com  
 
Martinuskerk, Zuid-Oostwal 33 Gennep-Centrum 
Za 22-12 19.00 Mis met Vredeslicht 
Ma 24-12 19.00 Mis met Harmonie Unitas et Fidelitas en medewerking 
   van kinderen 
  21.00 Mis met Genneps Vocaal Ensemble 
Di 25-12 10.00 Mis met Dameskoor 
Wo 26-12 10.00 Mis met samenzang Kerstliederen 
Ma 31-12 19.00 Mis met Steven Gerrits en vrienden 
Di 01-01 10.00 Mis met samenzang om zegen voor het nieuwe jaar 
Kinderen die in de Kerstavondmis van 19.00 uur in de Martinuskerk willen helpen, 
kunnen zich melden bij pastoor Bouman, hbouman@plex.nl  
 

Zalig Kerstmis en een gezegend 2013! 
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Wij wensen hun nabestaanden heel veel sterkte, juist 
met alle feestdagen voor de deur. 

Kerstmis 
 
Kerstmis staat weer voor de deur. Kerstmis een tijd van 
samenzijn, van gezelligheid in huis, en de Nachtmis voor 
degene die een kerk willen bezoeken. Want met Kerstmis 
gaan er altijd veel mensen naar de kerk. Er zijn veel 
mensen die juist in deze tijd graag een mis of dienst 
bijwonen. 
Een reden hiervoor kan zijn, voor de sfeer. Met Kerstmis 
heb je toch een hele andere sfeer, ook in de kerk, met 
b.v. een koor of muziekgroep en mooie Kerstmuziek. 
En daarnaast is de kerk natuurlijk een uitermate 
geschikte plaats voor het samenzijn. Vooral met de 
Kersttijd waar de nadruk ligt op het samenzijn en het 
samen vieren. In de kerk ben je samen met de 
medegelovigen, en met Kerstmis geeft de mis of dienst 
net nog wat meer het gevoel dat je samen bent, ook in je 
geloof. 
Een andere reden om naar de kerk te gaan is, omdat het 
een familietraditie is. Je bent misschien wel opgevoed 
met b.v. om samen naar de Nachtmis gaan en daarna 
met heel de familie het Kerstfeest te vieren. 
Een andere reden om te gaan is misschien om je 
dierbaren te herinneren, en te gedenken die er niet meer 
zijn, maar die ook met Kerst  een speciaal plekje in je hart 
hebben.  
De kerkdiensten staan voor iedereen open. U bent van 
harte welkom.  
Het kerkbestuur wenst u een Zalig Kerstmis en een 
Gezegend 2013. 
 

Kaarsjesavond Gennep 2012 
 
De kortste dag komt al weer in zicht, dus het is weer heel 
snel Kaarsjesavond in Gennep. Voor de negende keer zal 
er op vrijdagavond 21 december om 19.30 uur op de 
Markt in het centrum van Gennep weer volop sfeervol 
kaarslicht te zien zijn.  
Daarbij zal massale samenzang weer centraal staan.  De 
Gennepse harmonie Unitas et Fidelitas zal voor de 
begeleiding zorgen. Het bekende zangkoor Cheers zal 
enkele Kerstnummers vertolken en zal verder de 
samenzang ondersteunen. 
Voor burgemeester Peter de Koning zal het tijdens deze 
Kaarsjesavond de eerste keer zijn dat hij een 
Kerstboodschap ten gehore zal brengen. Verder zullen de 
voorgangers van de Gennepse geloofsgemeenschappen 
een vredeswens uitspreken. 
Ook dit jaar zullen rondom de Markt achter alle ramen 
weer kaarsen branden, terwijl alle andere verlichting is 
gedoofd. Op het plein worden vele honderden 
belangstellenden uit Gennep en wijde omgeving 
verwacht, die in samenzang en met kaarsen in de hand, 
massaal Kerstliederen ten gehore zullen brengen.  De 

enkele duizenden kaarsen en de samenzang zorgen al 
jaren voor een bijzondere en ingetogen sfeer. Het 
evenement is inmiddels een goede traditie geworden in 
Gennep. 
De gemeente Gennep, de Ondernemersvereniging 
Gennep en verschillende sponsors en particulieren 
steunen dit initiatief van harte.  
 

Een zoon is ons gegeven 
(et filius datus est nobis) 
 
Wij allen vielen uit zijn hand 
En met ons vielen de planeten   
De meren, zeeën en het land 
Tot zelfs zijn zoon naast hem gezeten 
 
Want toen hij onze naaktheid zag 
En hoorde hoe de slang verleidt 
Zond hij na eeuwen op een dag 
Zijn zoon als redder in de tijd 
 
En wie er nu nog vallen zal 
Weet, als je vast op hem vertrouwt 
Dat hij mens geworden in een stal  
Ons veilig in zijn handen houdt 
 
Piet Tunnesen 

Vredeslicht ook in 
Gennep 
 
Vorig jaar kwam voor het 
eerst het Vredeslicht vanuit 
Bethlehem via Wenen naar 
Gennep. 
Ook dit jaar hopen we dit 
licht weer te laten schijnen: 
waarschijnlijk komt het 
tijdens de Avondmis van zaterdag 22 december om 19.00 
uur in de Martinuskerk aan. 
 
Meer over deze mooie traditie op: 
www.vredeslicht.nl  
 

Vormsel 2013 
 
Het H. Vormsel zal op zondag 23 juni 2013 om 10.00 uur 
worden toegediend aan de leerlingen van het laatste jaar 
van de basisschool. De informatieavond heeft inmiddels 
plaatsgevonden; ook hebben alle kinderen al een 
uitnodiging gehad voor een eerste activiteit in januari. 
Wie dit heeft gemist en alsnog mee wil doen wordt 
vriendelijk verzocht contact op te nemen met de pastoor. 
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Herinnering aan mijn eerste Nachtmis 
 
De Gennepenaar gaat steeds meer leven als het blad van 
en voor de parochiegemeenschap! Zo kregen we onder-
staand verhaal aangeboden van een parochiaan, nage-
laten door zijn tante, een kloosterzuster. Hoewel het 
verhaal zich niet in Gennep afspeelt is het gewoon een 
mooi verhaal in deze Kersttijd, we bieden het u dan ook 
graag aan! 
Ook een goed idee? Mail het naar: 
info@parochie-martinus-gennep.nl  
 
De parochianen van de Maria ten Hemelopneming-
parochies kerken nog steeds in de noodkerk, sinds de 
mooie vroeg- middeleeuwse kerk in mei 1943 door 
brandbommen werd verwoest. En die noodkerk biedt 
niet zoveel mensen een plaats bij feestelijke 
gelegenheden. Binnenkort is het Kerstmis en daar 
verheug ik me op, want ik wil graag naar de nachtmis van 
3 uur. Dat zal de eerste keer worden. 
Enkele weken voor kerst valt een folder van de parochie 
in de brievenbus. Daar staat in, dat er van elk groot gezin 
niet meer dan vier personen naar de diensten van 3, 5 en 
7 uur mogen komen. Na overleg met de oudsten beslist 
Moeder. De “groten” mogen om 3 en 5 uur en de 
“kleintjes” mogen samen met Vader en Moeder mee om 
7 uur. Ik word bij de kleintjes gerekend! Ja, in een gezin 
van elf kinderen behoor je soms heel lang tot de 
“kleintjes”, want ofschoon ik al tien jaar ben, mag ik dus 
niet mee. Wat een teleurstelling! Wat moet ik nu? Ik wil 
ook naar de nachtmis! 
 
Het is kerstnacht 1945. 
De twee “groten” die op mijn kamer slapen, worden 
gewekt. Ze doen heel zachtjes maar ik ben toch wakker. 
Op een andere kamer hoor ik ook geroezemoes. Nu goed 
opletten wanneer ze allemaal weggaan. Eindelijk hoor ik 
de voordeur dichtgaan. Volgens mij is nu de kust veilig. Ik 
sta gauw naast mijn bed en kleed me vlug aan. Me 
wassen vind ik niet nodig, we hebben een grote beurt 
gehad. Vlug een kam door het sprietenhaar halen en op 
kousenvoeten naar beneden. Gelukkig hebben we een 
trap die niet kraakt.  
Beneden gekomen vlug de schoenen aan, jas aan en 
muts op en wegwezen. Ik haal het koordje door de 
brievenbus en maak voorzichtig de deur open en weer 
dicht. Even luisteren. Alles blijft stil. Maar, o wat is het 
donker buiten geen lamp brandt en waar is de maan? Ik 
ben toch wel een beetje bang. Daarom ren ik de 150 
meter naar de kerk. Er is eigenlijk geen mens meer op 
straat en het is toch een nachtmis! Hè, hè, ik ben bij de 
kerk. Ik heb het gered. Ik maak de deur open en 
kerstgezang komt me tegemoet, maar ook kijk ik tegen 
allemaal mannenruggen aan. Ik wring me ergens 
tussendoor en zie dat de kerk stampvol is. Wat een 

desillusie! Ik probeer in de aangebouwde linkerhelft te 
komen. De mensen zitten in de banken als in een potje 
met pieren. Ik zoek naar een staanplaats tussen de 
mannen op de eerste rij achter de banken. Kan ik nog 
wat leunen. 
De mis is al begonnen, want ze zingen het gloria. Ik zie 
niets van wat op het altaar gebeurt, maar in de kerk 
moet je geloven, schiet me te binnen. Dat zegt Moeder 
toch altijd. Dus ik geloof het maar dat er iets belangrijks 
en heiligs bezig is. Dan opeens wordt ik opgepakt. Een 
stevige man heeft me bij mijn middel vastgepakt en ik 
“vlieg” omhoog. Wat gebeurt er? Ik durf geen kik te 
geven hij zegt iets tegen de mannen rondom ons. Dan 
maakt er een met moeite de biechtstoel open aan de 
kant van de priester. Daar staat een grote stoel en ik 
word in die stoel gezet. Hij zegt: “blijf hier maar lekker 
zitten Bleske”. Ik ben er helemaal beduusd van, maar ben 
blij te zitten en ook nog op een lekker dik kussen van 
kapelaan Terpstra.  
Ondertussen hoor ik in de verte dat er een confiteor 
gebeden wordt en nu zingen alle mensen samen met het 
koor kerstliedjes. Ik heb in het blaadje gelezen, dat onder 
de tweede en de derde mis kerstliedjes gezongen zouden 
worden. Ik voel me op mijn gemak en zing lustig mee, 
vanuit de biechtstoel. Enkele mannen kijken om. Ik 
geloof, dat ze er plezier in hebben, net als ik! 
 
De nachtmis, de eerste van mijn leven is uit. De man, die 
me in de biechtstoel gezet heeft zegt: “Bleske kom d’r 
mar uur, ’t is afgelopen.”   “Dank u wel, meneer” en ik 
schiet weg. Ik zit het dichtst bij de deur, dus ik kan het 
eerst thuis zijn. En dat lukt, dankzij het koordje door de 
brievenbus.  
Ik weet nu nog, dat de anderen verbaasd waren, maar 
niemand was boos, gelukkig. Toch vrede op aarde! Ik was 
gelukkig, ik was voor het eerst naar de nachtmis 
geweest! 
Wel moest ik lang wachten samen met alle 3 en 5 
uursgangers, voordat we na de viering van 7 uur, toen 
iedereen naar de kerk was geweest was, het ontbijt 
kregen. En met kerstmis hoorde daar verse worst bij. 
Heerlijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zr. François 

Agenda relevante data 
 
2012: 
Vr 21-12 19.30 Kaarsjesavond 
Ma 24-12  Kerstavond 
 
2013: 
Vr 11-01 13.15 Communicanten Norbertus 
Di 15-01 20.00 Bijbelavond ds. Fechner Regenboog 
Wo 16-01 20.00 Ouderavond communie Norbertus 
Di 22-01 20.00 Korenoverleg Norbertus 
Wo 23-01 15.00 Film vormelingen 
Zo 03-02 10.00 Gezinsmis Carnaval 
Wo 13-02  Aswoensdag 
Di 19-02 20.00 Avond rabbijn Boosma Regenboog 
Za 02-03 19.00 Voorstellingsmis Communicanten 
   Martinuskerk 
Za 09-03 17.45 Voorstellingsmis Communicanten 
   Norbertuskerk 
Za 16-03  ChrisTOFfeldag vormelingen 
Di 19-03 20.00 Bijbelavond past Bouman Regenboog 
Za 23-03 17.45 Gezinsmis Palmpasen 
Zo 31-03  Pasen 
Zo 07-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk 
Di 16-04 20.00 Bijbelavond ds. Pattinasarany 
Zo 21-04 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Do 09-05  Dauwtrappen Hemelvaart 
Zo 19-05  Hemelvaart 
Za 08-06  Samenloop voor Hoop 
Zo 23-06  Vormsel beide parochies 
 

Bijbelavonden in de protestantse kerk 
 
In 2012 was er een cyclus van bijbelavonden in zaal “de 
Regenboog” achter de protestantse kerk aan de Markt, 
verzorgd door verschillende voorgangers. Dit is zo goed 
bevallen dat men besloten heeft ook in 2013 weer een 
cyclus aan te bieden, ook weer in de Regenboog, telkens 
om 20.00 uur. De indeling is als volgt: 
15-01-13 dominee Fechner 
19-02-13 rabbijn Boosma 
19-03-13 pastoor Bouman 
16-04-13 dominee Pattinasarany 
Extra bijzonder dat deze keer ook een Joodse Rabbijn 
deelneemt! 
 

Kerstdiner in buurthuis VanOns 
  
Op 25 december, 1ste Kerstdag, is in buurthuis VanOns 
een kerstdiner. Het diner omvat één menu.  
De aanvang van het diner is 12.30 uur. In verband met de 
beperkte capaciteit van het buurthuis worden de 
deelnemers verzocht om zo spoedig mogelijk bij het 
buurthuis te reserveren voor dit diner. Vol is vol. 

Nieuwjaarsreceptie KBO 
 
KBO St. Norbertus houdt haar jaarlijkse Nieuw-
jaarsreceptie. 
Op dinsdag 8 januari is er tijdens de Soos de traditionele 
Nieuwjaarsreceptie van de KBO. Leden en bestuur 
hebben dan de gelegenheid om elkaar hun wensen over 
te brengen. Vanzelfsprekend met een toast op het 
nieuwe jaar. 
Vanaf 10.30 uur bent ook u van harte welkom in MFC de 
Goede Herder. 

 
6 januari 11.00 uur Nieuwjaarsconcert 
kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas 
 
Begin het nieuwe jaar goed. Kom 6 januari naar een 
Nieuwjaarsconcert in de zaal van Pica Mare. Breng uw 
(klein-)kinderen en vrienden mee. En onder het genot 
van een kopje koffie, thee of ranja geniet u samen van 
een ontspannen nieuwjaarsconcert van de Gennepse 
harmonie. Enkele maanden geleden heeft de harmonie 
een geweldige First Night of the Proms “Forever Young” 
neergezet. De harmonie heeft samen met het Revuekoor 
2011, solist Jorrit de Vries, een dansgroep en een grote 
groep zeer jeugdige muzikanten twee avonden voor een 
uitverkochte zaal een geweldig optreden neergezet. 
Tijdens het nieuwjaarsconcert zullen ook enkele 
nummers van de Proms ten gehore worden gebracht 
maar zeker ook weer compleet nieuwe nummers. U kunt 
gaan genieten van o.a. A Nightmare before Christmas, 
Hey soul sister, muziek van de Efteling en natuurlijk de 
Radetzky mars. Ook het nummer Avatar, de soundtrack 
van de bekende film, zal ten gehore worden gebracht. U 
weet misschien dat muziek emotie is, maar ook dat 
muziek maken goed is voor de ontspanning, sociale 
contacten en zelfs de leerprestaties van kinderen. 
Daarom willen we ook de blokfluiters van onze eigen 
muziekopleiding en de muzikanten van het leerlingen-
orkest een plaatsje bieden op ons podium. Hun 
vorderingen zullen u zeker verrassen. 
Het nieuwjaarsconcert van harmonie Unitas et Fidelitas, 
is een prettige manier om het nieuwe jaar te beginnen. 
Zondag 6 januari 11.00 uur bij Pica Mare dus. U bent van 
harte welkom. 
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Herinnering aan mijn eerste Nachtmis 
 
De Gennepenaar gaat steeds meer leven als het blad van 
en voor de parochiegemeenschap! Zo kregen we onder-
staand verhaal aangeboden van een parochiaan, nage-
laten door zijn tante, een kloosterzuster. Hoewel het 
verhaal zich niet in Gennep afspeelt is het gewoon een 
mooi verhaal in deze Kersttijd, we bieden het u dan ook 
graag aan! 
Ook een goed idee? Mail het naar: 
info@parochie-martinus-gennep.nl  
 
De parochianen van de Maria ten Hemelopneming-
parochies kerken nog steeds in de noodkerk, sinds de 
mooie vroeg- middeleeuwse kerk in mei 1943 door 
brandbommen werd verwoest. En die noodkerk biedt 
niet zoveel mensen een plaats bij feestelijke 
gelegenheden. Binnenkort is het Kerstmis en daar 
verheug ik me op, want ik wil graag naar de nachtmis van 
3 uur. Dat zal de eerste keer worden. 
Enkele weken voor kerst valt een folder van de parochie 
in de brievenbus. Daar staat in, dat er van elk groot gezin 
niet meer dan vier personen naar de diensten van 3, 5 en 
7 uur mogen komen. Na overleg met de oudsten beslist 
Moeder. De “groten” mogen om 3 en 5 uur en de 
“kleintjes” mogen samen met Vader en Moeder mee om 
7 uur. Ik word bij de kleintjes gerekend! Ja, in een gezin 
van elf kinderen behoor je soms heel lang tot de 
“kleintjes”, want ofschoon ik al tien jaar ben, mag ik dus 
niet mee. Wat een teleurstelling! Wat moet ik nu? Ik wil 
ook naar de nachtmis! 
 
Het is kerstnacht 1945. 
De twee “groten” die op mijn kamer slapen, worden 
gewekt. Ze doen heel zachtjes maar ik ben toch wakker. 
Op een andere kamer hoor ik ook geroezemoes. Nu goed 
opletten wanneer ze allemaal weggaan. Eindelijk hoor ik 
de voordeur dichtgaan. Volgens mij is nu de kust veilig. Ik 
sta gauw naast mijn bed en kleed me vlug aan. Me 
wassen vind ik niet nodig, we hebben een grote beurt 
gehad. Vlug een kam door het sprietenhaar halen en op 
kousenvoeten naar beneden. Gelukkig hebben we een 
trap die niet kraakt.  
Beneden gekomen vlug de schoenen aan, jas aan en 
muts op en wegwezen. Ik haal het koordje door de 
brievenbus en maak voorzichtig de deur open en weer 
dicht. Even luisteren. Alles blijft stil. Maar, o wat is het 
donker buiten geen lamp brandt en waar is de maan? Ik 
ben toch wel een beetje bang. Daarom ren ik de 150 
meter naar de kerk. Er is eigenlijk geen mens meer op 
straat en het is toch een nachtmis! Hè, hè, ik ben bij de 
kerk. Ik heb het gered. Ik maak de deur open en 
kerstgezang komt me tegemoet, maar ook kijk ik tegen 
allemaal mannenruggen aan. Ik wring me ergens 
tussendoor en zie dat de kerk stampvol is. Wat een 

desillusie! Ik probeer in de aangebouwde linkerhelft te 
komen. De mensen zitten in de banken als in een potje 
met pieren. Ik zoek naar een staanplaats tussen de 
mannen op de eerste rij achter de banken. Kan ik nog 
wat leunen. 
De mis is al begonnen, want ze zingen het gloria. Ik zie 
niets van wat op het altaar gebeurt, maar in de kerk 
moet je geloven, schiet me te binnen. Dat zegt Moeder 
toch altijd. Dus ik geloof het maar dat er iets belangrijks 
en heiligs bezig is. Dan opeens wordt ik opgepakt. Een 
stevige man heeft me bij mijn middel vastgepakt en ik 
“vlieg” omhoog. Wat gebeurt er? Ik durf geen kik te 
geven hij zegt iets tegen de mannen rondom ons. Dan 
maakt er een met moeite de biechtstoel open aan de 
kant van de priester. Daar staat een grote stoel en ik 
word in die stoel gezet. Hij zegt: “blijf hier maar lekker 
zitten Bleske”. Ik ben er helemaal beduusd van, maar ben 
blij te zitten en ook nog op een lekker dik kussen van 
kapelaan Terpstra.  
Ondertussen hoor ik in de verte dat er een confiteor 
gebeden wordt en nu zingen alle mensen samen met het 
koor kerstliedjes. Ik heb in het blaadje gelezen, dat onder 
de tweede en de derde mis kerstliedjes gezongen zouden 
worden. Ik voel me op mijn gemak en zing lustig mee, 
vanuit de biechtstoel. Enkele mannen kijken om. Ik 
geloof, dat ze er plezier in hebben, net als ik! 
 
De nachtmis, de eerste van mijn leven is uit. De man, die 
me in de biechtstoel gezet heeft zegt: “Bleske kom d’r 
mar uur, ’t is afgelopen.”   “Dank u wel, meneer” en ik 
schiet weg. Ik zit het dichtst bij de deur, dus ik kan het 
eerst thuis zijn. En dat lukt, dankzij het koordje door de 
brievenbus.  
Ik weet nu nog, dat de anderen verbaasd waren, maar 
niemand was boos, gelukkig. Toch vrede op aarde! Ik was 
gelukkig, ik was voor het eerst naar de nachtmis 
geweest! 
Wel moest ik lang wachten samen met alle 3 en 5 
uursgangers, voordat we na de viering van 7 uur, toen 
iedereen naar de kerk was geweest was, het ontbijt 
kregen. En met kerstmis hoorde daar verse worst bij. 
Heerlijk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zr. François 

Agenda relevante data 
 
2012: 
Vr 21-12 19.30 Kaarsjesavond 
Ma 24-12  Kerstavond 
 
2013: 
Vr 11-01 13.15 Communicanten Norbertus 
Di 15-01 20.00 Bijbelavond ds. Fechner Regenboog 
Wo 16-01 20.00 Ouderavond communie Norbertus 
Di 22-01 20.00 Korenoverleg Norbertus 
Wo 23-01 15.00 Film vormelingen 
Zo 03-02 10.00 Gezinsmis Carnaval 
Wo 13-02  Aswoensdag 
Di 19-02 20.00 Avond rabbijn Boosma Regenboog 
Za 02-03 19.00 Voorstellingsmis Communicanten 
   Martinuskerk 
Za 09-03 17.45 Voorstellingsmis Communicanten 
   Norbertuskerk 
Za 16-03  ChrisTOFfeldag vormelingen 
Di 19-03 20.00 Bijbelavond past Bouman Regenboog 
Za 23-03 17.45 Gezinsmis Palmpasen 
Zo 31-03  Pasen 
Zo 07-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk 
Di 16-04 20.00 Bijbelavond ds. Pattinasarany 
Zo 21-04 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Do 09-05  Dauwtrappen Hemelvaart 
Zo 19-05  Hemelvaart 
Za 08-06  Samenloop voor Hoop 
Zo 23-06  Vormsel beide parochies 
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In 2012 was er een cyclus van bijbelavonden in zaal “de 
Regenboog” achter de protestantse kerk aan de Markt, 
verzorgd door verschillende voorgangers. Dit is zo goed 
bevallen dat men besloten heeft ook in 2013 weer een 
cyclus aan te bieden, ook weer in de Regenboog, telkens 
om 20.00 uur. De indeling is als volgt: 
15-01-13 dominee Fechner 
19-02-13 rabbijn Boosma 
19-03-13 pastoor Bouman 
16-04-13 dominee Pattinasarany 
Extra bijzonder dat deze keer ook een Joodse Rabbijn 
deelneemt! 
 

Kerstdiner in buurthuis VanOns 
  
Op 25 december, 1ste Kerstdag, is in buurthuis VanOns 
een kerstdiner. Het diner omvat één menu.  
De aanvang van het diner is 12.30 uur. In verband met de 
beperkte capaciteit van het buurthuis worden de 
deelnemers verzocht om zo spoedig mogelijk bij het 
buurthuis te reserveren voor dit diner. Vol is vol. 

Nieuwjaarsreceptie KBO 
 
KBO St. Norbertus houdt haar jaarlijkse Nieuw-
jaarsreceptie. 
Op dinsdag 8 januari is er tijdens de Soos de traditionele 
Nieuwjaarsreceptie van de KBO. Leden en bestuur 
hebben dan de gelegenheid om elkaar hun wensen over 
te brengen. Vanzelfsprekend met een toast op het 
nieuwe jaar. 
Vanaf 10.30 uur bent ook u van harte welkom in MFC de 
Goede Herder. 

 
6 januari 11.00 uur Nieuwjaarsconcert 
kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas 
 
Begin het nieuwe jaar goed. Kom 6 januari naar een 
Nieuwjaarsconcert in de zaal van Pica Mare. Breng uw 
(klein-)kinderen en vrienden mee. En onder het genot 
van een kopje koffie, thee of ranja geniet u samen van 
een ontspannen nieuwjaarsconcert van de Gennepse 
harmonie. Enkele maanden geleden heeft de harmonie 
een geweldige First Night of the Proms “Forever Young” 
neergezet. De harmonie heeft samen met het Revuekoor 
2011, solist Jorrit de Vries, een dansgroep en een grote 
groep zeer jeugdige muzikanten twee avonden voor een 
uitverkochte zaal een geweldig optreden neergezet. 
Tijdens het nieuwjaarsconcert zullen ook enkele 
nummers van de Proms ten gehore worden gebracht 
maar zeker ook weer compleet nieuwe nummers. U kunt 
gaan genieten van o.a. A Nightmare before Christmas, 
Hey soul sister, muziek van de Efteling en natuurlijk de 
Radetzky mars. Ook het nummer Avatar, de soundtrack 
van de bekende film, zal ten gehore worden gebracht. U 
weet misschien dat muziek emotie is, maar ook dat 
muziek maken goed is voor de ontspanning, sociale 
contacten en zelfs de leerprestaties van kinderen. 
Daarom willen we ook de blokfluiters van onze eigen 
muziekopleiding en de muzikanten van het leerlingen-
orkest een plaatsje bieden op ons podium. Hun 
vorderingen zullen u zeker verrassen. 
Het nieuwjaarsconcert van harmonie Unitas et Fidelitas, 
is een prettige manier om het nieuwe jaar te beginnen. 
Zondag 6 januari 11.00 uur bij Pica Mare dus. U bent van 
harte welkom. 
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Vieringen Norbertuskerk 
 
Za  22-12 17.45 uur  Gregoriaans koor 
Ma 24-12 19.00 uur  WoCo-viering met het koor Esperance 
  21.00 uur  Gemengd- en Gelegenheidskoor 
Di 25-12 10.00 uur  Muzikale begeleiding gebroeders Beumeler 
Za 29-12 17.45 uur  Genneps Vocaal Ensemble 
Za 05-01 17.45 uur  Gelegenheidskoor 
Za 12-01 17.45 uur  Gemengd koor 
Tevens is er iedere zaterdag om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale 
dienst van Dichterbij.  
 

Kerkbijdragen 
 
Nu het jaar weer zo langzamerhand naar een einde toe gaat, probeert iedereen zo´n 
beetje de balans op te maken. Als parochie zijn we degenen die hun handen uit de 
mouwen hebben gestoken voor het wel en wee van onze parochie, bijzonder 
erkentelijk. Ook zij die de parochie financieel ondersteund hebben, zijn we zeer 
dankbaar. Toch zijn er ook een aantal die hun bijdrage nog niet hebben overgemaakt. 
Er is natuurlijk nog alle tijd voor omdat het jaar nog niet ten einde is. Het kan ook zijn 
dat ze het vergeten hebben en dan kan een kleine herinnering hen weer op het 
goede spoor zetten! De parochie kan nu eenmaal niet leven zonder uw financiële 
steun. 
Kerkbijdragen t/m oktober € 11.640,37  
Collecten t/m oktober € 3.355,14  
Wij hopen dat de kerkbijdragen dit jaar minimaal het niveau van 2011 gaan halen. U 
kunt uw kerkbijdrage storten op een van de volgende rekeningnummers ten name 
van: Parochie St. Norbertus Rabobank: 1406.10.642 of ING bank: 4448665  
Wij rekenen op Uw steun. Dank U! 
 

De klok van de kerk 
 
Waarschijnlijk heeft u als parochiaan gemerkt, dat de kerkklok soms een beetje 
achterloopt. Na ruim 27 jaar trouwe dienst is onze kerkklok aan een grote 
onderhoudsbeurt toe. De totale kosten voor deze onderhoudsbeurt zijn begroot op 
€ 5.000,00. Het is voor onze parochie een te grote uitgave om uit de huidige 
inkomsten van de kerk te betalen. Vandaar dat we een beroep doen op onze 
parochianen of gulle sponsor(en). Met uw extra bijdragen kan de parochie er voor 
zorgen, dat we weer “bij de tijd” zijn.  
 

Het is alweer bijna Kerst! 
 
Zaterdag 24 december hebben we een Woord en Communiedienst in de 
Norbertuskerk. Zoals de laatste jaren gebruikelijk steeds een mooie dienst met zang, 
spel, gebed en saamhorigheid.  
We zoeken voor deze viering nog kinderen en volwassenen die mee willen doen, dat 
kan door een stukje voor te lezen, of een muziekinstrument te bespelen. Of te helpen 
met de voorbereidingen. Dit kan door je aan te melden bij Hanneke Agterberg, 
hanneke@agterberg.info of Monique Rutten, monique_ru_ja@hotmail.com. 

St. Norbertusparochie

Norbertusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T 0485-511888
E hbouman@plex.nl

Kerk:
Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Kantoor:
Do 18.45-19.45 u. in
de voormalige pastorie, 
Norbertplein 18
6591 XA Gennep
T 0485-515100
E kerk@norbertusparochie.nl

Website:
www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:
Za 17.45 u.

Kerkbijdragen:
Rabobank: 1406.10.642
ING bank: 4448665

Misintenties:
Via kantoor, kosten € 17,-
Vermelding: 
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via T 06-24593385
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parochianen of gulle sponsor(en). Met uw extra bijdragen kan de parochie er voor 
zorgen, dat we weer “bij de tijd” zijn.  
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Zaterdag 24 december hebben we een Woord en Communiedienst in de 
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kan door een stukje voor te lezen, of een muziekinstrument te bespelen. Of te helpen 
met de voorbereidingen. Dit kan door je aan te melden bij Hanneke Agterberg, 
hanneke@agterberg.info of Monique Rutten, monique_ru_ja@hotmail.com. 
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Geweldige Advent! 

Ik zorg wel voor het groen! 
 

Een gezellige drukte in het buurthuis “Van Ons”! 
 

Uiterste concentratie 
Foto’s: Pascal Nogarede 

 

Eh… alles goed? Niets vergeten? 

Trots, terecht! 
 

En zo ligt, met dank aan comité, buurthuis en ouders, een 
zee van kransen klaar in de Norbertuskerk om gezegend 
te worden onderweg naar de Kerstmis! 
 

Geen kinderkoor? Dan zingen we toch samen! 

Druk in de weer met lezen…. 

… en mee doen, zoals het klaarmaken van het altaar. 

 

De aanwezige communicanten van beide parochies 
maken bij het Onze Vader een vriendenkring rond het 
altaar. Daarna geven ze de vrede door aan de kerk. 

Tot slot een vooruitblik naar Kerstmis. 
 
Zo hebben we samen een mooi begin gemaakt aan het 
nieuwe kerkelijk jaar, met dank aan iedereen die heeft 
meegeholpen! 
Volgende speciale vieringen met en door kinderen zullen 
zijn: 
* Kerstavond 24-12 om 19.00 in beide kerken 
* Zo 03-02, weekend voor Carnaval in de Martinuskerk: 
alle kinderen mogen verkleed komen! 
* Za 23-03, Palmpasen in de Norbertuskerk. 
 
Ook ouders die willen helpen met organiseren zijn van 
harte welkom! 
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Weekendmissen Martinuskerk 
 
Za 15-12 19.00 Samenzang 
Zo 16-12 10.00 Herenkoor 
Za 22-12 19.00 Samenzang 
Zo 23-12 10.00 Samenzang 
Ma 24-12 19.00 Harmonie Unitas et Fidelitas 
  21.00 Genneps Vocaal Ensemble 
Di 25-12 10.00 Dameskoor 
Wo 26-12 10.00 Samenzang Kerstliederen 
Za 29-12 19.00 Samenzang 
Zo 30-12 19.00 Samenzang 
Ma 31-12 19.00 Steven Gerrits en vrienden 
Di 01-01 10.00 Samenzang 
Za 05-01 19.00 Samenzang 
Zo 06-01 10.00 Herenkoor 
Za 12-01 19.00 Samenzang 
Zo 13-01 10.00 Dameskoor 
Za 19-01 19.00 Samenzang 
Zo 20-01 10.00 Herenkoor 
 

Collectes/kerkbijdrage 
 
Kerkbijdrage oktober € 1.027,22 
Kerkbijdrage november € 1.818,51  
Totaal 2012 € 25.052,71  
 
Collectes oktober € 695,48 
Collectes november € 680,83 
Totaal 2012 € 7.334,84 
 

Kabinetorgel dagkapel 
 
Wat verscholen in de dagkapel staat 
een antiek kabinetorgeltje, door de 
tand des tijds helaas onbespeelbaar 
geworden. Waarschijnlijk dateert dit 
bijzondere instrument uit ong. 1780! 
Het vakkundig restaureren is een hele 
grote en ook kostbare klus, maar 
dankzij een gulle gever en fondsen is een groot deel van het begrotingsgat gedicht: 
afhankelijk van de definitieve reactie van fondsen zullen er mogelijk toch nog een 
paar duizend Euro samengebracht moeten worden. 
Bekijkt u dit schitterende instrument gerust eens: en als u wegen weet om de 
financiering rond te krijgen, houdt het kerkbestuur zich bijzonder aanbevolen! 
 
 



11 De Gennepenaar

St. Martinusparochie

Martinusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T 0485-511888
E hbouman@plex.nl

Em.-deken:
E. Huisman
Brugstraat 190, 
6591 BH Gennep
T 0485-325322

Kerk:
Zuid-Oostwal 33
6591 DK Gennep

Kantoor:
Zie pastoor

Website:
www.sintmartinusgennep.nl

Vaste mistijden:
Za 19.00 u.
Zo 10.00 u.
Weekdagen doorgaans om
19.00 u. in de dagkapel

Kerkbijdragen:
Rabobank: 1350.36.119

Andere betalingen:
Rabobank: 1350.35.333

Misintenties:
Via pastorie, kosten € 17,-
Vermelding: 
zie wekelijks in de 
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

Weekendmissen Martinuskerk 
 
Za 15-12 19.00 Samenzang 
Zo 16-12 10.00 Herenkoor 
Za 22-12 19.00 Samenzang 
Zo 23-12 10.00 Samenzang 
Ma 24-12 19.00 Harmonie Unitas et Fidelitas 
  21.00 Genneps Vocaal Ensemble 
Di 25-12 10.00 Dameskoor 
Wo 26-12 10.00 Samenzang Kerstliederen 
Za 29-12 19.00 Samenzang 
Zo 30-12 19.00 Samenzang 
Ma 31-12 19.00 Steven Gerrits en vrienden 
Di 01-01 10.00 Samenzang 
Za 05-01 19.00 Samenzang 
Zo 06-01 10.00 Herenkoor 
Za 12-01 19.00 Samenzang 
Zo 13-01 10.00 Dameskoor 
Za 19-01 19.00 Samenzang 
Zo 20-01 10.00 Herenkoor 
 

Collectes/kerkbijdrage 
 
Kerkbijdrage oktober € 1.027,22 
Kerkbijdrage november € 1.818,51  
Totaal 2012 € 25.052,71  
 
Collectes oktober € 695,48 
Collectes november € 680,83 
Totaal 2012 € 7.334,84 
 

Kabinetorgel dagkapel 
 
Wat verscholen in de dagkapel staat 
een antiek kabinetorgeltje, door de 
tand des tijds helaas onbespeelbaar 
geworden. Waarschijnlijk dateert dit 
bijzondere instrument uit ong. 1780! 
Het vakkundig restaureren is een hele 
grote en ook kostbare klus, maar 
dankzij een gulle gever en fondsen is een groot deel van het begrotingsgat gedicht: 
afhankelijk van de definitieve reactie van fondsen zullen er mogelijk toch nog een 
paar duizend Euro samengebracht moeten worden. 
Bekijkt u dit schitterende instrument gerust eens: en als u wegen weet om de 
financiering rond te krijgen, houdt het kerkbestuur zich bijzonder aanbevolen! 
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“ Christus zendt ons vandaag evenals toen uit 
             over de wegen van de wereld 
  om zijn evangelie te verkondigen 
      aan alle volken van de aarde.”

Paus Benedictus XVI (Porta fi dei nr. 7; Mat. 28, 19)

JJAAR VAN HET GELOOF!
11 OKTOBER 2012 - 24 NOVEMBER 2013

Hernieuwde bekering en herontdekking van 
het geloof met het oog op het getuigenis 

van christenen in de wereld!

www.jaarvanhetgeloof.nl

Kerstmis 1945 
 
Nadenkend over Kerstmis gaan mijn gedachten 
onwillekeurig terug naar de meest merkwaardige 
Kerstmis die ik in mijn leven heb meegemaakt. Kerstmis 
1945 is de Kerst die ik nooit meer vergeten zal. 
Het jaar 1945 is het jaar dat heel Europa op zijn kop staat. 
De data die nu in de geschiedenisboeken staan, staan 
ook in mijn geheugen gegrift. 
8 februari 1945 slag om het Reichswald en operatie 
“Veritable” Ongeveer 1050 stukken geschut donderen 
van ’s morgens vroeg tot laat in de middag hun dood en 
verderf over het Reichswald, Groesbeek, de Horst, 
Grafwegen, Kranenburg en Frasselt. 
5 mei 1945 Capitulatie van het Duitse leger. Feest en 
dolle uitbundigheid vanwege de bevrijding, maar ook 
ingetogenheid om de verliezen van de dierbaren. 
De zomer van 1945, warm en droog met ontbering van 
bijna alles. Stinkende koeienkadavers en overal mijnen 
en achtergelaten oorlogstuig. Dan volgt Sinterklaas en 
dat betekent voor ons noten, kastanjes en Tjoklat en 
kauwgum van de Tommy’s. 
 
De eerste Kerst na de oorlog 
Kerstmis komt er aan, het feest van de vrede. Veel 
mensen zijn nog niet terug van de evacuatie en verblijven 
nog elders in Nederland of België. Toch wordt er voor de 
mensen die al terug zijn door de pastoor in een van 
triplex en zweefvliegtuigdoek opgetrokken noodkerk  
de Mis opgedragen. In de parochie De Horst verblijven 
behalve de pastoor ook nog een pater en twee 
priesterzonen die met Kerstmis bij hun familie thuis zijn. 
Totaal vier priesters, die zoals het in die tijd gebruikelijk 
is, elk drie Missen moeten opdragen. 
 
Misdienaar 
Het toeval wil echter dat er maar een misdienaar ter 
beschikking is. Er zijn nog geen misdienaars terug van 
evacuatie... Ondergetekende dus wel en dat betekent dat 
ik vier keer drie Missen moet dienen. Een Mis zonder 
misdienaar is in die tijd ondenkbaar.  
Barre kou en veel sneeuw en de Nachtmis om twaalf uur 
’s nachts, is het decor waarin de eerste Kerstnacht zich 
voltrekt. Toch zit de noodkerk barstens vol en de mensen 
warmen zich aan elkaar. Het stinkt in het hok dat als kerk 
dienst doet. De lijfluchten mengen zich tot een misselijk 
makende stank. Schoon water was er maar mondjesmaat 
voorhanden, laat staan dat men in die tijd, net na de 
oorlog, al in bad of douche kon… 
Mijn kleding bestaat uit een paar “rubberboots” aan mijn 
voeten (van een dode Engelse soldaat), grijze sokken, 
waarschijnlijk van een Duitse militair (gevonden in een 
kapotgeschoten trein). Een groene khaki broek (door 
mijn moeder “passend” gemaakt) en van Amerikaanse 
oorsprong. Ook de groene trui is van oorsprong Engels of 

Amerikaans. Als jas doet dienst een “Schots” soldaten 
windjack met onderdeeltekens er nog op. Een bivakmuts 
van onbekende nationaliteit completeerde het geheel. 
Over dit geheel gaat de veel te lange toog die met een 
koord wordt vastgehouden en tenslotte de superplie en 
ziedaar, ik ben als misdienaar klaar voor de nachtmis. 
Halverwege de nachtmis loopt het zweet in straaltjes van 
mijn hoofd. In het “kerkhok” is geen ventilatie mogelijk 
en ik krijg het vreselijk benauwd. Van opgeven kan echter 
geen sprake zijn …. er volgen nog elf Missen !! 
Chocolademelk en bloedworst. 
Bij thuiskomst uit de Nachtmis is er chocolademelk 
gemaakt van repen chocolade (gekregen van de 
militairen) en verse melk zo uit de koe. Een heerlijke geur 
van gebakken bloedworst komt me al tegemoet… Mijn 
eerste drie Missen zitten er op. Nu nog negen stuks en als 
uitsmijter nog eens een Lof met rozenhoedje. 
Kerstmis 1945 vergeet ik nooit meer! 
 
Fijne Kerstdagen toegewenst, 
Jan Eikholt 
 

 
Herders 
 
De hemel had hen iets vreemds verteld. 
Niet wat een eenvoudige herder verwacht, 
Toen ze lagen rond het vuur in het veld 
Bij hun kudde in de donkere nacht. 
 
Ze hebben het stro van hun kleren geklopt. 
Nog eens angstig omhoog gekeken 
Waar het engelenkoor zojuist was gestopt, 
Wat verward door hun haardos gestreken. 
 
En met in hun hoofd nog het hemels refrein 
Hebben zij aan niets anders gedacht, 
Dan aan de stal die daarginds in het donker moest zijn 
Waar ze allemaal werden verwacht. 
 
En zo gebeurde wat ooit werd voorspeld, 
Dat zij als eersten bij het kindeke kwamen. 
Het verhaal dat ook nu weer ons wordt verteld 
Als wij zingen: Komt allen tezamen. 
 
Piet Tunnnesen  
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Kerstmis komt er aan, het feest van de vrede. Veel 
mensen zijn nog niet terug van de evacuatie en verblijven 
nog elders in Nederland of België. Toch wordt er voor de 
mensen die al terug zijn door de pastoor in een van 
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de Mis opgedragen. In de parochie De Horst verblijven 
behalve de pastoor ook nog een pater en twee 
priesterzonen die met Kerstmis bij hun familie thuis zijn. 
Totaal vier priesters, die zoals het in die tijd gebruikelijk 
is, elk drie Missen moeten opdragen. 
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Het toeval wil echter dat er maar een misdienaar ter 
beschikking is. Er zijn nog geen misdienaars terug van 
evacuatie... Ondergetekende dus wel en dat betekent dat 
ik vier keer drie Missen moet dienen. Een Mis zonder 
misdienaar is in die tijd ondenkbaar.  
Barre kou en veel sneeuw en de Nachtmis om twaalf uur 
’s nachts, is het decor waarin de eerste Kerstnacht zich 
voltrekt. Toch zit de noodkerk barstens vol en de mensen 
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dienst doet. De lijfluchten mengen zich tot een misselijk 
makende stank. Schoon water was er maar mondjesmaat 
voorhanden, laat staan dat men in die tijd, net na de 
oorlog, al in bad of douche kon… 
Mijn kleding bestaat uit een paar “rubberboots” aan mijn 
voeten (van een dode Engelse soldaat), grijze sokken, 
waarschijnlijk van een Duitse militair (gevonden in een 
kapotgeschoten trein). Een groene khaki broek (door 
mijn moeder “passend” gemaakt) en van Amerikaanse 
oorsprong. Ook de groene trui is van oorsprong Engels of 

Amerikaans. Als jas doet dienst een “Schots” soldaten 
windjack met onderdeeltekens er nog op. Een bivakmuts 
van onbekende nationaliteit completeerde het geheel. 
Over dit geheel gaat de veel te lange toog die met een 
koord wordt vastgehouden en tenslotte de superplie en 
ziedaar, ik ben als misdienaar klaar voor de nachtmis. 
Halverwege de nachtmis loopt het zweet in straaltjes van 
mijn hoofd. In het “kerkhok” is geen ventilatie mogelijk 
en ik krijg het vreselijk benauwd. Van opgeven kan echter 
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Bij thuiskomst uit de Nachtmis is er chocolademelk 
gemaakt van repen chocolade (gekregen van de 
militairen) en verse melk zo uit de koe. Een heerlijke geur 
van gebakken bloedworst komt me al tegemoet… Mijn 
eerste drie Missen zitten er op. Nu nog negen stuks en als 
uitsmijter nog eens een Lof met rozenhoedje. 
Kerstmis 1945 vergeet ik nooit meer! 
 
Fijne Kerstdagen toegewenst, 
Jan Eikholt 
 

 
Herders 
 
De hemel had hen iets vreemds verteld. 
Niet wat een eenvoudige herder verwacht, 
Toen ze lagen rond het vuur in het veld 
Bij hun kudde in de donkere nacht. 
 
Ze hebben het stro van hun kleren geklopt. 
Nog eens angstig omhoog gekeken 
Waar het engelenkoor zojuist was gestopt, 
Wat verward door hun haardos gestreken. 
 
En met in hun hoofd nog het hemels refrein 
Hebben zij aan niets anders gedacht, 
Dan aan de stal die daarginds in het donker moest zijn 
Waar ze allemaal werden verwacht. 
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Tarieven R.K. parochies H. Martinus en H. Norbertus te Gennep  
per 1 januari 2013 

Uitvaartdienst € 384 
Tijdens de Uitvaart wordt een collecte gehouden, waarvan de opbrengst bestemd mag worden voor het 
lezen van maximaal zes missen. Deze missen moeten uiterlijk binnen één jaar worden gelezen. 
  
Gebedsdienst € 270 
Uitvaart crematorium i.p.v. eucharistieviering (incl. tarief begeleiding) € 320 
Uitvaart avondwake of avondmis i.p.v. eucharistieviering € 270 
Huwelijksdienst € 384 
Jubileumviering € 210 
Jubileumviering volledig zelfverzorgd € 139 
De deelname aan de kerkbijdragen van de afgelopen vier jaar tot maximaal het tarief wordt in mindering gebracht op 
het tarief, dit geldt ook voor de bijdrage betaald aan de parochie waaruit is verhuisd. 
Bij een huwelijk binnen één jaar na samenwoning c.q. betrekken van een eigen woonruimte wordt de bijdrage van de 
ouders voor 100% in aanmerking genomen, binnen het tweede jaar voor 50%. 
Bloemversiering komt volledig voor eigen rekening. 

 
Begeleiding crematorium na kerkdienst € 70 
Begeleiding begraafplaats buiten Gennep na kerkdienst € 70 
Begeleiding crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 320 

 
kerkkoor incl. organist € 80 

 
Avondwake / Avondmis / 6-wekendienst € 17 
Stipendium ("misintentie") weekend en feestdagen € 17 
Stipendium ("misintentie") weekdag dagkapel € 7 

 
Grafrechten nieuw graf voor 20 jaar (enkel - of dubbeldiep graf) € 800 
Grafrechten nieuw graf voor 20 jaar (dubbelbreed graf) € 1600 
Grafrechten urnengraf voor 20 jaar € 800 
Toeslag verwijderingsbijdrage (enkel -, dubbeldiep - of urnen graf) € 200 
Toeslag verwijderingsbijdrage (dubbelbreed graf) € 300 
Toeslag administratiekosten  € 30 
Verlenging grafrechten voor 10 jaar (enkel - of dubbeldiep graf) € 400 
Verlenging grafrechten voor 10 jaar (dubbelbreed graf) € 800 
Verlenging grafrechten voor 10 jaar (urnengraf) € 400 
Grafrechten bijzetting in graf voor 10 jaar (indien bestaande rechten < 10 jaar) € 400 
Grafrechten bijzetting van urn voor 10 jaar (indien bestaande rechten < 10 jaar) € 400 
Voor kindergraven worden halve tarieven toegepast, d.w./z.  50% van het normale tarief 50% v/h tarief 
De tarieven zijn exclusief kosten delven graf of plaatsen urn. 

 
Richtbedrag Kerkbijdrage per adres per jaar € 96 

 
Gestichte jaardienst   10 jaar € 170 
Gestichte jaardienst   20 jaar € 340 
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Tarieven R.K. parochies H. Martinus en H. Norbertus te Gennep  
per 1 januari 2013 
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Grafrechten nieuw graf voor 20 jaar (dubbelbreed graf) € 1600 
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Toeslag verwijderingsbijdrage (dubbelbreed graf) € 300 
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Voor kindergraven worden halve tarieven toegepast, d.w./z.  50% van het normale tarief 50% v/h tarief 
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