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Alle prinsen zijn bekend, heel wat carnavalsfeesten zijn al geweest, zelfs de
Carnavalsmis met de kinderen is al gevierd. En nu is het dan bijna zover: de
burgemeester zal de sleutel van de stad overdragen, de dwaze dagen staan voor de
deur. Bijzondere dagen die we op veel manieren samen kunnen vieren!
En dan… de nacht van dinsdag op woensdag… begint de vastentijd. Daarmee is iets
merkwaardigs aan de hand. Vraag je op school aan een kind wat vasten is, dan krijg je
te horen: Ramadan, niet eten en drinken als het donker is. Eh…. Je bedoelt? Zeker in
deze tijd is het enorm belangrijk dat kinderen weet hebben van andere culturen en
gebruiken. Maar waar gaan we als maatschappij naar toe als we onze eigen
gebruiken niet meer kennen en waarderen?
Ramadan in Islam is een eenvoudig concept, en zodra het donker is, is het ook een
heel sociaal gebeuren. Misschien hebben we het ons als katholieken zelf wel wat
lastig gemaakt door Vasten van buitenkant naar binnenkant te laten schuiven. In
plaats van het oude snoeptrommeltje wordt nu iedereen opgeroepen om eens zelf
stil te staan, je af te vragen waar je als mens aandachtiger kunt leven: 1) zelf; 2) in
relatie tot de medemens; 3) in de relatie tot God. In navolging van Jezus worden we
opgeroepen om daar niet te koop mee te lopen, maar in het verborgene te handelen.
In memoriam
Daarmee
is de sociale controle, zoals bij Ramadan, en ook het sociale karakter van
ons vasten helemaal verdwenen. In de praktijk is de vastentijd net zoiets als elke
andere tijd ook. In de Martinuskerk zullen we het karakter weer accentueren door
geen bloemversiering in de vastentijd te plaatsen, zodat de leeg-heid ons ermee
confronteert
dat het vastentijd is, en ons oproept om een eigen invulling te geven.
Truus Bernards-Arts
Ideeën
daarvoor zijn er genoeg!
* 7-9-1922
† 11-1-2015 pagina’s en groepen op
Verschillende
Facebook nodigen uit om mee te
doen aan “40 dagen zonder alcohol”
of met andere invullingen die passen
bij onze tijd. Een groep “40 dagen
zonder Facebook” heb ik nog niet
gevonden, maar dat is natuurlijk ook
een
optie.
In memoriam
Graag wens ik iedereen een goede Carnavalstijd én een goede Vastentijd toe!
Pastoor
HermanBouman.
Graat
* 9-6-1929

Askruisje:
† 12-1-2015 woensdag 18-2 om 19.00 uur.
Om het begin van de Vasten- of Veertigdagentijd te markeren is het een goed
gebruik om het Askruisje te ontvangen. De droge as, gemaakt van verbrande oude
palmtakjes, wordt wat plakkerig gemaakt met water. Deze as wordt dan als een
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Truus Bernards-Arts
* 7-9-1922
† 11-1-2015

Ries Kamps, zoon van Marius en Klaartje Kamps-Minten,
broertje van Toes en Loet, Ervesestraat Ottersum.

Prins Sam d’n Urste van De Waggelaars
Nadat de Prinsen van ’t Bombakkes en Jeugdcarnavalsvereniging De Coloradokevers bekend waren,
bleef het nog even spannend: wie zou CV De Waggelaars
gaan regeren? Op maandag 12 januari was het kwartet
compleet: Prins Sam d’n Urste en zijn prinses Jet: van
harte proficiat!

In memoriam

Herman Graat
* 9-6-1929
† 12-1-2015

Geboren in Oeffelt, woonde hij samen met zijn broers en
zussen op een kleine boerderij aan 'de Oeffeltse Raam'.
De liefde voor de natuur en het klaarstaan voor elkaar
werd hem met de paplepel ingegoten.
Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool te
Boxmeer. Hij had een prima stel hersens, handen en een
hart van goud. Hij leerde het vak metaaltechniek. Kennis
en vaardigheden die hem in zijn latere werkzame leven
bij Stork in Boxmeer goed van pas kwamen. Wat zijn
ogen zagen, konden zijn handen maken. Bij het 40-jarig
dienstjubileum werd hij geridderd en ontving hij een
Koninklijke onderscheiding.
Met de Gennepse kermis leerde hij Nelly kennen. Samen
met vrienden maakten zij menig ritje op de motor in
binnen- en buitenland. Na het huwelijk werden hun 2
kinderen, Peter en Anita geboren en kwamen er later nog
4 kleinkinderen bij.
In zijn vrije tijd bracht hij menig uurtje door in z'n schuur
om ook voor anderen van alles te maken. Iedereen kon
een beroep op hem doen. Wat hij maakte was goed en
degelijk: 'dor binde vör a.ltied vanaf'.
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Hij luisterde graag naar muziek en leerde zichzelf
saxofoon spelen. Samen met buurtgenoten luisterden ze
als 'de Midsteenbloazers' en later als 'Zuutjes èn'
carnavals- en buurtactiviteiten muzikaal op. Hij hield van
een grapje en kon dan met kleine pretoogjes verhalen
vertellen die menigeen deed schaterlachen.
In 2010 vierden ze samen met de gehele familie de
gouden bruiloft.
In de winter van zijn leven boette hij krachten in. Het
noodgedwongen stilzitten maakte hem verdrietig en hij
verzuchtte dan: "Ik wou dat ik dat nog maar eens kon".
Na een beroerte vloeiden ook zijn laatste krachten weg
maar hij wilde zich niet gewonnen geven. Hij streed voor
wat hij waard was maar moest uiteindelijk toch opgeven.
Pap, opa we hadden je graag nog langer bij ons gehad,
het heeft echter niet zo mogen zijn.
't is moj gewèst'.
Voor uw medeleven en belangstelling bij het afscheid van
ons pap en opa zeggen wij u hartelijk dank.

In memoriam

Vitesse’08 was zijn club. Van leider tot voorzitter van de
jeugd; bestuurslid; redacteur; in veel commissies en
bovenal lootjesverkoper.
Ook vond hij steun in de kerk en gaf aan de kerk terug
wat hij vond dat die verdiende: zijn hulp.
Voor al zijn maatschappelijke verdiensten werd hij op de
dag van zijn pensionering geridderd, een grote eer!
Helaas werd ons mam ernstig ziek en heeft pap jarenlang
voor haar gezorgd.
Ze werden apetrotse grootouders van negen kleinkinderen. Opa Toon of Opa Akkie is voor hen iemand met
humor, wijsheid, koppigheid en altijd zijn bijdehandte
opmerkingen: de bekende ‘opa-grapjes’.
Toch kwam het einde nog onverwacht. We hadden het al
zo vaak gedacht, al zo vaak meegemaakt. Net 83 jaar
geworden kon hij echter deze keer de strijd niet winnen…
Wij danken iedereen die paps leven heeft gemaakt tot
wat het is geweest.

In memoriam
Lisa Janssen-van Dijk, * 8-4-1929 † 1-2-1015

Toon Akkersdijk
* 15-1-1932
† 19-1-2015

Zijn stoel is leeg
Zijn stem is stil
Wie Toon heeft gekend
Weet wat dat zeggen wil...
Pap werd geboren op de boerderij in Mariënheem in een
gezin met negen kinderen.
Na de lagere school volgde een agrarische vakopleiding
op de avondschool. Vervolgens ging hij werken in Emmen
en werd daar kostganger bij de familie Robben. Hier
leerde hij Lenie kennen en de verkering was snel een feit.
Op 28 juli 1959 trouwden ze en verhuisden naar Boxmeer
waar pap een baan kreeg bij Euribrid. In 1960 vonden ze
een eigen huis in Gennep in de Emmastraat, zijn heimat.
Een mooie buurt met droppings, buurtfeesten en sporten
met “de Knoepers” inclusief derde helft!

Lies was een eenvoudige vrouw, enig kind van het
echtpaar Marinus van Dijk en Gertruda Roosenboom.
Jaren lang dreef zij in een van de oudste huizen in het
oude hart van Gennep, aan de Houtstraat een winkeltje
voor tuinzaden, visgerei en vooral snoep. Met haar
opvallend kleine gestalte was zij het middelpunt van
winkel en straat. In haar snoepwinkeltje vertoonden zich,
vooral op zondagen vaak zoveel kinderen dat de kleintjes
dreigden te worden verdrongen door de grotere. Dan
trad Lies resoluut op en werden de laatsten buiten de
deur gezet en stonden zij in een lange rij, met hun
zondagscenten brandend in de hand, ongeduldig te
wachten op hun beurt.
In 1961 stierf haar moeder en bleef zij met haar vader
haar nering voortzetten.
 blz. 5
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(vervolg in Memoriam Lisa Janssen-van Dijk)
Voorbij de middelbare leeftijd huwde zij met haar
buurman Gerrit Janssen en begon voor haar, zoals zij
later wel zei, de gelukkigste periode uit haar leven. Lang
is haar dit geluk echter niet beschoren geweest. Reeds na
4,5 jaar stierf haar man in 1979 plotseling ten gevolge
van een zeer tragisch bedrijfsongeval bij de papierfabriek
in Gennep. Toen korte tijd later ook nog haar vader
overleed stond zij als volwassen wees alleen op de
wereld, althans zo voelde zij dat.
Hoewel het harde leven haar van jongs af aan geleerd
had zich te verweren en voor zichzelf op te komen, was
zij in wezen, zeker in haar alleen zijn, toch een kwetsbare
vrouw. Bij leven nog door haar vader aangeraden zocht
zij beschermende steun bij haar buren en deze werd haar
niet onthouden. Het schafte haar zekerheid en zij was er
dankbaar voor al liet zij dat niet zo blijken. In 1982 sloot
zij haar winkel en verhuisde zij naar een comfortabeler
woning in de Prinses Marijkestraat. Daar leefde zij in
betrekkelijke eenzaamheid teruggetrokken met haar
krant, haar televisie en af en toe een bezoek aan huize
Norbertus voor een partijtje kienen.
De laatste jaren ging haar gezondheid sterk achteruit en
omdat zij zo graag thuis wilde blijven wonen had zij veel
hulp nodig. Begin oktober 2014 was dit echter niet meer
mogelijk en werd zij opgenomen in het verpleeghuis
Madeleine in Boxmeer. Daar schikte zij zich geleidelijk in
de situatie en was tevreden met de verzorging die haar
werd geboden. Haar gezondheid nam steeds verder af. In
de avond van donderdag 29 januari werden haar de
laatste Sacramenten toegediend waarna zij in de vroege
ochtend van zondag 1 februari rustig is overleden.

Agenda relevante data 2015
Wo
Zo
Za
Zo
Zo
Za
Zo
Do
Zo
Zo

18-02
01-03
28-03
05-04
12-04
18-04
26-04
14-05
14-06
28-06

19.00 Aswoensdag
10.00 Voorstellingsmis Communie
16.00 Knutselen Palmpasen
Pasen
10.00 1e H. Communie Martinuskerk
Christoffeldag Vormelingen
10.30 1e H. Communie Norbertuskerk
Dauwtrappen Hemelvaart
11.00 H. Vormsel in de Norbertuskerk
Autozegening en dankviering

70 jaar bevrijding: Oecumenische
viering in Milsbeek

Na het hernoemen van de Niersbrug tot
Highlanderbridge vond een viering plaats in Milsbeek.
Een bijzonder moment: Vrede, Vrijheid en Vriendschap.

Kindercarnavalsmis een groot succes

dank aan Coloradokevers, kinderkoor en iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt!

St. Norbertusparochie
Norbertusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T (0485) 51 18 88
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) 51 51 00
E kerk@norbertusparochie.nl

Website:
www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:
Za 17.45 u.

Kerkbijdragen:
NL61 RABO 0140 6106 42

Misintenties:
Via kantoor, kosten € 18,Vermelding:
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

Vieringen St. Norbertusparochie
Za
Wo
Za
Za
Zo
Za
Za

14-02 16.00 uur
17.45 uur
18-02 Aswoensdag
21-02 16.00 uur
17.45 uur
28-02 16.00 uur
17.45 uur
01-03 10.00 uur
07-03 16.00 uur
17.45 uur
14-03 16.00 uur
17.45 uur

Dichterbij
Samenzang
Begin vastentijd: askruisje in Martinuskerk
Dichterbij: Millody uit Mill
Gregoriaans koor
Dichterbij: Creation uit Cuijk
Gemengd koor
Voorstelling communicanten in de St. Martinuskerk
Dichterbij: GGK uit Groesbeek
Samenzang
Dichterbij
Gregoriaans koor

Kerkbijdrage en collectes
We zijn dankbaar voor hen die de parochie financieel ondersteunden; toch jammer
dat er ook nog veel parochianen zijn die het afgelopen jaar minder of zelfs niets
hebben bijgedragen. Wij hopen dat 2015 een beter jaar gaat worden. Laat de
instandhouding van onze parochie ook U tot zorg zijn! Mogen wij ook in 2015 op uw
steun rekenen?
De voorlopige cijfers over het jaar 2014 zijn:
Kerkbijdragen 2014:
€ 13.593,43
Collecten 2014:
€ 5.471,64
Dit is een teruggang ten opzichte van de inkomsten in 2013.
U kunt uw kerkbijdrage storten op de rekening: NL61 RABO 0140 6106 42
Ten name van Parochie St. Norbertus
Onze voorkeur gaat uit naar doneren via internetbankieren of het invullen van de
machtigingskaart voor een automatische incasso. De machtigingskaarten voor een
automatische machtiging van beide parochies staan in de vorige Gennepenaar
(januari 2015). Als u toch aan het wijzigen bent, overweeg eens of het bedrag
mogelijk aangepast kan worden!
Uw kerkbijdrage komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw
verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft. Het
meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!

Bereikbaarheid van uw parochie
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,
6591 DL Gennep. Telefoon 0485-511888 of email hbouman@plex.nl.
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het kerkbestuur
aanwezig in de pastorie De Heistolp, Norbertplein 18, T 515100.
E-mailadres van de parochie:
kerk@norbertusparochie.nl
Website:
http://www.norbertusparochie.nl

St. Martinusparochie
Martinusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T (0485) 51 18 88
E hbouman@plex.nl

Em.-deken:
E. Huisman
Brugstraat 190,
6591 BH Gennep
T (0485) 32 53 22

Vieringen Martinuskerk
Za
Zo
Wo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

14-02
15-02
18-02
21-02
22-02
28-02
01-03
07-03
08-03
14-03
15-03

19.00
10.00
19.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00

Samenzang
Herenkoor
Dameskoor. Gelegenheid tot ontvangen askruisje
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Kinderkoor. Voorstellingsmis communicanten
Dameskoor
Herenkoor
Samenzang
Samenzang

Martinushof 2
6591 DM Gennep

Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt.
Iedere dinsdagavond is er om 19.00 uur een avondmis in de nieuwbouw van de
Norbertushof: ook niet-bewoners zijn van harte welkom.

Kantoor:

NL-doet

Kerk:

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:
NL95 RABO 0135 0361 19

Andere betalingen:
NL 74 RABO 0135 0353 33

Misintenties:
Via pastorie, kosten € 18,Vermelding:
zie wekelijks in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

Op zaterdag 21 maart komen veel Nederlanders in actie
voor NL-doet. Ze doen dan extra moeite door met
collega’s of vrienden vrijwilligerswerk te doen. Een optie
is ook: het groen rond de kerk en pastorie een grote
beurt geven! Zie daarvoor:
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=6500

Paters en broeders H. Geest: bedankt!
In het kader van het “Jaar van de religieuzen” waren pater en broeders van de
congregatie van de H. Geest (“Spiritijnen”) te gast in onze Martinuskerk.
Hoofdcelebrant was de huisoverste pater van Moorsel, die ook de preek verzorgde.
Een indrukwekkend verhaal, uitgaand van de aanleiding (Maria Lichtmis), waarin hij
een parallel trok tussen de toewijding van Jezus en de toewijding van de religieuzen.
Van daaruit een indrukwekkend getuigenis, inspirerend voor ons als kerkgangers. Het
was fijn dat de paters en broeders ook na de Mis tijd vonden om nog met enkele
geïnteresseerden na te praten onder het genot van een kop koffie. Bedankt
daarvoor!
Graag houden we u op de hoogte van de andere activiteiten, die ook in het kader van
dit jaar van de religieuzen plaats zullen vinden.

Voorstellingsmis Communicanten
Op 1 maart zullen de communicanten van de beide parochies zich aan ons
voorstellen in de H. Mis van 10 uur in de Martinuskerk.

De Gennepenaar
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Hallo allemaal,
Welkom op alweer de zesde kinderpagina in de Gennepenaar! Deze pagina met allerlei leuke en
interessante dingen is speciaal voor jullie: de kinderen van de St. Martinus- en de
Norbertusparochie.
Dit keer staat de pagina in het teken van De

ark van Noach!

Het verhaal van de ark van Noach staat in het Oude Testament, een deel van de Bijbel. Het gaat
over een tijd, heel erg lang geleden. In die tijd dachten de mensen vaak niet meer aan God. Ze
leken vergeten te zijn dat ze goed voor elkaar en voor de wereld moesten zorgen. Hierdoor was
God bedroefd. Hij bedacht een plan: de wereld had een nieuw begin nodig.
Er was één man die nog wel aan God dacht: Noach. Hij was een goed mens. God vertelde Noach
dat hij een ark moest bouwen. Een ark is een heel grote boot. Noach ging hard aan het werk,
samen met zijn zoons. Maandenlang timmerden en zaagden zij. Andere mensen lachten hen uit
maar Noach trok zich er niets van aan. God had hem verteld dat hij al het kwaad weg wilde
spoelen met een grote vloedgolf.
Toen de ark klaar was, kwamen er heel veel dieren aan boord. Van elke diersoort een mannetje
en een vrouwtje. Ook Noachs gezin ging aan boord en daarna maakten ze het luik stevig dicht.
Het begon te regenen, veertig dagen en nachten achter elkaar. Alle zeeën en rivieren kwamen bij
elkaar en de hele aarde veranderde in een grote
oceaan.
Na veertig dagen stopte het eindelijk met
regenen. Noach zette een raam open en
de vogels vlogen weg. Toen er een duif
terugkwam met een olijftakje in zijn
snavel, wist Noach dat er ergens weer
land was waar een boom groeide. Noach
liet alle dieren uit de ark.
Hij was erg verdrietig omdat de wereld er
zo verlaten uitzag. God beloofde hem dat
zoiets nooit meer zou gebeuren, en liet
een prachtige regenboog verschijnen.
In de jaren daarna, werd de wereld weer
een prachtige plek, met veel dieren,
bloemen en mensen.

1.
Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor, Sandra Noij, Linda van Elst, Jan van Gelder, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl

Kinderpagina 6, februari 2015
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Onderwerpen tentoonstelling:
1. Duitse inval - mei 1940
2. Operatie Market-Garden - september 1944
3. Evacuatie burgerbevolking - oktober 1944
4. Operatie Veritable - februari 1945
a. Bombardement op Kleve en Goch
b. Artilleriebeschieting Reichswald
c. Aanval op Milsbeek en verkenning
Ottersum
d. Niersoversteek en verovering Gennep
5. Doorstoot Heijen / gevechten Blijenbeek
6. Hawkings Link militaire spoorlijn
7. Vliegtuigcrashes in Gennep e.o.
8. Oorlogsschade in de Gemeente Gennep
9. Expositie Schotten
10. Herdenken / Oorlogsgraven
11. Filmzaal
Voor meer info zie: www.veritable.eu

Wandelen 50+ 2015
27 Feb. Heijen 9,5 Km
9.00u vertrekken vanaf MFC De Goede Herder,
Europaplein 1 Gennep
€ 2,- p.p. buiten Gennep (we gaan dan met de auto)
Inl: G. Noij, T 213404.

‘n Dag voor je zelf
Rust moment in je drukke leven.
Praten, luisteren, meedenken en
nadenken. Samen met vrouwen
onder elkaar.
Maandag 23 februari
Dag indeling:
9.30u. Ontvangst met koffie en
thee
De morgen zal begeleid worden door
Pastoor R. Schols
10.00u. Inleiding over een thema uit de bijbel
11.00u. Heilige Mis met stilte moment
12.00u. Lunch (zelf mee brengen)
13.00u. Gastspreker: Christie Canares
Thema: Geraakt door de H. Geest
15.00u. Afsluiting
Kosten: € 5,=
Locatie: Kerk Johannes de Doper Ottersum
Zaaltje achter de kerk
Inlichtingen: Carla Kersten T 517420 of
Juul Gerits T 513621.
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Vroeger (18) Mijn leven als misdienaar

Trouwmis
Eén van de leukste dingen voor ons als misdienaar, was
het dienen van een trouwmis. Op de eerste plaats kreeg
je, als er een trouwmis op het programma stond, “vrij
van school”. Nu was het echt niet zo dat ik een hekel aan
de school had, maar het had toch wel “iets” als je zo
maar anderhalf uur de lessen mocht verzuimen! In de tijd
dat ik misdienaar was, werd er nog veelvuldig getrouwd
in de kerk. Soms gebeurde het, dat ik twee keer in de
week moest opdraven, om mijn “dienende plicht” te
vervullen. “Dooreke van de pastoor” kwam dan naar mijn
meester op school om mij op te halen. Vol trots dat de
pastoor mij nodig had, liep ik dan achter de
“pastoorsmeid” (zoals ze ook wel werd genoemd) aan,
nagestaard door de hele klas.
Tot het gebruikelijke ritueel in de kerk hoorde het
klaarzetten van twee bidstoelen voor het bruidspaar. De
grote voor de bruidegom en de lichtere voor de bruid.
Aldus kon het bruidspaar op de juiste stoel plaats nemen.
Als wij dan de toog en superplie aan hadden moesten we
voor de bidstoelen gaan staan en op het bruidspaar
wachten.
Gemeente
In die tijd was het de gewoonte dat de pastoor het
bruidspaar niet mocht trouwen, voordat het burgerlijk
huwelijk gesloten was. Het bruidspaar kwam dus
regelrecht van het gemeentehuis.
Dit duurde om allerlei redenen soms wel eens langer,
zodat het bruidspaar niet op de afgesproken tijd in de
kerk kon zijn. Als dat gebeurde was de pastoor laaiend,
hij vloekte nog net niet, maar hij liep al die tijd te
mopperen en te klagen, dat de gemeente geen rekening
hield met de kerk. “Het zal wel weer een protestante
ambtenaar zijn“, was zijn gevleugelde gezegde. De
pastoor had trouwens een hekel aan alle overheden. Wij
stonden min of meer geduldig te wachten op het
verschijnen van het bruidspaar. Als ze dan met versnelde
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pas in het middenpad verschenen, van schrijden was al
geen sprake meer, namen wij het bruidsboeket en de
hoge hoed in ontvangst. Deze brachten wij heel voorzichtig naar de sacristie, om ze na afloop van de mis weer
netjes terug te geven. Om te voorkomen dat er bloemen
van het bruidsboeket beschadigd zouden raken,
drapeerde ik het bruidsboeket over de hoge hoed die
met de bovenkant naar onderen op de tafel stond.
Natte bruidegom
Nadat de Mis uit was en de pastoor weer helemaal tot
bedaren was gekomen, hebben wij de spullen van het
bruidspaar netjes terug gebracht met natuurlijk onze
felicitaties. Mijn collega misdienaar droeg het
bruidsboeket en het trouwboekje en ik had de hoge hoed
en de handschoenen. Gelijktijdig werd dan de
“misdienaarfooi” in ontvangst genomen. Op dat moment
kreeg ik de schrik van mijn leven, mijn knieën knikten en
de adem stokte in mijn keel. Wat was het geval, in de
hoge hoed stond een flinke plas water. Hij was nog
waterdicht ook! Opeens schoot het mij te binnen dat ik
het bruidsboeket over de hoed had gelegd, en ik geen
rekening had gehouden met het feit dat de bloemist
onder aan het bruidsboeket een buisje met water had
vastgemaakt om de bloemen fris te houden. Dit buisje
was leeggelopen in de hoge hoed. De bruidegom had er
geen erg in, want hij had niet alleen de hoed, maar ook
het trouwboekje en de handschoenen in de hand. Mijn
geluk was dat hij zijn hoed niet in de kerk op zette! Maar
buiten gekomen deed hij dat wel en familie en bekenden
die buiten de kerk hun opwachting maakten zagen toen
hoe de bruidegom met een grote zwier zijn hoed op zijn
hoofd plaatste en hij vervolgens een flinke douche over
zich heen kreeg. De haren hingen langs zijn oren naar
beneden. Ze hebben mij er nooit op aangekeken, want ze
dachten dat een stel vrienden hem deze “poets”
gebakken had.
Jaren later heb ik hem de toedracht verteld, hij kon er
smakelijk om lachen!
Februari 2015,
Jan Eikholt (Gzn.)

Volgende editie: 18 maart
In 2015 zal de Gennepenaar verschijnen op 18 maart; 22
april; 3 juni; 1 juli; 2 september; 7 oktober; 11 november;
16 december.
Dit betekent dat kopij voor de volgende editie uiterlijk
dinsdag 10 maart ingeleverd moet zijn bij de redactie;
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn
doorgegeven aan printmarkt.eu.
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