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Vastentijd: tijd van een beetje extra moeite 
 
Natuurlijk is er altijd wel wat te mopperen… maar laten we eerlijk zijn, eigenlijk 
hebben we het helemaal niet zo verkeerd in ons kikkerlandje. Natuurlijk was mooi 
weer bij de Carnaval fijn geweest; natuurlijk zou iedereen blij zijn als de prijzen 
minder zouden stijgen; natuurlijk zouden winkeliers het fijn vinden als de mensen, 
die mopperen over een stiller wordende binnenstad, eens wat minder via internet 
zouden bestellen. En zo is er nog heel wat meer te zeggen! 
Maar we hebben een dak boven het hoofd, er zijn voorzieningen en er is zorg, we 
hebben de vrijheid om niet of juist wel in God te geloven en de vrijheid om dat nog te 
uiten ook. We hebben de vrijheid om op Tweede Kerstdag een mailtje te sturen aan 
de pastoor met als inspirerende kerstwens “Die kut klokken van je kut kerk is een en 
al overlast! KUT VENT!”. We hebben de vrijheid om dat niet te ondertekenen, en de 
vrijheid om er dan niet aan te denken dat de naam wel als afzender zichtbaar is… 
Maar: iemand nam ook de vrijheid om een envelop met € 500,- in de bus van de 
pastorie te doen met een wel inspirerende tekst: “uit dankbaarheid voor 
gebedsverhoring, voor extra bloemen en kaarsen bij Maria”. Deze afzender was echt 
onzichtbaar… 
Vastentijd biedt ons een tijd van bezinning. Welke keuzes maken we? Waar doen we 
wat meer moeite voor de ander, leven we wat bewuster en denken we wat meer aan 
onze God en Schepper, zeker in dit jaar van barmhartigheid? 
Ik wens u een hele goede Veertigdagentijd en een goed toeleven naar Pasen! 
 
Pastoor Bouman 

Vastenaktie 2016 
 
 ‘Water, bron van alle leven’. Dat is dit jaar 
het centrale thema van de Vastenaktie. 
Het themaland is dit jaar Oeganda. 
Klimaatverandering en opwarming van de 
aarde leiden in dit Afrikaanse land tot 
steeds meer waterschaarste. Mensen 
moeten op een nieuwe manier leren 
omgaan met het beschikbare water. Met 
de campagne voor Vastenaktie steunen 
we de organisatie Socadido, die in 
Oeganda landbouwers en hun familie in 
de regio Teso stimuleert om in actie te 
komen voor betere leefomstandigheden 
en hen leert omgaan met de gevolgen van 
de klimaatverandering. Ons steuntje in de 
rug voor een beter waterbeheer en betere 
landbouwmethodes zijn een bijdrage aan 
de waardigheid van mensen in Oeganda 

Kinder-carnavalsmis 
weer geslaagd

Jaar van barmhartigheid

Kinder-carnavalsmis weer geslaagd 
(Foto: Pieter Lamers) 

 
Dankzij de inzet van velen was de Kinder-Carnavalsmis weer een bijzonder gebeuren! Hartelijk dank vooral aan de 
Coloradokevers, het kinderkoor olv Jacqueline Fijnaut en de delegatie van De Ratel met hun winnende lied. Natuurlijk ook 
dank aan iedereen die mee kwam helpen, mee kwam vieren en mee kwam bidden. 
 
Gedoopt, van harte proficiat! 

 
Lionel van Merkestein, zoon van Richard van Merkestein 
en Suzanne Duys, Emmastraat. 
 
 
 

 
Ja, daar is ie weer…. 

(Foto: www.gennepnu.nl ) 
In de optocht, met de beschermengel op de fiets, 
onderweg naar de 92e verjaardag op 10 mei. 
Wie doet je wat! 
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Palmpasen met de kinderen 
 
Op zaterdag 19 maart is het weer Palmpasen! Omdat die 
datum net na de volgende Gennepenaar is, nu alvast een 
vooraankondiging. Om vier uur verzamelen we in het 
Buurthuis “VanOns” aan het Norbertplein om samen met 
de kinderen een Palmpasenkruis te maken. Tussendoor 
eten we een broodje, daarom willen wij graag tevoren 
weten met hoeveel we ongeveer zullen zijn. 
Na het knutselen gaan we on 17:45 naar de 
Norbertuskerk voor de gezinsmis, waarin de kruisen 
gezegend zullen worden in de gezinmis. 
Opgeven kan nu al: graag via de email op het adres 
info@parochie-martinus-gennep.nl met vermelding van 
aantal kinderen en aantal volwassenen. Tot dan! 
 

NL-DOET 
 
Op zaterdag 12 maart organiseert het Oranjefonds de 
jaarlijkse actie NL-DOET. Op de website www.nl-doet.nl 
kunt u zich aanmelden voor een klus. Bij de klussen vindt 
u ook de groenvoorziening rond onze beide kerken. Vele 
handen maken licht werk: wilt u helpen ervoor te zorgen 
dat alles weer lenteklaar wordt? 
We zien u graag komen, bedankt! 
 

Daan Kraus: bedankt! 
 
In de Mis van mijn verjaardag wees ik naar de grote 
kroon in het midden van de Martinuskerk, waar al jaren 
één van de lampen kapot is. Wat is een parochie. Moet je 
“gevraagd” worden, of is er nu iemand die dit ziet en 
spontaan zegt: ik regel dit wel? De kerk is van ons 
allemaal, kunnen we ervoor zorgen zoals we zorgen voor 
ons eigen huis? Meteen na de Mis sprak Daan Kraus me 
aan: als het nodig is, doe ik het. Maar… ik kwam er niet 
meer op terug, expres niet. Want dat was precies niet de 
bedoeling, toch? Maar later spraak Daan me opnieuw 
aan, spontaan: is dat nu al geregeld met die lamp? 
Anders bel me, dan spreken we wat af. Door het 
herhaalde spontane aanbod dacht ik: die heeft het 
begrepen. Ik belde hem op en op de afgesproken tijd 
kwam hij met twee medewerkers van zijn bedrijf J&P 
schoonmaak en het nodige materiaal. Ach, en toen ze 
toch bezig waren vervingen ze gelijk maar een lamp in de 
Mariakapel en een schijnwerper op de toren. Toen ze 
hoorden dat de vrijwilligers van de kerkschoonmaak niet 
goed bij de hoge nissen in de sacristie konden, kregen die 
gelijk een grote beurt. Bij het vervangen van de lamp in 
de Mariakapel viel hun de strepen op de glaswand op, 
dus de glaswand werd gelijk ook even gewassen. 
Gewoon, zo, gratis, voor de kerk… 
Daan en www.jpschoonmaak.nl : bedankt! 

Pastoor Bouman 

Een Weg: 23 maart 
 
Woensdag 23 maart brengt Zanggroep Palet het 
lijdensverhaal van Christus op een eigentijdse manier in 
de Martinuskerk in Gennep. Het spel start om 19.00 uur 
en duurt ongeveer een uur. De entree is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt zeer 
op prijs gesteld. 

Door middel van zang, verhalen en performance geven zij 
een invulling aan het passieverhaal op een manier die 
recht doet aan het oorspronkelijke verhaal en een 
draagvlak vindt in de huidige samenleving. Alsof u zelf 
meeloopt in de stoet naast Jezus. Cees van Leeuwen liep 
al jaren rond met het idee een eigen invulling te geven 
aan het passieverhaal. Samen met dirigent Geert 
Verhallen van de zanggroep ‘Palet’ wil Cees van Leeuwen 
het aloude lijdensverhaal van Christus op een “andere” 
manier laten zien en horen. Het is het verhaal van lijden, 
sterven en opstaan gezien door de ogen van Jezus, dus 
niet beschouwt door derden. Nadat Cees van Leeuwen 
zijn teksten en ideeën aan de dirigent Geert Verhallen 
had toegelicht, is deze laatste in die geest aan de slag 
gegaan om er muziek bij en van te maken. Het hele 
project heeft o.l.v. regisseur Ans van Leeuwen-Hofmans 
vorm gekregen in de vorm van melodieën, teksten, poses 
en bewegingen die de toeschouwers uiteindelijk 
meenemen alsof zij zelf meelopen in de stoet naast Jezus. 
De veertienstemmige zanggroep ‘Palet’, vier sopranen, 
vier alten, drie tenoren en drie bassen, staat garant voor 
de muzikale kwaliteit. Zij nemen U in de Goede Week van 
2016 mee in het aangrijpende lijdensverhaal van Jezus. 
Zie ook www.zanggroeppalet.nl  

Foto’s: Peter Arts uit Overloon 
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Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor,  Linda van Elst, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman 
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Op zondag 28 februari presenteren alle communicanten van dit jaar zich aan de 
parochie in de Mis. Kom je kijken wie het zijn? Tot dan! 
Nu alvast een leuke knutsel die past bij de thema’s van de beide communievieringen: “Samen 
stralen” en ”Ook jij hoort erbij”. Plak de pagina eerst op stevig papier, daarna mooi inkleuren 
of versieren en dan knippen en plakken. Succes! 

Nieuwe penningmeester 
 

Per 1 november j.l. hebben de 
St. Martinuskerk en de St. 
Norbertuskerk een nieuwe 
penningmeester. Als zodanig wil 
ik mij bij deze dan ook graag aan 
u voorstellen.  
Mijn naam is Frits Sanders en 
geboren en getogen in Sieben-
gewald. In 1986 getrouwd met 
Willy Nagels. De meeste 
Gennepenaren zullen haar 

kennen als dochter van Jan en Ria Nagels van café Nagels. Ik 
heb Willy leren kennen bij Jan Linders in Gennep waar zij 
toen ook werkte op de kaasafdeling. Wij zijn intussen bijna 
30 jaar getrouwd en hebben 3 kinderen, Bjorn (28 jaar). 
Rianne (25 jaar) en Mike (16 jaar). Ik heb in de jaren dat ik in 
Gennep woon al veel vrijwilligerswerk gedaan. Functies 
bekleed bij SV Vitesse, het Rode Kruis, KWF en de 
Hartstichting. Op dit moment ben ik nog penningmeester bij 
buurtvereniging De Kellerberg in Gennep-Zuid waar we 25 
jaar gewoond hebben. Daarnaast ben ik nog voorzitter van 
de badmintonvereniging in Oeffelt. Na een 20 jarig 
dienstverband bij Jan Linders heb ik mij om laten scholen en 
ben bij ABNAMRO gaan werken als financieel adviseur. In 
november 2014 kreeg ik hier een mooie functie 
aangeboden, moest daarvoor wel elke dag naar Zwolle. Dat 
betekent lange werkdagen en daardoor weinig tijd meer 
voor vrijwilligerswerk. Daarnaast wilde ik meer tijd voor 
mijn gezin hebben, ook vanwege een ernstige ziekte van 
mijn vrouw Willy. Enkele maanden geleden kwam pastoor 
Bouman langs met de vraag of ik het penningmeesterschap 
van beide parochies op mij wilde nemen. Ik paste precies in 
het profiel (financiële achtergrond, in Gennep Zuid gewoond 
en nu in het centrum van Gennep). Ik wilde graag 
bedenktijd omdat ik het eigenlijk rustiger aan wilde doen. Ik 
ben katholiek opgevoed maar moet ook bekennen dat ik 
niet wekelijks in de kerk kom. Toch geloof ik in God en dank 
hem dagelijks dat mijn Willy een vreselijke ziekte overleefd 
heeft. Dat heeft wel meegespeeld in mijn besluitvorming 
om lid te worden van het kerkbestuur. Met hulp van de 
heren Ploum en Van Schayk die de administratie doen ben 
ik ervan uit gegaan dat de administratie van beide kerken in 
goede handen is. Ik heb er in ieder geval veel zin in. Ik ben 
nu enkele weken onderweg en heb intussen een aardig 
beeld gekregen in het reilen en zeilen van beide parochies. 
Je staat ervan te kijken hoeveel werkzaamheden er binnen 
de kerk zijn. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die helpen 
maar ook bij de kerk is het moeilijk om vrijwilligers te 
vinden. Zoals het gezegde zegt: Vele handen maken licht 
werk dus als u iets voor de kerk wil doen, neem contact op 
met pastoor Bouman en ik weet zeker dat hij een passende 
functie voor u heeft.   
 
Frits Sanders 

Kerkbijdrage 
 
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor 
de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de 
ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek 
waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning 
komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te 
zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar 
behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. 
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons 
leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een 
doodgewone doordeweekse dag. 
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat 
centrale punt op belangrijke momenten moet wel 
onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De 
erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, 
verlichting, personeelskosten, pastorale projecten kosten 
geld. Het zijn kosten die gemaakt worden om de 
kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen 
welkom te heten. De kerk is een onmisbare pijler in ons 
bestaan. Laat de instandhouding van de kerk ook u tot 
zorg zijn! Dit betekent dat we ook samen 
verantwoordelijk zijn voor onze kerk en voor het kerkelijk 
leven in onze parochie. Doe mee aan de Kerkbijdrage. 
Mogen wij ook in 2016 op uw steun rekenen? 
De voorlopige cijfers van de kerkbijdrage over het jaar 
2015 ten opzichte van 2014 laten een teruggang zien: 
 
   2015  2014  

Norbertus € 12.124,90 € 12.493,43 
Martinus € 22.744,67   € 23.630,49  

 
U kunt uw kerkbijdrage storten op de rekening: 

 NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van 
parochie St. Norbertus  

 NL 95 RABO 0135 0361 19 ten name van 
parochie St. Martinus 

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 2016). Als u toch aan het wijzigen bent, 
overweeg eens of het bedrag mogelijk aangepast kan 
worden! 
Uw kerkbijdrage komt in aanmerking voor 
belastingaftrek (ANBI): 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!  
 
Administratie Kerkbijdrage 
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In memoriam Pater Cor Kok 

 
* 29-05-1930 † 06-01-2016 

 
Pater  Cor  Kok  overleed  plotseling  op  6  januari  2016  
tijdens  het  middageten.  Zijn missionarishart lag in 
Angola waar hij van 1958 tot 1999 verbleef, ook tijdens 
de moeilijke jaren van de onafhankelijkheidsstrijd tussen 
de MPLA en de UNITA. Dat bracht hem in 1999 terug 
naar Nederland, waar hij op vele terreinen dienstbaar 
was, zowel in de parochie als in de communiteit. Hij 
zorgde o.a. voor de bloemen en was altijd aan het werk 
vooral in de tuin en  het  park.  Zowel  zijn  familie  als  wij  
missen  in  hem  een  geweldige  broer,  oom  en 
medebroeder.   
 

In memoriam Theo Hendriks 
 

* 02-10-1937 † 28-01-2016 
 
Theo groeide op samen met twee broers en een zusje, hij 
was de oudste in een warm en hecht gezin. Door de 
jongens werd vroeger veel kattenkwaad uitgehaald. Na 
de lagere school ging Theo naar de Ambachtsschool en 
daarna ging hij aan het werk bij papierfabriek Page. 
Theo tekende 8 jaar voor de Marine Luchtvaartdienst en 
hij heeft daarvan anderhalf jaar in Nieuw-Guinea 
doorgebracht. Hij kon vol trots vertellen over deze tijd en 
ook dat hij heeft gevaren op vliegdekschip de Karel 
Doorman werd herhaaldelijk verteld. 
Theo vond een baan bij een gereedschapmakerij, waar hij 
tot aan het prépensioen werkzaam was. Zijn grote hobby 
werd het om samen met Onze Jan tuinhuisjes te bouwen 
en deze te plaatsten in binnen, en buitenland. In 1971 
leerde Theo zijn Toos kennen en in 1972 stapten ze 
samen in het huwelijksbootje. Drie kinderen werden er 
geboren, trotse ouders waren Toos en Theo. Een 
gezellige man en vader, een harde werker, weinig 
woorden en veel ondernemen. Na een feestje werd door 
Theo vaak het licht uitgemaakt, hij vermaakte de mensen 
graag met het geluid van twee lepels. 

Trots was opa op de zeven kleinkinderen, opa vond het 
heel erg dat hij door zijn ziekte niet de ondernemende 
opa kon zijn…Van een vitale, actieve man veranderde 
Theo in een man die meer en meer moest inleveren. 
Het accepteren van zijn ziekte was moeilijk voor hem 
maar ook voor alle lieve mensen om hem heen. Toos 
bleef aan zijn zijde tot aan het laatste moment. Theo, we 
hebben je in liefde losgelaten. Behouden vaart….. 
Bedankt voor jullie steun, medeleven en aanwezigheid. 
Toos, kinderen en kleinkinderen 

In memoriam 
Paul Noij 
 
 
 

* 18-01-1930 
† 29-01-2016 

 
 
 
 
Vader fietste graag door Gennep en maakte dan overal 
en met iedereen een praatje. Met zijn onvervalste 
sigaretje en zijn blauwe ‘piempetje’ op genoot hij van de 
dingen om hem heen. Hij kende iedereen… en iedereen 
kende hem. 
Vitesse ’08, het volleyballen, carnaval, Summertime, zijn 
koor, hij kwam altijd even kijken naar wat er te doen was 
in “zijn” Gennep, waar hij zo van hield. Met zijn vaak 
directe en humorvolle opmerkingen wist hij menigeen 
aan het lachen te maken en was hij overal welkom. 
Na het overlijden van ons moeder hervond vader zichzelf 
op een bewonderenswaardige manier. Hij genoot van 
het eten bij zijn kinderen, een terrasje met bijbehorend 
biertje en hapje, en zijn kleinkinderen waar hij zo trots op 
was. Hij “schuupte” veel en graag! 
Vorig jaar september werd vader erg ziek. Hij werd 
afhankelijk. Dat was lastig voor hem, maar hij zei altijd: 
dit is mijn lot, en daar moet ik het mee doen. Punt. Zo 
was ons pa. Wat is hij toch dapper geweest. Een 
voorbeeld voor ons allen. We zullen hem verschrikkelijk 
missen. 
Vorige week ontving vader de laatste Sacramenten in het 
bijzijn van zijn kinderen en kleinkinderen. Dit gaf 
uiteindelijk de rust waar hij zo naar uitzag. Aan het begin 
van een zonnige dag is vader rustig ingeslapen. 
Dank aan iedereen voor steun en medeleven voor en na 
het overlijden. Dit doet ons erg goed. 
 

Je bent niet meer daar waar je was 
Maar overal waar wij zijn 

 
Kinderen en kleinkinderen 

Beide parochies: 
Pastoor: H.J. Bouman, Niersdijk 1, 6591 DL Gennep, T (0485) 51 18 88, E hbouman@plex.nl 
Kosten misintenties: € 18,-. Vermelding misintenties: wekelijks in de 1Gennep. 
Dopen/huwelijken/bezoeken/ziekenbezoek ziekenhuis: via de pastoor. 
 
 

St. Martinuskerk, Martinushof 2 Gennep 
Kantoor: Via pastoor, Niersdijk 1, 6591 DL Gennep, T (0485) 51 18 88, E hbouman@plex.nl  
Website: www.sintmartinusgennep.nl  
Uitvaarten: via pastoor 
Kerkbijdrage: NL 95 RABO 0135 0361 19 
Andere bet.: NL 74 RABO 0135 0353 33 

 

St. Norbertuskerk, Norbertplein 1 Gennep 
Kantoor:  Do 18.45-19.45 u. in het kantoor van de kerk, Norbertplein 1, 6591 XA Gennep 

T (0485) 51 51 00 E kerk@norbertusparochie.nl 
Website: www.norbertusparochie.nl  
Uitvaarten: Via M 06 24 59 33 85 
Kerkbijdrage: NL 61 RABO 0140 6106 42 

 
 
Koren en diensten 
 
Za 20-02 16.00 uur Norbertuskerk Viering Dichterbij, ’t Akkoordje uit Cuijk 

17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 21-02 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za  27-02 16.00 uur Norbertuskerk Viering Dichterbij, Millody uit Mill 

17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor 
  19.00 uur Martinuskerk Dameskoor 
Zo 28-02 10.00 uur Martinuskerk Kinderkoor, voorstellingsmis Communicanten 
 
Za 05-03 16.00 uur Norbertuskerk Viering Dichterbij 

17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 06-03 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
 
Za 12-03 16.00 uur Norbertuskerk Viering Dichterbij, koor Esperance 

17.45 uur Norbertuskerk Koor Esperance 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 13-03 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 19-03 16.00 uur Norbertuskerk Viering Dichterbij, Vocalgroep Joy uit Wellerlooi 

17.45 uur Norbertuskerk Palmpasen. Gezinsviering met het Kinderkoor 
  19.00 uur Martinuskerk GEEN VIERING 
Zo 20-03 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor, Palmpasen 
 
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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In memoriam 
Jan Kroon 

 
 
 

* 17-04-1929 
 † 02-02-2016 

 
 
 

Veel fijne herinneringen 
verzachten onze smart. 

Voorgoed uit ons midden, 
maar altijd in ons hart. 

 
Ik dank u voor uw medeleven en belangstelling. 
Nelly Kroon-de Bruin 
 
 

In memoriam 
Jook Linders- 

van de Loo 
 
 
 

* 11-05-1923 
† 07-02-2016 

 
 
 
 
 
 

met geen kussen is de liefde 
met geen monden te bewijzen. 

ach hoe zullen wij omarmen 
 
Uw medeleven en belangstelling waarderen wij zeer. 
Hiervoor danken wij u oprecht. 
Ingrid, Yvonne, Emile, Hans, Melanie 
Piet, Annelies, Annie, Ewan 
Stan, Sanne, Nik, Elke, Polle, Luuk, Julian, Sofie, Patrick 
David 
 

Stille Omgang Amsterdam 
 
Deze zal plaatsvinden in de nacht van zaterdag 12 op 
zondag 13 maart.  
Busvervoer vanuit Heijen en Gennep zal op dezelfde tijd 
zijn als in 2015: 21.00 Heijen en 21.10 Gennep. De 
reiskosten bedragen € 23,-. Opgave voor 6 maart bij Th. 
van Haare van Lankveld, Lijsterbesstraat 1, 6598 AW 
Heijen, T (0485) 512859. 

Jaar van barmhartigheid:  
 
De zieken verzorgen 
Vanaf de vroegste geschiedenis van de 
Kerk staat de zorg voor zieken hoog in het 
vaandel. Bijna alle ziekenhuizen en 
verpleegcentra zijn in de loop van de tijd 
gesticht door geloofsgemeenschappen en kloosterordes. 
Zij hebben de taak van de zorg voor zieken en 
gehandicapten opgenomen. Jezus zelf geeft er in het 
evangelie de nodige voorbeelden van, wanneer Hij de 
zieken geneest en hen daarmee weer een volwaardige 
plaats in de samenleving geeft. De zorg voor zieken is een 
van de duidelijkste vormen van “het geloof handen en 
voeten geven.” 
Wanneer je ziek bent, vind je het fijn dat er mensen zijn 
die om je bekommerd zijn. Mensen, die de taken van je 
overnemen die je op dat moment niet kunt vervullen. 
Mensen, die hun belangstelling voor je laten blijken en 
met je meeleven. Mensen, die met je meegaan als je op 
bezoek moet bij een specialist of wanneer je in het 
ziekenhuis een behandeling moet ondergaan. Het is fijn 
dat je dan niet alleen bent. Het is fijn te ervaren dat er 
mensen zijn,  die dan naast je staan en waar je op kunt 
rekenen. Er is niemand die verwacht dat door jou iemand 
geneest, wanneer je hem of haar bezoekt. Er is ook 
niemand die verwacht dat hij of zij genezen wordt, 
omdat je de zieke vergezelt bij een bezoek aan de arts. 
De aanwezigheid van de ander is niet genezend, 
waardoor je van je kwaal verlost wordt. Misschien kan 
dat een reden zijn om te zeggen: “Wat heeft het dan 
voor zin een zieke te bezoeken? Wat heeft het dan voor 
zin om mee te gaan naar de arts?” 
Door zoiets te zeggen, geef je vorm aan je eigen tegenzin. 
Je denkt dan alleen maar aan het economische of 
lichamelijke nut dat je aanwezigheid kan of moet 
hebben. Zieken bezoeken heeft in zich geen economisch 
nut. Het levert je materieel niets op. Daar word je dus 
financieel niet rijker van. Je wordt er wel als mens rijker 
van. Het geeft een goed gevoel, dat je de zorgen van een 
zieke hebt kunnen delen.  
Belangstelling, medeleven, fijngevoeligheid maken het 
ziek-zijn voor de zieke dragelijker. Het vermindert de pijn 
niet, het geeft geen genezing, maar wel het gevoel dat er 
iemand is die meeleeft en meelijdt. Achteloos voorbij-
leven aan het ziek-zijn van iemand bewerkt het 
tegenovergestelde. Daardoor wordt het leven voor de 
zieke nog zwaarder, omdat er geen aandacht is voor hem 
of haar.  
Natuurlijk moet je een drempel overwinnen om op 
bezoek te gaan bij een zieke of om voor een zieke te 
zorgen. Het vraagt om inzet en betrokkenheid. Maar je 
doet ook een werk van barmhartigheid dat vreugde en 
voldoening schenkt. 

J. P. Janssen pr 
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De Zonnebloem Gennnep  
 
Zondag 31 januari hebben gasten van 
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Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger. 
 

Bedevaart Wittem 
 
Op zaterdag 28 mei gaan 
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Nijmegen voor de 76e keer 
op bedevaart naar het 
heiligdom van H. Gerardus 
in Wittem. 
Het thema voor de 
komende bedevaart is: 
BARMHARTIGHEID. 
 
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid 
om onze intenties – ook schriftelijk – 
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Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze 
heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater 
Domini in Italië is overleden. 
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Mevr. N. Lamers Ketelhuis 90 T (0485) 511195 
Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 T (0485) 517420 
De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 29 april. Een 
hartelijke groet aan allen en we hopen u ook weer 
allemaal te mogen ontmoeten. 

 
Start: 40 kilometer vanaf 7.00 uur tot 9.00 uur. 

25 kilometer vanaf 7.00 uur tot 11.00 uur 
15 en 20 kilometer vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur 
5 ( rolstoeltoegankelijk) en 10 kilometer vanaf 
 9.00 uur tot 14.00 uur. 

De 5 kilometertocht is zeer geschikt voor een 
gezinswandeling. 
Deelnamekosten voor volwassenen 4 euro, voor 
kinderen 2 euro. 
Start en eindbestemming is het Zorgcentrum 
Norbertushof, Kleermakersgroes 20 te Gennep. 
Er zullen onderweg weer een aantal rustplaatsen worden 
ingericht. Daar zijn diverse consumpties te verkrijgen. De 
opbrengst hiervan komt ook ten goede van de 
Rolstoelbus. 
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Vroeger (27): 
mijn leven 
als misdienaar 
 
 
 
Het misdienaarclubje 
Als misdienaar diende je niet alleen samen met andere 
jongens de H. Mis, maar ook buiten de kerk was je een 
soort clubje. Je voetbalde samen en je ging ook 
regelmatig samen streken uithalen. Dat was trouwens 
ook heel erg gemakkelijk tegenover je ouders, want als ze 
aan je vroegen, “waar ga je heen”, kon je altijd 
antwoorden: “Naar het misdienaarclubje!“ En dat was 
nog niet gelogen ook!! Ze wisten natuurlijk niet wat dat 
allemaal inhield. Soms was je met drie of vier, maar ook 
wel eens met zes. Op een keer vroor het hard in de 
winterdag en er lag een dik pak sneeuw. We woonden 
aan de rand van een natuurgebied, dat bekend stond om 
zijn zeldzame planten en de vele vogelsoorten die er 
voorkwamen. Ook houtduiven zaten er in overvloed. 
Deze houtduiven waren niet direct de vrienden van de 
boeren, want ze pikten in het voorjaar de jonge 
graanplantjes uit de grond. 
 
Misdienaars / stropers 
Dus wij vonden dat het onze taak was om maar eens wat 
houtduiven te vangen, temeer omdat wij allemaal wel 
liefhebber waren van een lekker duivensoepje of een 
gebakken duif. Ja,……en als er dan Groesbeeks bloed 
door je aderen stroomt, wat van oudsher is geïnfecteerd 
met het stropersvirus, dan ga je met het 
misdienaarclubje wat uitproberen.  
We hadden wel eens gehoord dat je met een zeef duiven 
kon vangen. De eerste poging was met zo’n groot zeef, 
dat in de bouw werd gebruikt om metselzand van steen 
en grint te ontdoen. Het werd schuin op een kant gezet 
en er werd een stok onder geplaatst met een lang touw. 
Door er flink aan te trekken zou het zeef dan vallen. Dat 
moest gebeuren als de duiven aan het voer pikten dat we 
onder het schuinstaande zeef hadden gelegd. Dit 
mislukte van alle kanten. We moest veel te hard trekken 
aan het lange touw, zodat de duiven al lang de benen 
hadden genomen op het moment dat het zeef viel. In de 
bomen zaten ze ons uit te lachen.  
Een tweede poging had meer succes. Wij hadden een 
stevige sneeuwhut, een soort iglo gemaakt van de 
sneeuw die er volop lag. Daar gingen we met z’n vieren in 
zitten. De duiven konden ons dus niet zien en we waren 
veel dichter bij het zandzeef. Door een opening in de 
sneeuwhut ging het touw naar het zeef. We konden nu 
volstaan met een veel korter en dunner touw dat de stok 
onder het zeef moest wegtrekken. Dit lukte 
helemaal…we hadden drie dikke houtduiven!!  

Helden? 
Maar toen kwam het probleem, wie moest die duiven 
doodmaken? Niemand van de “helden” misdienaars 
diende zich aan. Ten einde raad, dan maar aan een 
bekende boer in de buurt gevraagd of hij ze wou 
slachten. Dat deed hij wel, maar hij vertelde er wel bij dat 
we nu eigenlijk stropers waren. Ja, daar stonden wij dan 
met drie dode vette houtduiven en waar moesten we 
daar nu mee naar toe. De moeder van misdienaar Gradje 
had al eens vaker duivensoep gemaakt en ook duiven 
gebakken. Wij, met vier misdienaars, besloten naar zijn 
moeder te gaan. Ze heeft de duiven heerlijk klaar-
gemaakt. We hebben er echt geweldig van gesmuld. 
Maar na afloop kwam er toch een probleem om de hoek 
kijken: Het liep tegen Kerstmis en wij waren “stropers”!! 
Zouden wij dat niet moeten biechten? Ja, eigenlijk wel, 
als er maar één misdienaar dit zou biechten, was dat 
meer dan voldoende, vonden wij met z’n allen. Maar wie 
moest dit dan biechten? Wij hebben dit als volgt 
opgelost. Wij hadden vier lucifers op ongelijke lengte 
afgebroken. De misdienaar die het kortste eindje trok 
moest het biechten. Ik was de oudste en moest de 
trekking verrichten en of de duuvel er meespeelde, ik 
bleef met het kortste eindje lucifer in mijn handen staan. 
Dus Jan was de “Sjaak”. Ik moest het dus biechten……, Ik 
heb dat ook (voor Kerst) gedaan, maar wel in 
Kranenburg, bij de oude en dove pastoor, die geen 
Nederlands verstond. 
 
Februari 2016, Jan Eikholt (Gzn.) 
 

Volgende edities 
 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 16 maart; 20 
april; 25 mei; 6 juni; 7 september; 5 oktober; 16 
november en 14 december. De kopij dient telkens in de 
week ervoor op de dinsdag te worden aangeleverd: voor 
de volgende editie is de deadline dus dinsdag 8 maart. 
 

Kalender 2016 
 
Zo 28-02 10.00 Voorstellingsmis communicanten 
Za 19-03 16.00 Knutselen Palmpasen en gezinsmis 
Wo 23-03 19.00 Passiespel in de Martinuskerk 
Zo 03-04 10.00 Eerste H. Communie Martinuskerk 
Za 23-04  ChrisTOFfeldag vormelingen 
Zo 22-05 10.30 Eerste H. Communie Norbertuskerk 
Vr 10-06 19.00 H. Vormsel 
Zo 26-06 10.00 Dankviering en autozegening 
Zo 14-08 10.00 Mis Mariakapel Touwslagersgroes 
Zo 04-09  Bedevaart Kranenburg 
Zo 11-09  Zonnebloemmis/ 
   Open Monumentendag 
Zo 06-11  St. Maarten / vrijwilligersdag 
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