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Carnaval en daarna Veertigdagentijd

Aswoensdag

Vastenactie 2017

U heeft de februari editie van de Gennepenaar voor u en
daarmee gelijk de uitnodiging voor de Kinder-Carnavalsmis
komende zondag om 10.00u in de Martinuskerk. Met Carnaval
dragen we maskers. Sommigen vinden het leuk, anderen geven
er niet zoveel om, die schminken hun gezicht, of dragen alleen
Carnavalskleding. Hoe dan ook: we zijn even iemand anders.
Niet serieus bedoeld, maar als een goede ontspannende
relativering van het vaak zo serieuze leven. Maar dragen wij niet
allemaal het hele jaar door een masker? Is het niet zo dat we
ons voor onze omgeving willen bewijzen, indruk maken, goed,
joviaal, mooi bij anderen willen overkomen? We toveren een smile op ons gezicht,
grijpen naar middelen om ons eigenlijke ‘ik’ maar niet te hoeven ontmaskeren. Juist
daarom is de aansluiting van Carnaval en Veertigdagentijd zo goed. Wij krijgen op
Aswoensdag het askruisje in de kerk, met de woorden: “Bedenk wel: stof zijt ge, en
tot stof zult ge wederkeren”. (Genesis 3, 19). Dat simpel askruisje ontmaskert ons,
plaatst ons naakt voor de spiegel. Daar, voor die spiegel, moet je geen indruk maken;
daar zie je wie je echt bent. Dat askruisje verwijst naar een andere manier van leven.
Niet de een verheffen en de andere de grond intrappen, maar in de spiegel zien hoe
en waar je zelf staat in het leven. En uit die confrontatie de kracht putten om
bewuster, waarachtiger te gaan leven. Laten we als christengemeenschap – zeker nu
we dit jaar 500 jaar Reformatie herdenken – een voorbeeld geven aan politici en
burgers dat we in plaats van muren op te trekken bruggen gaan bouwen. De
Veertigdagentijd biedt ons een tijd van bezinning. Waar doen we net wat meer
moeite voor de ander, leven we wat bewuster en denken we wat meer aan onze God
en Schepper? Mede namens het kerkbestuur wens ik u een mooie Carnaval toe en
daarna een hele vruchtbare Veertigdagentijd om toe te leven naar Pasen!
Pastoor Kessels
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‘Eilanden van hoop in San Salvador’. Dat is dit
jaar het centrale thema van de Vastenaktie.
San Salvador, de hoofdstad van El Salvador,
staat centraal in de Vastenactiecampagne en
dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos.
Misschien hebt u er al wel eens iets over
gelezen, maar San Salvador in het algemeen
en deze wijken in het bijzonder, gaan gebukt
onder extreem veel geweld door criminele
bendes, de ‘mara’s’. Met onze bijdrage steunen we verschillende initiatieven, alle
‘eilanden van hoop’ in een gewelddadige samenleving: Het Jeugdcentrum in Apopa
van de zusters Angel de la Guarda. De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos.
Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos. Het werk van de
vrijwilligers van Centro Bartholomé de las Casas (CBC) op basisscholen. CBC traint de
vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering van hun werk.

Februari 2017

De Gennepenaar

2

Kinder-Carnavalsmis
Van harte welkom a.s. zondag
Kinder-Carnavalsmis

om 10.00u in de
Martinuskerk voor de Kinder-Carnavalsmis.
Van harte welkom a.s. zondag om 10.00u in de
Martinuskerk voor de Kinder-Carnavalsmis.

De Eucharistieviering staat speciaal in het teken van
Carnaval en de kinderen. Samen met de Coloradokevers
De Eucharistieviering staat speciaal in het teken van
en ons kinderkoor o.l.v. Jacqueline Fijnaut willen wij er
Carnaval en de kinderen. Samen met de Coloradokevers
weer een hele mooie viering van maken.
en ons kinderkoor o.l.v. Jacqueline Fijnaut willen wij er
weer een hele mooie viering van maken.

Aswoensdag 1 maart
Van harte welkom woensdag 1 maart om 19.00u in de
Aswoensdag
1 maart

Martinuskerk. Om het begin van de Veertigdagentijd te
Van harte welkom woensdag 1 maart om 19.00u in de
markeren is het een goed gebruik om het askruisje te
Martinuskerk. Om het begin van de Veertigdagentijd te
ontvangen. Aswoensdag is van oorsprong een roomsmarkeren is het een goed gebruik om het askruisje te
katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de
ontvangen. Aswoensdag is van oorsprong een roomsgroene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand.
katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de
Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van
groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand.
Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van

de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij
wederkeren’. Deze woorden benadrukken de
de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij
vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het
wederkeren’. Deze woorden benadrukken de
kruis wijst op het eeuwige leven. Iedereen is van harte
vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het
welkom om samen met ons te vieren en dit teken te
kruis wijst op het eeuwige leven. Iedereen is van harte
ontvangen in de Martinuskerk. Deze Eucharistieviering
welkom om samen met ons te vieren en dit teken te
zal muzikaal worden opgeluisterd door ons dameskoor
ontvangen in de Martinuskerk. Deze Eucharistieviering
o.l.v. Steven Gerrits.
zal muzikaal worden opgeluisterd door ons dameskoor
o.l.v. Steven Gerrits.

Koninklijke dag voor onze koster Bart
Könings
Koninklijke
dag voor onze koster Bart
17 januari was een
Könings

bijzondere dag voor
17 januari was een
onze
koster
Bart
bijzondere dag voor
Könings. Hij mocht bij
onze
koster
Bart
de koning en koningin
Könings. Hij mocht bij
verschijnen. Een stukje
de koning en koningin
van zijn beleving....
verschijnen. Een stukje
“Dan is het ineens
van zijn beleving....
zover: 17 januari 2017.
“Dan is het ineens
Hoe dichterbij het
zover: 17 januari 2017.
komt,
des
te
Hoe dichterbij het
spannender het wordt.
komt,
des
te
(In de ontvangstzaal:)
spannender het wordt.
Dé
zaal
waarin
(In de ontvangstzaal:)
Koningin Beatrix in
Dé
zaal
waarin
2013 haar abdicatie
Koningin Beatrix in
ondertekende
en
2013 haar abdicatie
daarmee afstand deed
ondertekende
en
van de troon. Dé zaal
daarmee afstand deed
aangrenzend aan het balkon waar Koning Willemvan de troon. Dé zaal
Alexander zich voor het eerst aan het publiek
aangrenzend aan het balkon waar Koning Willempresenteerde als onze nieuwe koning.In deze zaal stond
Alexander zich voor het eerst aan het publiek
de ontmoeting met de andere genodigden gepland: 40
presenteerde als onze nieuwe koning.In deze zaal stond
mensen vanuit het onderwijs. Een gevarieerde groep
de ontmoeting met de andere genodigden gepland: 40
bleek al snel. Allemaal gepassioneerde mensen met een
mensen vanuit het onderwijs. Een gevarieerde groep
groot hart voor het kind, het kind dat centraal staat
bleek al snel. Allemaal gepassioneerde mensen met een
binnen ons onderwijs. Persoonlijk met naam en toenaam
groot hart voor het kind, het kind dat centraal staat
aangekondigd door iemand van de hofhouding mocht ik
binnen ons onderwijs. Persoonlijk met naam en toenaam
dan eindelijk onze Majesteit de Koning en de Koningin de
aangekondigd door iemand van de hofhouding mocht ik
hand drukken. Onwerkelijk is het wel, voordat je het weet
dan eindelijk onze Majesteit de Koning en de Koningin de
is hetdrukken.
voorbij. Surrealistisch…”
hand
Onwerkelijk is het wel, voordat je het weet
is het voorbij. Surrealistisch…”
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Opbrengst Kerstcollecte voor het
nieuwe Kerkplein
U heeft misschien her en der al gehoord of gelezen dat
het kerkbestuur druk doende is met plannen om het
kerkplein van de St. Martinuskerk te vernieuwen. Het is
een enorm kerkplein van zo’n 1100 m2, een enorme klus
dus. En daar hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Daarom wordt er op diverse manieren geld ingezameld om
het plein ook te kunnen voorzien van mooie verlichting,
zitplekken etc. Ook de opbrengst van de Kerstcollecte
was bestemd voor het nieuwe kerkplein. Die kerstcollecte heeft maar liefst € 1261,46 opgebracht. Daarvoor
een groot ‘DANKUWEL!’ aan alle gulle gevers. Heeft u de
Kerstcollecte gemist en wilt u toch iets bijdragen? U mag
uw bijdrage dan overmaken naar het speciale bankrekeningnummer: NL 47 ABNA 0616 6886 60. t.n.v.
R.K. Parochie H. Martinus Gennep. Wilt u de werkgroep
op een andere manier helpen of heeft u nog leuke ideeën
voor de fondsenwerving? Neem dan contact op met Dory
Murray via dory.murray@home.nl. Of bel de pastoor via
0485-511888. Wij houden u op de hoogte en wij rekenen
op uw steun! Werkgroep ‘KERKPLEIN’.

U kunt mij ook mailen: e.j.h.huisman@kpnmail.nl
em.deken Huisman.

Bingo mee voor het nieuwe kerkplein
Vrijdagavond 10 maart om 19.30 uur wordt er een
bingoavond gehouden in ‘t Hökske, Pr. Margrietstraat 22
in Gennep. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Fiets voor em. Deken Huisman
Na ruim 50 jaar zie ik mij tot vreugde van velen genoodzaakt afstand te doen van mijn Empo-herenfiets en
hopelijk te kunnen blijven fietsen op een doodgewone
damesfiets met terugtraprem. Misschien heeft iemand
van u thuis zo’n fiets ongebruikt staan; dan kan ik die
misschien overnemen.
U kunt mij telefonisch bereiken 0485-325322. Houd er
rekening mee, dat ik niet vlug meer loop, maar bij geen
gehoor kunt u een antwoord inspreken.

De opbrengst van deze bingo is ten bate van het nieuwe
kerkplein. De Bingomeester van die avond is penningeester Frits Sanders. Er worden 8 rondes vóór en 8
rondes ná de pauze gespeeld. De prijs van een bingokaart
bedraagt € 2,50 en voor 6 kaarten (dus alle nummers)
betaalt u slechts € 12,50. Natuurlijk zijn er ook vele leuke
prijzen te winnen. Maar bovenal hebt u een gezellige
avond en steunt u tegelijkertijd een goed doel. Noteer 10
maart dus alvast op uw kalender en breng gezellig een
vriend(in) of buurvrouw mee. Maar, kom wel op tijd want
VOL =VOL.
TOT KIENS!
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In memoriam
Jan Meuesen
* 01-07-1928
† 13-01-2017

In memoriam
Annie Coops
* 10-08-1927
† 24-01-2017
Oons Annie, bedankt
voor alle mooie dingen
en ook kijken we
dankbaar terug op je
zorg en aandacht voor je
ouders, broers en
verdere familie.

Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden.
Herinneringen aan
ons mam & oma:
Vriendin voor het
leven - Zorgzaam Camping - Nooit
klagen - Trots op
haar
(klein)kinderen Stond voor
iedereen klaar Gastvrij Spanje Een lieve oma
Maatje
Iedereen was
welkom - Een oma
waar alles bij kon Niets was haar te
veel - Met oma
naar de speeltuin
toe
Wij willen iedereen bedanken
voor de getoonde belangstelling.

Annie is op 10 augustus 1927 geboren en op 24 januari
2017 overleden.

Pierre, Anja & Evert, Kevin, Bryan

Zij heeft het niet altijd makkelijk gehad maar wij
herinneren ons haar als een blijmoedige, opgewekte
maar vooral als belangstellende en charmante vrouw.

Op de
voorkant:
elke dag een
spreuk om de
dag goed
mee te
beginnen.

Zingend en handwerkend ging zij door het leven.
Ondanks de gedwongen verhuizing twee en een half jaar
geleden heeft zij na een korte periode volop genoten van
haar nieuwe appartement. Met al haar bezigheden en
hobby’s was haar alleen wonen geen probleem, integendeel zelfs, want de contacten met haar familie, vrienden
en bekenden maakten haar leven compleet.
Dank voor jullie vriendschap en belangstelling.

Op de
achterkant:
moppen,
gedichten,
bezinningstekst
en
puzzels,
informatie.

Familie Coops

In memoriam
Annie Göertz - van Gaal
* 13-11-1940
† 31-01-2017
Bijna 40 jaar waren ze getrouwd toen Will in 2006 na een
kortstondig ziekbed overleed. Op de dag dat ze 50 jaar
getrouwd zouden zijn worden ze weer met elkaar
verenigd.
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€ 6,75
Verkoopadressen:
Mevr. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep Tel: 0485-517420
Mevr. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep Tel: 0485-511195
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Koren en diensten
Za

18-02 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 19-02 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gemengd koor
Samenzang
Kinderkoor. Kinder-Carnavalsmis

Za

25-02 17.45 uur
19.00 uur
Zo 26-02 10.00 uur
Wo 01-03 19.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gregoriaans koor
Samenzang
Herenkoor
Dameskoor. Aswoensdag

Za

04-03 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 05-03 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Samenzang

Za

11-03 17.45 uur
19.00 uur
Zo 12-03 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gemengd koor
Samenzang
Herenkoor

Za

18-03 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 19-03 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Koor Esperance
Samenzang
Kinderkoor. Presentatieviering communicanten

Za

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gregoriaans koor
Dameskoor
Samenzang

25-03 17.45 uur
19.00 uur
Zo 26-03 10.00 uur
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Vastenproject: Waarom zou je anno
2017 nog in de Bijbel lezen?
Bijbelverhalen zijn toch onderuitgehaald door de
wetenschap en ‘geloof’ is goed voor bangeriken….En wat
hebben die eeuwenoude verhalen ons nu te bieden?
In deze tijd krijgen we al zo veel informatie, hebben we
zo veel contacten via what’s app, via mail, via facebook,
via insta-gram, via linkedin…. Zoveel, dat we haast niet
meer in staat zijn om blijvende ver-bintenissen aan te
gaan.

Dat is ook zo met werk, relaties, woonplaats: alles is
inwisselbaar geworden. Daardoor zijn we wel veel vrijer
en opener geworden en dat is de goede kant van de zaak.
Maar van de andere kant zijn we veel angstiger en
eenzamer geworden. We weten niet meer wie we nou
werkelijk zijn, waar we bij horen, onze identiteit is als het
ware vloeibaar geworden.
Maar wat doe je met alle feiten die we te horen en te
zien krijgen en die in ons eigen leven gebeuren. Hoe ga je
daar mee om? Met feitenkennis alleen kom je er niet
mee. Het gaat erom hoe je die interpreteert, welk belang
je eraan hecht. En daar zijn verhalen nou uitermate
geschikt voor. De eeuwenoude verhalen in de Bijbel
blijken enorm actueel te zijn. Het woord van God wordt
tot alle mensen van alle tijden gesproken, dus ook tot
ieder van ons. Trouwens, als je de Bijbelverhalen niet
kent, mis je een hoop van beeldende kunst, literatuur,
muziek, bouwkunst, omdat die vaak geïnspireerd zijn op
de Bijbel. Na de Carnaval in de Vasten starten we met vijf
avonden, om kennis te kunnen maken met Bijbelverhalen die ons kunnen inspireren.
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‘n Dag voor je zelf
Een rustmoment in je drukke leven.
Praten, luisteren, meedenken en
nadenken.
Samen met vrouwen onder elkaar.

Waar: in het zaaltje van de pastorie van de Sint
Martinuskerk te Gennep.
Wanneer: maandag 6 maart, van 9.30 uur- 15.00 uur.
Onkosten: vijf euro
Dag indeling:
09.30 u. Binnenkomst met koffie/thee
10.00 u. Uitleg over het evangelie door pastoor Kessels
11.00 u. H. Mis met uitstelling v/h Allerheiligste
12.00 u. Lunch (welke zelf mee te brengen).
13.00 u. Spreker
15.00 u. Sluiting
Inlichtingen:
Carla Kersten 0485-517420
Juul Gerits
0485-513621

Stichting Vrienden van Norbertus
organiseert Wandeltocht

Waar: op de pastorie van de Sint Martinuskerk.
Wanneer: iedere maandagavond van 20.00 uur- 21.30 u.
Data: 13-20-27 maart; 3 en 10 april
Onkosten: één euro per avond voor de koffie.
Opgeven bij:
Annette Jetten (catechist)
Leerlooiersgroes 27
6591 KA Gennep.
Tel: 0485 540 165
E: annettejetten@gmail.com

Het betreft de “Vrienden Wandeltocht” op Paaszaterdag
15 april 2017 ten bate van de Stichting Vrienden van
Norbertus. Deze wandeltocht kent routes van 5, 10, 15,
20, 25 en 40 kilometer en is rolstoeltoegankelijk. De
wandeltocht staat open voor jong tot oud. Inschrijfkosten
zijn € 5,— voor volwassenen en € 2. — voor kinderen.
Zoals u ongetwijfeld bekend is zijn wij een stichting van
vrijwilligers welke door het jaar heen diverse acties
houden om met de opbrengsten daarvan de exploitatie
te betalen van onze rolstoelbus. Wij stellen deze
rolstoelbus ter beschikking aan de bejaarden en
verzorgingshuizen in Gennep alsmede voor de cliënten
van de dagopvang.
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Onze vrijwilligers...
....een kijkje achter de schermen !
In de volgende edities van de Gennepenaar stellen steeds
twee parochievrijwilligers zich aan u voor. Vijf korte
vragen worden beantwoord om u niet alleen kennis te
laten maken met de vele vrijwilligers, maar wij willen u
ook een kijkje achter de schermen geven. Deze keer
stellen twee misdienaars van de Martinuskerk zich voor.
Wilt u zich ook voorstellen? Mail dan naar info@parchiemartinus-gennep.nl
1. Wil je jezelf voorstellen?
Ik ben Peter van As, 40 jaar en ik
ben WOZ-consulent bij Previcus
Vastgoed in Beugen.
Als particulieren of bedrijven bezwaar hebben tegen hun WOZwaarde proberen wij die voor hen
te verlagen, zodat men minder belasting hoeft te betalen.
Daarnaast heb ik ook verschillende vrijwilligersfuncties bij
Vitesse '08, behalve speler ben ik daar ook o.a. trainer
van het damesteam en bestuurslid.
2. Wat doe je in de parochie?
Ik ben misdienaar, doe de planning voor het misdienen
en breng de Gennepenaar rond.
3. Hoe lang ben je al misdienaar?
Dat doe ik nu voor het 30e jaar, ik ben begonnen in groep 7.
4. Waarom ben je dit gaan doen?
De deken vroeg in de klas wie er wou misdienen, daar
heb ik toen op gereageerd en veel vriendjes volgden. In
het begin was dit 's ochtends voor schooltijd, dat was 2 of
3 keer in de week. We waren met alleen jongens, want
meisjes mochten toen nog niet misdienen.
5. Wat vindt je hoogtepunten van de afgelopen 30 jaar?
Nog heel in het begin heb ik de mis gediend bij een
bruiloft, die was in de kapel bij de paters. Normaal als we
geld kregen was dit voor de kerk. We kregen van het
bruidspaar 10 gulden en deze keer mochten we het zelf
houden van de Deken. Een terugkerend hoogtepunt was
het jaarlijkse etentje met de misdienaars. Dit was niet
alleen steeds gezellig, maar ook een mooie blijk van
waardering.
-------------Wat is een misdienaar? Dat is iemand die de pastoor
(of diaken of bisschop) assisteert tijdens de Eucharistieviering en dan vooral tijdens het klaarmaken van het
altaar. Nadat je de Eerste Communie hebt gedaan kun je

misdienaar worden, maar ook als
je wat ouder bent kun je je gewoon aanmelden. Wil je ook misdienaar worden? Wij zoeken nog
jongens, meisjes, mannen en
vrouwen voor beide parochies.
Dit kan doordeweeks (H. Martinus) of in de weekenden
(H. Martinus en H. Norbertus). Wanneer en hoe vaak je
wilt dienen is natuurlijk in overleg mogelijk. Ook zoeken
wij nog misdienaars die tijdens begrafenissen willen misdienen. Voor opgave of vragen kunt u mailen naar:
info@parochie-martinus-gennep.nl
----------------1. Wil je jezelf voorstellen?
Ik ben Johan Vogelzangs. Geboren en getogen in Gennep
en tegenwoordig woonachtig
in Ottersum. Service monteur
als beroep. Maar mensen kennen me ook als “die jongen
met die kuif”
2. Wat doe je in de parochie?
Bij de parochie ben actief als
misdienaar.
3. Hoe lang doe je dit al?
Volgens mij nu al weer zo’n 36 jaar. Uit m’n herinnering
was Deken Huisman net actief in Gennep toen ik begon.
In die tijd begon je eerst met de ochtendmis tijdens
school dagen. En vanaf de middelbare school werd dit
dan het weekend.
4. Waarom ben je dit gaan doen?
Dit werd op school gevraagd. Ik ben toen een keer naar
de pastorie gegaan om mijzelf aan te melden. De
precieze reden weet ik niet meer, maar ik vond de kerk
wel interessant. Alleen het stil zitten vond ik niks. Met
misdienen heb je wel de rust van de kerk en ondertussen
help je mee met de mis.
5. Wat vindt je een hoogtepunt van de afgelopen 36
jaar?
Moeilijk om zo te zeggen, want er zijn toch wel meer
dingen die je bij blijven. Bijv: Dat de Deken zo lang actief
is en zich altijd 100% inzet. Ik heb bij een paar huwelijken
van collega misdienaars mogen dienen. En op hun beurt
hebben ze dat ook zonder vragen bij mij gedaan. Tot
enige tijd geleden gingen we 1x per jaar uit eten met de
misdienaars. Toen waren we met een grotere groep
zodat je iedereen een keer sprak.

De Gennepenaar

Wandelen 50+ met KBO Gennep
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Onderstaand vindt u de banknummers van beide
parochies.
H. Norbertusparochie
U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus
storten op rekening: NL61 RABO 0140 6106 42 ten name
van parochie H. Norbertus.

Data’s v/h wandelen 2017:
 24 Februari, Heijen
 24 Maart, Well (Café rust)
Vertrek om 09.00 uur vanaf MFC De Goede Herder
(Europaplein 1). Buiten Gennep gaan we met de auto en
de kosten hiervoor zijn € 2.00 voor de auto.
Inlichtingen Ger Noij, tel: 0485-213404

Kerkbalans
De Actie Kerkbalans 2017 is gestart op zaterdag 21
januari om 13.00 uur. Precies op dat tijdstip hebben we
in meer dan 100 plaatsen door het hele land de
kerkklokken laten luiden. Ook onze parochies hebben dat
gedaan. Want de kerk dat zijn wij samen en dat mag
gehoord worden!
Het afgelopen jaar was het, met financiële hulp van vele
parochianen, mogelijk om samen parochie te zijn. Mede
door uw kerkbijdrage hebben pastoor en vrijwilligers
ontzettend veel en belangrijk werk voor onze parochies
kunnen verrichten. Hartelijk dank aan allen die hebben
meegedaan aan de kerkbijdrage 2016.

H. Martinusparochie
De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus kunt u
storten op rekening: NL95 RABO 0135 0361 19 ten name
van parochie H. Martinus.
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar!

De totale inkomsten in 2016 blijven iets achter
vergeleken met 2015. De kas van de parochies loopt
langzaam leeg. Het in het verleden vergaarde kapitaal dat
de kerk in kas heeft rendeert nauwelijks bij de huidige
rentevoet. Het opeten van het eigen vermogen is nooit
verstandig. Het is dringend noodzakelijk dat er meer
“levend geld” bijkomt.
We hebben ieder onze eigen persoonlijke uitgaven en
doelen. De een heeft wat meer te besteden dan de
ander. Maar laten we de diensten en kerken in Gennep
voor de volgende generaties zeker stellen. Mogen wij u
vragen een tientje per maand over te maken op de
rekening van de parochie, zo draagt u samen de kerk!
Vandaar deze oproep om mee te gaan doen met de actie
Kerkbalans 2017. Doet u al mee?

In verband met de kosten van de bank gaat onze voorkeur voor de kerkbijdrage uit naar een bijdrage via
internetbankieren of via een automatische incasso.
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Vroeger (36)

Mijn leven als misdienaar
Misdienaar met problemen
In veel opzichten lijken
misdienaars heel vaak op
gewone mensen. Toch zijn er
ook speciale problemen waar
een misdienaar mee kan zitten.
Soms kan een misdienaar zelfs
wel eens voor bijna onoplosbare problemen komen te
staan. Mij is dat ook wel eens
overkomen ! Zo kan ik mij nog
heel goed voor de geest halen dat een collega misdienaar
en ik een plechtige gezongen Mis moesten dienen. Het
was in de tijd dat de nieuwe kerk nog niet zo heel lang in
gebruik was genomen. Als de Mis afgelopen was ging de
pastoor met de misdienaars naar de sacristie. Zo ook
deze keer. Mijn taak was dan om de kaarsen op het
altaar te doven. Daarvoor hadden we een speciale
kaarsendover ter beschikking. Het was een lange steel (zo
ongeveer 2½ meter lang) met daar bovenaan een metalen kapje dat over de kaarsvlam kon worden gehouden,
waardoor de vlam bij gebrek aan zuurstof doofde. Aan de
andere kant van dit kapje zat een zg. “wasdraad” om de
steel van de dover gewikkeld. Deze bestond uit een
linnendraad (?) die in de was gedompeld was en daardoor stevig maar toch buigzaam was. Hiermee kon je als
het ware als een soort lont de kaarsen aansteken.
Paaskaars
Het moet in de tijd na Pasen zijn geweest dat ook de
Paaskaars op een prachtige kandelaar stond te branden.
De Paaskaars was veel dikker en langer dan de kaarsen
op het altaar, dus ook een grotere vlam. Maar ook deze
moest gedoofd worden. Met de precisie van een
biljarter, legde ik de dover over de vlam. Om er zeker van
te zijn dat de vlam gedoofd was heb ik de dover iets te
lang boven op de Paaskaars gehouden en wat gebeurde
er? De dover zat vast aan het gestolde kaarsenvet… Heel
voorzichtig probeerde ik hem op te tillen, maar hij zat
goed vast want als ik hem bewoog dreigde de Paaskaars
om te vallen. Groot probleem dus. Loslaten was geen
optie, harder trekken ook niet. Ik stond vast aan de
Paaskaars! “In hoge nood leert men bidden” zegt het
spreekwoord. Dat was helemaal op mij van toepassing,
want ik heb alle schietgebedjes die ik in mijn Rijke
Roomse leven had geleerd, opgezegd, maar de Paaskaars
gaf geen krimp! Alle heiligen die ook maar iets met
kaarsen te maken hadden heb ik aangeroepen. Ik keek in
de richting van de sacristie, maar de pastoor als ook mijn
collega misdienaar waren in geen velden of wegen te
bekennen. Inmiddels stroomde de kerk langzaam leeg.
Alleen op de allereerste rij zaten nog de zusters uit het
klooster. Met een van angst vertrokken gezicht heb ik

blijkbaar naar ze omgekeken want ze zagen gelijk dat ik
dik in de problemen zat. En zoals ik vaker heb meegemaakt, hebben deze “bruiden van den Heer” mij weer
eens uit de ellende geholpen. Twee zusters kwamen het
priesterkoor op met een klein trapje dat daar in de hoek
stond waarna de ene zuster de kaars vasthield en de
andere zuster de dover uit de kaars trok. Als het niet
tegen alle kloostervoorschriften was geweest, had ik ze
beide wel kunnen kussen, zo blij was ik.
Menselijk probleem
Niets menselijks is de misdienaar vreemd. Dat gold ook
voor mij, toen ik tijdens een plechtige Hoogmis in de
nieuwe kerk net na het Credo een geweldige aandrang
kreeg om te plassen. Nu was er in de sacristie geen W.C.
maar in de brede gang die liep van de sacristie naar de
pastorie was wel een toilet. Als een haas liep ik in die
richting, maar kwam tot de ontstellende ontdekking dat
de deur van de sacristie naar de brede gang aan de
buitenkant was afgesloten. Daar stond ik met mijn benen
over elkaar na te denken en dat moest snel, want de
nood was erg hoog!! Het “Heilig putje “ (zie vroeger 35)
was dicht in de buurt. In een flits heb ik even
overwogen…, maar nee dat kon natuurlijk absoluut niet.
Toen viel mijn oog op de “wijwater emmer” die half vol
met wijwater klaar stond…Ook dat idee heb ik met
schaamrood op de kaken laten varen. Tenslotte viel me
in dat er in een kast in de sacristie lege wijnflessen
werden bewaard. Dit was de oplossing! Misschien is het
wel de H.Geest geweest die mij deze oplossing aan de
hand heeft gedaan, wie weet!
Als ik nu wel eens een lege wijnfles zie, moet ik soms nog
wel eens denken aan die ene “lege” wijnfles in de kast
van de sacristie die uiteindelijk niet “leeg” was …
Gennep, februari 2017
Jan Eikholt (Gzn.)

Volgende edities

In 2017 zal de Gennepenaar verschijnen op de data: 22
maart; 26 april; 31 mei; 5 juli; 30 augustus; 4 oktober; 8
november en 13 december. LET OP: De kopij dient
telkens in de week ervoor op de maandag te worden
aangeleverd: voor de volgende editie is de deadline dus
maandag 13 maart.

Kalender 2017
Zo
Wo
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Zo

19-02
01-03
19-03
09-04
21-05
10-06
18-06
25-06

10.00
19.00
10.00
16.00
10.30
17.45
10.00
10.00

Carnavalsmis met de kinderen
Aswoensdag
Presentatieviering communicanten
Knutselen Palmpasen en gezinsmis
Eerste H. Communie Norbertuskerk
H. Vormsel Norbertuskerk
Sacramentsdag Martinuskerk
Dankviering en autozegening
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Dit keer staat de pagina in het teken van Carnaval!
Op 11 november (de elfde van de elfde), om precies 11:11u, begint elk jaar het carnavalsseizoen.
De reden voor deze datum ligt bij het getal 11, dat van oudsher als het getal van dwazen en
gekken wordt beschouwd. Het is toevallig ook de feestdag van Sint Maarten.
Carnaval is van oorsprong een katholiek feest. Er wordt het begin van de vastentijd mee gevierd.
Dit is de periode van veertig dagen voor Pasen, die begint op Aswoensdag. De vasten is ter
herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte. Om
de vasten goed te kunnen ‘overleven’ wordt in de dagen voor Aswoensdag een feest gevierd;
Carnaval!
Carnaval duurt officieel van zondag
tot en met dinsdag, exact om
middernacht begint officieel de
vastentijd, op Aswoensdag dus.

Vind jij alle woorden in de puzzel hieronder?

Carnaval is dus een katholiek feest.
Omdat het zuiden van Nederland
nog overwegend katholiek is, of een
katholieke achtergrond heeft, wordt
hier het carnaval het meest gevierd.
De betekenis van het woord
Carnaval is niet helemaal zeker.
Mogelijk is het woord ontstaan uit
de twee Latijnse woorden carne
(vlees) en vale (vaarwel). Tijdens de
vastenperiode werd er vroeger
namelijk geen vlees gegeten.

1.
2.
Kom je op 19 februari naar de St. Martinuskerk voor de Kindercarnavalsmis?
Dit wordt een heel bijzondere Mis waar je natuurlijk verkleed naartoe mag
komen!! Tot dan!
Ook leuk:
Op 19 maart om 10 uur stellen de communicanten zich aan de parochie voor in de
presentatieviering in de Martinuskerk.
OP zaterdag 8 april vieren we Palmzondag in de Norbertuskerk.

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

Kinderpagina 25, februari 2017
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