De Gennepenaar
St. Norbertusparochie

Gennep

St. Martinusparochie

Dank u wel voor dit mooie eerste jaar in Gennep!
Autozegening

Het is precies een jaar geleden dat we afscheid namen van pastoor Bouman en ik
mijn begin mocht maken als pastoor van de parochies H. Norbertus en H. Martinus te
Gennep. Inmiddels heb ik gemerkt dat de gemeenschap langzaam vertrouwd begint
te raken voor mij en ik hoop dat dit wederzijds is.
Met het kerkbestuur heb ik onlangs een evaluatiegesprek gehouden. Het is altijd
goed om na een jaar van samenwerking even terug te kijken, om vervolgens met een
nieuwe zo niet verbeterde kijk en instelling het nieuwe jaar te beginnen. Op die
manier leren we bij onszelf en bij elkaar eerlijk na te gaan waar dingen goed gaan en
waar dingen beter kunnen. Dat geldt voor de pastoor, het kerkbestuur en voor allen
die actief betrokken zijn bij de Kerk.

Zo. 13 augustus:
Maria-ten-Hemelopneming

Dank u wel voor dit mooie eerste jaar in Gennep. Het zal voor menigeen niet altijd
gemakkelijk zijn geweest om na de korte periode van pastoor Bouman alweer te
moeten wennen aan een nieuwe pastoor. Dank daarom aan allen die mij hebben
geholpen in dit eerste jaar! Het heeft mij goed gedaan!
De dankviering van onze communicanten
en vormelingen en de autozegening zijn
al weer achter de rug, de zomervakantie
staat voor de deur.
Van harte wens ik iedereen een mooie
zomer toe, waarin we de dankbaarheid
naar elkaar en God niet vergeten. Geniet
van deze tijd, met het besef dat Hij altijd
bij u is!
Pastoor G. Kessels

Colofon

Bezorging:
* Martinusparochie
Mevr. Graat-Janssen
T (0485) 51 22 01
* Norbertusparochie
Dhr. Ploum
T (0485) 51 19 83

13 augustus H. Mis in Mariakapel a/d Touwslagersgroes
Jaarlijks rond Maria-ten-Hemelopneming vieren we de H. Mis niet in de kerk, maar
buiten bij de Mariakapel aan de Touwslagersgroes. Dit jaar zal dat zijn op zondag 13
augustus om 10 uur. Van harte welkom!

Redactie:
E info@parochie-martinus-gennep.nl

Tuin-sale 26 augustus

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

Zaterdag 26 augustus a.s. is van 10.00 tot 13.00 uur voor de ingang van de St.
Martinuskerk in Gennep de jaarlijkse tuin-sale van religieuze voorwerpen. De
opbrengst is voor het onderhoud van het religieus museum De Crypte.
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Prachtige en waardige Sacramentsprocessie door Gennep!
De Sacramentsprocessie trok zondag 18 juni vanaf de Martinuskerk door de straten van Gennep. De stoet werd
voorafgegaan door harmonie Unitas et Fidelitas, het Sint Martinusgilde en leden van ’t Bombakkes. Er waren vele
priesters die meeliepen en hulpbisschop Mgr. de Jong droeg het eerste gedeelte het Allerheiligste.

De monstrans met het Heilig Sacrament werd enige tijd op het rustaltaar geplaatst voor aanbidding. Dit rustaltaar werd in
het kader van ‘400 jaar stadhuis Gennep’ geplaatst op de Markt.

Met dank aan Gennepnu.nl voor de mooie foto’s!
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Gedoopt

Storm en Reef Giebels, zonen van Richard Giebels en Ine
Giebels-Thijssen, 2de Dwarsweg.

In memoriam
Dick Kouw
* 23 maart 1935
† 8 juni 2017

Theodorus Jacobus Jozef
Kouw (roepnaam: Dick) werd
geboren op 23 maart 1935 in
Wilnis (Utrecht).
Zijn jeugd bracht hij grotendeels door in het NoordHollandse Schagen. Hij groeide op in een liefdevol gezin
en kreeg een goede opvoeding. Zijn hobby’s waren
voetbal en zwemmen in de zee. De Tweede Wereldoorlog maakte hij als kind mee en dat heeft blijkbaar veel
indruk gemaakt. Zijn hele leven was hij gefascineerd door
oorlogsboeken en concentratiekampen, die hij later dan
ook geregeld bezocht. Tijdens een vakantie in Limburg
ontmoette hij Bep en het was liefde op het eerste gezicht
van beide kanten. In 1960 trouwden zij en kregen later 4
kinderen en 3 kleinkinderen. Pa en ma deden allebei alles
voor het gezin. In Eindhoven volgde Dick een studie voor
de grafische industrie. Toen hij die succesvol had afgerond ging hij werken bij drukkerij Janssen Pers in

Gennep en dat werd tevens hun woonplaats. Hij heeft 40
jaar met veel plezier voor dat bedrijf gewerkt. Zowel
professioneel als privé was de krant zijn hobby. Een
psycholoog omschreef hem later als een nette,
intelligente man.
Dick hield veel van sport. Zijn hele leven genoot hij van
voetbal, daarnaast van tennissen, hardlopen en hij had
de zwarte band in het judo. In december 2010, kort na
hun gouden bruiloft, kreeg Dick een herseninfarct. Dat
was het begin van een lijdensweg voor hem en zijn
omgeving. Een gezonde man werd een zieke man. Hij
wilde niet ziek zijn, maar kon er niets aan doen. Later
kreeg hij ook nog vasculaire dementie. Op donderdag 8
juni is hij thuis in Gennep overleden. Hij is 82 jaar
geworden. Samengevat kan gezegd worden dat Dick een
prachtig leven heeft gehad. 75 jaar gezond, sterk en
opgewekt. Gelukkig getrouwd met zijn grote liefde Bep.
Gelukkig met zijn kinderen en kleinkinderen. Met veel
plezier 40 jaar gewerkt en genoten van sport en
vakanties. Zo willen wij hem herinneren, want dat is zijn
ware aard. Wij zijn zeer dankbaar dat wij zo’n geweldige
man, vader en opa gehad hebben. Bedankt voor alles wat
je voor ons hebt gedaan. Wat zullen we jou missen.
Wij bedanken iedereen voor de belangstelling en het
medeleven.
Bep, kinderen en kleinkinderen

Tuin-sale 26 augustus
Zaterdag 26 augustus is van 10.00-13.00 uur vóór de
ingang van de St. Martinuskerk in Gennep de jaarlijkse
tuin-sale van religieuze voorwerpen. De opbrengst is voor
het onderhoud van het religieus museum De Crypte.

Wie nog dergelijke voorwerpen in gave toestand voor
die tuin-sale beschikbaar wil stellen kan tijdig contact
opnemen met em. deken E. Huisman, Brugstraat 190.
Telefoon: 325322 of Email: e.j.h.huisman@kpnmail.nl
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Dankviering en jaarlijkse Autozegening
Dit jaar hebben weer veel kinderen de Communie of het
Vormsel mogen ontvangen. Het was voor ons allemaal
een bijzondere gebeurtenis. Daarvoor hebben we God
bedankt in de Dankviering op 25 juni.
We hebben in die Eucharistieviering ervoor gebeden dat
wij net als de H. Martinus en H. Norbertus, niet het
kwade doen, maar juist kiezen voor het goede. Tevens
hebben we ervoor gebeden dat de communicanten,
vormelingen en wij allemaal vaak ter communie gaan.
Het geeft ons kracht en genezing en het doet ons meer
leven zoals Jezus dat van ons vraagt. Laten wij nooit
vergeten dat we de H. Geest ontvangen hebben bij het
Doopsel en het Vormsel.
Dank aan alle communicanten en vormelingen en ook
alle ouders die hebben geholpen in de verschillende
werkgroepen!
De Dankviering werd gezongen door ons kinderkoor “De
Muzieknootjes” onder leiding van Jacqueline Fijnaut. Wij
bedanken alle kinderen van het kinderkoor en ook
Jacqueline voor hun mooie en aanstekelijke zang in onze
beide parochies!

Na de Dankviering ging iedereen naar buiten, waar we
een kopje koffie, thee of wat fris kregen aangeboden
door de gezinsmiswerkgroep. Ondertussen konden we
een bonte stoet bewonderen van allerlei voertuigen die
langs kwamen om te worden gezegend door em. deken
Huisman en mij. Enkele kinderen hielpen mee om de
Christoffelmedailles aan te bieden. Dank aan iedereen
die op welke manier dan ook aan deze dag heeft
meegewerkt. Dank ook aan Martien Janssen voor de
organisatie van de Autozegening!
Pastoor G. Kessels
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Koren en diensten
Za

08-07

Zo

09-07

Za

15-07

Zo

16-07

Za

22-07

Zo

23-07

Za

29-07

Zo

30-07

Za

05-08

Zo

06-08

Za

12-08

Zo

13-08

Za

19-08

Zo

20-08

Za

26-08

Zo

27-08

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Samenzang
Herenkoor

16.00 uur
17.45 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Dameskoor
Samenzang

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Samenzang
Samenzang

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Samenzang

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Samenzang
Samenzang

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Gebedsviering “Dichterbij”
Norbertuskerk
Samenzang
Martinuskerk
Samenzang
Mariakapel Touwslagersgroes ivm Maria Tenhemelopneming (Geen H. Mis in de kerk!)

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Samenzang
Samenzang

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Samenzang

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.

De Gennepenaar

Kerkbijdrage
Ook de kerk kan niet zonder financiële middelen. Het
levensonderhoud van de priester, exploitatie en
onderhoud van het kerkgebouw, de benodigdheden voor
de liturgie, enz. kosten geld. Tot de voornaamste
bronnen van inkomsten behoren de collectes en de
kerkbijdrage. De kerkbijdrage is een bedrag, dat jaarlijks
aan de kerk geschonken wordt. Iedereen is vrij om zelf de
hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De
richtlijn van het Bisdom Roermond geeft een bedrag aan
van € 100,00 per jaar. Bent u bereid op deze manier
mede verantwoordelijkheid te dragen voor gezonde
financiën van onze parochies, dan kunt u uw bijdrage
overmaken op:
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De parochie kan haar taak alleen maar goed verrichten
dankzij de inzet van vrijwilligers. Mag de rust van de
komende vakantie een inspiratiebron zijn om een
vrijwilligerstaak voor de parochie te gaan verrichten. Wilt
u een handje helpen: graag even contact opnemen met
pastoor Kessels of een van de kerkbestuursleden.

St. Martinusparochie
De kerkbijdrage voor de parochie St. Martinus kunt u
storten op de rekening:
NL95 RABO 0135 0361 19
Ten name van parochie St.
Martinus.
St. Norbertusparochie
U kunt uw kerkbijdrage
voor de parochie St.
Norbertus storten op de
rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42
Ten name van parochie St.
Norbertus.
We rekenen op uw steun.
Voor uw kerkbijdrage zijn
we u oprecht dankbaar!

Vrijwilliger van de parochie
Vrijwilligers van onze parochies zijn onmisbaar en
onbetaalbaar. Zonder vrijwilligers kan de parochie niet
afdoende functioneren, omdat veel werk dan niet of niet
goed wordt gedaan. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de
parochie en voor de samenleving.

Volgende edities Gennepenaar
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 30 augustus;
4 oktober; 8 november en 13 december.
LET OP: Dit keer graag de kopij vóór maandag 14
augustus inleveren i.v.m. vakantie. De deadline is dus
zondag 13 augustus.

Kalender 2017
Zo
Za
Zo
Za
Zo

13-08 10.00 H. Mis Mariakapel Touwslagersgroes
26-08 10.00 Tuinsale museum
03-09
Bedevaart naar Kranenburg
09-09
Open Monumentendag (1)
10-09
Open Monumentendag (2) /
Zonnebloemmis

Trekking Paaskaars
St. Norbertus-parochie
De trekking van de loterij van de Paaskaars heeft
inmiddels plaatsgevonden. Het winnende lotnummer is
144. De gelukkige winnaar kan zijn gewonnen Paaskaars
ophalen bij de koster Piet Janssen.
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Pastoor Martinus Rijs organiseert:
Dagbedevaart naar de heilige
Apollinaris in Remagen (D)
Jaarlijkse bedevaartsweken
In Remagen aan de Rijn worden al meer dan 800 jaar de
relieken van de heilige Apollinaris van Ravenna bewaard
en vereert. Deze heilige uit de tweede eeuw was bisschop en bracht velen op de weg van het geloof door zijn
liefde voor de kerk, zijn krachtige verkondiging en de vele
wonderen die ermee gepaard gingen. Tot op de dag van
vandaag wordt hij vereert en aangeroepen en zijn er
talloze getuigenissen van mensen die op zijn voorspraak
troost, kracht en genezing ontvingen. Ook wij gaan
erheen om Gods zegen op zijn voorspraak te ontvangen.
Gedurende de bedevaartweken van 22 juli tot 6 augustus
wordt de hoofdreliek uit de Krypte naar de bovenkerk
gebracht. Elke dag zijn er om 10.30 uur en 18.00 uur
mooi opgeluisterde Eucharistievieringen en om 15.00 uur
een Pelgrimslof.
Na elke dienst is er de gelegenheid om ook persoonlijk de
zegen te ontvangen met de hoofdreliek door de
zogenaamde ”Hauptaufsetzung”. Elke pelgrim wordt dan
afzonderlijk gezegend met de hoofdreliek van de heilige
Apollinaris. Je kunt de zegen voor jezelf ontvangen, of
plaatsvervangend voor een ander die er zelf niet bij kan
zijn. Aansluitend worden alle pelgrims in klooster en tuin
gastvrij ontvangen met soep en brood of koffie met
gebak.
De kerk ligt 50 meter boven de Rijn en vanuit de tuin
mogen we genieten van een prachtig uitzicht op de rivier
met zijn aangrenzende dorpen en op het Siebengebirge.

regelen we met eigen auto’s. Rond 20.00 uur zijn we
weer terug thuis.
De kosten voor deze dag zijn € 20,- p.p. en kunnen op de
dag van vertrek contant worden voldaan.
Eten en drinken wordt door het klooster aangeboden
tegen een vrijwillige bijdrage. U hoeft dus zelf niets mee
te nemen, tenzij u een dieet heeft.
Deelname
 U kunt zich opgeven via de parochietelefoon
0623766873 (Vera Dijkman).
 Graag aangeven of u kunt rijden en hoeveel
personen er daarnaast nog mee kunnen als
passagier.
 De chauffeur krijgt de benzinekosten vergoed.
 Pastoor Martinus en kapelaan Sebastian zullen
beiden meegaan.
Met vriendelijke groet en Gods zegen,
Pastoor Martinus Rijs

Wandelen 50+
Vrijdag 28 juli Gennep en vrijdag 25 augustus Milsbeek
9.00u vertrekken
vanaf de Goede Herder Europaplein 1 Gennep
€ 2,= p.p. buiten Gennep (we gaan dan met de auto)
Inl: G. Noij
Tel: 0485-213404

Sportieve wandel- / bezinningstocht
naar Kevelaar
Vele jaren gaan wij vanuit Dichterbij
wandelend naar Kevelaar. Een tocht
van bijna 30 kilometer met bijzondere
ontmoetingen, gesprekken en muziek.

Deze dag is vrijdag 1 september

Een dag voor de Nederlanders
Op maandag 31 juli houden ze de ”Holländertag”. Op
deze dag zijn alle vieringen in het Nederlands. Wij vertrekken om 7.15 uur vanaf het kerkplein in Mook en om
7.30 uur vanaf het kerkplein in Ottersum. Het vervoer

Thema van dit jaar: “WIJ ZIJN SAMEN ONDERWEG”.
Start: DAC aan de Dopheide, Stiemensweg 17, Gennep.
Programma:
7.00u Ontvangst met een kopje koffie of thee.
7.30u Openingsviering geleid door Tiny School en
Juul Gerits.
8.00u Vertrektijd. Op weg naar Kevelaar
 Zie verder op blz. 8

De Gennepenaar
 Vervolg van blz. 7





1e stop Siebengewald, met koffie en cake
2e stop Büsch bioboerderij Duitsland waar
we ons meegebrachte brood eten met
2 consumpties
3e stop Het Zwijnenbos, hier worden we
ontvangen met muziek en een pakje drinken.
4e stop Hubertuskapel, dienst geleid
door Tiny School.

Hierna is het nog
maar een klein stukje
naar Kevelaar. Hier is
gelegenheid om kaarsen aan te steken bij
de Genadekapel, te
winkelen of een terrasje te pikken.
19.00 uur Worden we
verwacht bij restaurant Hollandia.
21.00 uur vertrekke
wij met de bus terug
naar Gennep.

Spreekt je dit aan? Dan ben je van harte welkom om met
ons op tocht te gaan.




Opgeven kan bij Ingeborg Scheepers.
Kosten: € 35,00 all in, behalve de drankjes bij
Hollandia
Vóór 4 augustus over te maken op rekeningnummer NL72RBRB0939656361 ovv “Kevelaer”.

Mocht je, na betaling, onverhoopt toch verhinderd zijn
om deel te nemen, wanneer je vóór 15 augustus annuleert, restitueren wij een gedeelte van het overgemaakte
bedrag. Helaas zullen wij wel € 15,00 in moeten houden
voor reeds gemaakte kosten.

Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn.
Heb je nog vragen laat ons dat weten.
De Kevelaer commissie:
 Ingeborg Scheepers: 06 20301205 of
ingeborgscheepers@gmail.com
 Berna Pubben: b.pubben1@kpnplanet.nl
 Carla Kersten: carla.kersten@tele2.nl
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Maria Materkring-Gennep-Ottersum
Kapelaan Sebastiaan en de Dames v/d Maria Materkring
Gennep-Ottersum nodigen u van harte uit voor de
volgende bijeenkomst: Maandag 10 Juli 2017. De bijeenkomst zal zijn in de sacristie van de parochiekerk van
Ottersum.
Programma:








9.30u Ontvangst met koffie
10.00u Inleidingswoord: Kapelaan Sebastiaan
11.00u De Heilige Mis en uitstelling v/h
Allerheiligste
12.00u Samen brood eten
(zelf mee gebracht lunchpakket)
13.00u Gastspreker: Kapelaan Sebastiaan
Thema: Het geloof en leven in India waar
kapelaan Sebastiaan vandaan komt.
15.00u. Afsluiting

Kosten: € 5,=
Breng gerust iemand mee!!!
Volgende data 28 aug.-16okt.-18 dec.
Laat even weten als je (niet) komt:
Juul Tel: 0485- 513621 / 06-20575674
Carla Tel: 0485- 517420 / 06-55925833
Met vriendelijke groeten
Juul en Carla

3 september: bedevaart Kranenburg
Volgens jaarlijkse gewoonte gaan we de eerste zondag
van september op bedevaart naar Kranenburg. De
wandelaars vertrekken om
6.30 bij de Martinuskerk.
De fietsers vertrekken om
8.00 uur bij de Martinuskerk. We vieren in Kranenburg de H. Mis om 9.30
uur. Deze H. Mis wordt
gezongen door ons eigen
Dames- en HereASnkoor.
Na de Mis is er nog een samenzijn met Kaffee und
Kuchen, aangeboden door
de parochie Kranenburg.
Welkom!!!
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Vroeger (40)
Mijn leven als misdienaar
Het vak van “missendiender”
heb ik 10 jaar uitgeoefend.
Heel vaak met geweldig veel
plezier en natuurlijk ook
omdat er regelmatig streken
werden uitgehaald. Soms
echter ook met een brok in
de keel omdat een schoolkameraadje werd begraven.
Maar ook wel eens met zenuwen in mijn lijf omdat er
iets bijzonders stond te
gebeuren.
VORMSEL
Zo herinner ik mij de keer dat de Bisschop van Den Bosch
(het moet in het jaar 1943 zijn geweest) op bezoek kwam
om een groot aantal kinderen het “Vormsel” toe te
dienen. Groesbeek hoorde bij het bisdom Den Bosch.
De naam van de Bisschop was Mgr. A. Diepen. Als
misdienaar was het mijn taak om met een brandende
flambouw naast het te vormen kind te gaan staan.
Voordat de Bisschop echter op “De Horst” arriveerde had
de pastoor alle misdienaars al geïnstrueerd om de
Bisschop met “ Monseigneur” aan te spreken. Ik kon aan
de pastoor merken dat hij zenuwachtig was. Om het
helemaal goed te doen vroeg ik of we dan de Bisschop
met “Meneer Monseigneur” of met “Meneer Bisschop”
moesten aanspreken, want wij spraken de pastoor toch
ook aan met “Meneer Pastoor”. Ik kreeg een snauw van
de pastoor met de opmerking, dat zoiets niet hoefde,
want de Bisschop was sowieso hoger als de pastoor !!
Dus: “Monseigneur”! Ik zag er echter de logica niet van
in.
LANDING
Een andere keer dat de zenuwen me door het lijf gierden,
was op 17 september 1944. De landing van de geallieerden. Een datum die in mijn geheugen gegrifd staat.
Het was een mooie najaarszondagmorgen om 10.00 uur
in september en met mijn broer en mijn vader liepen wij
de parochiekerk in. Zoals toen gebruikelijk was ging bijna
iedereen “te voet” naar de kerk. Auto’s waren er bijna
niet en de fietsen mochten in de oorlogstijd alleen
gebruikt worden voor bijzondere gelegenheden, maar
ook om de banden te sparen. Ik ben door de week wel
regelmatig misdienaar, maar ik hoef op deze zondagmorgen de Hoogmis niet te dienen. De plechtige
Hoogmis is voorbehouden voor de “grote” misdienaars,
Albert, Wim, Herman, en Piet. In de kerk aangekomen

ging ik met mijn jongere broer voor in de kerk op de
kinderbankjes zitten. Mijn vader ging buiten voor de kerk
de toestand staan te bepreken met de andere mannen.
Het was namelijk gebruikelijk dat de mannen buiten voor
de kerk bleven praten tot de pastoor uit de sacristie
kwam. De vrouwen en de kinderen waren allemaal al
binnen en één man, namelijk een Duitse soldaat die
verkering had met een meisje van De Horst, zat al in de
banken. Hij was ook gedwongen in Duitse militaire
dienst, maar voelde er toch niet veel voor om bij de
mannen voor de kerk te gaan staan praten. Behalve het
gebruikelijke hoesten, snuiten en schuifelen met de
voeten was het stil in de kerk. De organist rommelde wat
in zijn muziekstukken en de zon maakte op de vloer
prachtige gekleurde figuren door de gebrandschilderde
ramen. Mijn gedachten dwaalden af naar mijn moeder
die voor de eerste keer schorseneren aan het schoonmaken en koken was. Ik was erg nieuwsgierig hoe ze
zouden smaken. Ik schrok op uit mijn gepeins toen de
organist en het koor het “Asperges Me” inzetten en de
mannen gehaast binnenkwamen. Na de “voetgebeden”
en het “Confiteor” beklom de pastoor het altaar om de
Hoogmis op te dragen. Op dat moment kwam er een
aantal vliegtuigen met donderend geweld laag over de
kerk.

De grond dreunde van het lawaai en de ruiten
klapperden. De pastoor kon zijn eigen woorden niet
meer verstaan. Het zangkoor deed pogingen om door te
zingen, wat echter niet lukte en enkele seconden er na
klonken een aantal daverende explosies die de glas in
lood ramen deden trillen of ze er uit vlogen. De mensen
keken elkaar aan met vraagtekens in hun ogen en er
werd druk gefluisterd, niet wetende dat “MarketGarden” ook voor de bewoners van De Horst was
begonnen. De pastoor besteeg de preekstoel en
probeerde met stemverheffing boven het lawaai uit te
komen. De laagvliegende vliegtuigen en explosies
maakten hem het spreken onmogelijk. Hij gaf alle aanwezigen de generale absolutie en verzocht alle kerkgangers naar hun gezinnen te gaan. Hoe we thuis zijn
gekomen en nadien geëvacueerd zijn vertel ik later wel
eens. Vluchten voor oorlogsgeweld? Ik weet er alles van
en ik hoop het nooit meer mee te maken!
Gennep, juni 2017. Jan Eikholt (Gzn.)
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Dit keer staat de pagina in het teken van Jona en de walvis

Ken je het verhaal van Jona en de walvis?
God vroeg Jona, en gewone Jood, naar Ninevé te gaan. Hij moest de mensen waarschuwen dat de stad
verwoest zou worden omdat de mensen zich slecht gedroegen. Jona wilde niet gaan. Maar hij was
bang dat God boos op hem zou zijn en probeerde te ontsnappen door aan boord te gaan van een
schip dat de andere kant uit ging.
Onderweg ging het hard stormen. De zeelui dachten dat God boos was op Jona en gooiden Jona
overboord. De storm hield op. Jona lag in het water, maar dat duurde niet lang.
Er kwam een grote vis, en die slikte hem in. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik. Jona bad in
de buik van de grote walvis tot zijn god. Toen spuugde de vis hem uit. Weer beval de god van Jona
naar Ninivé te gaan en dit keer luisterde Jona meteen.
Hij waarschuwde de inwoners van Ninevé. Deze begonnen te bidden om vergeving voor hun zonden.
God was blij met hun gebeden en spaarde Ninivé.
Maar Jona was boos op God. "Ik wist al die tijd al dat u ze niet zou doden," mopperde hij. Hij ging weg
naar de woestijn en ging daar zitten. De zon werd heet, daarom liet God een boom voor schaduw
boven hem groeien. De volgende dag ging de boom dood. De zon stak Jona en hij begon zich heel ziek
te voelen. "Wat erg van die boom. Hij heeft maar zo kort geleefd!" dacht Jona. "Ik wou dat ik ook dood
was."
Toen zei God vriendelijk tegen hem: "Als jij het nu al erg vindt van die boom, die je nog niet eens zelf
hebt geplant of water gegeven, wat zou ïk dan wel niet moeten voelen als ik Ninivé had verwoest?
Mijn liefde is groter dan de jouwe. Ik vergeef degenen die spijt hebben en ik breng troost aan alle
mensen.”
God houdt van iedereen, en vergeeft mensen hun zonden.
Knutsel je eigen Jona in de
walvis: teken een walvis en
knip deze van de mond naar
de staart door. Plak de
helften op een wasknijper.
Plak een tekening van Jona
op de achterkant van de
knijper:

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