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Communicanten Norbertusparochie proficiat 

 
Boven v.l.n.r.  Storm, Lotte, Rick, Ella, Tim, Roos, Keeyan, Pleun. 
Onder v.l.n.r. Jolien, Ruben, Sophie, Demano, Dane, Ties, Kyara. 

22 mei was voor deze kinderen leerlingen van basisschool “De Ratel” een bijzonder feestelijke dag, want ze ontvingen 
voor het eerst de H. Communie. Voor één kind werd het wel een heel speciale dag, zoals te lezen was in het Rateljournaal, 
waar Storm schrijft: “Mijn eerste echte hostie vond ik erg lekker. De mis was heel mooi, en we hebben samen met de grote 
mensen "Geef mij je hand" gezongen (dat was een verrassing van de pastoor) Ik vond dat alle communiekantjes er heel 
mooi uitzagen. Ik heb thuis nog feest gehad, en ben daarna bij een pannenkoekenrestaurant gaan eten. Daar kreeg ik pijn, 
dus toen moesten we daarna naar het ziekenhuis, daar werd ik geopereerd en moest ik een nachtje blijven slapen. Mijn 
communiedag was dus onvergetelijk ;-)”. Oeps… maar gelukkig goed afgelopen! 
 

We wensen jullie allemaal van harte proficiat en heel 
veel zegen over jullie verdere leven. De dankviering is 
tijdens het vermenigvuldigen van de Gennepenaar, 
dus daar kunnen we helaas geen foto’s van plaatsen. 
Daarom als toegift nog een foto, gemaakt na de Mis. 
 
Het is ook mooi om te zien dat verschillende 
kinderen nu ook aansluiting hebben gevonden bij het 
kinderkoor, dat iedere donderdag na schooltijd 
repeteert in het zaaltje onder de pastorie bij de 
Martinuskerk.  
 
“Ook jij hoort erbij”, dat was jullie thema. Je bent en 
blijft altijd welkom, want ook na de Communie geldt: 
ook jij hoort erbij! Communie Norbertusparochie

Vormelingen proficiat! 

 
Bovenste rij van links naar rechts: Kyara, Djennes, Nora, Wesley en Wouter. 
onderste rij van links naar rechts: Sterre, Fenna Kwant, Puck, Toon  en Lucas. 
Vooraan: Pieke 
 
Op 10 juni kwam deken Smeets uit Venray naar de Norbertuskerk om het H. Vormsel toe te dienen aan 11 jongeren van 
onze beide parochies. De viering was door de kinderen zelf voorbereid: als versiering waren er sterren met daaraan de 
talenten, aan het boekje was zelf gewerkt en verschillende taken werden door de vormelingen zelf gedaan. Zo ook het 
veelzeggende slotwoord. Van harte proficiat en heel veel zegen over jullie verdere leven. Ga met God! 
 
Djennes: Vandaag zijn we gevormd. Ongeveer 4 jaar geleden deden we de communie. We waren nog niet zo 

bewust van wat we deden. Nu zijn we groter en hebben er zelf voor gekozen om het Vormsel te doen. We 
kennen de betekenis van de gaven van de Heilige Geest en willen hiernaar handelen.   

Sterre:  We willen onze ouders, familie en alle andere lieve mensen om ons heen bedanken dat zij er altijd voor 
ons zijn en hun best doen om ons op de goede weg te zetten. Ze helpen ons in moeilijke tijden en bij 
problemen, ook al worden we steeds zelfstandiger en gaan we meer onze eigen weg. We staan er nooit 
alleen voor. 

Puck:  Pastoor Bouman, we waren uw eerste communicanten in de parochie Gennep en zijn nu de laatste 
vormelingen. We vinden het jammer dat u onze parochie gaat verlaten en willen u bedanken voor de 
waardevolle en leuke voorbereiding op ons vormsel (en natuurlijk voor het lekkere ijsje tijdens de 
Christoffeldag). 
Tot slot een speciaal woord van dank voor Deken Smeets. Wij zijn blij, dat u namens onze bisschop 
gekomen bent om ons te vormen. 

Vormsel

Nieuwe uniformen voor het Gilde Sint Martinus 
 
Een vereniging die al een paar honderd jaar bestaat, heeft zo nu en dan een nieuw uniform nodig. Na heel wat 
vergaderingen en praktische problemen was het dan eindelijk zover: ze zijn klaar! Op 4 juni werden de uniformen voor 
het eerst gedragen. Bijzonder was ook dat ze nog die avond zelf door pastoor Bouman werden gezegend, zijn laatste daad 
als aalmoezenier van deze vereniging. 
 

 
Wie het Gilde vaker ziet, zal het zeker opvallen dat men weer gekozen heeft voor een wat donkerder groene kleur, die 
beter aansluit bij de oude traditie van het Gilde. 
Iedere keer opnieuw zet deze groep zich in voor onze Gennepse gemeenschap. Vaak gebeurt dat wat onzichtbaar op de 
achtergrond, soms ook duidelijker zichtbaar. Zo organiseren zij jaarlijks de Sint Maartensoptocht en alles wat daarbij komt 
kijken. 
Gildebroeders, draag het uniform met ere. Dank voor de inzet voor de gemeenschap! 
 
Uitnodiging voor de installatie pastoor Bouman tot pastoor-deken van Heerlen 

 
Deze installatie zal plaatsvinden op zondag 10 juli 2016 
tijdens de plechtige Mis van 11.30 uur in de Pancratiuskerk 
te Heerlen. 
Aansluitend bent U tot 15.30 uur in de gelegenheid de 
nieuwe deken de hand te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen, 
City Centre, Wilhelminaplein 17, 6411 KW Heerlen. 
 
De afbeelding van Rembrandt als thema van een installatie 
van een deken kan wat verrassend zijn. Maar net zoals in 
de viering van 3 juli is deze afbeelding ingegeven door het 
Evangelie van de zondag, in dit geval: de Barmhartige 
Samaritaan. 
 

Installatie pastoor Bouman
tot pastoor-deken van Heerlen
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Boven v.l.n.r.  Storm, Lotte, Rick, Ella, Tim, Roos, Keeyan, Pleun. 
Onder v.l.n.r. Jolien, Ruben, Sophie, Demano, Dane, Ties, Kyara. 

22 mei was voor deze kinderen leerlingen van basisschool “De Ratel” een bijzonder feestelijke dag, want ze ontvingen 
voor het eerst de H. Communie. Voor één kind werd het wel een heel speciale dag, zoals te lezen was in het Rateljournaal, 
waar een kind schrijft: “Mijn eerste echte hostie vond ik erg lekker. De mis was heel mooi, en we hebben samen met de 
grote mensen "Geef mij je hand" gezongen (dat was een verrassing van de pastoor) Ik vond dat alle communiekantjes er 
heel mooi uitzagen. Ik heb thuis nog feest gehad, en ben daarna een pannenkoek gaan eten. Daar kreeg ik pijn, dus toen 
moesten we daarna naar het ziekenhuis, daar werd ik geopereerd en moest ik een nachtje blijven slapen. Mijn 
communiedag was dus onvergetelijk ;-)”. Oeps… maar gelukkig goed afgelopen! 
 

We wensen jullie allemaal van harte proficiat en heel 
veel zegen over jullie verdere leven. De dankviering is 
tijdens het vermenigvuldigen van de Gennepenaar, 
dus daar kunnen we helaas geen foto’s van plaatsen. 
Daarom als toegift nog een foto, gemaakt na de Mis. 
 
Het is ook mooi om te zien dat verschillende 
kinderen nu ook aansluiting hebben gevonden bij het 
kinderkoor, dat iedere donderdag na schooltijd 
repeteert in het zaaltje onder de pastorie bij de 
Martinuskerk.  
 
“Ook jij hoort erbij”, dat was jullie thema. Je bent en 
blijft altijd welkom, want ook na de Communie geldt: 
ook jij hoort erbij! 

Gennep bedankt! 
 
Vijf jaar lang mocht ik de pastoor zijn.  
Als een vreemdeling kwam ik in jullie midden in een 
stadje, dat door de eeuwen heen al zoveel mee heeft 
gemaakt. Van Noormannen tot Romeinen, Fransen, 
Duitsers, Spanjaarden, Hollanders, geallieerden…. Ze 
zeggen wel eens dat Gennep zoveel wisselingen heeft 
gekend, dat men bij een “nieuwe” altijd wat afwachtend 
is en denkt: ook dat waait wel weer over.  
In Gennep ben ik gekomen omdat de bisschop mij heeft 
gevraagd. Zoals iedere pastoor heb je de verwachting om 
10 tot 15 jaar te blijven; daar was ik ook helemaal op 
ingesteld. Het verzoek om me op het bisdom te melden 
kwam dan ook totaal onverwachts. Pas als het weggaan 
concreet wordt, merk je hoe vertrouwd een gemeen-
schap voor je is geworden en jij voor hen. Hoewel je dat 
ook niet moet overdrijven. Iemand die belde voor een 
afspraak na de grote vakantie reageerde verbaasd toen ik 
zei: dat zult u met mijn opvolger moeten bespreken. 
Hoezo? Zei hij. Gaat u weg dan? Op zo’n moment wordt 
ook weer alles relatief… 
In de Gennepse tijd heb ik de heilige Norbertus mogen 
leren kennen en waarderen, die dankzij een werkgroep 
weer wat meer aandacht heeft gekregen en nu 
prominent op het Jan Lindersplein staat. Hij was een man 
die in verschillende fases van zijn leven probeerde te 
ontdekken wat God van hem verwachtte. Hij probeerde 
daarnaar te leven en wees ook anderen deze weg. Zo heb 
ik geprobeerd te ontdekken wat er in Gennep van mij 
verwacht mocht worden. “Er zijn” was één van de dingen 
die me het meest werd gezegd, en ik heb geprobeerd 
daarnaar te handelen op momenten van lief en leed, 
maar ook op gewone momenten van het leven. 
Natuurlijk blijven speciale momenten je het meest bij, 
van het speedbootongeluk toen ik er pas was tot diverse 
feestelijkheden zoals huwelijken.  
Als je weggaat, krijg je mooie en ontroerende reacties 
zoals van Jan Eikholt, verderop in deze Gennepenaar. 
Maar daarnaast heb je ook je eigen gedachten. Die gaan 
uit naar zichtbare sporen die je nalaat, van de 
Gennepenaar tot de verwarming tot het kinderkoor, 
maar ook en vooral naar mensen die wat voor je zijn 
gaan betekenen. Naar kerkbestuursleden en andere 
vrijwilligers, die met je aan de kar gingen trekken; naar 
mensen met wie je op hele intieme momenten van lief 
en leed samen mocht zijn; naar mensen die vanaf een 
terrasje wenkten of je er even bij kwam zitten, soms om 
gewoon zo maar wat te praten, maar andere keren ook 
om hele persoonlijke dingen te delen. 
Een pastoor is maar een voorbijganger; de kerk-
gemeenschap in Gennep bestaat al vele eeuwen en zal er 
ook nog vele eeuwen blijven, ook op die momenten dat 
niemand mijn naam meer kent. En dat is ook goed. Ik 
hoop dat ik dat besef heb kunnen versterken: dat de kerk 

niet van de pastoor is, maar van ons allemaal. Dat niet 
het kerkgebouw centraal staat, maar de Kerk-
gemeenschap die we samen vormen en waar we 
allemaal samen verantwoordelijk voor zijn. 
Wat mogen we blij zijn met onze Kerk, waar we bij de 
geboorte van een kind niet zeggen: je moet later maar 
zelf kiezen of je gedoopt wilt worden, maar: we brengen 
je naar de kerk, daarmee drukken we onze dankbaarheid 
uit en bidden we, dat het je in je leven goed zal gaan, in 
de hoop dat je ook zelf Gods liefde zult ervaren, maar 
ook respecterend als je andere keuzes maakt. Wat 
mogen we blij zijn met een kerk, die in Communie en 
Vormsel rituelen geeft rond nieuwe levensfases van 
kinderen; waar ze gevoed en gezalfd worden voor de 
uitdagingen die bij ons leven passen. Wat mogen we blij 
zijn met een kerk, waar ook niet-gedoopte kinderen zich 
welkom voelen om mee te zingen in een kinderkoor. Wat 
mogen we dankbaar zijn voor een kerk, waar jonge 
mensen elkaar verliefd en vol verwachting in de ogen 
kunnen kijken en voor iedereen hun beloften uitspreken. 
Wat mogen we trots zijn op een kerk, waar we vergeving 
kunnen krijgen van onze tekorten; waar we in een 
ziekenzalving op een bijzonder intense manier rond een 
ziekbed samen kunnen zijn; waar we een uitvaart niet 
zien als een privéaangelegenheid, maar in de 
gemeenschap waarin iemand geleefd heeft samen 
kunnen zijn. 
Natuurlijk kunnen we kritiek hebben op de kerk, vaak 
zelfs terecht. Zo kunnen we ook mopperen op onze 
partner of onze kinderen, juist wanneer en omdat we van 
ze houden. Zo hoop ik, dat ik iets van Gods liefde 
zichtbaar heb kunnen maken en heb kunnen inspireren 
om daar samen voor te staan en aan de slag te gaan. 
Ik ben al overgewaaid naar Heerlen, dit stukje schrijf ik al 
daar op de pastorie. Hoe het mij zal vergaan, weet ik niet. 
Ik verwacht en hoop dat Gennep niet zal denken: na 
deken Huisman kwam Bouman, ook Kessels waait wel 
weer over; maar: Bouman was anders dan Huisman, 
Kessels zal ook weer anders zijn en ons weer helpen op 
een andere manier. Nodig hem uit, praat met hem, zwaai 
en roep hem als je op een terras zit…  
Graag sluit ik af met enkele coupletten van het Genneps 
Volkslied. Het ga u goed! 
 
Pastoor Bouman 
 
Wat ook valle af moog' verkeren, toch ons hart verandert 
niet; Sint Norbertus blijven we eren, Zoon van Genneps 
grondgebied. 
Veilig onder zijne hoede, doen wij onzen plicht gestand, 
Immer naarstig, blij te moede, trouw aan God en 
vaderland. 
Met elkaar in eendracht leven, vreedzaam, wars van twist 
en nijd, elk zijn eer en rechten geven, blijft ons streven te 
allen tijd. 
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In het bovenste deel de naam aanpassen: pastoor H. Bouman vervangen door pastoor G. Kessels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koren en diensten 
 
Za 02-07 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” mmv Kazoe 
  17.45 uur Norbertuskerk GEEN H. Mis i.v.m. pastoorswisseling op 03-07 
  19.00 uur Martinuskerk GEEN H. Mis i.v.m. pastoorswisseling op 03-07 
Zo 03-07 10.00 uur Martinuskerk  
 
Za 09-07 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” mmv Gezinskoor Hatert 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 10-07 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 16-07 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” mmv Christine Hendriks 
  17.45 uur Norbertuskerk Gemengd Koor 
  19.00 uur Martinuskerk Dameskoor 
Zo 17-07 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 23-07 16.00 uur Norbertuskerk GEEN Gebedsviering “Dichterbij” ivm vakanties 
  17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans Koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 24-07 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
 
Za 30-07 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 31-07 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 06-08 16.00 uur Norbertuskerk GEEN Gebedsviering “Dichterbij” ivm vakanties 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 07-08 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 

Za 13-08 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 14-08 10.00 uur Kapel Touwslagersgroes ivm Maria Tenhemelopneming (Geen H. Mis in de kerk!) 
 
Za 20-08 16.00 uur Norbertuskerk GEEN Gebedsviering “Dichterbij” ivm vakanties 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 21-08 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 27-08 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 28-08 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 03-09 16.00 uur Norbertuskerk GEEN Gebedsviering “Dichterbij” ivm vakanties 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 04-09 10.00 uur Martinuskerk Bedevaart naar Kranenburg, waarom om 9.30 uur de H. Mis wordt gevierd, 
    Gezongen door ons Dames- en Herenkoor 
 
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.. 
 
Kalender 2016 
 
Zo 03-07 10.00 Afscheid pastoor Bouman, welkom 
   pastoor Kessels 
Zo 10-07 11.30 Welkom pastoor Bouman als deken 
   in Pancratiuskerk Heerlen 
Zo 14-08 10.00 Mis kapel Touwslagersgroes 
Za 27-08  Tuinsale museum 
Zo 04-09  Bedevaart Kranenburg 
Zo 11-09  Zonnebloemmis/ 
   Open Monumentendag 
Zo 02-10  90 jaar Spiritijnen in Gennep 
Zo 09-10  Concert Genneps Vocaal Ensemble 
Zo 06-11  St. Maarten / vrijwilligersdag 
Za 26-11  Gezinsmis Advent Norbertuskerk 
 
Tuin-sale 27 augustus 
 
Zaterdag 27 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. 
Wie nog dergelijke voorwerpen in gave toestand voor 
die tuin-sale beschikbaar wil stellen kan tijdig contact 
opnemen met deken E. Huisman, Brugstraat 190, T: 
325322 of E: e.j.h.huisman@kpnmail.nl 
 
 

4 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 Martinus-
kerk. De fietsers 
vertrekken om 8.00 bij de Martinuskerk. We vieren in 
Kranenburg de H. Mis om 9.30 uur. Deze H. Mis wordt 
gezongen door ons eigen Dames- en Herenkoor. 
Na de Mis is er nog een samenzijn met Kaffee und 
Kuchen, aangeboden door de parochie Kranenburg. 

 
Volgende edities 
 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 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 30 augustus. 
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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 
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl 

Kinderpagina 19, juli- augustus 2016 

   

      
Dit keer staat de pagina in het teken van Zomer-knutsels 

 
  

Of maak mooie vormen van klei 
(een hartje, letter van je naam, 
ster, etc.), maak er een gaatje in 
om een lint door te rijgen om 
het op te hangen en druk 
schelpen in de klei. 

  KINDERPAGINA   

 
        

Dit is alweer de laatste kinderpagina voor de zomervakantie. Vind jij in de vakantie ook 
altijd zoveel mooie schatten en souvenirs? Hieronder staan wat ideetjes om met je 
schatten iets moois te knutselen.  
 

Maak een bootje van 
allemaal stokjes die je met 
touw aan elkaar knoopt 

 
Je schelpen kun je verven 
en daarna maak je er een 
mooie pennenbak van 
door ze in klei te drukken. 
(De klei kun je om een leeg 
potje of blikje doen.) 

 
Of knoop je mooiste 
stenen, veren, takjes of 
schelpen aan een paar 
touwtjes en maak een 
prachtige mobiel. 

 

e maakten mooie 
Palmpasenkruisen 

  
Dit is ook leuk: plak de schelpen 
om een potje heen en zet er 
een kaarsje in. 

Je ziet het: je kunt heel veel 
moois maken van je gevonden 
schatten! Zo heb je er dubbel 
plezier van! We wensen jullie 
allemaal een heerlijke vakantie 
en veel verzamel- en 
knutselplezier!  

 
Komen jullie ook vóór de 
vakantie nog gedag zeggen 
tegen Pastoor Bouman en 
Pastoor Kessels welkom 
heten?  

Iedereen is welkom op 
zondag 3 juli om 10 uur in de 
Martinuskerk. Het zou leuk 
zijn als jullie er bij zijn! 
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Het was een hele overgang voor Gennep. Na vele jaren 
Deken Huisman, kwam er een nieuwe, jonge pastoor. Hans 
Bouman. En we mochten hem gewoon Hans noemen.
Het was ook een hele overgang voor pastoor Bouman. Van 
twee levendige parochies, met scholen om les te geven en 
een drukke pastorie midden in een levendig Landgraaf, naar 
de zeer rustige pastorie aan de mooie Niersdijk in het stadje 
Gennep

Het was wennen van twee kanten. De Gennepenaren en 
pastoor Bouman moesten elkaar nog leren kennen. En dat 
ging niet van zelf. De pastoor trok erop uit en ging kennisma-
ken en netwerken. De Gennepenaren, zoals ze zijn, wacht-
ten af wat de nieuwe pastoor zou brengen. Dat de pastoor 
niet zomaar voorbij kwam maar liefst op afspraak, dat werd 
niet door iedereen begrepen. Eenieder moest zijn weg vin-
den in de nieuwe situatie en dat viel niet altijd mee. Maar 
toch is het bijzonder goed gelukt.

Samen met de carnavalsverenigingen onderweg van de 11e 
van de 11e tot aan Aswoensdag. Met het St. Martinusgilde 
aan de slag zelfs met het Koningsschieten in de pastorietuin. 

Op de Gennepse basisscholen 
mocht weer enkele malen per 
jaar weer les gegeven worden. 
Communie- en Vormselvoorbe-
reiding kregen een nieuwe aan-
pak. Alle Vormelingen gingen 
naar de Christoffeldag in Roer-
mond. Ze genoten! Hij betrok 
de kinderen bij de vieringen en 
zat samen met hen op de trap-
pen. Hij zag kansen en maak-
te verbindingen. Liet het Vre-
deslicht vanuit Wenen door de 
Landgraafse scouts naar Gen-
nep brengen en nam het mee 

naar de Kaarsjesavond. Het Dauwtrappen naar de Ysheuvel 
gebeurde voortaan ook vanuit de parochie Hommersum.
Bij de Pleinfeesten op het Europaplein kwam ook een eu-
charistieviering. Vele Adventskransen en Palmpasenstok-
ken werden geknutseld bij buurthuis VanOns. Hij zette zich 
in voor de Samenloop voor Hoop, voor de Dodenherden-
king en voor de monumenten-
status van de Martinuskerk, 
voor de nieuwe verwarming 
alsook voor de restauratie van 
het kabinetorgel. Ook stelde hij 
de kerken beschikbaar voor uit-
voeringen zodat velen konden 
genieten. Zag zelfs kans een 
nieuw kinderkoor op te richten 
na een korenproject van het 
Genneps Vocaal Ensemble. 

En ‘de Gennepenaar’? Die wordt zo ongeveer elke maand in 
samenwerking met Printmarkt in elkaar gezet door de pas-
toor himself.

Samen onderweg en nog vol 
nieuwe plannen kwam er on-
verwacht en eigenlijk te vroeg 
de vraag vanuit het Bisdom 
om de functie van Deken van 
Heerlen te gaan vervullen. Wij, 
als kerkbestuur, denken dat 
deze nieuwe functie bijzon-
der goed past bij pastoor Bou-
man. We verwachten dat de 
parochies daar ook moe-
ten wennen, maar dat ook 
zij de vruchten zullen pluk-
ken van zijn verbindend en 
organiserend vermogen en 
zijn talent om te vernieuwen. 

Pastoor Bouman zal nu wel erg moeten wennen aan de 
drukte rondom de pastorie in het centrum van Heerlen.

We zijn pastoor Bouman dank verschuldigd voor zijn tome-
loze inzet voor onze parochies. Wij wensen hem in zijn nieu-
we functie alle succes, geluk, gezondheid en Gods zegen.

Kerkbestuur parochies
St. Martinus en St. Norbertus

Pastoor Hans Bouman, afscheid van Gennep
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Nieuwe uniformen voor het Gilde Sint Martinus 
 
Een vereniging die al een paar honderd jaar bestaat, heeft zo nu en dan een nieuw uniform nodig. Na heel wat 
vergaderingen en praktische problemen was het dan eindelijk zover: ze zijn klaar! Op 4 juni werden de uniformen voor 
het eerst gedragen. Bijzonder was ook dat ze nog die avond zelf door pastoor Bouman werden gezegend, zijn laatste daad 
als aalmoezenier van deze vereniging. 
 

 
Wie het Gilde vaker ziet, zal het zeker opvallen dat men weer gekozen heeft voor een wat donkerder groene kleur, die 
beter aansluit bij de oude traditie van het Gilde. 
Iedere keer opnieuw zet deze groep zich in voor onze Gennepse gemeenschap. Vaak gebeurt dat wat onzichtbaar op de 
achtergrond, soms ook duidelijker zichtbaar. Zo organiseren zij jaarlijks de Sint Maartensoptocht en alles wat daarbij komt 
kijken. 
Gildebroeders, draag het uniform met ere. Dank voor de inzet voor de gemeenschap! 
 
Uitnodiging voor de installatie pastoor Bouman tot pastoor-deken van Heerlen 

 
Deze installatie zal plaatsvinden op zondag 10 juli 2016 
tijdens de plechtige Mis van 11.30 uur in de Pancratiuskerk 
te Heerlen. 
Aansluitend bent U tot 15.30 uur in de gelegenheid de 
nieuwe deken de hand te reiken in hotel Tulip Inn Heerlen, 
City Centre, Wilhelminaplein 17, 6411 KW Heerlen. 
 
De afbeelding van Rembrandt als thema van een installatie 
van een deken kan wat verrassend zijn. Maar net zoals in 
de viering van 3 juli is deze afbeelding ingegeven door het 
Evangelie van de zondag, in dit geval: de Barmhartige 
Samaritaan. 
 

Vormelingen proficiat! 

 
Bovenste rij van links naar rechts: Kyara, Djennes, Nora, Wesley en Wouter. 
onderste rij van links naar rechts: Sterre, Fenna Kwant, Puck, Toon  en Lucas. 
Vooraan: Pieke 
 
Op 10 juni kwam deken Smeets uit Venray naar de Norbertuskerk om het H. Vormsel toe te dienen aan 11 jongeren van 
onze beide parochies. De viering was door de kinderen zelf voorbereid: als versiering waren er sterren met daaraan de 
talenten, aan het boekje was zelf gewerkt en verschillende taken werden door de vormelingen zelf gedaan. Zo ook het 
veelzeggende slotwoord. Van harte proficiat en heel veel zegen over jullie verdere leven. Ga met God! 
 
Djennes: Vandaag zijn we gevormd. Ongeveer 4 jaar geleden deden we de communie. We waren nog niet zo 

bewust van wat we deden. Nu zijn we groter en hebben er zelf voor gekozen om het Vormsel te doen. We 
kennen de betekenis van de gaven van de Heilige Geest en willen hiernaar handelen.   

Sterre:  We willen onze ouders, familie en alle andere lieve mensen om ons heen bedanken dat zij er altijd voor 
ons zijn en hun best doen om ons op de goede weg te zetten. Ze helpen ons in moeilijke tijden en bij 
problemen, ook al worden we steeds zelfstandiger en gaan we meer onze eigen weg. We staan er nooit 
alleen voor. 

Puck:  Pastoor Bouman, we waren uw eerste communicanten in de parochie Gennep en zijn nu de laatste 
vormelingen. We vinden het jammer dat u onze parochie gaat verlaten en willen u bedanken voor de 
waardevolle en leuke voorbereiding op ons vormsel (en natuurlijk voor het lekkere ijsje tijdens de 
Christoffeldag). 
Tot slot een speciaal woord van dank voor Deken Smeets. Wij zijn blij, dat u namens onze bisschop 
gekomen bent om ons te vormen. 
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In memoriam 
 
 
 
Pater Joop (Jos) 
de Boer 
 
 
* 12-08-1927 
† 25-05-2016 
 
 
 
 
Pater Joop (Jos) de Boer heeft als missionaris gewerkt in 
Angola en in Tanzania, waar hij tweemaal herkozen werd 
als principaal van het district van Morogoro. In Tanzania 
begon ook zijn werk als econoom voor de opleiding van 
de Oost-Afrikaanse Spiritijnen. In 1980 werd hij 
Algemeen Econoom in Rome, en daarna was hij nog 
enige tijd missieprocurator in Halfweg. De laatste tijd 
woonde hij bij familie in Ysselsteyn tot zijn ziekte hem er 
in 2011 toe dwong om naar Gennep te verhuizen. Daar 
overleed hij op 25 mei 2016. Zowel zijn familie als zijn 
medebroeders verliezen in hem een hartelijke persoon. 
 
In memoriam 
 
Koos van de Lest 
 
* 30-07-1930  
† 30-05-2016 
 
 
Jij hebt genoten van het 
leven en wij van jou! 
 
 
Beetje bij beetje heb je ons het afgelopen jaar al verlaten, 
we konden niet zo goed meer met je praten. 
Het verlies was er al voor het einde, 
de rouw voordat het afscheid kwam 
toen die onzekere verwarring 
bezit van je gedachten nam. 
Wij voelden mee, je stil verdriet. 
Nu rouwen wij, maar treuren niet. 
 
Wij danken u voor uw steun en medeleven. Een speciaal 
woord van dank aan het verplegend personeel van 
Pantein. 
 
Miep van de Lest-Beckers 
Anja en Sjaak, Alissa, Jermo 
Monique en Joop, Rinse, Ward en Jill. 

Coen Ploum, “Mister Norbertus” 
Afscheid van een bijzonder veelzijdig kerkbestuurslid 
 

 
 
Coen Ploum zal binnenkort afscheid nemen als 
kerkbestuurslid, hij heeft deze functie vele jaren vervuld. 
Hij was nauw betrokken bij het ontstaan van de 
Norbertusparochie en was samen met Pater Celie de 
“bouwpastoor” van de Norbertuskerk. 
Wie herinnert zich nog de actie “elk steentje is er eentje” 
en “alle koren op een plaat”? 
Coen Ploum heeft zich destijds het vuur uit de sloffen 
gelopen om het interieur van de kerk letterlijk en 
figuurlijk bij elkaar te bedelen. Uit heel Nederland wist hij 
banken en diverse kerkbenodigdheden op de kop te 
tikken die hij zelf weer naar Gennep-Zuid vervoerde. 
Als penningmeester was hij uitermate geschikt om een zo 
positief mogelijke balans te krijgen en te houden. En 
altijd het belang van de parochianen voorop: “daar 
werken wij voor”, was zijn credo 
Hij heeft zich in totaal meer dan 40 jaar belangeloos en 
toegewijd ingezet als vrijwilliger, hulpkoster, lector, 
klusjesman en heel veel jaren als kerkbestuurslid voor de 
Norbertusparochie en de Martinusparochie. Met de 
Open Monumentendag was hij altijd bereid om 
rondleidingen te geven, en wist iedereen te boeien met 
zijn uitgebreide kennis van de Martinuskerk en zijn 
bijzondere kunstwerken.  
Hij stond altijd met raad en daad klaar in belang van 
parochie en bestuur van Martinus en Norbertuskerk.. 
In 2011 kreeg hij de pauselijke onderscheiding Pro 
Eccclesia et Pontifice. Hij heeft ons beloofd nog actief te 
blijven als vrijwilliger. 
En dat we hem daaraan gaan houden staat vast, want we 
kunnen zijn wijsheid en kunde nog lang niet missen. 
 
Wij als kerkbestuur danken hem daarom hartelijk voor de 
prettige samenwerking en fijne vriendschap van een 
warm, inspirerend en aimabel mens. 
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In memoriam 
 
 
 
Pater Joop (Jos) 
de Boer 
 
 
* 12-08-1927 
† 25-05-2016 
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Wandelen van Gennep naar Kevelaer 
Initiatief vanuit Dichterbij 
 
We dagen je uit!!!!!!!!! Houd je van wandelen en ben je 
een goed getrainde wandelaar die lange afstanden 
aankan? Dan is dit misschien iets voor jou. De prachtige 
route voert door bossen en velden en er zijn voldoende 
rustpunten onderweg om op adem te komen.  

 
Datum: vrijdag 2 september 2016, afstand: 28 km. 
Start: DAC. Stiemensweg Gennep 
Welkom tussen 7.00 uur en 8.00 uur, vertrek 8.00 uur. 
Kosten zijn € 35,00 per persoon. Wat krijg je hiervoor:  
 Een openingsviering 
 Koffie met zelfgebakken cake op de eerste stop in 

Siebengewald 
 Lunchen (mee nemen) op een sfeervol terras aan de 

Niers, met koffie, thee of fris  
 Een drankje in het Zwijnenbos, waar we ook echt 

wilde zwijnen tegen kunnen komen.  
 Een slotviering in de antieke Hubertuskapel te 

Kevelaer 
 Diner in een restaurant te Kevelaer. De drankjes in 

het restaurant zijn voor eigen rekening. 
 Een bus brengt je weer terug naar het beginpunt in 

Gennep. 

 
 
Stevige wandelschoenen en een opgewekt humeur zijn 
gewenst. 
Voor alle duidelijkheid, we lopen in een groep. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen Ingeborg 
Scheepers, bij wie tot 21 juli ook de aanmelding is. Di kan 
ofwel via de mail: ingeborgscheepers@gmail.com of T 06 
203 01 205. 

14 augustus Mariakapel a/d Groes 
 
Rond 15 augustus, Maria-ten-Hemelopneming, is de H. 
Mis op een zondag buiten bij de Mariakapel aan de 
Touwslagersgroes. Dat zal dit jaar op zondag 14 augustus 
om 10 uur zijn; de H. Mis in de Martinuskerk vervalt dan. 
Graag nodigen we u uit om hier samen te vieren en te 
bidden op voorspraak van de Moeder Gods. 

 
Kerkbijdrage  
 
Voor niets gaat de zon op” zegt men. 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 verant-
woordelijkheid te dragen voor gezonde financiën van 
onze parochies, dan kunt u uw bijdrage overmaken op:  

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

of 
NL95 RABO 0135 0361 19 
ten name van parochie St. Martinus.  

 
In verband met kostenbesparing gaat onze voorkeur uit 
naar doneren via internetbankieren of automatische 
incasso.  
Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
 

Wereldjongerendagen in Krakau 
 
Dit evenement wordt sinds de jaren tachtig elke twee of 
drie jaar gehouden. Meestal komen er meer dan een 
miljoen(!) gelovige jongeren naartoe. Ze bidden samen, 
ze zingen samen en volgen samen catechese. 
Hoogtepunt is altijd de openluchtmis met de paus op de 
slotdag. In 2016 vinden deze plaats van 26 tot en met 31 
juli in Krakau, de stad waar de heilige Johannes Paulus II 
aartsbisschop en kardinaal was, voordat hij paus werd. 
Centraal tijdens deze editie van de WJD staat het thema 
Barmhartigheid. Ook vanuit Limburg neemt een groep 
jongeren aan de WJD in Polen deel. Ze hebben zich 
afgelopen jaar daar intensief op voorbereid, door allerlei 
diaconale projecten te bezoeken. De Limburgse jongeren 
worden tijdens de Wereldjongerendagen begeleid door 
hulpbisschop Everard de Jong. Kijk voor meer info op 
www.wjd2016.nl.   
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Iconenexpositie in kader 
 Jaar van de Barmhartigheid 
 
Speciaal voor het Heilig Jaar van de Barmhartigheid heeft 
iconograaf Geert Hüsstege vijftien iconen geschilderd 
over Gods liefde en barmhartigheid. De iconen worden in 
dit Heilig Jaar op verschillende plaatsen in Nederland 
tentoongesteld. Zoals van 6 tot en met 18 augustus in 
Tienray. 
Voor Tienray is gekozen omdat daar dit jaar rond 15 
augustus (de feestdag van Maria Ten-hemel-Opneming) 
verschillende activiteiten plaatsvinden rond de in de kerk 
aanwezige Lourdesgrot. De iconen zijn op genoemde 
dagen te bekijken tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Op 
zondag 14 augustus is er tevens om 15.00 uur een 
Marialof met Sacramentsprocessie onder leiding van 
bisschop Frans Wiertz. 
De expositie is vrij toegankelijk. 
Meer info: www.kleinlourdes.nl 
of www.husstege-iconen.nl. 
 

Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid 
De doden begraven 
door J. P. Janssen pr 
 
Paus Franciscus heeft 2016 
uitgeroepen tot een bijzonder Heilig Jaar. Hij heeft ook 
een thema aangereikt om tijdens het jaar bij stil te staan: 
barmhartigheid. In een serie korte artikelen belichten we 
de Werken van Barmhartigheid. Deze keer: De doden 
begraven. 
In het Bijbelboek Tobit (Tobias) kun je het verhaal lezen 
van Tobit, levend in de tijd van de Babelonische 
Ballingschap. Bij de ballingen ontstaat de behoefte zich te 
voegen naar de Assyrische goden. Tobit niet. Hij blijft 
trouw aan de God van Israël, de God van zijn vaderen. 
Die trouw wordt niet alleen met de mond beleden. In zijn 
gedrag toont Tobit dit ook. Hij heeft de taak op zich 
genomen de doden te begraven. De lichamen van de 
overleden medeballingen werden op straat achter-
gelaten. De laatste eer aan hen brengen was er niet bij. 
Daarom, uit respect voor de overledenen, zorgde Tobit 
zelf dat de gestorvenen begraven werden. Wanneer dat 
niet gebeurde, zouden de lichamen van de overledenen 
ten prooi vallen aan de rondlopende dieren, die er zich te 
goed aan zouden doen. Dat wilde Tobit voorkomen, 
ondanks het feit dat de spot met hem gedreven werd. 
Tobit toont respect voor de mens, ook al is hij gestorven. 
Respectvol met een overledene omgaan past binnen ons 
gelovig denken. Een mens is een schepsel uit Gods hand. 
Naar Zijn evenbeeld heeft Hij ons geschapen. Daarom 
verdient het menselijk lichaam een respectvolle omgang. 
Dat komt ook tot uitdrukking in een kerkelijke begrafenis. 

Daarin wordt niet alléén aan de overledene de laatste eer 
gebracht. Natuurlijk is het afscheid van de dierbare 
gestorvene het hoofddoel van de samenkomst. Er wordt 
óók stil gestaan bij hen die achterblijven én er is aandacht 
voor het gelovige perspectief van het sterven. De dood 
van een dierbare is ingrijpend. Het sterven trekt een 
wissel op het leven van hen die achterblijven. Het doet 
de nabestaanden altijd goed te ervaren dat ze niet alleen 
gelaten worden. Belangstelling van vrienden, bekenden 
en medeparochianen geeft troost. De nabestaanden 
nemen dan in én met de gelovige gemeenschap afscheid. 
De dierbare heeft in de gemeenschap een plaats gehad 
en diezelfde gemeenschap kan en moet ook ruimte 
krijgen om mee afscheid te nemen. 
Ook wordt in een kerkelijke uitvaart aandacht 
geschonken aan ons geloof in het leven na de dood. De 
dood heeft voor een gelovig mens niet het laatste woord. 
God heeft ons mensen geschapen om te leven, om 
eeuwig te leven bij Hem. Dat wordt uitdrukkelijk 
uitgesproken bij het afscheid van een dierbare. We 
spreken ons geloof uit dat er toekomst is, leven, eeuwig 
gelukkig leven bij God. Net zoals bij Jezus leidt ook onze 
weg naar de Verrijzenis. 
Er bestaat een boekje over afscheid nemen met als titel 
”Je brengt me toch niet zomaar weg.” Daarin wordt 
terecht gepleit om grote aandacht te schenken aan het 
afscheid van een dierbare. In een tijd van haast en drukte 
kan het waardig afscheid nemen in de knel komen. Zo’n 
houding past ons niet als gelovige mensen. 
 

Theologisch Instituut Rolduc 
Theologie studeren in Limburg 
 
Wie interesse heeft in theologie en filosofie kan daarvoor 
terecht aan het Theologisch Instituut Rolduc (TIR) in 
Kerkrade. Hier wordt een weekendopleiding theologie 
aangeboden voor iedereen die geïnteresseerd is in 
theologie en pastoraat.  
Wie de TIR heeft afgerond, kan eventueel een baan 
zoeken als pastoraal werker of geestelijk verzorger in 
bijvoorbeeld de gezondheidszorg. De opleiding leidt ook 
mensen met een onderwijsbevoegdheid op, die zich 
willen specialiseren in hat vak godsdienst/ 
levensbeschouwing. Ook staat de opleiding open voor 
alle belangstellenden die uit interesse cursussen in 
katholieke theologie willen volgen. Dit is tevens de 
opleiding tot permanentdiaken. 
Geïnteresseerd? Neem dan eens contact op met rector 
Lambert Hendriks via T 045-5466810 of rector@rolduc.nl  
óf met studieprefect diaken Ton Batens via T 06-
15858042 of diaken.batens@gmail.com . 
Kijk ook voor meer informatie over de opleiding op 
www.rolduc.nl  
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Vroeger (31): 
mijn leven 
als misdienaar 
 
 
 
De kippen van de Pastoor 
Het zal ongeveer in het jaar 1948 zijn geweest dat het 
volgende zich afspeelde op De Horst in Groesbeek. 
Iedereen wist dat de pastoor wel van een borreltje hield. 
Niet dat hij er misbruik van maakte, maar hij spuugde er 
ook niet in, om maar eens een beeldspraak te gebruiken. 
Hij genoot van een goed glas wijn of een borreltje, dat in 
het Groesbeeks dialect een “sie.smejénneke” genoemd 
werd. Soms nam hij ook wel eens een “advocaatje”, dat 
hij meestal dronk (lepelde) als we met de misdienaars de 
“fooienpot” gingen verteren. Dit alles heeft natuurlijk 
niks met kippen te maken, behalve dan de advocaat, 
want daarin zijn eieren verwerkt. Hoe zat het dan met die 
kippen van de pastoor?  
 
Het “gehald” 
Voor de oorlog (maar ook nog jaren daarna) hadden de 
parochianen de plicht om de “Geestelijkheid” (pastoor en 
kapelaan) in hun levensonderhoud te voorzien. Daartoe 
ging de pastoor (soms met een lid van het kerkbestuur) 
alle parochianen af om een bijdrage te vragen. De 
rondgang voor het “gehald” werd twee keer per jaar 
gehouden, in het voorjaar als de kippen weer aan de leg 
waren en in het najaar als de varkens geslacht werden. 
Die bijdrage kon bestaan uit geld of levensmiddelen. Bij 
de boeren bestond dit meestal uit metworsten, 
leverworsten, bloedworsten en of balkenbrij van het 
geslachte varken. Als men het kon missen, bestond het 
ook wel eens uit een droge ham. Daags voordat het 
huisbezoek werd afgelegd, werd door de dienstbode van 
de pastoor bij de parochianen aangekondigd, dat de 
pastoor in aantocht was voor het “gehald”, zodat men er 
rekening mee kon houden. Soms werd het ook van de 
preekstoel afgekondigd dat de pastoor in de komende 
week in een bepaalde buurt voor het “gehald” kwam. 
Heel vaak werden er ook wel twintig of dertig eieren 
gegeven. Een boer van “De Plak” vond dit gedoe maar 
niks en hij had het ei van Columbus uitgevonden. Hij 
schonk aan de pastoor een tiental kippen en een haan. 
Op deze manier hadden de pastoor en zijn huishoudster 
elke dag een vers eitje. Hij zorgde er tegelijkertijd voor 
dat de plaatselijke timmerman een houten kippenhokje 
met uitloop (ren) maakte. Ook over het kippenvoer 
hoefde de pastoor zich geen zorgen te maken, want hij 
zou om de zoveel tijd een zak met zaadafval van de 
dorsmolen aan de pastorie afleveren. De pastoor was er 
heel tevreden mee en “Dooreke van de pastoor” had er 
plotseling een taak bij gekregen namelijk kippen voeren! 

Wij als misdienaars trouwens ook, want wij kregen als 
taak om elke zaterdag het kippenhok schoon te maken. 
Als we dat keurig gedaan hadden kregen we wel eens 
een “pastoorseitje” mee, dat natuurlijk veel lekkerder 
was dan van welke andere kip dan ook.  
 
Zwarte bessen 
Nu kom ik op de aanhef van mijn verhaal, dat de pastoor 
niet vies was van een borreltje. De huishoudster plukte in 
de grote tuin van de pastoor altijd veel soorten bessen. 
Ook de zwarte bessen, die meestal op brandewijn 
werden gezet, zodat men na verloop van tijd een prima 
brandewijn had met de smaak van zwarte bessen. 
Heerlijk volgens de kenners…! Als het hele proces 
ongeveer vier tot zes weken geduurd had, werden de 
bessen van de brandewijn gescheiden, de brandewijn 
werd in flessen gedaan en de bessen weggegooid. 
Tenminste dat was de bedoeling. Het liep echter anders. 
De huishoudster had de bessen in het schuurtje gezet, 
met de bedoeling ze weg te gooien. Op de zaterdag dat 
wij het kippenhok moesten uitmesten, zagen wij de 
bessen staan en hebben ze in de kippenren gegooid. 
Nadat we het hok schoon hadden gemaakt, zagen we 
overal in de ren de kippen alle kanten op fladderen. 
Sommigen lagen al plat op de grond. Een vreemde 
kippenziekte was uitgebroken. Niemand van ons kwam 
op de gedachte dat de kippen “stomdronken” waren van 
de zwarte bessen met een hoog alcoholgehalte. We 
hebben ze keurig in het kippenhok gezet en de volgende 
morgen waren ze weer min of meer “kiplekker”. Wel zijn 
ze ongeveer vier weken van de leg geweest… 
 
Juni 2016, Jan Eikholt (Gzn.) 
 
Beste lezers, 
Nu we op het punt staan afscheid te nemen van pastoor 
Bouman, vanwege zijn benoeming tot Pastoor-Deken in 
Heerlen, wil ik hem hartelijk dank zeggen voor de manier 
waarop ik met hem heb mogen samenwerken voor het 
blad ”De Gennepenaar”. Mijn schrijfstijl was mogelijk wat 
ouderwets, maar hij heeft (behalve hier en daar wat 
punten en komma’s) nooit wat aan mijn verhalen 
gecorrigeerd, veranderd of gewijzigd. De essentie van 
mijn verhalen bleef recht overeind. Hij was een geweldige 
hoofdredacteur, eindredacteur, correspondent, fotograaf, 
journalist en oprichter van het blad in zijn huidige vorm. 
Daarbij was hij ook nog pastoor. Het ga je goed!! 
Tot de nieuwe pastoor Kessels zou ik willen zeggen: Van 
harte welkom! Ongetwijfeld heb je van alle kanten al 
raadgevingen gekregen hoe om te gaan met de 
Gennepenaren! Graag wil ik er nog een aan toevoegen: 
“Treedt de Gennepenaren met vertrouwen en humor 
tegemoet, ik weet zeker dan komt het allemaal goed.” 
Jan Eikholt (Gzn.) (oud misdienaar)  
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Adieu 
PASTOOR BOUMAN!

PLAZAGENNEP.NL

DAGELIJKS GEOPEND VAN 12:00-24:00 UUR
DINSDAGS GESLOTEN!

Veel succes en plezier gewenst in uw nieuwe functie
als deken van het dekenaat Heerlen. 

HELAAS MOETEN WE AFSCHEID NEMEN VAN ONZE
ALLEREERSTE VASTE KLANT

VIA DE
PLAZA BESTEL-APP

Ook makkelijk en snel bestellen
bij PLAZA GENNEP?

PLAZAFOODFORALL.NL/BESTELLEN


