
4 juni om 19.30 staat de avond in de Norbertuskerk in het teken van lezingen en 
muziek rond de H. Norbertus. 
Daarnaast is vanaf het eerste weekend van juni in museum de Crypte een bijzondere 
tentoonstelling over deze grote Gennepse heilige. Er zijn een aantal foto's  van 
Norbertus en ook een tweetal bijzondere schilderijen. Verder is er een beeld van 
Norbertus en hebben we wat wereldse zaken betreffende de Norbertijnen en zijn er 
nog een aantal zaken, die een verrassing moeten blijven. 
 

Dit zal aan 14 schoolverlaters worden toegediend door de hulpbisschop, Mgr. de 
Jong. De viering zal plaatsvinden in Gennep-Zuid.  Mike Ackerschott, Jan Fijnaut, Nina 
Franken, Femke Houtepen, Michael Luijpers, Anja Nijholt, Chris Noij, Pien 
Schoenmakers, Danny Teunesen, Lise Verhaaf, Ian Vervoort, Eline Vullings, Luke 
Weijers en Lynn Wientjens wensen we een hele mooie viering toe. 
 

Kamerkoor Concertato is een kamerkoor 
dat bestaat uit een selecte groep  zangers 
die in koorverband streven naar een 
koorklank die meer diepgang en 
muzikaliteit zoekt en tracht te vinden in 
een mooie reeks aan repertoire van 
vroegbarok tot hedendaagse koormuziek. 
We proberen het publiek te blijven boeien 
tijdens onze themaconcerten en 

uitvoeringen in Limburg en ver daarbuiten. Het koor heeft daarnaast ook een 
kamerorkest om dit doel mede te bereiken.  Het koor is opgericht in 2002 als vocaal 
ensemble en in 2007 als kamerkoor verder gegaan. Vele zangsolisten die aan het 
conservatorium van Maastricht en elders studeerden hebben hun basis 
meegekregen vanuit dit koor. Ook een vaste verbondenheid is er te vinden met 
studenten van het conservatorium Maastricht zowel het kamerkoor als het 
kamerorkest.  Alle leden zijn ervaren zangers vanuit de complete Limburgse 
muziekwereld, van Helmond tot aan Maastricht. Het repertoire is gebaseerd op 
barokmuziek maar toch een groot deel gebaseerd op hedendaagse koormuziek van 
componisten als Karl Jenkins/Bob Chilcott/ John Rutter/Ludo Claesen en Steven van 
Kempen. Zie ook: www.kamerkoorconcertato.nl en blz. 3 van deze Gennepenaar. 
 

Inmiddels al niet meer weg te denken uit Gennep! Iedereen, alle kinderen in het 
bijzonder, is welkom in de gezinsmis die in het teken staat van de H. Norbertus. 
Daarna wordt een bonte stoet gezegend, waarna iedereen mag aansluiten met alles 
wat wielen heeft. Ondertussen maken we het op het kerkplein ook gezellig met wat 
koffie/thee of wat fris voor de kinderen. 
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Achterste rij vlnr: Delana Hermse, Silas Mayrhofer, Demi Voss en Lisa Petronilia 
Voorste rij vlnr: Shahina Xhofleer, Maud Sutmuller, Angel Snijders, Daan Dinnissen en Ymke Linthof. 
 

 
Wilco Peters, zoon van Eric en Anke Peters-Janssen, 
Kellerberg. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bram Keijzers, zoon van Wilco Keijzers en Denice Geurts, 
Nieuwstraat. 
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In alle vroegte verzamelde een groep dauwtrappers zich 
op Hemelvaartsdag op de Niersdijk. Onder deskundige 
leiding van Jan Eijkholt begaf de groep zich over wegen 
en door de velden, waar ook de gewassen door pastoor 
Bouman werden gezegend. 

Gaandeweg sloten nog velen zich aan, en op de Ysheuvel 
troffen we de pastoor uit Kessel met de parochianen uit 
Hommersum en anderen, die zelf met auto of fiets waren 
gekomen. Met zo’n 170 personen vierden we samen de 
H. Mis. 
Bijzonder dank aan onze gids, aan onze gastheer Mat 
Janssen, aan de heren Jetten en Schafrat voor de 
ondersteuning, voor de families Beumeler-Gossens voor 
de zang, Bas Snellen voor koffie en broodjes, en iedereen 
die op welke manier dan ook mee heeft gedaan! 
 

 
Op Pinksterzaterdag wist Peter Janssen goed te mikken: 
de houten koningsvogel kwam omlaag, dus hij mag zich 
een jaar lang Gildekoning noemen. 
Wij wensen het koningspaar Peter en Riekie Janssen van 
harte proficiat, en een heel mooi koningsjaar! Graag 
ontvangen we jullie in de Mis van Sacramentsdag, 7 juni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De vaste dirigent en artistiek leider van Kamerkoor- en 
Kamerorkest Concertato Steven van Kempen is als compo-
nist/dirigent en musicus geen onbekende in de koor- en 
orkestwereld, hij leidt tal van ensembles/orkesten en koren 
en heeft een concertpraktijk van jaarlijks meer dan 250 
uitvoeringen/concerten. Hij studeerde aan verschillende 
conservatoria o.a. piano klassiek/orgel klassiek/directie/ 
compositie en zang. Hij is als scheppend en uitvoerend 
musicus zeer actief zowel nationaal als internationaal. Als 
artistiek directeur is hij verbonden aan Stichting Music Art 
Limburg. Zijn eigen composities worden o.a. uitgegeven bij 
Uitgeverij Music Art Netherlands. Meer info is te vinden op: 
www.stevenvankempen.nl  
 

De door het koor georganiseerde concerten zijn o.a de 
jaarlijkse passieconcerten/Tripleconcerten en Kerst-
concerten. Het koor werkte onder meer in 2014 onder 
leiding van Bob Chilcott in New York. Het verdere 
concertprogramma voor het seizoen 2015/2016 is te 
vinden op onze website. www.kamerkoorconcertato.nl 
 

Het koor heeft in 2014 een zeer fraaie CD opgenomen 
met Kamerorkest Concertato, dit zijn werken uit ons 
algemeen repertoire. Daarnaast heeft het koor ook het 
Requiem van Bob Chilcott (samen met Vocal Sollys) op 
CD gezet en deze zijn via onze website of na onze 
uitvoeringen te verkrijgen. 
 

 
Van harte feliciteren we de gedecoreerden van 
Koningsdag! Opvallend is, dat maar liefst 3 van de 9 zich 
op verschillende manieren bijzonder voor onze parochie 
hebben ingezet: Piet Kuijpers, Frans Sinel en Lisette 
Wouters-Smits.  
Wij wensen hen allemaal van harte proficiat met deze 
blijk van waardering en hopen dat dit veel anderen zal 
inspireren! 
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Thea Aarnoutse-Felling 
 

* 22-1-1943 
† 14-4-2015 

 
 
 
 
Thea groeide op in het warme nest van haar ouders Eed 
en Bertha Felling, samen met haar broer Bert. Zij had 
een fijne jeugd, op handen gedragen door haar vader en 
moeder. Andersom was Thea ook zeer gehecht aan haar 
familie en aan Gennep. 
Haar man Cor kende ze sinds haar vijftiende jaar en zij 
waren 48 jaar getrouwd. Thea kon niet zonder haar Cor 
en Cor kon niet zonder zijn Thea. Zij was een liefdevolle 
moeder voor Rob en Bea en haar schoondochters 
Margreet en Edith. Haar kleinkinderen Joep, Roos en Stijn 
waren haar grote trots. 
Thea was onderwijzeres in hart en nieren. Ze gaf voor 
haar huwelijk les in Boxmeer en daarna, als freelancer 
‘avant la lettre’, in Sittard, Geleen en Nijmegen. 
Het huis van Thea en Cor in de Weezenhof in Nijmegen 
was haar ware domicilie, met daarin een ordening van 
boeken, geschriften en muziek die alleen zij kende. In dit 
huis wijdde zij zich aan haar grote passie voor muziek, 
literatuur, kunst en cultuur. Bij Thea stond altijd muziek 
aan. Poëzie had haar bijzondere belangstelling. 
Thea was graag onderweg en in de weer. Zij plande haar 
activiteiten zorgvuldig en de vele reizen werden tot in 
de puntjes voorbereid. Vanuit haar ijzersterke geheugen 
kon zij de kleinste details over personen, plaatsen, 
gebeurtenissen en haar vele interesses opdiepen. 
Voor de mensen om haar heen had Thea een warme en 
oprechte belangstelling. Daarbij liet zij ieder in zijn of 
haar waarde. Ze was begaan met mensen en toegewijd 
aan degenen die ondersteuning nodig hadden. 
Tijdens haar ziekte was Thea sterk en strijdbaar. Helaas 
moest ze de regie de laatste maanden steeds meer uit 
handen geven. 
Zij is – in haar eigen woorden – naar de overzijde gegaan 
om daar al haar overleden ‘lieven’ te mogen begroeten. 
 
De familie Aarnoutse dankt u voor alle ontvangen steun 
en medeleven. 
 
 
 
 
 

 
Anna Wilbers-Hermsen 

* 16-4-1921 
† 22-4-2015 

 
Mama maakte de laatste tijd veel gebruik van 
uitdrukkingen. Een denkbeeldige lijn tussen fictie en 
werkelijkheid. 
37 lang steunde zij op de sterke hand van Papa, wat 
overgenomen werd door haar dochters, met name door 
Elly. 
Drijvend op een gezin met zes dochters. 
Op 29 augustus 2004 overleed Henriëtte op veel te jonge 
leeftijd. Dat heeft haar blijvend veel pijn gedaan. 
Mama’s liefde voor klassieke muziek was uitzonderlijk. 
Jarenlang heeft zij concerten en uitvoeringen van de 
Mattheüs bijgewoond. Zelfs voor haar was in de kleinste 
schelp het ruisen van de grote zee waarneembaar. Dit 
gold voor haar op alle fronten. 
De laatste maanden gaf ze aan dat het steeds drukker 
werd in haar hoofd.  
Mam, nu heb je rust. 
 
Dank dat u bij het afscheid wilde zijn of anderszins met 
ons mee wilde leven. 
Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. 
 

 
Broeder Jan de Wit 

 * 27-11-1923 
 † 01-5-2015 

 
 
 
 
 
 
 
Na enkele jaren als bakker en metselaar in Nederland en 
in Montana (Zw.) te hebben gewerkt, werd Jan in 1950 
benoemd voor Senegal. Hij begon in Ziguinchor en 
werkte daarna vooral bij de bisschop in Saint Louis. Daar 
bouwde hij het bisschopshuis en vele huizen, kerken en 
scholen. Hij kreeg meerdere onderscheidingen, zowel 
van Senegal als van Nederland. In 2001 kwam hij terug 
naar Nederland, aanvankelijk verbleef hij in Gemert en in 
2008 verhuisde hij naar Gennep om daar te rusten. De 
laatste tijd was hij ernstig ziek en overleed hij als gevolg 
daarvan op 1 mei. 
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Pater Jan Andriessen 
* 21-01-1930 
† 05-05-2015 

 
 
 
 
 
 
Jan was enkele jaren werkzaam als missionaris in Congo 
Kinshasa (Kindu) en van 1962 tot 1973 in Tanzania. In 
1973 keerde hij terug naar Nederland en was vele jaren 
werkzaam als pastor in Tollebeek en omgeving. In 2010 
kwam hij naar Gennep, dicht bij het graf van zijn zus Jo. 
Vanaf het begin van dit jaar was hij ziek en overleed op 5 
mei. Hij werd begraven in Gennep in het familiegraf bij 
zijn zus. 

 
 
 
 

Miets Nagels 
* 13-11-1922 
† 03-05-2015 

 
 
 
 
 
Miets was het vierde kind van zes in het gezin van 
Wilhelmina Theunissen en Paul Nagels. Het was een 
hecht middenstand-gezin waar hard werd gewerkt. 
Na haar middelbare schoolperiode, die kort voor WOII 
eindigde, werkte ze mee in de zaak. In 1944 moest het 
gezin evacueren voor het naderend front. Tijdens de 
evacuatie verloor het gezin vader. Hij stierf op 53-jarige 
leeftijd. Het opbouwen van de zaak na de evacuatie werd 
daardoor een nog grotere uitdaging. 
Eind jaren ’40 verruilde Miets Gennep voor Venlo. Ze ging 
als “huisdame” (tegenwoordig zouden we zeggen hoofd-
huishoudelijke dienst) werken bij café-restaurant 
National in Venlo. Ze had er een plezierige tijd. Nadat de 
vrouw van de eigenaar plotseling stierf en hij de zaak 
verkocht besloot ze op zijn verzoek mee te verhuizen 
naar een schitterend huis om de huishoudelijke taken op 
zich te nemen. Ze bleef er tot aan zijn dood. In 1973, 50 
jaar oud, keerde ze terug naar Gennep. Ze vond een 
nieuwe baan als gastvrouw in het restaurant van het 
Canisiusziekenhuis te Nijmegen. 

Na er 5 jaar gewerkt te hebben, solliciteerde ze naar een 
functie als receptioniste in het Genneps bejaardenhuis. 
Ze werd aangenomen en zou er 8 jaar werken. Ze werd 
zeer gewaardeerd. 
Intussen had zij met haar zus en moeder een woning 
betrokken aan de Emmastraat. Ze woonden er met 
plezier en de familie kwam er vaak en graag. Moeder 
overleed in 1980, haar zus Annie in 1998. Alleen, maar 
niet eenzaam, leefde ze er tot 2008 toen haar grootste 
uitdaging kwam. Door een hersenbloeding raakte ze 
halfzijdig verlamd. Het maakte een einde aan het zo door 
haar gewaardeerde zelfstandig leven. Ze had er moeite 
mee, maar schikte zich in haar lot. Ruim 6 jaar woonde ze 
in het verpleeghuis waar ze zondag 3 mei op ruim 92-
jarige leeftijd overleed. 

 
Annie 

Roosenboom-Kessels 
* 07-07-1926 
 †08-05-2015 

 

 
Ze vond het fijn om met anderen samen te zijn. Met haar 
gezin en familie voorop. Trots op haar kinderen en 
kleinkinderen. Genoot van de kleinste dingen. 
Ze vond het vreselijk als wij op z’n Roosenbooms 
discussieerden en probeerde dan de zaak te sussen. Ze 
was oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van 
anderen. Altijd attent. Stuurde iedereen die het nodig 
had bloemetjes of een kaart. De zorg voor anderen met 
gepaste bescheidenheid waren voor haar heel normaal. 
Moeder, ma, oma en grootoma, wij zullen je ieder op 
onze eigen manier blijven herinneren en zullen je nooit 
vergeten. 
 
Delft:  Jacques en José 

Jessica – Richard, Milan, Max 
Zoetermeer:  Hermie en Dianne 

Sisko - Lisette 
Sebas 
Jesse - Gina 

Gennep: Theo en Karin 
Loes 

 
Namens ons allemaal van harte bedankt voor de 
aanwezigheid en het medeleven. 
Het zal ons helpen het verlies te verwerken. 
 
 



Norbertusparochie
Pastoor:

T (0485) 51 18 88

Kerk:

Kantoor:

T (0485) 51 51 00

Website:

Kerkbijdragen:

Vermelding: 

Dopen, huwelijken:

Uitvaarten:

 
Za 06-06 16.00 uur Dichterbij: 
  17.45 uur Gemengd koor 
Za 13-06 16.00 uur Dichterbij: muziek Piet Wijers 

17.45 uur Samenzang 
Zo 14-06 11.00 uur Vormselviering van de 2 parochies in de St.  
    Norbertuskerk met het kinderkoor. 
Za  20-06 16.00 uur Dichterbij: Troubadours uit Afferden 

17.45 uur Gregoriaans koor 
Za 27-06 16.00 uur Dichterbij: Vomuzi uit Vortum-Mullem 

17.45 uur Koor Esperance 
Za  04-07 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za 11-07 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Gemengd koor 
 

 
    2014  2015 
Kerkbijdrage t/m april:  € 6.569,38 € 6.634,15 
Collectes t/m april:  € 1.046,64 € 1.655,37 
 
U kunt de parochie steunen door het storten van uw kerkbijdrage, of uw bank te 
machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand een bedrag over te 
boeken op een van de volgende bankrekeningen t.n.v.: 
Parochie St. Norbertus, Rabobank: NL61RABO01406.10.642 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
 

Het komt net wat ongelukkig uit, omdat de bezorgdatum van de Gennepenaar 
vrijdag 5 jun is. Wellicht hebt u hem net wat eerder: graag herinneren we u dan aan 
de bijzondere Norbertuslezing op donderdag 4 juni om 19.30 uur in de Norbertuskerk 
van Gennep-Zuid. De lezing zal ook worden omlijst door de Schola Cantorum Carolus 
Magnus uit Nijmegen. Wanneer u dit nog op tijd leest: bijzonder welkom! 
 

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



Pastoor:

T (0485) 51 18 88

Em.-deken:

T (0485) 32 53 22

Kerk:

Kantoor:

Website:

Kerkbijdragen:

Andere betalingen:

Vermelding: 

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
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 Ilse van den Goor, Sandra Noij, Linda van Elst, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman 
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl 

Kinderpagina 9, juni 2015 

   
     

Dit keer staat de pagina in het teken van Sint Norbertus. 
     

 

 

  KINDERPAGINA   

 

Norbertus werd omstreeks 1080 geboren 
in het Genneperhuis in Gennep. Hij was de 
zoon van Heribert, heer van Gennep. Toen 
Norbertus begin dertig was, reed hij op 
een mooie, zonnige dag in het voorjaar 
door het open veld. Plotseling betrok de 
lucht en kwam er een zwaar onweer 
opzetten. Een bliksemschicht sloeg vlak 
voor de voeten van zijn paard in. Het beest 
steigerde en wierp Norbertus op de grond. 
Versuft bleef hij een tijdje liggen. 
Norbertus vroeg zich  hardop af: “Heer wat 
moet ik doen?” “Wend je af van het kwade 
en doe alleen nog het goede. Zoek rust en 
vrede”, sprak een stem uit de hemel. 

Later in zijn leven bleef Norbertus zich inzetten voor het strikt nakomen van de kloostergeloften, 
waaronder die van de armoede. Men vond hem schijnheilig, aangezien hijzelf van rijke komaf was. 
Toen gaf hij zijn bezittingen aan de armen en ging naar Frankrijk, waar hij enkele jaren rondzwierf 
als zwervende prediker. Daar kwam hij in contact met de bisschop van Laon, die hem grond schonk 
voor de bouw van een klooster. 
Nog altijd leven de Norbertijnen zijn voorbeeld na. 
 
 
 
De parochie in Gennep-Zuid is vernoemd naar Sint Norbertus.  

Ben je benieuwd geworden naar Norbertus? 
Kom dan 28 juni naar de Dankviering die in 
het teken staat van Norbertus. Daarna is de 
Autozegening, waarbij je ook je fiets kunt 
laten zegenen        .  
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Open 
Kloosterdag 

zondag 14 juni  
ook in Gennep! 

 
Bijna vijftig kloosters 
verspreid over heel 
Nederland zetten op 14 
juni hun deuren open.  
 

Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat 
religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij 
willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd 
vormgeven. Men hoopt op een inspirerende en 
respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en 
kloosterlingen op informele wijze met elkaar in 
contact kunnen komen. Met de Open Kloosterdag 
sluit de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) 
aan op het wereldwijde Jaar van het Religieuze 
Leven, dat door Paus Franciscus is geopend. De 
gezamenlijke religieuzen beschouwen dit ‘Jaar’, dat 
op 21 november 2014 van start is gegaan, als een 
kans om de aandacht te vestigen op de diversiteit 
van het religieuze leven in Nederland.  
De Paters en de Broeders van de Congregatie van de 
H. Geest zullen ook dit jaar weer hun voordeur, aan 
de Spoorstraat 159 in Gennep, uitnodigend 
openzetten tijdens deze Open Kloosterdag.  
 
Het is ‘Open Huis’ in Spiritijnenhof van 13.30 – 
17.30 uur  
Verschillende bewoners zullen aanwezig zijn voor 
ontvangst, gesprek en rondleiding van de gasten.  
Er kan een tentoonstelling over het werk van de 
Spiritijnen bezocht worden evenals de demonstraties 
boekbinden en rozenkrans maken.  
Ook is er een boekenmarkt en een stand waar 
Afrikaanse kunst verkocht wordt.  
 
Daarnaast zal in de kapel van Libermannhof de film 
“Het Slot van de Spiritijnen” worden vertoond. 
Aanvang 13.45 uur en 15.45 uur  
Gedurende bijna een eeuw was het kasteel in 
Gemert de thuishaven van de Congregatie van de 
Heilige Geest. Vanaf hier vertrokken honderden 
jonge missionarissen naar Afrika en Brazilië. De 
meesten keerden na hun tropenjaren weer terug op 
het oude nest. De laatste zeventien bewoners 
vormen een unieke generatie. Ze stonden midden in 
de geloofsomwentelingen van de jaren zestig en 

gaven hun werk als missionaris nieuwe invulling, 
met grote aandacht voor de sociale en economische 
ontwikkeling van de gemeenschap.  
Het Slot van de Spiritijnen geeft een indringend 
beeld van deze erflaters, van het kloosterleven en 
van hun werk in de missie, van hun laatste jaar op 
het kasteel in Gemert en van de pijn bij hun vertrek.  
De makers van de film: Nelleke Dinnissen en Paul 
van Laere zijn aanwezig en na afloop van de film is 
er gelegenheid om vragen te stellen.  
 
Op www.openkloosterdag.nl staat een overzicht van 
het programma-aanbod in de verschillende kloosters.  
 

 
Rust moment in je drukke leven. 
Praten, luisteren, meedenken en nadenken. 
Samen met vrouwen onder elkaar 
Dagindeling Maandag 6 Juli: 
9.30u.  Ontvangst met koffie en thee 

De morgen wordt begeleid door Past. R. Schols  
10.00u. Inleiding over een thema uit de Bijbel 
11.00u. Heilige Mis met stilte moment 
12.00u. Lunch (zelf mee brengen) 
13.00u. Gastspreker: Marjolein Heis  

Thema: Kinderen bidden voor kinderen. 
15.00u. Afsluiting 
Kosten € 5,= 
Locatie:  Kerk Johannes de Doper Ottersum, zaaltje 

achter de kerk. 
Info:  Carla Kersten T 517420,  Juul Gerits T 513621 
 

 
Vreden is de plaats, waar Norbertus zich 900 jaar geleden 
bekeerde. Wij lezen op http://www.stgeorgvreden.de: 
 
6 juni: Feier des Norberttages mit unseren Schirmherren 
Generalabt Dr. Handgrätinger o.praem. und Bundes-
tagspräsident Dr. Norbert Lammert, sowie mit Bischof Dr. 
Felix Genn, Bischof Ladislaus Böcskei von Oradea und 
einer Delegation aus unserer Partnergemeinde Oradea, 
sowie mit weiteren Gästen. 
16.00 Uhr, Statio am Norbertstein, anschl. Prozession 
über das Master Feld, mitgestaltet vom Musikzug der 
Freiwilligen Feuerwehr Vreden. 
17.00 Uhr, Festgottesdienst in der Schützenhalle 
Großemast, mitgestaltet von einem Projektchor unter 
der Leitung von Kirchenmusiker Stephan Peters. 
Grußworte der Ehrengäste, Begegnung und Feier rund 
um die Schützenhalle. 
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Vroeger (20) Mijn leven als misdienaar 

 

Het begon er op te lijken! Vanaf mijn 7e jaar tot mijn 17e  
jaar ben ik misdienaar geweest. Tien jaar lang op de kop 
af. Toen de pastoor een keer op huisbezoek kwam en zei 
dat ik misdienaar moest worden (zo ging dat in die tijd) 
was ik een klein verlegen kereltje van 7 jaar. Ik was zo 
verlegen dat als de buurvrouw op bezoek kwam, ik als 
een haas onder de tafel schoot. Het tafelkleed was nogal 
lang, zodat ik mij daar dus prima onder kon verstoppen. 
Ik was zo verlegen omdat ik bang was voor “vreemden” 
en van de andere kant, was ik als de dood voor knuffelen. 
Ik had een schrik voor alle tantes en buurvrouwen die 
altijd met mij wilden knuffelen. Die smakzoenen van de 
tantes, dat was in die tijd het ergste dat mij overkwam. 
De rillingen liepen mij over de rug. Op latere leeftijd 
veranderde dat echter helemaal. Toen ik dan het vak van 
misdienaar moest gaan leren: “Kneep ik hem als een 
dief”. Ik heb heel wat weerzin moeten verzetten om naar 
de zusters te gaan die mij het Latijn leerden. Maar ja…. 
De pastoor had gesproken, dus het moest! 

Als ik terugkijk op die tien jaren dat ik misdienaar was, 
vraag ik mij wel eens af wat dat met mij persoonlijk heeft 
gedaan. Een ding is zeker, van een klein verlegen 
“menneke” veranderde ik geleidelijk aan in een 
“allesdurver” en een “alleskunner”. Ik ben er van 
overtuigd dat mijn misdienaarschap hier veel aan heeft 
bijgedragen. Ook een zekere mate van mensenkennis 
wijt ik aan mijn misdienaar zijn. Ik kon de wensen en 
aanwijzingen van de pastoor, zonder dat er gesproken 
werd, begrijpen en vervullen. Een handgebaar of een blik 
was voldoende om mij in actie te krijgen. Ik had weinig 
nodig om hem te begrijpen. Ook in mijn maatschappelijk 
leven heeft dit toch wel invloed gehad. Omdat ik blijkbaar 
duidelijk sprak moest ik als misdienaar vaak voorbidden. 
Misschien hierdoor heb ik geen moeite om te spreken in 

het openbaar of het nu voor 20 of 2000 personen betreft, 
het maakt mij totaal niet uit.  
 

Eén van mijn taken was om in de Meimaand de 
rozenkrans hardop voor te bidden, ondertussen dat de 
pastoor de Mis deed. Omdat ik blijkbaar een heldere 
stem had werd deze taak aan mij toebedeeld. Hoe je 
tegelijkertijd de rozenkrans kunt bidden en de Mis volgen 
is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Ik kan me nog 
herinneren dat er twee soorten waren, de Rozenkrans en 
het Rozenhoedje. Er was verschil tussen! Het 
rozenhoedje was meen ik korter dan de rozenkrans.  
 

Als er een sterfgeval was in de parochie en de dode werd 
thuis opgebaard, wat meestal het geval was, dan werd ik 
vaak gevraagd om bij de dode op het moment dat er 
“gewaakt“ werd, de rozenkrans te bidden. Dit gebeurde 
natuurlijk op de knieën voor een stoel in de woonkeuken.  
In de woonkeuken lagen steevast dikke harde kokos-
matten. Uren er na, zag je het patroon van de 
kokosmatten nog in mijn knieën. 
 
Gennep mei 2015, Jan Eikholt (Gzn.)  
 

Wandelen 50+: Plasmolen 
 
Donderdag 24 juni  
Tochten met verhalen Plasmolen: 13.00u vertrekken we 
vanaf de Goede Herder Europaplein 1 Gennep. 
€ 2,= p.p. buiten Gennep (we gaan dan met de auto) 
Kleine bijdrage voor de Gids. 
Koffie/thee voor eigen rekening. 
Inlichtingen: G. Noij, T 213404. 
 

Agenda relevante data 2015 
 
Do 04-06 19.30 Lezing Norbertus Norbertuskerk 
Za 06-06  Jubileum Norbertus in Vreden 
Zo 07-06 09.30 Jubileum Norbertus in Xanten 
Zo 14-06 11.00 H. Vormsel in de Norbertuskerk 
Za 20-06 19.00 Koor Concertato Martinuskerk 
Zo 28-06  Autozegening en dankviering 
 

Volgende editie: 1 juli 
 
In 2015 zal de Gennepenaar verschijnen op 1 juli; 
2 september; 7 oktober; 11 november; 16 december. 
Dit betekent dat kopij voor de volgende editie uiterlijk 
dinsdag 23 juni ingeleverd moet zijn bij de redactie; 
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu. 
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