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Over enkele dagen vieren wij de geboorte van Jezus Christus.
Bij Kerstmis horen de lichtjes, de liederen, de verbondenheid,
het geven en ontvangen.
Maar met Maria worden wij ook even stil,
want zij bewaarde alles in haar hart (Lc. 2,51).
Ten diepste vieren we met Kerstmis dat
God over de grens van de eeuwigheid heen is gekomen,
om bij ons en met ons te zijn.
Door het Christuskind toe te laten in uw hart
komt alles in een ander licht te staan;
alles wordt in zijn juiste proporties gezien.
Wij wensen u Zalig Kerstmis
en een gezegend nieuw jaar!

Steun de Actie ‘WENSBOOM’

Namens de redactie van de Gennepenaar
en het kerkbestuur:
Riet Graat, Frans Welles, Frits Sanders,
Dory Murray, Monique Rutten, Holger Rodoe,
pastoor G. Kessels.
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Mevr. Graat-Janssen
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Dhr. Ploum
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Gedoopt

Kaarsjesavond Gennep 21-12-2016

Nayémi Kokx, dochter van Gerrald Kokx en Kimberly
Amanupunnjo, zusje van Janaira.

Het is herfst en de kortste dag komt al snel dichterbij.
Op woensdag 21 december is het zover, dan worden de
dagen weer langer. Gennep viert dan voor de 13e keer
Kaarsjesavond. De Markt in hartje Gennep zal dan
traditiegetrouw weer sfeervol verlicht zijn door een paar
duizend kaarsen.

Jade Junier, dochter van Peter en Jucuinda JunierMartha, zusje van Lana.

Centraal staat bij de Gennepse Kaarsjesavond de massale
samenzang bij kaarslicht. De bijna 200 jarige harmonie
Unitas et Fidelitas zal voor de begeleiding zorgen. Vocal
group de Goldies zal de samenzang ondersteunen.
Hoewel het Gennepse koor de Goldies pas een paar jaar
bestaat heeft het net als de harmonie al een grote
bekendheid opgebouwd.
Burgemeester Peter de Koning en de voorgangers van de
Gennepse geloofgemeenschappen zullen tijdens deze
Kaarsjesavond een korte Kerstboodschap en vredeswens
uitspreken.
Ook bij de dertiende editie van dit evenement zullen
rondom de Markt achter de ramen weer kaarsen
branden, terwijl de electrische verlichting is gedoofd. Op
het plein worden vele honderden belangstellenden uit
Gennep en wijde omgeving verwacht, die in samenzang
en met kaarsen in de hand, massaal kerstliederen ten
gehore zullen brengen. Zoals in alle voorgaande jaren
zijn de kaarsen gratis, al wordt een kleine vrijwillige
bijdrage zeker op prijs gesteld. Vorig jaar waren er,
ondanks het wat tegenvallende weer, naar schatting 700
bezoekers. De belangstelling is de laatste jaren behoorlijk
toegenomen. Het evenement is inmiddels dan ook een
goede traditie geworden.
Het feerieke kaarslicht en de samenzang zorgen zo kort
voor Kerstmis al jaren voor een moment van bezinning
en een voelbaar ingetogen sfeer. Kaarsjesavond Gennep
begint om 19.30 uur.

3

De Gennepenaar

Geldinzamelingsactie voor
De vernieuwing van ons kerkplein

R.K.Parochie H. Martinus Gennep. We hopen een
prachtig en goed toegankelijk kerkplein aan te kunnen
leggen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Actie Kerkbalans 2017:
Mijn kerk verbindt!
Steun uw parochies

De kerk staat midden in de gemeenschap. Om een
verbindende rol in de gemeenschap te kunnen vervullen,
hebben de parochies uw steun nodig. Uw morele steun,
maar ook uw financiële. De verwarming in het
kerkgebouw, de personeelskosten, de voorbereiding van
communicanten en vormelingen, de bloemen die met
Kerstmis zo mooi in de kerk staan: het moet allemaal
ergens van betaald worden.
Steun de Actie ‘WENSBOOM’
Op de eerste zondag van de advent is een start gemaakt
met de geldinzamelingsactie om de vernieuwing van het
Kerkplein bij de St. Martinuskerk in Gennep te bekostigen. Het plein is dringend aan vernieuwing toe en zal
grondig worden aangepakt. Het kerkbestuur wil naast
een nieuw kerkplein ook graag bijpassende, energiezuinige verlichting en meubilair op het plein. In het
voorjaar wordt begonnen met het werk. Maar tot die tijd
zijn er diverse acties om ook die extra dingen mogelijk te
maken.
De eerste actie is de actie ‘Wensboom’. Voor
€2,00 kan een ster gekocht worden en kan men een
wens aan die ster bevestigen. Alleen een wens zonder
ster is ook mogelijk. De sterren worden met kerst in de
kerstbomen in de Martinuskerk gehangen. De wens mag
voor uzelf zijn maar natuurlijk ook voor iemand anders.
Voor de kinderen zijn voor € 3,00 gezellige kerststekers te
koop. Ook hieraan kan een wenskaartje worden
gehangen. Deze persoonlijke kerststekers mogen direct
mee naar huis genomen worden of kunnen na de
gezinsvieringen op kerstavond worden opgehaald.
Pastoor Kessels heeft persoonlijk in Rome
prachtige Kerstkaarten aangeschaft voor deze actie. Deze
speciale Kerstkaarten zijn als setje te koop voor € 10,00.
De kraam op de kerstmarkt is afgelopen
weekend al goed bezocht. Hebt u de kraam gemist?
Tijdens de Kersttocht in Gennep-Zuid op vrijdag
16 december worden ook kerstkaarten, kerstwensen
en kerststekers verkocht.
Wilt u gewoon een financiële bijdrage leveren?
Dat kan natuurlijk ook in de speciale collectebussen. De
collecte van de Kerstmissen wordt geoormerkt voor de
verlichting. Wilt u liever uw financiële bijdrage overmaken?
Voor deze actie is een speciaal bankrekeningnummer geopend: NL 47 ABNA 0616 6886 60. t.n.v

De actie Kerkbalans vraagt aan het begin van het nieuwe
jaar aandacht voor uw financiële bijdrage aan de kerk.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet
zonder! De inkomsten uit de Kerkbijdrage vormen de
financiële basis voor onze parochie. Dankzij uw bijdrage
kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en
nieuwe plannen maken.
Alle parochies in Nederland zijn door de overheid erkend
als Anbi-instellingen. Dat wil zeggen dat uw gift aan onze
kerk fiscaal aftrekbaar is.
Mocht u uw kerkbijdrage voor 2016 nog niet hebben
overgemaakt? Onderstaand vindt u de banknummers
van beide parochies.
H. Norbertusparochie
U kunt uw kerkbijdrage voor de
parochie H. Norbertus storten op
de rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42 ten
name van parochie H. Norbertus.
H. Martinusparochie
De kerkbijdrage voor de
parochie H. Martinus kunt
u storten op de rekening:
NL95 RABO 0135 0361 19
ten name van parochie H.
Martinus.
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar!
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.
Wij rekenen op uw steun!
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In memoriam
Lima Biliyato
* 18-06-1956
† 17-11-2016

Je werd geboren op 18
juni 1956 in Suvavou, Fiji
Islands en je kwam na
jarenlange omzwervingen
25 jaar geleden in Gennep terecht, waar je een
bron van liefde, inspiratie
en gastvrijheid was voor
je nieuwe familie, vrienden, buren en collega’s.
Je ongebreidelde liefde voor je geboorteland Fiji wist je
volledig in te passen in je nieuwe vaderland en menigeen
mocht hier met volle teugen van meegenieten.
Veel vrienden uit de Pacific wisten je te vinden aan de
Niersweg. Samen met familie, vrienden en buren heb je
bruggen geslagen tussen twee volslagen andere
werelden die beiden in je hart verankerd waren.
Jouw aanstekelijke enthousiasme, jouw passie, jouw
kracht en je voorliefde voor de prachtige kleurrijke
Fijiaanse cultuur, zang en dans hebben we helaas al
langer moeten missen, sinds in 2013 kanker geconstateerd werd.
Echter jouw kracht en vechtlust tegen de ziekte heb je
behouden tot je laatste snik. Je streed een ongelijke strijd
tegen een tegenstander waarvan je niet kon winnen.
Maar met gebalde vuisten zei je tegen de artsen: “Ik wil
leven!”
En leven zal je Lima, in onze harten. De herinneringen
aan jou zullen we koesteren.
Vaarwel lieve schat, we zijn zo ongelooflijk trots op je.

In memoriam
Gert van Engelenburg
* 22-11-1963
† 18-11-2016

Nieuwjaarsconcert 8 januari 11.00 uur
kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas
Begin het nieuwe jaar goed. Kom 8 januari naar een
Nieuwjaarsconcert in de zaal van Pica Mare. Breng uw
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(klein-)kinderen en vrienden mee. En onder het genot
van een kopje koffie, thee of ranja geniet u samen van
een ontspannen nieuwjaarsconcert van de Gennepse
harmonie. De Gennepse harmonie bestaat in 2018 maar
liefst 200 jaar. Maar toch is de harmonie nog hard aan
het werk. Op 10 december heeft het jeugdorkest een
geheel zelf georganiseerd en samengesteld concert
gegeven in de raadszaal van het Gennepse Stadhuis. Het
concert werd goed bezocht. Het thema van het concert
was ‘Power for Lungs’. Er is een mooi bedrag bij elkaar
gebracht voor de actie van ‘Serious Request’ tegen
longontsteking.

Op 21 december staat de kerkelijk harmonie pastoor
Kessels bij tijdens zijn eerste optreden op Kaarsjesavond.
En op Kerstavond speelt de harmonie tijdens de gezinsviering. Dan is er nog een kleine verrassing voor de
kerkgangers.
Een drukke tijd dus voor de muzikanten, maar
nog genoeg ruimte om enkele mooie muziekstukken in te
studeren voor het Nieuwjaarsconcert. Denk daarbij aan
de Sabeldans, The Magnificant 7 en Olympic Fanfare.
U weet misschien dat muziek emotie is, maar
ook dat muziek maken goed is voor de ontspanning,
sociale contacten en zelfs de leerprestaties van kinderen.
Daarom willen we ook de blokfluiters van onze eigen
muziekopleiding en de muzikanten van het leerlingenorkest een plaatsje bieden op ons podium. Hun vorderingen zullen u zeker verrassen.
Het nieuwjaarsconcert van harmonie Unitas et
Fidelitas, is een prettige manier om het nieuwe jaar te
beginnen. Zondag 8 januari 11.00 uur bij Pica Mare dus.
De entree is gratis. U bent van harte welkom!!!

we udeuitbuurtvereniging “Helpt Elkand
Dankzij
k voor de mooie Kerst!Van harte nodigen
om Kerstmis samen te vieren in
één van
onze
kerken:
iedereen
na deze
viering
én na de Mis van 21

j de inzet van ongelooflijk veel vrijwilligers werd de
n beideKerstavond
kerken weer
een heel bijzonder gebeuren.
24-12:
• 19.00u
Norbertuskerk: Gezinsviering
l in de
Norbertuskerk
een gebedsdienst met
Kerstmis is een mooie tijd om samen te zijn met het
wensenhele
werd
gevierd, met grote dank aan koor
gezin en met familie de geboorte van het kindje
ance enJezus
de te
vrijwilligers,
stroomde
de Martinuskerk
vieren. Dat willen
wij als parochianen
dan ook
graag
doen
in
deze
gezinsviering.
De
viering
wordt
opaal vol. Het kinderkoor stond als een huis en zong
geluisterd met mooie muziek en zang door ons koor
rren van
de hemel. (foto’s: Pieter Lamers).
Esperance. Daarom nodigen wij u allen van harte uit
om dit Kerstfeest met ons samen te vieren. Werkgroep
van parochianen van de H.Norbertus parochie, Norbertplein 1 in Gennep. Kinderen die willen helpen kunnen zich opgeven bij dhr. V. van Riet: Telefoon: 512022,
email: vpp_van_riet@hotmail.com

chocomel of glühwein aangeboden, waardoor
afloop
een mooi
feest van ontmoeting was.
Eerste
Kerstdag
25-12:
In Martinuskerk
beide kerken waren de Kerstdagen
• 9.30u
H. Mis
opgeluisterddagen,
door hetdie
Damesen Herenkoor.
bijzondere
letterlijk
bekroond werd
feest van Driekoningen.
In het buurthuis “Van Ons” knutselden de kin
kroon en kregen ze een stuk van de drie-koni
met natuurlijk de vraag: wie vindt er iets in d
mag de koning zijn??

• 11.00u Norbertuskerk
H. Mis opgeluisterd door het Gemengd Koor en het
Gelegenheidskoor.

t is er •mooier
dan kinderen,
die tegen het decor
19.30u Martinuskerk:
Gezinsmis
Gezinsmis
het kinderkoor
en deuitbeelden,
harmonie.
e nieuwe
stal m.m.v.
zelf het
kerstverhaal
Kinderen
die
mee
willen
spelen
in
het
kerstverhaal
eid door zang van het kinderkoor en muziekoefenen
van de
op zondag 18-12 om 11.00 uur. Kinderen die mee willen helnie Unitas
Fidelitas?
pen ofetmee
willen spelen in het Kerstverhaal kunnen zich
opgeven via email: info@parochie-martinus-gennep.nl

Daarna was er een gezinsmis in de Norbertus
op bescheiden manier weer het verhaal werd u
maar nu waren het geen herders die kwam
koningen met hun geschenken van goud, w
mirre.
Tweede Kerstdag 26-12:
• 10.00u Martinuskerk
H. Mis met Samenzang Kerstliederen
onder begeleiding van organist Steven
Gerrits.

• 21.00 Martinuskerk
Kerstavondmis m.m.v. het Genneps Vocaal Ensemble.

leven oude tijden!

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor de
Communie en voor het Vormsel gestart. Zo gaa
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Jongerenweekend
Welke weg ga jij?
Welke weg ga jij? Dat is het thema van een weekend dat
het Jongerenplatform van het bisdom organiseert van
vrijdagavond 27 tot en met zondag 29 januari. Het
weekend is bedoeld voor jongeren tussen 18 en 30 jaar.

Het weekend vindt plaats in foyer de charité ‘Marthe
Robin’ in Thorn. Naast lezingen en bezinningsmomenten
biedt het weekend voldoende tijd voor ontmoeting en
gezelligheid. Deelname: € 50,- per persoon. Opgeven via
m.rademaker@bisdom-roermond.nl

Week van gebed voor de eenheid
Jouw hand, mijn glimlach

De week van gebed voor de eenheid tussen alle
christenen (15 – 22 januari) staat dit jaar in het teken van
verzoening. Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’
refereert aan de Reformatie en het ontstaan van de
protestantse kerken, dit jaar precies 500 jaar geleden.
Het herdenkingsjaar is een kans voor alle
christenen om nader tot elkaar te komen. Paus
Franciscus heeft daarin al het voorbeeld gegeven, door
op Hervormingsdag in Zweden aanwezig te zijn bij de
start van de herdenking rond 500 jaar Reformatie. Daar
wees hij vooral op de overeenkomsten tussen christenen
van verschillende kerken en niet op de verschillen.
Tijdens de internationale gebedsweek staat de
verzoening tussen gelovigen centraal. Tijdens die week
staat de tekst van Paulus centraal over de liefde van
Christus die mensen drijft (2. Kor. 5, 14 – 20). Het
beeldmerk op posters en de omslag van een boekje laat
handen zien die naar elkaar reiken. Het drukt verzoening
uit. Ook de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de
uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot
uitdrukking brengen. De gebedsweek voor de eenheid is
een internationaal initiatief, dat ondersteund wordt door
de Wereldraad van Kerken en het Vaticaan.

Huwelijkszondag
Hulpbisschop mgr. Jan Hendriks van het bisdom HaarlemAmsterdam is dit jaar de hoofdspreker tijdens
Huwelijkszondag. Deze ontmoetingsdag voor alle
gehuwden vindt plaats op 29 januari in Steyl. De dag
wordt georganiseerd door het ‘Initiatief Huwelijkszondag’
in samenwerking met het Centrum voor Huwelijk en
Gezin van het bisdom. Tijdens de dag ligt de nadruk op
het mooie van het kerkelijk huwelijk en worden
echtparen in hun trouw bemoedigd.
Voor deze dag is iedereen in Limburg uitgenodigd die kerkelijk getrouwd is. Speciaal welkom zijn
echtparen die een huwelijksjubileum vieren. Het thema
van de dag luidt ‘Ja, ik wil… nog altijd!’
Hulpbisschop Hendriks gaat in zijn
lezing nader in op het sacrament van
het huwelijk als genade. ’s Middags
is er een viering met hernieuwing van
de trouwbeloften voor alle aanwezige
echtparen. Tijdens de dag is er een apart programma
voor kinderen en tieners. Voor een maaltijd, hapjes en
drankjes wordt gezorgd.
Deelname aan Huwelijkszondag kost 30 euro voor
gezinnen en 25 euro voor echtparen zonder kinderen.
Opgeven kan tot 10 januari via m.rademaker@bisdomroermond.nl.
Meer info is verkrijgbaar via: (077) 3734370 of
huwelijkszondag@tele2.nl

Volgende edities

In 2017 zal de Gennepenaar verschijnen op de data: 11
januari; 15 februari; 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 2 januari.

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
19.00
10.00
10.00

Carnavalsmis met de kinderen
Aswoensdag
Voorstellingsmis communicanten
Knutselen Palmpasen en gezinsmis
Eerste H. Communie Norbertuskerk
H. Vormsel Norbertuskerk
Sacramentsdag Martinuskerk
Dankviering en autozegening
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Koren en diensten
Vr
Za

Za 31-12 19.00 uur
Zo 01-01 10.00 uur

Martinuskerk
Martinuskerk

Start van de kersttocht vanaf het Norbertplein
Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Herenkoor
Kerstviering m.m.v. Zonnebloem
Kerstviering m.m.v. Dagbesteding Dichterbij regio-oost
Kerstviering m.m.v. Mikado
Gezinsviering met koor Esperance
Gezinsmis met kinderkoor en Harmonie
Kerstavondmis met Genneps Vocaal Ensemble
Eerste Kerstdag met Dames-en Herenkoor
Eerste Kerstdag met Gemengd- en Gelegenheidskoor
Tweede Kerstdag met samenzang Kerstliederen onder begeleiding van
organist Steven Gerrits
Oudejaarsavond m.m.v. Neij Heijs
Samenzang

Za

07-01 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 08-01 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Herenkoor

Za

14-01 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 15-01 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Géén Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Samenzang

Za

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Dameskoor
Herenkoor

Zo
Di
Do
Vr
Za
Zo
Ma

16-12 18.00 uur
17-12 16.00 uur
17.45 uur
18-12 10.00 uur
20-12 14.00 uur
22-12 11.00 uur
23-12 09.15 uur
24-12 19.00 uur
19.30 uur
21.00 uur
25-12 09.30 uur
11.00 uur
26-12 10.00 uur

21-01 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 22-01 10.00 uur

Norbertplein
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
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Carnavalsclub de Waggelaars
Carnavalsclub de Waggelaars organiseert jaarlijks meerdere carnavalsactiviteiten welke vrij toegankelijk zijn. Ook
dit carnavalsseizoen organiseren we een drietal activiteiten;
prinsenbal, prinsenreceptie en de residentie-avond. Buiten
deze activiteiten ontplooien en onderhouden we gezamenlijke activiteiten met ’t Bombakkes en de Coloradokevers en
met andere senioren carnavalsclubs uit de directe omgeving.
Senioren en ouderen zijn voor ons zeer belangrijk. Om voor
deze groep mensen het carnavalsgevoel te geven, gaan we
ernaartoe. Zo heeft de KBO-Gennep op carnavalsdinsdag
een carnavalssoos en organiseert een groep vrijwilligers een
carnavalsmiddag in het zorgcentrum Norbertushof.

Voor meer informatie over carnavalsclub de Waggelaars
of interesse om bij ons lid te worden bezoek dan onze
website: www.waggelaars.nl of stuur een e-mail naar het
secretariaat: dewaggelaars@gmail.com of neem telefonisch contact op met de secretaris, tel: 06-53698612.
Programma 2017
Maandag 16 januari prinsenbal, wie wordt de nieuwe
prins 2017. Aanvang prinsenbal is om 19.30 uur en de
zaal is open vanaf 18.45 uur. Prinsenbal wordt gehouden
in de feestzaal Pica Mare/4Events. Naast het aftreden
van Prins Michiel d’n 1e en het uitkomen van de Prins
2017 zullen dansgardes en diverse artiesten de avond
opluisteren. Al met al belooft het weer een spetterende
avond te worden zoals dat alleen bij de Waggelaars kan.
Zoals gebruikelijk is de entree gratis voor deze gezellige
en bij velen populaire avond.
Zaterdag 4 februari, receptie Prins 2017 in feestzaal Pica
Mare/4Events. Aanvang receptie is om 18.11 uur. Op
deze avond kan men het prinselijk paar feliciteren. Na
afloop van de receptie gezellig samenzijn met muziek.
Vrijdag 24 februari (daags voor de Mèrtzitting), residentieavond in de Dragonder aan de Spoorstraat. Een gezellige
carnavalsavond met diverse lokale artiesten en uit de
directe omgeving. De avond begint om 20.30 uur, entree is
zoals altijd ook hier gratis. Kom op tijd want vol is vol.
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Terugblik 2016
2016: door Paus Franciscus uitgeroepen tot Heilig Jaar
van de Barmhartigheid zal binnen onze parochies worden herinnerd als het jaar van de onverwachte pastoorswissel. In maart kondigde pastoor Hans Bouman
zijn vertrek aan naar Heerlen en in april konden we al
kennis maken met de nieuwe pastoor Guido Kessels.
Tijdens een zonovergoten eerste zondag in juli werd de
mogelijkheid geboden de gaande en komende pastoor
de hand te drukken. Velen, zeer velen maakten van de
gelegenheid gebruik.
Januari:
Ondanks alle kerkelijke beslommeringen slaagde het
kerkbestuur er in, tot volle tevredenheid van alle partijen, de pastorie in Gennep-Zuid te verkopen. En die
beslommeringen? Nou ja, pastoor Bouman was geen
moeite te veel om daar waar gewenst acte de présence
te geven. Zo was hij getuige van de huldiging van Bertus van As b.g.v. diens 40jarig vrijwilligers schap bij SV
Vitesse ’08 en vergat hij ook de huldiging niet van baritonspeler Erich Kaesler toen die door de Kerkelijke
Harmonie Unitas et Fidelitas in het zonnetje werd gezet
omdat hij 40 jaar lid was van de muziekbond.

Februari:
Door de samenvoeging van
beide parochies Martinus
en Norbertus werden nieuwe bestuursleden gezocht.
Met enige trots kon een
nieuwe penningmeester
worden voorgesteld in de
persoon van Frits Sanders.
Maart:
Begin van deze maand werd bekend dat pastoor Bouman op termijn Gennep zou gaan verlaten. De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie gingen gewoon door.

Maar liefst 25 kinderen hadden zich aangemeld om
3 april en 22 mei de Eerste Communie te ontvangen.
April:
Kon al de nieuwe pastoor
worden voorgesteld. Guido
Kessels moest eerst nog zijn
studie afmaken in Rome,
maar eind juni zou hij definitief zijn intrek nemen in
de pastorie aan de Niersdijk. De kerk in Gennep-Zuid
bestond 30 jaar en maar
liefst 15 kinderen van basisschool ‘de Ratel’ deden hun
Eerste H. Communie.
Mei:
Hemelvaartsdag werd o.l.v.
Jan Eikholt (Gzn) weer het
traditionele dauwtrappen
gehouden en afgesloten
met een Openluchtmis in
de Looi bèj d’n Iesheuvel.
Het bestuur was weer op
volle sterkte nu Holger Rodoe zich beschikbaar had
gesteld en tijdens het traditionele koningsschieten van het St. Martinusgilde
werd Piet Weijers (voor de 4de keer) koning. Een week
later mocht het gilde zijn prachtige, nieuwe uniformen
showen.
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Juni:
Deken Smeets dient in de Norbertuskerk aan 11 jongeren het H. Vormsel toe.
Juli:
Afscheid en welkom pastoor Bouman en pastoor Kessels.
Een gedeelte uit de laudatio in ‘de Gennepenaar’ van juli.
… Communie- en Vormselvoorbereiding kregen een nieuwe
aanpak. Hij betrok de kinderen bij de vieringen en zat samen
met hen op de altaartrappen. Hij zag kansen en maakte verbindingen. Liet het vredeslicht vanuit Wenen naar Gennep
brengen en nam het mee naar de Kaarsjesavond…

Bij zijn afscheid ontvangt pastoor Bouman uit handen van
burgemeester Peter de Koning de gemeentelijke onderscheiding “Ganapja” vanwege zijn bijzondere verdiensten voor Gennep. Pastoor Kessels ontvangt van deken
Smeets de sleutels van zowel de St Martinuskerk als de
St Norbertuskerk.

September:
Al weer enkele jaren wordt
het nieuwe schooljaar na
de zomervakantie geopend
met een gezinsmis waarbij
de muziek wordt verzorgd
door de Muzieknootjes o.l.v.
Jacqueline Fijnaut.
Oktober:
We vieren samen met de paters van de Congregatie van
de Hl. Geest het feit dat deze zich 90 jaar geleden in
Gennep gevestigd hebben. Op dit moment kunt u via
gennepnu.nl aardig wat historische foto’s bekijken.

Het Genneps Vocaal Ensemble verzorgt in de Martinuskerk een schitterend jubileumconcert. In een tot de
nok gevulde kerk wordt dirigent Ernst Lamers door burgemeester de Koning na afloop gehuldigd en krijgt een
koninklijke onderscheiding
opgespeld.
November:
Staat traditioneel in het teken van onze patroonheilige. Dan
vieren we ook de vrijwilligersdag en viert het Gilde zijn teerdagen. Deze viel dit jaar toevallig samen met de opening van
het carnavalsseizoen wat op gepaste werd gevierd tijdens
een avondmis met alle plaatselijke carnavalshoogheden.

Het definitieve afscheid
van Coen Ploum als kerkbestuurslid nadert. Het kerkbestuur dankt hem hartelijk
voor de prettige samenwerking en fijne vriendschap
van een warm, inspirerend
en aimabel mens.

Na afloop van de dienst werd pastoor Kessels door Stadsprins Barend I benoemd tot Ere-compaen.
December:
Verderop in deze ‘Gennepenaar’ vindt u allerlei nieuws
over wat er tijdens feestmaand december zoal te doen is.

De Gennepenaar
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Jubilea in 2017

GENNEP. Volgend jaar staat de gemeente Gennep in
het teken van een groot aantal officiële herdenkingen.
Op dit moment zijn dat er drie en het zouden er zomaar
vier kunnen worden. Het begint 21 januari al als in de
raadszaal van het stadhuis de aftrap wordt verricht van
400 jaar stadhuis Gennep. Op dat moment heeft de
tentoonstelling 100 jaar toneelvereniging “Matigheid
en Genoegen” in Museum Het Petershuis hopelijk al
een record aantal bezoekers getrokken. Deze wordt nl.
zaterdag 17 december a.s. door Grad & Grad geopend.
Begin november heeft paus Franciscus in Zweden het
herdenkingsjaar 500 jaar Reformatie officieel geopend
en 1 januari a.s. is het precies 200 jaar geleden dat
‘de Jansberg’ in Nederlandse handen kwam.
En van al deze gebeurtenissen gaan we volgend jaar in
‘de Gennepenaar’ berichten. Van de ene kant omdat er
duidelijke dwarsverbanden zijn en we van de andere
kant steeds meer ervaren dat ‘de Gennepenaar’ in een
behoefte voorziet. Niet alleen worden we steeds vaker
benaderd en gevraagd naar de advertentiemogelijkheden maar ook om artikelen te plaatsen die elders
(zijn) blijven liggen.
400 jaar
Stadhuis Gennep
Zondag 18 juni 2017 vindt
er vanuit de Martinuskerk een grote historische
Sacramentsprocessie plaats.
Oude tijden herleven en hier
is een belangrijke taak weggelegd voor het kerkbestuur
en vrijwilligers.

500 jaar
Reformatie
Als eerbetoon aan de inwoners van Gennep van
alle tijden heeft Gennep internationaal de titel “GennepReformatiestad” gekregen.
Gennep is de oudste protestantse gemeente van Nederland en heeft in de loop der
eeuwen een warme band opgebouwd met de protestantse
inwoners van Goch en omgeving. In de loop van volgend
jaar zijn er aardig wat (gezamenlijke) activiteiten gepland.

100 jaar
Matigheid & Genoegen
Ook hier gaan we aandacht aan besteden omdat de vereniging in de loop van die 100 jaar een oh zo belangrijke
rol heeft gespeeld in het Gennepse.

200 jaar
St. Jansberg
Op dit moment is het hier op het gebied van pr en zo
nog oorverdovend stil. In combinatie met de andere herdenkingen/vieringen kan het niet anders of hier
gaan we ook aandacht aan schenken.

Op die manier hopen we ook te groeien en nog interessanter te worden dan we nu al zijn. Oftewel: voldoende
redenen om ook volgend jaar (weer) reikhalzend uit te
zien naar ‘de Gennepenaar’

De Gennepenaar

Dekenale boeteviering in Paterskerk
Venray - 20 december om 19.00u
Op dinsdagavond 20 december vindt er om 19.00 uur
een boeteviering plaats in de Paterskerk in Venray
(Leunseweg 3). De parochies van het dekenaat Venray,
dus ook onze Gennepse parochies, doen dit samen.
Enkele dagen vóór de Kerst komen we bij elkaar om ons
innerlijk voor te bereiden op het Kerstfeest. We keren
ons naar binnen in een gebedsviering, in intieme sfeer.
Pastoor Kessels zal voorgaan in deze viering. Er is tevens
gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening
te ontvangen.

Sacrament van Boete en Verzoening

Naar: www.koningshoeven.nl/nl/abdij/sacrament.php
Rond het ‘sacrament van boete en verzoening’ leven
allerlei vragen. Niet alleen vragen maar vooral ook
gevoelens. Het is goed om vooraf eens bij ons zelf na te
gaan welk gevoel ik heb bij dit sacrament. Voor velen in
de westerse wereld is dit sacrament verdwenen uit hun
religieus leven. Toch moet je hier oppassen voor
generalisatie. Wie ooit in landen als Italië, Spanje maar
zelfs het geseculariseerde Amerika is geweest, ziet daar
de zgn. geseculariseerde westerse mens nog steeds
biechten.
Het verleden en verhalen uit het verleden spelen
hier een grote rol in onze houding tegenover het
sacrament van de biecht. Veel mensen zullen zich
herkennen in het verhaal van SP-fractievoorzitter van de
2e Kamer, Jan Marijnissen (55): “Ik ben zes jaar lang
misdienaar geweest. In de vijfde klas lagere school heb ik
mijn vader ten grave gedragen. Ik werd naar een
kostschool gestuurd, de karmelieten in Oldenzaal. Ik was
verplicht te biechten. Ik wist nooit wat ik moest zeggen.”
Jonge mensen van nu herontdekken vaak het
sacrament. Zij zijn niet beladen met een ervaring of een
gevoel uit het verleden. In een boek las ik het volgende
getuigenis van een jongen van 20 jaar: “Ik probeer
wekelijks te biechten. Ik ben blij dat ik het mag doen. Het
is een weg naar de heiligheid. Mijn doelstelling is om
dicht bij God te komen”.
Wat is biechten?
Het woord biechten komt in het Nederlands voor het
eerst tussen 900 en 1000 voor. Het bestaat volgens de
Dikke Van Dale dan uit een samentrekking van de
woordjes: ‘bi’ en ‘ghichten’. Bi betekent ‘bij’ en ghichten
betekent ‘belijden’. Biechten is dan: iets bij iemand
belijden. Je merkt dan al meteen op dat in het woordje
biechten het accent sterk ligt op het belijden.
Sinds Vaticanum II spreekt de kerk in haar
officiële documenten niet meer van biechten. Er wordt
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consequent gesproken over het ontvangen of het vieren
van het ‘sacrament van boete en verzoening’.
Boeten is een woord uit de visserij. De vissers
boeten hun netten ná iedere vangst en dat betekent dat
zij hun netten herstellen, repareren, weer heel maken. In
het woord verzoening komt dat ‘heel maken’ ook weer
terug. Verzoenen is één maken of één worden. Het
accent ligt nu veel meer op de ‘viering van het herstellen’
en het ‘één worden’ of ‘heel worden’.
Waar moet je nu van hersteld worden?
Waarom als mens heel en één worden? Zowel God als de
mens is relatie. Van God zeggen we dat Hij liefde is.
Liefde is altijd verbondenheid en daarom is God altijd
relatie. Niet alleen in zichzelf als Vader, Zoon en H.Geest,
maar ook naar buiten toe, naar de schepping en naar de
mens. De mens als beeld van God is ook relatie want
hij/zij staat in verbondenheid met zichzelf, met anderen,
met God en de dingen. Zowel God als de mens zijn geen
eilanden, maar weefsels van relaties. Zo is de mens door
een net van draden verbonden aan God, de dingen en de
medemens.
Is deze verbondenheid nu een gebondenheid?
Door de mogelijkheid om vrij te kiezen kan de mens
kiezen voor het aangaan van dit weefsel van relaties of
juist de draden van verbondenheid niet aangaan of zelfs
verbreken. De mens is vrij om verbondenheid aan te
gaan of deze te verbreken. Het verbreken van deze
verbondenheid met God, de dingen en de medemens
noemen we in het christendom ‘zondigen’. Dat de mens
in staat is om te zondigen, is de keerzijde van zijn waarde
om verbondenheid aan te gaan. Bekering, boete en
verzoening zijn vrije mogelijkheden van de mens om de
verbroken verbondenheid met God, de dingen en de
medemensen weer te herstellen, één te maken.
Wanneer we in onze dagen moeite hebben om
over zonden te praten, laat dat iets zien van onze
samenleving. In een sterk geïndividualiseerde
samenleving staat het ‘ik’ centraal. Woorden als
verbondenheid of solidariteit spelen nauwelijks een rol.
En als ze al een rol spelen dan is het vanuit de houding
dat ik zelf wel bepaal.
Wanneer er geen verbondenheid beleefd wordt
dan beleven we ook niet de gebrokenheid van deze
verbondenheid. Als wij geen band met God hebben, geen
beleefde verbondenheid, dan is zonde een inhoudsloos
begrip. Zonde krijgt pas betekenis in een beleefde
verbondenheid met God, de dingen en de medemens.
Pas wanneer jij van iemand houdt dan ervaar je ook de
broosheid en de gebrokenheid.
Het gaat niet om de graad van de zonde, maar
om de levensrichting die je kiest en wilt inslaan. Hij alleen
kan onze verbondenheid met God, de wereld en de
mensen herstellen.
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Vroeger (35)
Mijn leven als misdienaar
Kerstmis toen en nu!
Als de adventstijd is aangebroken, denk ik onwillekeurig terug
aan de voorbereiding van Kerstmis in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog. Hoe anders was
het toen. Niet alleen in de kerk,
maar ook bij de mensen thuis
was het verschil met nu onmiskenbaar. Wij als misdienaar hadden een zwarte toog ter beschikking die gemaakt was van een oude priestertoog. De
pastoor had in zijn naoorlogse “bedeltochten” die hij elk
weekend hield ook wel eens een paar misdienaartogen
op de kop weten te tikken. Die werden dan door
“Dooreke”van de pastoor passend gemaakt. Heel vaak
waren het niet de mooiste en de beste togen waar hij
mee thuiskwam. Het waren veelal zogenaamde “weggevertjes” of afdankertjes, maar in die tijd was het
motto: “Als je niets hebt, is alles goed”. Ik weet nog heel
goed dat de pastoor een keer een paar rode togen had
weten te organiseren. De bijpassende “superplies” waren
aan de mouwen en aan de onderkant met kant afgezet.
Deze prachtige uitmonstering mocht echter alleen met
heel hoge feestdagen gedragen worden vond de pastoor.
Kerstmis en Pasen waren de dagen dat wij met dit
“feesttenue” de Mis mochten dienen. Joep en ik waren
de uitverkorenen. Nooit heb ik met zoveel plezier de
Nachtmis gediend. Wij verbeelden ons dat we er uit
zagen als een kardinaal. De andere misdienaars liepen in
het “zwart”. Wij vonden het helemaal niet erg dat we
drie Missen achter elkaar moesten dienen, zoals dat in
die tijd gebruikelijk was!
Kerstbomen
Voor de oorlog en ook tijdens
de oorlog nog, kenden wij in
Groesbeek geen kerstbomen.
Niet in de kerk en ook niet bij
het “Kerststalletje” thuis. De
pastoor was zwaar tegen
kerstbomen. Hij vond dat de
kerstboom met al de kaarsjes
er in, maar afbreuk deed aan
het Kerstkindje in de kribbe.
Alle aandacht (vond hij),
ging dan uit naar de kerstboom. Daarnaast vond hij
dat de kerstboom maar een
over-blijfsel was uit de oude
Germaanse heidense cultuur.
De eerste kerstboom kwam

in de kerk, ik meen in 1946. De mensen waren terug van
de evacuatie en hadden in de Achterhoek gezien dat er
naast de kerstgroep in de kerk een prachtige kerstboom
in volle glorie stond te pronken. Dat wilde men ook wel
en na langdurig overleg met de pastoor kreeg de groep
die de kerststal opbouwde, de toestemming om naast de
kerststal een kerstboom te plaatsen. Handelaren in
kerstbomen waren er in die tijd nog niet. Omdat er in
Groesbeek tengevolge van de oorlog géén grote
onbeschadigde kerstboom meer te vinden was, werd de
boom in Heumen (min of meer illegaal) gekapt.
Trouwens mijn vader heeft nadien (veel later) nooit één
kerstboom gekocht. Met de bijl (aks) in de ene hand en
een fraaie kerstboom in de andere, kwam hij steevast
halverwege de advent uit het natuurreservaat “De
Bruuk” terug. Hij had toestemming om in dat natuurreservaat gras te maaien voor strooisel, dus redeneerde
hij, daar viel ook een kerstboom onder!!
“Heilig putje”
Zowel in de vooroorlogse kerk als ook in de nieuwe kerk
zat er in de sacristie een “Heilig putje”. Nu durf ik er een
heel goede fles wijn onder te verwedden dat 90 % van de
beminde parochianen dit niet weet! Hoe zag zo’n Heilig
putje er dan uit? Het was een soort gootsteentje van
ongeveer 60x60x60cm.
uit een brok natuursteen
gekapt, met onderin een
afvoer. Ik kreeg van de
pastoor een keer de opdracht het oude wijwater maar in het heilig
putje te laten lopen. Een
Heilig putje(?) in Groesbeek, ik kon het mij niet voorstellen. Hier wilde ik toch
wel wat meer van weten en probeerde er via een omweg
meer van te weten te komen. Ik vroeg aan de pastoor of
de Paus heilig was. Ja, Jan zei hij, die is heilig. “En gij
meneer pastoor,” vroeg ik, “bende Gij Heilig?” “Nee Jan”,
zei hij, “ik ben echt niet heilig”. En dan die “götsteen” wel
vroeg ik. “Jan”, zei hij op z’n Brabants, “Gij mot nie zo
diep naodenken”. Hij vertelde mij dat daarin de kelken en
het altaarlinnen in gewassen werden. Ook de kruimels
van de Hosties en de restje wijn die in de kelk waren
achtergebleven verdwenen daarin. Lang was ik met dit
antwoord wel tevreden, maar mijn nieuwsgierigheid
bleef bestaan. Ik kom hier later nog wel eens op terug!
Met of zonder Heilig putje, ik wens al de lezers van mijn
belevenissen als misdienaar een:
Gelukzaolig Kerstfeest
en enne Goeie Roetsj naor 2017!
Gennep, december 2016
Jan Eikholt (Gzn.)
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KINDERPAGINA
Dit keer staat de pagina in het teken van Kerst

Het is al weer
bijna Kerstmis.
Kleur je de
adventskalender
hiernaast mooi
in? Kijk op de
kalender thuis
welke datum het
vandaag is en
kleur de sterren
tot en met
vandaag.
Je mag elke dag
een ster
inkleuren tot het
Kerst is.

Met Kerst is er weer een gezinsviering. Wil je meedoen in het Kerst-spel of met
iets helpen tijdens de Mis? Meld je dan aan op info@parochie-martinus-gennep.nl
of kom gewoon binnenlopen op zondag 18 december om 11 uur in de
Martinuskerk om mee te oefenen.
De gezinsviering is op Kerstavond om 19.30u. Iedereen is van harte uitgenodigd!
Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Kessels
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl
Kinderpagina 23, December 2016
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