
 
In de 40-dagentijd denken we terug aan het Joodse volk, dat na de uittocht uit Egypte 
onder leiding van Mozes 40 jaar onderweg was naar het beloofde land. In iedere reis 
zijn er twee zaken het belangrijkst: waar kom je vandaan? Waar ga je naar toe? Als je 
dit helder hebt, krijgt ook de reis zelf zin. 
Vaker stellen we ons de vraag waar de wereld naar toegaat, als we horen over grote 
problemen ver weg (zoals IS ) of problemen dichtbij ( zoals een conducteur die wordt 
bedreigd ). De negativiteit kan dan de overhand krijgen, zoals het Joodse volk de reis 
door de woestijn helemaal de neus uitkwam. Maar dan komt weer de vraag: 
waarheen willen we onderweg zijn? Zij waren geroepen onderweg te zijn naar het 
Beloofde Land: wij zijn allemaal geroepen om te bouwen aan het Rijk Gods, geroepen 
om juist in dorre tijden Gods liefde uit te dragen en vandaaruit te leven. De 40-
dagentijd laat ons bezinnen op de vraag, welke meerwaarde we zelf kunnen hebben 
om de wereld ondanks alles toch steeds een beetje mooier te maken. Gaan we 
daarom vol goede moed verder op tocht! 
 
Pastoor Bouman 
 

 
De verdeling van de vieringen is net zoals vorig jaar anders dan in de gewone 
weekenden, dus graag uw bijzondere aandacht zodat u niet aan een gesloten deur 
staat: 
Za 04-04 19.00 Martinuskerk, plechtige Paaswake, Dameskoor 
Zo 05-04 11.00 Norbertuskerk, Eerste Paasdag, gemengd koor 
Ma 06-04 10.00 Martinuskerk, Tweede Paasdag, Herenkoor 
 

 
Een aantal parochianen treft bij deze Gennepenaar een bijlage aan, die willekeurig 
werd meegegeven. Een medewerker van het bisdom heeft ons gevraagd mee te 
werken aan een enquête over geef-gedrag van parochianen. Natuurlijk is het 
kerkbestuur ook zeer benieuwd naar de uitkomst van dit anonieme onderzoek! 
Wie geen formulier heeft ontvangen maar toch een mening kenbaar wil maken, kan 
dit doen op de speciaal ingerichte website http://www.geefgedrag.nl/ .Dank voor uw 
medewerking! 
 

 
In het kader van het Norbertusjaar organiseert het LGOG een lezing over Norbertus 
in ons oude stadhuis. De lezing zal worden verzorgd door de bekende hoogleraar 
Peter Nissen van de Radboud. Verderop in deze Gennepenaar meer over deze lezing 
en over het Norbertusjaar. 
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Vormelingen in actie 
 
Onderweg naar hun Vormsel op 14 juni nemen de 
vormelingen aan diverse activiteiten deel. Zo namen ze 
deel aan een avond, verzorgd door pastor Cor Maas. 
Vervolgens keken ze samen in 4events naar een film over 
het leven van Jezus, om zo de herinneringen aan eerdere 
lessen weer wat op te frissen. 
Als volgende stap kwamen drie van de vier groepjes aan 
de beurt om samen te Mis te dienen. Want als je dat 
doet, kun je niet passief schuilen in de kerk maar moet je 
vanzelf na gaan denken: wat vieren we in de kerk? 
Waarom doen we wat we doen? 
Wat iedereen opvalt is dat de vormelingen dan even 
onwennig beginnen: wat moet ik doen? Wat wordt er 
van mij verwacht? Maar laat niemand iets zeggen over 
de “jeugd van tegenwoordig”: allemaal gaan ze even 
serieus aan de slag met de wil om het ook echt góed te 
doen. Ze nemen het bijzonder serieus! 
Natuurlijk blijft er een beetje de stille hoop dat ze de 
smaak te pakken hebben en zo vaker in de kerk willen 
helpen! 
Als eerste groepje kwamen Eline, Luke en Lise in de 
Norbertuskerk aan de beurt. 

 
Femke, Jan, Danny en Nina deden hun best in de 
Martinuskerk. 

Waarna de beurt aan Pien, Lynn en Anja weer in de 
Norbertuskerk was. 

Een vierde groepje volgt binnenkort. Ondertussen zijn 
ook de voorbereidingen voor de Christoffeldag en voor 
de Vormselmis zelf in volle gang! 
 
Aswoensdag goed gevierd 
 
 

 
Of het ligt aan St. Clara of aan de worsten of dat de 
deken een ander lijntje heeft…. niemand weet het, maar 
het weer hielp enorm om een goede carnaval te vieren. 
In de Aswoensdag maakten we in een sfeervolle Mis een 
goed begin aan de Veertigdagentijd, die nu onderweg is. 
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Na de bijzondere Missen van Advent, Kerstmis en 
Carnaval gaan we met de kinderen aan de slag voor 
Palmpasen! Een mooi, oud gebruik; veel volwassenen 
kunnen zich nog goed herinneren hoe ze vroeger met de 
hele school een Palmpasenkruis maakten, en vervolgens 
in een stoet over straat trokken, vaak naar de kerk. Het 
kruis hield je niet voor jezelf als kind, maar gaf je aan 
iemand die ziek was of het moeilijk had. 
 
Tijden zijn veranderd; het is geen schoolgebeuren meer. 
Maar moet dit mooie gebruik én de boodschap daarvan 
dan verdwijnen? 
We gaan er dus zelf mee aan de slag! 
 
We doen dat als volgt voor de kinderen van de beide parochies St. Martinus en St. Norbertus: 
 
Zaterdag 28 maart 2015: 

 in Buurthuis Van Ons (Norbertplein). 
Wij zorgen voor alle materialen om het kruis te maken 
Als je zelf nog wat extra versierinkjes mee wilt nemen om het kruis nog wat mooier te maken: graag! 

, want we zitten rond etenstijd. Ook kijken we wat 
we dan nog moeten afspreken voor de Mis in de kerk en ruimen we samen op. 

in de Norbertuskerk, naast het Buurthuis. We leggen alle kruisen voorin de kerk; tijdens 
de Mis mogen de kinderen met van alles helpen. Natuurlijk zingt ons kinderkoor! 

, om daarna zelf aan iemand te geven die ziek is of het moeilijk 
heeft. 

 
We hopen op HEEL veel kinderen en HEEL veel mooie kruisen, maar willen wel graag tevoren weten hoeveel materiaal en 
broodjes we nodig hebben!  op de 
pastorie Martinus (Niersdijk 1) of Norbertus (Norbertplein 18), of over te typen en te mailen naar: 
info@parochie-martinus-gennep.nl  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon en/of e-mail:…………………………………………………………………………………………  

  
 
Aantal volwassenen:  …………………………………………. 
 
Aantal kinderen: …………………………………………………. 
 
Leeftijden kinderen: ……………………………………………. 
 
Aantal kruisen dat we gaan maken:  .…………………..  
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In Memoriam 
 

Maria 
van der Zeeuw-

Flipsen 
 

*  21-08-1940 
†  06-02-2015 

 
echtgenote van 

Louis van der 
Zeeuw 

moeder van 
John en Dyonne 

 
 
De laatste dagen 
van Maria’s leven was ze intens samen met ons gezin en 
deze waren heel bijzonder. Bijzonder, net als de vrouw 
die zij was.  
Maria maakte met iedereen contact, recht vanuit haar 
hart. Ze oordeelde nooit en veroordeelde niemand. 
Diegenen die haar echt goed gekend hebben vertellen 
ons nog steeds hoe lief, vrolijk en integer zij was. En ook 
dat zij bij hen een speciaal plaatsje in hun hart heeft 
gekregen en haar enorm zullen missen.  
Maria is in Deurne in een groot gezin geboren waar ze 
samen met haar broers en zussen een fijne jeugd had. 
Samen met haar zusje Annie fietste zij veel en graag en 
legde daarbij grote afstanden af. De zusjes maakten 
onderweg natuurlijk van alles mee en hadden de 
grootste lol.  
Tijdens haar opleiding Z-verpleegkunde op de Maria 
Roepaan in Ottersum /Ven-Zelderheide, leerde ze Louis 
kennen. Louis voetbalde bij Vitesse’08 uit Gennep 
waarvoor hij vaak scoorde. De eerste wedstrijd die Maria 
bezocht bleek erg gedenkwaardig voor de “goalgetter 
van de Nijmeegseweg”. Door de zenuwen werden er die 
wedstrijd geen doelpunten gemaakt, maar vanaf toen 
was de liefde een feit. 
Maria en Louis trouwden op 2 augustus 1963 en al 
spoedig werd het huwelijk bezegeld met de geboorte van 
John en Dyonne. Ondanks het langzaam zichtbaar zieker 
worden van Maria kent hun jeugd talrijke fijne 
herinneringen: vele bezoekjes aan alle familieleden in 
Gennep, Deurne, Bakel, Cuijk, Malden, Nijmegen, 
Vlierden, Geleen en Bergen, picknicken in het bos,  
zwemmen in de Maas, bijzondere uitstapjes maken als 
‘zwermen vogels bekijken’, samen veel ‘spelletjes doen’ 
en heel veel liedjes zingen.  
De laatste jaren zong zij wekelijks voluit mee tijdens de 
zangmiddagen in de Toko van Maria Mackenzie. Daar 
genoot zij enorm van. De liedjes zijn altijd gebleven, tot 
het einde toe hebben we samen veel gezongen.  

Met de komst van haar kleinkinderen Julan, Roza, Skip en 
Tom was zij erg in haar nopjes. Zij genoot van een 
bezoekje en informeerde altijd geïnteresseerd naar ze. 
Tijdens haar laatste knutselmiddag schilderde zij 
prachtige gouden briquetjes voor de 2 jongste klein-
kinderen die zij op haar ziekbed nog zelf aan ze heeft 
kunnen geven.  
Maria vertelde de laatste dagen van haar leven dat ze zo 
fijn droomde. Zij vertelde te dromen van de hemel en dat 
ze heeft gezien hoe fijn het daar was. Met een glimlach 
en in alle rust is ze in onze armen van ons heengegaan.  
Wat zal Louis zijn Marie missen! Wat zullen wij ons 
Moederke missen! Maar zij blijft voor altijd in ons hart en 
in onze herinneringen waardoor zij in ons voortleeft.  
 

 
Namens ons mam en ons pap willen wij al onze 
familieleden, vrienden en bekenden uit zowel de 
Nederlandse als de Molukse gemeenschap, mede-
werkers van Maria Mackenzie, overige zorginstellingen 
en de kerk danken voor de steun die zij door de jaren 
heen hebben gegeven aan ons gezin. Jullie zijn enorm 
belangrijk voor ons geweest en zijn dit nog steeds.  
 
John en Dyonne 
 
In Memoriam 
 

An Holtermans-Rutten 
* 02-11-1922 
† 18-02-2015 

 
Als een vogel zou ik willen zijn 
Zomaar vliegen in de lucht 
Even los van de zorgen 
En dan weer terug 
Om met frisse moed weer te beginnen 
Op de plaats waar ik heb gestaan 
 

 
Agenda relevante data 2015 
 
Za 28-03 16.00 Knutselen Palmpasen 
Zo 05-04  Pasen 
Do 09-04 20.00 Lezing Norbertus 
Zo 12-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk 
Za 18-04  Christoffeldag Vormelingen 
Zo 26-04 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Do 14-05  Dauwtrappen Hemelvaart 
Zo 14-06 11.00 H. Vormsel in de Norbertuskerk 
Zo 28-06  Autozegening en dankviering 
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Theo Hermsen 
 
* 26-03-1952 
† 18-02-2015 
 
At the end of the storm                                                                                                                             
there`s a golden sky                                                                                                                                                   
and the sweet silver song of 
the lark 
 
Walk on, walk on, with 
hope in your heart                                                                                                        
and you`ll never walk alone                                                                                                                                     
you`ll never walk alone 
 
Na jaren “zorgen” voor anderen, dachten we te gaan 
genieten van elkaar en van het leven. Het mocht niet zo 
zijn. Ik hou van je. Margret 
 
We hebben liever jou hier pap in plaats van alle 
herinneringen! We gaan je enorm missen, alles aan je 
pap. We houden van je en je zal altijd een plek in ons hart 
hebben. Chris & Fred 
 
Lieve papa,  
geen woorden kunnen beschrijven hoeveel ik van je hou. 
Ik zal je missen, je lieve lach, je zorgzaamheid, je knoaie 
en zelfs je eigenwijsheid. Elke seconde, elke minuut, elk 
uur van de dag zal je een speciaal plekje hebben in mijn 
hart. Dikke kus Marcia 
 
Weet dat ik voor je dochter en kleindochters zal zorgen 
en ze in de gaten hou. Ik zal je missen Thei. Dirk 
 
Opa droeg ons op handen! Dank je wel en heel veel 
kusjes. Amber, Nynthe, Evy en   
 
Een kus van Koos en een   van Senne en Demon. 
 

 
In 2015 zal de Gennepenaar verschijnen op 22 april; 3 
juni; 1 juli; 2 september; 7 oktober; 11 november; 16 
december. 
Dit betekent dat kopij voor de volgende editie uiterlijk 
dinsdag 14 april ingeleverd moet zijn bij de redactie; 
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu. 
 
 
 
 

 
In 2015 is het 900 jaar geleden dat Norbertus zich 
bekeerde. Deze geboren Gennepenaar (Genneperhuis) 
zou één van de grootste heiligen van de kerkgeschiedenis 
worden. Zo stichtte hij vele kloosters, bekend als de 
Norbertijnen. Uiteindelijk werd hij aartsbisschop van 
Maagdenburg. Gezien het jubileum zijn er dit jaar veel 
activiteiten, vanuit verschillende kanten georganiseerd.  
Zo zal er vanaf juni een tentoonstelling zijn; en een werk-
groep is druk bezig met een diapresentatie. Ook zal er 
een feestelijke H. Mis plaatsvinden op 7 juni in Xanten, 
waar hij kanunnik was. Daarover later in het jaar meer! 
Vooraan in het programma staat een: 
 

Georganiseerd door het LGOG. Deze lezing wordt 
gehouden door prof. Peter Nissen uit Nijmegen, die ook 
over Norbertus publiceerde. 

De lezing is op donderdag 9 april om 20.00 in het 
stadhuis. Toegang leden LGOG is gratis, anderen € 3,- per 
persoon. 
 



Norbertusparochie
Pastoor:

T (0485) 51 18 88

Kerk:

Kantoor:

T (0485) 51 51 00

Website:

Vermelding: 

Uitvaarten:
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Met dit thema zullen 9 leerlingen van de RK basisschool “De Ratel” op zondag 26 april voor het eerst de H. Communie 
ontvangen. 
 

 
Bovenste rij vlnr: Ymke Linthof, Angel Snijders, Silas Mayrhofer, Lisa Petronilia en Demi Voss. 
Onderste rij vlnr: Shahina Xhofleer, Maud Sutmuller, Delana Hermse en Daan Dinnissen. 
 
 
We wensen de kinderen van de beide parochies dan ook een hele goede verdere voorbereiding toe!  
Ze zijn mooi, samen zijn ze kleurrijk: ze maken onze gemeenschap mooi en geven kleur! 
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Met dit thema bereiden 13 leerlingen van obsj “Elckerlyc” en RK basisschool “Maria Goretti” zich voor op hun eerste H. 
Communie op zondag 12 april.  

Boven  vlnr: Lotte Snellen, Casper Reijs, Luuk Teunissen, Leco Franken, Thomas Achterberg, Noor Bögels en Matthijs 
Houtepen. 
Onderste rij vlnr: Stan Snellen, Marijn Bögels, Jarno Lange, Dirk Kersten, Maud Reijs en Noa Franken. 
 
 
Voor de beide parochies samen was er onlangs één voorstellingsmis. De kinderen werkten prima samen en voelden zich 
helemaal thuis: ze stelden zich voor, namen lees- en doetaken voor hun rekening en vierden aandachtig mee. 
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Za 21-03 19.00 Samenzang 
Zo 22-03 10.00 Samenzang 
Za 28-03 19.00 GEEN H. Mis. U bent welkom in de gezinsmis van Palmpasen 
   om 17.45 in de Norbertuskerk 
Zo 29-03 10.00 Palmpasen. Herenkoor 
Do 02-04 19.00 Witte Donderdag Dameskoor 
Vr 03-04 15.00 Kruisweg 
  19.00 Goede Vrijdag samenzang 
Za 04-04 19.00 Paaswake Dameskoor 
Zo 05-04 10.00 GEEN H. Mis. Welkom op 11 uur in de Norbertuskerk 
Ma 06-04 10.00 Tweede Paasdag, Herenkoor 
Za 11-04 19.00 Samenzang 
Zo 12-04 10.00 Eerste H. Communie Maria Goretti en OJS Elckerlyc 
Za 18-04 19.00 Samenzang 
Zo 19-04 10.00 Samenzang 
Za 25-04 19.00 Samenzang 
Zo 26-04 10.00 Herenkoor 
 
Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het 
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt. 
Iedere dinsdagavond  is er om 19.00 uur een avondmis in de nieuwbouw van de 
Norbertushof: ook niet-bewoners zijn van harte welkom. 

 
Voor het religieus museum De Crypte onder de St. Martinuskerk hebben zich een 
paar mensen gemeld als gastvrouw/heer; er is nog plaats! Het gaat om de 
zondagmiddagen van 14.00-17.00 uur; vanaf Tweede Paasdag tot 1 oktober. U bent 
dan telkens met tweeën en komt maar eens per maand aan de beurt. 
Inlichtingen en opgave bij E. Schafrat T 511848; P. Sluiters T 511683; A. v. Lieshout-
Wessels T 511670; J. Noij T. 512480; deken E. Huisman T 325322.   
 

 
Weleens in een echte grote tuin 
willen werken? Lekker ontspannen 
bezig zijn in de buitenlucht. Dat kan 

gratis en voor niks. Probeer het eens en doe mee met NL 
Doet!. Aanstaande zaterdag 21 maart van 9 tot 12 uur kunt 
u zich helemaal uitleven in het gebied rondom de St. 
Martinuskerk in Gennep. U wordt ontvangen met koffie en 
er is voldoende gereedschap. Probeer het gewoon een 
keer en geniet samen met anderen van de Hollandse 
Bodem, gewoon in Gennep. 
U kunt zich aanmelden via www.NLdoet.nl  of telefonisch via T  511888. Natuurlijk 
mag u zaterdag ook gewoon naar de Martinushof komen en meedoen.  

Pastoor:

T (0485) 51 18 88

Em.-deken:

T (0485) 32 53 22

Kerk:

Kantoor:

Website:

Andere betalingen:

Vermelding: 

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

Kinderpagina 7, maart 2015 

      
Hallo allemaal, 

Welkom op alweer de zevende kinderpagina in de Gennepenaar! Deze pagina met allerlei leuke 
en interessante dingen is speciaal voor jullie: de kinderen van de St. Martinus- en de 
Norbertusparochie. 

Dit keer staat de pagina in het teken van Palmpasen en Pasen! 

 

 

  KINDERPAGINA   

  
  

 

Op zondag 29 maart is het Palmpasen. Op deze dag 
herdenken we de feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem. De mensen begroetten hem door te zwaaien 
met palmtakken. Al honderden jaren wordt deze intocht 
nagespeeld door kinderen die een Palmpasen-processie 
houden. Ze lopen in een stoet en dragen een 
Palmpasen-stok. Op deze stok zit, ook nu nog, een 
broodhaantje, takjes, fruit en snoep. De stok wordt vaak 
gegeven aan iemand die ziek is of het moeilijk heeft. 

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag, een week na 
Palmpasen. Jezus stierf op Goede Vrijdag. Christenen herdenken 
met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag 
na zijn kruisiging.  
Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden landbouwfeest. 
Het markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd 
van schaarste, die heerstte als de voorraden van de winter 
opraakten. 
Veel Paasgebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke 
lentefeest, zoals het rapen van eieren. 
Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze 
begroeven ze in hun velden opdat ze hun kracht op de bodem 
over zouden brengen en voor een goede oogst zouden zorgen. 
Later dienden de eieren voor de katholieken ook om na de 
veertigdaagse vastenperiode (die na de viering van Carnaval 
begon) weer op krachten te komen. 

Kom  je op zaterdag 28 maart om 16 uur naar Buurthuis Van 
Ons om een Palmpasenkruis te knutselen? Daarna vieren we 
Palmpasen in de Norbertuskerk. Tot dan!! 
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Zaterdag 4 april 2015 
Doel: Opbrengst voor de 
bus 
Startplaats: zorgcentrum 
Norbertushof Gennep 
 
Starttijden: 
40 Km 7.00u tot 9.00u 
25 km 7.00u tot 11.00u 
20 km 8.00u tot 12.00u 
15 km 8.00u tot 12.00u 
10 Km 9.00u tot 13.00u 
 5 Km 9.00u tot 14.00u 
 
Tel.: 517420 
FIETSERS zijn vanaf 9.00u 
ook welkom voor de 25 
Km en 40 Km tour. 
Sluiting startbureau 17.00u 
 
Prachtige route Genneperhuis, Gebrande Kamp 
Milsbeek, Middelaar, Cuijk en de Maasheggen. 
Iedereen is van harte welkom. 
 

  
Op zaterdag 2 mei gaan we vanuit de regio Nijmegen 
voor de 75e  keer op bedevaart naar het heiligdom van St. 
Gerardus in Wittem. 
Het thema voor de komende bedevaart is:  
OP ELKAAR AANGEWEZEN ZIJN. 
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid 
om onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus 
kenbaar te maken. 
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze 
heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater 
Domini in Italië is overleden. 
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! 
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! 
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken 
kan zich aanmelden bij N. Lamers, Ketelhuis 90, T 511195 
of C. Kersten, Fazantstraat 33, T 517420. 
Laatste dag kaartverkoop 3 april. 
 

 
Rust moment in je drukke leven. 
Praten, luisteren, meedenken en 
nadenken 
Samen met vrouwen onder elkaar 
 
Maandag 24 Maart 
 
Stille dag, voorbereiding op Pasen 
Begeleid door pater Wilkens SJ 
Locatie: Paterskerk  
Pastorie aan de Leunenseweg 5, Venray 
 
Maandag 13 April 
 
Gastspreker: Tonneke Stikvoort  
Thema: Moeder Maria gezegend  boven  alle vrouwen 
Locatie: Kerk Johannes de Doper 
Zaaltje achter de kerk Ottersum 
 
Inlichtingen: Carla Kersten  Tel.: 517420 of 
Juul Gerits Tel.: 513621. 
 

Vrijdag 27 maart Ven-Zelderheide: 9 Km 
9.00u vertrekken vanaf MFC de Goede Herder 
Europaplein 1, Gennep 
€ 2,= p.p. buiten Gennep (we gaan dan met de auto) 
Inl: G. Noij, Tel.: 213404. 
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Het misdienaar-zijn betekende in mijn geval niet alleen 
de Mis en het Lof dienen, maar er kwamen ook talloze 
klusjes voor mij om de hoek kijken. In het begin als 
piepjong misdienaartje, viel dat nog wel mee, maar 
geleidelijk aan kwamen er meer en meer taken die naar 
mij werden toegeschoven. 
 

Dit had twee oorzaken, op de eerste plaats had de 
parochie waar ik diende geen koster. De pastoor vond 
een koster te duur. De taken van de koster waren 
verdeeld tussen de “pastoorsmeid” (Dooreke), die onder 
meer tot taak had de klokken te luiden en in de sacristie 
de kleren klaar te leggen in de kleuren zoals de liturgie 
dat voorschreef. Verder had ze “de was” van alle 
liturgische gewaden, als ook de doeken en het vaatwerk. 
Ook de “nonnen”, zoals de pastoor de zusters noemde, 
hadden elk hun taak. Het waswater moest altijd gestort 
worden in het “Heilig putje” dat bestond uit een speciale 
wasbak in de sacristie. Hierin werd ook het oude 
wijwater gestort. Waar dit allemaal naar toe ging is mij 
nooit duidelijk geworden. Als er op het altaar iets moest 
gebeuren (vegen, stoffen enz.) dan huurde de pastoor 
daarvoor de “dodengraver” in, want vrouwen en meisjes 
mochten in die tijd niet op het altaar komen. Voor het 
schoonhouden van de kerk had de pastoor de 
“Marthavereniging” opgericht. Dit was een clubje van 
jonge meiden, ongeveer tussen de 14 en 20 jaar, die de 
kerk schoonhielden. Uiteraard zonder betaling. Ze 
brachten zelfs hun eigen schoonmaakmiddelen, bezems 
en dweilen mee. 
 

Een tweede oorzaak dat ik veel klusjes kreeg 
toegeschoven lag er aan dit ik niet makkelijk nee kon 
zeggen, of zeg maar niet durfde te zeggen. De pastoor 
wist dit heel handig uit te buiten. De variatie aan klussen 

die ik kreeg was dan ook heel groot. Om een voorbeeld 
te noemen; als er om wat voor reden dan ook een 
collectant/kerkmeester uit viel, dan was Jan aan de beurt 
om met de “klingelbuul” of schaal rond te gaan. Op een 
keer was er voor een gezongen Mis alleen maar de 
organist aanwezig, dus moest Jan het “koor” op, want er 
was betaald voor een gezongen Mis. Dus moest er 
gezongen worden. Samen met de organist heb ik toen de 
Mis gezongen. Ondanks dat ik voor zingen op school 
altijd een vier (4) kreeg bleek men het toch wel te 
kunnen waarderen, want ik kreeg verschillende 
schouderklopjes. Misschien was het niet zozeer voor mijn 
muzikale talenten als wel voor de lef om alleen met de 
organist de Mis te zingen. 
 

Dat de pastoor motor reed heb ik al eens eerder vermeld, 
dat betekende ook dat als de pastoor naar een boer op 
De Plak was geweest, en de motor van onder tot boven 
vol met modder zat, ik de vraag kon verwachten, “Jan 
maak jij woensdagmiddag de motor even schoon.” Geen 
haar op mijn hoofd dacht er aan om dit te weigeren of 
een smoesje te verzinnen.  
 

Het gebeurde in het voorjaar dat we, (Haand en ik) de 
doordeweekse Mis hadden gediend en dat we opzij van 
de pastorie nog even stonden na te praten. De pastoor 
had in een razende vaart de Mis gelezen, want hij had 
haast. Hij moest naar Heumen om een collega mee te 
gaan begraven. Nu droeg de pastoor altijd een 
zogenaamde “doordeweekse“ toog. Deze had bijna alle 
kleuren, behalve zwart. Maar voor deze gelegenheid had 
hij een “zondagse” toog aan. Tot deze toog hoorde ook 
een soort sjerp dat om het middel werd gedragen, met 
een afhangend gedeelte, waaraan een hele rij pluimen 
hing. Deze sjerp droeg hij bijna nooit. Hij start de motor 
en stapt op, geeft een straal gas en ligt met motor en al in 
de doornen heg. Wat was het geval? De sjerp, althans het 
afhangend gedeelte, was met de pluimen tussen de 
spaken van de motor gekomen en had hem met motor 
en al de heg in getrokken. Wij schrokken ons een 
ongeluk. De pastoor kon niet meer uit de heg en met een 
snoeischaar hebben we hem kunnen bevrijden. Dooreke 
(de pastoorsmeid) was ondertussen op het lawaai af 
gekomen en had de pleisters en jodium al bij zich. Ze 
kreeg de opdracht de smid te waarschuwen dat hij de 
pastoor met de auto naar Heumen moest brengen. Met 
het gezicht, de handen en benen in de pleisters werd de 
tocht naar Heumen aan gevangen. De volgende dag 
bleek dat zijn hoofd, dat normaal al een flinke omvang 
had, nu in een overtreffende trap van groot was 
toegenomen! 
Gennep, maart 2015. 
Jan Eikholt (Gzn.) 
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