
Veertigdagentijd: zoek de stilte op 
 
De Veertigdagentijd is voor ons een tijd van actieve voorbereiding op Pasen. Niet in 
de zin van: we moeten in onze toch al overvolle agenda’s nog méér doen. Maar meer 
in de zin van: streep enkele dingen in de agenda door om de stilte op te zoeken. En 
inderdaad: de stilte moet je opzoeken, die komt er niet vanzelf. Zeker is dit waar in 
deze tijd van sociale media die continue een beroep op onze aandacht doen. We 
komen in ons dagelijks leven nauwelijks toe aan een innerlijk leven.  De stilte dienen 
we daarom zelf op te zoeken. Dat kan thuis zijn in een rustige kamer, of hier in de 
Mariakapel die iedere dag open is. Het dient in ieder geval rustig te zijn. Als we die 
stilte gevonden hebben, dan kunnen we de stem van God horen in ons hart. Dat is de 
voorwaarde om een relatie met God te onderhouden. 
 

 

 
Net zoals wij in het voorjaar onze tuin en ons huis op orde willen hebben, zo dienen 
wij op een actieve manier onze relatie met God op orde te stellen. Want wij hebben 
ballast die deze relatie kan belemmeren of zelfs verbreken. Christus heeft de weg 
bereid, Hij is ons voorgegaan naar de Vader. Het is de weg van de nederigheid. Voor 
ons betekent dat: Het eerlijk bekennen van je zonden, van je tekorten t.o.v. God en 
de naasten. Hoe kan God ons vergeven als we niet eerst bekennen dat we hebben 
gezondigd? In het sacrament van de biecht oftewel het sacrament van boete en 
verzoening, ontvangen wij een speciale genade. Na het belijden van onze zonden 
kunnen wij weer opnieuw beginnen. De ballast die wij steeds weer meedragen, 
kunnen we dan loslaten. Op deze manier brengen wij onze relatie met God, met de 
medemens en met de hele Kerk weer op orde. Daarom is er op maandag 10 april van 
10.00u-12.00u gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen 
in de dagkapel van de St. Martinuskerk. 
 
Van harte wens ik u toe dat u de stilte opzoekt en daarmee een gezegende 
Veertigdagentijd zult ervaren, op weg naar Pasen! 
 
Pastoor Kessels 
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Gedoopt 
 

 
 
Deon Kamps, zoon van Marius Kamps en Klaartje Kamps-
Minten, Ervesestraat. 
 

 
 
Sanne Kamps, dochter van Sjaak Kamps en Cindy Janssen, 
Ervesestraat. 
 
 

Museum de Crypte opent weer 
 
Op Tweede Paasdag, maandag 17 april, is het religieus 
museum “DE CRYPTE” weer open en verder elke zondag 
van 14.00 – 17.00 uur tot 1 okober.  

Dit museum bevind zich onder de St. Martinuskerk in 
Gennep. De ingang is aan de zij-ingang van de kerk. Een 
bijzonder museum waar in een ruime opstelling vele 
religieuze voorwerpen van vroeger en nu te zien zijn. 
Uniek zijn vier in kruissteek vervaardigde tapijten uit de 
19e eeuw; een daarvan is een meterslange loper met 14 
taferelen uit het leven van Mozes. Verder  400 Maria –
beelden en beeldjes uit de hele wereld; 80 nonnen in 
originele kleding; gebedssnoeren van alle tijden en 
verschillende geloofsbelevingen in allerlei vormen. Ook 
zijn er misgewaden,altaren,biechtstoelen, kelken en 
monstransen uit de oude St. Martinuskerk terug te 
vinden. Kortom: een interessant museum voor jong en 
oud. Groepen kunnen ook op andere dagen als op 
zondag op aanvraag onder telnr.: 0485-325322 het 
museum bezoeken. Toegangsprijs:  2.50 euro per 
persoon; kinderen 1 euro.  
 

 

Vastenaktie 2017: 
Even minderen. Voor een ander. 
 
San Salvador is de meest gewelddadige stad ter wereld. 
Een aantal katholieke organisaties slaat de handen ineen 
en werkt aan veilige eilanden in deze zee van geweld. 
Eilanden van hoop en vrede!  
 

 
 
Met onze bijdrage steunen we verschillende initiatieven, 
allemaal ‘eilanden van hoop’ in een gewelddadige 
samenleving: 

x Het Jeugdcentrum in Apopa van de zusters 
Angel de la Guarda. 

x De oprichting van een jeugdcentrum 
in Mejicanos. 

x Het sociale werk van de paters Passionisten 
in Mejicanos. 

x Het werk van de vrijwilligers van Centro 
Bartholomé de las Casas (CBC) op basisscholen. 

x CBC traint de vrijwilligers en steunt hen bij 
de uitvoering van hun werk. 

 
Wat kunnen we bijdragen? 

x Voor 15 euro krijgt een jongere een eendaagse 
training tot begeleider. 

x Voor 50 euro kan een jongere op weg worden 
geholpen om een eigen bedrijfje te starten. 

x Voor 100 euro krijgen ouders en voogden een 
maand lang training over ethiek en opvoeding. 

x Voor 150 euro krijgen 75 kinderen een 
 maand lang les op het gebied van 
vreedzaam samenleven. 

Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening NL 21 INGB 
000 300 0046 t.n.v. Vastenaktie, of door uw bijdrage te 
deponeren in de vastenactiekist in de hal van de kerk.  
 

 

Hoe maak je een  palmpasenstok? 
 
Een palmpasenstok bestaat uit twee stokken of latten in 
de vorm van een kruis. Het kruis staat symbool voor het 
kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag). Het kruis kun je 
omwikkelen met stroken met geel en wit crêpepapier. 
Kleuren van nieuw leven. Versier de palmpasenstok met 
palmtakken/buxustakken en twaalf ongepelde pinda-
noten. De palmtakken staan symbool voor de intocht in 
Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden de 
palmtakken vaak vervangen door buxustakken. De 
pindanoten symboliseren de twaalf apostelen. Zij 
begonnen met een ruwe buitenkant maar bleken een 
gladde pit te hebben met een zachte binnenkant. Daar-
naast kun je 30 krenten/rozijnen aan een draad maken 
en aan de stok bevestigen. Dit staan symbool voor de 30 
zilveren munten (zilverlingen) die Judas van de joodse 
leiders ontvangen heeft om Jezus te verraden.  
Tegenwoordig worden in plaats van krenten/rozijnen ook 
snoepjes gebruikt. Boven op het kruis staat een brood-
haan die verwijst naar de verloochening van Petrus en 
het breken en verdelen van het brood door Jezus bij het 
laatste avondmaal (Witte Donderdag). 
 

Bingo 
 
Vrijdag 10 maart werd er gekiend in ‘t Hökske. De 
werkgroep Kerkplein had voor een aantal mooie prijzen 
gezorgd. Heel fijn ook dat de kienavond werd onder-
steund door de volgende ondernemers;  
Slagerij Aarnoutse, Bloemisterij van Riet, Frans Elemans 
Groente en Fruit, Het Kaashuis, Snoepkado en  praktijk 
Mingmen. Er werden zelfs prijzen gedoneerd van enkele 
parochianen die niet aanwezig konden zijn die avond. 
Heel veel dank daarvoor. Geconcentreerd werden de 
fiches op de kaarten gelegd door zeer ervaren kiensters 
en enkele nieuwelingen. Onder de ervaren leiding van 
penningmeester Frits Sanders werd de vaart erin 
gehouden en met de vrijwillige ondersteuning van  de 
heer Mokkink werd een strenge controle uitgevoerd.  
 

 
Met dank aan de mooie opkomst en de bijdrage van de 
prijzen was de opbrengst van deze avond maar liefst  

 557,50. 
We danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen!!! 
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Palmpasenkruisen knutselen  
met aansluitend Gezinsmis! 
 
Na de bijzondere Missen van Advent, Kerstmis en 
Carnaval gaan we met de kinderen aan de slag voor 
Palmpasen! Een mooi gebruik. We maken samen met de 
kinderen een Palmpasenkruis, en vervolgens gaan we 
ermee  naar de kerk. Het kruis kun je aan iemand geven 
die ziek is of het moeilijk heeft. 

We doen dat als volgt voor de kinderen van de beide 
parochies St. Martinus en St. Norbertus: 
Zaterdag 8 april 2017: 

x Vanaf 16.00: knutselen Palmpasenkruisen in 
Buurthuis Van Ons (Norbertplein). 

o Wij zorgen voor alle materialen om het 
kruis te maken 

o Als je zelf nog wat extra versierinkjes 
mee wilt nemen om het kruis nog wat 
mooier te maken: graag! 

x Rond 17.00 is er voor iedereen wat drinken en 
een broodje, 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. 

x Om 17.45 is de Mis zelf 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! 

x Na de Mis mag je het kruis meenemen naar huis, 
om daarna zelf aan iemand te geven die ziek is of 
het moeilijk heeft. 

 
We hopen op heel veel kinderen en veel mooie kruisen, 
maar willen wel graag tevoren weten hoeveel materiaal 
en broodjes we nodig hebben!  
Mogen we je daarom vragen om onderstaande gegevens 
te mailen naar: info@parochie-martinus-gennep.nl 

x Naam, adres, telefoon en/of e-mail. 
I.v.m. broodjes en kruisen: 
x Aantal volwassenen 
x Aantal kinderen 
x Leeftijden kinderen 
x Aantal kruisen dat we gaan maken 

We hopen op heel veel kinderen en veel mooie kruisen! 

 
 

Volgende edities Gennepenaar 
 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 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 17 april. 
 
 

Kalender 2017 
 
Za 09-04 16.00 Knutselen Palmpasen en gezinsmis 
Ma 10-04 10.00 Biechtgelegenheid Martinuskerk 
Do  13-04 19.00 Witte Donderdag Martinuskerk 
Vr 14-04 14.30 Kruisweg Norbertuskerk 
  15.00 Kruisweg Martinuskerk 
  19.00 Goede Vrijdagviering Martinuskerk 
Za 15-04 19.00 Paaswake. Martinuskerk 
Zo 16-04 10.00  Pasen. Norbertuskerk 
Zo 21-05 10.30 Eerste H. Communie Norbertuskerk 
Za 10-06 17.45 H. Vormsel Norbertuskerk 
Zo 18-06 10.00 Sacramentsdag Martinuskerk  
Zo 25-06 10.00 Dankviering en autozegening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koren en diensten 
 
Let op!!! De verdeling van de vieringen in de Goede Week is net zoals vorige jaren anders dan in de gewone 
weekenden, dus graag uw bijzondere aandacht zodat u niet aan een gesloten deur staat: 
 
Za 25-03 17.45 uur Norbertuskerk  Gregoriaans koor 
  19:00 uur Martinuskerk  Dameskoor 
Zo 26-03 10:00 uur Martinuskerk  Samenzang 
Za 01-04 16.00 uur Norbertuskerk   Gebedsviering Dichterbij  

17.45 uur Norbertuskerk  Samenzang 
  19:00 uur Martinuskerk  Samenzang 
Zo 02-04 10:00 uur Martinuskerk   Herenkoor 
Za 08-04 16.00 uur Norbertuskerk   Gebedsviering Dichterbij   

17.45 uur  Norbertuskerk  Palmpasenviering. Gezinsmis met het Kinderkoor 
Zo 09-04 10.00 uur Martinuskerk  Palmzondag. Samenzang 
Ma 10-04 10.00 uur Martinuskerk  Biechtgelegenheid in dagkapel Martinuskerk (10.00-12.00 uur) 
Do 13-04 19.00 uur Martinuskerk  Witte Donderdag. Dameskoor 
Vr 14-04 14.30 uur Norbertuskerk  Goede Vrijdag. Kruiswegviering Dichterbij  
  15.00 uur Martinuskerk  Goede Vrijdag. Kruiswegviering 
  19.00 uur Martinuskerk  Goede Vrijdag. Herdenking lijden en sterven van de Heer 
Za 15-04 16.00 uur Norbertuskerk          Gebedsviering Dichterbij  

19.00 uur Martinuskerk  Paaswake. Dameskoor  
Zo 16-04   11.00 uur Norbertuskerk   Pasen. Gemengd koor en Gelegenheidskoor 
Ma 17-04 10.00 uur Martinuskerk  Paasmaandag. Samenzang 
Za 22-04 17.45 uur Norbertuskerk   Gregoriaans koor 

19:00 uur Martinuskerk  Samenzang 
Zo 23-04 10:00 uur Martinuskerk  Herenkoor 
Za 29-04 16.00 uur Norbertuskerk         Gebedsviering Dichterbij   
  17.45 uur Norbertuskerk       Samenzang        
  19:00 uur Martinuskerk  Samenzang 
Zo 30-04 10:00 uur Martinuskerk  Samenzang  
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In memoriam 
 

Jan  
Erdkamp 

 
 

* 10-01-1951 
† 17-02-2017 

 
 
 
 
 
Jan werd in Siebengewald geboren als zoon van Jacob 
Erdkamp en Hanna Jaspers. Samen met zijn jongere zus 
Gerda groeide hij op aan de Pannenweg. Na de lagere 
school volgde Jan de opleiding tot schilder, maar ging hij 
werken in de bouw. In zijn jeugd was er een groep 
jongens waarmee Jan veel plezier heeft gehad. “De hut” 
zoals deze groep jongeren werd genoemd werd een 
vriendengroep voor het leven. In juni 1988 trouwde Jan 
met Carla. Samen kregen zij 2 zonen Wilco en Riny. Jan 
was altijd vol belangstelling voor zijn kinderen, ook voor 
zijn stiefzoon Jos. Vol trots ging hij mee naar alle diploma 
uitreikingen. Jan was eenvoudig, maar een geliefd en 
zorgzaam mens. Dat blijkt ook uit zijn jarenlange inzet 
voor het Rode Kruis Gennep en zijn jarenlange inzet voor 
het bedrijf Jan Linders. Ook nadat bekend werd dat Jan 
ernstig ziek was, bleef hij optimistisch. “Het is zo” zei hij 
dan. Jan bleef genieten van de simpele dingen tot de 
laatste vakantie toe.  
 
Pap bedankt voor alles. Wilco en Riny 
 

In 
memoriam 
 

Elly van Riet-
Berbers 

 
* 04-08-1939 
† 07-03-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve mam, 
Dankjewel voor het altijd klaarstaan voor mij. Voor je 
liefde en geduld. Voor jouw zorgen, hulp en toewijding. 

Niks was teveel voor jou om het me naar de zin te 
maken. Voor het speciale potje eten. Wat hadden we het 
goed samen. Dat had nooit mogen veranderen. Jij die 
altijd voor mij klaarstond was opeens afhankelijk ge-
worden van anderen. Ondanks dat je niet meer kon 
praten begrepen we elkaar steeds beter. Door te kijken 
naar jouw gezicht begreep ik of het een goede dag was of 
een mindere. Zoals je altijd al was, bleef je voor mij, 
ondanks alles. Een lieve moeder. Ik dank je daarvoor. Nu 
ben je weer bij ons pap daarboven in de hemel. Jij blijft 
voor altijd in mijn hart. 
Dag mam, jouw Paul 
 
Elly was geliefd bij veel mensen. Eenvoud en normaal 
doen was haar motto. Geboren en getogen op de hei in 
Siebengewald. Na de huishoudschool in Bergen ging ze 
bij Jan Jetten en Netje Weijs in de huishouding werken. 
Daar was genoeg te doen. Daar was het ook dat ze Wim 
leerde kennen. De gebruinde postbode met het zwarte 
haar en grote snor. Haar prins op de zwarte fiets. Op 17 
oktober 1961 trouwden ze en hun eerste stulpje was in 
de Looi in Ottersum. Rondom in de natuur en met kippen 
en konijnen in de tuin. Hun hof van Eden. Paul kwam hun 
geluk op 25 augustus 1962 versterken. In hetzelfde jaar 
verhuisden ze naar het appartement boven de bloemen-
zaak van vader, later naar de Julianalaan. Het leven was 
daar goed voor hen tot het moment in november 2003 
toen Wim aan een hartaanval overleed. Groot was het 
verdriet dat haar steun en toeverlaat er niet meer was. 
Met veel zorg en toewijding zorgde ze voor Paul. Er was 
ook tijd voor hobby’s zoals lezen, puzzelen, fietsen met 
vriendinnen, de KBO, het vrouwengilde en de bijeen-
komsten van de carnavalsprinsessen. Tijd voor de buren, 
voor familie, voor broer en zus in Siebengewald. Reizen 
naar Canada, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Ierland en 
Duitsland. Daar genoot ze enorm van. Tot het noodlot 
toesloeg. Op 25 januari van het afgelopen jaar richtte een 
herseninfarct veel schade aan, waardoor ze rechtszijdig 
verlamd raakte en afasie kreeg. Na het ziekenhuis en het 
revalidatie traject in Boxmeer kwam Elly naar Gennep. In 
”de Kastanje” van Norbertushof werd ze liefdevol opge-
nomen door zowel de verpleegsters als de bewoonsters. 
Ondanks de beperkingen werd er toch ook gelachen. 
Maar weer veranderde de situatie. Op zaterdag 4 maart 
kreeg Elly nog een CVA en raakte volledig verlamd. Met 
veel inzet en aandacht hebben de arts en de verpleeg-
sters haar nog met hun zorg omringd. In de ochtend van 
dinsdag 7 maart is zij rustig ingeslapen. Zaterdag 11 
maart hebben wij haar te rusten gelegd bij haar Wim op 
de Algemene Begraafplaats in Gennep. Wij zijn haar 
dankbaar voor haar vriendschap, interesses en zorg voor 
ons allen.  
 
Lieve Elly, er blijft altijd een plekje in ons hart voor jou.  
 

In memoriam 
 

Ireen  
Snijders 

 
 

* 23-01-1955 
† 08-03-2017 

 
 

 
Als bijzonder kind geboren 

Als bijzonder mens heengegaan 
 
Een heel lief en uniek persoon heeft ons in haar eigen 
vertrouwde omgeving verlaten 
 
Marian Willems 
Dames van de Pottenbakker 
Begeleiding van de Pottenbakker 
 

Bedevaart naar Wittem 
 

Samen  op weg 
met de Bedevaart naar Wittem: 

Wat is de mens alleen, 
zonder de medemens; 

we hebben elkaar nodig. 
Jezus zelf zei het al: 
waar twee of meer 

in Mijn Naam aanwezig zijn, 
daar ben Ik in hun midden. 

 
Op zaterdag 27 mei 2017 gaan we vanuit de regio 
Nijmegen voor de 77e keer op bedevaart naar het heilig-
dom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de 
komende bedevaart is:   
 

Bidden is je hand in Gods hand leggen 
 
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 tot: vrijdag 28 april 2017.  
Een hartelijke groet aan allen en we hopen u volgend jaar 
weer allemaal te mogen ontmoeten. Aanmelden bij: 
Mevr. N. Lamers Ketelhuis 90 Gennep Tel: 0485-511195 
Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 Gennep Tel: 0485-
517420 

Lekker eten, leuke muziek en een mooi 
kerkplein? 
 
Ja, dat kan allemaal. Zondag 7 mei aanstaande organi-
seert de werkgroep Kerkplein een benefietavond met 
muziek, misschien een dansje en lekker eten.  
Bij ‘t Hökske kunt u die avond terecht voor een gezellige 
avond met keuze uit heel veel overheerlijke gerechten uit 
allerlei landen. Voor slechts € 15,00 p.p eet u niet alleen 
uw buikje lekker vol, maar steunt u ook het nieuwe 
kerkplein.  
 

 
 
Want al direct na Pasen wordt er begonnen met de werk-
zaamheden. Nog voor de grote Sacramentsprocessie 
i.v.m. 400 jaar Stadhuis op zondag 18 juni moet het 
nieuwe plein dan klaar zijn. De tijd vliegt, dus wilt u erbij 
zijn op zondag 7 mei? Noteer deze datum dan alvast in 
uw agenda.  
 

 
U kunt zich ook alvast aanmelden voor deze gezellige 
avond bij ‘t Hökske, bij Riet Graat tel: 512201 of bij 
Dory Murray tel: 514778. Mis het niet, 7 mei van 16.00 
tot 20.00 uur bij ‘t Hökske.  
 

Meld u wel op tijd aan, want VOL =VOL. 
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In memoriam 
 

Jan  
Erdkamp 

 
 

* 10-01-1951 
† 17-02-2017 

 
 
 
 
 
Jan werd in Siebengewald geboren als zoon van Jacob 
Erdkamp en Hanna Jaspers. Samen met zijn jongere zus 
Gerda groeide hij op aan de Pannenweg. Na de lagere 
school volgde Jan de opleiding tot schilder, maar ging hij 
werken in de bouw. In zijn jeugd was er een groep 
jongens waarmee Jan veel plezier heeft gehad. “De hut” 
zoals deze groep jongeren werd genoemd werd een 
vriendengroep voor het leven. In juni 1988 trouwde Jan 
met Carla. Samen kregen zij 2 zonen Wilco en Riny. Jan 
was altijd vol belangstelling voor zijn kinderen, ook voor 
zijn stiefzoon Jos. Vol trots ging hij mee naar alle diploma 
uitreikingen. Jan was eenvoudig, maar een geliefd en 
zorgzaam mens. Dat blijkt ook uit zijn jarenlange inzet 
voor het Rode Kruis Gennep en zijn jarenlange inzet voor 
het bedrijf Jan Linders. Ook nadat bekend werd dat Jan 
ernstig ziek was, bleef hij optimistisch. “Het is zo” zei hij 
dan. Jan bleef genieten van de simpele dingen tot de 
laatste vakantie toe.  
 
Pap bedankt voor alles. Wilco en Riny 
 

In 
memoriam 
 

Elly van Riet-
Berbers 

 
* 04-08-1939 
† 07-03-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieve mam, 
Dankjewel voor het altijd klaarstaan voor mij. Voor je 
liefde en geduld. Voor jouw zorgen, hulp en toewijding. 

Niks was teveel voor jou om het me naar de zin te 
maken. Voor het speciale potje eten. Wat hadden we het 
goed samen. Dat had nooit mogen veranderen. Jij die 
altijd voor mij klaarstond was opeens afhankelijk ge-
worden van anderen. Ondanks dat je niet meer kon 
praten begrepen we elkaar steeds beter. Door te kijken 
naar jouw gezicht begreep ik of het een goede dag was of 
een mindere. Zoals je altijd al was, bleef je voor mij, 
ondanks alles. Een lieve moeder. Ik dank je daarvoor. Nu 
ben je weer bij ons pap daarboven in de hemel. Jij blijft 
voor altijd in mijn hart. 
Dag mam, jouw Paul 
 
Elly was geliefd bij veel mensen. Eenvoud en normaal 
doen was haar motto. Geboren en getogen op de hei in 
Siebengewald. Na de huishoudschool in Bergen ging ze 
bij Jan Jetten en Netje Weijs in de huishouding werken. 
Daar was genoeg te doen. Daar was het ook dat ze Wim 
leerde kennen. De gebruinde postbode met het zwarte 
haar en grote snor. Haar prins op de zwarte fiets. Op 17 
oktober 1961 trouwden ze en hun eerste stulpje was in 
de Looi in Ottersum. Rondom in de natuur en met kippen 
en konijnen in de tuin. Hun hof van Eden. Paul kwam hun 
geluk op 25 augustus 1962 versterken. In hetzelfde jaar 
verhuisden ze naar het appartement boven de bloemen-
zaak van vader, later naar de Julianalaan. Het leven was 
daar goed voor hen tot het moment in november 2003 
toen Wim aan een hartaanval overleed. Groot was het 
verdriet dat haar steun en toeverlaat er niet meer was. 
Met veel zorg en toewijding zorgde ze voor Paul. Er was 
ook tijd voor hobby’s zoals lezen, puzzelen, fietsen met 
vriendinnen, de KBO, het vrouwengilde en de bijeen-
komsten van de carnavalsprinsessen. Tijd voor de buren, 
voor familie, voor broer en zus in Siebengewald. Reizen 
naar Canada, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Ierland en 
Duitsland. Daar genoot ze enorm van. Tot het noodlot 
toesloeg. Op 25 januari van het afgelopen jaar richtte een 
herseninfarct veel schade aan, waardoor ze rechtszijdig 
verlamd raakte en afasie kreeg. Na het ziekenhuis en het 
revalidatie traject in Boxmeer kwam Elly naar Gennep. In 
”de Kastanje” van Norbertushof werd ze liefdevol opge-
nomen door zowel de verpleegsters als de bewoonsters. 
Ondanks de beperkingen werd er toch ook gelachen. 
Maar weer veranderde de situatie. Op zaterdag 4 maart 
kreeg Elly nog een CVA en raakte volledig verlamd. Met 
veel inzet en aandacht hebben de arts en de verpleeg-
sters haar nog met hun zorg omringd. In de ochtend van 
dinsdag 7 maart is zij rustig ingeslapen. Zaterdag 11 
maart hebben wij haar te rusten gelegd bij haar Wim op 
de Algemene Begraafplaats in Gennep. Wij zijn haar 
dankbaar voor haar vriendschap, interesses en zorg voor 
ons allen.  
 
Lieve Elly, er blijft altijd een plekje in ons hart voor jou.  
 

In memoriam 
 

Ireen  
Snijders 

 
 

* 23-01-1955 
† 08-03-2017 

 
 

 
Als bijzonder kind geboren 

Als bijzonder mens heengegaan 
 
Een heel lief en uniek persoon heeft ons in haar eigen 
vertrouwde omgeving verlaten 
 
Marian Willems 
Dames van de Pottenbakker 
Begeleiding van de Pottenbakker 
 

Bedevaart naar Wittem 
 

Samen  op weg 
met de Bedevaart naar Wittem: 

Wat is de mens alleen, 
zonder de medemens; 

we hebben elkaar nodig. 
Jezus zelf zei het al: 
waar twee of meer 

in Mijn Naam aanwezig zijn, 
daar ben Ik in hun midden. 

 
Op zaterdag 27 mei 2017 gaan we vanuit de regio 
Nijmegen voor de 77e keer op bedevaart naar het heilig-
dom van H. Gerardus in Wittem. Het thema voor de 
komende bedevaart is:   
 

Bidden is je hand in Gods hand leggen 
 
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 tot: vrijdag 28 april 2017.  
Een hartelijke groet aan allen en we hopen u volgend jaar 
weer allemaal te mogen ontmoeten. Aanmelden bij: 
Mevr. N. Lamers Ketelhuis 90 Gennep Tel: 0485-511195 
Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 Gennep Tel: 0485-
517420 

Lekker eten, leuke muziek en een mooi 
kerkplein? 
 
Ja, dat kan allemaal. Zondag 7 mei aanstaande organi-
seert de werkgroep Kerkplein een benefietavond met 
muziek, misschien een dansje en lekker eten.  
Bij ‘t Hökske kunt u die avond terecht voor een gezellige 
avond met keuze uit heel veel overheerlijke gerechten uit 
allerlei landen. Voor slechts € 15,00 p.p eet u niet alleen 
uw buikje lekker vol, maar steunt u ook het nieuwe 
kerkplein.  
 

 
 
Want al direct na Pasen wordt er begonnen met de werk-
zaamheden. Nog voor de grote Sacramentsprocessie 
i.v.m. 400 jaar Stadhuis op zondag 18 juni moet het 
nieuwe plein dan klaar zijn. De tijd vliegt, dus wilt u erbij 
zijn op zondag 7 mei? Noteer deze datum dan alvast in 
uw agenda.  
 

 
U kunt zich ook alvast aanmelden voor deze gezellige 
avond bij ‘t Hökske, bij Riet Graat tel: 512201 of bij 
Dory Murray tel: 514778. Mis het niet, 7 mei van 16.00 
tot 20.00 uur bij ‘t Hökske.  
 

Meld u wel op tijd aan, want VOL =VOL. 
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De Goede Week 
 

Palmzondag 9 april 
Op Palmzondag, zeven dagen voor Pasen en tevens het 
begin van de Goede Week (daarom ook wel Passie-
zondag genoemd), wordt de intocht van Jezus in Jeruza-
lem herdacht, waarbij Hij met palmtakken werd begroet. 
Ook nu nog worden takjes van palmbomen gezegend en 
uitgereikt om thuis achter de kruisbeelden te steken. 
Kinderen brengen in de Gezinsmis op 8 april om 17.45u 
in de Norbertuskerk hun Palmpasenstok mee in kruis-
vorm. Op Palmzondag 9 april is er om 10.00u in de 
Martinuskerk een H. Mis, waarin de palmtakjes worden 
gezegend en het Lijdensverhaal van Jezus Christus wordt 
voorgelezen. 
 

Maandag 10 april: Biechtgelegenheid 
De Kerk vraagt aan iedere gelovige om minstens één 
maal per jaar te biechten. Het hele jaar door kan men 
een priester vragen om te biechten maar in de Goede 
Week is er extra biechtgelegenheid op: Maandag 10 april 
tussen 10.00 en 12.00 uur, in de dagkapel van de St. 
Martinuskerk. 
 

Woensdag 12 april: Chrismamis in Roermond 
Op de vooravond van Witte Donderdag worden het 
chrisma en de andere heilige oliën door de bisschop 
gewijd, om daarna over de verschillende parochies van 
ons bisdom verspreid te worden. Deze heilige oliën zijn 
een teken van de genadewerking van Christus, door zijn 
Geest, en worden gebruikt bij de bediening van de 
sacramenten als doopsel, vormsel en ziekenzalving. Ook 
wordt het chrisma gebruikt bij de wijding van een 
priester of een bisschop. Deze Chrismamis begint om 
19.00 uur in de kathedraal van Roermond.  
 

Witte Donderdag 13 april 
Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht 
wordt het paasmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn 
kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste 
Avondmaal stelde Jezus de sacramenten van Eucharistie 
en Priesterschap in. De dag is vernoemd naar zijn litur-
gische kleur: “wit”. De witte kleur verwijst naar het over-
winnende licht van Jezus Christus, dat onder ons zal 
blijven: het Nieuwe Verbond in zijn Lichaam en Bloed. De 
liefdevolle zelfgave van Jezus, terwille van onze verlos-
sing, drukte Hij uit in de voetwassing van zijn leerlingen. 
Dit gebaar van de voetwassing wordt in de Witte Donder-
dagmis door de priester herhaald. Met deze avondmis 
van Witte Donderdag begint het Driedaagse Paasfeest, 
ook wel Paastriduüm genoemd. Aan het einde van deze 
Mis worden alle heilige Hosties in processie overgebracht 
naar een zijaltaar. Ondertussen wordt het altaar volledig 
leeg gemaakt en ontbloot, en de kruis-beelden bedekt, 
als teken van de zelfontlediging (zelf-weggave) van Chris-
tus, die zijn lijden ingaat. Ook de kerkklokken worden 
vanaf nu niet meer geluid, tot aan het Gloria van de 
Paaswake. 

Goede Vrijdag 14 april 
Op deze dag gedenken we het lijden en sterven van 
Christus, voor onze verlossing. Het is daarom een dag van 
vasten en onthouding. Dat wil zeggen: we matigen ons in 
eten en drinken en onthouden ons van vleesspijzen. Om 
14.30u in de Norbertuskerk en om 15.00u in de martinus-
kerk wordt de Kruisweg gebeden. In de Kruisweg worden 
de 14 fases (of staties) herdacht - met overweging, zang 
en gebed - van de kruisweg die Jezus moest gaan, vanaf 
zijn terdoodveroordeling tot aan zijn graflegging.  
 
Om 19.00u in de Martinuskerk is er de gedachtenis-
viering van het lijden en sterven van de Heer. In stilte 
wordt deze viering begonnen. Na de lezingen, onder 
meer die van de profeet Jesaja over de lijdende Dienaar 
van de Heer, wordt het Lijdensverhaal van Christus ge-
lezen, volgens de evangelist Johannes. Vervolgens zijn er 
de uitgebreide voorbeden voor Kerk en wereld en is er de 
verering van het Kruis. In plaats van de Eucharistie, die 
een sacra-menteel teken is van het lijden en sterven van 
Christus, wordt op Goede Vrijdag de rauwe werkelijkheid 
zelf van dit lijden en sterven onder onze aandacht 
gebracht. Er is ten slotte wel gelegenheid om de H. Com-
munie te ont-vangen, vanuit de extra hosties, die in de 
eucharistie van Witte Donderdag werden geconsacreerd. 
 

Paaszaterdag 15 april 
Om 19.00u vieren we in de Martinuskerk de Paaswake. 
Met het paasvuur wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken 
en binnen gebracht: teken van de verrezen Christus, die 
zijn licht op ons overdraagt. In een uitgebreide serie 
Bijbellezingen wordt de geschiedenis van God met de 
mensen gevolgd, vanaf de schepping tot en met de 
Verrijzenis, die de aanvang is van Gods nieuwe en defini-
tieve schepping. Tijdens de Paaswake worden nieuwe 
volwassen gelovigen worden gedoopt, terwijl alle aan-
wezigen het geloof van hun eigen doopsel hernieuwen. 
Daarna wordt op feestelijke wijze de Eucharistie gevierd, 
waarin de verrezen Christus met zijn lichaam en bloed 
onder ons blijft en ons voedt. 
 

Paaszondag 16 april 
Om 10.00u vieren we in de Norbertuskerk Pasen. Het 
Hoogfeest van Pasen 
staat in het teken van 
de vreugde over Chris-
tus’ verrijzenis uit de 
dood.  
 
Gelovigen vieren de 
ver geving der zonden 
en de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. Aan het 
begin van de viering worden de gelovigen besprenkeld 
met water dat tijdens de Paaswake gewijd is. 
 

Echte Martinus-rozen 
 

Nu het oude kerkplein 
binnenkort op de schop 
gaat, wilt u misschien wel 
een levendige herinne-
ring. En dat kan! Want 
voor sommige mensen 
heeft dit kerkplein er een 

leven lang uitgezien zoals het er nu uitziet. Daarom willen 
we  iedereen de gelegenheid bieden om één of meerdere 
rozenstruiken uit de perken aan te  schaffen. Na de H.Mis 
van 10 uur op Palmzondag 9 april zal voor wie dat wil, 
mooie rozen uit de perken worden gehaald. Voor een 
bedrag van slechts € 5,00 hebt u jarenlang een prachtige 
herinnering (3 rozen). U steunt daarmee natuurlijk ook 
de aanleg van het nieuwe kerkplein. Want alleen met úw 
hulp kunnen een aantal extra zaken worden gerealiseerd. 
Kom dus Palmzondag naar de St. Martinuskerk en koop 
een roos. Liever een heel perk? Dat kan geregeld worden. 
Zoals gezegd kosten 3 rozen  5 00.  Vergeet u niet een 
eigen plastic tas mee te brengen voor het vervoer naar 
huis?  Uw steun wordt bijzonder op prijs gesteld! 
 

Steun de Gennepse harmonie! 
 
Op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april a.s. zullen 
leden en vrienden van kerkelijke harmonie Unitas et 
Fidelitas uit Gennep  een beroep op u doen tijdens de 
jaarlijkse donateursactie. Uw financiële steun maakt het 
mogelijk om de muziek in Gennep levendig te houden.  
Door het jaar heen kunt u de harmonie al tegenkomen, 
bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas, het  inhalen 
van de ouderen 4-daagse  of zoals laatst, bij de Liber-
mannhof.Later dit jaar zult u de harmonie nog kunnen 
beluisteren tijdens de grote Sacramentsprocessie op 
zondag 18 juni.  

In 2018 bestaat onze 
harmonie maar liefst 
200 jaar.  
Dat willen we samen 
met alle inwoners van 
Gennep vieren met ene 
mooi programma. 

Reserveer het weekend van 8, 9 en 10 juni 2018 daarom 
alvast in uw agenda. Om ook in de verre toekomst een 
stabiele financiële basis voor het orkest te behouden 
blijft hulp en ondersteuning van de Gennepse bevolking 
nodig. Daarom doen we een beroep op u. Samen met 
ervaren leden laten we de jeugd groeien in de muziek, 
zodat Gennep nog jarenlang kan blijven genieten van 
onze vrolijke klanken. Als het weer meewerkt, zal de 
harmonie tijdens de donateursactie op verschillende 
plekken  een mini-concert geven.  

U geniet van de muziek, wij hopen op uw steun. 
Natuurlijk kunt u ook een bijdrage overmaken op 
bankrekeningnummer: NL57RABO 01406.23.809  t.n.v. 
harmonie Gennep. 
Wilt u ons helpen tijdens de donateursaktie of wilt u 
meer weten over muziek of muzieklessen? Neem dan 
contact op met Dorien via info@harmoniegennep.nl. 
Gennep rekent op de harmonie, de harmonie rekent op 
Gennep! 
 

Onze vrijwilligers... 
....een kijkje achter de schermen ! 

 
In de februari-editie van de Gennepenaar hebben twee 
parochievrijwilligers zich aan u voorgesteld. Vijf korte 
vragen werden beantwoord om u niet alleen kennis te 
laten maken met de vele vrijwilligers, maar ook een kijkje 
achter de schermen te geven. Deze keer stellen twee 
koorleden zich voor.  
 
1. Wil je jezelf voorstellen? 
Ik ben Piet van Schijndel.  
Bij Dichterbij heb ik altijd in het 
onderhoud gewerkt. Dat deed ik al 
bij alle voorgangers en ben steeds 
met alle samenvoegingen mee 
gegaan. Sinds 2 jaar ben ik met 
pensioen.  
2. Wat doe je in de parochie?  
Ik zing bij het gemengd koor, daar ben ik ook voorzitter 
en secretaris.  
3. Hoe lang doe je dit al? 
27 jaar. 2 jaar geleden hadden we ons 25 jarig jubileum. 
Maar het koor bestaat al veel langer. 
4. Hoe ben je bij het koor gekomen? 
Een vriendin van mijn vrouw zat bij het koor en vroeg ons 
om ook eens te komen. Dit hebben we toen gedaan en 
we zijn met veel plezier al die jaren gebleven. We hebben 
al meerdere dirigenten meegemaakt. Het is een gezellig 
koor, we repeteren op vrijdagochtend een uur en daarna 
gaan we met een aantal koffie drinken. We zingen 
ongeveer eens per maand in de mis. 
5. Wat vindt je een hoogtepunt? 
De jubileummis toen het koor 25 jaar bestond. 
 
Lijkt het u wat? Zingen in een koor? U bent natuurlijk van 
harte welkom op een van de repetities! Misschien hebt u 
wel eens in de kerk het idee gehad om mee te zingen. 
Misschien houdt u wel van zingen, maar heeft u er nog 
niet over gedacht. Of misschien heeft u wel 
(klein)kinderen die van zingen houden. De koren in onze 
parochies zijn op zoek naar u!  
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De Goede Week 
 

Palmzondag 9 april 
Op Palmzondag, zeven dagen voor Pasen en tevens het 
begin van de Goede Week (daarom ook wel Passie-
zondag genoemd), wordt de intocht van Jezus in Jeruza-
lem herdacht, waarbij Hij met palmtakken werd begroet. 
Ook nu nog worden takjes van palmbomen gezegend en 
uitgereikt om thuis achter de kruisbeelden te steken. 
Kinderen brengen in de Gezinsmis op 8 april om 17.45u 
in de Norbertuskerk hun Palmpasenstok mee in kruis-
vorm. Op Palmzondag 9 april is er om 10.00u in de 
Martinuskerk een H. Mis, waarin de palmtakjes worden 
gezegend en het Lijdensverhaal van Jezus Christus wordt 
voorgelezen. 
 

Maandag 10 april: Biechtgelegenheid 
De Kerk vraagt aan iedere gelovige om minstens één 
maal per jaar te biechten. Het hele jaar door kan men 
een priester vragen om te biechten maar in de Goede 
Week is er extra biechtgelegenheid op: Maandag 10 april 
tussen 10.00 en 12.00 uur, in de dagkapel van de St. 
Martinuskerk. 
 

Woensdag 12 april: Chrismamis in Roermond 
Op de vooravond van Witte Donderdag worden het 
chrisma en de andere heilige oliën door de bisschop 
gewijd, om daarna over de verschillende parochies van 
ons bisdom verspreid te worden. Deze heilige oliën zijn 
een teken van de genadewerking van Christus, door zijn 
Geest, en worden gebruikt bij de bediening van de 
sacramenten als doopsel, vormsel en ziekenzalving. Ook 
wordt het chrisma gebruikt bij de wijding van een 
priester of een bisschop. Deze Chrismamis begint om 
19.00 uur in de kathedraal van Roermond.  
 

Witte Donderdag 13 april 
Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht 
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liefdevolle zelfgave van Jezus, terwille van onze verlos-
sing, drukte Hij uit in de voetwassing van zijn leerlingen. 
Dit gebaar van de voetwassing wordt in de Witte Donder-
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van Witte Donderdag begint het Driedaagse Paasfeest, 
ook wel Paastriduüm genoemd. Aan het einde van deze 
Mis worden alle heilige Hosties in processie overgebracht 
naar een zijaltaar. Ondertussen wordt het altaar volledig 
leeg gemaakt en ontbloot, en de kruis-beelden bedekt, 
als teken van de zelfontlediging (zelf-weggave) van Chris-
tus, die zijn lijden ingaat. Ook de kerkklokken worden 
vanaf nu niet meer geluid, tot aan het Gloria van de 
Paaswake. 

Goede Vrijdag 14 april 
Op deze dag gedenken we het lijden en sterven van 
Christus, voor onze verlossing. Het is daarom een dag van 
vasten en onthouding. Dat wil zeggen: we matigen ons in 
eten en drinken en onthouden ons van vleesspijzen. Om 
14.30u in de Norbertuskerk en om 15.00u in de martinus-
kerk wordt de Kruisweg gebeden. In de Kruisweg worden 
de 14 fases (of staties) herdacht - met overweging, zang 
en gebed - van de kruisweg die Jezus moest gaan, vanaf 
zijn terdoodveroordeling tot aan zijn graflegging.  
 
Om 19.00u in de Martinuskerk is er de gedachtenis-
viering van het lijden en sterven van de Heer. In stilte 
wordt deze viering begonnen. Na de lezingen, onder 
meer die van de profeet Jesaja over de lijdende Dienaar 
van de Heer, wordt het Lijdensverhaal van Christus ge-
lezen, volgens de evangelist Johannes. Vervolgens zijn er 
de uitgebreide voorbeden voor Kerk en wereld en is er de 
verering van het Kruis. In plaats van de Eucharistie, die 
een sacra-menteel teken is van het lijden en sterven van 
Christus, wordt op Goede Vrijdag de rauwe werkelijkheid 
zelf van dit lijden en sterven onder onze aandacht 
gebracht. Er is ten slotte wel gelegenheid om de H. Com-
munie te ont-vangen, vanuit de extra hosties, die in de 
eucharistie van Witte Donderdag werden geconsacreerd. 
 

Paaszaterdag 15 april 
Om 19.00u vieren we in de Martinuskerk de Paaswake. 
Met het paasvuur wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken 
en binnen gebracht: teken van de verrezen Christus, die 
zijn licht op ons overdraagt. In een uitgebreide serie 
Bijbellezingen wordt de geschiedenis van God met de 
mensen gevolgd, vanaf de schepping tot en met de 
Verrijzenis, die de aanvang is van Gods nieuwe en defini-
tieve schepping. Tijdens de Paaswake worden nieuwe 
volwassen gelovigen worden gedoopt, terwijl alle aan-
wezigen het geloof van hun eigen doopsel hernieuwen. 
Daarna wordt op feestelijke wijze de Eucharistie gevierd, 
waarin de verrezen Christus met zijn lichaam en bloed 
onder ons blijft en ons voedt. 
 

Paaszondag 16 april 
Om 10.00u vieren we in de Norbertuskerk Pasen. Het 
Hoogfeest van Pasen 
staat in het teken van 
de vreugde over Chris-
tus’ verrijzenis uit de 
dood.  
 
Gelovigen vieren de 
ver geving der zonden 
en de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. Aan het 
begin van de viering worden de gelovigen besprenkeld 
met water dat tijdens de Paaswake gewijd is. 
 

Echte Martinus-rozen 
 

Nu het oude kerkplein 
binnenkort op de schop 
gaat, wilt u misschien wel 
een levendige herinne-
ring. En dat kan! Want 
voor sommige mensen 
heeft dit kerkplein er een 

leven lang uitgezien zoals het er nu uitziet. Daarom willen 
we  iedereen de gelegenheid bieden om één of meerdere 
rozenstruiken uit de perken aan te  schaffen. Na de H.Mis 
van 10 uur op Palmzondag 9 april zal voor wie dat wil, 
mooie rozen uit de perken worden gehaald. Voor een 
bedrag van slechts € 5,00 hebt u jarenlang een prachtige 
herinnering (3 rozen). U steunt daarmee natuurlijk ook 
de aanleg van het nieuwe kerkplein. Want alleen met úw 
hulp kunnen een aantal extra zaken worden gerealiseerd. 
Kom dus Palmzondag naar de St. Martinuskerk en koop 
een roos. Liever een heel perk? Dat kan geregeld worden. 
Zoals gezegd kosten 3 rozen  5 00.  Vergeet u niet een 
eigen plastic tas mee te brengen voor het vervoer naar 
huis?  Uw steun wordt bijzonder op prijs gesteld! 
 

Steun de Gennepse harmonie! 
 
Op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april a.s. zullen 
leden en vrienden van kerkelijke harmonie Unitas et 
Fidelitas uit Gennep  een beroep op u doen tijdens de 
jaarlijkse donateursactie. Uw financiële steun maakt het 
mogelijk om de muziek in Gennep levendig te houden.  
Door het jaar heen kunt u de harmonie al tegenkomen, 
bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas, het  inhalen 
van de ouderen 4-daagse  of zoals laatst, bij de Liber-
mannhof.Later dit jaar zult u de harmonie nog kunnen 
beluisteren tijdens de grote Sacramentsprocessie op 
zondag 18 juni.  

In 2018 bestaat onze 
harmonie maar liefst 
200 jaar.  
Dat willen we samen 
met alle inwoners van 
Gennep vieren met ene 
mooi programma. 

Reserveer het weekend van 8, 9 en 10 juni 2018 daarom 
alvast in uw agenda. Om ook in de verre toekomst een 
stabiele financiële basis voor het orkest te behouden 
blijft hulp en ondersteuning van de Gennepse bevolking 
nodig. Daarom doen we een beroep op u. Samen met 
ervaren leden laten we de jeugd groeien in de muziek, 
zodat Gennep nog jarenlang kan blijven genieten van 
onze vrolijke klanken. Als het weer meewerkt, zal de 
harmonie tijdens de donateursactie op verschillende 
plekken  een mini-concert geven.  

U geniet van de muziek, wij hopen op uw steun. 
Natuurlijk kunt u ook een bijdrage overmaken op 
bankrekeningnummer: NL57RABO 01406.23.809  t.n.v. 
harmonie Gennep. 
Wilt u ons helpen tijdens de donateursaktie of wilt u 
meer weten over muziek of muzieklessen? Neem dan 
contact op met Dorien via info@harmoniegennep.nl. 
Gennep rekent op de harmonie, de harmonie rekent op 
Gennep! 
 

Onze vrijwilligers... 
....een kijkje achter de schermen ! 

 
In de februari-editie van de Gennepenaar hebben twee 
parochievrijwilligers zich aan u voorgesteld. Vijf korte 
vragen werden beantwoord om u niet alleen kennis te 
laten maken met de vele vrijwilligers, maar ook een kijkje 
achter de schermen te geven. Deze keer stellen twee 
koorleden zich voor.  
 
1. Wil je jezelf voorstellen? 
Ik ben Piet van Schijndel.  
Bij Dichterbij heb ik altijd in het 
onderhoud gewerkt. Dat deed ik al 
bij alle voorgangers en ben steeds 
met alle samenvoegingen mee 
gegaan. Sinds 2 jaar ben ik met 
pensioen.  
2. Wat doe je in de parochie?  
Ik zing bij het gemengd koor, daar ben ik ook voorzitter 
en secretaris.  
3. Hoe lang doe je dit al? 
27 jaar. 2 jaar geleden hadden we ons 25 jarig jubileum. 
Maar het koor bestaat al veel langer. 
4. Hoe ben je bij het koor gekomen? 
Een vriendin van mijn vrouw zat bij het koor en vroeg ons 
om ook eens te komen. Dit hebben we toen gedaan en 
we zijn met veel plezier al die jaren gebleven. We hebben 
al meerdere dirigenten meegemaakt. Het is een gezellig 
koor, we repeteren op vrijdagochtend een uur en daarna 
gaan we met een aantal koffie drinken. We zingen 
ongeveer eens per maand in de mis. 
5. Wat vindt je een hoogtepunt? 
De jubileummis toen het koor 25 jaar bestond. 
 
Lijkt het u wat? Zingen in een koor? U bent natuurlijk van 
harte welkom op een van de repetities! Misschien hebt u 
wel eens in de kerk het idee gehad om mee te zingen. 
Misschien houdt u wel van zingen, maar heeft u er nog 
niet over gedacht. Of misschien heeft u wel 
(klein)kinderen die van zingen houden. De koren in onze 
parochies zijn op zoek naar u!  
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En er is voor ieder wat wils. Er is een kinderkoor, een 
jongerenkoor, een gemengd koor, een dameskoor en 
maar liefst twee Gregoriaanse koren! Er is ook een koor 
dat alleen zingt bij bijzondere gelegenheden, zoals 
bruiloften of begrafenissen. Ieder koor heeft zijn eigen 
repetitiedag en -tijd. Wilt u eens komen luisteren of 
meezingen? U kunt voor meer informatie en met uw 
vragen terecht bij info@parochie-martinus-gennep.nl 
 
1. Wil je jezelf voorstellen? 
Ik ben Annie Blenkers.  
Ik zing heel graag, helemaal bij 
een gezellige groep en mooie 
akkoestiek.  
2. Wat doe je in de parochie? 
Ik zing bij het dameskoor in de 
St Martinuskerk. 
3. Hoe lang doe je dit al?  
Bij dit koor al 32 jaar, daarvoor heb ik ook al eens 8 jaar 
bij een ander koor gezongen.  
4. Hoe ben je bij het koor gekomen? 
Ik miste het zingen best wel, dus toen de kinderen naar 
school gingen wou ik heel graag weer bij een koor gaan 
zingen en ben ik bij het dameskoor terecht gekomen. We 
oefenen iedere woensdagochtend bij de Goede Herder. 
5. Wat vindt je een hoogtepunt? 
We hebben wel eens met meerdere koren in Kranenburg 
gezongen, we hadden toen allemaal dezelfde dirigent. Hij 
had muziek geschreven en dat hebben we toen met z'n 
allen gezongen. Dat is ook op een bandje opgenomen. 
 

Vroeger (36)  
Mijn leven als misdienaar 
 
Misdienaar in oorlogstijd.  
De eerste jaren van mijn 
“misdienaarschap” waren niet 
altijd even leuk. Het waren de 
jaren 1943 en 1944. Volop 
oorlogstijd dus. Ik was echter 
wel  trots op het feit dat ik als 
misdienaar was uitverkoren. 
Maar desondanks heb ik vaak  
ook wel angst gekend als ik ’s 
morgens vroeg om half acht de mis moest dienen. Het 
vroeg opstaan was voor mij geen enkel probleem. Maar 
ook ’s morgens onderweg naar de kerk hoorde ik vaak 
nog vliegtuigen overkomen. Het luchtafweergeschut van 
de Duitsers had dan vaak al de hele nacht geschoten op 
de Engelse bommenwerpers, die met hun bommen 
onderweg waren naar het Roergebied. Vooral in de nacht 
was dit een verschrikkelijk akelig gehoor. Als er eentje 

aangeschoten, was kwam dit vliegtuig met een 
angstaanjagend jankend geluid in grote cirkels naar 
beneden. Je hoorde dat hij aangeschoten was, maar je 
wist nooit waar hij neer zou komen. Als het al te erg 
werd, kroop je onder je hoofdkussen om maar zo weinig 
mogelijk te horen. Het kwam dan ook regelmatig voor, 
dat je zo maar een paar uren in de nacht wakker lag. 
Toch stond je dan ook weer om half zeven ’s morgens 
voor je bed om je aan te kleden en naar de kerk te lopen. 
Ontbijt ? Nee, je moest nuchter blijven om ter communie 
te gaan. Vanaf ons huis naar de kerk was dat toch al 
gauw een half uur lopen. 
Hoogmis  
De plechtige Hoogmis op zondag vond ik altijd het 
mooist. Het eerste jaar dat ik misdienaar was mochten de 
“oudere” misdienaars de Hoogmis dienen en de 
“jongere” liepen wel mee, maar mochten alleen maar 
toekijken. Wij de jonge knapen van 7 of 8 jaar stonden 
dan bij de communiebank opgesteld. Een van de oudere 
misdienaars (Joep) plaagde ons wel eens. (Het pesten 
was toen nog niet uitgevonden). Nu was het in die tijd de 
gewoonte dat de zusters van het klooster op de 
Plakseweg, ook naar de Hoogmis in de parochiekerk op 
De Horst in Groesbeek kwamen. Zij gingen natuurlijk niet 
tussen de (gewone) parochianen naar binnen maar 
kwamen in een rij, twee aan twee lopend vanaf het 
klooster tot aan de deur van de kerk.  Daar bleven ze 
staan in het portaal, totdat de pastoor met zijn mis-
dienaars op het priesterkoor verscheen. Ze kwamen pas 
naar binnen als de pastoor het “Dóminus Vobiscum” (de 
Heer zij met U) tot hen had gesproken. Zij antwoorden 
dan met “Et cum spiritu tuo” (en met uw geest). Op dat 
moment kwamen de zusters de kerk binnen en knielden 
twee aan twee voor de communiebank voordat ze hun 
plaatsen in de 1e rij rechts in namen. De pastoor stond in 
het midden tussen de twee communiebanken (samen 
met de misdienaars) op hen te wachten. Joep, een van de 
oudere misdienaars had ons verteld, dat als de laatste 
twee zusters knielden er eentje bij was die altijd een 
“windje” liet tijdens het knielen. Wij als piepjonge 
misdienaars wisten niet wat wij hoorden en geloofden 
hem dan ook niet. Wij hadden er nooit bij stilgestaan dat 
kloosterzusters ook windjes konden laten. We durfden er 
amper aan te denken. Met spanning stonden wij te 
wachten tot de laatste twee zusters knielden voor de 
communiebank. En jawel, een duidelijk gekraak was te 
horen… Joep, knipoogde naar ons en wij kregen van 
schrik een hoogrode kleur. Wij hadden het er echt 
moeilijk mee. De zondag er na vertelde Joep dat het de 
half hoge leren laarsjes van de zuster waren die het 
gekraak veroorzaakt hadden. Met een diepe zucht van 
verlichting, was ons respect voor de zusters weer terug. 
Gennep, maart 2017, 
Jan Eikholt (Gzn.) 
 



Î Vervolg van blz 11 
 
En er is voor ieder wat wils. Er is een kinderkoor, een 
jongerenkoor, een gemengd koor, een dameskoor en 
maar liefst twee Gregoriaanse koren! Er is ook een koor 
dat alleen zingt bij bijzondere gelegenheden, zoals 
bruiloften of begrafenissen. Ieder koor heeft zijn eigen 
repetitiedag en -tijd. Wilt u eens komen luisteren of 
meezingen? U kunt voor meer informatie en met uw 
vragen terecht bij info@parochie-martinus-gennep.nl 
 
1. Wil je jezelf voorstellen? 
Ik ben Annie Blenkers.  
Ik zing heel graag, helemaal bij 
een gezellige groep en mooie 
akkoestiek.  
2. Wat doe je in de parochie? 
Ik zing bij het dameskoor in de 
St Martinuskerk. 
3. Hoe lang doe je dit al?  
Bij dit koor al 32 jaar, daarvoor heb ik ook al eens 8 jaar 
bij een ander koor gezongen.  
4. Hoe ben je bij het koor gekomen? 
Ik miste het zingen best wel, dus toen de kinderen naar 
school gingen wou ik heel graag weer bij een koor gaan 
zingen en ben ik bij het dameskoor terecht gekomen. We 
oefenen iedere woensdagochtend bij de Goede Herder. 
5. Wat vindt je een hoogtepunt? 
We hebben wel eens met meerdere koren in Kranenburg 
gezongen, we hadden toen allemaal dezelfde dirigent. Hij 
had muziek geschreven en dat hebben we toen met z'n 
allen gezongen. Dat is ook op een bandje opgenomen. 
 

Vroeger (36)  
Mijn leven als misdienaar 
 
Misdienaar in oorlogstijd.  
De eerste jaren van mijn 
“misdienaarschap” waren niet 
altijd even leuk. Het waren de 
jaren 1943 en 1944. Volop 
oorlogstijd dus. Ik was echter 
wel  trots op het feit dat ik als 
misdienaar was uitverkoren. 
Maar desondanks heb ik vaak  
ook wel angst gekend als ik ’s 
morgens vroeg om half acht de mis moest dienen. Het 
vroeg opstaan was voor mij geen enkel probleem. Maar 
ook ’s morgens onderweg naar de kerk hoorde ik vaak 
nog vliegtuigen overkomen. Het luchtafweergeschut van 
de Duitsers had dan vaak al de hele nacht geschoten op 
de Engelse bommenwerpers, die met hun bommen 
onderweg waren naar het Roergebied. Vooral in de nacht 
was dit een verschrikkelijk akelig gehoor. Als er eentje 

aangeschoten, was kwam dit vliegtuig met een 
angstaanjagend jankend geluid in grote cirkels naar 
beneden. Je hoorde dat hij aangeschoten was, maar je 
wist nooit waar hij neer zou komen. Als het al te erg 
werd, kroop je onder je hoofdkussen om maar zo weinig 
mogelijk te horen. Het kwam dan ook regelmatig voor, 
dat je zo maar een paar uren in de nacht wakker lag. 
Toch stond je dan ook weer om half zeven ’s morgens 
voor je bed om je aan te kleden en naar de kerk te lopen. 
Ontbijt ? Nee, je moest nuchter blijven om ter communie 
te gaan. Vanaf ons huis naar de kerk was dat toch al 
gauw een half uur lopen. 
Hoogmis  
De plechtige Hoogmis op zondag vond ik altijd het 
mooist. Het eerste jaar dat ik misdienaar was mochten de 
“oudere” misdienaars de Hoogmis dienen en de 
“jongere” liepen wel mee, maar mochten alleen maar 
toekijken. Wij de jonge knapen van 7 of 8 jaar stonden 
dan bij de communiebank opgesteld. Een van de oudere 
misdienaars (Joep) plaagde ons wel eens. (Het pesten 
was toen nog niet uitgevonden). Nu was het in die tijd de 
gewoonte dat de zusters van het klooster op de 
Plakseweg, ook naar de Hoogmis in de parochiekerk op 
De Horst in Groesbeek kwamen. Zij gingen natuurlijk niet 
tussen de (gewone) parochianen naar binnen maar 
kwamen in een rij, twee aan twee lopend vanaf het 
klooster tot aan de deur van de kerk.  Daar bleven ze 
staan in het portaal, totdat de pastoor met zijn mis-
dienaars op het priesterkoor verscheen. Ze kwamen pas 
naar binnen als de pastoor het “Dóminus Vobiscum” (de 
Heer zij met U) tot hen had gesproken. Zij antwoorden 
dan met “Et cum spiritu tuo” (en met uw geest). Op dat 
moment kwamen de zusters de kerk binnen en knielden 
twee aan twee voor de communiebank voordat ze hun 
plaatsen in de 1e rij rechts in namen. De pastoor stond in 
het midden tussen de twee communiebanken (samen 
met de misdienaars) op hen te wachten. Joep, een van de 
oudere misdienaars had ons verteld, dat als de laatste 
twee zusters knielden er eentje bij was die altijd een 
“windje” liet tijdens het knielen. Wij als piepjonge 
misdienaars wisten niet wat wij hoorden en geloofden 
hem dan ook niet. Wij hadden er nooit bij stilgestaan dat 
kloosterzusters ook windjes konden laten. We durfden er 
amper aan te denken. Met spanning stonden wij te 
wachten tot de laatste twee zusters knielden voor de 
communiebank. En jawel, een duidelijk gekraak was te 
horen… Joep, knipoogde naar ons en wij kregen van 
schrik een hoogrode kleur. Wij hadden het er echt 
moeilijk mee. De zondag er na vertelde Joep dat het de 
half hoge leren laarsjes van de zuster waren die het 
gekraak veroorzaakt hadden. Met een diepe zucht van 
verlichting, was ons respect voor de zusters weer terug. 
Gennep, maart 2017, 
Jan Eikholt (Gzn.) 
 



De Gennepenaar 12


