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Waarom is deze dag zo speciaal?
Omdat in Gennep dan een oude traditie herleeft. Voorafgegaan door Harmonie Unitas et Fidelitas, geëscorteerd door het Sint Martinusgilde en in aanwezigheid van
de Roermondse Bisschop Frans Wiertz, trekt er die zondag een processie door de versierde straten in de kern
van Gennep.

St. Norbertusparochie

Wat is dit voor een processie?
Hierbij wordt het Allerheiligste Sacrament in een zgn.
monstrans (mooi versierde houder waarin de hostie
wordt bewaard) door de priester plechtig rondgedragen
onder een baldakijn. De monstrans met het Heilig

Gennep

St. Martinusparochie

Zaterdag 10 juni H. Vormsel Norbertuskerk

Het sacrament van het H. Vormsel zal zaterdag 10 juni om 17.45u worden
toegediend aan Thijs Kroon, Michiel Braks, Kenny Noij, Mick Vervoort, Stach
Hoenselaar, Hanna Spikmans, Isa Wientjens en Lonneke Otermans. De vormheer zal
vicaris E. Smeets zijn. De viering zal plaatsvinden in de St.Norbertuskerk van GennepZuid, met medewerking van het koor Esperance en het Gilde St. Martinus. Wij
wensen de vormelingen, de ouders en de parochianen een hele mooie viering toe.

400 jaar Stadhuis Gennep

18 juni: Eucharistieviering
met Sacramentsprocessie

Sacrament wordt dan vaak enige tijd op een rustaltaar
geplaatst voor aanbidding. Bij de processies dragen misdienaars een flambouw (processielantaarn) ter flankering
van het processiekruis en het Allerheiligste Sacrament.
Andere gelovigen dragen vaandels met een afbeelding,
symbool, logo of opschrift.

De waarde van een uitvaart
in de kerk
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18 juni 10.00u: Pontificale Eucharistieviering
met aansluitend Sacramentsprocessie

Op zondag 18 juni komen wij om 10.00 uur bijeen voor een Pontificale
Eucharistieviering in de St. Martinuskerk met als hoofdcelebrant onze hulpbisschop
Mgr. E. de Jong. Aansluitend zal de Sacramentsprocessie gehouden worden. Bij het
rustaltaar op de Markt is er een korte ceremonie met gebed en zegen. Weer
aangekomen bij de St. Martinuskerk zullen we het nieuwe kerkplein inzegenen.

25 juni 10.00u: Dankviering communicanten
en vormelingen, daarna autozegening op het kerkplein

De H. Mis wordt opgeluisterd door het kinderkoor en is tevens dankviering voor onze
communicanten en vormelingen. Speciaal zijn uitgenodigd alle kinderen met hun
ouders. Van harte welkom! Aansluitend aan de H.Mis is de jaarlijks autozegening
voor de (vracht-) auto’s, motoren, oldtimers etc. in Gennep.
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Bruidspaar René en Brenda
de Valk-Uittenbogerd
uit Ven-Zelderheide
12 mei 2017: Proficiat!
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Gedoopt

Viny Kusters, zoon van Peter Kusters en Sherly Arens,
Zwaluwstraat.

Milan Brouwers, zoon van Danny Brouwers en Jody
Brons, Arendstraat.
Yoëll Langen, dochter van Ferdinand Langen en Debbie
van den Woldenberg, Weverstraat.
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De waarde van een uitvaart in de kerk
Inleiding
Vicaris E. Smeets (werkzaam in ons bisdom bij de afdeling
‘Liturgie en Kerkmuziek’) heeft samen met een aantal
priesters en gelovigen van ons bisdom geconstateerd dat
er minder uitvaarten plaatsvinden in de kerk, tegenover
de groei van de crematiediensten. Dat is natuurlijk het
aanbod van de markt enerzijds en de vrije keuze van
onze parochianen anderzijds.
Het is echter zeer belangrijk dat wij weer de waarde van
een uitvaart in de kerk gaan zien. Het gaat niet om het
idealiseren van het een ten opzichte van het ander, maar
om aan te geven welke rijkdom wij hebben in de
Katholieke Kerk door te bidden en de H. Mis op te dragen
voor onze overleden parochianen.
Veel mensen weten eenvoudigweg niet meer het verschil
tussen een ‘traditionele uitvaartliturgie’ en een
‘rouwdienst’ zoals die vaak plaatsvindt in bijvoorbeeld de
aula van het crematorium. Daarom als hulp het volgende.



Wat is een uitvaart in de kerk?
De pastoraal-liturgische beleidsnota
Roermond zegt:


van





Bisdom

‘De uitvaart binnen
de katholieke kerk
is een Paasviering.
Als geloofsgemeenschap
vertrouwen we
onze dierbare
overledene aan
God toe.
Zonder dat het de
pijn rond iemands
overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat
God, die tijdens ons leven met ons mee is
gegaan, ons ook door de dood heen zal
vergezellen.
Daarbij is de verrezen Heer ons grote voorbeeld:
omwille van Zijn dood en verrijzenis, mogen wij
vertrouwen dat God ook ons zal thuisbrengen
en ons van schulden en zwakheden zal reinigen
en bevrijden.
Dit vieren we in de uitvaartliturgie. Het is iets heel
kostbaars, daarom wil de Kerk er zorgvuldig mee
omgaan. We spreken daarom over uitvaartliturgie en niet over een herinnerings- of
afscheidsdienst.’
Wat is zo eigen aan de uitvaartliturgie in de kerk?
 Men komt samen in de kerk. Doorgaans is er
gelegenheid tot schriftelijk condoleren, waarna







men over het algemeen zich in rust en stille
voorbereiding een plekje zoekt in de banken.
De overledene wordt door familie of dragers
naar het altaar gedragen. Hij of zij wordt door
middel van die processie voor God gebracht.
Overledene en alle aanwezigen zijn gericht op de
liturgische ruimte van het priesterkoor, daarmee
de gebedsrichting aangevend van de hele
plechtigheid. Dragers buigen naar het altaar als
ze de kist geplaatst hebben.
Het koor zingt ‘Requiem aeternam’, daarmee de
hartenwens van alle aanwezigen verwoordend,
namelijk dat hij of zij bij God eeuwige rust mag
vinden. Tegelijk klinkt daarin het geloof en het
gebed dat God hem of haar die schenkt.
In de Dienst van het Woord klinken Bijbelse
lezingen die ons het Paasmysterie verkondigen.
De homilie duidt het leven van de overledene en
verbindt het met de boodschap van Christus’
verlossing. Leven en dood worden gelovig
gekaderd.
Het ‘decor’ is dat van de kerk. De ‘ceremonie’
als zodanig is mensen bekend. Voor velen is dat
een vertrouwde en gekoesterde wijze van
gelovig afscheid nemen.
Met de overledene in het midden wordt de
Eucharistie gevierd. Christus’ Paasmysterie staat
centraal. Alles ademt – te midden van verdriet
en rouw – geloof in het eeuwige leven.
Na de Eucharistie volgt de plechtigheid van de
laatste aanbeveling ten afscheid van de
overledene. Deze plechtigheid heeft de
betekenis van een afscheid, een laatste vaarwel,
door de christengemeenschap aan de
overledene als medechristen gebracht, voordat
diens lichaam wordt uitgedragen en begraven.
Want ofschoon de dood een zekere scheiding
betekent, kunnen de christenen, die als
ledematen van Christus in Christus één zijn, toch
nooit door de dood worden gescheiden. De
besprenkeling herinnert aan de opname in het
eeuwig leven door het doopsel en met de
bewieroking wordt het lichaam van de
overledene als tempel van de heilige Geest
geëerd.
Aan het einde van
de viering in de kerk
wordt de kist naar
buiten
gedragen,
hetzij naar het
kerkhof, hetzij naar
het crematorium. Het koor begeleidt deze
laatste uittocht met ‘In paradisum deducant te
angeli’.
 Zie verder op blz 4.
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 vervolg van blz 3.
Het vieren van de Eucharistie tijdens uitvaart
Waarom is het vieren van de Eucharistie tijdens een
uitvaart zo belangrijk voor ons als christenen? Hierover
zegt de Kerk heel mooi:
“De Kerk, die als een moeder op sacramentele wijze de
christen tijdens zijn aardse pelgrimstocht in haar schoot
heeft gedragen, begeleidt hem op het einde van zijn
tocht, om hem "in de handen van de Vader" toe te
vertrouwen. In Christus draagt zij het kind van haar
genade op aan de Vader, en de kiem van het lichaam
dat in heerlijkheid zal verrijzen, vertrouwt zij hoopvol
aan de aarde toe. Deze offerande wordt ten volle
gevierd door het offer van de Eucharistie.”
(KKK 1683)

Werk van barmhartigheid: De doden begraven
Het is goed om alle overleden goed en waardig te
begraven. Bovendien is het goed om voor de
overledenen te bidden, vooral voor diegenen waar
niemand voor bidt. Onze ziel komt van God en blijft
eeuwig bestaan. Het zal dus een grote troost zijn voor de
overledenen dat wij bidden voor hun rust en dat ze
spoedig, door Gods genade, in Zijn eeuwige vreugde
mogen binnentreden.
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Oude R.K. Begraafplaats aan de Torenstraat
Het is weer sinds enkele jaren mogelijk om op onze Oude
R.K. Begraafplaats aan de Torenstraat een graf of
grafkelder aan te vragen. Een grafkelder is een graf met
een betonnen binnenwand waar, na de begrafenis, een
betonnen deksel op komt. Men wordt dus niet in de
aarde begraven maar in een ruimte onder de grond.

Uitvaart en financiën, hoe zit het daarmee?
Een parochie krijgt geen geld van de overheid of het
bisdom. De collecte in de kerkdiensten zijn bestemd voor
de instandhouding van de parochie maar ook ter dekking
van de directe kosten voor de organist en de
verwarming. De opbrengst van de collecte kan dus niet
worden aangewend voor andere ‘goede doelen’.
Gelovigen die gebruik maken van de (uitvaart) diensten
van de parochie worden geacht daar een vergoeding
tegenover te stellen. Voor een uitvaart is een vergoeding
van €400,- de door het Bisdom Roermond
voorgeschreven norm die wij in onze parochies hanteren.
Daarnaast rekenen wij een bedrag van €80,- voor koor en
organist. Wanneer men kerkbijdragen heeft gegeven,
dan wordt een nader te bepalen bedrag afgetrokken van
het totale bedrag.
Laat echter geld nimmer een reden zijn om af te zien van
een kerkelijke uitvaart! Als er moeilijkheden zijn op dit
gebied kunt u gerust contact opnemen met ons. We
vinden een oplossing. Het belangrijkste is dat we bidden
en de H.Mis opdragen voor onze overleden parochianen.
Mede namens het kerkbestuur,
pastoor G. Kessels
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Enkele reacties Bijbelgroep
Al weer een tijd zijn we met een groep bij elkaar
gekomen rondom twaalf Bijbelverhalen. Het waren fijne
bijeenkomsten in een goede sfeer. Het blijkt dat wanneer
je samen een bijbelverhaal leest en er dan over gaat
praten, dat Iedereen echt iets te vertellen heeft. Dat je
elkaar inspireert en zo tot een goed gesprek kunt komen
waar je iets aan hebt. Je komt tot andere nieuwe
inzichten, over jezelf en over je leven. Het brengt hoop
en vertrouwen in het leven zoals het zich voordoet.
Annette Jetten-Sevriens, catechist.

Vorig jaar voor het eerst kennisgemaakt met de
bijbelgroep. Wist niet wat ik moest verwachten. Naar
aanleiding van het eerst voorlezen van een stukje tekst uit
de bijbel, een reactie geven in wat er in het eerste in je
opkomt of soms heb je niks wat er in je opkomt. Daarna
nog een keer voor jezelf dezelfde tekst lezen en
vervolgens komen er al verschillende items en zienswijzes
uit naar voren. Een dobbelsteen heeft 6 kanten en geen
enkele kant is hetzelfde en elk stukje heeft een waarheid.
Zo is het ook in ons groepje. Soms geeft het herkenning
en soms is die andere manier van kijken voor mij heel
verrassend en verfrissend. Ja, als je er zo naar kijkt kan
het ook. Dat inspireert mij en kom er rijk van terug. Elk
mens is uniek en bekijkt een item vanuit zijn of haar
achtergrond en levenservaringen.
Dat maakt het groepje zo mooi. Voor mij is het niet alleen
een bijbelgroep maar ook een levensvragengroep. Het
mooie is dat juist de bijbel zo actueel is en blijft. Vanuit
de bijbel raakt het jouw leven en de hedendaagse
problematiek in de wereld waarin wij nu leven. Door de
bijbel als uitgangspunt te nemen maak je het objectief en
kun je vanuit die objectiviteit naar de hedendaagse
ontwikkeling kijken.
Prachtig vind ik dat Annet vanuit haar kennis waardevolle
aanvullingen kan geven vanuit het historisch en taalkundig perspectief en heeft zij een inspirerende invloed op
het hele proces. Het is een groep waarin ik me veilig voel
en er mag zijn zoals ik ben.
Trees

Weer fijne morgens mogen meemaken met Annette en
een hele groep zoekenden die net als ik nieuwsgierig zijn
naar het spirituele in ons leven maar die wij ook vooral in
de bijbel kunnen vinden.
We zijn begonnen bij het begin, nl. “God schiep de man
en uit de man de vrouw”….En wat daar allemaal de
gevolgen van zijn nu in ons eigen leven is een grote
ontdekkingsreis geworden voor mij.
Fijne lessen waarin een ieder kan mee praten over zijn of
haar beleving in deze. Annette gaat ons hierin voor en
doet dat op een hele eigentijdse wijze met heel veel
respect naar elkaar toe en in alle openheid alles toe
kunnen laten. Niet naar elkaar wijzend met het vingertje
maar je eigen verhaal om kunnen zetten in positieve
gedachtes naar elkaar toe.
Hoop dat er meer mensen geïnspireerd kunnen raken
door dit schrijven en dat Annette gauw weer met nieuw
“geestelijk” voer komt.
Juul Gerits
Wat voor mij de motivatie is om naar deze bijeenkomsten
te komen is een stukje sociale contacten.
Het samen ons verdiepen in de aangeboden teksten.
Het luisteren naar elkaar. En het leren van elkaar.
En met een gevuld hart en hoofd weer naar huis gaan.
Groetjes Wil Busser
Bij toeval kwam ik uit
bij het bestaan van het
“Bijbel-groepje”.
Eigenlijk op een heel
bijbelse manier:
Onderweg…, gewoon
een ontmoeting tijdens
het boodschappen doen

tussen de aanbiedingen
van AH. Wat zich toen
ontspon….. een ongedwongen, speelse uitwisseling van
zaken die er in een mensenleven toe doen. Zo werd ik
geënthousias-meerd om eens deel te nemen aan het
bijbelgroepje. Dus, zó gewoon blijkt een ontmoeting niet
te hoeven zijn, dacht ik, en op het eerstvolgend samenkomen ging het gesprek eigenlijk verder. Teksten uit het
boek: “Vermoeden van Volheid”, geschreven door…?,
werden gelezen, onze bevin-dingen werden gevraagd.
Het aardige was te ervaren dat een ieder van ons deel
had aan het scheppen van de volheid van dit samen zijn:
door de aandacht waarmee geluisterd werd naar elkaar,
door de levenservaring die gedeeld werd, door het dieper
ingaan op de essentie van de bijbelse tekst. Verrassend,
samen op deze manier op weg te zijn – ook een
zoektocht naar de zin van het leven.
A.C.M. Rijnhart
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1e H. Communie in de St. Norbertuskerk
op 21 mei was geslaagd!
Wij wensen onze communicanten van harte proficiat:
Dani Tunnesen, Nina Tunnesen, Emma Gietemans, Stian
Busser, Tom Peters, Teus Kamps, Senna Janssen, Britt
Mulders, Pim Voots, Lorenzo Hermse en Keisha Peters.
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen!

Dauwtrappen

Het dauwtrappen op Hemelvaart en de aansluitende
H. Mis vormden weer een heel bijzonder gebeuren. Dank
aan iedereen die heeft meegelopen, meegevierd of op
welke manier dan ook meegeholpen!
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In memoriam
Truus Voots-den
Boer
* 9 september
1938
† 1 mei 2017

Truus is geboren en getogen in een ondernemersgezin in
Gennep. Zowel haar moeder als vader waren kleermaker
en hebben later de zaak van hun oom overgenomen. Zelf
heeft ze daar een groot deel van haar leven gewerkt. In
haar jeugd was Truus altijd omringd door haar
vriendinnen, waar ze heel veel leuke dingen mee heeft
beleefd. Samen naar de carnaval, samen een dagje weg,
samen op vakantie. Ze waren onafscheidelijk. Ook later is
de vriendschap met Lied en Henny heel belangrijk
gebleven en er werden regelmatig uitjes geregeld en
over en weer gebeld. Truus en Ab hebben elkaar leren
kennen tijdens een volleybaltoernooi in Oeffelt, maar de
vonk sloeg toen nog niet over. Ab emigreerde naar
Australië en toen hij na 6 jaar terugkeerde in Nederland
kwamen de twee elkaar opnieuw tegen bij Jong
Nederland en de carnaval, waar het allemaal begonnen
is. Pas toen kwamen ze erachter dat ze beide dezelfde
foto hadden van het volleybaltoernooi van zes jaar
eerder. Enige tijd later zijn ze getrouwd en er kwamen al
gauw twee dochters, Esther en Sandra. Toen Sandra
kinderen kreeg vond ze dat prachtig. Ze vond het heerlijk
om Sven, Anneline en Tim op te vangen indien nodig en
had het liefst het hele gezin om haar heen. Om het 40jarig huwelijk te vieren zijn ze met het hele gezin naar
Amsterdam en Artis gegaan, waar ze hele mooie
herinneringen aan hebben. Een feest wilden ze niet,
maar de surprise party georganiseerd door de kinderen
bij Tommy en Esther thuis viel erg in de smaak. Nadat
twee jaar geleden bekend werd dat Truus ongeneeslijk
ziek was, is ze niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze is
nog een aantal keer op vakantie geweest en heeft
genoten van de uitjes met familie en vrienden. Het
laatste half jaar ging het langzaam achteruit, maar pas
enkele weken geleden ging het ineens heel snel slechter.
Met Pasen zijn we nog met zijn allen bij elkaar geweest
om dit samen te vieren. Daarna is ze na een kort ziekbed
met de liefdevolle verzorging door Thuiszorg Pantein
rustig ingeslapen, omringd door haar familie, op de dag
dat het familiebedrijf 100 jaar bestond.

De Gennepenaar
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Koren en diensten
Za

03-06
04-06
05-06

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Zo
Ma

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Vooravond Pinksteren. M.m.v Harmonie Unitas et Fedelitas.
Pinksteren, Dames- en Herenkoor
Tweede Pinksterdag, Samenzang

Za

10-06

17.45 uur

Norbertuskerk

Zo

11-06

10.00 uur

Vormselviering voor beide parochies met als vormheer vicaris E. Smeets.
M.m.v. het koor Esperance en Gilde St.Martinus.
(Geen H. Mis in Martinuskerk)
Martinuskerk
Samenzang

Za

17-06

Zo

18-06

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gemend koor
Samenzang
Sacramentsdag. H.Mis wordt opgedragen door onze hulpbisschop Mgr. E.
de Jong m.m.v. verschillende koren. Aansluitend Sacramentsprocessie.

Za

24-06

Zo

25-06

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Koor Esperance
Samenzang
Kinderkoor. Dankviering communicanten en vormelingen. Aansluitend de
jaarlijkse autozegening.

Za

01-07

Zo

02-07

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Samenzang

Tevens is er van di-vr iedere avond om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel van de Martinuskerk, tenzij in het weekend ervoor
anders bekend gemaakt. Op iedere dinsdag is om 19.00 uur een avondmis in de Norbertushof, Kleermakersgroes.

De Gennepenaar
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Kerkbijdrage
U kunt uw parochie steunen door het storten van uw
kerkbijdrage, of uw bank te machtigen om per jaar, per
half jaar, per kwartaal of per maand een bedrag over te
boeken op:
St. Martinusparochie
De kerkbijdrage voor de parochie St. Martinus kunt u
storten op de rekening:
NL95 RABO 0135 0361 19
ten name van parochie
St. Martinus.
St. Norbertusparochie
U kunt uw kerkbijdrage voor
de parochie St. Norbertus
storten op de rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42
ten name van parochie
St. Norbertus.
We rekenen op uw steun.
Voor uw kerkbijdrage zijn we
u oprecht dankbaar!

Ook dit probleem zijn we aan het oplossen in de vorm
van zinken kappen op de geveldelen (zie bijgaande
foto’s).
Hierdoor voorkomen we dat het water opnieuw in de
gevels indringt. Daarna is het zinvol om de gevels te
reinigen. Hierdoor staat er straks weer een schone en
mooie Norbertus kerk in Gennep-zuid.
Uiteraard vergt dit een behoorlijke investering van de
parochie. Als u bereid bent om bij te dragen in de kosten,
dan kunt u uw bijdrage storten op onze Raborekening
NL61RABO0140610642 t.n.v. St. Norbertusparochie.
Uiteraard zijn we u erkentelijk voor uw bereidwillige
bijdrage, alvast onze hartelijke dank!
Het kerkbestuur van de
parochies Sint Norbertus en Sint Martinus.

Groot onderhoud St. Norbertuskerk
De in 1985 gebouwde St. Norbertuskerk is toe aan groot
onderhoud. Een van de buitendeuren was ten gevolge
van rot aan vervanging toe. De andere buitendeuren zijn
door plaatsing van lekdorpels en nieuw schilderwerk
weer voor enige tijd goed. Ook was het buitenwerk van
de kerk toe aan een nieuwe verflaag. Al jaren keken wij
en jullie waarschijnlijk ook tegen vieze gevels aan, met
name als het had geregend. Dit probleem ontstond door
inwerking van het regenwater in de liggende geveldelen.

Volgende edities Gennepenaar
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 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 26 juni.

Kalender 2017
Za
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo

10-06
18-06
25-06
13-08
03-09
10-09

17.45
10.00
10.00
10.00

H. Vormsel Norbertuskerk
Sacramentsdag Martinuskerk
Dankviering en autozegening
H. Mis kapel Touwslagersgroes
Bedevaart naar Kranenburg
Zonnebloemmis/
Open Monumentendag
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Vroeger (39)
Mijn leven als misdienaar
Misdienaar als “klusjesman”
De pastoor van de parochie in
Groesbeek (De Horst) waar ik
tien jaar misdienaar ben
geweest was niet alleen
bezorgd over het zielenheil van
zijn parochianen, maar was
daarnaast ook nog erg “op de
penning”. Hij probeerde overal
munt uit te slaan. Zo had hij dan
ook geen koster, want die kon (of wilde) hij niet betalen.
Dus wij als misdienaars moesten nogal eens “kosterstaken” verrichten. Niet dat wij dat erg vonden, de
pastoor besliste het en wij deden het. Punt uit! Tegenspraak was niet aan de orde… Zo ging dat in die tijd.
Onweer
Het is een tijdje voor de oorlog geweest dat er op een
zomerse dag in de parochie drie boerderijen door
blikseminslag afbrandden. Nu stonden er vóór de oorlog
in deze omgeving alleen maar oude boerderijen, die
eigenlijk nodig gemoderniseerd dienden te worden.
Maar ja, de contanten ontbraken vaak en een extra
hypotheek voor nieuwbouw, durfden velen niet aan. De
verzekeringspenningen brachten dan vaak uitkomst…(?)
Velen hadden dan ook twijfels bij de blikseminslag, maar
als de verzekeringsmaatschappij niets kon vinden dat op
brandstichting wees, werd er uitgekeerd. Een jaar na de
“blikseminslag” stond er dan een gloednieuw gebouw!
Waarschijnlijk is in die tijd dan ook het gezegde ontstaan
“In de brand, uit de brand”.
“Kring”
De pastoors uit de omgeving hadden elke maand een
“Kringgesprek”. Tijdens zo’n kringgesprek kwam dit
probleem ook wel eens aan de orde, maar ook sprak men
over bedevaartsplaatsen. Dit combinerend kwam onze
pastoor plotseling op een idee. Hij wilde van “De Horst”
een bedevaartsplaats maken en wel ter ere van “Sint
Donatus”. De heilige die overal bekend stond als
beschermer tegen donder, bliksem, hagel en stortregens.
In zijn ijver ging hij voortvarend te werk. Hij kocht in
Kevelaer een beeld van Sint Donatus en plaatste dat
achter in de kerk. Een kaarsenbak er voor en de
parochianen konden door een kaarsje op te steken (en te
betalen) het onweer laten overdrijven. Ook schafte hij
een groot aantal prentjes aan met de afbeelding van Sint
Donatus en natuurlijk de onvermijdelijke medailles.
Overal om zich heen zag hij de bedevaartplaatsen, o.a.
Katwijk, (a.d. Maas) Kranenburg, Kevelaer, Oeffelt enz.
enz.

De gelovigen stroomden hier naar toe ter bedevaart en
het was goed voor de kerk en voor de plaatselijke
middenstand. Dus vond hij dat dit in zijn parochie ook
moest kunnen.
Broederschap van “Sint Donatus”
Om een en ander zo snel mogelijk vorm te geven richtte
hij een aan Sint Donatus gelieerde broederschap op. Hij
had dit al eens in Overloon gezien en het was daar druk
met bedevaartgangers. Er stond daar achter in de kerk
ook een beeld van Sint Donatus met een bliksemschicht
in de hand. Dit allemaal gezien hebbende sterkte hem in
zijn besluit om dit groots aan te pakken. Wij als misdienaars werden ingeschakeld om in heel Groesbeek
(drie parochies) de prentjes bij de mensen af te geven.
We mochten ze niet in de brievenbus stoppen, maar
afgeven. Veel boerderijen hadden trouwens in die tijd
geen brievenbus. Ook de “brievendrager” zoals de
postbode in die tijd genoemd werd, gaf de post in de
keuken af.
Ook in de scholen werden de St. Donatusprentjes aan
iedereen uitgedeeld. Er werden jongedames aangezocht
die de medailles verkochten, en tegelijker tijd de
parochianen lid maakten van de broederschap.
Nadat de bevrijding in 1944 had plaatsgevonden en de
kerk totaal verwoest was, is ook het beeld van Sint
Donatus verdwenen en in de nieuwe kerk nooit meer
teruggekeerd. Sint Donatus exit !!
Gennep mei 2017.
Jan Eikholt (Gzn.)

375 Jaar Kevelaer
De meest Nederlandse bedevaartplaats van Duitsland viert
feest. Het is dit jaar 375 jaar
geleden dat de marskramer
Hendrick Busman op weg van Geldern naar Kleef een
stem hoorde, die hem de opdracht gaf om een kapelletje
te bouwen. Niet lang daarna werden er onverklaarbare
genezingen gemeld. Dat was het begin van Kevelaer als
bedevaartplaats. De regio hoorde indertijd tot het
bisdom Roermond. Daarom werd op last van de
toenmalige vicaris-generaal van Roermond in Venlo een
synode gehouden om de gebeurtenissen in Kevelaer te
onderzoeken. En ze werden als authentiek beoordeeld.
Vanaf dat moment mocht het stadje zich officieel als
bedevaartsoord presenteren. Direct kwamen er ook
vanuit wat nu Limburg is bedevaarten op gang. Sommige
van die tradities bestaan nog. In andere plaatsen zijn
recentere bedevaarten naar Kevalaer ontstaan. Dit jaar
zijn er tal van activiteiten om het bijzondere jubileum te
herdenken.
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Dit keer staat de pagina in het teken van Sint

Norbertus.

Binnenkort vieren we op 6 juni de gedachtenis van Sint Norbertus. De parochie in GennepZuid is vernoemd naar Sint Norbertus.
Norbertus werd omstreeks 1080 geboren in het Genneperhuis in Gennep. Hij was de zoon
van Heribert, heer van Gennep. Toen Norbertus begin dertig was, reed hij op een mooie,
zonnige dag in het voorjaar door het open veld. Plotseling betrok de lucht en kwam er een
zwaar onweer opzetten. Een bliksemschicht sloeg vlak voor de voeten van zijn paard in. Het
beest steigerde en wierp Norbertus op de grond. Versuft bleef hij een tijdje liggen. Norbertus
vroeg zich hardop af: “Heer wat moet ik doen?” “Wend je af van het kwade en doe alleen nog
het goede. Zoek rust en vrede”, sprak een stem uit de hemel.
Later in zijn leven bleef Norbertus zich inzetten voor het strikt nakomen van de
kloostergeloften, waaronder die van de armoede. Men vond hem schijnheilig, aangezien
hijzelf van rijke komaf was. Toen gaf hij zijn bezittingen aan de armen en ging naar Frankrijk,
waar hij enkele jaren rondzwierf als zwervende prediker. Daar kwam hij in contact met de
bisschop van Laon, die hem grond schonk voor de bouw van een klooster. Nog altijd leven de
Norbertijnen zijn voorbeeld na.

Kom je zondag 25 juni om 10.00u ook naar de Dankviering? De
communicanten en vormelingen zijn dan ook aanwezig. Het
kinderkoor zal weer zingen!
Daarna is de jaarlijkse autozegening!!! Waarbij je ook je fiets kunt
laten zegenen.
Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Kessels
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl
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Zondag 18 juni: Sacramentsdag
Jubileum: 400 jaar stadhuis Gennep
In 2017 wordt herdacht dat het 400 jaar geleden is, dat
het historische Stadhuis van Gennep werd gebouwd.

Op initiatief van gemeente Gennep bereiden diverse
organisaties een keur aan activiteiten voor die daar aan
herinneren. Onder coördinatie van Summmertime en het
Platform Cultuurhistorie, en in nauwe samenwerking met
de gemeente Gennep, wordt in 2017 de realisatie van het
Stadhuis gevierd. In dat
jubileumjaar gaan we op
verschillende momenten
de eerste helft van de 17e
eeuw herbeleven. Niet
alleen het Stadhuis staat
centraal, maar ook de
opvattingen, gebruiken,
beroepen en zorgen van
de Gennepse inwoners in
die tijd. Natuurlijk leggen
we verbindingen met de
tijd waarin wij nu leven.
Een van de activiteiten is
Sacramentsdag. Op zondag 18 juni komen wij om 10.00
uur bijeen voor een plechtige Hoogmis in de Sint
Martinuskerk met als hoofdcelebrant onze bisschop Mgr.
F. Wiertz.
PROGRAMMA ZONDAG 18 JUNI 2017
10.00u Intocht in St. Martinuskerk; aansluitend H. Mis
11.15u Uittocht uit de kerk;
aansluitend opstellen Sacramentsprocessie
11.25u Vertrek Sacramentsprocessie
11.50u Aankomst bij rustaltaar op de Markt.
Korte ceremonie met gebed
en zegen door Mgr. Wiertz
12.00u Vertrek bij rustaltaar op de Markt
12.45u Aankomst St. Martinuskerk. Korte ceremonie,
gebed en zegen (Mgr. Wiertz).
Ontbinding Sacramentsprocessie

