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Patroonsfeest en vrijwilligersdag  
 
Op zondag 6 november kwamen we samen in de St. Martinuskerk, waar de H. Mis 
werd opgeluisterd door ons Dames- en Herenkoor en waar het Gilde St. Martinus 
ook volop een bijdrage leverde. Want de heilige Martinus van Tours is de patroon 
van één van onze parochies  en van het Gilde St. Martinus. Daarom houden wij ieder 
jaar rond 11 november ons patroonsfeest en de vrijwilligersdag… 

 
Na de H. Mis troffen de vrijwilligers elkaar in Pica Mare. Hun inzet voor de parochie is 
onmisbaar. Zij zijn onze beste ambassadeurs. Want als zij enthousiast zijn, zullen ze 
anderen aantrekken en uitnodigen: ‘waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’, zegt 
Jezus. Daarom nogmaals dank aan alle vrijwilligers! 

Advent 

Allerzielen
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Gedoopt 
 

 
Fillin Sisnaiski, zoon van Kevin en Larissa Sisnaiski-Rutten, 
broertje van Fayenne. 

 
Allerzielen 
 
Het Allerzielenweekend was weer dankzij de inzet van 
velen een bijzonder weekend. Ons geloof kan en mag ons 
sterken in het besef dat bij God onze overleden parochi-
anen gekend zijn. Hun namen zijn in de palm van God’s 
hand geschreven. Daarom zingen we ook: ‘Heer, herinner 
U de namen’. Veel vrijwilligers zijn weer volop bezig 
geweest met de voorbereidingen. We denken aan de 
mensen die zorgdragen voor de liturgie, mensen die 
voorgaan tijdens de uitvaartdiensten en Allerzielen-
vieringen in onze kerken, maar 
ook aan de mensen die zorg 
dragen voor onze kerkhoven. 
Immers, onze overleden paro-
chianen verdienen dit respect. 
Dankzij onze vrijwilligers kun-
nen we de namen blijven 
noemen van onze overleden 
parochianen en kunnen we 
waardig afscheid nemen. Dank 
dus aan iedereen die op welke 
manier dan ook aan de vie-
ringen van Allerzielen heeft 
meegewerkt. Ook bijzonder dank aan al die vrijwilligers 
die steeds weer de uitvaartdiensten in goede banen 
weten te leiden.  

Parochie St. Martinus 
05-11 Mariet Ullenbroeck-Rutten        84j. 
06-11 Jeanne van der Wiel-van den Meijdenberg  89j. 
07-11 Jac Reintjes          77j. 
02-02 Jan Kroon         86j. 
07-02 Jook Linders-van de Loo        92j. 
25-02 Thom van Kalmthout         81j. 
13-03 Jeanne van Zantvoort         91j. 
21-03 Betje Schoenmakers-Kraus        82j. 
23-03 Gerrit van de Mortel         86j. 
24-03 Joop van Bergen        89j. 
10-05 Fien Dechamps-Coppers       78j. 
07-07 Leida van de Mortel-van Treeck       85j. 
27-07 Ans Liebrand-Stappers         88j. 
21-08 Miep Noij-Vermeij         89j. 
22-08 Christine Achterberg-Thijssen        77j. 
11-09 Kitty Hofmans          59j. 
15-09 Anton van Deursen         93j. 
19-10 Riet ten Haaf-Poldermans       83j. 
 
Parochie St. Norbertus 
28-01 Theo Hendriks          78j. 
29-01 Paul Noij          86j. 
06-03 Hannie Geulen-Hendriks       92j. 
23-03 Toon Beelen         85j. 
02-04 Lies van der Vleuten-Vossen        83j. 
26-04 Mia Hellemons-Paffen        78j. 
03-05 The Rasing          87j. 
07-05 Eduard van Beinum         87j. 
07-09     Gondje Eden-Janssen         86j.
  
 

ADIEU 
Mensen mogen geboren worden. 

Mensen mogen ook sterven. 
Een geboorte brengt blijdschap, tranen van geluk. 

Sterven maakt verdrietig. 
Ook al zegt je verstand: 

“Het is goed zo…” 
Maar je hart doet pijn. 

Niemand kan gemist worden: 
jong noch oud, ziek of gezond. 

Voorgoed afscheid nemen, is niet te overzien. 
De wereld staat stil. 

Je moet zoeken naar een weg 
om verder te kunnen leven. 

De tijd gaat verder. 
De dagen zullen nooit meer hetzelfde zijn. 

In je hart draag je de herinneringen met je mee. 
Bewaar je de goede tijden, die je samen deelde. 

Dat neemt niemand je af. 
De dood  kan mensen niet scheiden. 

Lieve, lieve… 
 

ADIEU, TOT BIJ GOD 

Na de Gennepse Revue blijven zingen?? 
 
De Gennepse Revue zit er weer op. Na een voorbereiding 
van meer dan 2 jaar hebben honderden  bezoekers 
genoten van een prachtige voorstelling ‘Carrousel’. Een 
verhaal rondom de Gennepse kermis en natuurlijk de 
liefde. Geweldig hoe zoveel mensen, oud en jong, soms 
met heel verschillende achtergronden, samen zo’n 
prachtige voorstelling hebben neergezet. De voorzitter 
van de Stichting Revue Gennep zei na afloop dat het 
‘afkicken’ zou worden. Afkicken van het ‘samen-gevoel’; 
het bouwen van het decor, de repetities van spelers, 
muziek en koor. Maar… afkicken is helemaal niet nodig. 
Denk er eens over om te komen zingen! Van de Kermis 
naar de Kerkmis is maar een kleine stap. Er zijn diverse 
koren in de Gennepse parochies. De meeste koren staan 
onder de bezielende leiding van Steven Gerrits. Dé man 
die alle muziek voor de Revue op prachtige wijze heeft 
gecomponeerd. We zijn dus ook erg trots dat Steven ook 
veel muziek voor onze parochies verzorgt. De St. 
Martinus- en de St. Norbertusparochie hebben elk een 
gelegenheidskoor. Wilt u dat versterken? Weer gezellig 
samen zingen o.l.v. Steven.   

 
Kinderen kunnen terecht bij ons kinderkoor ‘de 
Muzieknootjes’. Onder de vrolijke leiding van Jacqueline 
Fijnaut leren kinderen vanaf groep 4 leuke, vlotte liedjes.  
Elke maandag vanaf 14.15 uur zijn ze te vinden in het 
zaaltje van de pastorie. Kijk ook trouwens ook eens op 
hun Facebookpagina.  

Ook hebben we het koor ‘Esperance’. Een koor gegroeid 
vanuit een jongerenkoor.  
 

 
 
Voor de mannen heeft het Gregoriaans koor een 
bijzondere uitdaging. Onder leiding van Steven Gerrits 
proberen ze Gregoriaanse gezangen onder de knie 
krijgen. Wie van de mannen durft deze uitdaging aan te 
gaan? Samen met zangers uit Heijen wordt één keer per 
week gerepeteerd.  
 

 
 
Dus wat let u, als muzikaal talent van de Revue? Meldt u 
aan, misschien samen met een medekoorlid. Aanmelden 
kan door een mail te sturen aan Pastoor Kessels via 
info@parochie-martinus-gennep.nl  
of kerk@norbertusparochie.nl 
Bellen mag natuurlijk ook: tel.nr. 0485-511888.  
Weet dat u welkom bent! 
 

Zondagmiddag Soos KBO en 
"de Zonnebloem" 
  
Ook deze herfst en winter wordt er door de KBO en "de 
Zonnebloem", beide afdeling Gennep, weer de gezellige 
zondagmiddag Soos georganiseerd. Iedereen is dan van 
harte welkom. Onder genot van een kopje koffie of een 
drankje kan er worden bijgepraat, in MCF “De Goede 
Herder" aan het Europaplein. 
 
De eerstvolgende soos staat gepland op zondag 27 
november, van 14.00 tot 16.00 uur. Noteer ook alvast de 
andere dagen. Telkens op zondag:  22 januari, 19 februari 
en 26 maart 2017. 
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Carnavalmis vrijdag 11 November  
 
Volgens goed gebruik wordt het Carnavalsseizoen op de 
11e van de 11e geopend met een feestelijke Eucha-
ristieviering om 19.00u in de Martinuskerk.  
 

 
 
Aan deze eucharistieviering werken de verschillende 
Carnavalsverenigingen en Joekskapellen mee. Jong en 
oud is in deze viering van harte welkom! 
 

 
 
 
 

Kerkbijdrage 
 
Beste parochianen! Nu het jaar weer zo langzamerhand 
naar een einde toe gaat, probeert iedereen zo´n beetje 
de balans op te maken. Dat de kerk minder deelnemers 
aan de kerkbijdrage telt, begint nu ook zijn financiële tol 
te eisen. Het is aan u, beste parochianen, om te 
voorkomen dat de parochie niet op zwart zaad komt te 
zitten. Mogen wij dit jaar ook op uw steun rekenen?  
 

Dank voor uw solidariteit! 
 
Mocht u uw kerkbijdrage voor 2016 nog niet hebben 
overgemaakt?  Verderop vindt u de banknummers van 
beide parochies.  
 
 

Parochie H. Norbertus 
U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus 
storten op de rekening:  
NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van parochie 
H. Norbertus.  
 
Kerkbijdragen: 
t/m okt. 2015 - € 10.610,58 
t/m okt. 2016 - € 10.506,31 
Collecten: 
t/m okt. 2015 - € 3.125,30 
t/m okt. 2016 - € 3.214,77 
  
Parochie H. Martinus 
De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus kunt u 
storten op de rekening:  
NL95 RABO 0135 0361 19 ten name van parochie 
H. Martinus.  
 
Kerkbijdragen: 
t/m okt. 2015 - € 17.971,43 
t/m okt. 2016 - € 16.637,98 
Collecten:  
t/m okt. 2015 - € 9.841,37 
t/m okt. 2016 - € 8.780,27 
 
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
In verband met de kosten van de bank gaat onze 
voorkeur voor de kerkbijdrage uit naar een bijdrage via 
internetbankieren of via een automatische incasso. We 
rekenen op uw steun. 
 

Levende Kersttocht door de straten van 
Gennep-Zuid op vrijdag 16 december 
2016 
 
De wijkraad Gennep-Zuid organiseert samen met vele 
vrijwilligers een kersttocht langs personages uit het 
Bijbelverhaal op vrijdag 16 december. De tocht is uitgezet 
in enkele straten rondom buurthuis VanOns in Gennep-
Zuid. De tocht is voor iedereen geschikt, jong en oud, 
gelovig en ongelovig, met en zonder beperking, met en 
zonder rolstoel, met en zonder kinderwagen, alleen of 
samen. 
 
Sinds 2014 worden toneelspelers uitgenodigd om een rol 
te vertolken in mooie nieuwe kostuums en op prachtig 
aangeklede locaties langs de route. Diverse muzikanten 
en koren dragen bij om de tocht van een kerstsfeer te 
voorzien. Aanwonenden dragen hun steentje bij door 
hun huis met verlichting te versieren of om een vuurkorf 
aan te steken. Onderweg wordt in een “herberg” warme 
chocomel en glühwein uitgedeeld.  

 Vervolg op blz. 5 

 Vervolg van blz. 4 
Al deze vrijwilligers zijn ook dit jaar weer bereid om hun 
rol te spelen in het verhaal en u hiermee een 
onvergetelijk gezellige en magische avond te bezorgen. 
Maar er is weer heel wat nieuws dit jaar! Warmt u zich 
aan het vuur bij de schapen en luister ondertussen naar 
de spannende verhalen van de herders! Ook het 
Norbertplein ondergaat een metamorfose. 4Events 
organiseert hier een sfeervolle Kerstmarkt met allerlei 
lekkers en een gezellig vuurtje. De Kerstman ontbreekt 
uiteraard niet. In het buurthuis kunnen kinderen als 
vanouds een kerststukje maken en wilgentenen vlechten. 
Verder wordt in het buurthuis de gezellige hobbymarkt 
gehouden waar u nog kleine kerstcadeautjes kunt kopen. 
De Kerstmarkt en de Kersttocht starten om 18.00 uur op 
het Norbertplein en gaan zeker door tot 21.00 uur. Om 
kwart voor 9 vertrekken alle figuranten naar de kerk om 
het kindje Jezus te begroeten. Voor het eerst worden de 
straten rondom het buurthuis uit veiligheid, afgesloten 
voor verkeer. Desondanks vragen wij u om de kinderen 
iets reflecterends of lichtgevends te laten dragen zodat zij 
goed zichtbaar zijn. Dit jaar starten wij dus vanaf het 
Norbertplein. Kleed je warm aan, bijvoorbeeld als herder 
of Romein of handelsreiziger of wat je zelf maar leuk 
vindt, want je gaat een boeiende reis maken door een 
koud land!  
Wij hopen dat u met ons samen komt genieten van deze 
kersttocht, Andrea, John, Lies, Nelly en Liesbeth. Wilt u 
alvast weten hoe de route loopt kijk dan naar de 
plattegrond: 
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1786943 
Meedoen is gratis. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met: Andrea Welles, telefoon: 06-1122-1139 of 
per e-mail: a.welles-janssen@dichterbij.nl 
Liesbeth Hubertus, telefoon: 0485-514779 of per e-mail: 
voorzitter@wijkraadgennep-zuid.nl 
 
 

In memoriam 
 
Riet ten Haaf - Poldermans 

 
* 08-08-1933 
† 19-10-2016 

 
 

Denk aan mij terug 
Niet in dagen van pijn en 

verdriet 
Denk aan mij terug in de 

stralende zon 
hoe ik was en alles nog 

kon 
                                            

Riet was de jongste van de 4 kinderen Poldermans. Een 
heel rustig kind; hing aan moeders rok. Toen zij 6 was 
begon die vreselijke oorlog. Voor haar als kind een hele 
angstige periode. Zij was altijd lief en zorgzaam, onze 
Riet. Geen wonder dat zij later in de Gezinszorg ging 
werken met vooral de kinderrijke gezinnen; zij kon daar 
als geen ander mee overweg. Getrouwd wilde zij graag 
met Theo een gezin stichten… er kwamen geen kinderen. 
Dat was heel verdrietig, zij waren zo gek op kinderen. 
Maar in de vakanties kwamen altijd de kinderen van haar 
broer, zuster en vrienden logeren. – Toen Vader en 
Moeder oud werden was het Riet die altijd voor hen klaar 
stond. - Bij het 25-jarig huwelijk kregen zij van de 
logeerkinderen een mooi album met tekeningen en 
verhaaltjes over de belevenissen: “het is het mooiste 
cadeau dat ik ooit heb gekregen”. Riet is 83 jaar 
geworden. Een mooie leeftijd en wij zijn erg dankbaar dat 
ze deze leeftijd heeft mogen bereiken. De afgelopen 
periode was ze erg ziek, maar is de laatste 6 weken goed 
verzorgd in het hospice Zenit in Venray. Wij zijn de 
medewerkers daar erg dankbaar voor. - Onze lieve zus is 
rustig ingeslapen. - Riet, bedankt voor jouw liefde en 
genegenheid. - Je zussen Ada en Bep. Wij bedanken 
iedereen voor de belangstelling en het medeleven tijdens 
de ziekte en het overlijden van Riet. 
Familie en vrienden 

 
In memoriam 
 

 
Tonnie Jansen 

 
 

* 06-08-1946 
† 28-10-2016 

 
 
 
 
 
Zomer 1946. Aan de Kruisstraat in Gennep wordt Tonnie 
geboren. Daar groeit hij op met vijf broers en een zus. 
Plotseling overlijdt zijn vader. Tonnie is dan vijf jaar. Zijn 
moeder zet alle zeilen bij om het jonge gezin draaiende 
te houden en bouwt verder aan de toekomst van haar 
kinderen. Na de lagere school gaat Tonnie naar de 
MULO. Als hij het diploma op zak heeft, begint hij bij het 
laboratorium van de Page. Hij slaat zijn vleugels uit, volgt 
in de avonduren een opleiding in de betontechnologie en 
werkt bij verschillende betoncentrales. Uiteindelijk legt 
Tonnie het fundament voor betoncentrale Megamix in 
Cuijk. Na een aantal jaren maakt hij zijn handen vrij en 
bouwt een tuincentrum op. Tonnie is trots op het bedrijf  

 vervolg op blz 6 
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In memoriam 
 
Riet ten Haaf - Poldermans 

 
* 08-08-1933 
† 19-10-2016 

 
 

Denk aan mij terug 
Niet in dagen van pijn en 

verdriet 
Denk aan mij terug in de 

stralende zon 
hoe ik was en alles nog 

kon 
                                            

Riet was de jongste van de 4 kinderen Poldermans. Een 
heel rustig kind; hing aan moeders rok. Toen zij 6 was 
begon die vreselijke oorlog. Voor haar als kind een hele 
angstige periode. Zij was altijd lief en zorgzaam, onze 
Riet. Geen wonder dat zij later in de Gezinszorg ging 
werken met vooral de kinderrijke gezinnen; zij kon daar 
als geen ander mee overweg. Getrouwd wilde zij graag 
met Theo een gezin stichten… er kwamen geen kinderen. 
Dat was heel verdrietig, zij waren zo gek op kinderen. 
Maar in de vakanties kwamen altijd de kinderen van haar 
broer, zuster en vrienden logeren. – Toen Vader en 
Moeder oud werden was het Riet die altijd voor hen klaar 
stond. - Bij het 25-jarig huwelijk kregen zij van de 
logeerkinderen een mooi album met tekeningen en 
verhaaltjes over de belevenissen: “het is het mooiste 
cadeau dat ik ooit heb gekregen”. Riet is 83 jaar 
geworden. Een mooie leeftijd en wij zijn erg dankbaar dat 
ze deze leeftijd heeft mogen bereiken. De afgelopen 
periode was ze erg ziek, maar is de laatste 6 weken goed 
verzorgd in het hospice Zenit in Venray. Wij zijn de 
medewerkers daar erg dankbaar voor. - Onze lieve zus is 
rustig ingeslapen. - Riet, bedankt voor jouw liefde en 
genegenheid. - Je zussen Ada en Bep. Wij bedanken 
iedereen voor de belangstelling en het medeleven tijdens 
de ziekte en het overlijden van Riet. 
Familie en vrienden 

 
In memoriam 
 

 
Tonnie Jansen 

 
 

* 06-08-1946 
† 28-10-2016 

 
 
 
 
 
Zomer 1946. Aan de Kruisstraat in Gennep wordt Tonnie 
geboren. Daar groeit hij op met vijf broers en een zus. 
Plotseling overlijdt zijn vader. Tonnie is dan vijf jaar. Zijn 
moeder zet alle zeilen bij om het jonge gezin draaiende 
te houden en bouwt verder aan de toekomst van haar 
kinderen. Na de lagere school gaat Tonnie naar de 
MULO. Als hij het diploma op zak heeft, begint hij bij het 
laboratorium van de Page. Hij slaat zijn vleugels uit, volgt 
in de avonduren een opleiding in de betontechnologie en 
werkt bij verschillende betoncentrales. Uiteindelijk legt 
Tonnie het fundament voor betoncentrale Megamix in 
Cuijk. Na een aantal jaren maakt hij zijn handen vrij en 
bouwt een tuincentrum op. Tonnie is trots op het bedrijf  
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Koren en diensten 
 
Za 12-11 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij”  
  17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 13-11 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 19-11 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij”  
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Dameskoor 
Zo 20-11 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 26-11 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  16.00 uur Buurthuis Adventskransen maken in het buurthuis VanOns 
  17.45 uur Norbertuskerk Gezinsmis met ons kinderkoor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 27-11 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
 
Za 03-12 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 04-12 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
   
Za 10-12 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 11-12 10.00 uur Martinuskerk Dameskoor 
 
Vr 16-12  18.00 uur  Norbertplein   Start van de Kersttocht vanaf het Norbertplein   
Za 17-12 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
Zo 18-12 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
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in Heijen, dat hij ook door moeilijke periodes moet zien 
te loodsen.  
Bij het voetballen vindt hij al vroeg zijn ontspanning. Op 
zijn achttiende debuteert hij in het eerste elftal van 
Vitesse ’08, waarin Tonnie een moeilijk te passeren 
linksback is. Later rolt de bal in een lager elftal. Hij draagt 
Vitesse een warm hart toe en is bestuurslid, jeugdleider, 
coördinator papieractie en redactielid van de Vitesse-
naar. Tonnie schrijft hierin jarenlang op een komische en 
kritische wijze en beschrijft ook regelmatig zijn kijk op het 
wel en wee van Gennep. Hij weet zijn lezers te prikkelen. 
Hij houdt van het buitenleven en is daar regelmatig 
joggend of fietsend te vinden, genietend van flora en 
fauna. Tonnie volgt de teelt op de velden en kent de 
gewassen op zijn duimpje. 
Ook zijn vele vakanties brengt hij dikwijls in de natuur 
door. Binnenshuis vermaakt hij zich met dammen en 
later met biljarten. Het zijn uitstapjes waar hij naar 
uitkijkt. Tonnie is een echte Bourgondiër. Speklappen zijn 
favoriet en bij een etentje kan hij uren filosoferen over 
het leven. Hij spreekt dan nogal eens zijn bewondering 
uit voor zijn moeder.  
Zomer 2012. De gevreesde ziekte openbaart zich maar 
Tonnie herstelt voorspoedig. Hij leeft zijn leven tot hij in 
de zomer van 2014 te horen krijgt, dat de ziekte zich 
weer manifesteert. Tonnie is Tonnie en hij zet alles opzij 
om aan zijn herstel te werken. Hij grijpt zich vast aan 
strohalmen. 
Een paar maanden geleden voelt hij het onvermijdelijke. 
“Het is niet anders.” Hij aanvaardt het lot en houdt de 
regie in handen. Herfst 2016. Tonnie is blij met de 
bezoekjes in de Emmastraat. Hij is dankbaar voor alle 
liefde en hulp waarmee hij wordt omringd. Hij laat het 
leven beetje bij beetje los en neemt afscheid van zijn 
dierbaren. “Er is meer tussen hemel en aarde want ik kan 
niet geloven dat er niets is.” Zijn vriendin Bożena is de 
laatste weken dag en nacht aan zijn zijde en Tonnie voelt 
dat hij rustig kan sterven.  
 

“Lieve allemaal. Ik heb het goed gehad. 
Een mooier leven kan ik me niet voorstellen. 

Dank je wel dat ik mijn leven met jullie mocht delen. 
Het ga jullie goed.” 

 

 
Communie/Vormsel 2017 
 
Op de scholen in Gennep is een inventarisatieformulier 
uitgereikt voor de viering van de eerste H. Communie 
(groep 4) en het H. Vormsel (groep 8). Wie dit heeft 
gemist wordt dringend gevraagd op korte termijn contact 
op te nemen met pastoor Kessels. 

Optocht Sint Maarten 
 

Dankzij het Gilde St. 
Martinus en Jong Neder-
land, waar de kinderen ’s 
middags zelf lampionnen 
konden maken, was de 
tocht van Sint Maarten en 
het vuur weer een heel 
groot feest. We brengen 
licht waar het donker is. 
Vooral in de komende 
maanden. We brengen 
warmte waar het koud is. 
Juist in onze huidige maat-
schappij. We komen samen 
waar we verdeeld zijn. Dat 
is de essentie van het leven 

van Sint Martinus geweest. Licht, warmte en gemeen-
schap brengen, naar het voorbeeld van Christus. 
 
 

Ook een trui of rok gewonnen 
in de Postcodeloterij? 
 
Afgelopen maand viel op alle loten van postcode 6591 

(Gennep) een algemene prijs. In dit geval zeer toepas-
selijk want iedereen die in het bezit is van zo’n lot 
heeft hetzij een Kersttrui, hetzij een Kerstrokje gewon-
nen. Naar schatting zijn er in heel Gennep zo’n 1000 
prijzen gevallen.  
 
Een aantal ondernemers uit de Niersstraat heeft zich 
tot ‘de Gennepenaar’ gewend om via dit blad alvast 
bekend te maken dat er binnenkort een actie wordt 
gestart om alle winnaars in ieder geval alvast een trui 
of rok te laten bestellen (gratis!) die ze dan later deze 

maand bij een van deze 
ondernemers in kunnen 
leveren. Aan deze actie 
is tevens een voor de 
consument leuke kor-
tingsactie verbonden.  
De ingezamelde truien 
en rokjes worden later, 
als het kan zelfs nog 
voor Kerstmis, uitge-
deeld bij een aantal 

wees- en kindertehuizen in Oost-Europa. Waar precies 
wordt nog vastgesteld i.o.m. diverse instanties. Meer 
hierover en start en verloop van de actie vindt u straks 
in 1Gennep en op Facebook. 
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90 jaar paters en broeders van de 
Heilige Geest in Gennep 
 
Beste inwoners van Gennep. Op 2 oktober herdachten 
wij, de paters en broeders van de Heilige Geest, het feit 
dat onze congregatie 90 jaar geleden zich gevestigd heeft 
in Gennep. In het weekblad GENNEP1 heeft u daarover 
ook kunnen lezen. Het is een prachtige dag geworden 
waar wij met veel plezier aan terugdenken.  

 
De dag begon met een sfeervolle eucharistieviering in de 
Martinuskerk. Monseigneur de Jong ging daarin voor, 
samen met pastoor Kessels, oud-deken Huisman en 
enkele Spiritijnen. Het kerkkoor en de harmonie hebben 
er met hun zang en muziek echt iets moois van gemaakt. 
Het persoonlijk woordje van de burgemeester aan het 
einde van de viering hebben we erg op prijs gesteld. De 
receptie in de tent bij Spiritijnenhof werd goed bezocht 
en was erg gezellig. Rond twee uur nam de verhaal-
verstelster Lieke Toonen iedereen mee naar de kapel toe, 
vergezeld door muziek van een fluitspeelster. Op een 
sprankelende manier vertelde zij het verhaal van de 
Spiritijnen. Ook de film ‘Testament van een missie” viel 
goed in de smaak. Daarna werd er nog wat bijgepraat en 
hiermee eindigde deze mooie viering van ons 90 jaar 
aanwezig zijn in Gennep. Namens alle paters en broeders 
wil ik iedereen die aan het succes van deze dag heeft 
bijgedragen heel hartelijk danken. 
Pater Martin van Moorsel CSSp 
 

Handwerktentoonstelling met verkoop 
van de Welfare van "de Zonnebloem" 
afdeling Gennep 
 
De welfare van "de Zonnebloem" afdeling Gennep houdt 
op zondag 20 november a.s., van 11.00 tot 17.00 uur, 
haar handwerktentoonstelling met verkoop. De 
tentoonstelling vindt plaats in "De Goede Herder" aan 
het Europaplein in Gennep. 
Er zijn diverse activiteiten en voor de kinderen is er een 
grabbelton. Iedereen is van harte welkom. 

 De winnende loten verkocht door  
"de Zonnebloem" afdeling Gennep 
 
Het gaat om 3 prijzen van € 15,-- gevallen op de loten 
784901, 784765 en op 784402. Proficiat! 
  

Kaarsjesavond op woensdag 21 dec.  
 
Op woensdag 21 december om 19.30 uur is er op Markt 
in Gennep alweer voor de 13e keer Kaarsjesavond. Op 
een ingetogen en sfeervolle manier zal er weer massale 
samenzang bij kaarslicht zijn. Met begeleiding van 
harmonie Unitas et Fidelitas en de vocalgroup Goldies 
vormen alle aanwezigen een heel groot koor. Alle 
elektrische verlichting zal weer uitgeschakeld zijn en bijna 
2000 kaarsen zullen de Markt sfeervol verlichten. De 
kaarsen branden achter de ramen en op de Markt en de 
handen van de aanwezigen.   
Burgemeester de Koning en de voorgangers van de 
Gennepse geloofsgemeenschappen zullen een korte 
kerstboodschap en vredeswens uitspreken. 
De afgelopen jaren waren er zo’n 800 belangstellenden.  

 
 Kalender 2016 
 
Vr 11-11 19.00 Carnavalmis opening seizoen 
Za 26-11 16.00 Knutselen adventskransen 
  17.45 Gezinsmis Advent 
Vr  16-12  Kersttocht 
Za 24-12  Kerstavond 
 
 
Volgende editie 
 

De eerstvolgende Gennepenaar zal verschijnen op 
14 december a.s. De kopij hiervoor dient in de week 
ervoor uiterlijk op dinsdag 6 december te worden 
aangeleverd. Datzelfde geldt voor de advertenties. In 
deze uitgave kunt u als vereniging of bedrijf uw Kerst- en 
Nieuwjaarswensen plaatsen. Info bij Printmarkt.eu, tel.: 
51 83 48, info@printmarkt.eu Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor,  Linda van Elst, Annemarie Bäumler en Yvonne Post o.l.v. Pastoor Kessels 

Email: info@parochie-martinus-gennep.nl 

 

 
Dit keer staat de pagina in het teken van De Advent 
 

 
 

Ook dit jaar gaan we natuurlijk met zijn allen Adventskransen maken! Kom je ook naar het 
Buurthuis Van Ons op zaterdag 26 november? We beginnen om 16.00 uur met het maken van 
de kransen, hiervoor mag je zelf 4 kaarsen en eventueel versiering meenemen. Voor kransen 
en groen wordt gezorgd. (Als je nog een krans hebt van vorig jaar, neem je deze dan mee?)  

Na het knutselen eten we samen een broodje en bereiden we met zijn allen de Mis voor. 
Daarna vieren we de Mis in de Norbertuskerk.  

Laat je even weten of je komt en met hoeveel personen? Dan kan via de mail: info-parochie-
martinus-gennep.nl.  

 

 

KINDERPAGINA 

 
 

De Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest. Het woord advent komt van het Latijnse 
woord `adventus` wat `komst` betekent of `God komt naar ons toe`.  

De Advent duurt ongeveer 4 weken en begint altijd 4 zondagen voor Kerst. Dit jaar is dat op 27 
november. De 4 zondagen noemen we dan de 1e, 2e, 3e en 4e zondag van de Advent. 

Tijdens de Advent leven we toe naar het licht in de duisternis. De natuur wordt steeds donkerder in de 
winter, maar de viering van de geboorte van Jezus, het licht in de duisternis, komt steeds dichterbij. 

In kerken en bij veel mensen thuis wordt elke zondag van de advent een kaars aangestoken op een 
adventskrans. De krans is meestal versierd met dennengroen en er staan altijd 4 kaarsen op, voor elke 
zondag van de Advent één. Het aansteken van de kaarsen symboliseert dat Kerst dichterbij komt, het 
wordt elke zondag een beetje lichter. 

 

Met Kerst is er weer een gezinsviering. Wil je 
meedoen in het Kerst-spel? Meld je dan aan op 
info@parochie-martinus-gennep.nl zodat we de 
rollen kunnen verdelen en alvast één keer 
kunnen oefenen. Leuk als je erbij bent!! 
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harmonie Unitas et Fidelitas en de vocalgroup Goldies 
vormen alle aanwezigen een heel groot koor. Alle 
elektrische verlichting zal weer uitgeschakeld zijn en bijna 
2000 kaarsen zullen de Markt sfeervol verlichten. De 
kaarsen branden achter de ramen en op de Markt en de 
handen van de aanwezigen.   
Burgemeester de Koning en de voorgangers van de 
Gennepse geloofsgemeenschappen zullen een korte 
kerstboodschap en vredeswens uitspreken. 
De afgelopen jaren waren er zo’n 800 belangstellenden.  

 
 Kalender 2016 
 
Vr 11-11 19.00 Carnavalmis opening seizoen 
Za 26-11 16.00 Knutselen adventskransen 
  17.45 Gezinsmis Advent 
Vr  16-12  Kersttocht 
Za 24-12  Kerstavond 
 
 
Volgende editie 
 

De eerstvolgende Gennepenaar zal verschijnen op 
14 december a.s. De kopij hiervoor dient in de week 
ervoor uiterlijk op dinsdag 6 december te worden 
aangeleverd. Datzelfde geldt voor de advertenties. In 
deze uitgave kunt u als vereniging of bedrijf uw Kerst- en 
Nieuwjaarswensen plaatsen. Info bij Printmarkt.eu, tel.: 
51 83 48, info@printmarkt.eu Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor,  Linda van Elst, Annemarie Bäumler en Yvonne Post o.l.v. Pastoor Kessels 

Email: info@parochie-martinus-gennep.nl 

 

 
Dit keer staat de pagina in het teken van De Advent 
 

 
 

Ook dit jaar gaan we natuurlijk met zijn allen Adventskransen maken! Kom je ook naar het 
Buurthuis Van Ons op zaterdag 26 november? We beginnen om 16.00 uur met het maken van 
de kransen, hiervoor mag je zelf 4 kaarsen en eventueel versiering meenemen. Voor kransen 
en groen wordt gezorgd. (Als je nog een krans hebt van vorig jaar, neem je deze dan mee?)  

Na het knutselen eten we samen een broodje en bereiden we met zijn allen de Mis voor. 
Daarna vieren we de Mis in de Norbertuskerk.  

Laat je even weten of je komt en met hoeveel personen? Dan kan via de mail: info-parochie-
martinus-gennep.nl.  

 

 

KINDERPAGINA 

 
 

De Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest. Het woord advent komt van het Latijnse 
woord `adventus` wat `komst` betekent of `God komt naar ons toe`.  

De Advent duurt ongeveer 4 weken en begint altijd 4 zondagen voor Kerst. Dit jaar is dat op 27 
november. De 4 zondagen noemen we dan de 1e, 2e, 3e en 4e zondag van de Advent. 

Tijdens de Advent leven we toe naar het licht in de duisternis. De natuur wordt steeds donkerder in de 
winter, maar de viering van de geboorte van Jezus, het licht in de duisternis, komt steeds dichterbij. 

In kerken en bij veel mensen thuis wordt elke zondag van de advent een kaars aangestoken op een 
adventskrans. De krans is meestal versierd met dennengroen en er staan altijd 4 kaarsen op, voor elke 
zondag van de Advent één. Het aansteken van de kaarsen symboliseert dat Kerst dichterbij komt, het 
wordt elke zondag een beetje lichter. 

 

Met Kerst is er weer een gezinsviering. Wil je 
meedoen in het Kerst-spel? Meld je dan aan op 
info@parochie-martinus-gennep.nl zodat we de 
rollen kunnen verdelen en alvast één keer 
kunnen oefenen. Leuk als je erbij bent!! 
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Vroeger (32) 
 
Mijn leven als misdienaar 
 

Veranderingen. 
Duizenden jaren vóór dat 
Christus geboren werd, zei 
de bekende Griekse filosoof 
(Heracleitos) het al  “Panta  
Rhei” oftewel: “Alles 
stroomt, alles verandert, 
altijd”!  
Een waarheid die ook in 
deze tijd nog steeds recht 
overeind staat. Sterker nog: 
de veranderingen volgen 
elkaar in een steeds sneller 
tempo op.  

Zo ook de gewoonten en gebruiken in de kerk. Het Latijns 
is min of meer uit de kerk verbannen. Op zich niet 
verkeerd, want veel van de beminde parochianen wisten 
echt niet wat ze zongen of baden in het “Latijns”. De 
misdienaars en de koorzangers vormden hierop absoluut 
geen uitzondering.  
 
Confiteor 
Dit verschijnsel deed zich vooral voor als men tijdens de 
voetgebeden aan de voet van het altaar op de trappen 
geknield lag om diep voorovergebogen het “Confiteor”  
te bidden. We raffelden het af, maar wisten totaal niet 
wat we baden. Achteraf leerden wij dat het de belijdenis 
van onze zonden was. Toch had het wel wat, als je 
zonder haperen het hele “Confiteor” kon bidden. 
(opzeggen) Je was er echt wel trots op dat je “latijn” kon 
spreken. Je had er dan ook langdurig op geoefend en je 
mocht pas echt misdienaar zijn, als je het foutloos kon. 
“Confiteor Deo omnipoténti “ was de eerste zin. Nu na 73 
jaren ken ik het nog steeds. Zo ook het “Credo” in het 
Latijns! Enkele jaren geleden kwam ik in Luxemburg in 
een kerk terecht. De Mis was net begonnen en tot mijn 
vreugde was de Mis in het Latijns. Het duurde maar heel 
even of de organist zette het Credo in. Een groot koor viel 
in, samen met de kerkgangers en het Credo bulderde 
door de kerk. Uit volle borst heb ik meegezongen, samen 
met de Luxemburgers ondanks het feit dat ik voor zingen 
op school meestal een heel kleine vijf had. Niemand die 
het daar gemerkt heeft. Het ontroerde mij dit massaal 
zingen in een propvolle kerk. Ik was weer “de 
misdienaar” van 70 jaar geleden. Nostalgie? Jazeker, 
maar ook wat je in je jeugd hebt meegekregen blijft je je 
hele leven bij. Trouwens ooit heb ik met de organist 
samen in de kerk een Mis gezongen! Dat zat zo: er had 
een oude weduwe een gezongen Mis besteld bij de 
pastoor. Nu wil het geval dat toen alleen maar de 

organist kwam opdagen. Het was op een door-de-
weekse dag in de zomer, iedereen had het druk op het 
veld of op het werk.  Jan, zei de pastoor “godde gij mor 
het koor op” in z’n Brabants dialect. De weduwvrouw 
had voor een gezongen Mis betaald, dus moest er 
gezongen worden!  En dat deden we ! Na afloop kregen 
we niet alleen van de pastoor maar van meer 
kerkgangers schouderklopjes dat het zo leuk had 
geklonken(??) De basstem van de organist en mijn ijle 
jongensstem daar tegenaan. Misschien dachten ze wel 
dat ik de 2e stem zong? 
 
Misdienstertjes 
Iets wat in mijn tijd dat ik misdienaar was absoluut niet 
kon was dat meisjes de Mis dienden. Niet alleen in 
Groesbeek waren op het altaar de meisjes in de ban. In 
die tijd was dat overal zo dat alleen jongens de Mis 
mochten dienen. Zelfs zusters (nonnen) mochten tijdens 
de Mis niet op het Priesterkoor komen, laat staan een 
vrouwelijke dirigent! 

In gesprek met 2 Duitse misdienstertjes 
 

Als er gezongen moest worden, dan hoorde dat te 
gebeuren op het “koor” achter in de kerk. Trouwens wie 
kent het nog, het “pesjoenkelen” of de “kerkgang” van 
jonge moeders? Gelukkig zijn er sommige dingen 
veranderd, vaak ten goede, maar soms mis ik het Latijns 
in de kerk! 

Gennep, november 2016 
Jan Eikholt (Gzn.) 
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