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10 november: vrijwilligersdag 
 
Op deze dag willen we alle vrijwilligers bedanken, die zich telkens weer voor de 
parochie inzetten. De kerk zijn we samen, de kerk dragen we samen! 
Als het goed is hebben alle vrijwilligers een uitnodiging gekregen; waar dit niet is 
gebeurd, willen we vragen dat te laten weten bij de pastoor of één van de andere 
(ook vrijwillige!) leden van het kerkbestuur. U krijgt de uitnodiging dan alsnog. 
Dank voor de inzet! 
 

10 november: Sint Maarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals ieder jaar is er in November het “Sint Martinusfeest”. Ook dit jaar is er op 
zondag 10 november weer een LAMPIONNENOPTOCHT. ’s Middags vanaf 13.30u tot 
16.00u kunnen jullie bij Jong-Nederland aan de Irenestraat in Gennep lampionnen 
maken. Voor de grotere jeugd van een voederbiet, en de kleinere jeugd kan met een 
melkpak/papier een lampion knutselen. Alle jeugd mag hieraan deelnemen, je hoeft 
geen lid te zijn van Jong-Nederland.  
Dit jaar vertrekken wij om 17.00u vanaf de Emmastraat te Gennep t.h.v. de 
parkeerplaats bij Albert Heijn. Indien je hebt,  graag een reflecterend veiligheids-
vestje aan voor ieders veiligheid. Dit stellen we zeer op prijs!  
Na afloop van de optocht is er een “Sint Martinusvuur” en voor ieder kind met een  
lampion is er een traktatie. Tot ziens op 10 november. 
 
Het “Sint Martinus-Gilde”. 
 

11 november: opening Carnavalsseizoen met een H. Mis 
 
Wij beginne ut seizoen op maondag de 11e november mit 
de openingsmis om 19.00 uur ien de Martinuskerk, daornao 
spoeie wïj ons naor ut Stadhuus alwaor de tradisjonele 
openingsseremonie pléts zal viende. Nao afloop van dit 
seremoniële deel wille wïj ut feest vortzette ien o.ons 
residensie “Hotel de Kroon”. 
Wïj wille ôllie gèr neu.jje vör ut bïjwoone van dizze 
feestelike aovend um ut seizoen 2013-1014 ien te luiije.  

St. Maarten 2012, www.gennepnu.nl 
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Gedoopt 

 
Lana en Jara Schuijffel, dochters van Roger en Martina 
Schuijffel-Greskiw, Norbertplein. 

 
Fayenne Sisnaiski, dochter van Kevin en Larissa Sisnaiski, 
Loodsstraat. 
 
Wij wensen de dopelingen en hun ouders van harte 
proficiat! 

 
Herdenking overledenen 
Allerzielen 
 
Dankzij de werkgroep en de 
koren konden we op een 
bijzondere wijze onze dierbare 
overledenen van het afgelopen 
jaar 2012-2013 herdenken in 
het eerste weekend van 
november. 
Ter blijvende herinnering werd 
een gedachtenisprentje met al hun namen gemaakt en u 
gratis aangeboden door uitvaartonderneming Goemans, 
waarvoor ook dank! 
Deze gedachtenisprentjes liggen nog achterin onze beide 
kerken.  Wanneer u nog een exemplaar mee wilt nemen, 
kunt u daar terecht. 

Werkzaamheden oude begraafplaats 
 
Op de oude begraafplaats aan de Torenstraat is 
regelmatig een groep vrijwilligers actief om de zaak 
keurig op orde te houden.  
In samenspraak met deze groep en een boomdeskundige 
is eens gekeken naar de grote taxusstruiken, die in de 
loop van de jaren grote hoogte en breedte hebben 
bereikt. Deze struiken markeren de plaatsen waar 
vroeger de pilaren van de oude kerk hebben gestaan, 
maar zijn zo vormeloos geworden dat ze als zodanig niet 
meer herkenbaar zijn. 
Via een bedrijf dat uit deze taxus de stof taxol haalt, 
nodig voor medicijnen bij kankerbestrijding, zijn deze 
struiken nu drastisch gesnoeid. Dat geeft even een kale 
aanblik, maar er is goede hoop dat de struiken weer uit 
gaan schieten en weer de originele functie kunnen gaan 
krijgen. 
De begraafplaats is nog gewoon in gebruik, en zowel de 
overledenen als hun nabestaanden verdienen het, dat de 
vrijwilligersgroep zo voor hen zorgt! Bedankt! 
 

We worden goed in de gaten gehouden… 
 
Op www.gennepnu.nl was onlangs te lezen: 

 
bij de Martinuskerk stond een busje van Van Haren. Die gaat 
volgende maand een nieuwe verwarming in de Martinuskerk 
installeren. Dus eindelijk een warme nachtmis dit jaar?? 
Overigens pastoor Bouman, van Haren mag dan officieel een 
Cuijks bedrijf zijn, Gerard woont in Gennep en het kan dan dus 
eigenlijk ook een Genneps bedrijf genoemd worden. 
 
Harm, goed gezien: er wordt hard gewerkt! Dat Gerard in 
Gennep woont is bekend, ook dat de man die de offerte 
maakte (van Gaal) zijn huis eveneens in Gennep heeft 
staan. Vier bedrijven maakten een aanbieding, deze 
offerte was de beste. We zien het met vertrouwen 
tegemoet! 

Projectgroep Kind en Kerk: aan de slag met de Advent!  
 
Vorig jaar hebben we voor het eerst met de kinderen Adventskransen gemaakt. Een overweldigend succes, maar liefst 50 
kransen werden gemaakt en gezegend in de aansluitende gezinsmis! 
Daarom willen we ook dit jaar de Advent weer op dezelfde manier beginnen.  Een kleine wijziging is er wel: kinderen 
die iets extra’s willen doen in de Mis oefenen dat al op de vrijdag, zie hieronder. 

We doen dat dus als volgt voor de kinderen van de beide parochies St. Martinus en St. Norbertus: 
 
Vrijdag 29 november 2013 om 15.30 uur in de Norbertuskerk: oefenen voor die kinderen (mag wel, hoeft niet!) die een 
extra taak in de Mis willen zoals voorlezen of uitbeelden. Opgeven hiervoor is niet nodig, loop gewoon binnen! 
 
Zaterdag 30 november 2013: 

 Vanaf 16.00: knutselen Adventskransen in Buurthuis Van Ons (Norbertplein). 
o Wij zorgen voor een ring en groen om erom heen te doen en tafels waar je gemakkelijk aan kunt werken. 

Heb je de kale ring van vorig jaar nog? Dan neem die mee, anders krijg je een nieuwe krans. 
o Zorg je zelf voor vier kaarsjes voor op de krans en wat versiering om de krans mooi en van jezelf te 

maken? (Als je geen eigen kaarsjes hebt, zorgen wij voor waxinelichtjes.) 
 Rond 17.00 is er voor iedereen wat drinken en een broodje, want we zitten rond etenstijd.  
 Om 17.45 is de Mis zelf in de Norbertuskerk, naast het Buurthuis. We leggen alle kransen voorin de kerk; tijdens 

de Mis mogen de kinderen met van alles helpen. 
 Na de Mis mag je de krans meenemen naar huis, waar je dan samen met je ouders het eerste kaarsje aan kunt 

maken. 
We hopen op HEEL veel kinderen en HEEL veel mooie kransen, maar willen wel graag tevoren weten hoeveel kransen en 
broodjes we nodig hebben! Mogen we je daarom vragen om onderstaand strookje uiterlijk 23 november in te leveren 
op de pastorie Martinus (Niersdijk 1) of Norbertus (Norbertplein 18), of over te typen en te mailen naar: 
info@parochie-martinus-gennep.nl  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, wij doen mee met het maken van de Adventskransen op 30 november! 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon en/of e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
I.v.m. broodjes en kransen:  
 
Aantal volwassenen:  …………………………………………. 
 
Aantal kinderen: …………………………………………………. 
 
Leeftijden kinderen: ……………………………………………. 
 
Aantal kransen dat we gaan maken:  .…………………. 
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In memoriam 
 
Eén van de suggesties was om 
in de Gennepenaar eens 
uitgebreider stil te staan bij 
hen, die ons zijn voorgegaan. 
Daarom plaatsen we deze keer 
eens wat herinneringen aan 
hen die recent overleden. 
Graag horen we van u of u dit 
op prijs stelt en of we het dus 
wel of niet tot een vaste 
rubriek moeten maken. 
In principe betreft het de 
overledenen van wie recent de 
uitvaart via onze parochies 
plaats vond. In uitzonderings-
gevallen kan de redactie ook anderen herinneren, 
bijvoorbeeld vanwege hun inzet voor onze parochies. De 
eerste twee herdenkingen zijn daar een voorbeeld van. 
Wij danken hen voor hun inzet en verbondenheid en 
wensen alle nabestaanden heel veel sterkte! 
 
23-08 Willy Siebers, 69 jaar. 
Deze herinnering had eigenlijk vorige keer geplaatst 
moeten worden, onze excuses daarvoor. 

 
Willy was een van de eerste organisators van het jaarlijks 
auto zegenen, vorig jaar was ie er nog bij, wel in een 
rolstoel, maar hij was er. Zijn gezondheid ging het laatste 
jaar sterk achteruit en 2 weken geleden belde zijn vrouw 
Miep mij op en vroeg of dat ik een keer wilde komen 
buurten omdat het niet goed ging en het nog maar een 
maand zou duren met hem. Dit heeft ie niet meer 
gehaald en ook ik heb geen bezoek meer kunnen 
brengen.... 
Tonny Wilbers. 
 
Tonny, bedankt voor dit bericht: we zijn Willy en het hele 
“clubje van het autozegenen” dankbaar voor deze 
bijzondere activiteit! 
 

18-09 Ben Graat, 85 jaar. 
Ben heeft jarenlang (ik denk wel 20 jaar) bij ons 
gregoriaans koor de “Celiesingers” gezongen en zijn stem 
klonk immer krachtig en welluidend, hoewel hij in ons 
koor toch verreweg de oudste was. 
Hij zong niet zomaar zijn liedje mee; nee, Ben was kritisch 
en leergierig. Menig keer als er een of enkele tonen niet 
geheel zuiver waren zei hij: “Ik heb hem ook niet; Sjef, 
zing dat nog eens een keer voor ons”. Zo werkte hij 
geduldig mee aan een zo zuiver mogelijke uitvoering van 
onze gezangen.  
Ook moet hier gememoreerd worden dat we na het 
afscheid van Gijs Giepmans als onze oprichter en 
koorleider, moesten zoeken naar een nieuwe dirigent. 
Maar dankzij het netwerk van Ben zijn we Broeder Sjef 
van Hoek op het spoor gekomen die nu ons koor leidt. 
Dat hij veel voldoening had in het gregoriaanse gezang  
blijkt ook wel uit het feit dat hij al die jaren op en neer 
heeft gependeld van Oeffelt en later Boxmeer naar 
Gennep om de repetities en de uitvoeringen mee te 
kunnen maken; het kan goed zijn dat Ben voor deze 
hobby wel zo’n 15.000 km heeft afgelegd! 
Ook fungeerde Ben bij afwezigheid van een priester als 
voorzanger van ons koor. En tot op het laatste moment – 
ik sprak hem afgelopen dinsdagmiddag daarover nog aan 
de telefoon – had hij het voornemen om de muzikale 
draad bij ons koor weer op te pakken. Helaas, het mocht 
niet zo zijn. 
Maar behalve koorzanger was Ben, en dit zeg ik met 
nadruk, samen met  Betty, erg gastvrij. Ik herinner me 
nog heel goed de “kascontroleavonden” op het 
“landgoed” in Oeffelt en in de tuin in Boxmeer. De laatste 
keer dat we zo bijeen waren was op de avond dat wij als 
koor hebben gezongen tijdens de manifestatie in 
verband met de sluiting van veel parochiekerken in het 
Oost-Brabantse. Na afloop hebben we gezellig in de tuin 
genoten van de koffie en een drankje. Kortom, Ben was, 
samen met zijn Betty, een echte gastheer. 
Er is een gezegde dat luidt: “bidt en werkt”; een ander 
spreekwoord zegt  “zingen is dubbel bidden”. Aan deze 
uitdrukkingen gemeten en gevoegd bij jouw inzet voor 
ons koor kan gezegd worden dat jij Ben de opdracht die 
aan ieder mens is gegeven: “eert uw God en wees goed 
voor uw naaste” ruimschoots en met hart en ziel hebt 
uitgevoerd. Daarom: het gezang “In Paradisum, deducant 
te Angeli” (dat de engelen je naar het paradijs zullen 
begeleiden) dat wij straks gaan zingen, zal klinken in ons 
volle geloof en vertrouwen dat jij in het eeuwige licht van 
jouw Schepper zult zijn opgenomen.  
Ben, ik maak namens het koor een diepe buiging voor jou 
als blijk van onze blijvende erkenning en waardering voor 
alles wat jij in koorverband, maar ook daarbuiten, voor 
ons hebt betekend.  Rust in vrede. 
Harry Klaver (uitgesproken bij de uitvaart) 

05-10 Leen van Kempen, 97j. 
‘Juffrouw van Kempen’ zoals veel mensen zich haar zullen 
herinneren, werd op 24 oktober, precies een jaar na haar 
oudste broer Wim, geboren in het centrum van Gennep. Als 
‘kwekeling met acte’ begon zij in de crisisjaren 30 haar 
onderwijscarrière: 6 jaar lang onbetaald voor de klas bij de 
nonnen.  
Na de oorlog was zij de eerste vrouwelijke onderwijzeres 
aan de jongens school van Gennep. Ze werkte in Beugen, 
Bergen en uiteindelijk in Boxmeer, waar zij heel wat 
leerlingen geschiedenis en aardrijkskunde heeft bij 
gebracht. Leen was een zelfstandige vrouw. Ze had al vroeg 
een rijbewijs en reed jarenlang in haar Kever. Ook  maakte 
ze verre reizen met haar vriendinnen, wat in die tijd heel 
bijzonder was. De familie was haar dierbaar. Daar had ze 
alles voor over. Zo is ze tot aan de dood van haar ouders op 
de Maasweg blijven wonen en bleef daar kind aan huis. 
Vooral haar broer Engel, die als priester in Brazilië werkte, 
kon rekenen op haar steun. 
Leen is altijd in Gennep blijven wonen. In haar flat op de 
Brugstraat genoot ze net zo van het uitzicht op de Maas als 
van haar caravan in de hof in de Maaskemp. Als je met haar 
naar het Genneperhuis wandelde deelde ze graag haar 
kennis van bloemen en planten.  
Leen was een gelovig mens. Gesterkt door het H. Sacrament 
der Zieken is zij ’s nachts vredig ingeslapen. We zullen haar 
urn bijzetten in het graf van haar vader en moeder. 
 
10-10 Erna Franken-Roosenboom, 63j. 
Velen kenden Erna door het transportbedrijf, dat ze met 
hart en ziel met haar man Toon heeft opgebouwd. Nog 
bekender is ze door haar betrokkenheid bij het Gennepse 
gemeenschapsleven, heel in het bijzonder de Carnaval, 
waarvan ze nog prinses is geweest.  
Vier jaar geleden, kort voor haar 60e verjaardag en kort voor 
het 40-jarig huwelijksfeest, kreeg Erna te horen dat het niet 
goed was. Ze liet het hoofd niet hangen, maar probeerde 
het beste ervan te maken. Ze ging door met dat wat voor 
haar belangrijk was: allereerst haar gezin, Toon, de kinderen 
en de kleinkinderen; het klaarstaan voor anderen; het 
genieten van de vakanties in Oostenrijk; het kaarten. Ze 
vond kracht bij de Moeder Gods Maria. Te snel en te jong is 
ze van ons heengegaan.  
 
Lieve oma, je was een supe-oma, ik zal je heel erg missen. 
Dikke kus, Dilana. 
 
Lieve oma, bedankt voor alles, 
ik zal je missen. Kus, Larissa. 
 
Dag liefste oma in het sterren-
stelsel, ik ga je missen, groetjes 
Defke. 
 
Dag lieve oma Erna, je bent de 
liefste en ik zwaai iedere avond 
naar de mooiste ster. 

10-10 Cisca van de Ligt-Willems, 62j. 
Toen het gezin Willems na een 
Amsterdamse periode weer terug-
kwam in het Limburgse, groeide 
Cisca op in Gennep. In deze plaats 
voelde ze zich thuis. Een korte 
periode Afferden maakte haar en 
haar man duidelijk dat Gennep de 
plaats was waar ze echt wilden 
wonen. 
Gezin en thuis waren alles voor 
haar. Haar familie schrijft dan ook: 
Cisca, 
we herinneren haar als een lieve, zorgzame, vrouw, moeder 
en oma.  
Ze hield van de kleine dingen en maakte graag een praatje. 
Ze was een trotse oma van haar kleindochter, waar ze graag 
op paste, echt een zorgzame oma, 
al die dingen zullen we van haar missen. 
Rust zacht, lieve vrouw, moeder en oma. 

 
Familie v.d. Ligt 

 
 
14-10 Annie Hermans-van Tankeren, 79j. 
Annie werd in Gennep geboren 
waar ze haar hele leven heeft 
gewoon en waar ze veel geluk 
maar ook veel verdriet beleefde. 
De enige keer dat ze Gennep 
verliet was toen ze op 11-jarige 
leeftijd moest evacueren. 
Deze reis eindigde na een barre 
tocht in Friesland waar ze een hele 
tijd verbleef. Over deze periode 
vertelde ze veel maar ze had er 
geen leuke herinneringen aan. 
 
In 1960 trouwde ze met Bart en samen kregen ze 3 zonen. 
Toen de jongens klein waren werden er thuis veel spelletjes 
gespeeld en gepuzzeld en toen de kinderen ouder werden 
gingen ze jarenlang met z’n allen op vakantie naar het 
buitenland met de caravan. Door een noodlottig ongeval 
waarbij Bart om het leven kwam komt aan dit geluk na 29 
jaar een einde. Zij bleef toen alleen achter maar beleefde 
toen ook nog van alles. Zo moest ze weer evacueren uit haar 
huis maar nu door het hoge water van de Niers en nu ging 
de reis naar Heijen waar ze opgevangen werd door een 
nichtje. Na 5 jaar alleen te zijn geweest kwam ze Jo tegen, 
haar oude jeugdliefde. Tussen hen bloeide de liefde weer 
opnieuw op en samen beleefde ze ook nog hele mooie 
jaren. Met de komst van Jo kregen ze samen ook nog 6 
kleinkinderen. Na 20 jaar samen met Jo komt op 14 oktober 
ook aan dit geluk een einde.  
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Graag horen we van u of u dit 
op prijs stelt en of we het dus 
wel of niet tot een vaste 
rubriek moeten maken. 
In principe betreft het de 
overledenen van wie recent de 
uitvaart via onze parochies 
plaats vond. In uitzonderings-
gevallen kan de redactie ook anderen herinneren, 
bijvoorbeeld vanwege hun inzet voor onze parochies. De 
eerste twee herdenkingen zijn daar een voorbeeld van. 
Wij danken hen voor hun inzet en verbondenheid en 
wensen alle nabestaanden heel veel sterkte! 
 
23-08 Willy Siebers, 69 jaar. 
Deze herinnering had eigenlijk vorige keer geplaatst 
moeten worden, onze excuses daarvoor. 

 
Willy was een van de eerste organisators van het jaarlijks 
auto zegenen, vorig jaar was ie er nog bij, wel in een 
rolstoel, maar hij was er. Zijn gezondheid ging het laatste 
jaar sterk achteruit en 2 weken geleden belde zijn vrouw 
Miep mij op en vroeg of dat ik een keer wilde komen 
buurten omdat het niet goed ging en het nog maar een 
maand zou duren met hem. Dit heeft ie niet meer 
gehaald en ook ik heb geen bezoek meer kunnen 
brengen.... 
Tonny Wilbers. 
 
Tonny, bedankt voor dit bericht: we zijn Willy en het hele 
“clubje van het autozegenen” dankbaar voor deze 
bijzondere activiteit! 
 

18-09 Ben Graat, 85 jaar. 
Ben heeft jarenlang (ik denk wel 20 jaar) bij ons 
gregoriaans koor de “Celiesingers” gezongen en zijn stem 
klonk immer krachtig en welluidend, hoewel hij in ons 
koor toch verreweg de oudste was. 
Hij zong niet zomaar zijn liedje mee; nee, Ben was kritisch 
en leergierig. Menig keer als er een of enkele tonen niet 
geheel zuiver waren zei hij: “Ik heb hem ook niet; Sjef, 
zing dat nog eens een keer voor ons”. Zo werkte hij 
geduldig mee aan een zo zuiver mogelijke uitvoering van 
onze gezangen.  
Ook moet hier gememoreerd worden dat we na het 
afscheid van Gijs Giepmans als onze oprichter en 
koorleider, moesten zoeken naar een nieuwe dirigent. 
Maar dankzij het netwerk van Ben zijn we Broeder Sjef 
van Hoek op het spoor gekomen die nu ons koor leidt. 
Dat hij veel voldoening had in het gregoriaanse gezang  
blijkt ook wel uit het feit dat hij al die jaren op en neer 
heeft gependeld van Oeffelt en later Boxmeer naar 
Gennep om de repetities en de uitvoeringen mee te 
kunnen maken; het kan goed zijn dat Ben voor deze 
hobby wel zo’n 15.000 km heeft afgelegd! 
Ook fungeerde Ben bij afwezigheid van een priester als 
voorzanger van ons koor. En tot op het laatste moment – 
ik sprak hem afgelopen dinsdagmiddag daarover nog aan 
de telefoon – had hij het voornemen om de muzikale 
draad bij ons koor weer op te pakken. Helaas, het mocht 
niet zo zijn. 
Maar behalve koorzanger was Ben, en dit zeg ik met 
nadruk, samen met  Betty, erg gastvrij. Ik herinner me 
nog heel goed de “kascontroleavonden” op het 
“landgoed” in Oeffelt en in de tuin in Boxmeer. De laatste 
keer dat we zo bijeen waren was op de avond dat wij als 
koor hebben gezongen tijdens de manifestatie in 
verband met de sluiting van veel parochiekerken in het 
Oost-Brabantse. Na afloop hebben we gezellig in de tuin 
genoten van de koffie en een drankje. Kortom, Ben was, 
samen met zijn Betty, een echte gastheer. 
Er is een gezegde dat luidt: “bidt en werkt”; een ander 
spreekwoord zegt  “zingen is dubbel bidden”. Aan deze 
uitdrukkingen gemeten en gevoegd bij jouw inzet voor 
ons koor kan gezegd worden dat jij Ben de opdracht die 
aan ieder mens is gegeven: “eert uw God en wees goed 
voor uw naaste” ruimschoots en met hart en ziel hebt 
uitgevoerd. Daarom: het gezang “In Paradisum, deducant 
te Angeli” (dat de engelen je naar het paradijs zullen 
begeleiden) dat wij straks gaan zingen, zal klinken in ons 
volle geloof en vertrouwen dat jij in het eeuwige licht van 
jouw Schepper zult zijn opgenomen.  
Ben, ik maak namens het koor een diepe buiging voor jou 
als blijk van onze blijvende erkenning en waardering voor 
alles wat jij in koorverband, maar ook daarbuiten, voor 
ons hebt betekend.  Rust in vrede. 
Harry Klaver (uitgesproken bij de uitvaart) 

05-10 Leen van Kempen, 97j. 
‘Juffrouw van Kempen’ zoals veel mensen zich haar zullen 
herinneren, werd op 24 oktober, precies een jaar na haar 
oudste broer Wim, geboren in het centrum van Gennep. Als 
‘kwekeling met acte’ begon zij in de crisisjaren 30 haar 
onderwijscarrière: 6 jaar lang onbetaald voor de klas bij de 
nonnen.  
Na de oorlog was zij de eerste vrouwelijke onderwijzeres 
aan de jongens school van Gennep. Ze werkte in Beugen, 
Bergen en uiteindelijk in Boxmeer, waar zij heel wat 
leerlingen geschiedenis en aardrijkskunde heeft bij 
gebracht. Leen was een zelfstandige vrouw. Ze had al vroeg 
een rijbewijs en reed jarenlang in haar Kever. Ook  maakte 
ze verre reizen met haar vriendinnen, wat in die tijd heel 
bijzonder was. De familie was haar dierbaar. Daar had ze 
alles voor over. Zo is ze tot aan de dood van haar ouders op 
de Maasweg blijven wonen en bleef daar kind aan huis. 
Vooral haar broer Engel, die als priester in Brazilië werkte, 
kon rekenen op haar steun. 
Leen is altijd in Gennep blijven wonen. In haar flat op de 
Brugstraat genoot ze net zo van het uitzicht op de Maas als 
van haar caravan in de hof in de Maaskemp. Als je met haar 
naar het Genneperhuis wandelde deelde ze graag haar 
kennis van bloemen en planten.  
Leen was een gelovig mens. Gesterkt door het H. Sacrament 
der Zieken is zij ’s nachts vredig ingeslapen. We zullen haar 
urn bijzetten in het graf van haar vader en moeder. 
 
10-10 Erna Franken-Roosenboom, 63j. 
Velen kenden Erna door het transportbedrijf, dat ze met 
hart en ziel met haar man Toon heeft opgebouwd. Nog 
bekender is ze door haar betrokkenheid bij het Gennepse 
gemeenschapsleven, heel in het bijzonder de Carnaval, 
waarvan ze nog prinses is geweest.  
Vier jaar geleden, kort voor haar 60e verjaardag en kort voor 
het 40-jarig huwelijksfeest, kreeg Erna te horen dat het niet 
goed was. Ze liet het hoofd niet hangen, maar probeerde 
het beste ervan te maken. Ze ging door met dat wat voor 
haar belangrijk was: allereerst haar gezin, Toon, de kinderen 
en de kleinkinderen; het klaarstaan voor anderen; het 
genieten van de vakanties in Oostenrijk; het kaarten. Ze 
vond kracht bij de Moeder Gods Maria. Te snel en te jong is 
ze van ons heengegaan.  
 
Lieve oma, je was een supe-oma, ik zal je heel erg missen. 
Dikke kus, Dilana. 
 
Lieve oma, bedankt voor alles, 
ik zal je missen. Kus, Larissa. 
 
Dag liefste oma in het sterren-
stelsel, ik ga je missen, groetjes 
Defke. 
 
Dag lieve oma Erna, je bent de 
liefste en ik zwaai iedere avond 
naar de mooiste ster. 

10-10 Cisca van de Ligt-Willems, 62j. 
Toen het gezin Willems na een 
Amsterdamse periode weer terug-
kwam in het Limburgse, groeide 
Cisca op in Gennep. In deze plaats 
voelde ze zich thuis. Een korte 
periode Afferden maakte haar en 
haar man duidelijk dat Gennep de 
plaats was waar ze echt wilden 
wonen. 
Gezin en thuis waren alles voor 
haar. Haar familie schrijft dan ook: 
Cisca, 
we herinneren haar als een lieve, zorgzame, vrouw, moeder 
en oma.  
Ze hield van de kleine dingen en maakte graag een praatje. 
Ze was een trotse oma van haar kleindochter, waar ze graag 
op paste, echt een zorgzame oma, 
al die dingen zullen we van haar missen. 
Rust zacht, lieve vrouw, moeder en oma. 

 
Familie v.d. Ligt 

 
 
14-10 Annie Hermans-van Tankeren, 79j. 
Annie werd in Gennep geboren 
waar ze haar hele leven heeft 
gewoon en waar ze veel geluk 
maar ook veel verdriet beleefde. 
De enige keer dat ze Gennep 
verliet was toen ze op 11-jarige 
leeftijd moest evacueren. 
Deze reis eindigde na een barre 
tocht in Friesland waar ze een hele 
tijd verbleef. Over deze periode 
vertelde ze veel maar ze had er 
geen leuke herinneringen aan. 
 
In 1960 trouwde ze met Bart en samen kregen ze 3 zonen. 
Toen de jongens klein waren werden er thuis veel spelletjes 
gespeeld en gepuzzeld en toen de kinderen ouder werden 
gingen ze jarenlang met z’n allen op vakantie naar het 
buitenland met de caravan. Door een noodlottig ongeval 
waarbij Bart om het leven kwam komt aan dit geluk na 29 
jaar een einde. Zij bleef toen alleen achter maar beleefde 
toen ook nog van alles. Zo moest ze weer evacueren uit haar 
huis maar nu door het hoge water van de Niers en nu ging 
de reis naar Heijen waar ze opgevangen werd door een 
nichtje. Na 5 jaar alleen te zijn geweest kwam ze Jo tegen, 
haar oude jeugdliefde. Tussen hen bloeide de liefde weer 
opnieuw op en samen beleefde ze ook nog hele mooie 
jaren. Met de komst van Jo kregen ze samen ook nog 6 
kleinkinderen. Na 20 jaar samen met Jo komt op 14 oktober 
ook aan dit geluk een einde.  
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St. Norbertusparochie

Norbertusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T (0485) 51 18 88
E hbouman@plex.nl

Kerk:
Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Kantoor:
Do 18.45-19.45 u. in
de voormalige pastorie, 
Norbertplein 18
6591 XA Gennep
T (0485) 51 51 00
E kerk@norbertusparochie.nl

Website:
www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:
Za 17.45 u.

Kerkbijdragen:
Rabobank: 1406.10.642
ING bank: 4448665

Misintenties:
Via kantoor, kosten € 17,-
Vermelding: 
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Za  09-11 17.45 uur Gelegenheidskoor    
Za 16-11 17.45 uur Gemengd koor 
Za 23-11 17.45 uur Samenzang 
Za 30-11 17.45 uur Gezinsviering in verband met de 1e advent m.m.v.  
    Het Gelegenheidskoor. Zie ook blz. 3. 
Za 07-12 17.45 uur Samenzang 
 
Iedere zaterdag is in onze kerk om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale 
dienst van Dichterbij. 
 
Kerkbijdrage 
 
Regelmatig komt u dit woord tegen. Dat zijn we ons bewust, maar met uw steun 
kunnen we met vertrouwen de toekomst van onze kerk en parochie tegemoet zien. 
Wij hopen ook dit jaar uw kerkbijdrage te ontvangen. U kunt de parochie steunen 
door het storten van uw kerkbijdrage, of uw bank opdracht te geven voor 
automatische betalingen c.q. aan de parochie een machtiging te verstrekken tot 
doorlopende  incasso om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand een 
bedrag over te boeken op een van de volgende bankrekeningen t.n.v.: 
Parochie St. Norbertus 
Rabobank: 1406.10.642 of NL61 RABO 0140 6106 42 
ING:  4448665 of NL36 INGB 0004 4486 65 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
 
Allerzielengedachten 
 
Koester niet je verdriet, koester mijn herinnering.  
Nestel je niet in het verleden, nestel mij met jou in het heden.  
Denk aan mij met een glimlach op je lippen,  
en een glinstering in je ogen.  
Laat mij een weldaad zijn, een bron van vreugde,  
geen poel van tranen en verdriet, maar zacht en teder  
herinneren dat "wij" eens waren. 
 
De website van de St. Norbertusparochie 
 
De website van de parochie, www.norbertusparochie.nl , wordt wekelijks voorzien 
van de nieuwste gegevens over en van de parochie. Ook het parochiebulletin “De 
Gennepenaar” kunt u via deze website downloaden en lezen. 

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 09-11 19.00 Samenzang 
Zo 10-11 10.00 Gildemis mmv Dames- en herenkoor 
Ma 11-11 09.00 Gildemis dagkapel 
Za 16-11 19.00 Samenzang 
Zo 17-11 10.00 Samenzang 
Za 23-11 19.00 Samenzang 
Zo 24-11 10.00 Dameskoor 
Za 30-11 19.00 Samenzang (in de Norbertuskerk gezinsmis!) 
Zo 01-12 10.00 Herenkoor 
Za 07-12 19.00 Samenzang 
Zo 08-12 10.00 Samenzang 
 
Kerkbijdrage/collecte 
 
Kerkbijdrage sep. € 1.896,97 Collectes sep. € 413,42  
Totaal 2013 € 21.789,83 Totaal 2013 € 5.580,29 
 
Voortgang verwarming: bijdrage gevraagd 
 
Het was spannend: met welke prijzen en opmerkingen zouden de installateurs 
komen? De aanbesteding voor een nieuwe verwarming en alle bijkomende 
werkzaamheden liep 24 augustus ten einde. Bij het openen van de enveloppen bleek 
de aanbieding van de firma van Haren uit Cuijk het meest interessant. Het 
kerkbestuur heeft alle vier de offertes ter beoordeling aan de bouwkundige van het 
bisdom Roermond voorgelegd, die tot dezelfde conclusie kwam. De werkzaamheden 
zijn dan ook aan dit bedrijf gegund. 
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. De werkzaamheden 
aan de installatie zelf zullen plaatsvinden in november, waarbij toegezegd is dat alle 
vieringen, inclusief de Carnavalsmis en eventuele uitvaarten, gewoon doorgang 
kunnen vinden. Wel zal er in de 2e helft november gedurende kortere tijd geen 
verwarming in de kerk zijn, dus we hopen op een late winter: maar dan wel de eerste 
winter waarin we warm kunnen vieren! 
Het bisdom geeft een bijdrage, maar verder zullen we de kosten uit reservering en 
bijdragen moeten betalen. Dat zijn nog altijd zo’n € 75.000! 
Particulieren en bedrijven die ons willen steunen zijn daartoe natuurlijk van harte 
uitgenodigd! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 1350.35.333 ten name van 
Kerkbestuur St. Martinus in Gennep, onder vermelding van “verwarming”. Mocht u 
een grotere bijdrage willen doen en daarom meer willen weten, dan kunt u contact 
opnemen met de pastorie: T 511888. 
Als we voor iedere opmerking over de kou in de kerk van de afgelopen jaren een 
euro krijgen, zijn we een heel eind! 
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St. Martinusparochie

Martinusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T (0485) 51 18 88
E hbouman@plex.nl

Em.-deken:
E. Huisman
Brugstraat 190, 
6591 BH Gennep
T (0485) 32 53 22

Kerk:
Martinushof 2
6591 DM Gennep

Kantoor:
Zie pastoor

Website:
www.sintmartinusgennep.nl

Vaste mistijden:
Za 19.00 u.
Zo 10.00 u.
Weekdagen doorgaans om
19.00 u. in de dagkapel

Kerkbijdragen:
Rabobank: 1350.36.119

Andere betalingen:
Rabobank: 1350.35.333

Misintenties:
Via pastorie, kosten € 17,-
Vermelding: 
zie wekelijks in de 
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Za  09-11 17.45 uur Gelegenheidskoor    
Za 16-11 17.45 uur Gemengd koor 
Za 23-11 17.45 uur Samenzang 
Za 30-11 17.45 uur Gezinsviering in verband met de 1e advent m.m.v.  
    Het Gelegenheidskoor. Zie ook blz. 3. 
Za 07-12 17.45 uur Samenzang 
 
Iedere zaterdag is in onze kerk om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale 
dienst van Dichterbij. 
 
Kerkbijdrage 
 
Regelmatig komt u dit woord tegen. Dat zijn we ons bewust, maar met uw steun 
kunnen we met vertrouwen de toekomst van onze kerk en parochie tegemoet zien. 
Wij hopen ook dit jaar uw kerkbijdrage te ontvangen. U kunt de parochie steunen 
door het storten van uw kerkbijdrage, of uw bank opdracht te geven voor 
automatische betalingen c.q. aan de parochie een machtiging te verstrekken tot 
doorlopende  incasso om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand een 
bedrag over te boeken op een van de volgende bankrekeningen t.n.v.: 
Parochie St. Norbertus 
Rabobank: 1406.10.642 of NL61 RABO 0140 6106 42 
ING:  4448665 of NL36 INGB 0004 4486 65 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
 
Allerzielengedachten 
 
Koester niet je verdriet, koester mijn herinnering.  
Nestel je niet in het verleden, nestel mij met jou in het heden.  
Denk aan mij met een glimlach op je lippen,  
en een glinstering in je ogen.  
Laat mij een weldaad zijn, een bron van vreugde,  
geen poel van tranen en verdriet, maar zacht en teder  
herinneren dat "wij" eens waren. 
 
De website van de St. Norbertusparochie 
 
De website van de parochie, www.norbertusparochie.nl , wordt wekelijks voorzien 
van de nieuwste gegevens over en van de parochie. Ook het parochiebulletin “De 
Gennepenaar” kunt u via deze website downloaden en lezen. 

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 09-11 19.00 Samenzang 
Zo 10-11 10.00 Gildemis mmv Dames- en herenkoor 
Ma 11-11 09.00 Gildemis dagkapel 
Za 16-11 19.00 Samenzang 
Zo 17-11 10.00 Samenzang 
Za 23-11 19.00 Samenzang 
Zo 24-11 10.00 Dameskoor 
Za 30-11 19.00 Samenzang (in de Norbertuskerk gezinsmis!) 
Zo 01-12 10.00 Herenkoor 
Za 07-12 19.00 Samenzang 
Zo 08-12 10.00 Samenzang 
 
Kerkbijdrage/collecte 
 
Kerkbijdrage sep. € 1.896,97 Collectes sep. € 413,42  
Totaal 2013 € 21.789,83 Totaal 2013 € 5.580,29 
 
Voortgang verwarming: bijdrage gevraagd 
 
Het was spannend: met welke prijzen en opmerkingen zouden de installateurs 
komen? De aanbesteding voor een nieuwe verwarming en alle bijkomende 
werkzaamheden liep 24 augustus ten einde. Bij het openen van de enveloppen bleek 
de aanbieding van de firma van Haren uit Cuijk het meest interessant. Het 
kerkbestuur heeft alle vier de offertes ter beoordeling aan de bouwkundige van het 
bisdom Roermond voorgelegd, die tot dezelfde conclusie kwam. De werkzaamheden 
zijn dan ook aan dit bedrijf gegund. 
Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden in volle gang. De werkzaamheden 
aan de installatie zelf zullen plaatsvinden in november, waarbij toegezegd is dat alle 
vieringen, inclusief de Carnavalsmis en eventuele uitvaarten, gewoon doorgang 
kunnen vinden. Wel zal er in de 2e helft november gedurende kortere tijd geen 
verwarming in de kerk zijn, dus we hopen op een late winter: maar dan wel de eerste 
winter waarin we warm kunnen vieren! 
Het bisdom geeft een bijdrage, maar verder zullen we de kosten uit reservering en 
bijdragen moeten betalen. Dat zijn nog altijd zo’n € 75.000! 
Particulieren en bedrijven die ons willen steunen zijn daartoe natuurlijk van harte 
uitgenodigd! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 1350.35.333 ten name van 
Kerkbestuur St. Martinus in Gennep, onder vermelding van “verwarming”. Mocht u 
een grotere bijdrage willen doen en daarom meer willen weten, dan kunt u contact 
opnemen met de pastorie: T 511888. 
Als we voor iedere opmerking over de kou in de kerk van de afgelopen jaren een 
euro krijgen, zijn we een heel eind! 
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Wijkraad Gennep-Zuid organiseert samen met 
het Buurthuis “Van Ons”, de Stichting Dichterbij 

en de Norbertusparochie een 
  

 Levende Kersttocht 
  

 Voor iedereen, 
  

gewoon samen.  
    

op vrijdag 13 december. 
  
  
 

 
De tocht zal door de straten van Gennep Zuid gaan. 
 
De start is aan de achterkant bij basisschool De Ratel 

van 18.30 uur tot 19.30 uur, 
 
van waaruit iedereen de weg kan gaan zoeken door het Kerstverhaal, 
dat eindigt bij Maria, Jozef en het kindje Jezus. 
Onderweg komen jullie van alles tegen wat in het Kerstverhaal thuis 
hoort, zoals Maria, Jozef, de ezel, schapen! Het zou leuk zijn als 
jullie verkleed komen bijvoorbeeld als een engel, herder, of wat je 
zelf wilt natuurlijk. Iedereen kan meedoen. 
In het buurthuis “Van Ons” kun je komen kijken naar de Oosterse 
bazaar. Dit is van 18.00 uur tot 21.00 uur, daar kun je zelf een 
kerststukje maken. 
Natuurlijk zal de Kerstman ook weer op het Norbertplein komen. 
 
Iedereen is welkom en de entree is gratis.  
Buurthuis “Van Ons” Norbertplein 3 Gennep Tel: 0485-512923 

Werkgroep Kerkplein bedankt! 
 
Iedere donderdag zorgde een werkgroep voor het groen 
rond de Martinuskerk. De nooit aflatende strijd tegen 
onkruid en bladeren werd onder leiding van Ted Noij 
steeds weer opnieuw aangegaan. 
Helaas heeft deze groep aangegeven om diverse redenen 
de werkzaamheden te moeten beëindigen. Wij 
betreuren dat, maar waarderen het werk dat is verricht 
en danken hen daarvoor! 
Met hen hopen we, dat er anderen zijn die de schoffel 
van hen over willen nemen. Zij kunnen dat laten weten 
via de pastorie.  

Volgende editie Gennepenaar 
 
De kersteditie van de Gennepenaar verschijnt vanaf 
woensdag 11 december. 
Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk dinsdag 3 
december ingeleverd moet zijn bij de redactie; 
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu . 

Agenda relevante data 
 
Zo 10-11 10.00 Gildemis 
  11.00 Vrijwilligersdag 
  17.00 St. Maarten 
Ma 11-11 09.00 Gildemis 
  19.00 Carnavalsmis 
Di 12-11 20.30 Infoavond Communie Martinus 
Wo 13-11 20.30 Infoavond Communie Norbertus 
Za 30-11 17.45 Gezinsmis Advent 
Vr 13-12  Kersttocht Gennep-Zuid 
Di 17-12 14.00 Kerstviering Zonnebloem 
Za 21-12  Kaarsjesavond Markt 
2014: 
Zo 27-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk 
Zo 18-05 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Zo 22-06 10.00 H. Vormsel beide parochies 
 
Mistijden Kerstmis 
 
Met Kerstmis zijn de vieringen door het kerkbestuur als 
volgt over de beide kerken verdeeld: 
Di 24-12 19.00 Norbertuskerk. Dienst van woord en 
   Communie samen met kinderen en  
   koor Esperance 
  19.00 Martinuskerk. H. Mis samen met  

 kinderen en harmonie Unitas et 
Fidelitas 

  21.00 Martinuskerk. H. Mis met Genneps 
Vocaal Ensemble 

Wo 25-12 09.30 Martinuskerk, Dames-en Herenkoor 
  11.00 Norbertuskerk, gemengd koor 
Do 26-12 10.00 Martinuskerk, samenzang. 

Vrijwilligersdag 
 
Alle vrijwilligers hebben als het goed is een uitnodiging 
ontvangen voor een vrijwilligerssamenzijn op zondag 10 
november. Wie deze uitnodiging per abuis niet heeft 
gekregen kan dit laten weten op de pastorie. 

 
Uitslag loterij 
 

 
 
Op de volgende loten, verkocht door de afdeling Gennep, 
zijn prijzen gevallen: 
RDQ 0376301 € 15,- 
MFW 0376656 € 15,- 
Van harte proficiat! 
Op de achterkant van het lot staat hoe u de prijs in 
ontvangst kunt nemen. 
Hebt u het lot elders gekocht, of wilt u zelf even 
controleren of u in de prijzen bent gevallen, kijk dan op 
http://loterij.zonnebloem.nl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op verzoek Leeg gehouden ruimte voor aankondiging 
kerstadvertenties 
 
 



9 De Gennepenaar

Werkgroep Kerkplein bedankt! 
 
Iedere donderdag zorgde een werkgroep voor het groen 
rond de Martinuskerk. De nooit aflatende strijd tegen 
onkruid en bladeren werd onder leiding van Ted Noij 
steeds weer opnieuw aangegaan. 
Helaas heeft deze groep aangegeven om diverse redenen 
de werkzaamheden te moeten beëindigen. Wij 
betreuren dat, maar waarderen het werk dat is verricht 
en danken hen daarvoor! 
Met hen hopen we, dat er anderen zijn die de schoffel 
van hen over willen nemen. Zij kunnen dat laten weten 
via de pastorie.  

Volgende editie Gennepenaar 
 
De kersteditie van de Gennepenaar verschijnt vanaf 
woensdag 11 december. 
Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk dinsdag 3 
december ingeleverd moet zijn bij de redactie; 
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu . 

Agenda relevante data 
 
Zo 10-11 10.00 Gildemis 
  11.00 Vrijwilligersdag 
  17.00 St. Maarten 
Ma 11-11 09.00 Gildemis 
  19.00 Carnavalsmis 
Di 12-11 20.30 Infoavond Communie Martinus 
Wo 13-11 20.30 Infoavond Communie Norbertus 
Za 30-11 17.45 Gezinsmis Advent 
Vr 13-12  Kersttocht Gennep-Zuid 
Di 17-12 14.00 Kerstviering Zonnebloem 
Za 21-12  Kaarsjesavond Markt 
2014: 
Zo 27-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk 
Zo 18-05 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Zo 22-06 10.00 H. Vormsel beide parochies 
 
Mistijden Kerstmis 
 
Met Kerstmis zijn de vieringen door het kerkbestuur als 
volgt over de beide kerken verdeeld: 
Di 24-12 19.00 Norbertuskerk. Dienst van woord en 
   Communie samen met kinderen en  
   koor Esperance 
  19.00 Martinuskerk. H. Mis samen met  

 kinderen en harmonie Unitas et 
Fidelitas 

  21.00 Martinuskerk. H. Mis met Genneps 
Vocaal Ensemble 

Wo 25-12 09.30 Martinuskerk, Dames-en Herenkoor 
  11.00 Norbertuskerk, gemengd koor 
Do 26-12 10.00 Martinuskerk, samenzang. 

Vrijwilligersdag 
 
Alle vrijwilligers hebben als het goed is een uitnodiging 
ontvangen voor een vrijwilligerssamenzijn op zondag 10 
november. Wie deze uitnodiging per abuis niet heeft 
gekregen kan dit laten weten op de pastorie. 

 
Uitslag loterij 
 

 
 
Op de volgende loten, verkocht door de afdeling Gennep, 
zijn prijzen gevallen: 
RDQ 0376301 € 15,- 
MFW 0376656 € 15,- 
Van harte proficiat! 
Op de achterkant van het lot staat hoe u de prijs in 
ontvangst kunt nemen. 
Hebt u het lot elders gekocht, of wilt u zelf even 
controleren of u in de prijzen bent gevallen, kijk dan op 
http://loterij.zonnebloem.nl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op verzoek Leeg gehouden ruimte voor aankondiging 
kerstadvertenties 
 
 



De Gennepenaar 10

Vroeger (5) 
Mijn leven als misdienaar 

 
Noodkerk 
Het is net na de Tweede Wereldoorlog als in Groesbeek 
(De Horst) iedereen bezig is om een noodwoning te 
bouwen. Zo ook de pastoor van de parochie. Hij wil een 
noodkerk. De bouwval waar de Missen gelezen worden is 
absoluut niet toereikend om de gelovigen op zondag 
onderdak te bieden. Daarbij komt dat in de herfst en 
winter de regen en de wind dwars door het bouwsel 
stormen. Zelfs de kaarsen op het provisorische altaar 
waaien uit, zodat ik soms drie keer in een Mis de kaarsen 
weer aan moet maken. 
 
Bedelen 
De pastoor weet heel goed dat hij bij z’n parochianen 
niet aan hoeft te kloppen om een bijdrage. Ze hebben 
immers zelf totaal niets meer. Hij vraagt aan de bisschop 
of hij, elders in het land waar de oorlog niet zo heeft 
huisgehouden, bedelpreken mag houden. De bisschop 
geeft toestemming en voortaan gaat de pastoor elk 
weekend het land in. In de provincies Friesland, 
Groningen, Drenthe en Overijssel ligt zijn werkterrein. 
Bedelen kan hij als de beste. Hij kan de ellende en de 
armoede van de Groesbekers zo treffend in beeld 
brengen dat menigeen het niet droog houdt. De vrouwen 
maken druk gebruik van de zakdoeken. Hij gaat zelf 
collecteren met de “klingelbuul” (Dat is in die tijd heel 
uitzonderlijk) en je hoort alleen maar het knisperen van 
papiergeld. Het is gebeurd in Friesland dat een grote boer 
na de bedelpreek even voor de collecte de kerk uitloopt, 
omdat hij alleen maar wat munten in zijn zak heeft. Na 
10 minuten is hij terug met 500 gulden die hij alsnog in 
de “klingelbuul” stopt. Na een jaar heeft de pastoor 
zoveel geld bijeen gebedeld dat hij (met een hypotheek) 
een noodkerk kan bouwen. Het is een fraai gebouw, dat 
nu (2013) als gemeenschapshuis dienst doet.  
 
 

Misdienaar op klompen 
Maar de pastoor bedenkt dat een kerk zonder toren en 
zonder klok niet af is. Hij gaat nogmaals bedelen, maar nu 
in Brabant, waar hij vandaan komt. En in een paar 
maanden tijd heeft hij ook het geld voor een klok bij 
elkaar. Er wordt een klokkenstoel van rondhout gemaakt 
naast de noodkerk. Een heel stellage, waar wij als 
kinderen graag in klimmen. Op een maandagmiddag 
komt de bestelde klok op een vrachtwagen met hijskraan 
bij de pastoor aan, om de klok in de klokkenstoel te 
hangen. De vervoerder wil à la minuut de klok op zijn 
plaats hangen. Maar dat is tegen de zin van de pastoor. 
De klok moet eerst gewijd worden en daar horen 
natuurlijk misdienaars compleet met toog, superplie en 
wijwatervat bij. Maar… op maandagmiddag zitten de 
misdienaars op school. De pastoor op een draf naar de 
hoofdonderwijzer die Lambert en mij aanwijst om met de 
pastoor mee te gaan. Gauw, gauw omkleden als 
misdienaar, het wijwatervat en de kwast mee en achter 
de pastoor aan die al in vol ornaat op ons staat te 
wachten. Nu wil het geval dat ik naar school altijd mijn 
klompen aan heb en je voelt hem natuurlijk al 
aankomen…. zo ook deze keer! Mijn mooie gele klompjes 
komen duidelijk onder mijn toog uit. Ik voel me echt niet 
prettig omdat de pastoor wat naar mij grinnikt. De 
vervoeder heeft een fototoestel bij zich en heeft meer 
belangstelling voor mijn klompen dan voor de klok. Ook 
de toevallige omstanders doen hun best om niet in 
lachen uit te barsten. Maar de klok is gewijd, met 
assistentie van een misdienaar op klompen. 
 
Hierbij ook nog wat “moppen”, “wietsen” of “grapjes” 
die als “strooigoed” misschien te gebruiken zijn als 
opvulling tussen alle serieuze teksten! 

Afstand? 
Henk: Hoever is het van Amsterdam naar Den Haag? 
Wiel: Precies 54 kilometer 
Henk: En van Den Haag naar Amsterdam? 
Wiel: Sufferd, er naar toe is hetzelfde als terug !! 
Henk: Dat is niet waar; van Kerstmis tot Nieuwjaar is 

één week, maar van Nieuwjaar tot Kerstmis is 51 
weken !!  

Optimist / Pessimist 
Jan, wat is het verschil tussen een optimist en een 
pessimist ? 
Dat zal ik je nou eens precies vertellen... Als een optimist 
‘s morgens wakker wordt, staat hij op, kijkt naar buiten 
en zegt: “Goeie morgen, God”. Als een pessimist opstaat, 
en die kijkt uit het raam  zegt ie: “God wat een morgen”. 

 
Gennep: herfst 2013, 
Jan Eikholt Gzn. 
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