
Advent: Het is nog nooit zo donker geweest, of het wordt 
altijd wel weer licht! 
 
Slecht nieuws wordt meer verteld dat goed nieuws; media besteden meer aandacht 
aan rampspoed dan aan voorspoed; donker lijkt het licht te overheersen. Maar de 
Advent laat ons beleven dat niets minder waar is: uiteindelijk overwint toch het 
goede, het licht! 
Het is precies dat, wat we willen vieren in de Advent. We beginnen in het donker: er 
zijn wel vier kaarsen, maar ze zijn uit. Het eerste vlammetje is nog kwetsbaar en 
klein; de tweede week geven de kaarsen samen al meer licht en warmte. De derde 
week voel je: dit gaat goed! En een week later branden al alle vier de kaarsen en 
staat Kerstmis voor de deur. 
Het licht groeit niet vanzelf. Het is ons gegeven, maar krijgt de echte kracht wanneer 
het doorgegeven wordt. De Advent nodigt ons daarom uit om vier weken lang 
bewust een andere toon door te laten klinken in ons denken en doen. Geen angst, 
maar hoop; geen bedreiging, maar kansen; geen mopperen, maar positief 
stimuleren: kortom, het goede ontvangen, delen en doorgeven aan elkaar. 
De kinderen gaan ons hierin voor. Want communicanten en andere kinderen die 
willen komen op 28 november samen om Adventskransen te maken en te laten 
zegenen, waarover verderop in deze Gennepenaar meer. Mogen zij ons inspireren 
om lichtbrengers te zijn voor elkaar! 
 
Pastoor Bouman 
 

Zondag 13-12 15.00 concert onderweg naar Kerstmis 
 
Het gemengd koor “De Klokkengieters” uit Aarle-Rixtel zal een concert geven op 
zondag 13-12 om 15.00 uur in de Martinuskerk. Jaarlijks verzorgen zij in de 
decembermaand een concert in de eigen gemeenschap en brengen ze hetzelfde 
programma op een andere locatie. Naast meerstemmige koorzang zijn er ook enkele 
samenzang-kerstliederen om al wat in de sfeer van Kerstmis te komen. Omdat één 
van de zangers de tweelingzus van pastoor Bouman is, viel dit jaar het oog op 
Gennep. Graag is het kerkbestuur op dit aanbod ingegaan. We nodigen u dus van 
harte uit! 
Het concert zal ongeveer een uur en een kwartier duren; de toegang is gratis, wel 
bent in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor de kosten van 
verwarming, programmaoverzichten en dergelijke. 
Van harte welkom! 
 

Herhaalde oproep: secretaris kerkbestuur 
 
Als iedereen denkt: dat doet een ander wel…. 
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Gedoopt 

 
Fenna Hendriks, dochter van Dirk en Macia Hendriks-
Hermsen, zusje van Evy, Jasmijnstraat. 

 
Kerkelijke uitvaart 
 
Van keer tot keer blijken we in onze parochie een goede 
balans te kunnen vinden tussen de liturgie en het 
persoonlijke karakter van een afscheid. Toch blijkt er nog 
vaak een drempel te zijn om zaken bespreekbaar te 
maken. Er is niets mis mee om al tijdens een ziekteproces 
met mij contact op te nemen om eens kennis te maken. 
Wellicht kan ik in de ziekte zelf al tot steun zijn, maar ook 
kunnen we dan al tevoren in rust met elkaar bespreken, 
of een kerkelijke uitvaart wel of niet gewenst is en op 
welke manier we die met elkaar gestalte kunnen geven. 
Zowel een dienst in de kerk als in het crematorium hoort 
tot de mogelijkheden. Ook in de kerk zelf zijn 
verschillende soorten vieringen mogelijk. 
Doet u gerust een beroep op uw pastoor, daar is hij voor! 
 
Allerzielen  
 
Dankzij de inzet van velen was het Allerzielenweekend 
weer een bijzonder weekend. In de beide kerken en op 
de beide begraafplaatsen herdachten we de overledenen 
van het afgelopen jaar. 
In onze beide kerken liggen nog exemplaren van het 
prentje, dat bij de verschillende vieringen werd 
uitgereikt. De namen helpen ons om terug te denken aan 
onze dierbaren, van wie wij afscheid namen. 
Dank aan iedereen die op welke manier dan ook aan de 
vieringen van Allerzielen heeft meegewerkt. Ook 
bijzonder dank aan al die vrijwilligers die toch maar weer 
iedere keer opnieuw alles uit handen laten vallen om de 
uitvaartdiensten in goede banen te leiden.  
 
 
 

Parochie St. Martinus 
04-11 Rien Noij-van Bergen 92j. 
29-11 Jan Ermen 88j. 
17-12 Ton Bisschops 75j. 
12-01 Herman Graat 85j. 
19-01 Toon Akkersdijk 83j. 
01-02 Lisa Janssen-van Dijk 85j. 
06-02 Maria van der Zeeuw-Flipsen 74j. 
06-03 Huub van der Vleuten 88j. 
10-04 Henriëtte van der Hagen- 
 van de Loo 88j. 
14-04 Thea Aarnoutse-Felling 72j. 
22-04 Anna Wilbers-Hermsen 94j. 
03-05 Miets Nagels 92j. 
08-05 Annie Roosenboom-Kessels 88j. 
23-05 Nel Rietbergen-Straatman 94j. 
26-06 Mientje Linders-Nagels 82j. 
01-07 Marietje Hartman-van Treeck 92j. 
07-07 Truus van Tankeren-Stevens 82j. 
07-07 Huub Kroon 78j. 
14-08 Henk Janssen 89j. 
22-09 Tiny Jetten-Ebbers 88j. 
25-09 Betje Schoenmakers 85j. 
25-09 Liesbeth Smits-Messinger 89j. 
27-09 Leon Vervoort 40j. 
01-10 Toos Wilberts-Jacobs 85j. 
14-10 Theo Reintjes 75j. 
  

Parochie St. Norbertus 
04-11 Chris van Duuren 97j. 
25-11 Truus Peters-Lucassen 91j. 
08-12 Jos Wesseling 67j. 
30-12 Nellie Brouwers-Lamers 83j. 
11-01 Truus Bernards-Arts 92j. 
18-02 An Holtermans-Rutten 92j. 
18-02 Theo Hermsen 62j. 
23-03 Guus Penders 51j. 
16-08 Toon Hendriks 79j. 
27-08 Frank Portier 66j. 

Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor,  Linda van Elst, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman 
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl 
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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 28 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 29 
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. Deze zal 
uitgebreider zijn dan vorige jaren. 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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Kersttocht 18 december 
 
Dit jaar wordt op vrijdag 18 december a.s. voor de 12e 
keer de Kersttocht georganiseerd door de gebruikers-
groep van het buurthuis Van Ons, de parochie en 
Dichterbij. Deze Kersttocht is voor iedereen en leidt je 
langs ‘het Kerstverhaal’. De start van de Kersttocht is 
tussen 18.30 en 19.30 uur vanaf basisschool De Ratel en 
gaat door de straten van Gennep-Zuid. Onderweg loop je 
langs levende onderdelen uit het Kerstverhaal en uit-
eindelijk kom je in de St. Norbertuskerk bij Maria, Jozef 
en het kindje Jezus. 
Langs de route zijn meerdere plekken om te pauzeren en 
te genieten van Kerstmuziek van koren en muziek-
gezelschappen. Aansluitend kun je in buurthuis Van Ons 
komen kijken naar een Kerstmarkt, en kunnen kinderen 
een Kerststukje maken. Natuurlijk zal de erwtensoep niet 
ontbreken. 
Om de Kersttocht helemaal af te maken vragen wij de 
hulp van de bewoners langs de route door de woning te 
versieren in Kerstsfeer!  
Hopelijk doet iedereen mee en maken we samen een 
mooie Kersttocht. 
Even alles op een rijtje: 
De Kersttocht is op vrijdag 18 december 2015. 
Start van de Kersttocht is tussen 18.30 en 19.30 uur vanaf 
de basisschool De Ratel. 
Aansluitend Kerstmarkt in buurthuis Van Ons en Kerst-
stukjes maken. 
Deelname is gratis. 

 
Urnenbegraafplaats 
 
Het kerkbestuur van de Parochie H. Martinus-H. 
Norbertus te Gennep heeft op de R.K. Begraafplaats aan 
de Torenstraat een gedeelte ingericht als een 
begraafplaats voor urnen. De ruimte links van de oude 
toren wordt hiervoor gereserveerd. 
In afwijking van het gebruikelijke bij een gewoon graf 
geldt hier het volgende: 

 Een urnengraf meet 90 x 90 cm. Er is ruimte voor 
maximaal 4 urnen. 

 De urnen worden geplaatst in een PVC-bak 
binnen de stenen rand. De bak wordt afgedekt 
met een gedenksteen. 

 Het grafrecht voor een urnengraf voor een 
looptijd van 20 jaar bedraagt € 400,00 + € 200,00 
ruimingskosten + € 30,00 administratiekosten = 
totaal € 630,00.  

De kosten van de gedenksteen, inclusief de bak en 
plaatsen, hangen af van uw keuze van de gedenksteen. 
Deze kosten dienen te worden verrekend met de 
steenhouwer.  

Wij adviseren een urnengraf die wordt omlijst met rand 
en een gedenksteen van 50 x 50 cm zodat er nog plaats is 
voor een bloemetje of laagblijvende beplanting (zie foto).  

 Men mag ook een andere gedenksteen kiezen van 
maximaal 90 x 90 cm, eventueel met of zonder een 
uitsparing voor planten of bloemen. Het plaatsen van een 
zuiltje is toegestaan, mits niet hoger dan 80 cm. De 
steenhouwer kan u hierbij adviseren. 

Buiten de 90 x 90 cm wordt geen beplanting e.d. 
toegestaan.  
 

Agenda relevante data 2015 
 
Za 28-11 17.45 Gezinsmis Advent 
Zo 13-12 15.00 Adventsconcert 
Do 24-12  Kerstavond 

 
Volgende editie: 16 december  
 
In 2015 zal de Gennepenaar nog één keer verschijnen en 
wel 16 december. Dit betekent dat kopij voor de 
volgende editie uiterlijk dinsdag 8 december ingeleverd 
moet zijn bij de redactie; advertenties dienen voor 
dezelfde datum te zijn doorgegeven aan printmarkt.eu. 

Patroonsfeest en vrijwilligersdag 
 
Rond 11 november vieren we St. Martinus, patroon van 
onze parochie. Op zondag 8 november kwamen we 
daarom samen in de Martinuskerk, waar de H. Mis werd 
opgeluisterd door ons Dames- en Herenkoor en waar het 
Gilde St. Martinus ook volop een bijdrage leverde. 
Volgens goed gebruik werd ook de nieuwe Gildekaars 
gezegend, die een jaar lang bij het zijaltaar ter ere van St. 
Martinus zal branden. 

Wist u dat bij de rijke traditie van het Gilde ook het 
zgn.”overvendelen” hoort? Na de H. Mis werd zo een 
eregroet gebracht aan de geestelijkheid en de gilde-
koning en – koningin. 

 
Na afloop stond alle vrijwilligers van de beide parochies 
St. Martinus en St. Norbertus een gezellig samenzijn te 
wachten in Pica Mare, met dank aan de goede zorgen 
van 4events. Het is een dank-je-wel namens onze 
geloofsgemeenschap aan alle vrijwilligers, die zich van 
keer tot keer belangeloos inzetten door een veelheid van 
verschillende activiteiten. Zo maken we kerk-zijn voor 
elkaar mogelijk! 
In de samenkomst worden de vrijwilligers altijd nog wat 
extra bijgepraat over het reilen en zeilen van de 
parochies. Daarnaast is het voor iedereen ook gezellig en 

fijn om te ervaren met hoeveel we eigenlijk samen 
bouwen aan de parochie! 

Dit jaar werden er maar liefst 6 vrijwilligers extra in het 
zonnetje gezet omdat ze al 25 jaar actief zijn.  

 
Het betreft, van links naar rechts: Piet van Schijndel; Mia 
van Schijndel-Curfs; Marlie van Schijndel; Gerry 
Minkman-van den Berg; Karin Francissen-Goossens; Piet 
Kuijpers. Wij wensen hen proficiat en danken hen en alle 
andere vrijwilligers voor hun inzet! 
 

Optocht Sint Maarten 

Dankzij hetzelfde Gilde en dankzij Jong Nederland, waar 
de kinderen ’s middags zelf lampionnen konden maken, 
was ook de tocht van Sint Maarten én het echte vuur 
weer een heel groot feest. De bedelaar werd weer 
gewarmd door de mantel, wij allemaal door het vuur en 
het samenzijn. Moge deze mooie traditie nog jaren in 
stand blijven voor vele generaties kinderen! 
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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:
NL61 RABO 0140 6106 42

Misintenties:
Via kantoor, kosten € 18,-
Vermelding: 
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Za 14-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gemengd koor 
Za 21-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gregoriaans koor 
Za 28-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gezinsmis mmv Kinderkoor 
Za 05-12 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gemengd koor  
Za 12-12 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 

 
Kerkbijdrage 
 
Het voortbestaan van elke kerk hangt af van het kerkbezoek en van de financiële 
bijdragen van de parochianen. Het kerkbestuur ziet voor zichzelf een taak om zoveel 
mogelijk de kosten omlaag te brengen. Toch zijn er meer uitgaven dan inkomsten. Als 
kerkbestuur voelen we een sterke verantwoordelijkheid om de kerk ook voor de 
volgende generaties open te houden. 
In dat licht bezien willen wij u vriendelijk om uw kerkbijdrage vragen. Laat de 
parochie niet in de kou staan. Met uw steun kunnen we met vertrouwen de 
toekomst van onze parochie tegemoet zien. Mogen wij ook in 2015 op uw steun 
rekenen? 
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: NL61 RABO 0140 6106 42 
Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
 

Bereikbaarheid van uw parochie 
 
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,  
6591 DL Gennep. Telefoon 0485-511888 of email hbouman@plex.nl. 
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het kerkbestuur 
aanwezig in de pastorie De Heistolp, Norbertplein 18. (telefoon 0485-515100) 
E-mailadres van de parochie:  kerk@norbertusparochie.nl 
Website:      http://www.norbertusparochie.nl 
 
 
 



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:
NL95 RABO 0135 0361 19

Andere betalingen:
NL 74 RABO 0135 0353 33

Misintenties:
Via pastorie, kosten € 18,-
Vermelding: 
zie wekelijks in de 
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 14-11 19.00 Samenzang 
Zo 15-11 10.00 Samenzang 
Za 21-11 19.00 Samenzang 
Zo 22-11 10.00 Samenzang 
Za 28-11 19.00 Dameskoor 
Zo 29-11 10.00 Herenkoor 
Za 05-12 19.00 Samenzang 
Zo 06-12 10.00 Samenzang 
Za 12-12 19.00 Samenzang 
Zo 13-12 10.00 Samenzang 
  15.00 Concert onderweg naar Kerstmis 
 
Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het 
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt. 
Iedere dinsdagavond  is er om 19.00 uur een avondmis in de nieuwbouw van de 
Norbertushof: ook niet-bewoners zijn van harte welkom. 
 

De elfde van de elfde…: andere coupletten volkslied 
 
Is precies de dag dat deze Gennepenaar verschijnt. We kunnen de openingsmis van 
het Carnavalsseizoen dus niet aankondigen; ook kunnen we geen foto’s laten zien 
van hoe het is geweest. Daarom behelpen we ons maar met de opzet van deze Mis. 
Zoals ieder jaar werken de verschillende verenigingen eraan mee. Ook wordt er extra 
aandacht gegeven aan de jubilarissen: het ordecomité, 22 jaar; deken Huisman, 33 
jaar in Gennep. Daarnaast is er vanwege het Norbertusjaar een keuze voor andere 
coupletten van het Genneps volkslied dan gebruikelijk. De vetgedrukte coupletten 
worden gezongen: 
 
Waar de Niers langs kronkelwegen bij een burcht de Maas ontmoet,  
Wenkt U Gennep vriendelijk tegen, biedt U zijnen welkoms groet.  

Eed'le burcht, zo fier en stevig, Genneps trots waart gij weleer !  
D'Oorlogswoede beukte u hevig, thans ligt gij in puin ter nêer !  

Hechte poorten, vestingmuren, stad met torens fraai omstuwd,  
moest ook gij het schroot verduren door mortiermond uitgespuwd.  

Wat ook valle af moog' verkeren, toch ons hart verandert niet;  
Sint Norbertus blijven we eren, Zoon van Genneps grondgebied.  

Veilig onder zijne hoede doen wij onzen plicht gestand,  
immer naarstig, blij te moede, trouw aan God en vaderland.  

Met elkaar in eendracht leven, vreedzaam, wars van twist en nijd,  
elk zijn eer en rechten geven blijft ons streven te allen tijd.  

Moet er hulp of troost opdagen, moet gedeeld in vreugd' of leed,  
't zij bij vreemden of bij magen, Gennep is altoos gereed.  

Gij, die Gennep zijt genegen, paart uw stem bij ons gezang;  
klinke de echo luid ons tegen; ' Gennep leve, leve lang! ' 

 
Dus geen: “puin terneer”, maar: “elk zijn eer en rechten geven”. Misschien is er weer 
een nieuwe traditie geboren? 
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Serie Jaar van Barmhartigheid (1): 
Geloven heeft handen en voeten  
 
Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot een bijzonder 
Heilig Jaar. Hij heeft ook een thema aangereikt om 
tijdens het jaar bij stil te staan: barmhartigheid. In een 
serie korte artikelen belichten we de Werken van 
Barmhartigheid. 
Geloven is meer dan bidden. Liturgie en catechese zijn 
belangrijk, maar geloven vraagt ook om ‘doen’. Om dat 
wat we belijden ook in praktijk te brengen. Zoals de 
apostel Jacobus dat in zijn brief in het 
Nieuwe Testament beschrijft: “Wat baat 
het een mens te beweren dat hij geloof 
heeft, als hij geen daden kan laten zien? 
Kan zo’n geloof hem soms redden? Stel 
dat een broeder of zuster geen kleren 
heeft en niets om te eten, en iemand van 
u zou hun zeggen: “Ga in vrede, houd u 
warm en eet maar goed”, zonder hun te 
geven wat ze nodig hebben, wat heeft 
dat voor zin? Zo is ook het geloof, op 
zichzelf genomen, als het zich niet uit in 
daden, dood. “ (Jac.2,14-17). We worden 
uitgenodigd om ons geloof handen en 
voeten geven.  
Een antwoord op de vraag hoe we dat 
kunnen doen is snel gegeven want Jezus 
geeft ons zelfs handvatten daarvoor. In 
hoofdstuk 25 van het Matteüsevangelie 
noemt hij er zes, die later bekend 
geworden zijn als de Werken van Barmhartigheid: 1. De 
hongerigen spijzen. 2. De dorstigen laven. 3. De naakten 
kleden. 4. De vreemdelingen herbergen. 5. De zieken 
verzorgen, en 6. de gevangenen bezoeken.  
In het jaar 1207 voegde paus Innocentius III het zevende 
werk van barmhartigheid toe: de doden begraven. Dit 
kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar vindt zijn 
oorsprong in het Bijbelboek Tobit. Daarin wordt verteld 
dat Tobit de overleden mensen die buiten de stadsmuren 
van Ninivé lagen, ging begraven. In de Middeleeuwen 
was dit een moeilijk en gevaarlijk werk, door de vele 
ziekten die er heersten. Het begraven van de doden was 
in die dagen van bijzondere waard. Dat is tot op de dag 
van vandaag zo gebleven. 
Naast deze redelijk bekende lichamelijke werken van 
barmhartigheid, kent de Kerk ook zeven geestelijke 
werken van barmhartigheid. 1. De zondaars vermanen. 2. 
De onwetenden beleren. 3. De bedroefden troosten. 4. In 
moeilijkheden goede raad geven. 5. Het onrecht geduldig 
lijden. 6. Beledigingen vergeven en 7. Voor de levenden 
en overledenen bidden. Ook deze geestelijke werken 
vinden hun oorsprong in de Bijbel. Ze zijn door de 
kerkvader Origines (2e en 3e eeuw) en Augustinus (4e en 

5e eeuw) geformuleerd. Thema’s genoeg om komend 
jaar over na te denken. 
 

Jaar van de Barmhartigheid start met 
opening Heilige Deur 
 
Het bijzonder Heilig Jaar van de Barmhartigheid wordt op 
dinsdag 8 december in Rome geopend. Paus Franciscus 
zal dan de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek 
openen. Deze deur is normaal gesproken gesloten en 
gaat alleen tijdens een heilig jaar open. De laatste keer 

was dat in 2000. De zondag erna – 13 
december – wordt het Heilig Jaar of 
Jubeljaar in alle bisdommen geopend. 
In Limburg gebeurt dat met een 
speciale vesperviering in de Sint-
Christoffelkathedraal in Roermond 
onder leiding van bisschop Wiertz. 
In de kathedraal wordt die middag ook 
een Heilige Deur geopend. De 
plechtigheid in de kathedraal begint 
om 15.00 uur en iedereen is welkom. 
Daarnaast zijn de zes basilieken 
(Maastricht (2x), Meerssen, Sittard, 
Sint-Odiliënberg en Susteren) en 
enkele bijzondere kerken in Limburg 
gevraagd om eveneens een Heilige 
Deur te openen. De traditie van Heilige 
Deuren is nauw verbonden met die 
van een Heilig Jaar of Jubeljaar. 
De ceremonie van het openen en 

sluiten van de deur behoort niet tot de oudste 
ceremoniën van het Heilig Jaar. Deze traditie werd pas in 
1500 geïnstitutionaliseerd door paus Alexander VI, die 
veel voor de ontwikkeling van de Heilige Jaren heeft 
betekend. Het motief van de deur wordt gevonden in de 
bijbel, de psalmist spreekt over 'Open de poort die 
gerechtigheid heet' en bij de evangelist Lucas wordt 
gesproken over een deur die het leven binnenleidt. 
Daarnaast zouden nog passages uit Genesis over de 
jakobsladder en gedeelten uit de Apocalyps aangehaald 
kunnen worden. In de eerste eeuwen van het 
christendom speelde de deur een rol in de liturgie rond 
de boetedoening, publieke zondaars werden aan het 
begin van hun boeteperiode weggestuurd en na het 
volbrengen van de boete door de bisschop of priester 
aan de poort van de kerk opgewacht en naar het altaar 
geleid. Ook zijn deuren een belangrijk gegeven uit de 
visioenen van mystici. 
Tijdens het Heilig Jaar worden verschillende speciale 
activiteiten georganiseerd, waaronder de bedevaart naar 
Rome, volgend jaar november. 

In memoriam 
 
 
 
Toos Wilberts-Jacobs 

 
* 28-05-1930 
† 01-10-2015 

 
 
 
 
 
Uitsluitend liefde om je heen, 
Dat is wat je meegaf en dat hield je op de been, 
Louter positiviteit en kracht straalde je uit, 
Niet zeuren maar doen, zoals jouw lijfspreuk verluidt. 
Een kaarsje branden voor iedereen, 
En met tranen in de ogen genieten van het familiegeluid. 
 
Voor ons had jij het eindeloze leven, 
Misschien duurde het ziek zijn daarom ook maar even. 
Na berusting was voor jou de keuze snel gemaakt, 
Terug naar je man en al het goede doorgegeven. 
Vanwaar je nu over ons allen waakt. 
 
Hartelijk dank voor uw medeleven en belangstelling. 
Kinderen en kleinkinderen 

 
In memoriam 

 
Theo Reintjes 

 
* 16-01-1940 
† 14-10-2015 

 
 

echtgenoot van 
Cis Reintjes – Mooren 
Eerder gehuwd met 
Rikie van Bergen (†) 

 
Theo is geboren en getogen in 'de Looi'. Hij heeft er 
gewerkt, geleefd en is er gestorven. 
Een nog vitale man van 75 jaar is zo plotseling gestorven. 
Zonder enige klacht in de weken/maanden die daaraan 
vooraf gingen. Zo abrupt, zo onwerkelijk.  
Tot het laatst heeft hij gedaan waar hij zo van hield: het 
actief zijn in de buitenlucht en genieten van de mooie 
omgeving waarin hij leefde en ook altijd werkzaam in is 
geweest: het gebied tussen Niers en Looierheide.  
Theo werkte graag in de tuin. En dan in het bijzonder in 
zijn eigen moestuin. Ook in de tijd waarin hij de hele dag 
in de champignonkwekerij aan het werk was, vond hij het 

heerlijk om 's avonds nog even naar buiten te gaan. Dat 
deed hem goed. Het was een man die hield van eenvoud. 
Theo, papa en opa, bedankt voor de tijd dat we samen 
met je hebben mogen zijn, hoe je voor ons gezorgd hebt 
en wat je hebt bijgedragen aan ons leven. We zullen je 
heel erg missen, maar we moeten verder.  
Hartelijk dank voor uw belangstelling en medeleven na 
het overlijden van mijn man, papa, schoonvader en opa. 
 
Cis Reintjes - Mooren 
Twan, Carina, Aniek en Kas 
René, Kim, Nick en Owen 
 
Gerarduskalender 2016: “elke dag een 
beetje spirit!” 
 

 
 
De verkoop van deze dagkalender gaat weer van start. 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, 
is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het 
motto: ‘elke dag een beetje spirit!’.  
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. 
De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en 
informatie op de achterkant geven u aan het begin van 
de dag een positief gevoel.  
De kalender wordt ieder jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een uitgebreide redactie van 
personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.  
De prijs is € 6.75 per stuk, inclusief het schild om de 
kalender op te hangen.  
De Gerarduskalender is te koop bij: 
Mevr. Lamers, Ketelhuis 90 Gennep,  T 511195. 
Mevr. Kersten, Fazantstraat 33 Gennep,  T 517420. 
 

Loterij Zonnebloem 
 
Er zijn bij de vanuit Gennep verkochte loten 2 prijzen 
gevallen: het  gaat om 2 prijzen van € 15,-- op de loten 
345009 en op 345436. 
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Vroeger (24): 
mijn leven 
als misdienaar 

 
 
 
 
 
 

Bonnet 
In mijn misdienaartijd droeg de pastoor een “Bonnet”! 
(zie foto) Het was een soort vierkant hoofddeksel dat 
gedragen werd als de pastoor vanuit de sacristie naar het 
altaar liep. Ook met processies buiten de kerk werd deze 
wel gebruikt. Bovenop bevonden zich 3 opstaande 
ribben, die daarmee een half kruis vormden. Bovenop zat 
een rond zwart bolletje van haren, ongeveer zo groot als 
een tennisbal. Dit bolletje werd ook wel pompoen 
genoemd. Maar er was verschil. Ook Em. Deken Huisman 
wist mij te vertellen dat er verschil in was. De kleur van 
de bonnet van de pastoor was altijd zwart, maar er 
blijken ook paarse en rode voor te komen bij kardinalen 
en bisschoppen. Ik zie tegenwoordig trouwens nooit 
meer een pastoor of priester dit hoofddeksel dragen. 
Waarschijnlijk is het in onbruik geraakt? 
  
Taak 
Eén van de taken van de misdienaar was om van de 
pastoor de bonnet aan te nemen als hij knielde voor het 
altaar, bij aanvang van de Mis. De misdienaar bewaarde 
deze tot dat de Mis afgelopen was en de pastoor met de 
misdienaars weer terugging naar de sacristie. Op dat 
moment dat hij knielde moest je de bonnet aanreiken. 
Dat kwam heel secuur, want als je de bonnet verkeerd 
aangaf of te laat, zwaaide er wat!  
 
Communie 
In de parochie waar ik misdienaar was kende men de 1e  
Communie en de Plechtige Communie. De 1e Communie 
deed je al als 6 of 7 jarige en de plechtige als je al bijna 
van school ging. Als misdienaar had je het hier maar druk 
mee, want er moest veel en lang geoefend worden, want 
er mocht niets fout gaan. De Plechtige Communie had 
iets aparts namelijk voordat je deze mocht doen, moest 
je eerst de “catechismus opzeggen”. De catechismus 
bestond uit een groot aantal vragen (465) met evenveel 
antwoorden. Voorbeeld: “Waartoe zijn wij op aarde?” 
Antwoord: “Wij zijn op aarde om God te dienen en 
daardoor in den hemel te komen.” Er werd van je 
verwacht dat je op alle vragen een goed antwoord kon 
geven! Op een zaterdag of ook wel op een zondag werd 
je bij de pastoor ontboden en moest je de “catechismus 
opzeggen”, zoals dit genoemd werd. Je barste van de 
zenuwen. De pastoor had een twintigtal vragen 

geselecteerd en stelde die aan de communicant. Al naar 
gelang van het aantal goede antwoorden werden dan 
ook prijzen toegekend. Foutloos was een 1e prijs. Van één 
tot vijf fouten een 2e prijs. Van zes tot tien fouten een 3e 
prijs. Bij meer dan tien fouten moest je het een jaar 
overdoen. 
 
Prijswinnaar? 
Als misdienaar had je het hier natuurlijk extra moeilijk 
mee, want er werd min of meer van je verwacht dat je de 
catechismus foutloos zou opzeggen! Dus werd het avond 
aan avond catechismus leren om toch maar de 
antwoorden in je kop te rammen. Het was dan ook een 
bevrijding van jewelste dat ik een 1e prijs behaalde. Het 
was de eerste keer dat de pastoor mij op de schouder 
sloeg en zij “Goed gedaan Jan!!” Hij was nooit zo scheutig 
met complimentjes….. Mijn ouders waren beretrots op 

mij en ik kreeg van mijn vader 
zomaar een zilveren Rijks-
daalder. Ook het bescheiden 
feestje daarna bracht nog wat 
guldens op van Ooms en 
Tantes. 
Mijn catechismus heb ik nog 
steeds (foto li.) welke was voor-
geschreven door Monseigneur 
A. F. Diepen, (die mij ook 
gevormd heeft) bisschop van 
’s-Hertogenbosch, waartoe ook 
de parochie in Groesbeek 
behoorde! 

  
Misdienaar, koster, collectant, koorzanger enz. enz. 
Je was manusje van alles als je in Groesbeek misdienaar 
was. Vooral als je tot de wat oudere categorie 
misdienaars behoorde. Je takenpakket was heel divers. 
De pastoor was op z’n zachts gezegd “zuunig”. Een koster 
kon, of wilde hij niet betalen, dus werd vaak een 
misdienaar ingeschakeld. 
Zo ook de keer dat er een collectant niet aanwezig was. 
De pastoor had dat met zijn “arendsoog” al heel snel 
gezien. “Jan godde geej mor met de schoal rond” werd 
mij op z’n Brabants toegefluisterd. Nu hadden we voor 
de oorlog een echte “klingelbuul”. Een soort zak van 
ongeveer 25 cm. aan een steel compleet met een 
“belletje”. Je kon dus niet zien wat iemand gaf ! Na de 
oorlog kregen we een echte platte messing schaal met 
een stok er aan. Je kon dus heel goed zien wat iemand op 
de schaal legde. Op een keer gebeurde het dat iemand 
een gulden op de schaal deponeerde, wat in die tijd een 
klein kapitaaltje was. Ik schrok, toen hij vervolgens met 
één hand de schaal vastpakte zodat ik niet terug kon 
trekken, en hij er in alle rust 90 cent wisselgeld afnam! 
 
November 2015, Jan Eikholt (Gzn.) 



De Gennepenaar 10 11 De Gennepenaar




