
05-11 Vrijwilligersdag  
 
Zondag 5 november kwamen we samen in de St. Martinuskerk, waar de H. Mis werd 
opgeluisterd door ons Dames- en Herenkoor. De H. Mis stond in het teken van 
de vrijwilligers. Na de H. Mis kwamen we bij elkaar in Pica Mare (zie verderop in deze 
uitgave). De inzet van de vrijwilligers voor de parochiegemeenschap is niet te missen... 
dus:  
 
 
 
 
 
 
11-11 St. Martinusfeest + opening Carnavalsseizoen 
 

 

 
Zoals ieder jaar is er in November het “Sint Martinusfeest”. In samenwerking met 
carnavalsverenigingen ’t Bombakkes, de Coloradokevers en de Waggelaars alsmede 
Jong Nederland en het St. Martinus-Gilde vieren we samen de H. Mis op zaterdag 
11 november om 11.00 uur in de St. Martinuskerk. Deze H. Mis is ter ere van het 
St. Martinusfeest en het nieuwe carnavalsseizoen. Na de H. Mis vertrekken we 
gezamenlijk naar het stadhuis op de Markt in Gennep. Hier wordt het carnavals-
seizoen geopend met 11 saluutschoten. Tevens is er een 17e eeuwse markt en een 
kinderspektakel. Er is van alles te doen en te beleven. Denk aan: lampionnen maken, 
trommels versieren en leren trommelen. Er is een vossenjacht voor de jonge 
kinderen, een QR tocht voor de oudere jeugd en er is van alles te ‘pruuve’. Aan 
het einde van de middag is er de Martinusoptocht die vanaf het stadhuis vertrekt. 
Graag tot ziens op zaterdag 11 november! 
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Gedoopt 
 

 
Clarissa Willems, dochter van Laurens en Corina Willems-
Rossen, Brugstraat. Van harte proficiat! 
 
 
Allerzielen 
 
Het Allerzielenweekend was weer dankzij de inzet van 
velen een bijzonder weekend. 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 vieringen in onze kerken, 
maar ook aan de mensen die zorgdragen voor onze 
kerkhoven. Dankzij onze vrijwilligers kunnen 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 vieringen 
van Allerzielen heeft meegewerkt!!!  
 
 

Parochie H. Martinus 
 
 28-10 Tonnie Jansen 70j. 
 17-11 Lima Biliyato 61j. 
 20-12 Joke Noij-Elbers 85j. 
 28-12 Trees Janssen 55j. 
 02-01 Annie Peeters 86j. 
 13-01 Jan Meuesen 88j. 
 24-01 Annie Coops 89j. 
 07-03 Elly van Riet-Berbers 77j. 
 06-04  Hannie Kroon-Kuijpers 78j. 
 10-04  Joke van de Kamp-Hermsen 88j. 
 01-05  Truus  Voots-den Boer 78j. 
 08-06  Dick Kouw 82j. 
 28-06  Herman Graat 83j. 
 21-07  Wietzke Schafrat-Drenth 89j. 
 30-07  Kitty  Wessels-Gramsen 84j. 
 15-08  Doreen Stein-Gerritsen 83j. 
 06-10  Marietje Builtjes-Basten 
 

Parochie H. Norbertus 
  
 18-11 Gert van Engelenburg 52j. 
 09-01 Annie Merkestein  86j. 
 31-01 Annie Göertz-van Gaal 76j. 
 17-02 Jan Erdkamp 66j. 
 08-03 Irene Snijders 62j. 
 06-04 Paul Zuketto 63j. 
 25-05 Gerard van der Weyde 87j. 
    18-06      Jolanda van de Loo 55j. 
 14-07 Betsie Geurts-Lamers 88j.  
 08-10 Frans van Zeeland 
  

 

Heer, geef hen de eeuwige rust, 
en het eeuwige licht verlichte hen.  

Dat zij rusten in vrede. 

In memoriam 
 
 

Mart Meijer 
* 12 juni 1928  

† 27 oktober 2017 
 
 

Je was een man van weinig woorden, 
duidelijk herkenbaar voor degenen die bij je hoorden. 

Een man, vader en opa waar je op kon bouwen, 
met een woord waarop je kon vertrouwen. 

Achter je ligt een leven van werken en plicht, 
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht. 

Zo bescheiden ben je gestorven. 
 
 

Geslaagd initiatief: ‘Koffie na de mis’  
 

In het weekend van 14/15 oktober 
was de eerste ‘Koffie na de mis’ in 
de St. Norbertuskerk en de St. 
Martinuskerk in  Gennep.  Met dit 
initiatief hoopt pastoor Kessels 
samen met het kerkbestuur de 
kerkgangers in de gelegenheid te 
stellen om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen 
sfeer. Samen koffie drinken geeft ook aanspraak en 
gezelligheid en daar gaat het om. Gezien het grote aantal 
bezoekers op beide locaties bleek dit initiatief een schot 
in de roos. De eerstvolgende ‘Koffie na de mis’ is op 
zaterdag 18 november na de mis van 17.45 uur IN de 
St. Norbertuskerk en op zondag 19 november na de mis 
van 10 uur in de St. Martinuskerk. U bent alvast van harte 
uitgenodigd!  
Wilt u een handje helpen bij de koffie? Spullen klaar 
zetten, koffie zetten. Vele handen  maken licht werk. U 
kunt zich aanmelden bij pastoor Kessels via telefoon-
nummer 0485-511888 of gewoon bij de koffie. Voelt u 
welkom in de Gennepse kerken!  
 

 

Stille dag van de Maria Mater Kring  
Een bezinningsdag als voorbereiding op Kerstmis. 
 
Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 12 dec. in 
de Paterskerk en in de bijgelegen pastorie te Venray. De 
ingang van de pastorie is aan de Leunseweg 5. 
 
Het programma is als volgt: 
9.30 u:   inloop met koffie of thee 
10.00 u:  inleiding door Pastoor Snijders 
10.45-11.30 u: tijd voor bezinning: in de kerk, tuin of in 

het parochiecentrum 
11.30 u:  boete- en biechtviering 
12.00-13.30 u:   

• gelegenheid tot biechtgesprek 
• nuttigen van de lunch (zelf brood meebrengen) 
• uitstelling van het Allerheiligste: aanbidding 
• rozenhoedje (13.00 uur) 
• afsluiting: zegen met het Allerheiligste 
• gezamenlijke kruisweg (13.30 uur) 

   
14.30 u:  Heilige mis  

Als afsluiting koffie of thee. 
     

Tot ongeveer 15.30 uur duurt de stille dag. Er wordt voor 
deze stille dag een bijdrage van € 5,= gevraagd. Hopelijk 
tot ziens op dinsdag 12 Dec. 
 
Met vriendelijke groeten,  
C. Kersten, tel: 0485-517420  
Mail: carla.kersten@tele2.nl 
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16e Levende Kersttocht 
door straten Gennep-Zuid 

op vrijdag 15 december 2017 
 
In 2002 is een groepje vrijwilligers begonnen om in de 
straten van Gennep-Zuid een kersttocht te organiseren. 
De meesten van het eerste uur zijn er nog bij en vol 
enthousiasme gaan zij dit jaar voor de 16de keer hun 
best doen om er weer een mooie avond van te maken. 
De kersttocht voert langs vele personages uit het 
Bijbelverhaal in enkele straten rondom buurthuis VanOns 
in Gennep-Zuid.  
Sinds 2014 worden toneelspelers uitgenodigd om een rol 
te vertolken in mooie kostuums en op prachtig 
aangeklede locaties langs de route. Diverse muzikanten 
en koren doen hun best om de tocht nog sfeervoller te 
maken. Aanwonenden dragen hun steentje bij door hun 
huis met verlichting te versieren of door een vuurkorf 
aan te steken.  
Alle vrijwilligers zijn ook dit jaar weer bereid om hun rol 
te spelen in het verhaal en op deze manier zoveel 
mogelijk mensen een onvergetelijke gezellige en 
magische avond te bezorgen.  
Uit veiligheid worden de straten rondom het buurthuis 
afgesloten voor verkeer. 
De organisatie bestaat uit slechts 5 personen. Het is voor 
deze 5 mensen onmogelijk om alles zelf te doen, 
daarvoor is uw hulp en medewerking hard nodig. 
Wij willen graag wat werkgroepen oprichten die samen 
bepaalde taken op zich nemen.  

• Zo is er een werkgroep verkeer en veiligheid 
nodig, waarvoor (onder andere) verkeers-
regelaars nodig zijn. 

• Een andere werkgroep houdt zich uitsluitend 
bezig met de aankleding/versiering van de 
straten. Per straat kan een klein werkgroepje 
opgericht worden. 

• Er is al een werkgroep acteurs/muzikanten. Zij 
kunnen nog figuranten gebruiken, mensen die in 
kostuum “op weg zijn naar de volkstelling” of 
mensen die oude ambachten uitbeelden om 
maar wat voorbeelden te noemen. 

 
Wilt u zich ook graag inzetten om de gezelligheid en sfeer 
in de wijk te verhogen, dan horen wij heel graag van u. 
Samen kunnen we dan bespreken wat de mogelijkheden 
zijn zodat ook ú meer plezier beleeft aan de kersttocht. 
 
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: info@kersttochtgennep.nl 
 

Uw bijdrage aan de kerk 
Graag uw bijzondere aandacht! 
 
Het jaar 2017 gaat langzamerhand naar een einde toe. 
We proberen de balans op te maken. Dat de kerk minder 
deelnemers aan de kerkbijdrage telt, is nu duidelijk zijn 
financiële tol aan het eisen. Het is aan u, 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 bijdrage! 
Mocht u uw 
kerkbijdrage voor 
2017 nog niet 
hebben overge-
maakt?  Onder-
staand vindt u de 
banknummers 
van de parochies.  
 
 
H. Martinusparochie 
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 sept. 2016 - € 15.679,40 
t/m sept. 2017 - € 17.138,45 
Collecten:  
t/m sept. 2016 - € 7.864.84 
t/m sept. 2017 - € 5.661,05 
 
H. Norbertusparochie 
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 sept. 2016 - € 10.040,95 
t/m sept. 2017 - € 10.235,61 
Collecten: 
t/m sept. 2016 - € 2.864,10 
t/m sept. 2017 - € 2.198,25 
  
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.  
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
 

Advent 2017 
 
 
'Tot U, mijn God, 
stijgt mijn 
verlangen. 
Op U vertrouw ik. 
Beschaam mij 
niet.’ 
(Ps 25,1-2) 
 
Wij zien in de Advent uit naar de komst van de Heer. 
Advent is een tijd van vreugdevol wachten, verwachten, 
uitzien, verlangen naar het eeuwige licht dat als 
lichtstraal in de duisternis van onze wereld komt 
schijnen. 
Advent. Hij komt naar ons, maar gaan wij ook naar Hem 
toe? Zijn we er bekommerd om, dat, als Hij komt en 
aanklopt, hoe Hij ons dan zal vinden? 
Het doet er zo ontzettend veel toe hoe we leven, wat we 
ervan maken. Want onverschilligheid is iets ergs wat ons 
kan overkomen, het kan ons geloof verlammen of zelfs 
uit ons leven doen verdwijnen. Daarom zegt Jezus ons: 
“Weest op uw hoede, weest waakzaam.” “Laat Hij u niet 
slapend vinden.” Als het oorlog is, begrijpt iedereen wat 
je met waakzaamheid bedoelt. Als er een inbraak is 
geweest en de politie doet een oproep, dan begrijp je 
wat er wordt bedoelt met ‘weest waakzaam’. Maar wat 
betekent het voor ons christenen, met betrekking tot ons 
geloof? Dat wij luisteren naar God, dat wij verlangen Zijn 
wil te doen, dat wij vreugdevol onze dienst bewijzen aan 
de naaste. Dat is onze kracht als christenen. Emeritus 
paus Benedictus zegt hierover: 
 “Te midden van de verwarring van de wereld of de 
woestijnen van onverschilligheid of materialisme, 
verwachten christenen de God van het heil en getuigen 
ze ervan met een andere levensstijl.” 
 (Toespraak 2-12-2012) 
 
Voor u allen een gezegende Advent! 
Pastoor G. Kessels 
 
 
Adventskransen maken + Gezinsmis  
 
Ook dit jaar gaan we natuurlijk met zijn allen 
Adventskransen maken! Kom je ook naar het Buurthuis 
Van Ons op zaterdag 2 december? 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 H.Mis voor. Daarna vieren we de 

H.Mis in de Norbertuskerk.  Aanmelden kan via de mail: 
info@parochiemartinus-gennep.nl Laat je even weten 
met hoeveel personen je komt?   
 

 
‘n Dag voor je zelf 

 
Rust moment in je drukke leven. 

Praten, luisteren, 
meedenken en nadenken. 

Samen met vrouwen onder elkaar. 
 

Kerstviering maandag 18 december 
 

• Programma: 
o 10.00u. Heilige Mis met stilte moment 
o Na de Mis gezellig samenzijn in de 

pastorie. 
• Kosten € 5,= 
• Locatie: Kerk Johannes de Doper Ottersum 
• Inlichtingen: Maria Materkring  
• Gennep/Ottersum 

o Juul    Tel: 0485- 513621/06-20575674 
o Carla   Tel:0485- 517420/  06-55925833 

• PS. Graag de voorbede even voor 10 dec. door-
geven aan Juul of Carla. 

 
 
Wandelen 50+ 2017 
 
24  november gaan we naar Kessel 
9.00 u vertrekken vanaf 
MFC de Goede Herder, Europaplein 1,  Gennep 
€ 2,= p.p. buiten Gennep (we gaan dan met de auto) 
Inl: G. Noij  
Tel: 0485-213404 
 
 
Kalender 2017 
 
Za 11-11 11.00 Carnavalmis opening seizoen 
Za 02-12 16.00 Knutselen adventskransen 
  17.45 Gezinsmis Advent 
Vr  15-12  Kersttocht 
Za 24-12  Kerstavond 
 
 
Volgende edities 
 
De volgende Gennepenaar zal verschijnen op 13 december. 
De kopij dient in de week ervoor op de maandag te worden 
aangeleverd. Voor de volgende editie is de deadline dus 
maandag 4 december. 
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t/m sept. 2016 - € 7.864.84 
t/m sept. 2017 - € 5.661,05 
 
H. Norbertusparochie 
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 sept. 2016 - € 10.040,95 
t/m sept. 2017 - € 10.235,61 
Collecten: 
t/m sept. 2016 - € 2.864,10 
t/m sept. 2017 - € 2.198,25 
  
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.  
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
 

Advent 2017 
 
 
'Tot U, mijn God, 
stijgt mijn 
verlangen. 
Op U vertrouw ik. 
Beschaam mij 
niet.’ 
(Ps 25,1-2) 
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uitzien, verlangen naar het eeuwige licht dat als 
lichtstraal in de duisternis van onze wereld komt 
schijnen. 
Advent. Hij komt naar ons, maar gaan wij ook naar Hem 
toe? Zijn we er bekommerd om, dat, als Hij komt en 
aanklopt, hoe Hij ons dan zal vinden? 
Het doet er zo ontzettend veel toe hoe we leven, wat we 
ervan maken. Want onverschilligheid is iets ergs wat ons 
kan overkomen, het kan ons geloof verlammen of zelfs 
uit ons leven doen verdwijnen. Daarom zegt Jezus ons: 
“Weest op uw hoede, weest waakzaam.” “Laat Hij u niet 
slapend vinden.” Als het oorlog is, begrijpt iedereen wat 
je met waakzaamheid bedoelt. Als er een inbraak is 
geweest en de politie doet een oproep, dan begrijp je 
wat er wordt bedoelt met ‘weest waakzaam’. Maar wat 
betekent het voor ons christenen, met betrekking tot ons 
geloof? Dat wij luisteren naar God, dat wij verlangen Zijn 
wil te doen, dat wij vreugdevol onze dienst bewijzen aan 
de naaste. Dat is onze kracht als christenen. Emeritus 
paus Benedictus zegt hierover: 
 “Te midden van de verwarring van de wereld of de 
woestijnen van onverschilligheid of materialisme, 
verwachten christenen de God van het heil en getuigen 
ze ervan met een andere levensstijl.” 
 (Toespraak 2-12-2012) 
 
Voor u allen een gezegende Advent! 
Pastoor G. Kessels 
 
 
Adventskransen maken + Gezinsmis  
 
Ook dit jaar gaan we natuurlijk met zijn allen 
Adventskransen maken! Kom je ook naar het Buurthuis 
Van Ons op zaterdag 2 december? 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 
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H.Mis in de Norbertuskerk.  Aanmelden kan via de mail: 
info@parochiemartinus-gennep.nl Laat je even weten 
met hoeveel personen je komt?   
 

 
‘n Dag voor je zelf 

 
Rust moment in je drukke leven. 

Praten, luisteren, 
meedenken en nadenken. 

Samen met vrouwen onder elkaar. 
 

Kerstviering maandag 18 december 
 

• Programma: 
o 10.00u. Heilige Mis met stilte moment 
o Na de Mis gezellig samenzijn in de 

pastorie. 
• Kosten € 5,= 
• Locatie: Kerk Johannes de Doper Ottersum 
• Inlichtingen: Maria Materkring  
• Gennep/Ottersum 

o Juul    Tel: 0485- 513621/06-20575674 
o Carla   Tel:0485- 517420/  06-55925833 

• PS. Graag de voorbede even voor 10 dec. door-
geven aan Juul of Carla. 

 
 
Wandelen 50+ 2017 
 
24  november gaan we naar Kessel 
9.00 u vertrekken vanaf 
MFC de Goede Herder, Europaplein 1,  Gennep 
€ 2,= p.p. buiten Gennep (we gaan dan met de auto) 
Inl: G. Noij  
Tel: 0485-213404 
 
 
Kalender 2017 
 
Za 11-11 11.00 Carnavalmis opening seizoen 
Za 02-12 16.00 Knutselen adventskransen 
  17.45 Gezinsmis Advent 
Vr  15-12  Kersttocht 
Za 24-12  Kerstavond 
 
 
Volgende edities 
 
De volgende Gennepenaar zal verschijnen op 13 december. 
De kopij dient in de week ervoor op de maandag te worden 
aangeleverd. Voor de volgende editie is de deadline dus 
maandag 4 december. 
 



De Gennepenaar 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koren en diensten 
 
Za 11-11 11.00 uur Martinuskerk H. Mis in het teken van Sint Martinus en opening Carnavalsseizoen, m.m.v.  
    St. Martinusgilde en diverse carnavalsverenigingen en joekskapellen. 
  17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor 
  19.00 uur Géén H.Mis 
Zo 12-11 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 18-11 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij”  
  17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 19-11 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 25-11 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Dameskoor 
Zo 26-11 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 02-12 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 03-12 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
   
Za 09-12 17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 10-12 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Vr 15-12  18.00 uur  Norbertplein   Start van de kersttocht vanaf het Norbertplein   
Za 16-12 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
Zo 17-12 10.00 uur Martinuskerk Dameskoor 

Vrijwilligersbedankochtend 
 
Zondag 5 november was er een zeer gezellige vrijwil-
ligersbedankochtend bij Pica Mare. Ruim 110 personen 
waren aanwezig en zo’n 60 personen moesten zich 
helaas afmelden.  De aanwezige vrijwilligers genoten van 
een echte zondagse soep, broodjes kroket geserveerd 
door de pastoor himself en natuurlijk nog een paar gezel-
lige drankjes. De prachtige advocaatjes met slagroom 
waren niet aan te slepen. Pastoor Kessels bedankte  vrij-
willigers vooral namens zichzelf, omdat hij aangaf dat ook 
het kerkbestuur bestaat uit vrijwilligers. Een speciale 
groet kwam van deken Huisman, die vanwege zijn val 
nog aan het herstellen is in Nijmegen. Voorstel van Jan 
Eikholt was om de deken te overstelpen met kaartjes uit 
Gennep. Leuk idee! Ook was er weer de altijd populaire 
loterij. Heel toevallig wonnen de ‘hulpkosters’ Julia, 
Josephine en Lieve leuke knutselspullen. Er waren nog 
allerlei andere leuke prijsjes te winnen, maar de laatste 
prijs was toch wel de mooiste; een paar werkhand-
schoenen werd gewonnen door pastoor Kessels. En dat 
was echt geen doorgestoken kaart. 
 
Het adres van deken Huisman is: 
Deken E.J.H. Huisman 
Berchamanium   
Heijendaalseweg 290      
6525 SM  Nijmegen                                                                                                                              
Telefoon deken rechtstreeks: 024-35 29 020                                         
Telefoon verpleeghuis 024-3858485   
Beste bezoektijden: na 14.30 uur en na 19.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligers gevraagd voor een aantal 
taken in onze parochies 
 
Een parochie is in principe een vrijwilligersorganisatie. 
Parochianen worden gestimuleerd om als vrijwilliger 
actief te zijn vanuit het christelijk uitgangspunt, dat allen 
samen met hart en handen naar vermogen de 
gemeenschap dragen en opkomen voor elkaar. Kerk, dat 
zijn we samen! Er zijn heel wat mensen actief, als 
kerkganger, weldoener en vrijwilliger in een of meer van 
de vele werkgroepen. Dat wat de vele vrijwilligers op 
talloze terreinen rond de kerken verrichten wordt door 
de parochie bijzonder gewaardeerd. Redenen van 
sommigen om vrijwilligerswerk in de parochie te gaan 
doen zijn… 
 
‘Het vrijwilligerswerk in de parochie geeft mijn leven 
weer structuur. Ik ontmoet nieuwe mensen. Ik ben weer 
lekker bezig...’ 
 

‘Ik werk en heb thuis een gezin, maar wil er af 
en toe even uit kunnen breken. In de parochie 
kan ik mijn zinnen wat verzetten en even andere 
mensen ontmoeten.’ 
 

 ‘Ik wil graag iets voor andere mensen betekenen. In de 
parochie zijn daar hele goede mogelijkheden voor. Daar 
maak ik graag wat tijd voor vrij.’ 
 

‘Als vrijwilliger in de parochie kan ik praktisch 
iets met mijn geloof doen. Dat vind ik 
inspirerend. Bovendien is het heel gezellig. In 
mijn werkgroep wordt er veel plezier gemaakt.’ 

 
In onze parochies hebben wij concreet nodig: Iemand die 
ons zestallig kerkbestuur wil komen versterken. Verder 
hebben we acolyten nodig die willen assisteren tijdens 
een uitvaart in de kerk. Onlangs is er iemand vanwege de 
gezondheid mee gestopt waardoor we hoge nood 
hebben aan acolyten. Tevens hebben we misdienaars 
nodig die op zaterdag of zondag de H.Mis willen dienen. 
Wie zou dit willen doen? Neemt u a.u.b. contact op met 
een van de kerkbestuursleden of de pastoor. 
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Afscheidsviering bisschop Frans Wiertz  
 
Op 2 december hoopt onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz, 
zijn 75e verjaardag te vieren. Hij legt dan zijn bisschop-
pelijke taken neer.  
 
Een week later, op zaterdag 9 december, neemt hij 
officieel afscheid. Om 10.30 uur is er dan een afscheids-
viering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en 
aansluitend een receptie in TheaterHotel De Oranjerie. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. 
 

 
 
Mgr. Wiertz heeft aangegeven bij gelegenheid van zijn 
afscheid geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. 
Wie toch een blijk van waardering wil geven, kan dit doen 
met een financiële bijdrage ten behoeve van diaconale 
projecten in Limburg en in het bisdom Lahore in Pakistan, 
waarmee de bisschop zich zeer verwant voelt. Bijdragen 
zijn van harte welkom op IBAN: NL83INGB0001030800 
t.n.v. Bisdom Roermond, onder vermelding van ‘afscheid 
Mgr. Wiertz’ 
 
Twee boeken bij afscheid bisschop 
 
Bij gelegenheid van het afscheid van bisschop Wiertz 
verschijnen er twee boeken. In Hij is ons leven zijn de 
belangrijkste columns die de bisschop de afgelopen jaren 
schreef, verzameld en gebundeld. Het boek is een 
vervolg op de bundels met columns die eerder werden 
uitgegeven. Hij is ons leven is een uitgave van uitgeverij 
TIC in Maastricht, die ook de eerdere bundels verzorgde.  
Het tweede boek dat verschijnt, heet Bisschop Frans 
Wiertz met als onderkop Missionair testament. Dit is 
een interviewboek, waarin de bisschop terugblikt op zijn 
jaren als priester en tevens zijn visie op de toekomst van 
de kerk schildert. Dat kan volgens hem alleen een 
missionaire toekomst zijn. Het boek is geschreven door 
Christian van der Heijden, die onder meer als journalist 

bij de KRO werkt. Hij heeft een aantal lange gesprekken 
met bisschop Wiertz gevoerd. De weerslag daarvan is 
te lezen in dit nieuwe boek. Bisschop Frans Wiertz, 
missionair testament is een uitgave 
van uitgeverij Adveniat in Baarn.  
Beide boeken zijn sinds eind november 
in de boekhandel verkrijgbaar en bij 
het Carolushuis van het bisdom: 
www.carolushuis.nl 
 
 
Je moet het maar weten: De benoeming van een 
bisschop 
 
Bisschoppen zijn de opvolgers van de apostelen. Door de 
eeuwen heen hebben bisschoppen steeds nieuwe 
bisschoppen gewijd. Zo is een ononderbroken lijn 
ontstaan van elkaar opvolgende bisschoppen, die terug 
te voeren is tot de eerste leerlingen van Jezus. We 
noemen dit de apostolische successie.  
 
Hoe wordt nu een opvolger gekozen? Als een bisschop 75 
jaar wordt, moet hij zijn ontslag aanbieden aan de paus. 
Elk bisdom heeft een kathedraal kapittel. Dat is een 
groep priesters, die een bisschop over allerlei belangrijke 
zaken adviseert. De leden van het kapittel worden 
kanunniken genoemd. Op het moment dat een bisschop 
weggaat, moeten deze kanunniken een lijstje maken met 
de namen van drie priesters die volgens hen het meest 
geschikt zijn om bisschop te worden. Dat lijstje sturen ze 
naar de nuntius. Dat is de ambassadeur van de paus in 
Nederland.  
 
De namen worden ook besproken in de Bisschoppen-
conferentie. De andere bisschoppen mogen daar hun 
mening over geven en er eventueel namen aan 
toevoegen. Ook die lijst gaat naar de nuntius. Deze 
schrijft een advies voor de paus en stuurt alle informatie 
naar Rome. Dit gebeurt overigens achter gesloten deuren 
en de betrokken mogen er met niemand over praten. 
 
Er zijn over de hele wereld meer dan drieduizend 
katholieke bisschoppen. De paus kan ze natuurlijk niet 
allemaal persoonlijk kennen. Daarom heeft hij in Rome 
een eigen kantoor – de Congregatie voor de 
Bisschopsbenoemingen – dat het voorwerk doet. Als het 
verzoek van een nuntius binnenkomt om ergens in de 
wereld een nieuwe bisschop te benoemen, dan doet 
deze Congregatie op basis van alle informatie die ze 
hebben een voorstel aan de paus. Deze is vervolgens 
helemaal vrij om dit voorstel over te nemen of om toch 
iemand anders te benoemen. 
 

Vroeger (42)  
Mijn leven als misdienaar 
 
 
Ziek 
Sommige lezers hebben mijn stukje 
over “Mijn leven als misdienaar” 
in de vorige editie van “De Gen-
nepenaar” gemist. Mensen die mij 
beter kennen, hadden al ontdekt 
dat ik met Hemelvaart niet te voet 
aan het dauwtrappen had deel-
genomen, maar gebruik moest 
maken van de fiets om toch mee te 
kunnen doen.  Ademnood en hart-
falen waren er de oorzaak van dat 
dit dauwtrappen voor mij per fiets moest. Dit gebrek aan 
adem resulteerde tenslotte op 1e Pinksterdag in een 
ernstige ritmestoornis en een ingreep van mijn ICD 
(Implanteerbare Cardioverter Defibrillator). Opname in 
het CWZ te Nijmegen was het gevolg, waarna een 
hartkatheterisatie en een dotterbehandeling volgden. 
Geleidelijk aan gaat het nu weer een stuk beter en ben ik 
dankbaar dat o.a. mijn ICD mij weer een keer gered 
heeft! Zo dat moest ik even kwijt en dan nu weer terug 
naar mijn leven als misdienaar! 
 
Zieke misdienaar 
We schrijven het jaar 1946. Als misdienaar had ik in de 
oorlogsjaren (1944 en 1945) regelmatig last van buikpijn. 
Soms verdween het en dan op eens was het er weer. 
“Wasdom”noemde mijn vader het. “Groeipijn” vond mijn 
moeder. De huisarts keek af en toe ernstig, maar durfde 
mij niet te verwijzen naar het St. Canisiusziekenhuis in 
Nijmegen vanwege de oorlogsdreiging.  
Onder meer vanwege het bombardement op Nijmegen 
in februari 1944. Geleidelijk aan begon ik ook last te 
krijgen van mijn kniegewrichten die pijn gingen doen. 
Tijdens de voetgebeden geknield op de trappen van het 
altaar had ik hier behoorlijk last van. “Neem maar een 
knielkussentje”, zei de pastoor. Dit loste het probleem 
echter niet op. Het was ondertussen begin februari 1946 
geworden de oorlog was voorbij en de huisarts vond dat 
ik nu toch wel opgenomen moest worden. Hij wist het 
ook niet meer, buikpijn in combinatie met gewrichtspijn 
was vreemd. Met een “Rode Kruis auto“ overgebleven uit 
de oorlog, werd ik naar Nijmegen vervoerd.  
De ziekenauto stopte voor “Villa Brakkensteyn”, (Het 
tegenwoordige restaurant “Beau” aan de Driehuizerweg) 
Het was toen een dependance van het St. Canisius-
ziekenhuis. Meerdere artsen verschenen aan mijn ziek-
bed. Ook de bekende zenuwarts (Neuroloog) Dr. Prick, 
die ontdekte dat mijn blindedarm (appendix) flink ont-
stoken was. Operatie was dringend noodzakelijk en het 

gebeurde dan ook met spoed op 23 februari 1946 (mijn 
10e verjaardag). De ontstoken blinde darm had ook 
gezorgd voor de problemen met mijn gewrichten. Ik 
werd wakker uit de narcose in een tot ziekenzaal 
verbouwde stal die hoorde bij de “Villa Brakkensteyn”. 
 

 
De Stal 
(ziekenzaal 
in 1946) 
 
 
 
 
 
 
 
Villa 
Brakkensteyn  
2017 
 
 
 
 
 
 

De laatste sacramenten (bedienen) 
Dicht bij de ingang van de ziekenzaal stond mijn bed, 
zodat ik uit het raam kon zien wie er op bezoek kwam. 
Toen heb ik daar één dag na mijn verjaardag de schrik 
van mijn leven gekregen… Ik zag in de verte mijn vader 
en moeder met de huisarts en… de pastoor aankomen. 
Mijn toen nog aanwezige haren stonden van schrik om-
hoog en ik had kippenvel over mijn hele lijf. Dit kon niets 
anders betekenen dan dat ik “bediend” moest worden en 
dat mijn laatste uur geslagen had. Het was daags na mijn 
operatie, dus ik voelde mij nog goed ziek. De verpleegster 
kwam met de koorts thermometer aan gehold, omdat ik 
lag te rillen en te klappertanden in mijn bed (van de 
schrik).  
Wat was het geval, omdat het openbaar vervoer 
Groesbeek-Nijmegen in die tijd nog lang niet op orde was 
en de provisorische busdiensten op ongeregelde tijden 
met een legerwagen werden gereden was de huisarts zo 
vriendelijk geweest mijn ouders te vragen of ze mee 
wilde rijden naar Nijmegen, omdat hij daar toevallig ook 
moest zijn. 
En de pastoor?? Die trof mijn ouders en de huisarts per 
toeval bij de ingang van het landgoed Brakkensteyn. Hij 
kwam op de motor zijn misdienaar opzoeken en felici-
teren met zijn tiende verjaardag!  
 
Gennep, oktober 2017 
Jan Eikholt (Gzn.) 
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Afscheidsviering bisschop Frans Wiertz  
 
Op 2 december hoopt onze bisschop, Mgr. Frans Wiertz, 
zijn 75e verjaardag te vieren. Hij legt dan zijn bisschop-
pelijke taken neer.  
 
Een week later, op zaterdag 9 december, neemt hij 
officieel afscheid. Om 10.30 uur is er dan een afscheids-
viering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en 
aansluitend een receptie in TheaterHotel De Oranjerie. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. 
 

 
 
Mgr. Wiertz heeft aangegeven bij gelegenheid van zijn 
afscheid geen persoonlijke cadeaus te willen ontvangen. 
Wie toch een blijk van waardering wil geven, kan dit doen 
met een financiële bijdrage ten behoeve van diaconale 
projecten in Limburg en in het bisdom Lahore in Pakistan, 
waarmee de bisschop zich zeer verwant voelt. Bijdragen 
zijn van harte welkom op IBAN: NL83INGB0001030800 
t.n.v. Bisdom Roermond, onder vermelding van ‘afscheid 
Mgr. Wiertz’ 
 
Twee boeken bij afscheid bisschop 
 
Bij gelegenheid van het afscheid van bisschop Wiertz 
verschijnen er twee boeken. In Hij is ons leven zijn de 
belangrijkste columns die de bisschop de afgelopen jaren 
schreef, verzameld en gebundeld. Het boek is een 
vervolg op de bundels met columns die eerder werden 
uitgegeven. Hij is ons leven is een uitgave van uitgeverij 
TIC in Maastricht, die ook de eerdere bundels verzorgde.  
Het tweede boek dat verschijnt, heet Bisschop Frans 
Wiertz met als onderkop Missionair testament. Dit is 
een interviewboek, waarin de bisschop terugblikt op zijn 
jaren als priester en tevens zijn visie op de toekomst van 
de kerk schildert. Dat kan volgens hem alleen een 
missionaire toekomst zijn. Het boek is geschreven door 
Christian van der Heijden, die onder meer als journalist 

bij de KRO werkt. Hij heeft een aantal lange gesprekken 
met bisschop Wiertz gevoerd. De weerslag daarvan is 
te lezen in dit nieuwe boek. Bisschop Frans Wiertz, 
missionair testament is een uitgave 
van uitgeverij Adveniat in Baarn.  
Beide boeken zijn sinds eind november 
in de boekhandel verkrijgbaar en bij 
het Carolushuis van het bisdom: 
www.carolushuis.nl 
 
 
Je moet het maar weten: De benoeming van een 
bisschop 
 
Bisschoppen zijn de opvolgers van de apostelen. Door de 
eeuwen heen hebben bisschoppen steeds nieuwe 
bisschoppen gewijd. Zo is een ononderbroken lijn 
ontstaan van elkaar opvolgende bisschoppen, die terug 
te voeren is tot de eerste leerlingen van Jezus. We 
noemen dit de apostolische successie.  
 
Hoe wordt nu een opvolger gekozen? Als een bisschop 75 
jaar wordt, moet hij zijn ontslag aanbieden aan de paus. 
Elk bisdom heeft een kathedraal kapittel. Dat is een 
groep priesters, die een bisschop over allerlei belangrijke 
zaken adviseert. De leden van het kapittel worden 
kanunniken genoemd. Op het moment dat een bisschop 
weggaat, moeten deze kanunniken een lijstje maken met 
de namen van drie priesters die volgens hen het meest 
geschikt zijn om bisschop te worden. Dat lijstje sturen ze 
naar de nuntius. Dat is de ambassadeur van de paus in 
Nederland.  
 
De namen worden ook besproken in de Bisschoppen-
conferentie. De andere bisschoppen mogen daar hun 
mening over geven en er eventueel namen aan 
toevoegen. Ook die lijst gaat naar de nuntius. Deze 
schrijft een advies voor de paus en stuurt alle informatie 
naar Rome. Dit gebeurt overigens achter gesloten deuren 
en de betrokken mogen er met niemand over praten. 
 
Er zijn over de hele wereld meer dan drieduizend 
katholieke bisschoppen. De paus kan ze natuurlijk niet 
allemaal persoonlijk kennen. Daarom heeft hij in Rome 
een eigen kantoor – de Congregatie voor de 
Bisschopsbenoemingen – dat het voorwerk doet. Als het 
verzoek van een nuntius binnenkomt om ergens in de 
wereld een nieuwe bisschop te benoemen, dan doet 
deze Congregatie op basis van alle informatie die ze 
hebben een voorstel aan de paus. Deze is vervolgens 
helemaal vrij om dit voorstel over te nemen of om toch 
iemand anders te benoemen. 
 

Vroeger (42)  
Mijn leven als misdienaar 
 
 
Ziek 
Sommige lezers hebben mijn stukje 
over “Mijn leven als misdienaar” 
in de vorige editie van “De Gen-
nepenaar” gemist. Mensen die mij 
beter kennen, hadden al ontdekt 
dat ik met Hemelvaart niet te voet 
aan het dauwtrappen had deel-
genomen, maar gebruik moest 
maken van de fiets om toch mee te 
kunnen doen.  Ademnood en hart-
falen waren er de oorzaak van dat 
dit dauwtrappen voor mij per fiets moest. Dit gebrek aan 
adem resulteerde tenslotte op 1e Pinksterdag in een 
ernstige ritmestoornis en een ingreep van mijn ICD 
(Implanteerbare Cardioverter Defibrillator). Opname in 
het CWZ te Nijmegen was het gevolg, waarna een 
hartkatheterisatie en een dotterbehandeling volgden. 
Geleidelijk aan gaat het nu weer een stuk beter en ben ik 
dankbaar dat o.a. mijn ICD mij weer een keer gered 
heeft! Zo dat moest ik even kwijt en dan nu weer terug 
naar mijn leven als misdienaar! 
 
Zieke misdienaar 
We schrijven het jaar 1946. Als misdienaar had ik in de 
oorlogsjaren (1944 en 1945) regelmatig last van buikpijn. 
Soms verdween het en dan op eens was het er weer. 
“Wasdom”noemde mijn vader het. “Groeipijn” vond mijn 
moeder. De huisarts keek af en toe ernstig, maar durfde 
mij niet te verwijzen naar het St. Canisiusziekenhuis in 
Nijmegen vanwege de oorlogsdreiging.  
Onder meer vanwege het bombardement op Nijmegen 
in februari 1944. Geleidelijk aan begon ik ook last te 
krijgen van mijn kniegewrichten die pijn gingen doen. 
Tijdens de voetgebeden geknield op de trappen van het 
altaar had ik hier behoorlijk last van. “Neem maar een 
knielkussentje”, zei de pastoor. Dit loste het probleem 
echter niet op. Het was ondertussen begin februari 1946 
geworden de oorlog was voorbij en de huisarts vond dat 
ik nu toch wel opgenomen moest worden. Hij wist het 
ook niet meer, buikpijn in combinatie met gewrichtspijn 
was vreemd. Met een “Rode Kruis auto“ overgebleven uit 
de oorlog, werd ik naar Nijmegen vervoerd.  
De ziekenauto stopte voor “Villa Brakkensteyn”, (Het 
tegenwoordige restaurant “Beau” aan de Driehuizerweg) 
Het was toen een dependance van het St. Canisius-
ziekenhuis. Meerdere artsen verschenen aan mijn ziek-
bed. Ook de bekende zenuwarts (Neuroloog) Dr. Prick, 
die ontdekte dat mijn blindedarm (appendix) flink ont-
stoken was. Operatie was dringend noodzakelijk en het 

gebeurde dan ook met spoed op 23 februari 1946 (mijn 
10e verjaardag). De ontstoken blinde darm had ook 
gezorgd voor de problemen met mijn gewrichten. Ik 
werd wakker uit de narcose in een tot ziekenzaal 
verbouwde stal die hoorde bij de “Villa Brakkensteyn”. 
 

 
De Stal 
(ziekenzaal 
in 1946) 
 
 
 
 
 
 
 
Villa 
Brakkensteyn  
2017 
 
 
 
 
 
 

De laatste sacramenten (bedienen) 
Dicht bij de ingang van de ziekenzaal stond mijn bed, 
zodat ik uit het raam kon zien wie er op bezoek kwam. 
Toen heb ik daar één dag na mijn verjaardag de schrik 
van mijn leven gekregen… Ik zag in de verte mijn vader 
en moeder met de huisarts en… de pastoor aankomen. 
Mijn toen nog aanwezige haren stonden van schrik om-
hoog en ik had kippenvel over mijn hele lijf. Dit kon niets 
anders betekenen dan dat ik “bediend” moest worden en 
dat mijn laatste uur geslagen had. Het was daags na mijn 
operatie, dus ik voelde mij nog goed ziek. De verpleegster 
kwam met de koorts thermometer aan gehold, omdat ik 
lag te rillen en te klappertanden in mijn bed (van de 
schrik).  
Wat was het geval, omdat het openbaar vervoer 
Groesbeek-Nijmegen in die tijd nog lang niet op orde was 
en de provisorische busdiensten op ongeregelde tijden 
met een legerwagen werden gereden was de huisarts zo 
vriendelijk geweest mijn ouders te vragen of ze mee 
wilde rijden naar Nijmegen, omdat hij daar toevallig ook 
moest zijn. 
En de pastoor?? Die trof mijn ouders en de huisarts per 
toeval bij de ingang van het landgoed Brakkensteyn. Hij 
kwam op de motor zijn misdienaar opzoeken en felici-
teren met zijn tiende verjaardag!  
 
Gennep, oktober 2017 
Jan Eikholt (Gzn.) 
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Dit keer staat de pagina in het teken van De Advent 
 

 

Ook dit jaar gaan we met zijn allen Adventskransen maken! Kom je ook naar het Buurthuis Van 
Ons op zaterdag 2 december? 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 H. Mis voor. Daarna vieren we de H. 
Mis in de Norbertuskerk.  

Aanmelden kan via: info@parochie-martinus-gennep.nl  

Laat je even weten met hoeveel personen je komt?  
 
 
Om alvast te noteren: 

Op Kerstavond 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!! 
 

 

 

 
 

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 3 december. De 4 zondagen noemen we dan de 1e, 2e, 3e en 4e zondag van de 

Advent. 
 

In kerken en bij veel mensen thuis wordt elke zondag van de advent een kaars aangestoken op een 
adventskrans. Het paarse lint op de adventskrans is een teken van bezinning en inkeer, de 

dennentakken zijn een symbool voor eeuwig leven. In deze tijd van het jaar wordt het steeds 
vroeger donker. Daarom verspreiden de kaarsjes hun warme licht. Zij doen ons denken aan 

Christus, het Licht dat in de wereld zal komen. 
 

KINDERPAGINA 
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