
1 De Gennepenaar

De Gennepenaar
 St. Norbertusparochie                                                                                      St. MartinusparochieGennep

Colofon
Bezorging:
* Martinusparochie 
   Mevr. Graat Janssen
   T (0485) 51 22 01
* Norbertusparochie
   Dhr. Ploum
   T (0485) 51 19 83

Redactie:
E info@parochie-martinus-gennep.nl

Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu

Oktober 2014

Samen verantwoordelijk voor ónze kerkgemeenschap! 
 
Ook dit jaar nodigt het kerkbestuur de vrijwilligers weer uit voor een vrijwilligersdag; 
de brieven met de uitnodigingen voor 9 november zijn onderweg. 
De kerk is niet van de pastoor, maar van ons allemaal als gemeenschap samen. We 
kunnen dus alleen wat bereiken als we samen de schouders eronder zetten, als 
iedereen zich aangesproken en verantwoordelijk voelt! Als iedereen denkt “dat doet 
een ander wel”, dan zouden onze kerken allang gesloten zijn. 
Ook het kerkbestuur bestaat uit vrijwilligers. Betrokken parochianen van 
verschillende achtergronden en met verschillende kwaliteiten; mensen die hun 
kennis en kunde vaak achter de schermen inzetten, zodat alles ook organisatorisch 
en bestuurlijk goed geregeld is. Het is niet de bedoeling dat mensen hier hun leven 
aan vast zitten, maar wel dat het stokje telkens weer door anderen overgenomen 
wordt. Op dit moment is Theo Hiep aftredend. Hij was eerst secretaris van het 
kerkbestuur St. Martinus, daarna algemeen lid van het gefuseerde bestuur. Wij 
danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid! 
Daarmee komt de vraag: wie stelt zich nu beschikbaar, of wil op termijn deel 
uitmaken van het bestuur wanneer andere leden regulier aftredend zijn? Op dit 
moment wordt het bestuur gevormd door pastoor Bouman (voorzitter) Riet Graat-
Janssen (vice-voorzitter), Frans Welles (secretaris), Coen Ploum (penningmeester), 
Dory Murray-Teunissen (lid) en Monique Rutten-Janssen (lid). Bij hen kunt u terecht 
met uw aanbod tot hulp of om meer informatie. Ook voor alle andere bestuurlijke 
zaken van de parochie zijn zij aanspreekbaar. 
Samen de schouders eronder, dan maken we er wat van! 
 
Pastoor Bouman 
 

Open Monumentendag 
 
Voor het eerst deed de Martinuskerk als nieuw Rijksmonument mee aan de Open 
Monumentendag. Een kar die getrokken werd door kerkbestuursleden Monique en 
Riet, die zich weer verzekerd wisten van hulp van vele anderen. Mensen van ver en 
dichtbij bekeken het kerkgebouw met andere ogen en kwamen tot waardering en 
ontmoeting. Voor herhaling vatbaar! 
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Gedoopt 
 

 
Janiara Kokx, dochter van Gerrald Kokx en Kimberly 
Amanupunnjo, Willem Boyeweg. 
 

 
Vince van Els, zoon van Jordy van Els en Noémi Kraus, 
Bommelroystraat Bergen. 
 
 

 
Diyaro Xhofleer, zoon van Dennis en Linda Xhofleer-
Vervoort, broertje van Djaily en Shahia, 2e Dwarsweg. 
 

Tuinsale museum de Crypte 
 

 
 

 
Dank aan iedereen die dit jaar weer mee heeft gewerkt 
aan het museum de Crypte! 
 

Verjaardag pastoor 

 
Een aparte ervaring voor een pastoor; jarig op een 
zondag. De Mis mag er dan niet om draaien, maar het is 
toch even leuk als er wel bij stil wordt gestaan. De be-
trokkenheid van parochianen was natuurlijk het eerste >  

dat de feestvreugde vergrootte; bijzonder was dat ook 
mijn tweelingzus(ter) er was. Heel speciaal was ook de 
inbreng van diverse theologiestudenten, die de Mis 
dienden, voorlazen of als collega’s concelebreerden. 
Tijdelijk woonden drie priesters uit Uganda en Tanzania 
in Gennep bij de paters van de Heilige Geest, waar zij lid 
van zijn. Zij verbleven daar in afwachting van de 
verbouwing van een huis in Nijmegen, van waaruit zij 
studeren in Nijmegen. Eén van hen, John Bosco, hield 
zelfs in het Nederlands de preek! 
Aan de oproep om niets mee te nemen of mee te 
brengen werd goed gehoor gegeven. Dank dus aan 
iedereen voor het meevieren en de felicitaties! 
 
Pastoor Bouman, mede namens zus Madeleine. 
 
Kranenburg 
 

 
 
Te voet, met de fiets en de auto gingen we onderweg 
naar Kranenburg. Het is mooi om te zien hoe ook de 
animo van andere Noord-Limburgse parochies steeds 
groter wordt! 
Na de H. Mis, gezongen door het Dames- en Herenkoor 
van de Martinusparochie werden we door de parochie 
getrakteerd op Kaffee und Kuchen. Een feest van 
ontmoeting. Dank aan iedereen die meeging en aan 
iedereen die dit ieder jaar weer mogelijk maakt! 
 

Ziekenzondag 
 
Zondag 14 september was er veel te doen in Gennep. Het 
was Museumweekend, Monumentendag en Nationale 
Ziekendag. 
De Zonnebloem had om 10.00uur een H. Mis in 
“Monumentenpand” de Martinuskerk. Mede door de 
zang van het dameskoor was het een sfeervolle, 
bijzondere mis in een mooie, uiteraard met zonne-
bloemen, versierde kerk. 
Het thema van de Zonnebloem was: ” Er kan zoveel meer 
dan je denkt.” 
 
Op het kaartje dat aan alle kerkgangers uitgedeeld werd 
stond de volgende tekst: 

Denk in mogelijkheden 
En je ziet ze sneller 

Geloof in oplossingen 
En ze komen eerder op je pad. 

Met elkaar komen we tot dingen 
Die je eerst niet voor mogelijk hield. 

Van het vervullen van een grote wens 
Tot gewoon weer eens gezellig een dagje uit. 

Zo wordt leven, beleven 
En komen dromen uit. 

Iedere dag. 
 
Na afloop van de dienst zijn gasten en vrijwilligers/sters 
samen een kopje koffie “met” gaan drinken.  
 
Als u meer wilt weten over de Zonnebloem of bijv. 
vrijwilliger/ster wilt worden, neem dan contact op met  
Cedy Peeters Weem, T 512068. 
U bent van harte welkom, we hebben u nodig! 
 
Bedevaart KBO naar Kevelaer 
 
Op zondag 19 oktober gaat de KBO-Gennep op bedevaart 
naar Kevelaer. Voor informatie en opgave kunt u terecht 
bij de KBO. 

 
Allerheiligen- Allerzielen 
 
In het eerste weekend van november herdenken we hen, 
die ons voorgingen. De overleden parochianen van het 
afgelopen jaar zullen bijzonder worden vernoemd; de 
families zullen daarvoor een uitnodiging krijgen. 
De viering in Gennep-Zuid is op zaterdag 1 november om 
17.45 uur. Op zondag 2 november zullen eerst om 14.00 
de graven op de nieuwe begraafplaats worden gezegend; 
daarna is de dienst om 15.00 uur in de Martinuskerk. 
Aansluitend vindt de zegening van de graven op de oude 
begraafplaats aan de Torenstraat plaats. 
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Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor, Sandra Noij, Linda van Elst, Jan van Gelder, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman.   
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl               
     Kinderpagina 2, 2014 

   KINDERPAGINA       
Hallo allemaal, 

Welkom op deze tweede kinderpagina in de Gennepenaar!  Deze pagina zul je vaker zien, met allerlei leuke 
en interessante dingen, speciaal voor jullie: de kinderen van de St. Martinus- en de Norbertusparochie.  

Dit keer besteden we aandacht aan  Sint Martinus, ook wel bekend als Sint Maarten. 
Martinus werd in 316 geboren in Hongarije als zoon van een Romeins legerofficier. Op vijftienjarige leeftijd 
kwam hij in dienst van het Romeinse leger. Uit deze tijd stamt een van de meest bekende verhalen over Sint 
Martinus. Voor de poorten van Amiens in Frankrijk kwam hij een verkleumde bedelaar tegen. Met zijn 
zwaard sneed hij zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf één helft aan de bedelaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurplaat Sint Martinus 

Sint Maarten ging te paard door het land, 
hij vocht voor de keizer, zwaard in de hand. 
De vijand had hij op de vlucht gejaagd,  
want dat had de keizer zelf aan hem gevraagd. 

Sint Maarten was op weg naar de stad,  
toen zag hij dat daar een bedelaar zat.  
Die zat te bibberen van de kou, 
en Sint Maarten wist niet hoe hij helpen zou. 

Sint Maarten nam zijn zwaard en daarmee,  
sneed hij toen zijn rode mantel in twee.  
De helft gaf hij nu aan de bedelaar,  
en zijn vrienden vonden dat een beetje raar. 

Sint Maarten zag de dankbare man. 
Hij zei: 'Ik wil helpen waar ik maar kan. 
Soldatenleven dat is niets voor mij; 
voortaan maak ik liever alle mensen blij.' 

 

11 november 397 was de sterfdag van Sint Martinus. Het is nu zijn 
naamdag. Op of rond deze datum lopen kinderen in  veel plaatsen met 
lampionnen en komt iedereen samen op een centraal gelegen plein of 
weide om een groot Sint-Maartensvuur te ontsteken. Hiermee 
schenken ze wat licht aan anderen in de donkere maand november. In 
Gennep is er ook elk jaar een lampionnentocht en een Sint 
Maartensvuur. Dit jaar is dat op zondag 9 november. Kom je ook? 
Neem je (zelf geknutselde) lampion mee, dan wordt het hartstikke leuk! 

In Memoriam 
 

 
 
 
 

Lisette 
 Timmermans-

Hillebrandt 
 
 

* 11-09-1946 
 + 30-08-2014 

 
 
 
 

 
Ze was een zeer geliefde vrouw, moeder, zus, tante, oma, 
vriendin en kennis. 
4 kinderen heeft Lisette gekregen samen met haar man 
en hun kinderen kregen 8 kleinkinderen waar ze enorm 
van genoot en waar ze vol trots aan iedereen over kon 
vertellen 
Geboren in ’s-Hertogenbosch, kwam ze naar Gennep 
waar ze al snel op allerlei terrein actief aan het 
gemeenschapsleven deelnam. Ze was lid van het 
Schoolbestuur en als buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand heeft ze menig Genneps huwelijk 
voltrokken. Op latere leeftijd werd ze ook nog actief 
binnen de KBO. 
Lisette heeft alle facetten van het leven bewandeld op 
haar manier. Ze reisde veel toen 3 van haar kinderen in 
het buitenland woonden, haar kunstreizen en de tochten 
met haar man naar Tsjechië genoot ze met volle teugen. 
Op 67 jarige leeftijd hoorde Lisette dat ze ongeneeslijk 
ziek was; maar ze was nog niet klaar voor de dood. 
Lisette had eigenlijk het plan heel lang te genieten van 
haar kroost, vrienden, kennissen en haar omgeving. 
Ze heeft de maanden die ze nog had, geknokt en 
gevochten maar toch ook zo veel mogelijk geleefd en 
plezier gehad.. 
Helaas mochten wij haar niet langer bij ons houden en 
mocht zij ook niet langer bij ons blijven en moesten we 
elkaar loslaten.. 
Wij zullen langzaam met de neus op de feiten gedrukt 
worden dat ze er echt niet meer is want het gemis van de 
kleine attenties, kaartjes, e-mailtjes, telefoontjes zullen in 
de komende maanden ontstaan. 
Hieraan zullen we merken hoe we haar aanwezigheid 
missen. Haar geest is en blijft echter bij ons allen. 
Laten we daar zolang mogelijk van genieten. 

 

In Memoriam 
 

 
 
 
 
 

Mathieu 
de Groot 

* 21-09-1926 
+ 05-09-2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
Terugblik Dierendag 

 
Als actie om meer met elkaar te vieren én meer met 
elkaar samen te zijn, organiseerde een groepje 
enthousiaste ouders een themaochtend rond Franciscus 
en Dierendag. Na de viering in de kerk, natuurlijk 
fantastisch gezongen door het eigen kinderkoor, bleef 
het nog lang gezellig in het zaaltje onder de pastorie. 
Want kerk-zijn is niet alleen vieren, maar ook samen-zijn! 
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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  11-10 16.00 uur Viering Dichterbij. Muziek: Piet Wijers 

17.45 uur Gemengd koor 
Za 18-10 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gelegenheidskoor  
Za 25-10 16.00 uur Viering Dichterbij. Muziek: Jaïr Odiliapeel 

17.45 uur Gregoriaans koor 
Za 01-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Herdenkingsviering voor de overledenen van de 
parochie met het koor Esperance. 

Zo 02-11 14.00 uur Zegening van de graven op het kerkhof Randweg  
    Gennep-Zuid met het Gregoriaans koor. 
Za  08-11 16.00 uur Viering Dichterbij. Muziek: Christine Wijers 

17.45 uur Gemengd koor 
Za  15-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gelegenheidskoor 
  
Kerkbijdragen en collecten 
 
Nu het jaar weer zo langzamerhand naar het einde toe gaat, probeert de parochie de 
balans op te maken. Mocht u de kerkbijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan is 
de komende tijd een geschikt moment om uw bijdrage te voldoen. De parochie kan 
nu eenmaal niet zonder de financiële steun van de parochianen. 
Wij hopen dat de kerkbijdrage dit jaar minimaal het niveau van 2013 gaat halen. U 
kunt de parochie steunen door het storten van uw kerkbijdrage, of uw bank te 
machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand een bedrag over te 
boeken op een van de volgende bankrekeningen t.n.v.: 
Parochie St. Norbertus 
Rabobank:  NL61 RABO 0140 6106 42 of 
ING:  NL36 INGB 0004 4486 65 
We rekenen op uw steun.  
 
De website van de St. Norbertusparochie 
 
De website van de parochie St. Norbertus, http://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.  
 
Bereikbaarheid van uw parochie 
 
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,  
6591 DL Gennep. T 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, T 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 St. Norbertusparochie 
 
Za  11-10 16.00 uur Viering Dichterbij. Muziek: Piet Wijers 

17.45 uur Gemengd koor 
Za 18-10 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gelegenheidskoor  
Za 25-10 16.00 uur Viering Dichterbij. Muziek: Jaïr Odiliapeel 

17.45 uur Gregoriaans koor 
Za 01-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Herdenkingsviering voor de overledenen van de 
parochie met het koor Esperance. 

Zo 02-11 14.00 uur Zegening van de graven op het kerkhof Randweg  
    Gennep-Zuid met het Gregoriaans koor. 
Za  08-11 16.00 uur Viering Dichterbij. Muziek: Christine Wijers 

17.45 uur Gemengd koor 
Za  15-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gelegenheidskoor 
  
Kerkbijdragen en collecten 
 
Nu het jaar weer zo langzamerhand naar het einde toe gaat, probeert de parochie de 
balans op te maken. Mocht u de kerkbijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan is 
de komende tijd een geschikt moment om uw bijdrage te voldoen. De parochie kan 
nu eenmaal niet zonder de financiële steun van de parochianen. 
Wij hopen dat de kerkbijdrage dit jaar minimaal het niveau van 2013 gaat halen. U 
kunt de parochie steunen door het storten van uw kerkbijdrage, of uw bank te 
machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand een bedrag over te 
boeken op een van de volgende bankrekeningen t.n.v.: 
Parochie St. Norbertus 
Rabobank:  NL61 RABO 0140 6106 42 of 
ING:  NL36 INGB 0004 4486 65 
We rekenen op uw steun.  
 
De website van de St. Norbertusparochie 
 
De website van de parochie St. Norbertus, http://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.  
 
Bereikbaarheid van uw parochie 
 
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,  
6591 DL Gennep. T 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, T 515100 
E-mailadres van de parochie:  kerk@norbertusparochie.nl 
Website:      http://www.norbertusparochie.nl 
 

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 11-10 19.00 Dameskoor 
Zo 12-10 10.00 Herenkoor 
Za 18-10 19.00 Samenzang 
Zo 19-10 10.00 Samenzang 
Za 25-10 19.00 Samenzang 
Zo 26-10 10.00 Samenzang 
Za 01-11 19.00 KBO-koor 
Zo 02-11 10.00 Samenzang 
  14.00 Herdenking begraafplaats Gennep-Zuid 
  15.00 Dameskoor, herdenking overledenen sinds Allerzielen vorig  
   Jaar; daarna zegening graven Torenstraat 
Za 08-11 19.00 Samenzang 
Zo 09-11 10.00 Dames- en Herenkoor en mmv Gilde St. Martinus 
Di 11-11 19.00 Opening Carnavalsseizoen 
Za 15-11 19.00 Samenzang 
Zo 16-11 10.00 Samenzang 
 
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. 
 
Kerkbijdragen en collectes 
 
Kerkbijdrage aug € 519,08 Collectes aug € 520,38 
Kerkbijdrage sept € 1.845,43 Collectes sept € 379,36 
Totaal 2014 € 16.885,57 Totaal 2014 € 5.802,22 
 
Opening Carnavalsseizoen op de 11e van de 11e 
 
Op dinsdag 11 november openen we het Carnavalsseizoen met een feestelijke H. Mis 
op 19.00 uur in de Martinuskerk. Aan deze viering werken diverse carnavals-
verenigingen en muzikanten mee. 
 
Water oude begraafplaats 
 

Door wat uitvoeringsperikelen bij de aannemer van de WML 
heeft het even geduurd, maar nu is het zover: op de 
begraafplaats Torenstraat is een nieuwe kraan aangebracht. 
Deze kraan bevindt zich aan de straatkant (“Haspel”) tegen de 
muur. Door straatwerkzaamheden is de begraafplaats de 
komende weken wat lastiger te bereiken, maar ons is 
gegarandeerd dat de begraafplaats ten alle tijden bereikbaar 
blijft en uitvaarten waardig kunnen verlopen. 
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Proms 
Harmonie 
 
Op vrijdag 17 en 

zaterdag  
18 oktober a.s. 

organiseert 
kerkelijke 

harmonie Unitas 
et Fidelitas uit 
Gennep o.l.v. 

Remy Beckers, 
weer haar  

2-jaarlijkse First 
Night of the 

Proms in de zaal 
van Pica Mare. 

 
Het thema is deze keer “Four Elements, together in 
perfect harmony”. De elementen water, vuur, aarde en 
lucht zullen op prachtige wijze herkenbaar worden 
neergezet tijdens de optredens van de harmonie en haar 
gasten. Want niet alleen kunt u genieten van de 
harmonieuze klanken van het orkest. Ook de kwaliteit 
van de zang van Vocalgroup “Voix Là” uit Beugen zal u 
versteld doen staan. Deze groep bestaat uit 20 zangers 
en zangeressen, vooral herkenbaar aan hun authentieke 
close harmony klanken. Verder zal de jonge zangeres 
Stephanie van Werkhoven, studente Jazz&Pop aan het 
ArtEZe conservatorium in Arnhem, de solozang voor haar 
rekening nemen. De steeds groeiende jeugdafdeling van 
de harmonie zal natuurlijk niet ontbreken. Heel bijzonder 
is ook het optreden van de onbevangen Imre Trumpie uit 
Ottersum. Als jong zangeresje zal zij u versteld doen 
staan met een herkenbaar nummer van het Wereld 
Natuur Fonds. Na afloop van de concerten hoeft u niet 
direct naar huis. Tijdens de after party speelt “Chapeau”. 
Het repertoire van deze groep varieert van jazzy, texmex 
tot klezmer.  
oor elk wat wils dus en een dansje is zeker niet 
uitgesloten. De eerste gezamenlijke repetities zijn al 
geweest en het belooft nu al een spetterend muzikaal 
geheel te worden, een avond om niet te missen dus. Kom 
naar de Proms voor een compleet avondje uit. Een 
geweldige manier om de nakermis in Gennep te vieren.  
 
De voorverkoop van de entreekaartjes is al gestart. De 
entreeprijs bedraagt € 12,50. Jeugd tot 16 jaar betaalt 
slechts € 7,50. Wilt u zeker zijn dat u dit evenement niet 
gaat missen? Kaartjes zijn te koop via de leden van de 
harmonie en bij Bloemisterij van Riet, Zandstraat 69 in 
Gennep. Tot Proms! 
 
 

Welfare tentoonstelling Zonnebloem. 
 
Op zondag 9 november is er van 11.00 uur tot 17.00 uur 
een  welfare tentoonstelling van de Zonnebloem, afde-
ling Gennep,  in het gebouw van de KBO ”MFC  de Goede 
Herder” aan het Europaplein. 
Spullen die gemaakt zijn door de gasten van de 
Zonnebloem kunnen gekocht worden. 
Tijdens de tentoonstelling kunt u ook genieten van 
andere  creatieve activiteiten. Zo komt iemand sieraden 
maken en een van de vrijwilligsters zal aquarelleren. 
Voor de kinderen is er een grabbelton. 
Iedereen is welkom om bijv. gezellig een kopje koffie te 
komen drinken en/of een praatje te maken. 
De entree is gratis. 
 
De Zonnebloem is ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
en een nieuwe voorzitter m/v. 
Heeft u interesse of wilt u meer weten?  Bel Cedy Peeters 
Weem voor meer informatie: T 512068. 
 
Nieuwe reeks van zes bijeenkomsten, 
“Maar toch…hoopvol leven”  
 
In zaaltje van de KBO in de MFC de Goede Herder. 
1e Datum: dinsdagmiddag 14 oktober. 
Tijd: 14.00 uur-16.00 uur 
Aantal: 12 personen max. 
Onkosten € 25,00 te voldoen aan de penningmeester, 
de heer Jo Martens, T 512720 
e: penningmeester@kbogennep.nl 
 
In deze bijeenkomsten gaat het om ‘meer blijheid dan 
grijsheid’. Alles heeft oorzaken en gevolgen, alles heeft 
veel meer kanten dan alleen maar goed of fout. Rob 
Scholte, kunstenaar, zei onlangs op tv: “Elk oordeel voor 
‘het laatste oordeel’ is een vooroordeel”. 
Hoe oordeel of veroordeel jij je eigen leven, je eigen 
geschiedenis, de ander? Kijk je steeds maar achteruit, of 
hoe denk je over de toekomst ?  
Vanuit onze eigen levenservaringen is levenswijsheid te 
halen. Het ligt er maar net aan hoe je kijkt, want je bent, 
wat en hoe je denkt.  
Het gaat er om, goede ideeën en gedachten te 
verzamelen, zodat onze gesprekken, aan de hand van 
mooie teksten, je werkelijk goed kunnen doen. 
 
Annette Jetten-Sevriens 
Leerlooiersgroes 27 6591 KA Gennep 
E: annette.jetten-sevriens@planet.nl 
T 540 165 / 06 236 195 42 

 
 

Symposium “Parochie naar buiten” 
t.g.v. het 20 jarig bestaan van de Kairos in Roermond  
op 12 september 2014. 
 
Wat is dat, Kairos?  
Het is een opleiding om mensen toe te rusten die 
betrokken zijn op Kerk en samenleving. Opgericht door 
prof. dr. Johan van der Vloet en geopend op 1 september 
1995 door mgr. Wiertz.  
Kairos betekent ‘het juiste moment, de juiste tijd’. En dat 
was het ook voor mij, zo’n 14 jaar geleden. Deken 
Huisman zei tegen me (toen ik noodgedwongen gestopt 
was met mijn baan als leerkracht): “Is dat niets voor u”?  
Nou, dat wist ik ook niet…maar ik ging toch eens praten 
met de heer van der Vloet. Ik weet nog dat ik dacht: als 
hij begint over ‘het is Gods wil enz.’ dan ben ik zo weg.  
Maar hij reageerde zo goed toen ik vertelde wat er 
gebeurd was met onze zoon, dat ik toch begonnen ben 
met de katechistenopleiding. Gelukkig kon ik meerijden 
met Fer Pijls die daar al een jaar eerder begonnen was.  
En tijdens die opleiding vielen de puzzelstukjes van mijn 
leven a.h.w. in elkaar.  
Mijn kleine verhaal werd opgenomen in het grote verhaal 
van God met mensen. En dat gaf mij veilige grond onder 
mijn voeten. Zie www.katechistenopleiding.nl  of 
www.kairosroemond.nl   
 
Het was een geweldig mooie dag, het symposium. 
De belangrijkste dingen die mij zijn bijgebleven zijn 
allereerst de hartelijkheid van iedereen. De goede 
ontvangst met broodjes, vlaai en later borrel en lekker 
buffet. En last but not least de bijzondere lezingen.  
Enkele belangrijke stukken wil ik proberen weer te geven: 
De 1e lezing was van prof. dr. Henk Witte en had als titel 
‘Kerk naar buiten’. 
“Spiritualiteit “ heeft na jaren weer de wind mee. Maar er 
is een spanning met de zending van de kerk: enerzijds 
van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar 
binnen. Er is nu een beweging gaande van de Kerk die 
zich naar buiten richt, met als grote voorbeeld paus 
Franciscus. Er leeft veel goeds onder de volkeren, (zie de 
ramp van het vliegtuig in Oekraïne). Er is waarheid en 
gerechtigheid te vinden, in maar ook buiten de kerk; God 
is niet alleen in de kerk maar ook daarbuiten te vinden.  
Dat is een spanningsveld. Snap dat mensen, en waardeer 
de kerk!  
Maar ook, snap dat kerk en waardeer de mensen !  
Wat betekent dat voor een parochie? 
Het 2e Vaticaans Concilie van 1962 -1965 liet al een frisse 
wind door de kerk gaan. De Geest die zo vaardig was over 
alle concilievaders, is nog niet verdwenen. Daarvan 
getuigt het enthousiasme van Henk Witte in deze lezing. 
Het concilie was vernieuwend: i.p.v. hiërarchisch-, 
collegiaal samenwerken. Men wilde openstaan voor de 
toekomst, voor nieuwe ontwikkelingen.  

En nadruk op ‘wees bescheiden’ en ‘ben een dienaar’.  
Ga als gelovige ook actief meedoen i.p.v. passief 
luisteren. Het gaat om de Kerk in de wereld en niet om 
de Kerk én de wereld.  
Alles heeft zijn tijd nodig maar nu is het ‘Kairos’ tijd, het 
juiste moment! Jezus is ons voorbeeld. Bij hem gaat het 
om ontmoeting, niet om wetten. Het gaat om grenzen te 
durven overschrijden, niet om die te bevechten.  
Het gaat om de waardigheid van iedere mens, om 
zachtmoedigheid en geduld. En niet om politiek en 
macht, geen geweld, maar om een ‘mea culpa’, het spijt 
mij dat…. De wereld is er aan toe! Aan zo’n open gastvrije 
kerk in de samenleving!  
 
Annette Jetten-Sevriens (katechist.) 
 
De keuken van toen en nu 
 
Toen… 
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol mensen, 
er stond een warm fornuis in, wat had je meer te 
wensen? 
De was hing er te drogen en de worst aan een spijker, 
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker? 
We zaten in ons keukentje met velen te eten, 
met soep vooraf en pudding toe, ik zal het nooit 
vergeten. 
De afwas was het ergste niet, dan stonden we werkend 
te zingen, 
een grote zinken teil, dat was ons bad. Er waren ergere 
dingen. 
Kwam vader thuis van de markt, ik zie hem nog zweten, 
de armen vol groenten, we hadden weer te eten. 
Brood was er altijd op de plank en een varken in de 
kelder, 
was het vuil dan ging de dweil erdoor, en alles was weer 
helder. 
 
En NU… 
De keuken van onze kinderen staat vol apparaten, 
het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee 
praten. 
De was zit in de droger en in de vriezer het eten, 
het is een ongekende luxe als je niet beter had geweten. 
Ze eten in de keuken, ja wie dat toch verzon? 
Een twee minuten maaltijd zo uit de magnetron. 
De afwas die gaat in het machien, daar zitten ze niet 
mee, 
en zingen dat hoeft ook al niet meer, ze draaien een cd. 
Geen teil meer, maar een bubbelbad, een auto voor de 
deur, 
wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur. 
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer, 
een kostbaarheid in het leven; gezelligheid en sfeer. 
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Het thema is deze keer “Four Elements, together in 
perfect harmony”. De elementen water, vuur, aarde en 
lucht zullen op prachtige wijze herkenbaar worden 
neergezet tijdens de optredens van de harmonie en haar 
gasten. Want niet alleen kunt u genieten van de 
harmonieuze klanken van het orkest. Ook de kwaliteit 
van de zang van Vocalgroup “Voix Là” uit Beugen zal u 
versteld doen staan. Deze groep bestaat uit 20 zangers 
en zangeressen, vooral herkenbaar aan hun authentieke 
close harmony klanken. Verder zal de jonge zangeres 
Stephanie van Werkhoven, studente Jazz&Pop aan het 
ArtEZe conservatorium in Arnhem, de solozang voor haar 
rekening nemen. De steeds groeiende jeugdafdeling van 
de harmonie zal natuurlijk niet ontbreken. Heel bijzonder 
is ook het optreden van de onbevangen Imre Trumpie uit 
Ottersum. Als jong zangeresje zal zij u versteld doen 
staan met een herkenbaar nummer van het Wereld 
Natuur Fonds. Na afloop van de concerten hoeft u niet 
direct naar huis. Tijdens de after party speelt “Chapeau”. 
Het repertoire van deze groep varieert van jazzy, texmex 
tot klezmer.  
oor elk wat wils dus en een dansje is zeker niet 
uitgesloten. De eerste gezamenlijke repetities zijn al 
geweest en het belooft nu al een spetterend muzikaal 
geheel te worden, een avond om niet te missen dus. Kom 
naar de Proms voor een compleet avondje uit. Een 
geweldige manier om de nakermis in Gennep te vieren.  
 
De voorverkoop van de entreekaartjes is al gestart. De 
entreeprijs bedraagt € 12,50. Jeugd tot 16 jaar betaalt 
slechts € 7,50. Wilt u zeker zijn dat u dit evenement niet 
gaat missen? Kaartjes zijn te koop via de leden van de 
harmonie en bij Bloemisterij van Riet, Zandstraat 69 in 
Gennep. Tot Proms! 
 
 

Welfare tentoonstelling Zonnebloem. 
 
Op zondag 9 november is er van 11.00 uur tot 17.00 uur 
een  welfare tentoonstelling van de Zonnebloem, afde-
ling Gennep,  in het gebouw van de KBO ”MFC  de Goede 
Herder” aan het Europaplein. 
Spullen die gemaakt zijn door de gasten van de 
Zonnebloem kunnen gekocht worden. 
Tijdens de tentoonstelling kunt u ook genieten van 
andere  creatieve activiteiten. Zo komt iemand sieraden 
maken en een van de vrijwilligsters zal aquarelleren. 
Voor de kinderen is er een grabbelton. 
Iedereen is welkom om bijv. gezellig een kopje koffie te 
komen drinken en/of een praatje te maken. 
De entree is gratis. 
 
De Zonnebloem is ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
en een nieuwe voorzitter m/v. 
Heeft u interesse of wilt u meer weten?  Bel Cedy Peeters 
Weem voor meer informatie: T 512068. 
 
Nieuwe reeks van zes bijeenkomsten, 
“Maar toch…hoopvol leven”  
 
In zaaltje van de KBO in de MFC de Goede Herder. 
1e Datum: dinsdagmiddag 14 oktober. 
Tijd: 14.00 uur-16.00 uur 
Aantal: 12 personen max. 
Onkosten € 25,00 te voldoen aan de penningmeester, 
de heer Jo Martens, T 512720 
e: penningmeester@kbogennep.nl 
 
In deze bijeenkomsten gaat het om ‘meer blijheid dan 
grijsheid’. Alles heeft oorzaken en gevolgen, alles heeft 
veel meer kanten dan alleen maar goed of fout. Rob 
Scholte, kunstenaar, zei onlangs op tv: “Elk oordeel voor 
‘het laatste oordeel’ is een vooroordeel”. 
Hoe oordeel of veroordeel jij je eigen leven, je eigen 
geschiedenis, de ander? Kijk je steeds maar achteruit, of 
hoe denk je over de toekomst ?  
Vanuit onze eigen levenservaringen is levenswijsheid te 
halen. Het ligt er maar net aan hoe je kijkt, want je bent, 
wat en hoe je denkt.  
Het gaat er om, goede ideeën en gedachten te 
verzamelen, zodat onze gesprekken, aan de hand van 
mooie teksten, je werkelijk goed kunnen doen. 
 
Annette Jetten-Sevriens 
Leerlooiersgroes 27 6591 KA Gennep 
E: annette.jetten-sevriens@planet.nl 
T 540 165 / 06 236 195 42 

 
 

Symposium “Parochie naar buiten” 
t.g.v. het 20 jarig bestaan van de Kairos in Roermond  
op 12 september 2014. 
 
Wat is dat, Kairos?  
Het is een opleiding om mensen toe te rusten die 
betrokken zijn op Kerk en samenleving. Opgericht door 
prof. dr. Johan van der Vloet en geopend op 1 september 
1995 door mgr. Wiertz.  
Kairos betekent ‘het juiste moment, de juiste tijd’. En dat 
was het ook voor mij, zo’n 14 jaar geleden. Deken 
Huisman zei tegen me (toen ik noodgedwongen gestopt 
was met mijn baan als leerkracht): “Is dat niets voor u”?  
Nou, dat wist ik ook niet…maar ik ging toch eens praten 
met de heer van der Vloet. Ik weet nog dat ik dacht: als 
hij begint over ‘het is Gods wil enz.’ dan ben ik zo weg.  
Maar hij reageerde zo goed toen ik vertelde wat er 
gebeurd was met onze zoon, dat ik toch begonnen ben 
met de katechistenopleiding. Gelukkig kon ik meerijden 
met Fer Pijls die daar al een jaar eerder begonnen was.  
En tijdens die opleiding vielen de puzzelstukjes van mijn 
leven a.h.w. in elkaar.  
Mijn kleine verhaal werd opgenomen in het grote verhaal 
van God met mensen. En dat gaf mij veilige grond onder 
mijn voeten. Zie www.katechistenopleiding.nl  of 
www.kairosroemond.nl   
 
Het was een geweldig mooie dag, het symposium. 
De belangrijkste dingen die mij zijn bijgebleven zijn 
allereerst de hartelijkheid van iedereen. De goede 
ontvangst met broodjes, vlaai en later borrel en lekker 
buffet. En last but not least de bijzondere lezingen.  
Enkele belangrijke stukken wil ik proberen weer te geven: 
De 1e lezing was van prof. dr. Henk Witte en had als titel 
‘Kerk naar buiten’. 
“Spiritualiteit “ heeft na jaren weer de wind mee. Maar er 
is een spanning met de zending van de kerk: enerzijds 
van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar 
binnen. Er is nu een beweging gaande van de Kerk die 
zich naar buiten richt, met als grote voorbeeld paus 
Franciscus. Er leeft veel goeds onder de volkeren, (zie de 
ramp van het vliegtuig in Oekraïne). Er is waarheid en 
gerechtigheid te vinden, in maar ook buiten de kerk; God 
is niet alleen in de kerk maar ook daarbuiten te vinden.  
Dat is een spanningsveld. Snap dat mensen, en waardeer 
de kerk!  
Maar ook, snap dat kerk en waardeer de mensen !  
Wat betekent dat voor een parochie? 
Het 2e Vaticaans Concilie van 1962 -1965 liet al een frisse 
wind door de kerk gaan. De Geest die zo vaardig was over 
alle concilievaders, is nog niet verdwenen. Daarvan 
getuigt het enthousiasme van Henk Witte in deze lezing. 
Het concilie was vernieuwend: i.p.v. hiërarchisch-, 
collegiaal samenwerken. Men wilde openstaan voor de 
toekomst, voor nieuwe ontwikkelingen.  

En nadruk op ‘wees bescheiden’ en ‘ben een dienaar’.  
Ga als gelovige ook actief meedoen i.p.v. passief 
luisteren. Het gaat om de Kerk in de wereld en niet om 
de Kerk én de wereld.  
Alles heeft zijn tijd nodig maar nu is het ‘Kairos’ tijd, het 
juiste moment! Jezus is ons voorbeeld. Bij hem gaat het 
om ontmoeting, niet om wetten. Het gaat om grenzen te 
durven overschrijden, niet om die te bevechten.  
Het gaat om de waardigheid van iedere mens, om 
zachtmoedigheid en geduld. En niet om politiek en 
macht, geen geweld, maar om een ‘mea culpa’, het spijt 
mij dat…. De wereld is er aan toe! Aan zo’n open gastvrije 
kerk in de samenleving!  
 
Annette Jetten-Sevriens (katechist.) 
 
De keuken van toen en nu 
 
Toen… 
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol mensen, 
er stond een warm fornuis in, wat had je meer te 
wensen? 
De was hing er te drogen en de worst aan een spijker, 
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker? 
We zaten in ons keukentje met velen te eten, 
met soep vooraf en pudding toe, ik zal het nooit 
vergeten. 
De afwas was het ergste niet, dan stonden we werkend 
te zingen, 
een grote zinken teil, dat was ons bad. Er waren ergere 
dingen. 
Kwam vader thuis van de markt, ik zie hem nog zweten, 
de armen vol groenten, we hadden weer te eten. 
Brood was er altijd op de plank en een varken in de 
kelder, 
was het vuil dan ging de dweil erdoor, en alles was weer 
helder. 
 
En NU… 
De keuken van onze kinderen staat vol apparaten, 
het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee 
praten. 
De was zit in de droger en in de vriezer het eten, 
het is een ongekende luxe als je niet beter had geweten. 
Ze eten in de keuken, ja wie dat toch verzon? 
Een twee minuten maaltijd zo uit de magnetron. 
De afwas die gaat in het machien, daar zitten ze niet 
mee, 
en zingen dat hoeft ook al niet meer, ze draaien een cd. 
Geen teil meer, maar een bubbelbad, een auto voor de 
deur, 
wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur. 
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer, 
een kostbaarheid in het leven; gezelligheid en sfeer. 
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Vroeger (14) Mijn leven als misdienaar 

 
Draai om de oren!  
Een draai om de oren, was in de tijd dat ik misdienaar 
was, heel gewoon. Soms was de draai zo hard dat je oren 
gingen tuiten, maar soms was de draai ook wel minder 
hard zodat het op een aai leek. Ik ben tien jaar 
misdienaar geweest en in al die tijd heb ik trouwens maar 
één keer van de pastoor een flinke draai om mijn oren 
gehad. En het was ook nog mijn eigen schuld! 
Als er tijdens de Mis gepreekt werd door een ander dan 
de pastoor, ging de pastoor met de beide misdienaars 
opzij van het altaar zitten. De pastoor had een zetel in het 
midden en de beide misdienaars hadden naast hem elk 
een bankje. Het was net na de oorlog en het meubilair in 
de noodkerk was allemaal gekregen (vaak “afdankertjes”) 
van de parochies uit de gebieden van het land die niet 
getroffen waren door oorlogsgeweld. Het gebeurde 
tijdens de preek van een pater die wel vaker kwam 
assisteren als de pastoor weer op “schooierstour” was. 
Pastoor en misdienaar zaten netjes naast elkaar 
luisterend naar de preek.  
 
Piepende muis 
Nu was er één bankje, dat als je er op een bepaalde 
manier op ging zitten en wat heen en weer bewoog, 
piepte als een muis in doodsnood. Toeval of niet, ik had 
altijd dit bankje. Ik kon het niet laten om het bankje even 
te laten piepen. De pastoor keek om zich heen waar dat 
piepende geluid vandaan kwam, maar hij kon het niet 
traceren. Als hij in mijn richting keek zat ik natuurlijk 
“muuskesstil”. Had hij daarentegen zijn hoofd afgewend, 
dan liet ik het weer piepen. Zo ging dat keer op keer, 
totdat hij doorkreeg dat ik de veroorzaker van die 
piepende muis was. Hij haalde uit en ik had een stevige 
draai om mijn oren te pakken. Zo hard dat het bankje er 
ook weer van piepte. De preek van de pater stokte, hij 
merkte wel dat er iets aan de hand was, maar kon niet 
waarnemen wat er gebeurde. Ik zat met een knalrood 
hoofd (en één rood oor) verder de preek aan te horen. 
Na de Mis dacht ik, nu zal ik er wel flink van langs krijgen, 
maar dat viel mee. Kennelijk dacht de pastoor, jij hebt je 

lol gehad en ook je straf dus sprak hij er niet meer over. 
Zo was hij nou ook wel weer, hij bleef er niet over 
doorzeuren.  
 

Biechten 
Ja, dat biechten van mij was een verhaal apart! Ik had 
daar nogal eens problemen mee. Wat moest ik met 
het voorval met het piepende bankje, moest ik dat nou 
wel of niet biechten ? Ik wist het echt niet! Sommige 
dingen wilde ik echt niet bij onze pastoor gaan 
biechten. Zoals de keer dat ik met Hentje (een collega 
misdienaar) had ontdekt dat er in de beukenhaag langs 
de tuin van de pastoor een gat zat, waar je als jongen 
makkelijk door kon kruipen. In de tuin had de pastoor 
een stuk of zes  pruimenbomen staan. Ze hingen zo vol 
met pruimen dat de takken gestut moesten worden.  
(Dit was letterlijk: pruimenbomen staan. Ze hingen zo 
vol met pruimen dat de takken gestut moesten 
worden. ( Dit was letterlijk: “Jantje zag eens pruimen 
hangen”) We zijn door het gat gekropen op een 
morgen dat de pastoor de Mis deed en wij niet 
hoefden te dienen. Niemand zag ons, want de dikke 
beukenhaag zorgde er wel voor dat we rustig onze 
gang konden gaan. We hebben de bomen gedeeltelijk 
ontlast van de overvloed aan pruimen en ons geweten 
gesust met de gedachte dat de pastoor ze toch niet 
allemaal op kon eten. We hadden elk een emmertje 
vol pruimen.  
 

Spijt 
Maar toen kwam het probleem, we konden thuis niet 
aankomen met een volle emmer pruimen. We moesten 
dan natuurlijk verklaren hoe we aan die pruimen 
kwamen. De spijt kwam dan ook al heel snel. We hebben 
de pruimen tenslotte maar uitgedeeld aan de kinderen 
op het schoolplein. Maar dit verhaal konden we 
natuurlijk niet bij de pastoor gaan biechten. Dus hebben 
we gewacht tot er een pater kwam, waar we onze 
pekelzonden hebben gebiecht. Op latere leeftijd als 14- 
of 15jarige heb ik ook wel eens wat uitgevreten dat de 
pastoor eigenlijk beter niet kon weten. De oplossing was 
dan om naar Kranenburg te gaan en daar te biechten bij 
een stokoude en enigszins dove pastoor, die daarnaast 
ook nog geen Nederlands sprak. De penitentie was elke 
keer hetzelfde, wat je ook uitgevreten had namelijk: 
”Drei mal Vater Unser”.  Ik vroeg mij dan wel af, of dit nu 
in het Duits of in het Nederlands moest . 
 

Gennep oktober 2014, Jan Eikholt Gzn. 
 
Volgende editie: 12 november  
De volgende Gennepenaar verschijnt op woensdag 12 
november. Dit betekent dat copy voor deze editie 
uiterlijk dinsdag  4 november ingeleverd moet zijn bij de 
redactie; advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu. 
De laatste verschijningsdata van dit jaar is 17 december. 
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