De Gennepenaar
St. Norbertusparochie

Gennep

St. Martinusparochie

Nieuwe secretaris kerkbestuur gezocht

Allerzielen

Bedevaart Kranenburg

Binnen de parochie is het kerkbestuur ervoor verantwoordelijk dat alles “kan
gebeuren”. Dat de organisatie staat, dat er beleid is voor de toekomst, dat gebouwen
worden onderhouden, dat activiteiten worden ontplooid. De leden zijn
geëngageerde parochianen, vaak ook op andere fronten actief als vrijwilliger, hoewel
dat niet hoeft. Een kerkbestuurslid “zit” vier jaar; daarna kan de functie eventueel
met eenzelfde periode worden verlengd. Wie dus “ja” zegt, zegt dat dus voor een
periode van vier jaar. Het is ook goed dat de bezetting rouleert: wie eenmaal in een
kerkbestuur is geweest, weet beter wat er allemaal bij een parochie komt kijken.
Nieuwe mensen hebben ook weer frisse nieuwe ideeën. Graag zetten we ons voor de
gemeenschap in, maar graag geven we ook als de tijd gekomen is het stokje weer
aan een ander door.
Om een goede basis van samenwerking met de nieuwe pastoor te krijgen en om de
samenwerking tussen de beide parochies te versterken, heeft het bisdom enkele
leden de ruimte gegeven om wat langer aan te blijven. Nu is echter toch de tijd
gekomen dat een aantal stokjes doorgegeven dienen te worden. Daarom heel
concreet de vraag: wie zou voor vier jaar de functie van secretaris kunnen vervullen?
Geïnteresseerden voor deze of andere functies binnen het bestuur kunnen dit
kenbaar maken bij de voorzitter, pastoor Bouman, of bij één van de andere leden:
Riet Graat, vicevoorzitter; Coen Ploum, penningmeester; Frans Welles, secretaris;
Dory Murray, lid; Monique Rutten, lid. Bij hen kunnen zij ook vrijblijvend meer
informatie krijgen wat een en ander behelst en aan tijdsbesteding vraagt.
De parochie is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid!
Kerkbestuur parochie St. Norbertus-St. Martinus Gennep

De kinderen doen het ons voor: bouwen doe je samen!

Kinderkoor Muzieknootjes

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

In de eerste kind-en-kerk-mis van het nieuwe jaar dachten we met kinderen na over
“bouwen” met pastoor Bouman. Zij deden ons voor hoe het moet en zetten ons aan
het denken!

Oktober 2015

De Gennepenaar

Gedoopt

Denise Weren, dochter van Mark Weren en Jessica
Janssen, zusje van Silvana en Nick, Milsbeek.
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Bedevaart Kranenburg

De bedevaart naar Kranenburg kreeg dit jaar extra kleur
door de medewerking van het gilde St. Martinus uit
Gennep. Wij danken iedereen die te voet, met de fiets of
de auto daar is samengekomen om te vieren. Dank ook
aan de parochie voor de geweldige ontvangst en de
Kaffee und Kuchen na afloop.

Kinderkoor Muzieknootjes
Onder de bezielende leiding van Jacqueline Fijnaut is het
kinderkoor aan het tweede jaar begonnen.
Jacqueline is voor veel kinderen al een vertrouwd gezicht
omdat ze dankzij een project op initiatief van het
Genneps Vocaal Ensemble ook projecten op de
basisschool verzorgt.

Jace Schuurmans, zoon van Tommie Schuurmans en
Louise Poels, Seringenstraat.

Mannes Mulder, zoon van Tonny Mulder en Angela
Schaefer, Heijen.

Kinderen die zin hebben om mee te zingen zijn van harte
welkom op donderdag na school, van ongeveer 14.15 tot
15.00 in het zaaltje onder de pastorie van de
Martinuskerk. Omdat we het koor voor iedereen
bereikbaar willen houden is er geen contributie: wel
worden de kinderen vanzelfsprekend verwacht in de
gezinsmissen die we samen vieren en waarin zij de zang
verzorgen. Loopt gerust eens binnen!
De volgende gezinsmis waarin de kinderen zingen is op
zaterdag 28 november om 17.45 uur in de
Norbertuskerk.
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“Gedachten zijn krachten”

Verjaardag

Word je ook zo moe van al die negatieve berichten in de
media? Er schijnt geen eind aan alle ellende te komen.
Er komt in deze tijd zoveel op ons pad. Maar de
ervaringen die we opdoen hebben ons iets te zeggen.
Door de eeuwen heen hebben mensen die betekenis
proberen te duiden. Waar je gedachten op gericht zijn:
heeft dat gevolgen voor je dagelijkse leven?
Onder het thema ”Gedachten zijn krachten” worden er
zes bijeenkomsten georganiseerd waarvoor iedereen van
harte wordt uitgenodigd. We gaan aan de hand van oude
en nieuwe teksten op zoek naar woorden. Die kunnen
ons helpen met waar we onze gedachten op kunnen
richten, zodat je meer ruimte en inzicht krijgt over wat
goed kan zijn voor jou. En zo dan ook voor alles en
iedereen die bij jou hoort.
De info avond is op woensdag 21 oktober van 20.00 21.30 uur In het zaaltje van de pastorie achter de
Martinuskerk.
Graag een berichtje wanneer je komt.
Annette Jetten-Sevriens, Leerlooiersgroes 27, 6591 KA
Gennep, Email: annettejetten@gmail.com

Dankzij de bijzondere verbinding met de gezinsmis werd
de verjaardag voor mij en mijn zus heel bijzonder.
Hartelijk dank aan iedereen die mee heeft gewerkt of
gefeliciteerd!

Viering Allerzielen

St. Maarten 8 november
Zoals ieder jaar is er in November “Sint Martinusfeest”.
Ook dit jaar is er op zondag 8 November weer een
LAMPIONOPTOCHT. ’s Middags vanaf 15.00u tot 16.30u
kunnen jullie bij Jong Nederland aan de Irenestraat in
Gennep lampions maken. Voor de grotere jeugd van een
voederbiet. En de kleinere jeugd kan met een
melkpak/papier een lampion knutselen. Alle jeugd mag
hieraan deelnemen, je hoeft geen lid te zijn van JongNederland.
De tocht zelf: Dit jaar vertrekken wij om 17.00u vanaf de
Doelen Gennep(parkeerplaats achter de bibliotheek)
Na afloop van de optocht is er een “Sint Martinusvuur”
en voor ieder kind met een lampion is er een traktatie.
Tot ziens op 8 November, Het “Sint Martinus-Gilde”.

8 november vrijwilligersdag
Omdat parochianen samen de handen uit de mouwen
steken voor hun kerkgemeenschap, kan er kerk zijn in
Gennep. De dankbaarheid daarvoor vieren we samen
met de vrijwilligers op 8 november. Alle vrijwilligers
ontvangen daarvoor komende week een uitnodiging.
Ontvangt u die niet? Laat dan even wat weten bij één van
de leden van het kerkbestuur of de pastoor!

Norbertuskerk:
Op zaterdag 31 oktober zullen in de viering van 17.45 uur
de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.
Deze gebedsviering wordt gestalte gegeven met het koor
Esperance.
Nieuwe begraafplaats (Kampweg)
Op zondag 1 november zullen om twee uur ’s middags de
graven van de begraafplaats aan de Randweg worden
gezegend. Hieraan werkt het Gregoriaans Koor van
Gennep-Zuid mee.
Martinuskerk:
Daarna, om drie uur ’s middags, zullen de overledenen
bijzonder worden herdacht, van wie afscheid werd
genomen vanuit de Martinuskerk. Aan deze viering werkt
het Dameskoor mee.
Oude begraafplaats (Torenstraat)
Na afloop van de dienst in de Martinuskerk worden de
graven op de begraafplaats bij de oude Martinustoren
gezegend.

Agenda relevante data 2015
Vr
Za
Zo
Zo
Zo
Zo
Za
Zo
Do

16-10
31-10
01-11
01-11
08-11
08-11
28-11
13-12
24-12

17.45
14.00
15.00
17.45
15.00

In de sporen van Norbertus
Herdenking Overledenen Norbertus
Zegening graven Kampweg
Herdenking Overledenen Martinus
Vrijwilligersdag
Sint Maarten
Gezinsmis Advent
Adventsconcert
Kerstavond

Communie/Vormsel 2016
Op de scholen in Gennep is een inventarisatieformulier
uitgereikt voor de viering van de eerste H. Communie
(groep 4) en het H. Vormsel (groep 8).
Wie dit heeft gemist wordt dringend gevraagd op korte
termijn contact op te nemen met pastoor Bouman.

De Gennepenaar

In memoriam
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In memoriam

Frank Portier

Tiny Jetten-Ebbers

* 26-01-1949
† 28-08-2015

* 28-02-1927
† 22-09-2015

Lieve Frank,
Je genoot volop van het leven, je was een echt
gezelschapsmens. Als jij vroeg: ‘zullen we ’t vanavond
gezellig maken’ betekende dit bij jou gezellig voor de tv
met toastjes, kaas en worst.
Je was altijd geïnteresseerd in alles en iedereen, vragen
hoe het met iemand ging en hoe ’t met de hond of
kinderen was dat was voor jou heel normaal.
Een geheim voor jou bewaren was er niet bij, jij hoorde
alles al voordat je het mocht horen.
Zo wist je ook altijd al dat je ergens heen mocht zonder
dat wij iets hadden gezegd.
Tot het laatste moment lukte het je nog om vanuit je bed
je te mengen in de groep.
Je wilde graag overal bij zijn!
Nooit meer….
Nooit meer: muziek draaien.
Nooit meer: werken bij de DIA..
Nooit meer: gezellig kletsen met je vriendin Mirjam.
Nooit meer: op vakantie met je huisgenoten en Liny.
Nooit meer: carnaval vieren in je politie pak.
Nooit meer: poppenkast spelen met Giel en Tess.
Nooit meer: rijst en sambal.
Nooit meer: je begeleiders klieren…..
Frank bedankt dat je we jou hebben mogen leren
kennen.
Af en toe hadden we piepende oren van je getetter, maar
dat getetter zullen we nu wel echt gaan missen.
Rust zacht lieve Frank.
Liefs, huisgenoten en begeleiding.

Moeders wilde nog wel, maar haar lichaam was op.
Zo was onze Moeder en Oma
Levenslustig
Empatisch
Beschaafd
Zorgzaam
Gelijkwaardigheid
Intelligent
Wilskracht
Humor
Belangstellend
Hulpvaardig
Genieter
Raadgeefster
Ruimdenkend
Gulle keukenprinses
Moeders neemt jullie mee in haar hart. Bedankt!
Allemaal bedankt voor jullie belangstelling
aanwezigheid bij het afscheid van Moeders.

In memoriam
Liesbeth Smits-Messinger
* 26-04-1926
† 25-09-2015

en
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Ik hou van je papa. Ik ben trots op je, ik zal je missen.
Bedankt voor het soms mij voor schut zetten, haha.
xxx Naomi

Betje
Schoenmakers

Ik hou van je papa en ik ga je heel erg missen.
xxx Joëlla

* 06-02-1930
† 25-09-2015

Ik mis je papa en ik hou heel veel van jou.
xxx Danischa
Ons Leonneke zei ons mam altijd...
Nu zijn jullie voor altijd samen.
Ons Pap

Lieve Mam,
Je was klein van stuk,
maar groot van hart.
We hoorden je nooit klagen,
terwijl je zoveel hebt gedragen.
Bedankt Mam, voor wat je ons hebt
gegeven en wat je voor ons hebt gedaan.
Je kinderen.
Lieve oma,
Hoe mooier de herinnering,
hoe pijnlijker is ons verdriet.
Wij danken je voor wie je was,
en wat je in ons achterliet.
Jouw kleinkinderen.
Hartelijk dank voor uw belangstelling en medeleven.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

In memoriam
Leon Vervoort
* 02-10-1974
† 27-09-2015

Nooit meer ff Leon bellen
Nooit meer vraag maar aan papa
Nooit meer Naomi heb je huiswerk
Nooit meer Cin ga je ff mee
Nooit meer meiden ga nu eens slapen
Nooit meer meiden ben trots op jullie
Nooit meer zullen wij jou stem horen
maar voor altijd bij mij en onze meiden
Leon we missen je
Ik hou van je xxx Cindy

Broertje,
we hebben veel samen gedaan, dat zal ik nooit vergeten.
De mooie tijden bij het vuur zal ik gaan missen,
zeker de leuke verhalen, het niet muggen maar motten.
Het was altijd lachen, dat zal ik gaan missen,
maar nooit vergeten. Jongen, ik hou van jou.
Je broer
Lieve Leon, wat hebben we een mooie tijd samen gehad,
jongen. Jammer genoeg veel te kort! We gaan je missen.
Houden van je. Sjef & Hansje
Dag lieve ome Leon. Nu ben je een sterretje aan de
hemel. Demano & Corlana
Love you, we zullen altijd aan je blijven denken. Voor
altijd in ons hart. Liefs Dennis en Linda
Ome Leon, altijd op schoot even knuffelen. Altijd samen
grapjes maken, we hebben super leuke herinneringen
aan je. Dikke kus Shahina en Djaily
Altijd een vrolijke lach van mij, als je tegen me zei: Heey
goeie morgen kereltje. Dag dag ome Leon. Diyaro
Rust zacht.... Chris en Riet
Geen woorden voor... Ronny Wendy Mylan
Waarom mijn broer, mijn steun en toeverlaat.
Waarom hij, hij was mijn maat.
Samen gelachen, Samen gehuild.
Samen door dik en dun, twee handen op één buik.
Waarom....
Leon rust zacht.
xxx je zusje
Bedankt voor uw belangstelling en medeleven.

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

Za
Za
Za
Za

Kerk:

10-10 16.00 uur
17.45 uur
17-10 16.00 uur
17.45 uur
24-10 16.00 uur
17.45 uur
31-10 16.00 uur
17.45 uur

Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Zo

01-11 14.00 uur

Kantoor:

Za

07-11 16.00 uur
17.45 uur
14-11 16.00 uur
17.45 uur

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

Za

viering Dichterbij
Samenzang
viering Dichterbij, GGK uit Groesbeek
Gemengd koor
viering Dichterbij, Cantica Nova uit Ottersum
Gregoriaans koor
viering Dichterbij, Jair uit Odiliapeel
Herdenkingsviering voor de overledenen van de
parochie met het koor Esperance.
Zegening van de graven, op het kerkhof Randweg
Gennep-Zuid, mmv het Gregoriaans koor.
viering Dichterbij
Samenzang
viering Dichterbij
Gemengd koor

1980 - 2015 Vijfendertig jaar parochie St. Norbertus.
Op 6 september 1980 (1e weekend in september) vond de plechtige installatie van
bouwpastoor pater R. Celie plaats door deken M. Gelissen en de getuigen pastoors
Th. Jacobs uit Ottersum en A. van Dijk uit Afferden. Tevens was de beëdiging van het
eerste kerkbestuur. De leden van het eerste kerkbestuur waren Pater R.T. Celie,
voorzitter; V.P.P. Liefrink, vicevoorzitter; A.H.J. te Brake, secretaris; C.H. Ploum,
penningmeester; Th.M. Arts, administrateur; G.A.M. Benneheij, bestuurslid; V.P.P.
van Riet, bestuurslid.
Nu 35 jaar later is een moment om in dankbaarheid terug te kijken naar de afgelopen
35 jaar, en om stil te staan bij de komende jaren. Voor veel mensen heeft de kerk een
negatieve klank. Soms komt dat door negatieve jeugdherinneringen, of omdat men
kritiek heeft op het kerkelijk gezag of op situaties of personen in de plaatselijke kerk.
Kritiek is gezond, maar die zou dan wel constructief moeten zijn. Met hulp van ieders
verantwoordelijkheid kunnen we bijdragen de kerk te verbeteren, zodat die nog
meer gaat beantwoorden aan het geestelijk doel, waar ieder van ons zijn voordeel
mee kan doen. Belangstelling, deelname aan en het verrichten van taken zijn zulke
bijdragen.
Tijdens een schriftelijke enquête in 1979 geven 80% van de inwoners van Gennepzuid te kennen, dat zij voorstander zijn van ”een eigen kerkruimte in Gennep-Zuid”.
De parochie St. Norbertus is geboren. Vele parochianen laten zien, dat zij volledig
achter de nieuwe parochie St. Norbertus staan. Binnen een periode van 5 jaar wordt
ruim f 1.000.000,00 voor de bouw van de nieuwe kerk ”gespaard”, en worden uit alle
windstreken de klokken, kerkelijke gewaden, inventaris e.d. voor de nieuwe kerk
naar Gennep-zuid gesleept. Vandaar dat de parochie St. Norbertus nog altijd trots en
dankbaar is.
Uw parochie St. Norbertus rekent voor de toekomst op Uw medewerking en steun.
Laat zien dat de kerk en parochie voor U van waarde zijn.

St. Martinusparochie
Vieringen Martinuskerk
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

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

10-10
11-10
17-10
18-10
24-10
25-10
31-10
01-11

Za
Zo
Ma
Wo
Za
Zo

07-11
08-11
09-11
11-11
14-11
15-11

19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
15.00
19.00
10.00
09.00
19.00
19.00
10.00

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Dameskoor
Samenzang
Samenzang
KBO-koor
Herenkoor
Allerzielendienst Dameskoor
Samenzang
Dames- en Herenkoor
Gildemis
Carnavalsmis mmv joekskapellen
Samenzang
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.

Carnavalmis
Volgens goed gebruik wordt het Carnavalsseizoen op de 11e van de 11e geopend met
een feestelijke Eucharistieviering in de Martinuskerk. Aan deze eucharistieviering
werken de verschillende Carnavalsverenigingen en Joekskapellen mee.
Jong en oud is in deze viering van harte welkom!

Wie helpt mee op de begraafplaats: donderdag 15-10
Gelukkig kunnen we rekenen op een mooie groep vrijwilligers, die regelmatig
samenkomt om de oude begraafplaats aan de Torenstraat te onderhouden. Op
donderdag 15 oktober (bij goed weer) gaan zij weer aan de slag. Vele handen maken
licht werk, dus: wie wil helpen, heel graag!
Uw beloning: gezelligheid bij een kop koffie in de pauze; maar meer nog de
dankbaarheid van nabestaanden, voor wie Allerheiligen / Allerzielen altijd weer even
een moeilijk moment is.

Urnendeel oude begraafplaats
Een eerste urn is geplaatst in het nieuwe urnendeel van de oude begraafplaats. We
kondigden aan deze Gennepenaar meer informatie te verstrekken, maar de vele
overlijdens deden ons besluiten die ruimte ter beschikking te stellen aan de In
Memoriams. Een volgende keer dus meer over het bijplaatsen van urnen.

De Gennepenaar

Maria Materkring
De volgende samenkomst is maandag 26 oktober.

wandelen 50+
30 Okt. Venzelderheide 9 Km
9.00u vertrekken vanaf de Goede Herder Europaplein 1
Gennep
€ 2,= p.p. buiten Gennep (we gaan dan met de auto)
Inl: G. Noij, T 213404

Op zondag 1 november organiseert het vrijwilligersteam
Unicef Land van Cuijk en Maasduinen in samenwerking
met gemeenschapshuis ’t Hökske, prinses Margrietstraat
22 Gennep, van 15.00 – 19.00 uur een culinaire
happening
EEN GRANDIOOS KOUD/WARM EN DESSERTBUFFET
BESTAANDE UIT 30 GERECHTEN UIT 10
VERSCHILLENDE LANDEN
INCLUSIEF WELKOMSTDRANKJE EN MUZIEK 15
EURO
Consumpties € 1,50
VOOR KINDEREN IS ER EEN 0% DISCOMIDDAG INCL.
ETEN VOOR 7,50 EURO
Voor opgave, mail voor 28 oktober naar
tweijers@home.nl
Betaling na binnenkomst
De wereld brandt, maar kinderen hebben ‘m niet
aangestoken!
Nooit eerder werden zoveel kinderen geconfronteerd
met geweld, angst, honger en ziekte. Nooit eerder
moesten zoveel kinderen zien te overleven in
noodsituaties. Zij hebben nú medische zorg, voeding,
water en onderwijs nodig. Nooit eerder was voor zoveel
kinderen hun toekomst in gevaar.
ZOVEEL BEGINT BIJ EEN KIND.
ALS HET TENMINSTE KIND KAN ZIJN.

Martinusgilde vraagt steun
Namens het “Sint Martinus-Gilde” van Gennep vragen wij
u, of u als inwoners van Gennep ons wil ondersteunen
om het jaarlijkse ”Sint Maartenfeest” in Gennep te
kunnen blijven organiseren. Het “Sint Martinus-Gilde”
verzorgt jaarlijks in Gennep het Sint Maartenfeest voor
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jong en oud, dit in teken van haar patroonheilige Sint
Martinus, deze deelde zijn mantel met een Bedelaar.
Om deze traditie in ere te kunnen houden heeft het “Sint
Martinus-Gilde” van de Gem. Gennep een vergunning
voor het inzamelen van gelden. Het inzamelen van de
gelden is noodzakelijk daar het anders voor onze
vereniging niet meer mogelijk is om dit te doen.
Met de ingezamelde gelden worden de volgende
onkosten van voldaan: traktaties voor de kinderen die
aan de “Sint Maartenfakkeloptocht” meedoen. Voorts
worden alle kleuters van de Basisscholen in Gennep
bezocht en krijgen een attentie.
Bovendien wordt er in het verzorgingshuis Norbertushof
en Klooster bejaardenoord Libermannhof v/d Paters v/d
Heilige Geest en ’n groot gezin in Gennep Krentenbrood
aangeboden.
De fakkeloptocht in Gennep is op zondag 8 November
2015. “Sint Martinus” te paard en de Bedelaar zullen aan
de stoet vooraf gaan, gevolgd door het “Sint MartinusGilde” en daar achter zo alweer jaarlijks ruim 300
kinderen met lampionnen. Na afloop van de
fakkeloptocht is het ”traditionele “Sint Maartensvuur”.
En zullen alle kinderen na afloop een fruit/snoepzak
krijgen.
De krentenbroden en attenties v/d kleuters worden
maandag 10 November 2015 uitgedeeld.
In de week van 19-23 oktober 2015 komen wij bij u aan
en wij hopen zo op uw steun te mogen rekenen.
Bij voorbaat Dank voor uw ondersteuning.
Bestuur “Sint Martinus-Gilde” te Gennep.

Op weg gaan
Maandag 27 Juli zijn we met een 30 tal mensen, onder
leiding van Kapelaan Martinus Rijs uit Mook, op
bedevaart geweest. Allen waren afkomstig uit Mook,
Molenhoek, Middelaar, Milsbeek, Ottersum en Gennep.
We gingen naar Remagen (Duitsland) waar de Heilige
Apollinaris vereerd wordt. Het was een mooie en
inspirerende dag, zeker voor herhaling vatbaar.
Deze bedevaart is 2 weken lang iedere dag, wordt geleid
door de Zusters en voor gegaan door de Priesters van de
Nederlandse Gemeenschap van de Gekruisigde en
Verrezen Liefde .
De maaltijd en de Kaffee mit Kuchen werd mogelijk
gemaakt door zeker 200 vrijwilligers.
Bent u op weg naar Zuid-Duitsland, is het de moeite
waard om even van de A61 af te gaan, en dan naar
Remagen te rijden, naar de Apollinariskerk/klooster
Bovendien: op zondag is de heilige Mis om 10.30,
aansluitend koffie in het Klooster.
De hele middag tussen 12.00u/16.30u bent u als
bezoekers welkom.

De Gennepenaar
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Deze slakken zijn gemaakt van klei
met een kastanje als huisje.

Het is alweer herfst aan het worden. Ga je
ook wel eens lekker naar het bos? Dan kom
je vast ook thuis met een tas vol gevonden
`schatten`. We hebben wat leuke ideetjes
verzameld over wat je met je vondsten
kunt doen, zodat je thuis nog lekker kunt
nagenieten. In de herfstvakantie heb je er
vast tijd voor!

Dit is iets moeilijker:
beplak een leeg potje
met blaadjes en zet er
een waxinelichtje in

Deze ken je vast wel:
steek prikkers in een
kastanje en omwikkel ze
met wol

Een beetje eng maar
toch leuk: maak een spin
van een dennenappel
met pijpenragers en
wiebeloogjes.

Dit is ook leuk: rijg of knoop je
vondsten aan touwtjes die je aan
een tak ophangt. Mooi om voor
het raam te hangen!

Of plak je mooiste
blaadjes op een vel
papier en teken er
bijvoorbeeld deze egel
bij.

We wensen je veel verzamel- en
knutselplezier en een fijne vakantie!

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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Vroeger (23)
Mijn leven als
misdienaar

Misdienaarsopleiding.
In sommige dingen was de pastoor uit de parochie, waar
ik misdienaar was, zijn tijd al ver vooruit. Zo ook met de
bezetting van het “Misdienaarsclubje”. Hij had al heel
snel door dat hij zijn aankomende misdienaars moest
rekruteren uit de laagste klassen van de lagere school,
want zodra de jongens in de hoogste klas zaten en
weldra naar het voortgezet onderwijs gingen waren ze
natuurlijk niet meer beschikbaar voor het
misdienaarschap. Te druk met studeren en naar
Nijmegen, Ottersum of Cuijk fietsen voor de
landbouwschool of de Mulo. Soms ook nog sporten,
waardoor van het “Misdienen” niets meer kwam.
Meisjes kwamen in die tijd trouwens helemaal niet in
aanmerking. Vrouwen mochten zelfs niet op het altaar
komen. Voor de jongens gold dat, als ze vanuit de
“Bewaarschool” naar de “Grote” school gingen, prompt
de pastoor op bezoek konden verwachten om te
informeren wanneer ze naar de misdienaars opleiding
kwamen. Bijna niemand van deze jonge kinderen durfde
de pastoor zijn verzoek te weigeren. Ook de ouders niet,
ondanks het feit dat de aspirant misdienaars vaak nog
maar kleuters waren. Toch werden ze al in het
misdienaars klasje bij de Zusters geplaatst. Als deze
“mennekes” voldoende Latijn konden stamelen, werd er
voor deze jongens een passende toog gezocht of
gemaakt.
Als ze dan, wat dat betreft klaar waren voor het
misdienaarschap, mochten ze met twee oudere
misdienaars “mee dienen”. De oudste misdienaars
namen de jongste onder hun hoede en zorgde er voor
dat alles ordelijk verliep. Zo ook die bewuste vrijdag dat ik
en mijn collega misdienaar, een piepjong misdienaartje
toegewezen kregen.
Misdienaartje in hoge nood!
Gradje was dus het “menneke” dat wij op die vrijdag de
praktijk van de edele kunst van het Misdienen moesten
bijbrengen. Hij was bijna 7 jaar en het kereltje was
behoorlijk zenuwachtig en liep al die tijd als een hondje
achter me aan. De “zenuwen” hadden hem flink te
pakken! Nu was het zo dat tijdens de preek van de
pastoor de misdienaars op een bankje mochten gaan
zitten. Gradje bleef staan en ik begreep echt niet
waarom. Ik vond wel dat het een beetje begon te stinken,
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maar dat was niet zo verwonderlijk. Mogelijk had hij in
zijn zenuwachtigheid een “windje” gelaten of misschien
was het wel het “kuilvoer” van zijn vaders boerderij, dat
aan zijn schoenen kleefde?
Maar Gradje bleef maar staan en de stank werd alsmaar
erger. De pastoor was klaar met zijn preek en keerde
terug naar het altaar. Gradje verzette echter geen stap
meer ondanks mijn aanmaningen. De pastoor kreeg ook
een vreemde geur in zijn neus, want hij tilde een voor
een zijn voeten op om onder zijn schoenzolen te kijken.
Daar was echter niets mis mee. We kregen echter al snel
in de gaten dat de stank te heftig was voor zo maar een
windje. Ik gaf een teken aan de zuster op de eerste rij die
ook voor de opleiding van de misdienaars zorgde, dat er
“iets” gruwelijk mis was met Gradje. Zr. Anysia kwam
naar mij toe en samen hebben we Gradje in de sacristie
gebracht. Daar bleek overduidelijk dat hij zijn broek “vol”
had hangen.
Met veel moeite hebben we hem ontdaan van zijn toog
en zijn superplie en deze spullen maar meteen naar de
pastoorsmeid (Dooreke) gebracht om ze te wassen. Maar
toen volgde het probleem. De zuster kon Gradje
natuurlijk niet verschonen en wassen. Ik denk niet dat ze
dat in die tijd mocht zonder “hogere” toestemming.
Komt tijd, komt echter ook raad! Het dagblad de “TIJD”
lag in de sacristie, het kan trouwens ook “TROUW” zijn
geweest, dat redding bracht. Gradje droeg, zoals
iedereen in die tijd, tot zijn veertiende jaar een korte
broek. De zuster kwam op een geweldig lumineus idee en
pakte de krant en maakte er rollen van die ze bij hem
onder in de broekspijpen duwde, zodat er niets meer uit
kon vallen. Perfecte oplossing? Ja en nee! Ik kreeg de
opdracht hem naar huis te brengen. De pastoor moest
zich maar behelpen met één misdienaar. Onderweg naar
huis bleken de rollen gemaakt van een opgerolde krant
toch niet zo vast te zitten, want geleidelijk aan glipten ze
er een voor een uit. Nog twee keer heb ik een poging
ondernomen om ze weer vast in de pijpen te duwen,
maar dat was vergeefse moeite. De weg naar zijn huis lag
bezaaid met zaken die eigenlijk in de toiletpot thuis
horen. Ik heb Gradje netjes thuis afgeleverd, maar aan
het altaar heb ik hem nooit meer gezien!
Gennep, oktober 2015.
Jan Eikholt (Gzn)

Volgende editie: 11 november
In 2015 zal de Gennepenaar nog verschijnen op 11
november en 16 december.
Dit betekent dat kopij voor de volgende editie uiterlijk
dinsdag 3 november ingeleverd moet zijn bij de redactie;
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn
doorgegeven aan Printmarkt.eu, info@printmarkt.eu
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