De Gennepenaar
St. Norbertusparochie

Gennep

St. Martinusparochie

Mooie 1e gezinsmis na de zomervakantie
In de eerste gezinsmis van het nieuwe schooljaar dachten we met kinderen na over
“De arme rijke en de rijke arme”. Je mag best geld hebben en mooie dingen. Maar je
moet daarbij nooit God vergeten en de mensen om je heen. Meer hierover op de
kinderpagina. Dank aan de werkgroep Kind&Kerk en aan ons kinderkoor!

Allerzielen

90 Jaar Spiritijnen in Gennep
Kinderkoor Muzieknootjes

Op zondag 2 oktober 2016 vierden we het 90 jaar aanwezig zijn van de Congregatie
van de H. Geest in Gennep. Dit wilde de communiteit graag vieren met de inwoners
van Gennep. Om 10.00 uur was er een feestelijke eucharistieviering in de Martinuskerk in Gennep en van 12.30 - 14.00 uur was er gelegenheid tot feliciteren in
Spiritijnenhof, Spoorstraat 159. Nogmaals van harte gefeliciteerd!
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kerk. Wij werden mede begeleid door Pastoor Schols.
Gezien de lengte van de tocht en het vroege vertrek werd
ons onderweg een kop koffie aangeboden.
Samen vierden we om 9.30 uur de H. Mis in Kranenburg.
Na afloop van de Mis bood de parochie Kranenburg alle
Bedevaartgangers Kaffee und Kuchen aan.
Wij danken iedereen die
te voet, met de fiets of
de auto daar is samengekomen om te vieren.
Dank ook aan pastoor
Scholten van Kranenburg, voor de geweldige ontvangst.

Kinderkoor Muzieknootjes
Sofie Vullings, dochter van Mark Vullings en Anneke
Arnoldussen.

Noud Jetten, zoon van Joep Jetten en Marjolein JettenGiesbers.

Bedevaart Kranenburg
De bedevaart naar Kranenburg verliep weer goed dit jaar.
Ondanks de regen hebben toch vele pelgrims weer mee
gedaan. Wij vertrokken om 06.30 uur bij de Martinus-

Onder de bezielende leiding van Jacqueline Fijnaut is het
kinderkoor weer aan het nieuwe schooljaar begonnen.

Kinderen die zin hebben om mee te zingen zijn van harte
welkom op maandag 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 26 november om 17.45
uur in de Norbertuskerk. We vieren dan de 1e zondag
van de Advent.
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Jubileumconcenrt 55 jaar Genneps
Vocaal Ensemble – zondag 9 oktober
14.30u in de Sint Martinuskerk
Het Genneps Vocaal Ensemble geeft zondag 9 oktober
een jubileumconcert in de Sint Martinuskerk. Met
medewerking van Harmonie St. Caecilia en diverse
solisten. U bent allen van harte uitgenodigd. De entree is
gratis.

Viering Allerzielen

PROGRAMMA:
9.30u Ontvangst met koffie
10.00u Inleidingswoord: Pastoor Schols
11.00u De Heilige Mis
12.00u Samen brood eten
(zelf mee gebracht lunchpakket)
13.00u Gast spreker: Pastoor Snijders
15.00u. Afsluiting
Kosten: € 5,=
Laat even weten als je niet komt,
Juul Tel: 0485-513621
Carla Tel: 0485-517420
Met vriendelijke groeten
Juul en Carla
Breng gerust iemand mee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

St. Maarten 6 november

Norbertuskerk:
Op zaterdag 29 oktober zullen in de viering van 17.45 uur
de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht,
van wie afscheid werd genomen vanuit de Norbertuskerk.
Nieuwe begraafplaats (Kampweg)
Op zondag 30 oktober zullen om twee uur ’s middags de
graven van de begraafplaats aan de Randweg worden
gezegend.
Martinuskerk:
Eveneens op zondag 30 oktober zullen in de viering van
15.00 uur de overledenen van het afgelopen jaar worden
herdacht, van wie afscheid werd genomen vanuit de
Martinuskerk.
Oude begraafplaats (Torenstraat)
Na afloop van de dienst in de Martinuskerk worden de
graven op de begraafplaats bij de oude Martinustoren
gezegend.

Zoals ieder jaar is er
in november het
“Sint Martinusfeest”.
Ook dit jaar is er op
zondag 6 november
weer een optocht
om 17.00u. Aansluitend
aan de optocht is er het
Sint Maartensvuur.

’s Middags vanaf 14.00 u
tot 16.30 u kunnen jullie
bij Jong Nederland bij de
blokhut lampionnen maken. Voor de grotere jeugd wordt de lampion van een
voederbiet gemaakt; de kleinere jeugd doet het met een
melkpak/papier. Alle jeugd mag hieraan deelnemen; je
hoeft geen lid te zijn van Jong-Nederland.
Tot ziens op 6 November, het “Sint Martinus-Gilde”.

Maria-Materkring-Gennep-Ottersum
Hallo Dames v/d Maria Materkring Gennep
Maandag 31 oktober 2016
Bijeenkomst Sacristie Parochie Ottersum
THEMA: Jesus zoon van Maria en de verloren zoon

Zo 6 november vrijwilligersdag
Uit dankbaarheid voor de parochianen die samen de
handen uit de mouwen steken voor hun kerkgemeenschap, willen we hen even in het zonnetje zetten op
zondag 6 november. Alle parochievrijwilligers ontvangen
daarvoor binnenkort een uitnodiging. Ontvangt u die
niet? Laat dan even wat weten bij één van de leden van
het kerkbestuur!
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Bisschop nodigt uit voor Bisdomdag
Het Jaar van de Barmhartigheid is voor bisschop Frans
Wiertz van Roermond aanleiding om alle leden van
kerkbesturen, pastorale teams en actieve parochievrijwilligers uit te nodigen voor een Bisdomdag. Deze
vindt plaats op zaterdag 15 oktober in Abdij Rolduc in
Kerkrade. Centraal tijdens de dag staan lezingen en
workshops over het barmhartige gezicht van de kerk in
praktijk en de toekomst van de missionaire kerk in
Limburg.

Kitty Hofmans

* 10-11-1956
† 11-09-2016

Kitty is geboren als 2e van ons gezin. Op 5-jarige leeftijd
werd er diabetes bij haar geconstateerd, wat altijd een
grote rol heeft gespeeld in haar leven. Ze heeft een fijne
jeugd gehad: in de zomer zwemmen in het buitenbad, de
4-daagse lopen, vakantie in Ermelo in de omgebouwde
bussen van de Zuid-Ooster en later veel vakanties in
Noorbeek.
Ze ging als apothekersassistente werken. Haar zicht werd
steeds minder en met veel verdriet moest ze stoppen
met haar werk en autorijden. Het inleveren van deze
vrijheid was een grote klap voor haar.

De dag begint met een eucharistieviering in de abdijkerk
van Rolduc. Daarna is er een plenair gedeelte met
lezingen. De belangrijkste sprekers zijn hoofdaalmoezenier van sociale werken Wim van Meijgaarden en bisschop Wiertz zelf. ’s Middags kunnen de deelnemers
keuze maken uit negen verschillende workshops. Meer
informatie en mogelijkheden om aan te melden zijn te
vinden op www.bisdom-roermond.nl/bisdomdag2016

Pooh en later Fieke waren een enorme steun voor haar
en vele mensen kennen het beeld van Kitty met een
rugzak om, stok en hond, lopend door Gennep. Kitty
heeft het maximale uit haar leven gehaald. Is gaan skieën
in Noorwegen en Oostenrijk, zeilen in Sardinie en op de
Loosdrechtse plassen. Heeft gezwommen met dolfijnen
in Portugal en Curaçao, en is in Lourdes en Zwitserland
geweest. Ook de trips naar Frankrijk waren haar zeer
dierbaar.
Geleidelijk heeft Kitty veel in moeten leveren met haar
gezondheid. Toen de gevolgen hiervan voor haar onaanvaardbaar werden, heeft ze besloten om te stoppen met
de dialyse om op een waardige manier afscheid te kunnen nemen.

Het geloof vieren met je hele gezin. Dat kan in het
weekeinde van 14 tot en met 16 oktober in Steyl. Het
Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom
Roermond biedt dat weekeinde een Gezinsweekend aan.
“Hoe kunnen we sterke mensen en sterke christenen
worden? Hoe kunnen we onze kinderen vormen en door
wie laten we ze vormen? Dit zijn vragen die tijdens dit
weekeinde centraal staan. In lezingen en gespreksrondes
wordt over kind en opvoeding gesproken. Wat doe ik
met de sterke en zwakke kanten in het karakter van mijn
kind? Hoe kunnen we de deugden een plek geven in de
opvoeding? Gastspreker tijdens het Gezinsweekend is
pedagoge Judith van Hoof.
Het Gezinsweekend vindt plaats van vrijdagavond 14
oktober tot en met zondagmiddag 16 oktober in het
klooster van de Missiezusters in Steyl (Venlo). Aan het
weekend kunnen gezinnen deelnemen (voor kinderen is
er een aangepast programma). Voor deelname wordt
een richtbedrag van € 200 per gezin gevraagd.
Aanmelden kan via m.rademaker@bisdom-roermond.nl.

Kitty, we zijn er trots op dat we je als (schoon)zus en
tante mochten hebben.
Familie Hofmans

In memoriam
Anton van Deursen
* 28-12-1922
† 15-09-2016

Gezinsweekend in Steyl
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Vijf mannen ontvangen diakenwijding
Op zaterdag 29 oktober wordt in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een aantal mannen tot diaken
gewijd. Het betreft vanaf dit jaar een gecombineerde
diakenwijding. Dat wil zeggen dat zich onder de wijdelingen zowel transeunt- als permanentdiakens bevinden.
In totaal ontvangen die dag vijf mannen de diakenwijding.

De reis vindt plaats in het kader van het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid. Hoogtepunt van de reis wordt zonder
twijfel de ontmoeting op dinsdag 15 november van alle
Nederlanders die dan in Rome zijn met paus Franciscus.
Ook de pelgrims van het bisdom Roermond zullen
daaraan deelnemen. De bedevaart wordt begeleid door
bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong
en priesters en diakens die goed bekend zijn in Rome.
De reis duurt van 12 tot en met 17 november. Een deel
van de pelgrims reist per vliegtuig en anderen per luxe
touringcar. In Rome wordt een programma aangeboden,
met vieringen en rondleidingen in alle belangrijke kerken
en basilieken. Maar er is elke dag ook volop gelegenheid
om op eigen gelegenheid of in kleinere groepen iets te
ondernemen.
De reis van het bisdom Roermond wordt georganiseerd
door het Huis voor de Pelgrim/Limburgse Bedevaarten in
Maastricht. De reis kost € 839 per persoon.

De transeunt-diakens zijn seminaristen die deze wijding
ontvangen als opstap naar het priesterschap. De
permanent-diakens zijn (doorgaans gehuwde) mannen
die alleen de diakenwijding ontvangen. In het verleden
werden voor deze twee groepen twee aparte wijdingsvieringen gehouden. Besloten is om voortaan op de
laatste zaterdag van oktober één gezamenlijke diakenwijding te houden. Dit is niet alleen praktischer, maar
drukt ook de verbondenheid tussen de diakens uit.
Priesters blijven immers óók diaken.
Tijdens de gecombineerde wijding worden dit jaar drie
permanent-diakens gewijd en twee transeunt-diakens.
De wijdingsplechtigheid vindt plaats in de kathedraal aan
de Markt in Roermond en begint om 10.30 uur. Alle
belangstellenden zijn van harte welkom om aan de
viering deel te nemen. Bij voorbaat dank voor uw
belangstelling en medeleven.

Laatste kans inschrijven
voor Romebedevaart
Wie nog wil deelnemen aan de bedevaart van het
bisdom Roermond naar Rome moet zich nu snel
inschrijven. Enkele honderden deelnemers hebben dat al
gedaan. De laatste plaatsen worden nu verdeeld. Het
bisdom Roermond biedt deze bedevaart aan in
samenwerking met het Huis voor de Pelgrim uit
Maastricht.

Voor aanmeldingen of meer informatie:
www.huisvoordepelgrim.nl. Bellen of mailen kan ook:
043-3215715 of info@huisvoordepelgrim.nl.
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Koren en diensten
Za

08-10 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 09-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij” mmv Jair
Gemengd koor
Samenzang
Herenkoor

Za

15-10 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 16-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Samenzang

Za

22-10 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 23-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Herenkoor

Za

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
H.Mis met herdenking overledenen van de parochie. Samenzang.
Samenzang
Samenzang
Zegening van de graven, op het kerkhof Randweg Gennep-zuid, mmv het
Gregoriaans koor.
Gebedsdienst met herdenking overledenen van de parochie;
aansluitend zegening graven Torenstraat

29-10 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 30-10 10.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
Di
Za

01-11 19.00 uur
05-11 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 06-11 10.00 uur

Martinuskerk
Martinuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Hoogfeest Allerheiligen
Gebedsviering “Dichterbij”
Koor Esperance
Samenzang
H.Mis in het teken van de parochievrijwilligers, mmv Dames- en Herenkoor
en Gilde St. Martinus
 vervolg op blz. 7
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 vervolg van blz. 6
Vr

11-11 19.00 uur

Za

12-11 16.00 uur
17.45 uur

Zo 13-11

19.00 uur
10.00 uur

Martinuskerk
Opening Carnavalsseizoen
Norbertuskerk
Gebedsviering “Dichterbij”
Norbertuskerk
Gemengd koor
Martinuskerk, samenzang
Martinuskerk, samenzang

St. Norbertusparochie
U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie St. Norbertus
storten op de rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van parochie St.
Norbertus.
Kerkbijdragen:
t/m aug. 2015 - € 9.991,14
t/m aug. 2016 - € 9.725,84
Collecten:
t/m aug. 2015 - € 2.690,43
t/m aug. 2016 - € 2.754,11

Tevens is er van di-vr iedere avond om 19.00 uur een
avondmis in de dagkapel van de Martinuskerk, tenzij in
het weekend ervoor anders bekend gemaakt. Op iedere
dinsdag is om 19.00 uur een avondmis in de Norbertushof, Kleermakersgroes.

Carnavalmis 11 November
Volgens goed gebruik wordt het Carnavalsseizoen op de
11e van de 11e geopend met een feestelijke Eucharistieviering om 19.00 u in de Martinuskerk. Aan deze
eucharistieviering werken de verschillende Carnavalsverenigingen en Joekskapellen mee. Jong en oud is in
deze viering van harte welkom!

Kerkbalans 2016
In verband met de actie kerkbalans 2016 hebben we in
het januarinummer van de Gennepenaar een oproep
geplaatst om mee te doen met de Kerkbijdrage voor
onze parochies.
Veel parochianen hebben hieraan weer gehoor gegeven
en hebben een bedrag/bedragen overgemaakt om het
parochiewerk financieel te ondersteunen. Hartelijk dank
aan allen die hieraan hebben bijgedragen. Ook zijn er
veel parochianen die de bank een opdracht tot
automatische betaling(en) van de kerkbijdrage hebben
gegeven of de parochie een machtiging voor een
automatische incasso hebben verstrekt. Maandelijks, per
kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks wordt dan een bedrag
overgeschreven naar de parochie. Ondanks dat velen
meedoen, lopen de inkomsten iets terug. Uw bijdrage is
van groot belang om het parochiewerk in stand te
houden, maar ook voor het bekostigen van de vaste
lasten en het onderhoud van de gebouwen. Langs deze
weg doen we een oproep om nog eens na te kijken of u
al heeft meegedaan aan de kerk-bijdrage. De pastoor en
de vele vrijwilligers in onze parochie proberen het
pastorale werk levendig te houden, maar financiële
middelen zijn hiervoor echt nodig.

St. Martinusparochie
De kerkbijdrage voor de parochie St. Martinus kunt u
storten op de rekening:
NL95 RABO 0135 0361 19 ten name van parochie St.
Martinus.
Kerkbijdragen:
t/m aug. 2015 - € 15.387,21
t/m aug. 2016 - € 14.183,85
Collecten:
t/m aug. 2015 - € 7.266,19
t/m aug. 2016 - € 7.041,53
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar!
Nota bene. 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.
We rekenen op uw steun.

De Gennepenaar
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Dit keer staat de pagina in het teken van De gezinsviering van 25 september
Op zondag 25 september stond de eerste gezinsviering met Pastoor Kessels op het
programma. Het was een gezellige viering, waarin iedereen even aan elkaar moest wennen
maar er gelukkig ook veel vertrouwd was.
De Muzieknootjes zongen prachtige liedjes, Deken
Huisman was erbij, de teksten van de Mis stonden
op het grote scherm zodat iedereen ze kon lezen en
alle kinderen kwamen bij elkaar op de trappen van
het altaar zitten om naar de pastoor te luisteren.
Hij vertelde een mooi verhaal over een rijke man
die zijn rijkdom niet wilde delen met een arme,
zieke man. De rijke man had wel veel geld en
spullen, maar geloofde niet in God. Daardoor was
hij eigenlijk armer dan Lazarus, de arme man!

Het was prachtig weer, dus na de Mis konden we koffie en limonade drinken
in de tuin! Natuurlijk was er ook iets lekkers en terwijl de volwassenen
kletsten, werd er door de kinderen druk geknutseld en gespeeld.

Wij vonden het een fijne ochtend en we hopen nog vele mooie
vieringen en activiteiten te mogen gaan organiseren met Pastoor
Kessels! Kom je dan ook? Houd de Gennepenaar in de gaten voor de
agenda.
Binnenkort wordt er weer van alles georganiseerd, waaraan je mee mag doen!
6 November: Lampionnentocht Sint Maarten
26 November: Adventskrans knutselen in Buurthuis van Ons en aansluitend de Mis in de Norbertuskerk
16 December: Levende Kersttocht in Gennep Zuid
Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor, Linda van Elst en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Kessels
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl

Kinderpagina 21 , oktober 2016
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Vroeger (32)
Mijn leven als misdienaar
De ”na oorlogse” tijd.
Diegene die de tijd direct
na de 2e wereldoorlog
(1945-1950) nog hebben
meegemaakt zullen het
kunnen beamen, het was
een ruige tijd. Eten en
onderdak, hoorde tot de
eerste levensbehoeften.
Het “mijn en dijn” was in
die tijd flink wat vervaagt.
Als men honger had of
men had het koud dan
nam men wat men nodig had. Paardendekens lagen
overal en soms zaten er nog bloedvlekken in. Overgebleven blikjes “Cornedbeef” van de Canadese soldaten
die plotseling verder moesten lagen op plaatsen waar
een keukenwagen had gestaan. Soms lagen er ook
levensmiddelen in de kapot geschoten treinwagons. Wij
wisten ze haarfijn te vinden. Ingedikte room in blik en
noodrantsoenen lagen voor het oprapen. Maar ook
mijnen en z.g. “blindgangers” (niet ontplofte granaten)
lagen op veel plaatsen.
Landbouwkrediet
Het was in die tijd dat mijn vader van het fonds
“Landbouwherstel” de mogelijkheid kreeg om twee
koeien en 10 schapen aan te schaffen. De verkoper deed
er voor de aardigheid een jong geitje gratis bij !

Dit geitje was enigszins gehandicapt en dus niet
verkoopbaar. Hij had een scheef nekje en het leek dat hij
je altijd vragend met een scheef kopje aankeek.

De koeien waren er voor om de boerderij weer
enigszins op gang te helpen met de z.g. “Marshallhulp”
De schapen, ja dat was een slimme zet van mijn vader,
want deze wollige dieren aten al het ruige gras en
kruiden op. Daarbij was de wol een welkome aanvulling
om garen van te spinnen en hier allerlei kleren van te
maken.
Met Elsje op pad.
Met het geitje hadden wij de meeste schik. We noemden
het “Elsje”omdat ze uit Elst in de Betuwe kwam. Elsje was
een heel komisch diertje. Ze mocht van ons overal mee
naar toe, zelfs naar school. Met een touw aan een paal
werd ze tijdens de schooluren zolang maar in de buurt
van het noodlokaal gezet. In die tijd hadden we maar 3
uur les in verband met het gebrek aan lokaliteit. Dus ze
stond na die drie uur netjes te wachten. Ze had haar
buikje rond gegeten. Dat ging goed totdat ze op een keer
niet goed genoeg vastgebonden was en ze los rukte en
boven op een oude legerjeep was geklommen. De eigenaar vond het niet zo leuk, maar er was niets beschadigd
dus het liep met een sisser af.
Als jong misdienaartje vond ik dat Elsje best mee
mocht naar de noodkerk. Dat gebeurde op een door-deweekse dag dat ik haar meegenomen had en voor de
noodkerk aan een hek had vastgebonden. Het was net
voor het uitreiken van de H.Communie, dat Elsje met een
scheef kopje de noodkerk kwam binnen gestapt. Ik
hoorde aan de hilariteit dat er iets bijzonders was. De
parochianen die in een rij voor de communiebank
stonden lieten haar netjes voorbij gaan en aaiden haar
zelfs over de rug. “Jan doe dat beest weg” beet de
pastoor mij toe, wat ik natuurlijk met de meeste spoed
deed. Met mijn misdienaarkleren aan heb ik haar naar
buiten gebracht en weer stevig vastgebonden.
Nog steeds denk ik dat “iemand” haar losgemaakt heeft en voor de open deur van de noodkerk heeft
gezet. Het was ook in die tijd dat we in de noodkerk, wat
eigenlijk niet meer was als een wat ruim uitgevallen
kamer,dat er een kind gedoopt zou worden. Nu hadden
we in de noodkerk natuurlijk nog geen echte doopvont,
maar een glazen kom op een bloementafeltje. Toen Peter
en Meter met de baby en de pastoor en ik bij de geïmproviseerde doopvont kwamen, keken we toch wel even
heel raar op. Wat bleek, in de glazen kom zwommen
zeker tien kikkervisjes (Dikkopjes) !! Ja wat nu ?? “Jan ga
de kan met wijwater maar halen”, zei de pastoor en de
doopplechtigheid ging met het wijwater uit de kan
gewoon door. Na afloop van de doop kreeg ik opdracht
van de pastoor om de kikkervisjes maar in de “Leigraaf”
uit te zetten. Het jaar nadien bleken er heel veel kikkers
in de “Leigraaf” te zitten. Of dit iets te maken had met
het wijwater durf ik niet te beweren !
Gennep Okt. 2016.
Jan Eikholt (Gzn.)
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MISSIO Wereldmissiemaand 2016:
FILIPPIJNEN
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/
Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen.
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centrum is opgericht als opvang voor dakloze gezinnen.
“Het huis geeft niet alleen een tijdelijk veilig onderdak”,
zegt zuster Cecille. “Het helpt de gezinnen ook bij
beroepscursussen. Zo kunnen de mensen in hun levensonderhoud voorzien.” Help onze medegelovigen in de
Filippijnen in hun streven naar een menswaardig
bestaan. Geef aan MISSIO/Pauselijke Missiewerken in de
collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage
op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

Academie Rolduc over monastiek leven
Land van tyfoons. Steeds weer worden de Filippijnen
getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de
supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van
vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood.
Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen
huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de
vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.
Armoede: Leven op straat, op het water of naar het
buitenland. De armoede in de Filippijnen is groot. Niet
alleen bij de vissers in Tacloban, maar ook bij Guillermas
Vitmy in Manila. Zij leeft er met haar driejarige zoon
Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. ’s
Avonds richt ze in het zijspan een bed in voor haar en
haar zoontje. Een andere overnachtingsmogelijkheid
hebben de twee niet. In Navotas, een van de grootste
slums, wonen veel mensen te midden van het vuilnis in
drijvende barakken op de rivier. Het ruimtegebrek, geen
sanitaire voorzieningen, vaak geen elektriciteit – dat alles
nemen de mensen op de koop toe, zolang ze maar een
betaalde baan vinden. Veel anderen, met name vrouwen,
zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland.
Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met
seksueel geweld. De Filippijnse regering stimuleert de
arbeidsmigratie. Ze ziet de menselijke arbeidskracht als
het belangrijkste exportproduct van het land. Anderen
noemen het een vorm van moderne slavernij.
Getuigen van barmhartigheid. Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen
in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in
hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid.
Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons. Zo hebben de
Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de
bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in
Tacloban. Zuster Celine Saplala: “De gezinnen hebben
een veilige plaats nodig waar ze menswaardig kunnen
leven. Ook hun psychische wonden moeten kunnen
genezen.” In Manila is zuster Cecille Ido de drijvende
kracht achter het gezinscentrum ‘Tuluyan’. Het gezins-

Leven als een monnik? Wat is dat precies? Waarom
kiezen mensen ervoor? Welke betekenis heeft het
monastieke leven voor de Kerk in de 21e eeuw? Hierover
spreekt abt Malachias Huijink o.c.s.o. op vrijdag 21
oktober tijdens een bijeenkomst van de Academie
Rolduc. Huijink studeerde theologie aan de Katholieke
Theologische Universiteit te Utrecht en trad in 1982 in bij
de Cisterciënser-Trappisten van Abdij Lilbosch in Echt. In
1987 legde hij zijn plechtige gelofte af en ontving hij de
monnikswijding. In 1988 werd broeder Malachias tot
priester gewijd. Sinds 2009 is hij abt van zijn gemeenschap.
De lezing is voor iedereen toegankelijk. Belangstellenden
kunnen inschrijven. Kosten: vijf euro per bijeenkomst. De
lezingen worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade.
Aanmelden kan via academie.rolduc@gmail.com.

Kalender 2016
Zo 09-10

Za 29-10 17.45
Zo 30-10 14.00
Zo 30-10 15.00

Di
Zo
Zo
Za
Vr
Za

01-11
06-11
06-11
26-11 17.45
16-12
24-12

Concert Genneps Vocaal Ensemble
St. Martinuskerk 14.30 - 17.00 uur
Herdenking Overledenen Norbertus
Zegening graven Kampweg
Herdenking Overledenen Martinus;
aansluitend zegening graven
Torenstraat
Hoogfeest Allerheiligen
Vrijwilligersdag
Sint Maarten
Gezinsmis Advent
Kersttocht
Kerstavond

Volgende edities

De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 16 november
en 14 december. De kopij dient telkens in de week ervoor
op de dinsdag te worden aangeleverd. Voor de volgende
editie is de deadline dus dinsdag 8 november.

De Gennepenaar
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