De Gennepenaar
St. Norbertusparochie
Boekpresentatie
‘deken Huisman Mijn jawoord’

Allerzielen

Kinderkoor
‘de Muzieknootjes’

Gennep

St. Martinusparochie

Een update omtrent ons kerkbestuur
Het kerkbestuur bestaat uit vrijwilligers. Parochianen die zich met hart en
ziel inzetten voor de kerkgemeenschap. Mensen met verschillende achtergronden
die hun kennis en kunde ter beschikking stellen, opdat onze parochies met zorg
bestuurd worden. Een kerkbestuurslid “zit” vier jaar; daarna kan de functie eventueel
met eenzelfde periode worden verlengd.
Ons huidig kerkbestuur wordt gevormd door pastoor Kessels (voorzitter);
Riet Graat-Janssen (vice-voorzitter); Frans Welles (aftredend secretaris); Holger
Rodoe (nieuwe secretaris); Frits Sanders (penningmeester); Dory Murray-Teunissen
(lid); en Monique Rutten-Janssen (lid).
Op dit moment is Frans Welles, onze secretaris, aftredend. Wij danken hem
voor zijn inzet en betrokkenheid en we wensen hem alle goeds toe. Tevens hebben
we reeds een tijd geleden zijn opvolger, Holger Rodoe, verwelkomt in ons
kerkbestuur. Heel fijn dat hij deze taak op zich heeft willen nemen!
Om nieuwe kerkbestuursleden de kans te geven om zich stap voor stap in te
werken, heeft het bisdom enkele leden de ruimte gegeven om langer aan te blijven.
Zodoende kan het stokje langzaam maar zeker doorgegeven worden en is er meer
gelegenheid om elkaar te leren kennen, in te werken en voor te bereiden op de
nieuwe taak.
Momenteel is ons kerkbestuur op zoek naar een nieuw lid om ons team te
komen versterken. Daarom heel concreet onze vraag aan u: voelt u er iets voor om
kerkbestuurslid te worden? We hebben u nodig!
U bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen met één van de
kerkbestuursleden of met de pastoor. Kom gerust eens langs voor een gesprek,
onder het genot van een kop koffie of thee. U bent méér dan welkom!
Pastoor Kessels

5 november vrijwilligersdag
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

Een parochie kan echt niet bestaan zonder vrijwilligers. De H. Martinus- en
H. Norbertusparochie zijn trots op het grote aantal mensen dat zich inzet voor de
kerk én de medemens. Het kerkbestuur is blij en dankbaar voor de inzet van de
vrijwilligers. Daarom wordt er op zondag 5 november 2017 om 10.00 uur een
Eucharistieviering gehouden in de H. Martinuskerk waarvoor iedereen en natuurlijk
met name de vrijwilligers zijn uitgenodigd. Na afloop van die Eucharistieviering zijn
alle vrijwilligers, inclusief acolieten en het kinderkoor uitgenodigd voor een gezellig
samenzijn. De vrijwilligers ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging, maar de
datum 5 november kan alvast gereserveerd worden.

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

Yonah Küppers, zoon van Rob Küppers
en Wies de Beijer- Küppers, 1e Dwarsweg.

Zing je mee in ons kinderkoor?
Leuk én leerzaam!

Armin Reintjes,
zoon van René Reintjes en
Kim Reintjes-Verwaaijen, Dr. Nolensstraat.

Givaya Amanupunnjo,
dochter van Chesney Amanupunnjo
en Sabrina Martodihardjo, Willem Boyeweg.

De kinderen van Kinderkoor ‘de Muzieknootjes’ repeteren elke donderdagmiddag na school in het zaaltje
achter de pastorie. Onder de bezielende leiding van
Jacqueline Fijnaut worden allerlei soorten liedjes aangeleerd, soms zelfs met een bijpassend dansje. Tijdens de
gezinsvieringen, de carnavalsmis en op Kerstavond zingt
het koor. Op verzoek ook elders. Het kinderkoor is een
vrolijk koor. Van zingen wordt je blij. Een kind bij het koor
leert muziek, ritme en krijgt het vertrouwen om voor een
groep te staan. Een unieke kans dus. Er wordt geen contributie gevraagd, wel inzet. Jongens en meisjes vanaf
groep 4 zijn welkom om zich aan te sluiten bij het koor.
De wat oudere kinderen krijgen in een apart groepje nog
extra zangles.
Wilt u meer weten? Kijk op de facebookpagina
van: Kinderkoor de Muzieknootjes of kom samen met uw
(klein-)kind eens kijken tijdens de repetitie op donderdag
vanaf 14.15 uur in het zaaltje van de pastorie. (Ingang
tegenover de Aldi).
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1e H. Communie en H. Vormsel 2018
Op de scholen in Gennep is
(wordt) een aanmeldingsformulier uitgereikt voor de
eerste H. Communie (groep 4)
en het H. Vormsel (groep 8).
Wie dit formulier ná 6 oktober
nog niet heeft ontvangen kan
contact opnemen met pastoor
Kessels:
Tel.nr.: 0485-511888.
E-mail: info@parochie-martinus-gennep.nl

Communie Stuurgroep
Voor dit schooljaar, 2017-2018, ben ik op zoek naar
iemand die het leuk vindt om gedurende 1 jaar mee te
lopen als lid van de Communie stuurgroep en daarna het
stokje van mij wil overnemen.
Wat houdt het precies in?
Als lid van de Communiestuurgroep, ben je
voorzitter van de vergaderingen die plaatsvinden ter
voorbereiding op de 1e H. Communie van kinderen van
de Ratel en eventueel andere scholen in Gennep. Dit zijn
ongeveer 3 tot 4 vergaderingen per jaar.
Verder ben je 1e aanspreekpunt voor ouders
waarvan een kind de Communie doet. De ouders zelf
zitten in diverse werkgroepen en voeren verder de
voorbereidingen uit. Hier heb je zelf weinig tot geen werk
aan, behalve als je zelf een Communicant hebt, dan heb
je hierin een dubbel rol.
Daarnaast leid je de generale repetities, Presentatieviering en Communieviering in goede banen.
Ik heb dit de afgelopen jaren als erg leuk ervaren,
waarvan 2 jaar zelf met een Communicant. Echter dit
schooljaar wordt mijn 5e jaar en dat vind ik een mooi
moment om het stokje door te geven.
Ik hoop dat er 1 of 2 ouders zijn die het leuk
vinden om dit vervolgens ook weer een aantal jaren te
doen, zodat de Communie de komende jaren ook
doorgang kan vinden.
Als je meer informatie wilt of je wilt je aanmelden, stuur
dan een mailtje naar:
melanie.jansenvanlendt@gmail.com
of bel me via 06-42138300.
Met vriendelijke groet,
Mèlanie Jansen-van Lendt

Openingsmis Carnaval en
St. Martinusfeest op
11 november 2017
Volgens goed gebruik wordt het Carnavalsseizoen op de
11e van de 11e geopend met een feestelijke
Eucharistieviering. Van harte welkom jong en oud:
zaterdag 11 november
om 11.00u in de H. Martinuskerk
Aan deze Eucharistieviering werken de verschillende
Carnavalsverenigingen en Joekskapellen mee.
Daarnaast is er op diezelfde dag het “Sint Martinusfeest”.
De Martinusoptocht zal zijn om 17.00u. Aansluitend aan
de optocht is er het Sint Maartensvuur op de Groes.
’s Middags kunnen de kinderen vanaf 14.00u op de
Markt bij het stadhuis lampionnen maken.
Tot ziens op 11 november!

Maria-Materkring-Gennep-Ottersum
Een rustmoment
in je drukke leven.
Praten, luisteren,
meedenken en nadenken.
Samen met vrouwen
onder elkaar.
Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom bij onze
Maria Materkring Gennep/Ottersum. Of kom gewoon!
Maandag 16 oktober 2017
in het zaaltje van Johannes de Doperkerk te Ottersum
Thema: “Kerk en geloof in Zuid-Afrika”

PROGRAMMA:
9.30 u Ontvangst met koffie
10.00 u Inleiding: Kapelaan
Sebastiaan
11.00 u Heilige Mis met
Stiltemoment
12.00 u Lunch (zelf meebrengen)
13.00 u Gastspreker: Pastoor Kreuwels
15.00 u Afsluiting
Kosten: € 5,=
Inlichtingen: Maria Materkring Gennep/Ottersum
Juul Tel: 0485- 513621/ 06-20575674
Carla Tel:0485- 517420/ 06-55925833
Volgende datum: 18 december 2017
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Vieringen Allerzielen 2017

Doreen Stein - Gerritsen
* 06-11-1933
† 15-08-2017

In het weekend van 28 en 29 oktober herdenken we
onze dierbare overledenen, met name die van het
afgelopen jaar. De families zullen daarvoor een uitnodiging krijgen.

H. Norbertuskerk:
Op zaterdag 28 oktober zullen in de Eucharistieviering
van 17.45 uur de overledenen van het afgelopen jaar
worden herdacht. Het koor Esperance zal zorgen voor de
muzikale opluistering.
H. Martinuskerk:
Op zondag 29 oktober zullen in de Eucharistieviering van
10.00 uur de overledenen van het afgelopen jaar worden
herdacht. Het herenkoor zal zorgen voor de muzikale
opluistering.
Wij danken U Heer, God
voor onze Doreen
die ons zo nabij en dierbaar was
en die nu is weggevallen
uit onze wereld.
Wij danken U
voor alle goedheid en liefde
die van haar is uitgegaan
en voor de vreugde die zij heeft gebracht.
Wij danken U
dat zij door haar lijden
gehoorzaamheid heeft geleerd
en dat zij, zo vergankelijk als zij was,
een mens geworden is om van te houden.
Wij bidden U
dat wij, die allen met haar verbonden waren,
nu ook, omwille van haar dood,
dieper met elkaar verbonden mogen zijn.
De laatste twee jaar werd ze liefdevol verpleegd in het
Libermannhof Zorgcentrum in Gennep. De uitvaartdienst
heeft plaatsgevonden op 19 augustus 2017 in de Sint
Martinuskerk te Gennep, waarna we haar begraven
hebben op het parochiekerkhof aldaar. We danken u
voor uw steun en medeleven rond het overlijden van
Doreen. Namens Jan, kinderen en kleinkinderen.

Oude begraafplaats (Torenstraat)
Op zondag 29 oktober, na afloop van de Eucharistieviering in de H.Martinuskerk (± 11.00 uur), worden de
graven op de oude begraafplaats aan de Torenstraat
gezegend.
Nieuwe begraafplaats (Kampweg)
Op zondag 29 oktober worden om 14.00 uur de graven
van de nieuwe begraafplaats aan de Kampweg gezegend.

Vrijwilligers op de oude begraafplaats
Gelukkig kunnen we rekenen op een groep vrijwilligers
die regelmatig samenkomt om de oude begraafplaats
aan de Torenstraat te onderhouden. Dank daarvoor!!!
Wie zou hen willen meehelpen? Vele handen maken licht
werk. Daarnaast is er de gezelligheid bij een kop koffie in
de pauze en de dankbaarheid van
nabestaanden wiens dierbare overledene daar begraven ligt en voor
wie wij 28/29 oktober bidden. Als u
wilt meehelpen kunt u contact
opnemen met Dré Jetten (540862)
of pastoor Kessels (511888).
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Proficiat deken Huisman!

‘Mijn Jawoord’ nog steeds te koop

Zaterdagavond 30 september
j.l. heeft burgemeester Peter
de Koning na afloop van de
Eucharistieviering in de Heilige
Martinuskerk aan em. deken
E. Huisman de gemeentelijke
onderscheiding ‘De Ganapja’
uitgereikt.

Foto: gennepnu.nl

Beste deken Huisman,
mede namens de
kerkbestuursleden:
van harte gefeliciteerd!

We denken dankbaar terug aan de drie decennia dat u
hier in Gennep pastoor-deken bent geweest. Uw grote
betrokkenheid bij de mensen, vanaf het begin van hun
leven tot en met het einde, in voor- en tegenspoed. Uw
geweldige inzet al die jaren als goede herder die zijn
leven geeft voor zijn schapen. Uw nabijheid bij vele
verenigingen en organisaties.
U heeft in een periode van ongeveer 30 jaar uw stempel
gedrukt op de Gennepse samenleving. U heeft zovele
mensen ondersteund en dat doet u trouwens nog steeds.
Uw hart gaat uit naar Jezus Christus; Hij is altijd uw
belangrijkste levensgezel geweest. Hij heeft u een
bijzondere liefde gegeven voor Zijn Kerk en die liefde
heeft u op uw beurt doorgegeven aan ons allen. Wij zijn
erg dankbaar dat wij u al zo lang in ons midden mogen
hebben. We hopen dat u ‘bij leven en welzijn’ nog vele
jaren in onze Gennepse gemeenschap mag verblijven.
Een hartelijke en broederlijke groet,
Pastoor G. Kessels

De Goede Herder, glas-in-lood, H.Martinuskerk Gennep

Foto: Frans Thonen

Afgelopen zaterdag werd na afloop van een druk
bezochte dienst in de St. Martinuskerk aan em.-deken
Everardus Huisman het eerste exemplaar van ‘Mijn
Jawoord’ overhandigd. Het door Truus Hopman geschreven en rijk geïllustreerde boek vertelt over het
leven van de deken vanaf zijn kinderjaren en zijn
fameuze Oud- en Nieuwjaarspreek in 2010 waar nu
nog steeds over gesproken wordt.
Truus Hopman ging drie jaar lang op zoek naar de
persoon achter de deken en wist de inmiddels 93jarige
ontroerende en openhartige verhalen te ontlokken.
Het door Printmarkt.eu uitgegeven boek is inclusief
fraaie boekenlegger voor € 12,50 te koop bij BRUNA en
Printmarkt.eu aan de Poel 12 in Gennep.
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Koren en diensten
Za

07-10 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 08-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gregoriaans koor
Samenzang
Gezinsmis met kinderkoor

Za

14-10 17.45 uur
19.00 uur
Zo 15-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gemengd koor
Samenzang
Dameskoor

Za

21-10 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 22-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
Samenzang

Za

28-10 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 29-10 10.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Koor Esperance. H.Mis met herdenking overledenen van de parochie.
Samenzang
Herenkoor. H.Mis met herdenking overledenen van de parochie.
Zegening van de graven op het oude kerkhof aan de Torenstraat.
Zegening van de graven op het nieuwe kerkhof aan de Kampweg,
mmv het Gregoriaans koor.

Wo 01-11 19.00 uur
Za 04-11 16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 05-11 10.00 uur

Martinuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Hoogfeest Allerheiligen
Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang
H.Mis in het teken van de parochievrijwilligers, mmv Dames- en Herenkoor

Za

Martinuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Openingsmis Carnaval en tevens Gildemis
Gregoriaans koor
Samenzang
Samenzang

11-11 11.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
Zo 12-11 10.00 uur
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Samen onze Kerk in balans houden

Zondag 8 oktober Gezinsmis

In verband met de actie Kerkbalans 2017 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 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. 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 kerkbijdrage 2017.

De eerste gezinsmis van het nieuwe schooljaar vieren we
a.s. zondag 8 oktober om 10.00u in de H. Martinuskerk.
Ons kinderkoor zal weer zingen. Graag nodigen wij alle
jonge gezinnen uit om hierbij aanwezig te zijn.

De pastoor en de vele vrijwilligers in onze parochie
proberen het pastorale werk levendig te houden. Zodat
u en de generaties ná u gebruik kunnen blijven maken
van de kerkgebouwen en de sacramenten (Doopsel,
Communie, Vormsel, Ziekenzalving etc.). Alleen met uw
financiële middelen is dit mogelijk! Voor uw bijdrage
zijn we u oprecht dankbaar! We rekenen op uw steun.
H. Martinusparochie
De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus kunt u
storten op de rekening: NL95 RABO 0135 0361 19
ten name van parochie H.Martinus.
Kerkbijdragen:
t/m aug. 2016 - € 14.183,85
t/m aug. 2017 - € 16.023,03
Collecten:
t/m aug. 2016 - € 7.041,53
t/m aug. 2017 - € 5.396,72
St. Norbertusparochie
U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus
storten op de rekening: NL61 RABO 0140 6106 42
ten name van parochie H.Norbertus.
Kerkbijdragen:
t/m aug. 2016 - € 9.725,84
t/m aug. 2017 - € 9.896,58
Collecten:
t/m aug. 2016 - € 2.754,11
t/m aug. 2017 - € 2.044,92

Gerardus kalender 2018
Elke dag een beetje spirit.
Kosten: € 7,00
Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed
mee te beginnen.
Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels, informatie.
Verkoopadressen:
Mevr. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep Tel: 0485-517420
Mevr. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep Tel: 0485-51119
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Opbrengst /evaluatie nieuwe kerkplein

Harmonie Unitas et Fidelitas zoekt!

Na de Sacramentsprocessie is ons nieuwe kerkplein
feestelijk ingezegend. Ontwerper Ton van Bergen en
projectbegeleider Harm Teunissen werden op dat
moment extra in het zonnetje gezet. Rob Maassen van
Gebra was verhinderd en heeft zijn bloemetje thuis
bezorgd gekregen. De meeste werkzaamheden zijn nu
afgerond. Zelfs de ingang aan de kant van de dagkapel
heeft een automatische deuropener gekregen. Aan de
kant van de Zuid-Oostwal worden binnenkort nog enkele
bomen geplaatst. En dan kunnen we met z’n allen trots
zijn op een prachtig en zeer bruikbaar nieuw kerkplein in
Gennep. Extra toebehoren op het plein, zoals de verlichting en de zitbankjes, zijn mede mogelijk gemaakt door
de opbrengst van enkele acties én de gulle bijdragen van
diverse parochianen.

Dit jaar viert de Gennepse harmonie
haar 200ste verjaardag
Ja, u leest het goed. De harmonie bestaat al 200 jaar en
is op zo’n drie andere korpsen na, de oudste van het
land. Iets waar we bijzonder trots op kunnen zijn. Door
het jubeljaar heen, zijn er diverse activiteiten, maar heel
bijzonder is toch wel de tentoonstelling in Museum het
Petershuis in Gennep. Deze zal half december muzikaal
worden geopend. Juist voor die tentoonstelling zoekt de
organisatie nog wat bijzondere stukken, eventueel in
bruikleen. Denk aan oude muziek die is gespeeld, een
bijzondere foto, bekers, programma’s en prijzen. Hebt u
de harmonie nog op film? Dan zou de harmonie deze film
graag kopieëren en vertonen in het museum. In het bijzonder is de organisatie nog op zoek naar een filmpje
van de bouw van het voormalige repetitielokaal aan
‘t Straatje. Dus... zoek in alle hoeken en gaten ook bij uw
ouders, opa’s en oma’s. Het is mooi om de geschiedenis
levendig te houden en zonde om deze in de container te
gooien. Er wordt voorzichtig met uw spullen omgegaan.
Hebt u iets of wilt u meer weten? Neem dan contact op
met Nellie Zeemering via 0485-514148. De harmonie
én de bezoekers van het museum zijn u zeer dankbaar.

Bij de opening van het repetitielokaal in 1965, met het
kunstwerk van de hand van Peter Roovers.
Foto: Gennepnu.nl
De mooie opbrengst van de actie ‘Kerkplein’ is maar liefst
€ 4593.50. Graag bedanken wij iedereen die, op welke
wijze dan ook, heeft bijgedragen aan de totstandkoming
van het nieuwe plein.
Heel hartelijk dank voor alle steun!!!
Kerkbestuur H. Martinus en H. Norbertus.

Wandelen 50+
27 oktober 2017:
Mook de Biesselt
9.00 uur vertrekken vanaf MFC ‘de Goede Herder’
Europaplein 1 Gennep
€ 2,= p.p. buiten Gennep (we gaan dan met de auto)
Inl: G. Noij, tel: 0485-213404
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Fakkeltocht Roermond - 7 oktober
Al jaren traditie op de eerste zaterdag van oktober: een
bidtocht met fakkels van de Sint-Christoffelkathedraal
aan de Markt in Roermond naar het bedevaartsoord van
Onze Lieve Vrouw In ’t Zand. Dit jaar wordt de Fakkeltocht voor de 31e keer gehouden. Om 18.30 uur is er een
eucharistieviering in kathedraal, geleid door hulpbisschop
Everard de Jong. Na de mis - zo rond 19.30 uur - vertrekt
de stoet met fakkels en lampionnen naar de ongeveer
twee kilometer verderop gelegen Kapel In ’t Zand.

Omdat het deze maand honderd jaar geleden is dat
Maria verscheen aan drie herderskinderen in het
Portugese Fatima, zal de fakkeltocht dit jaar in het teken
staan van de boodschap die Maria daar achterliet.
De tocht wordt afgesloten met een korte gebedsdienst.
Aansluitend is er voor belangstellenden gelegenheid tot
aanbidding van het Allerheiligste en het ontvangen van
het sacrament van boete en verzoening. Op het plein
vóór de kapel worden drankjes en snacks aangeboden. Er
rijdt een pendelbus om deelnemers na afloop terug te
brengen naar het centrum van Roermond. Vooraf
aanmelden hoeft niet.

De Kapel In ’t Zand is een
van de bekendste Mariabedevaartplaatsen in Limburg, met een geschiedenis die terug gaat tot de
15e eeuw. De traditie om
deze bidtocht naar de
Kapel In ’t Zand te houden
ontstond 30 jaar geleden
aan het begin van de Mariamaand oktober. Aan de
Fakkeltocht kunnen belangstellenden uit heel Limburg
deelnemen. Opgave vooraf is niet nodig. Fakkels en
lampionnen zijn ter plekke voor twee euro te koop.

Theaterstuk over armoede
in zes Limburgse plaatsen
In het kader van de Week van de Armoede wordt op zes
plekken in Limburg deze weken de theatervoorstelling
‘De OmZieners’ opgevoerd. In dit toneelstuk worden de
verhalen verteld van mensen die in armoede leven. De
voorstelling is een initiatief van de Joseph Wresinski
Cultuur Stichting, die verbonden is met de Vierde
Wereldbeweging.
“De theatervoorstelling moet je niet alleen zien
maar vooral ook beleven” zegt Inge Nooijen, coördinatrice van sociale wijkteams. “Het is een intense,
ontroerende voorstelling die onder je huid gaat zitten.
Het spel is prachtig. Maar het is niet alleen spel. Het is het
echte leven”. Laurens Umans, schrijver en regisseur van
het stuk voegt eraan toe het echte leven van echte
mensen op het toneel te willen brengen. "Mensen van
vlees en bloed die in armoede leven. Dat is waar het ons
om gaat. En dat doen we met hartstocht en humor.”
De voorstellingen zijn te zien op vrijdag 6 oktober
in de O.-L.-V.-van-Lourdeskerk in Maastricht, op zaterdag
7 oktober in sociaal cultureel centrum Land van Gulick in
Sittard, op woensdag 11 oktober in het wijkgebouw van
Keent in Weert, op donderdag 12 oktober in 't Gasthoes
in Horst, op dinsdag 17 oktober in het Cultuurhuis in
Heerlen en op woensdag 18 oktober in De Velderie in
Roermond. De entree is gratis, een vrije gift na afloop is
gewenst. Aanmelden om de voorstelling bij te wonen kan
via omzieners@gmail.com. Dit is niet verplicht maar wel
gewenst i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen.

Kalender 2017
Zo
Za
Zo
Zo
Zo
Zo
Za
Za

08-10
28-10
29-10
29-10
29-10
05-11
11-11
11-11

10.00
17.45
10.00
11.00
14.00
10.00
11.00
17.00

Gezinsmis
Herdenking Overledenen Norbertus
Herdenking Overledenen Martinus
Zegening graven Torenstraat
Zegening graven Kampweg
Vrijwilligersdag
Openingsmis Carnaval + Gildemis
Sint Maarten optocht

Volgende edities Gennepenaar
De Gennepenaar zal dit jaar nog verschijnen op de data:
8 november en 13 december. LET OP: De kopij dient
telkens in de week ervoor op de maandag te worden
aangeleverd: voor de volgende editie is de deadline dus
maandag
30 oktober.
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KINDERPAGINA
Dit keer staat de pagina in het teken van De herfst

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

Het is alweer herfst. 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 en 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!

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

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

Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Kessels
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl

Kinderpagina 30, oktober 2017
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