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Bedankt voor het warme welkom! 
 
Op zondag 3 juli namen we afscheid 
van pastoor Bouman en werd ik 
welkom geheten in het parochie-
cluster van Gennep. Het was een 
mooie dag! Hier wil ik vooral mijn 
dankbaarheid uiten aan jullie 
allemaal, die vanuit de parochie, op 
dit belangrijke moment van mijn 
leven, aanwezig zijn geweest en het 
mogelijk hebben gemaakt dat de 
festiviteiten een prachtig begin van 
mijn weg als pastoor zijn geweest. 
Het was daarnaast een warm welkom 
dat mij  en mijn familie een gevoel van verbondenheid met jullie allen heeft gegeven. 
Inmiddels ben ik twee maanden aan het werk in ons parochiecluster en ligt vóór u 
‘mijn’ eerste Gennepenaar. Ik heb kennis gemaakt met veel vrijwilligers en 
parochianen, mogen aanschuiven bij verschillende werkgroepen, en natuurlijk 
mogen voorgaan in de Eucharistievieringen. Ik werd hartelijk welkom geheten door 
iedereen die ik ontmoette. Zo’n warm welkom doet mij goed. In de Heilige Mis op 3 
juli heb ik aangegeven dat ik als pastoor graag midden in de samenleving wil staan, 
dicht bij de mensen. Dat ik God bij de mensen en de mensen bij God wil brengen. Dat 
betekent dat ik u graag kom bezoeken. Belt u mij gerust of stuur een berichtje zodat 
we elkaar kunnen leren kennen. De eerste tijd in het parochiecluster probeer ik als 
pastoor vooral goed te luisteren en langzaam maar zeker de Gennepse gemeenschap 
eigen te maken. Daar zal ik de komende tijd aandacht aan schenken. Daarnaast lijkt 
het mij voor de nabije toekomst een uitdaging om samen nieuwe ideeën te 
ontwikkelen. Dat we samen blijven werken aan een warme betrokken parochie-
gemeenschap. 
 

11 september: Zonnebloemmis 
De Heilige Mis van 10.00 uur staat in het teken van de Nationale Ziekendag, met 
bijzondere aandacht voor de cliënten en de vrijwilligers van de Zonnebloem afd. 
Gennep. Dit jaar is het thema: “Zoveel meer”. 
 

Za 10 en zo 11 september: Open Monumentendag 
Onze kerk is een Rijksmonument, en daar zijn we trots op! Daarom sluiten we graag 
aan bij de activiteiten van Open Monumentendag, die in Gennep al jaren voort-
varend worden georganiseerd. Verderop in deze Gennepenaar daarover meer. 
 

Zo 25 september: Gezinsmis 
De Gezinsmis wordt georganiseerd door enkele enthousiaste ouders. Het staat deze 
keer in het teken van “De arme rijke en de rijke arme”. De zang in de Gezinsmis 
wordt verzorgd door ons kinderkoor o.l.v. Jacqueline Fijnaut.  

Stadhuis Gennep

Filmhuis: Duits Lijntje

Mozaïek Norbertus

Expositie archeologische vondsten

Protestantse Kerk Gennep 

Interieur 17e eeuw

Museum Het Petershuis Gennep

Keramiek - Duits Lijntje - Genneper Huys 

Romeinse vondsten

Martinustoren Gennep

Exposities

Knutselen voor kinderen

Ellen Hoffmannplein Gennep

Mozaïeken

 

Museum De Oude Pottenbakkerij Milsbeek 

Bezichtiging - Demonstratie - Exposities

Oorlogsmonument Milsbeek

Johannes de Doperkerk Ottersum

Kerkkunst

Expositie liturgische gewaden en iconen

Demonstratie schilderen van iconen

Sporen nalaten

Sculpturen langs de gehele route

Keramiekmuur Gennep

Loc 094 Gennep

Bezichtiging van interieur

Sint Martinuskerk Gennep

Kerkkunst

Kleurwedstrijd voor kinderen

Spoorstadwandeling Gennep  

Rondleiding met stadsgids

Aanvangstijden: zie flyer
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Gedoopt 
 

 
Julia van de Steeg, dochter van Roy van de Steeg  en                 Tirza Küppers, dochter van   
Romy van de Steeg-Alofs.        Rob Küppers en   
          Wies de Beijer-Küppers.   
          

 

Open Monumentendagen Gennep - za 10 en zo 11 september  
Thema: Iconen en Symbolen 
 
Onze St. Martinuskerk - die zoals u weet sinds 2014 een Rijksmonument is - is ook dit jaar weer op bovenstaande dagen te 
bezichtigen en maakt deel uit van de monumentenroute door de gemeente Gennep. De kerk is een belangrijk voorbeeld 
van De Bossche school en werd in de begin jaren vijftig gebouwd in de  Basilicastijl, het interieur straalt een opvallend 
rustige, serene sfeer uit. Er zijn o.a. prachtige fresco’s van bekende kunstenaars en mooie glas-in-loodramen 
te bewonderen. De rondleidingen voeren langs iconen en symbolen en voor kinderen is er een iconen-kleurwedstrijd en 
een versnapering. We nodigen iedereen uit onze mooie kerk te komen bezichtigen, U bent van harte welkom en de 
koffie/thee staan klaar. 
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Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor, Sandra Noij, Linda van Elst, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Kessels 

Email: info@parochie-martinus-gennep.nl 
Kinderpagina, september 2016 

 
KINDERPAGINA 

 
 

Dit keer staat de pagina in het teken van de Open Monumentendag kleurwedstrijd.  

Het tweede weekend van september is het weer landelijke Monumentendag. Dus ook in 
Gennep. Het thema is dit jaar Iconen en symbolen.  

Symbolen kent iedereen wel. Denk aan een hartje          of een apenstaartje @. Iconen zijn 
schilderingen van heiligen op hout en oorspronkelijk vooral afkomstig uit Rusland. Maar een 
icoon kan ook een gebouw zijn of iemand zijn die iets bijzonders betekent in de mode of de 

muziek. De St. Martinuskerk in Gennep is een monument: daar zijn veel symbolen en zelfs echte 
iconen te zien. Daarom is onze kerk open op zaterdag 10 en zondag 11 september vanaf 11 uur. 

Er is dan van alles te doen. Er zijn rondleidingen, er is koffie, fris en lekkers. Maar bij de St. 
Martinuskerk is ook een kleurwedstrijd. Het zou superleuk zijn, wanneer je onderstaande 

kleurplaat mooi inkleurt en inlevert op 10 of 11 september. Bij inlevering krijg je een 
aardigheidje en alle kleurplaten dingen mee naar mooie prijzen. Doe dus goed je best en lever de 

kleurplaat in. Tijdens de Niersdal survivalrun op zondag kun je tussendoor ook even een kijkje 
komen nemen in de kerk. Het is leuk voor iedereen en iedereen is natuurlijk welkom!  

ZONDAG 25 SEPTEMBER OM 10.00U IS ER WEER GEZINSMIS: WE ZOUDEN HET LEUK VINDEN ALS JE KOMT! 
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  In memoriam 
 

Miep Noij-Vermeij 
 

* 08-11-1926 
† 21-08-2016 

 
Mam werd geboren 
in Harmelen en 
groeide op in een 
gezin met vier kin-
deren. Ze had een 
fijne jeugd.  
In de oorlog, tijdens 
de evacuatie, leerde 
ze pap kennen. 
Samen beleefden ze 
mooie tijden, totdat 

pap naar Indië moest. Na zijn terugkomst zijn ze 
getrouwd en in Gennep gaan wonen. Samen kregen ze 
vier kinderen, zeven kleinkinderen en vijf 
achterkleinkinderen. Ze was 50 jaar gelukkig getrouwd 
met pap. 
Na het overlijden van pap en het krijgen van ge-
zondheidsklachten verhuisde ze naar Norbertushof. Hier 
heeft ze nog een paar mooie jaren doorgebracht met 
haar nieuwe hobby’s. 
Na een kortstondig ziekbed is ze rustig ingeslapen. 
Wij willen u bedanken voor uw medeleven na het 
overlijden van ons mam, oma en oma-oma.  
 
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van 
Zorgcentrum Norbertushof. 
 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
 

 
 

In memoriam 
 

Christine Achterberg-
Thijssen 

 
* 05-01-1939 
† 22-08-2016 

 
Ons moeder is in 1939 
geboren in Zetten, 
waar ze samen 
opgroeide met haar 
ouders en haar twee 
broers. Op 5 jarige 

leeftijd is haar vader gestorven waarna ze verhuisde naar 
Cuijk. Na de lagere school ging ze intern bij de nonnen in 
Boxmeer waar ze de opleiding volgde tot kleuterleidster. 
Dit beroep heeft ze uitgeoefend in Vianen en later in 
Gennep.Tijdens deze periode is ze ook actief geweest bij 
de scouting, gidsen waar ze later als leiding werkzaam 
was. 
Ons mam heeft ons pap voor het eerst gezien tijdens een 
stapavond in Nijmegen maar de vonk sloeg pas enkele 
weken later over tijdens de kermis in Cuijk. In 1967 zijn ze 
getrouwd waarna Nicole en Michel geboren zijn. In 
Gennep hebben wij een zorgeloze jeugd gehad. Ons pap 
was een harde werker en ons mam had altijd na school 
een kopje thee klaarstaan. 
In 1982 werd ons mam getroffen door een herseninfarct. 
Dit is een moeilijke periode voor ons geweest maar met 
de vele hulp en steun van familie en vrienden hebben we 
ons er doorheen weten te slaan. Na een langdurige 
revalidatie is ze weer naar huis gekomen en kon het 
leven weer opgepakt worden.Vroeger als kind werden 
elk jaar al vakanties gepland naar verre bestemmingen en 
dit hebben ons pap en mam weer opgepakt toen het 
weer mogelijk was. 
In 2003 kwam plotseling ons pap te overlijden net na de 
verhuizing naar het nieuwe appartement. Vlak hierna is 
ons mam ten val gekomen waardoor ze opnieuw een 
periode van revalidatie heeft moeten ondergaan. Na het 
herstel heeft ze de draad weer opgepakt en kon, met 
hulp, zelfstandig blijven wonen. Ze bloeide weer op en 
had tot het laatste toe een druk sociaal leven, een volle 
agenda en genoot van de familie en vrienden om haar 
heen. 
 
We zullen je missen. 
 
Nicole, Levi, Yaro 
Michel en Nanda, Guusje, Thomas 
 
  

In memoriam 
 

Leida van de Mortel-
van Treeck 

* 5 juni 1931  
† 7 juli 2016 

 
Op 7 juli overleed op 
85-jarige leeftijd Leida 
van de Mortel - van 
Treeck, slechts drieën-
halve maand na haar 
man Gerrit. 
Leida kwam uit een 
boerengezin in  Bergen 
(L). Haar vader overleed 
toen Leida 14 jaar was. 

Moeder Van Treeck moest de zorg voor haar zeven 
kinderen combineren met het draaiende houden van het 
boerenbedrijf. Door het hele gezin werd er hard gewerkt 
op de boerderij. 
In 1959 trouwde Leida met Gerrit van de Mortel en 
betrok met hem een nieuwbouwwoning aan de Dr. 
Nolensstraat. Gerrit werkte op de Page, Leida zorgde 
voor het huishouden en haar gezin. Samen met Gerrit 
kreeg ze drie kinderen: Alex, Jeanet en Paulien. Ze hield 
van koken en maakte met veel aandacht en precisie 
kleding voor haarzelf en de kinderen. De zorg voor haar 
man en minderen stond bij haar voorop. 
Midden jaren zeventig verhuisde het gezin naar Gerrits 
ouderlijk huis in de Steendalerstraat. Leida was altijd 
bezig. Ze werkte graag in de grote tuin en ze volgde con-
versatiecursussen Engels en Frans. Sportief was ze ook: 
ze hield van wandelen en behoorde tot het vaste groepje 
dat met deken Huisman regelmatig naar Kranenburg 
wandelde. Ook liep ze met haar zus Leny het hele 
Pieterpad. Net als Gerrit had ze belangstelling voor 
beeldende kunst en samen met hem bezocht ze musea 
en interessante cultuurhistorische plekken in binnen- en 
buitenland. Rond 2005 werd bij haar de ziekte van 
Parkinson geconstateerd die een grote impact op haar 
hele doen en laten zou hebben. Ook Gerrits gezondheid, 
die al jaren hartklachten had, werd brozer. In 2012 
betrokken ze daarom een nieuw appartement aan de 
Brugstraat. Ze hadden het goed daar samen. Na het 
overlijden van Gerrit op 23 maart, haar steun en 
toeverlaat, had Leida het moeilijk. Toch hield ze de moed 
erin, ook na haar verhuizing naar de Libermannhof: “Ik 
moet hier doorheen”, zei ze zelf.  Ze genoot van de 
natuur rondom het zorgcentrum en de gesprekken met 
andere bewoners en paters. Door een val brak ze haar 
heup en het herstel na de operatie verliep moeizaam, 
eten en drinken werd lastig. Op 7 juli, kort voor 
zonsopgang, overleed ze rustig. 

In memoriam 
 

Ans Liebrand-Stappers 
* 17 oktober 1927 

† 27 juli 2016 
 
Het leven doofde 
allengs uit. Ans blijven 
we ons herinneren als 
een bescheiden zorg-
zame vrouw. Het was 
geen vrouw van uitge-
sproken emoties. 
 Ze hield bepaalde tra-
dities in ere: een feest-
maaltijd met de kermis 
en Kerstmis, een aan-

geklede tafel met Sinterklaas, het vieren van ver-
jaardagen en elke week verse bloemen in de vaas. Haar 
huis was altijd op orde, haar kleding zeer verzorgd. Tot 
aan het eind wilde ze er goed uitzien.  
Met Jan heeft ze heeft ze 47 goede jaren gekend, in de 
Horsestraat, de Kraaienhof en de Weverstraat. Het was 
hard werken in die jaren: Jan in de bloempottenfabriek 
en later bij de apotheek en Ans in de winkel bij Den Boer. 
Maar daarnaast hielden ze van feesten: ze waren actief 
met carnaval, dansen en uitgaan en hadden een grote 
vriendenclub. Ze hielden van kamperen, zwemmen en 
fietsen.  
Nadat Jan in 1998 gestorven was, kreeg Ans haar leven 
weer goed op de rails. Samen met Piet had ze nog ruim 
tien goede jaren met diverse vakantiereizen, etentjes en 
fietstochten. 
Lang deed ze vrijwilligerswerk bij het VVV en het 
streekmuseum het Petershuis.  
Haar grote passie was muziek, en in het bijzonder zingen. 
In haar jeugd begeleidde ze zichzelf op gitaar, decennia 
lang was ze lid van een Genneps koor. Haar hoogtepunt 
was een avondvullende uitvoering van de Ark van Noach 
in 2009 met een enorm koor. Op 83-jarige leeftijd 
organiseerde ze zelf nog de hele verhuizing naar de 
Brugstraat. 
Na een val met de fiets moest Ans veel inleveren. 
Zelfstandig wonen werd lastiger, ze vocht terug, maar 
verloor toch gaandeweg de regie over het leven. Ans 
verhuisde in juni 2014 naar Libermannhof, waar ze zeer 
gelukkig was met haar eigen appartementje, haar eigen 
meubels en spulletjes en het uitzicht op de hertjes, en 
waar ze zeer liefdevol verzorgd werd.  
De laatste maanden werd lopen en praten steeds 
moeilijker. Op 27 juli in de vroege ochtend blies Ans haar 
laatste adem uit. Op 2 augustus vond de uitvaart plaats.  
 
Lieve Ans, ma, oma, bedankt, je hebt het goed gedaan. 
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Vrijwilligers gezocht voor het 
onderhoud van de tuin van 
de Norbertuskerk 
Voor het onderhoud van de tuin van de St. Norbertuskerk 
zijn we op zoek naar vrijwilligers. Wij zoeken enkele 
vrijwilligers met groene vingers, of vrijwilligers die graag 
buiten, in de frisse lucht,  in de tuin willen werken. Wat 
de tijdsinvestering betreft, gaat het om ongeveer een 
ochtend/middag in de 2 maanden. Over welke ochtend/ 
middag het betreft is met elkaar een afspraak te maken. 
Voelt u hier iets voor, dan graag uw reactie aan: 
kerk@norbertusparochie.nl of een briefje in de brieven-
bus van de kerk, Norbertplein 1 of een reactie aan dhr. 
F.J. Welles  06-24593385 
 

Je moet het maar weten: De verjaardag 
van de kerk 
Elke parochie herdenkt één keer per jaar de dag waarop 
het kerkgebouw officieel is ingewijd. We vieren dan 
eigenlijk de verjaardag van die kerk. Nu is van veel kerken 
niet meer precies bekend wanneer ze officieel gewijd 
(geconsacreerd) zijn. Die kerken mogen hun ‘verjaardag’ 
vieren op 25 oktober. Dat is de dag waarop in Nederland 
de wijdingsdag is vastgesteld voor alle kerken waarvan de 
wijdingsdatum niet bekend is.  
Nu is er in elk bisdom één kerk, waarvan de wijding in álle 
parochies van dat bisdom gevierd wordt en dat is de 
bisschopskerk: de kathedraal. In het bisdom Roermond is 
dat de Sint-Christoffelkathedraal aan de Markt in 
Roermond. De wijdingsdatum is vastgesteld op 3 
september 1410. Dat wil zeggen dat de bisschopskerk dit 
jaar haar 616e verjaardag viert. 
De kerkwijding van een kathedraal wordt in alle 
parochies van het bisdom gevierd, omdat een kathedraal 
de hoofdkerk van een bisdom is. Het is de plaats waar de 
zetel (cathedra) van de bisschop staat en van waaruit hij 
als het ware alle parochies in het bisdom aanstuurt. 
De St. Norbertusparochie viert de wijding van de kerk op 
15 juni. De St. Norbertuskerk werd op zaterdag 19 april 
1986 in gebruik genomen en wijding van de kerk vond 
plaats op 15 juni 1986 door Mgr. A. Castermans. De kerk 
vierde dit jaar haar 30e verjaardag. 
De St. Martinuskerk werd Kerstmis 1954 officieel in 
gebruik genomen, maar de wijding was pas op 2 juni 
1962 door de toenmalige bisschop van Roermond, Mgr. 
P. Moors. In dat jaar bestond het dekenaat Gennep 100 
jaar. 
 

Kerkbijdragen en collecten 
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 juli 2015 - € 9.458,57 
t/m juli 2016 - € 9.328,32 
Collecten: 
t/m juli 2015 - € 2.324,95 
t/m juli 2016 - € 2.634,83  
 
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 juli 2015 - € 14.723,24 
t/m juli 2016 - € 13.707,92 
Collecten:  
t/m juli 2015 - € 6.606,94 
t/m juli 2016 - € 6.261,14 
 
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
Onze voorkeur voor de kerkbijdrage gaat uit naar 
doneren via internetbankieren of het invullen van de 
machtigingskaart voor een automatische incasso.  
We rekenen op uw steun. 
 

Gennep, bedankt! 
Het lijkt al weer zolang 
geleden… twee maanden 
geleden vierden we samen 
de Mis in Gennep. Samen 
wil zeggen: met ongelooflijk 
veel parochianen en met de 
nieuwe pastoor. Het was 
een zonnige dag in een hele 
goede sfeer, waarin dank-
baarheid voor het verleden en hoop op toekomst 
centraal stonden. Een week later zag ik velen weer terug, 
die de moeite gedaan hadden om naar Heerlen te komen 
voor mijn installatie als pastoor-deken. Heel bijzonder 
daarbij was ook de aanwezigheid van het gilde in de 
nieuwe uniformen! Anderen stuurden kaartjes of 
berichtjes of lieten later van zich horen. Het was beide 
dagen echt hartverwarmend; u zult begrijpen dat het 
voor mij onmogelijk is om iedereen persoonlijk te 
bedanken. Daarom langs deze weg: allemaal ongelooflijk 
bedankt voor alles! Graag wens ik pastoor Kessels, deken 
Huisman en u allemaal heel veel zegen voor de toekomst, 
waarin we allemaal op onze eigen manier en in onze 
eigen omgeving verder bouwen aan een wereld, zoals die 
door God is bedoeld. 
Alle goeds! 
Hans Bouman, Pastoor-deken Heerlen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koren en diensten 
 
Za 10-09 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 11-09 10.00 uur Martinuskerk Dames- en Herenkoor: Zonnebloem 
 
Za 17-09 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” mmv Pniël-Hees 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 18-09 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 24-09 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans Koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 25-09 10.00 uur Martinuskerk Kinderkoor: Gezinsmis 
 
Za 01-10 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Koor Esperance 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 02-10 10.00 uur Martinuskerk Dames- en Herenkoor: 90 jaar Paters H. Geest.  
    Hoofdcelebrant: hulpbisschop Mgr. de Jong 
 
Za 08-10 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” mmv Jair 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 09-10 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor  
 
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. 
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Vroeger (32) 
 
Mijn leven als misdienaar 

 
De “bedriegertjes” 
Als ik op een bankje zit op 
het “Jan Lindersplein” en 
het zonnetje staat hoog 
aan de hemel, moet ik 
onwillekeurig terugdenken 
aan de tijd dat ik misdie-
naar was. Wat brengt mij 
dan op deze gedachten van 
iets dat meer dan 70 jaar 
geleden is? Dat moet ik 
even uitleggen. De kinder-
en op het plein vermaken 

zich prima met de fonteinen die op ongeregelde tijden 
hun water hoog de lucht in spuiten. Het is een sport om 
dan in zwemkleding over zo’n fontein te springen. Uren 
vermaken ze zich en….het is nog gratis ook! Veel oudere 
mensen genieten dan ook op een bankje van het 
kinderspel.  Hulde aan de bedenker  en uitvoerder van dit 
idee! 
Maar wat heeft dat dan met mijn misdienaarschap te 
maken? Als misdienaar heb ik ook zoiets dergelijks 
meegemaakt! 
Misdienaaruitstapje 
Een van de hoogtepunten in het leven van een 
misdienaar was in die tijd het jaarlijkse uitstapje van de 
misdienaars. Direct na de oorlog bleef de pastoor met de 
misdienaars meestal in de omgeving. Vaak was het een 
speeltuin, veelal “De Nachtegaal” in Grave, een die-
rentuin of het openluchtmuseum in Arnhem. Wij waren 
niet veel gewend dus wij waren met alles blij. Dit dicht bij 
huis  blijven had ook wel wat voordelen. De reis was 
korter en kostte dus minder. De pastoor was de 
“penningmeester” van het misdienaarclubje en hij wist 
het geld goed te beheren. We hielden in die tijd dan ook 
vaak geld over. Wij hadden namelijk een prima bron van 
inkomsten. Het betrof de fooien die wij kregen van de 
bruidsparen. Voor een goed begrip, in de jaren na de 
oorlog werd er nog heel veel in de kerk getrouwd. Het 
was voor de bruidegom dan ook een erezaak om de 
misdienaars een fooi te geven die klonk als de klok in de 
toren. Het mooie hiervan was dat er onder de 
bruidsparen een soort wedijver ontstond wie de grootste 
fooi had gegeven. Geleidelijk aan werd de kas van de 
misdienaars dus voller en voller. Totdat de pastoor vond 
dat ook de “Marthavereniging” mee mocht met het 
uitstapje. Dit waren jonge meiden van 14 tot 20 jaar, die 
de kerk schoon hielden. Zij waren met ongeveer 20 en wij 
als misdienaars met 10 personen. Uiteraard hadden zij 
geen fooienpot of andere inkomsten. 

Vliegveld “Schiphol” 
Naderhand toen “bruin” het wat beter kon trekken, 
gingen we ook wat verder van huis. Amsterdam stond 
zelfs een keer op het programma en met name 
“Schiphol” werd met een bezoek vereerd. Honderden 
foto’s zijn er in die tijd gemaakt van groepen, scholen, of 
clubs, allemaal poserend voor een DC 8 of DC 9. In elk 
familiealbum komt er wel zo’n foto voor. Het was een 
hele belevenis, want niemand van ons had ooit zoveel 
vliegtuigen van dichtbij  zien landen of opstijgen.  
Terug via Rosendael 
De pastoor had bedacht dat we op de terugweg het park 
“Rosendael” (bij Arnhem) met zijn prachtige tuinen en 
beelden zouden aandoen. We kregen bij de ingang een 
gids mee, die alles wist te vertellen over het park. Hij kon 
boeiend vertellen en hij wilde dat wij aan het eind van de 
rondgang op een betegeld  plaatsje gingen staan, zodat 
we de beeldengroep waarover hij vertelde goed konden 
zien. In onze onschuld deden wij natuurlijk onmiddellijk 
wat hij zei. Ondertussen dat hij zijn verhaal vertelde 
schopte hij tegen een soort hendel aan en tientallen 
fonteintjes die in het betegelde plaatsje verborgen zaten, 
begonnen met geweld te spuiten. Nu had niemand van 
ons ooit gehoord van de “bedriegertjes”, maar we waren 
er heel snel achter wat bedriegertjes waren. De jonge 
meiden gilden als tien brandweerauto’s en dansten alsof 
ze een Indiaanse regendans deden. De misdienaars 
hadden minder problemen, maar de jonge dames had-
den stuk voor stuk een zomerjurkje of rokje aan. Het was 
in de tijd dat vrouwen geen lange broek droegen. Het 
gevolg was te raden, de “bedriegertjes” hadden hun 
rokjes, jurkjes en hun “eigengebreide” kousen goed nat 
gemaakt. Met zakdoeken (en de rokken omhoog), werd 
getracht om de zaak weer enigszins droog te vegen. Dat 
daarbij een glimp van hun “grieze onderboksen” viel 
waar te nemen, was onvermijdelijk. De Pastoor kreeg 
plotseling heel veel belangstelling voor de overdrijvende 
wolkenvelden. Dit had hij niet verwacht en hij heeft zich 
vast voorgenomen nooit meer met jonge meiden naar 
het park in Rosendael te gaan.  Als ik de fonteinen op het 
Jan Lindersplein zie, kan ik een glimlach niet 
onderdrukken als ik daar weer aan terugdenk.  
Gennep, september 2016.  
Jan Eikholt ( Gzn.) 

 
UITNODIGING! 
Voor een koffie/thee/complèt op 
iedere 1e dinsdagmiddag van de maand 
 
Wat heeft een ‘koffie/thee complèt’ nou te bieden? Bij 
de koffie/thee wordt niet alleen iets lekkers geboden, 
maar ook een goede tekst uit de Bijbel, wat het compleet 
maakt.                                 
      vervolg blz. 9 

Vervolg van blz. 8 
Wanneer je dan samen aan de praat komt aan de hand 
van zo’n tekst, maakt dat je je op je gemak voelt bij 
elkaar, dat je eens iets anders hoort dan oppervlakkige 
praatjes, dat je een goed verhaal of idee hoort, waar je 
iets aan hebt. Zodat je bij thuiskomst kunt zeggen: dat 
heeft me nou echt goed gedaan!   
Voor wie? Voor iedereen die daar zin in heeft. 
Tijd: 15.00-16.30 uur 
Wanneer: iedere 1e dinsdagmiddag van de maand 
Waar: in het zaaltje van de pastorie St. Martinuskerk 
Onkosten: 1.00 euro per keer 
Opgave bij:  
- Riet Graat, kerkbestuur: tel: 0485 512 710 / e-mail: 
fam.graat@home.nl 
- Annette Jetten, catechist: tel: 0485 540 165 / e-mail: 
annettejetten@gmail.com 
- Pastoor Kessels: tel 0485 511 888 / e-mail: 
info@parochie-martinus-gennep.nl 
 

Hulp thuis in de laatste levensfase 
De meeste mensen willen het liefst thuis in hun eigen 
vertrouwde omgeving worden verzorgd en sterven.Voor 
naasten is het zorgen voor een ongeneeslijke zieke een 
dankbare maar zware taak, niet alleen fysiek maar ook 
geestelijk. Vaak komen zij aan kleine maar belangrijke 
dingen niet meer toe. 
De VPTZ ( Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ) kan in de 
laatste levensfase hulp bieden. De vrijwilligers van de 
VPTZ werken vanuit hun eigen betrokkenheid en 
deskundigheid met de professionele zorg samen. Zo 
geven zij zowel u als uw naasten tijd, aandacht en 
ondersteuning op momenten dat daar behoefte aan is. 
Dat kan zowel ‘ s nachts als overdag. 
U kunt zelf direct telefonisch contact opnemen of via de 
professionele zorgverleners . U wordt dan bezocht door 
een van onze coördinatoren die samen met de betrok-
kenen nagaat hoeveel en welke hulp er precies nodig is. 
De coördinatoren zijn tel. te bereiken op: 06- 55790271; 
of e-mail:  info@vptznoordlimburg.nl 
Informatie over onze organisatie vindt u op onze website: 
www.vptznoordlimburg.nl 
Aan de hulp die de vrijwilligers bieden zijn geen kosten 
verbonden. Als u vrijwilliger wilt worden bij de VPTZ  (zelf 
ben ik ook vrijwilliger)  kunt u me voor meer informatie 
altijd bellen. Riet Graat telnr. 512201 
 

INFOLES MUZIEK voor de JEUGD  
De muzieklessen voor jongere kinderen beginnen weer.  
Vanaf woensdag 14 september organiseert Harmonie 
Unitas et Fidelitas in samenwerking met muziekonderwijs 
Marjo muzieklessen voor alle kinderen vanaf groep 4. 
Deze lessen worden wekelijks op de woensdagmiddag 
gegeven aan groepjes van maximaal 8 kinderen. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden de 
muzieklessen gegeven in basisschool ‘de Ratel’ en/of in 
het repetitielokaal van de harmonie in het Bolwerk aan ‘t 
Straatje. Kennis van muziek is een waardevolle toevoe-
ging aan de opvoeding van een kind. Het is een basis-
kennis die eigenlijk bij niemand mag ontbreken. Gun uw 
kind ook muziek in het leven, laat uw kind zelf ontdekken 
wat muziek is en met je kan doen.  

 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, kosten en 
lokatie? Neem dan snel contact op met Dorien 
Holthuijsen, tel: 06-18723703. Of mail naar Marjo via de 
website www.muziekonderwijsmarjo.nl.  
Ook voor meer informatie over allerlei andere 
muzieklessen kunt u bellen met bovenstaand telefoon-
nummer.  
Kijk ook eens op www.harmoniegennep.nl. Via de 
Gennepse harmonie is heel veel mogelijk. Doe mee! 

 
Op de 

voorkant: 
elke dag een 
spreuk om de 

dag goed 
mee te 

beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de achterkant:  
moppen,  
gedichten,  
bezinningsteksten,  
puzzels,  
informatie. 

 

€ 6,75 
 
Verkoopadressen: 
Mevr. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep T: 0485-517420                            
Mevr. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep T: 0485-511195 



9 De Gennepenaar

Vroeger (32) 
 
Mijn leven als misdienaar 

 
De “bedriegertjes” 
Als ik op een bankje zit op 
het “Jan Lindersplein” en 
het zonnetje staat hoog 
aan de hemel, moet ik 
onwillekeurig terugdenken 
aan de tijd dat ik misdie-
naar was. Wat brengt mij 
dan op deze gedachten van 
iets dat meer dan 70 jaar 
geleden is? Dat moet ik 
even uitleggen. De kinder-
en op het plein vermaken 

zich prima met de fonteinen die op ongeregelde tijden 
hun water hoog de lucht in spuiten. Het is een sport om 
dan in zwemkleding over zo’n fontein te springen. Uren 
vermaken ze zich en….het is nog gratis ook! Veel oudere 
mensen genieten dan ook op een bankje van het 
kinderspel.  Hulde aan de bedenker  en uitvoerder van dit 
idee! 
Maar wat heeft dat dan met mijn misdienaarschap te 
maken? Als misdienaar heb ik ook zoiets dergelijks 
meegemaakt! 
Misdienaaruitstapje 
Een van de hoogtepunten in het leven van een 
misdienaar was in die tijd het jaarlijkse uitstapje van de 
misdienaars. Direct na de oorlog bleef de pastoor met de 
misdienaars meestal in de omgeving. Vaak was het een 
speeltuin, veelal “De Nachtegaal” in Grave, een die-
rentuin of het openluchtmuseum in Arnhem. Wij waren 
niet veel gewend dus wij waren met alles blij. Dit dicht bij 
huis  blijven had ook wel wat voordelen. De reis was 
korter en kostte dus minder. De pastoor was de 
“penningmeester” van het misdienaarclubje en hij wist 
het geld goed te beheren. We hielden in die tijd dan ook 
vaak geld over. Wij hadden namelijk een prima bron van 
inkomsten. Het betrof de fooien die wij kregen van de 
bruidsparen. Voor een goed begrip, in de jaren na de 
oorlog werd er nog heel veel in de kerk getrouwd. Het 
was voor de bruidegom dan ook een erezaak om de 
misdienaars een fooi te geven die klonk als de klok in de 
toren. Het mooie hiervan was dat er onder de 
bruidsparen een soort wedijver ontstond wie de grootste 
fooi had gegeven. Geleidelijk aan werd de kas van de 
misdienaars dus voller en voller. Totdat de pastoor vond 
dat ook de “Marthavereniging” mee mocht met het 
uitstapje. Dit waren jonge meiden van 14 tot 20 jaar, die 
de kerk schoon hielden. Zij waren met ongeveer 20 en wij 
als misdienaars met 10 personen. Uiteraard hadden zij 
geen fooienpot of andere inkomsten. 

Vliegveld “Schiphol” 
Naderhand toen “bruin” het wat beter kon trekken, 
gingen we ook wat verder van huis. Amsterdam stond 
zelfs een keer op het programma en met name 
“Schiphol” werd met een bezoek vereerd. Honderden 
foto’s zijn er in die tijd gemaakt van groepen, scholen, of 
clubs, allemaal poserend voor een DC 8 of DC 9. In elk 
familiealbum komt er wel zo’n foto voor. Het was een 
hele belevenis, want niemand van ons had ooit zoveel 
vliegtuigen van dichtbij  zien landen of opstijgen.  
Terug via Rosendael 
De pastoor had bedacht dat we op de terugweg het park 
“Rosendael” (bij Arnhem) met zijn prachtige tuinen en 
beelden zouden aandoen. We kregen bij de ingang een 
gids mee, die alles wist te vertellen over het park. Hij kon 
boeiend vertellen en hij wilde dat wij aan het eind van de 
rondgang op een betegeld  plaatsje gingen staan, zodat 
we de beeldengroep waarover hij vertelde goed konden 
zien. In onze onschuld deden wij natuurlijk onmiddellijk 
wat hij zei. Ondertussen dat hij zijn verhaal vertelde 
schopte hij tegen een soort hendel aan en tientallen 
fonteintjes die in het betegelde plaatsje verborgen zaten, 
begonnen met geweld te spuiten. Nu had niemand van 
ons ooit gehoord van de “bedriegertjes”, maar we waren 
er heel snel achter wat bedriegertjes waren. De jonge 
meiden gilden als tien brandweerauto’s en dansten alsof 
ze een Indiaanse regendans deden. De misdienaars 
hadden minder problemen, maar de jonge dames had-
den stuk voor stuk een zomerjurkje of rokje aan. Het was 
in de tijd dat vrouwen geen lange broek droegen. Het 
gevolg was te raden, de “bedriegertjes” hadden hun 
rokjes, jurkjes en hun “eigengebreide” kousen goed nat 
gemaakt. Met zakdoeken (en de rokken omhoog), werd 
getracht om de zaak weer enigszins droog te vegen. Dat 
daarbij een glimp van hun “grieze onderboksen” viel 
waar te nemen, was onvermijdelijk. De Pastoor kreeg 
plotseling heel veel belangstelling voor de overdrijvende 
wolkenvelden. Dit had hij niet verwacht en hij heeft zich 
vast voorgenomen nooit meer met jonge meiden naar 
het park in Rosendael te gaan.  Als ik de fonteinen op het 
Jan Lindersplein zie, kan ik een glimlach niet 
onderdrukken als ik daar weer aan terugdenk.  
Gennep, september 2016.  
Jan Eikholt ( Gzn.) 

 
UITNODIGING! 
Voor een koffie/thee/complèt op 
iedere 1e dinsdagmiddag van de maand 
 
Wat heeft een ‘koffie/thee complèt’ nou te bieden? Bij 
de koffie/thee wordt niet alleen iets lekkers geboden, 
maar ook een goede tekst uit de Bijbel, wat het compleet 
maakt.                                 
      vervolg blz. 9 

Vervolg van blz. 8 
Wanneer je dan samen aan de praat komt aan de hand 
van zo’n tekst, maakt dat je je op je gemak voelt bij 
elkaar, dat je eens iets anders hoort dan oppervlakkige 
praatjes, dat je een goed verhaal of idee hoort, waar je 
iets aan hebt. Zodat je bij thuiskomst kunt zeggen: dat 
heeft me nou echt goed gedaan!   
Voor wie? Voor iedereen die daar zin in heeft. 
Tijd: 15.00-16.30 uur 
Wanneer: iedere 1e dinsdagmiddag van de maand 
Waar: in het zaaltje van de pastorie St. Martinuskerk 
Onkosten: 1.00 euro per keer 
Opgave bij:  
- Riet Graat, kerkbestuur: tel: 0485 512 710 / e-mail: 
fam.graat@home.nl 
- Annette Jetten, catechist: tel: 0485 540 165 / e-mail: 
annettejetten@gmail.com 
- Pastoor Kessels: tel 0485 511 888 / e-mail: 
info@parochie-martinus-gennep.nl 
 

Hulp thuis in de laatste levensfase 
De meeste mensen willen het liefst thuis in hun eigen 
vertrouwde omgeving worden verzorgd en sterven.Voor 
naasten is het zorgen voor een ongeneeslijke zieke een 
dankbare maar zware taak, niet alleen fysiek maar ook 
geestelijk. Vaak komen zij aan kleine maar belangrijke 
dingen niet meer toe. 
De VPTZ ( Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ) kan in de 
laatste levensfase hulp bieden. De vrijwilligers van de 
VPTZ werken vanuit hun eigen betrokkenheid en 
deskundigheid met de professionele zorg samen. Zo 
geven zij zowel u als uw naasten tijd, aandacht en 
ondersteuning op momenten dat daar behoefte aan is. 
Dat kan zowel ‘ s nachts als overdag. 
U kunt zelf direct telefonisch contact opnemen of via de 
professionele zorgverleners . U wordt dan bezocht door 
een van onze coördinatoren die samen met de betrok-
kenen nagaat hoeveel en welke hulp er precies nodig is. 
De coördinatoren zijn tel. te bereiken op: 06- 55790271; 
of e-mail:  info@vptznoordlimburg.nl 
Informatie over onze organisatie vindt u op onze website: 
www.vptznoordlimburg.nl 
Aan de hulp die de vrijwilligers bieden zijn geen kosten 
verbonden. Als u vrijwilliger wilt worden bij de VPTZ  (zelf 
ben ik ook vrijwilliger)  kunt u me voor meer informatie 
altijd bellen. Riet Graat telnr. 512201 
 

INFOLES MUZIEK voor de JEUGD  
De muzieklessen voor jongere kinderen beginnen weer.  
Vanaf woensdag 14 september organiseert Harmonie 
Unitas et Fidelitas in samenwerking met muziekonderwijs 
Marjo muzieklessen voor alle kinderen vanaf groep 4. 
Deze lessen worden wekelijks op de woensdagmiddag 
gegeven aan groepjes van maximaal 8 kinderen. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden de 
muzieklessen gegeven in basisschool ‘de Ratel’ en/of in 
het repetitielokaal van de harmonie in het Bolwerk aan ‘t 
Straatje. Kennis van muziek is een waardevolle toevoe-
ging aan de opvoeding van een kind. Het is een basis-
kennis die eigenlijk bij niemand mag ontbreken. Gun uw 
kind ook muziek in het leven, laat uw kind zelf ontdekken 
wat muziek is en met je kan doen.  

 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, kosten en 
lokatie? Neem dan snel contact op met Dorien 
Holthuijsen, tel: 06-18723703. Of mail naar Marjo via de 
website www.muziekonderwijsmarjo.nl.  
Ook voor meer informatie over allerlei andere 
muzieklessen kunt u bellen met bovenstaand telefoon-
nummer.  
Kijk ook eens op www.harmoniegennep.nl. Via de 
Gennepse harmonie is heel veel mogelijk. Doe mee! 

 
Op de 

voorkant: 
elke dag een 
spreuk om de 

dag goed 
mee te 

beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de achterkant:  
moppen,  
gedichten,  
bezinningsteksten,  
puzzels,  
informatie. 

 

€ 6,75 
 
Verkoopadressen: 
Mevr. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep T: 0485-517420                            
Mevr. Lamers, Ketelhuis 90, Gennep T: 0485-511195 
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Kersttocht op vrijdag 16 december 2016 
Ook al is het nu nog zomer, er wordt al hard gewerkt aan 
de voorbereidingen voor de Kersttocht 2016. Deze vindt 
op vrijdag 16 december plaats!  
Naar aanleiding van ervaringen in de afgelopen jaren, 
hebben wij dit jaar besloten om niet meer vanuit 
basisschool De Ratel te starten. Daarnaast hebben wij 
besloten om een aantal straten geheel af te sluiten voor 
verkeer tijdens de kersttocht. Verder hebben wij 
besloten om de tijden te verruimen. Er kan vanaf 18.00 
uur gestart worden. Om 20.45 uur vertrekken alle 
personages naar de kerk voor een groepsfoto. Vanaf 
21.00 uur zijn de straten weer open voor alle verkeer.  
Ook dit jaar zijn er weer vernieuwingen: zo komt er een 
heuse herberg en is er een kleine kudde schapen en 
zullen een 3-tal herders spannende verhalen vertellen.  
Er wordt nu nog gewerkt aan een plattegrond zodat u 
kunt zien welke straten afgesloten worden, u kunt dan 
ook zien of er bezoekers langs uw huis komen om uw 
versiering te bewonderen.  
Zodra alles af is, zullen wij dat op onze website plaatsen.  
 
Wij wensen u nog een mooie zomer toe! 
  

Organisatie Kersttocht 
 
 

 
 

Kalender 2016 
Za 10-09  Open Monumentendag 
Zo 11-09 10.00 Zonnebloemmis/ 
   Open Monumentendag 
Zo 25-09 10.00 Gezinsmis 
Zo 02-10 10.00 90 jaar Spiritijnen in Gennep 
Zo 09-10  Concert Genneps Vocaal Ensemble 
   St. Martinuskerk 14.30 - 17.00 uur 
Za 29-10 17.45 Herdenking Overledenen Norbertus 
Zo 30-10 14.00 Zegening graven Kampweg 
Zo 30-10 15.00 Herdenking Overledenen Martinus 
Zo 06-11  Vrijwilligersdag 
Zo 06-11  Sint Maarten 
Za 26-11 17.45 Gezinsmis Advent 
Vr  16-12  Kersttocht 
Za 24-12  Kerstavond 
 

Volgende edities 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 5 oktober; 
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 27 
september. 
 
 

 
 



Kersttocht op vrijdag 16 december 2016 
Ook al is het nu nog zomer, er wordt al hard gewerkt aan 
de voorbereidingen voor de Kersttocht 2016. Deze vindt 
op vrijdag 16 december plaats!  
Naar aanleiding van ervaringen in de afgelopen jaren, 
hebben wij dit jaar besloten om niet meer vanuit 
basisschool De Ratel te starten. Daarnaast hebben wij 
besloten om een aantal straten geheel af te sluiten voor 
verkeer tijdens de kersttocht. Verder hebben wij 
besloten om de tijden te verruimen. Er kan vanaf 18.00 
uur gestart worden. Om 20.45 uur vertrekken alle 
personages naar de kerk voor een groepsfoto. Vanaf 
21.00 uur zijn de straten weer open voor alle verkeer.  
Ook dit jaar zijn er weer vernieuwingen: zo komt er een 
heuse herberg en is er een kleine kudde schapen en 
zullen een 3-tal herders spannende verhalen vertellen.  
Er wordt nu nog gewerkt aan een plattegrond zodat u 
kunt zien welke straten afgesloten worden, u kunt dan 
ook zien of er bezoekers langs uw huis komen om uw 
versiering te bewonderen.  
Zodra alles af is, zullen wij dat op onze website plaatsen.  
 
Wij wensen u nog een mooie zomer toe! 
  

Organisatie Kersttocht 
 
 

 
 

Kalender 2016 
Za 10-09  Open Monumentendag 
Zo 11-09 10.00 Zonnebloemmis/ 
   Open Monumentendag 
Zo 25-09 10.00 Gezinsmis 
Zo 02-10 10.00 90 jaar Spiritijnen in Gennep 
Zo 09-10  Concert Genneps Vocaal Ensemble 
   St. Martinuskerk 14.30 - 17.00 uur 
Za 29-10 17.45 Herdenking Overledenen Norbertus 
Zo 30-10 14.00 Zegening graven Kampweg 
Zo 30-10 15.00 Herdenking Overledenen Martinus 
Zo 06-11  Vrijwilligersdag 
Zo 06-11  Sint Maarten 
Za 26-11 17.45 Gezinsmis Advent 
Vr  16-12  Kersttocht 
Za 24-12  Kerstavond 
 

Volgende edities 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 5 oktober; 
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 27 
september. 
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