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De H. Mis wordt opgeluisterd door
het kinderkoor en is tevens dankviering
voor Communicanten en Vormelingen.
Mei 2016
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Gedoopt

Mae Pouwels, dochter van Bjorn en Tamara PouwelsPoppelier, zusje van Izzi.
Lenn Verhoeven, zoon van Roy en Ellen VerhoevenGosens, broertje van Ryan en Dean.

Vincent Peters, zoon van Eric en Anke Peters-Janssen,
broertje van Wilco.

Vormelingen bij de bisschop op de Christoffeldag
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Nieuw kerkbestuurslid: Holger Rodoe

steun van God bij zijn nieuwe taak in Heerlen. Maar
vooral wil ik u allen vragen aanwezig te zijn tijdens de mis
op 3 juli a.s. wanneer wij met z'n allen Pastoor Bouman
kunnen danken voor zijn jaren in Gennep en zodat wij
samen onze nieuwe pastoor Kessels kunnen
verwelkomen. Een mooi moment om als gemeenschap
onze samenhorigheid te vieren!
Uw Holger Rodoe

Communie Norbertus
Net na de deadline van de Gennepenaar was de eerste H.
Communie in de Norbertuskerk.
Pleun Ebben; Jolien Göertz; Lotte Harthoorn; Ruben
Hendriks; Storm Hoenselaar; Keeyan Jansen; Tim
Janssen; Rick Janssen; Kyara Kraus; Dané Lourensen; Ella
Petronilia; Roos Schoenmakers; Sophie Stubbe; Demano
Vervoort en Ties Weijers: wij wensen jullie van harte
proficiat, volgende keer de foto!
Beste lezer, beste parochiaan, graag wil ik me kort aan u
voorstellen. Mijn naam is Holger Rodoe en ik ben 25 jaar.
Met een Nederlandse vader en een Duitse moeder heb ik
een dubbele nationaliteit. Ik ben voornamelijk opgegroeid in Duitsland, maar studeer inmiddels enkele jaren
bestuurskunde in Nijmegen en Den Haag.
Enkele weken geleden ben ik toegetreden tot het
kerkbestuur van onze twee parochies. Voor mij een
bijzondere eer dat ik op deze wijze een bijdrage kan
leveren aan onze gemeenschap. Nu moet ik eerlijk
bekennen dat ik niet wekelijks in de kerk te vinden ben.
Dus wellicht dat u mij eerder zult kennen van mijn functie
als raadslid voor onze gemeente Gennep die ik vijf jaar
lang tot januari heb vervuld.
Juist omdat ik tot nu toe geen geregelde kerkganger was
vind ik het wel belangrijk om de samenhorigheid van
onze katholieke gemeenschap voor iedereen zichtbaar
uit te dragen. De afgelopen weken heb ik mogen ervaren
hoeveel vrijwilligers actief zijn bij de parochies St.
Norbertus en St. Martinus en hoe waardevol hun werk is.
Wij mogen trots zijn op hun inzet. Maar ik zie aan mezelf
dat veel Gennepenaren hier helaas geen beeld bij
hebben. Het lijkt mij dan ook een mooie uitdaging om
hier meer aandacht voor te krijgen zodat iedere
parochiaan weet dat katholicisme veel meer is dan alleen
in de kerk zitten. Denk bijvoorbeeld aan prachtige
momenten zoals onlangs het Passiespel in de
Martinuskerk. Dit is het gevoel van gemeenschap dat wij
met z'n allen kunnen creëren door naar elkaar te
luisteren en samen tot rust te komen.
De keuze om lid van het kerkbestuur te worden kwam
mede door de positieve insteek en overtuigingskracht
van Pastoor Bouman. Ik wens hem veel succes en de

H. Vormsel
Lucas Janssen; Fenna Kwant; Kyara Kwant; Nora Kwant;
Pieke Salden; Sterre Schoenmakers; Wouter Spikmans;
Puck Vervoort; Toon Voots; Wesley Voots en Djennes
Noij bereiden zich voor op het H. Vormsel, dat ze op 10
juni uit handen van deken Smeets om 19.00 uur in de
Norbertuskerk zullen ontvangen. U zag hen al eerder als
misdienaar in de Gennepenaar en hiernaast op bezoek bij
de bisschop op de Christoffeldag.
Wij wensen hen een hele mooie viering toe en vooral de
zeven gaven van de H. Geest!

Dauwtrappen

Het dauwtrappen op Hemelvaart en de aansluitende
internationale H. Mis vormden weer een heel bijzonder
gebeuren. Dank aan iedereen die heeft meegelopen,
meegevierd of op welke manier dan ook meegeholpen!
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In memoriam

Mia Hellemons-Paffen
* 30-12-1937
† 26-04-2016

Als mijnwerker ging ik eind jaren vijftig graag met mijn
koempels op stap. Op één van die avonden zag ik Mia en
ik was meteen betoverd. Ik vroeg haar tot vervelens toe
ten dans, maar in het begin zag ze me niet zitten. De
aanhouder wint echter en na onze verloving op Tweede
Kerstdag 1959, trouwden we op 14 mei 1960.
De mijnen sloten, dus we verhuisden naar Gennep, waar
ik bij de Page ging werken. Inmiddels waren we trotse
ouders van onze dochter Lilian. Meer dan vijftig prachtige
huwelijksjaren volgden.
Lilian trouwde met Henk en samen kregen ze twee lieve
kleinkinderen: Linda en Frank, waar we graag op pasten.
Linda ontmoette Casper en woont nu zelfs al samen.
Frank is een sterke, jonge man. Toen Mia’s geheugen
achteruit ging, was dat voor mij erg zwaar. Zeker toen ze
niet langer thuis kon blijven wonen en moest verhuizen
naar verpleeghuis Pantein. Ik bezocht haar drie keer per
dag en ze werd daar heel erg goed verzorgd. We hadden
ook nog erg veel plezier op de bus-uitjes, bingo’s en
muziekochtenden en we mochten er zelfs onze 55-jarige
trouwdag vieren, een geweldig feest.
We zullen Mia intens missen. Gelukkig koesteren we vele
mooie herinneringen!
Met al mijn liefde, Martin.
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ging, toen het nog kon, regelmatig met hem fietsen. Voor
Paola zorgde hij, dat ze een eigen woning kreeg.
The hield ervan om buiten te zijn. Hij zorgde voor de tuin
en ging graag wandelen in het bos. Helaas ging zijn
gezondheid erg achteruit. Samen hebben we nog zijn 80ste verjaardag gevierd. Daar heeft hij erg van genoten.
Zelf woonde hij de laatste tijd op de Norbertushof, terwijl
Toos in haar eigen woning achterbleef. Thé wandelde
elke dag naar haar toe om samen met haar de dag door
te brengen. Thé was erg gelovig, bezocht de kerkdiensten
en was regelmatig in de kapel van het huis.
Lief en leed hebben ze samen gedeeld. Nu is daar een
einde aan gekomen. We vinden het goed, dat zijn lijden
nu voorbij is.
Thé, bedankt voor je zorgen. Het ga je goed. Dat je mag
rusten in vrede.
Toos, Paola en Jan, William.

In memoriam
Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem
mochten ontvangen, hebben wij afscheid genomen van:

Eduard van Beinum
* 09-07-1928 † 07-05-2016

In memoriam
The Rasing
* 19-02-1929 † 03-05-2016
The werd geboren op 19 februari 1929 in Gendt als
vierde zoon in het gezin van W. Rasing aan de Zandvoort.
Zijn starttijd was wat moeilijk. Hij was lange tijd een
zorgenkind. Na de lagere school werkte hij samen met
Jan en vader op de boerderij. Later ging hij naar de
fabriek in Arnhem en in Ressen.
Hij leerde Toos kennen en ze trouwden op 3 juni 1961,
bijna 55 jaar geleden. Ze woonden in Elst en later in Lent.
Er kamen twee kinderen, dochter Paola en zoon William.
Omdat William in Gennep werd opgenomen, verhuisden
ze zelf ook naar Gennep. The wilde beslist dicht bij zijn
zoon zijn. Hij zocht hem een paar keer per week op en

Het is goed zo!
-----------------Vele jaren heeft dhr. Eduard van Beinum zich als organist
ingezet voor de Norbertusparochie van Gennep-Zuid, in
het bijzonder voor het Gelegenheidskoor en het
Gregoriaans Koor. Tot enkele weken geleden kwam hij
nog iedere donderdagavond oefenen op het orgel van
zijn kerk. Als hij klaar was maar de taxi nog wat op zich
liet wachten, dronk hij graag een kop koffie mee op het
inloopspreekuur van het kerkbestuur. Ook vierde hij
trouw de avondmis van zaterdagavond met ons mee.
Wij danken hem voor zijn inzet, het zal vreemd zijn
zonder hem….
Dat hij moge rusten in vrede.
Kerkbestuur parochie St. Martinus-St. Norbertus.
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In memoriam

Fien DechampsCoppers
* 07-12-1937
† 10-05-2016

Fien groeide op in haar geboortedorp Well. Ze was de
jongste van drie meisjes. Daarna kwam Huub, haar broer,
die enkele jaren geleden vrij plotseling overleed. Al veel
eerder waren ook al twee broertjes, Fransje en Willy
gestorven. Na haar schooltijd hielp ze thuis in de winkel.
Fien was sportief en leverde bij wedstrijden prestaties
in hardlopen. Vanzelfsprekend werd zij dan ook lid van
Volleybalclub Tornado, evenals veel jeugdigen uit Well en
ook bewoners van Woonoord Oude Molen, waar de
Ambonezen tijdelijk verbleven. Contacten die tot nu toe
zijn gebleven. Fien trouwde met Jacques Dechamps uit
Gennep op 5 oktober 1974 en verhuisde naar het
Niersstadje, waar ze in de Jaminwinkel van haar man al
gauw veel mensen leerde kennen. Ze vond een plaatsje
binnen de Gennepse gemeenschap. Fien hield van zang
en muziek en werd lid van het Genneps Gemengd Koor,
waarvoor ze zich ook als bestuurslid inzette. Fien en
Jacques kregen geen kinderen. Familie, vrienden en
bekenden hadden een grote plaats in hun leven. Groot
was haar verdriet toen Jacques op 23 februari 2012
overleed.
Op 28 oktober vorig jaar werd Fien getroffen door een
herseninfarct, waardoor ze onder meer niet meer kon
spreken. Er volgden moeilijke maanden en opname in
Zorgcentrum Madeleine in Boxmeer. Fien was trouw en
zorgzaam en die eigenschappen uitten zich zelfs toen
alleen een woordeloos contact mogelijk was. Herkenning
was heel belangrijk. Liefde voor muziek en zang bleef.
Ook in Zorgcentrum Madeleine heeft ze nog genoten van
enkele mooie avonden, tot zelfs ruim twee weken voor
haar overlijden. Jammer genoeg was het Fien niet
gegeven terug te keren naar haar thuis in Gennep.
Wij blijven met liefde aan je denken.
Wij danken u voor uw medeleven.
Een speciaal woord van dank aan de verpleging van
Zorgcentrum Madeleine.

Trekking Paaskaars
Alle loten voor de jaarlijkse verloting van de Paaskaars
van de St. Norbertusparochie zijn verkocht. De trekking
heeft plaatsgevonden na afloop van de Viering van
zaterdag 14 mei 2016. Het winnende lotnummer is 802.
De gelukkige winnaar kan zijn gewonnen Paaskaars
ophalen bij de koster Piet Janssen.

Kerkbijdrage / Collecte
De belangrijkste inkomstenbron van de parochie wordt
gevormd door de kerkbijdrage die parochianen betalen.
Daarnaast heeft de parochie o.a. inkomsten uit collectes
en vanwege diensten die gedaan worden. Realiteit is dat
het belangrijk is voor het voortbestaan van de parochie,
dat er nu en straks mensen bij komen die bereid zijn mee
te doen aan het betalen van de kerkbijdrage. Er vallen
immers door natuurlijk verloop mensen af, waardoor de
inkomsten de laatste jaren afnemen. Bent u bereid op
deze manier mede verantwoordelijkheid te dragen voor
gezonde financiën van onze parochie, dan kunt u uw
bijdrage overmaken op:
NL61 RABO 0140 6106 42 tnv parochie St. Norbertus of
NL95 RABO 0135 0361 19 tnv parochie St. Martinus.
Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar
kerkbijdrage te bepalen.
De richtlijn van het Bisdom Roermond geeft een bedrag
aan van € 100,00 per jaar.
Dit wordt ook wel de 'minimum kerkbijdrage' genoemd,
omdat bij € 100,00 of meer op jaarbasis volledige
vrijstelling geldt van het betalen voor bepaalde diensten.
Wie dus minder kerkbijdrage betaalt komt slechts
gedeeltelijk in aanmerking voor het toepassen van
vrijstelling van betaling.
Onze voorkeur gaat uit naar doneren via internetbankieren of het invullen van de machtigingskaart voor
een automatische incasso.
Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!
Parochie St. Norbertus:
Kerkbijdragen:
Tot en met april 2015 - € 6.634,15
Tot en met april 2016 - € 7.069,21
Collecten:
Tot en met april 2015 - € 1.655,37
Tot en met april 2016 - € 1.727,21
Parochie St. Martinus:
Kerkbijdragen:
Tot en met april 2015 - € 9.761,29
Tot en met april 2016 - € 9.447,31
Collecten:
Tot en met april 2015 - € 3.352,68
Tot en met april 2016 - € 3.327,48
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Beide parochies:

Pastoor: H.J. Bouman, Niersdijk 1, 6591 DL Gennep, T (0485) 51 18 88, E info@parochie-martinus-gennep.nl
Kosten misintenties: € 18,-. Vermelding misintenties: wekelijks in de 1Gennep.
Dopen/huwelijken/bezoeken/ziekenbezoek ziekenhuis: via de pastoor.

St. Martinuskerk, Martinushof 2 Gennep

Kantoor:
Internet:
Uitvaarten:
Kerkbijdrage:
Andere bet.:

Via pastoor, Niersdijk 1, 6591 DL Gennep, T (0485) 51 18 88
www.sintmartinusgennep.nl E info@parochie-martinus-gennep.nl
via pastoor
NL 95 RABO 0135 0361 19
NL 74 RABO 0135 0353 33

St. Norbertuskerk, Norbertplein 1 Gennep
Kantoor:

Internet:
Uitvaarten:
Kerkbijdrage:

Do 18.45-19.45 u. in het kantoor van de kerk, Norbertplein 1, 6591 XA Gennep
T (0485) 51 51 00
www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl
Via M 06 24 59 33 85
NL 61 RABO 0140 6106 42

Koren en diensten
Koren en diensten
Za
Za

20-02
16.00 uur
Norbertuskerk
Viering Dichterbij, ’t Akkoordje uit Cuijk
28-05 17.45
uur
Norbertuskerk
Gemengd
Koor
17.45 uur
Norbertuskerk
Gemengd
koor
19.00
uuruur Martinuskerk
Samenzang
19.00
Martinuskerk
Samenzang
Zo 29-05
uuruur Martinuskerk
Samenzang
Zo
21-02 10.00
10.00
Martinuskerk
Samenzang
Za
Za
Zo
Zo
Vr
Za
Za
Zo
Zo

04-06
uuruur Norbertuskerk
Samenzang
27-02 17.45
16.00
Norbertuskerk
Viering Dichterbij, Millody uit Mill
19.00
uur
Martinuskerk
Dameskoor
17.45 uur
Norbertuskerk
Gregoriaans koor
05-06 10.00
uuruur Martinuskerk
HerenkoorDameskoor
19.00
Martinuskerk
28-02
10.00 uur
Martinuskerk
Kinderkoor, voorstellingsmis Communicanten
10-06 19.00 uur Norbertuskerk Kinderkoor, Vormselviering
(vormheer:
dekenDichterbij
Smeets)
05-03
16.00 uur
Norbertuskerk
Viering
11-06 17.45
uuruur Norbertuskerk
GemengdSamenzang
Koor
17.45
Norbertuskerk
19.00
uur
Martinuskerk
Samenzang
19.00 uur
Martinuskerk
Samenzang
12-06
10.00
uur
Martinuskerk
Samenzang
06-03
10.00 uur
Martinuskerk
Herenkoor

Za
Za

18-06
uuruur Norbertuskerk
Koor Esperance
12-03 17.45
16.00
Norbertuskerk
Viering Dichterbij, koor Esperance
19.00
uuruur Martinuskerk
Concertato
17.45
Norbertuskerk
Koor Esperance
Zo 19-06 10.00
uuruur Martinuskerk
Samenzang
19.00
Martinuskerk
Samenzang
Zo
13-03
10.00 uur
Martinuskerk
Samenzang
Za 25-06 17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans Koor
19.00 uur Martinuskerk
Concertato
Za
19-03
16.00 uur
Norbertuskerk
Viering Dichterbij, Vocalgroep Joy uit Wellerlooi
Zo 26-06 10.00
uur
Martinuskerk
Kinderkoor:
dankviering
Communie met
en Vormsel,
waarna
17.45 uur
Norbertuskerk
Palmpasen.
Gezinsviering
het Kinderkoor
autozegening
enVIERING
samenzijn op het kerkplein
19.00 uur
Martinuskerk
GEEN
Zo
20-03
10.00 uur
Martinuskerk
Herenkoor, Palmpasen
Tevens is er van di-vr iedere avond om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel van de Martinuskerk, tenzij in het
weekendis ervoor
bekendavond
gemaakt.
Tevens
er vananders
di-vr iedere
om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel van de Martinuskerk, tenzij in het
Op iedere dinsdag is om 19.00 uur een avondmis in de Norbertushof, Kleermakersgroes.
weekend ervoor anders bekend gemaakt.
Iedere
zaterdag
is om
16.00
uuruur
een
viering
in de in
Norbertuskerk
verzorgd
door de pastorale dienst van Dichterbij.
Op
iedere
dinsdag
is om
19.00
een
avondmis
de Norbertushof,
Kleermakersgroes.
Zondag 3 juli is om 10.00 uur een feestelijke H. Mis in de Martinuskerk, waarin pastoor Bouman afscheid neemt en
pastoor Kessels welkom wordt geheten. Na afloop van de Mis is in de pastorietuin een receptie voor beide pastoors.
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Film over de missie van de Spiritijnen

Op woensdag 20 april ging de nieuwe film van Nelleke
Dinnissen en Paul van Laere, “Testament van een Missie”
in première. De reacties waren heel positief. Een
voorbeeld: “Heelmakende positiviteit, in beeld gebracht
en doorgegeven…het wel en wee van wat mensen met
elkaar ondanks alles toch mogen beleven en tot stand
brengen”. Vijf jaar geleden kwam hun eerste film uit:
“Het Slot van de Spiritijnen”. Twee films over het leven
en over de missie van de Nederlandse Spiritijnen. De
eerste film werd gemaakt naar aanleiding van het vertrek
uit Gemert dat bijna 100 jaar het centrum van de
Nederlandse Provincie is geweest. Voor “Testament van
een Missie” reisden Nelleke Dinnissen en Paul van Laere
samen met verschillende paters - oa Theo Slaats, Bert
van Tol, Harrie Tullemans, Toon Jansen en Martin van
Moorsel - terug naar plekken waar de Spiritijnen ooit
actief waren. Het is een reis die de kijker voert van de
Baka (Pygmeeën) in de bossen van Kameroen naar de
Massaï op de Tanzaniaanse vlakten, van de
Houtskoolkinderen in de Braziliaanse Amazonas naar de
verschrikkingen tijdens de burgeroorlog in Angola. Het
leidde tot indrukwekkende ontmoetingen en
ontroerende verhalen van de mensen met wie de
Spiritijnen samenwerkten. De film is zeer geschikt voor
vertoning in groepen. Het is mogelijk dat de filmmakers
en Spiritijnen hierbij aanwezig zijn. De film is als DVD te
bestellen via www.missie-geest.nl of via T 336583
Kosten €15,00 excl. verzendkosten (€ 3,10)

Kamerkoor Concertato Landgraaf zingt
18 juni 19:00 Martinuskerk
Kamerkoor Concertato is een kamerkoor dat bestaat uit
een selecte groep zangers die in koorverband streven
naar een koorklank die meer diepgang en muzikaliteit
zoekt en tracht te vinden in een mooie reeks aan
repertoire van vroegbarok tot hedendaagse koormuziek.
We proberen het publiek te blijven boeien tijdens onze
themaconcerten en uitvoeringen in Limburg en ver
daarbuiten. Het koor is opgericht in 2002 door Steven
van Kempen, dirigent en musicus. Vanuit een vocaal
ensemble is het koor vanaf 2007 verder als kamerkoor
door het leven gegaan.
Het koor geeft een behoorlijk aantal concerten en
uitvoeringen per jaar. Door het koor georganiseerde
concerten zijn o.a de jaarlijkse passieconcerten/
Tripleconcerten en Kerstconcerten.
Het koor bestaat uit een vaste kern aan zangers die
wekelijks repeteren en uit zangers die op projectmatige
wijze meewerken aan concerten.
Concertreizen worden regelmatig georganiseerd. Het
kamerkoor heeft een aantal concertreizen mogen
organiseren met concertreeksen op toplocaties zoals in
2012 naar Wenen (Centrum van de stad/
Augustinerkirche) en in 2014 naar New York (Lincoln
Center) en in Salzburg (Centrum van de stad/dom van
Salzburg) 2015.
Graag nodigen we u uit om met ons de Mis te vieren en
te genieten van onze muziek!

Volgende edities
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 29 juni; 7
september; 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 21 juni.

Pastoorswisseling
Op zondag 3 juli zal er een feestelijke H. Mis zijn, waarin
pastoor Bouman afscheid neemt om de taak van pastoordeken van Heerlen op zich te nemen en waarin de
nieuwe pastoor Kessels welkom wordt geheten.
Aan de Mis zullen Harmonie, Gilde, Dames-en Herenkoor
Martinusparochie, Gemengd Koor Norbertusparochie,
koor Esperance en het kinderkoor meewerken. Maar
vooral belangrijk is, dat we er samen zijn om samen te
vieren!
Na afloop van de Mis is iedereen welkom om de beide
pastoors in de pastorietuin de hand te drukken.

De Gennepenaar
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KINDERPAGINA



Dit keer staat de pagina in het teken van Pastoor Bouman
Jullie hebben het vast al gehoord: Pastoor Bouman gaat Gennep verlaten. Daarom dit
keer een pagina met allerlei herinneringen aan hem, als dank voor de afgelopen jaren.

We “bouwden” met zijn allen een feestje op zijn
verjaardag, met een mooie viering en daarna een
gezellig samenzijn in de tuin.

We vierden elk jaar Kerst met een
Kerstspel

We maakten mooie Palmpasenkruisen

En met Carnaval was het echt feest in de kerk!
Uiteraard pasten niet alle leuke, fijne herinneringen op deze pagina, maar denk ook eens aan de
mooie Communie- en Vormselvieringen, de Dankvieringen met autozegening, De Mis in het teken
van Dierendag, het Kinderkoor de Muzieknootjes en nog veel meer moois.
De werkgroep Kind en Kerk en deze kinderpagina in de Gennepenaar zijn onder zijn leiding gestart.
Wij hopen dit straks met Pastoor Kessels te kunnen blijven doen.
Namens ons vieren: Pastoor Bouman, bedankt voor de fijne jaren, de inspirerende en gezellige
voorbereidingsavonden en de mooie vieringen waarin veel mocht en kon. Wij wensen u alle goeds
in uw nieuwe parochie!
Namens onze kinderen: het collecteren was erg leuk, het was fijn om Misdienaar te mogen zijn, de
1e Communie was een leuke dag, je bent een leuke pastoor!

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

Kinderpagina 18, mei 2016
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Uitslag Vriendenloterij Rolstoelbus
De trekking is gehouden door het bestuur van de
Stichting Vrienden van Norbertus op 13 mei 2016.
De uitslag is:
1e prijs een bedrag van € 100,- lot no. 1437
2e prijs een MULTIMATE hogedrukreiniger op lot no. 652
3e prijs een VVV waardebon van € 10,- op lot no. 113
4e prijs lot no. 2136
5e prijs lot no. 303
6e prijs lot no. 1276
7e prijs lot no. 38
8e prijs lot no. 1629
Wij feliciteren de prijswinnaars en danken iedereen voor
hun deelname aan onze Vriendenloterij 2016.
De prijzen kunnen opgehaald worden bij de receptie van
Norbertushof van ma. t/m vr. tussen 09:00 en 16:00u
Namens de Stichting Vrienden van Norbertus,
Vincent van Riet (secretaris)

Piet Weijers is de nieuwe Gildekoning

Traditioneel was de zaterdag voor Pinksteren, weer het
jaarlijkse koning schieten van het Sint Martinus-Gilde uit
Gennep. Eerst werd er een gebed gedaan door
aalmoezenier Pastoor Bouman en werd oud koning Peter
Janssen ontdaan van zijn zilver. Voordat de strijd echt
losbarstte, werd er door de leden eerst gestreden om de
dagprijzen. Toen eenmaal alleen de romp van de houten
vogel over was, konden de heren zich opgeven voor de
strijd om de titel “Gildekoning 2016”. 4 leden gingen met
elkaar de strijd aan. Dat ze er zin in hadden bleek wel,
want er werd fanatiek en goed geschoten. Met slecht 42
schoten op de romp van de vogel, was het Piet Weijers
die de vogel naar beneden wist te halen. Piet is al drie

keer eerder koning van het gilde geweest. De afgelopen
jaren schiet hij steeds fanatiek mee om de titel, en ook
dit jaar was de eer aan hem. Samen met zijn vrouw
Rosemarie, zal Piet dit jaar het gilde vertegenwoordigen
op alle activiteiten.
Ter ere van de nieuwe koning organiseert het Sint
Martinus-Gilde een receptie en koningsbal.
Zaterdag 4 juni, zal het Koningspaar thuis opgehaald
worden en worden ze meegenomen naar Gildehuis 'de
Dragonder'. Hier kan eenieder tussen 20.00 en 21.00 uur,
het koningspaar en het bestuur feliciteren.
Direct na afloop van de receptie volgt dan het koningsbal.

Summer Night of the Proms van Unitas
et Fidelitas
Vrijdag 24 en zaterdag 25 juni aanstaande is het weer
zover. De Summer Night of the Proms van de Gennepse
harmonie staat dan op het programma in de zaal van Pica
Mare. Anders dan u gewend bent van de harmonie is de
Proms dit keer niet in het najaar. Omdat de Revue eind
oktober staat gepland, kunt u dit jaar gaan genieten van
gezellige zomerse klanken; midden in de zomer. Heel
toepasselijk wordt aan deze Summer Night of the Proms
meegewerkt door de slagwerkgroep van EMM uit Heijen.
Het is een grote slagwerkgroep met veel melodisch
slagwerk. Begin dit jaar hebben zij tijdens het Nederlands
kampioenschap in Assen de eerste prijs behaald in de 3e
divisie. U kunt dus swingende nummers van hoog niveau
verwachten, zoals bijvoorbeeld Copacabana en African
Symfonie. De harmonie zelf wordt ondersteund door
een combo met gitaristen en keyboard en heeft een zeer
gevarieerd programma samengesteld, passend bij het
Summer Night thema. Oud en jong doen mee. Droom
weg bij ‘het Kronenburger Park’ of waan u in Zuid
Amerika tijdens ‘Liber Tango’. Natuurlijk kan de Conga en
de Braziliaanse Samba niet ontbreken op deze avonden.
Als zanger heeft de harmonie William Kersten kunnen
strikken William Kersten treedt op met diverse orkesten
in het land waaronder ook regelmatig met het orkest van
de luchtmacht. De muzikale leiding deze avond is in de
creatieve handen van Remy Beckers, de dirigent van het
orkest. Hebt u er na de muziek van de Summer Night of
the Proms nog niet genoeg van? Blijf dan ook voor de
afterparty in de foyer van Pica Mare. De Heijense band
Soreway zal het zomerse feestje nog doorzetten tot in de
kleine uurtjes. Deze Summer Night of the Proms wilt u
zeker niet missen? Tickets kosten € 15,00 en jeugd t/m
16 jaar betaalt de helft. De tickets zijn verkrijgbaar bij
Verhasselt Mannenmode, Spoorstraat 97 in Gennep. Kijk
ook eens op onze website: www.harmoniegennep.nl.
Graag tot 24 of 25 juni!
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Vroeger (30):
mijn leven
als misdienaar

Streken uithalen
Het was 1946 of 1947, de 2e Wereldoorlog was nog maar
net voorbij. De pastoor had als enige in de parochie een
motor. Als jonge misdienaars had de motor van de
pastoor natuurlijk een geweldige aantrekkingskracht op
ons. Nu was het ook geen gewone motor, zoals je die
tegenwoordig ziet, maar een soort ouderwets vehikel
met een motor er onder. Totaal niet te vergelijken met
de “scheurmonsters” van heden ten dage. De wielen
waren bij dit “monstertje” nog voorzien van spaken. Er
zat een rubberen knijpbal op om te toeteren. Om te
starten moest men stevig op de slingerstarter stampen
om de motor aan het lopen te krijgen. De
versnellingshandel zat naast de benzinetank. De motor
had altijd een rookwolk achter zich aan, mogelijk
veroorzaak door slechte benzine of verkeerde afstelling.
Milieuverontreiniging kende men toen nog niet! De
motor stond, als de pastoor er niet op reed, in een (niet
afgesloten) schuurtje achter het klooster dat min of meer
in puin lag. Als de Mis afgelopen was, gingen wij vaak in
het schuurtje naar de motor kijken.
Pastoor z’n motor defect??
Zo ook op een goeie dag, vond één van ons misdienaars,
dat we maar eens een extra geluid aan de motor
moesten toevoegen. We namen een doosje, waarin
schoenpoets had gezeten, en een wasknijper. Dit geheel
bonden we aan het frame van de motor. De wasknijper
stak dan tussen de spaken en maakte tijdens het rijden
een knetterend kabaal, zodat horen en zien je verging. De
meeste jongens hadden ook zo’n “lawaaimaker” op het
achterwiel van hun fiets. Omdat de pastoor heel vaak na
de Mis weg moest, gingen we tussen de struiken zitten
om het resultaat van onze streek te bekijken. En jawel, na
een tiental minuten kwam de pastoor en stapte op zijn
motor. Het geluid was oorverdovend. De pastoor remde,
kijkt wat er aan de hand is en schiet in een bulderende
lach. Toen durfden wij te voorschijn te komen……..(de
helden). Het apparaat er af gehaald en de pastoor kon
zijn reis beginnen !!
Echte pech ?
Waarschijnlijk aangemoedigd door het succes van het
”knetterapparaat”, gingen we de week daarop een stapje
verder. De motor stond naast het klooster, waar de
pastoor tijdelijk woonde. We wachtten tot er niemand in
de buurt was en hebben toen een stuk betonijzer van
ongeveer dertig cm. tussen de spaken van het achterwiel
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gestoken. We zijn achter de heg gaan zitten en hebben
gewacht op de dingen die komen gingen. Lang hoefden
we niet te wachten, want de pastoor kwam al snel naar
buiten. Hij startte de motor en na wat kuchen en hoesten
liep de motor als een zonnetje. Toen hij de
handversnelling inschakelde sloeg de motor af. Nog eens
geprobeerd en telkens bij het inschakelen weigerde de
motor, het achterwiel blokkeerde. Wij wisten wel
waarom, de pastoor echter niet. Hij had niet gezien dat
het achterwiel geblokkeerd werd door het stuk
betonijzer. De pastoor was duidelijk zichtbaar kwaad en
liep naar de 50 meter verderop wonende smid. Deze was
niet alleen smid, maar ook elektricien automonteur,
loodgieter, hoefsmid en installateur, kortom het bekende
“Manusje van alles”. De smid vond al heel snel de
oorzaak haalde het stuk ijzer er uit en de motor deed het
weer. Met een flinke straal gas verdween de pastoor op
zijn motor. Toch hadden we er geen goed gevoel over.
Twee dagen later werden al de misdienaars bij de
pastoor geroepen. Iedereen moest komen! Toen we er
allemaal waren, ging hij voor ons zitten en keek ons een
voor een langdurig aan. De zenuwen vlogen ons naar de
keel. Toen hij lang genoeg stil was geweest haalde hij een
rekening van de smid te voorschijn, gericht aan alle
misdienaars. De omschrijving was: “Rekening voor het
verrichten van werkzaamheden aan de motor van de
pastoor. Zegge: 200 gulden.” Een bedrag dat we met z’n
allen in nog geen 5 jaar bij elkaar konden sparen…….. Als
we zouden opbiechten wie dat gedaan had zou hij de
(nep)rekening verscheuren. We hebben ons toen maar
netjes gemeld en de excuses aangeboden. Met een
brede glimlach keek hij ons aan en zei: “LAAT DIT EEN LES
ZIJN” !!
Mei 2016, Jan Eikholt (Gzn.)

Kalender 2016
Vr
Za
Vr
Zo
Zo
Zo
Zo
Za
Zo
Zo
Zo
Zo

10-06 19.00 H. Vormsel
18-06 19.00 H. Mis opgeluisterd door Concertato
24-06 / za 25-6 Night of the Proms Harmonie
26-06 10.00 Dankviering en autozegening
03-07 10.00 Afscheid pastoor Bouman, welkom
pastoor Kessels
10-07 11.30 Welkom pastoor Bouman als deken
in Pancratiuskerk Heerlen
14-08 10.00 Mis kapel Touwslagersgroes
27-08
Tuinsale museum
04-09
Bedevaart Kranenburg
11-09
Zonnebloemmis/
Open Monumentendag
09-10
Concert Genneps Vocaal Ensemble
06-11
St. Maarten / vrijwilligersdag
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