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Beste parochianen, 
 
Hierbij mag ik U namens onze parochiefederatie het eerste digitale parochieblad presenteren. Graag wil ik 
op deze plaats de redactie en de vrijwilligers bedanken die deze mooie stap mogelijk hebben gemaakt. We 
hadden met z’n allen graag weer een nieuwe papieren versie van het parochieblad gewild, maar het blijkt 
op de lange termijn pastoraal en financieel niet meer haalbaar. Het is natuurlijk even wennen zo’n digitaal 
parochieblad, dat geldt voor ons allemaal. Maar we zien deze digitale vorm overal verschijnen in de 
parochies, met grote tevredenheid vanuit beide kanten.  

Laat de Kerk een veilig baken ter oriëntatie blijven, zowel letterlijk als ook geestelijk. Dat wij samen 
werken vanuit de boodschap van geloof, hoop en liefde. Christus roept ons op om onze talenten te 
gebruiken. Laten we samen de Kerk dragen, pastoraal en financieel. Dat maakt het mogelijk dat uw 
parochie vitaal blijft. Immers de kerk is meer dan een gebouw, het is een levend orgaan van mensen, 
kwetsbaar en broos, maar tegelijkertijd krachtig en van onschatbare waarde! 
 
 – Pastoor G. Kessels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAROCHIENIEUWS 
 

 
We gaan samen richting het hoogfeest van Pasen. Maar wat vieren we eigenlijk in die Goede Week?  
 
Op Palmzondag, zeven dagen voor Pasen en tevens het begin van de Goede Week (daarom ook wel 

Passiezondag genoemd), wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht, waarbij Hij met palmtakken 
werd begroet. Ook nu nog worden takjes van palmbomen gezegend en uitgereikt om thuis achter de 
kruisbeelden te steken. Op zaterdag en zondag (1 en 2 april) vieren we Palmzondag in onze parochiekerken 
waarin de palmtakjes worden gezegend en het Lijdensverhaal van Jezus Christus wordt voorgelezen. 
 
Op woensdag 5 april vieren we met het hele bisdom de Chrismamis in de kathedraal van Roermond. 
Tijdens deze Eucharistieviering worden het chrisma en de andere heilige oliën door de bisschop gewijd, om 
daarna over de verschillende parochies van ons bisdom verspreid te worden. Deze heilige oliën zijn een 
teken van de genadewerking van Christus, door zijn Geest, en worden gebruikt bij de bediening van de 
sacramenten als doopsel, vormsel en ziekenzalving. Ook wordt het chrisma gebruikt bij de wijding van een 
priester of een bisschop. Deze Chrismamis begint om 19.00 uur in de kathedraal van Roermond.  
 
Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Dan herdenken we het paasmaal dat Jezus aan de 
vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de 
sacramenten van Eucharistie en Priesterschap in. De dag is vernoemd naar zijn liturgische kleur: “wit”. De 
witte kleur verwijst naar het overwinnende licht van Jezus Christus, dat onder ons zal blijven: het Nieuwe 
Verbond in zijn Lichaam en Bloed. De liefdevolle zelfgave van Jezus, ter wille van onze verlossing, drukte Hij 
uit in de voetwassing van zijn leerlingen. Dit gebaar van de voetwassing wordt in de Witte Donderdagmis 
door de priester herhaald. Met deze avondmis van Witte Donderdag begint het Driedaagse Paasfeest, ook 
wel Paastriduüm genoemd. Aan het einde van deze Mis worden alle heilige Hosties in processie 
overgebracht naar een zijaltaar. Ondertussen wordt het altaar volledig leeg gemaakt en ontbloot, en de 
kruisbeelden bedekt, als teken van de zelfontlediging (zelf-weggave) van Christus, die zijn lijden ingaat. Ook 
de kerkklokken worden vanaf nu niet meer geluid, tot aan het Gloria van de Paaswake. We vieren de 
Heilige Mis op Witte Donderdag om 19.00u in de Martinuskerk in Gennep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Christus, voor onze verlossing. Het is daarom een 
dag van vasten en onthouding. Dat wil zeggen: we matigen ons in eten en drinken en onthouden ons van 
vleesspijzen. Om 15.00u wordt de Kruisweg gebeden in de Martinuskerk. In de Kruisweg worden de 14 
fases (of staties) herdacht - met overweging, zang en gebed - van de kruisweg die Jezus moest gaan, vanaf 
zijn terdoodveroordeling tot aan zijn graflegging. Om 19.00u is er de gedachtenisviering van het lijden en 
sterven van de Heer in de Martinuskerk. In stilte wordt deze viering begonnen. Na de lezingen, onder 
meer die van de profeet Jesaja over de lijdende Dienaar van de Heer, wordt het Lijdensverhaal van Christus 
gelezen, volgens de evangelist Johannes. Vervolgens zijn er de uitgebreide voorbeden voor Kerk en wereld 
en is er de verering van het Kruis. In plaats van de Eucharistie, die een sacramenteel teken is van het lijden 
en sterven van Christus, wordt op Goede Vrijdag de rauwe werkelijkheid zelf van dit lijden en sterven 
onder onze aandacht gebracht. Er is ten slotte wel gelegenheid om de H. Communie te ontvangen, vanuit 
de extra hosties, die in de eucharistie van Witte Donderdag werden geconsacreerd. 
 
Paaswake. Om 20.00u vieren we in de Martinuskerk de Paaswake. Met het paasvuur wordt de nieuwe 
Paaskaars ontstoken en binnen gebracht: teken van de verrezen Christus, die zijn licht op ons overdraagt. 
In een uitgebreide serie Bijbellezingen wordt de geschiedenis van God met de mensen gevolgd, vanaf de 
schepping tot en met de Verrijzenis, die de aanvang is van Gods nieuwe en definitieve schepping. Tijdens 
de Paaswake worden nieuwe volwassen gelovigen worden gedoopt, terwijl alle aanwezigen het geloof van 
hun eigen doopsel hernieuwen. Daarna wordt op feestelijke wijze de Eucharistie gevierd, waarin de 
verrezen Christus met zijn lichaam en bloed onder ons blijft en ons voedt. 
 
Paaszondag vieren we om 9.30u in de Dionysiuskerk in Heijen en om 11.00u in de Norbertuskerk. Het 
Hoogfeest van Pasen staat in het teken van de vreugde over Christus’ verrijzenis uit de dood. Gelovigen 
vieren de vergeving der zonden en de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. Aan het begin van de viering 
worden de gelovigen besprenkeld met water dat tijdens de Paaswake gewijd is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAMILIEBERICHTEN 
 

OVERLIJDENSBERICHT 

 
 
 
 
 
 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 
Op 23 april zullen Lena Antkowiak en Sam Verpoort hun Eerste Heilige Communie ontvangen en mogen ze 
Jezus in hun hart ontvangen. Gebed voor hun en hun families, voor een mooie voorbereiding, wordt van 
harte aanbevolen. Wij wensen Lena en Sam een goede voorbereiding en mooie dag toe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Federatie   Martinus Norbertus  Dionysius   Federatie

 Boekjaar 2022 2022  2022 2022 2021
KOSTEN Ein d sa ld o Ein d sa ld o Eindsa ldo Ein d sa ld o E in d sa ld o

Personeel in loondienst 10.891,69 10.891,69 0,00 0,00 10.497,49

Personeel niet in loondienst 35.277,65 13.277,65 10.000,00 12.000,00 40.594,99

Overige persoonskosten 15.867,97 8.038,52 4.703,54 3.125,91 12.770,77

Totaal Persoonskosten 62.037,31 32.207,86 14.703,54 15.125,91 63.863,25

 4 1 0 0  - On d e rh ou d sk ost e n  on roe re n d  g oe d 12.053,17 5.682,97 6.370,20  
 4 1 0 0  - Ov e rig e  k ost e n  on roe re n d  g oe d 1.959,45 1.604,50 0,00 354,95  

7.229,28 4.797,80 109,49 2.321,99  
 4 1 3 5  - Kost e n  b ra n d p re v e n t ie  +  a la rm in st a l la t i e 1.089,81 1.089,81  

Totaal Onderhoudskosten onroerend goed 22.331,71 13.175,08 109,49 9.047,14 23.552,82

 4 1 5 0  - En e rg ie k ost e n 12.560,69 8.361,80 2.756,11 1.442,78
 4 1 6 0  - Z a k e l i j k e  l a st e n  /  V e rze k e r in g e n 8.633,30 4.591,81 1.302,54 2.738,95
 4 1 6 5  - Z a k e l i j k e  l a st e n  /  BSGW 5.086,47 3.269,66 303,91 1.512,90

Totaal overige kosten onroerend goed 26.280,46 16.223,27 4.362,56 5.694,63 32.522,78

Onderhoudskosten begraafplaatsen 2.091,03 1.899,03 0,00 192,00 1.647,97

Bankkosten en Servicekosten beleggen 10.575,02 7.773,34 2.341,47 460,21 9.784,40

 4 5 0 0  - Kost e n  a l t a a rb e n od ig d h e d e n 3.136,99 1.631,78 866,90 638,31
 4 5 1 0  - Kost e n  of f e r /n ov e e n  k a a rse n 1.433,06 863,11 352,98 216,97
 4 5 3 0  - Kost e n  k ore n  /  m isd ie n a a rs /  k ost e rs 1.070,00 160,00 410,00 500,00
 4 5 9 9  - Ov e rig e  k ost e n  e re d ie n st 731,74 570,01 89,90 71,83

Totaal kosten Eredienst 6.371,79 3.224,90 1.719,78 1.427,11 8.002,36

 4 6 0 0  - Kost e n  p a roch ie m e d e d e l in g e n / -b la d e n 688,60 588,60 100,00
 4 6 5 0  - Kost e n  v r i jw i l l i g e rsb i je e n k om st e n 2.278,08 1.275,58 495,00 507,50
 4 6 7 0  - Kost e n  p a roch ie b i j e e n k om st e n 1.170,92 1.170,92
  4 6 9 9 - Ov e rig e  k ost e n  p a st ora a l 514,62 514,62

Totaal Kosten Pastoraal 4.652,22 3.549,72 495,00 607,50 3.068,56
 

 4 7 0 0  - Af d ra ch t  b isd om 15.421,80 9.418,70 1.665,00 4.338,10
 4 7 9 9  - Ov .  b i jd ra g e n  e n  a f d ra ch t e n 642,00 318,50 303,50 20,00
 4 7 2 0  - Af d ra ch t  d e k e n a a t  /  v ica r ia a t 569,98 349,66 99,90 120,42
 4 7 6 0 - Af d ra ch t  Col le ct e n  d e rd e n 425,50 215,50 210,00   

 Totaal  Verplichte en Vrijwillige  afdrachten 17.059,28 10.302,36 2.278,40 4.478,52 14.146,07

 4 8 0 5  - Kost e n  h u ish ou d in g  ov e r ig e n 1.198,38 962,97 127,50 107,91
: 4 8 1 0  - Be st u u rsk ost e n 720,00 240,00 240,00 240,00
 4 8 2 0  - Re p re se n t a t ie k ost e n 897,54 610,67 227,74 59,13

5.076,45 4.269,92 435,54 370,99
 4 8 5 5  - Kost e n  a u t om a t ise r in g 2.472,70 2.327,50 145,20
 4 8 6 0  - Kost e n  w e b si t e 1.827,71 1.728,49 99,22
 4 8 9 9  - Ov e rig e  b e h e e rsk ost e n 134,60 33,95 75,65 25,00
 Tot a a l   b e h e e rsk ost e n 12.327,38 10.173,50 1.205,65 948,23 7.901,40

 4900 - Incidentele lasten 0,28 0,28 1.011,15

TOTAAL KOSTEN 163.726,48 98.529,06 27.215,89 37.981,53 165.500,76

 4 1 2 0  - Kost e n  v e rw a rm in g sin st a l l a t i e  /  
on d e rh ou d / re p a ra t i e

Kost e n  
Ad m in /p or t o/ t e le f oon / in t e rn e t /k op ie re n /k a n t oora rt i k e l



 

 

 

 

 

 

 

     Federatie

 Boekjaar   Federatie   Martinus Norbertus  Dionysius 2021
OPBRENGSTEN 2022 2022  2022 2022 Ein d sa ld o

 8 0 0 0  - Ke rk b i jd ra g e n 35.381,55 14.521,49 8.079,75 12.790,31 38.286,34
 8 0 2 0  - Col le ct e n  e ig e n  k e rk 7.547,60 3.295,24 2.398,05 1.844,31
 8 0 3 0  - Col le ct e n  u i t v a a rt d ie n st e n 1.119,32 869,32 250,00

Tot a a l  Col le ct e n 8.666,92 4.164,56 2.648,05 1.844,31 8.121,35

 8 0 6 0  - S t ip e n d ia    ( m isin t e n t ie s) 3.112,11 1.717,00 1.135,11 260,00 3.355,49

 8 0 7 1  - U i t v a a rt e n 8.036,00 4.186,00 3.850,00 0 5.820,00

 8 0 7 0  - H u w e l i jk e n  e n  Ju b i le a 350,00 350,00

280,00 280,00  
: 8 0 8 6  - Op b r.  O f f e rk a a rse n  e n  N ov e e n  k a a rse n 4.180,01 3.241,81 630,09 308,11
: 8 0 9 0  - On t v a n g e n  g i f t e n 277,00 177,00 100,00
 8 0 9 5  - On t v a n g e n  col l e ct e n  d e rd e n 375,50 165,50 210,00

Tot a a l  Ov e rig e  b i jd ra g e n  p a roch ia n e n 5.462,51 3.864,31 940,09 658,11 5.556,24

 8 2 0 0  -V e rh u u r  w on in g  /  k e r jza a l 14.817,00 4.175,00 0,00 10.642,00
 8 2 0 0  - Op b re n g st   l a n d e ri je n  P a ch t 15.651,68 7.043,11 0,00 8.608,57
 8 2 0 0  - Op b re n g st  op t ie re ch t   in cl .  a f lossin g 53.078,80 53.078,80
 8 2 0 0  - Tot a a l  Op b re n g st e n  on roe re n d  g oe d 83.547,48 64.296,91 0,00 19.250,57 35.120,11

 8 2 4 0  - D iv id e n d e n 13.846,10 11.048,13 2.797,97  
 8 2 5 0  - Koe rsre su l t a t e n  e f f e ct e n -14.516,00 -11.784,00 -2.732,00

Tot a a l  Op b re n g st e n  u i t  a a n d e le n + ob l ig a t i e s -669,90 -735,87 65,97 0,00 38.546,72

 8 2 6 0  - Re n t e  d e p osi t o 's /  sp a a rre k . 295,04 184,97 43,98 66,09
: 8 2 6 5  - Cre d i t re n t e  b a n k e n 32,25 13,85 3,50 14,90

Tot a a l  Op b re n g st e n  u i t  b a n k t e g oe d e n 327,29 198,82 47,48 80,99 -208,83

 8 4 0 0  - Be g ra a f p la a t s v r i j v a l  g ra f re ch t e n 5.326,25 4.110,00 1.216,25
 8 4 1 0  - Be g ra a f p la a t s b i jd r .  on d e rh ou d 825,00 645,00 180,00
 8 4 9 9  - Be g ra a f p la a t s ov e r ig e  b a t e n 95,00 95,00

Tot a a l  Op b re n g st e n  b e g ra a f p la a t se n 6.246,25 4.850,00 0,00 1.396,25 6.562,50

 8 5 2 0  - Le sg e ld e n 3.000,00 3.000,00 2.550,00
 8 5 4 0  - Assist e n t ie g e ld e n 760,00 760,00 160,00
 8 9 0 0  - In cid e n t e le  b a t e n 29,37 39,04 -9,67 26,45

Tot a a l  op b re n g st e n 153.899,58 100.862,26 16.766,45 36.270,87 143.896,37 

 

Re su l t a a t  /  V e r l ie s c.q .  w in st 9.826,90 -2.333,20 10.449,44 1.710,66 21.604,39

Tot a a l  Ve r l ie s e n  W in st re k e n in g 163.726,48 98.529,06 27.215,89 37.981,53 165.500,76
    

  

: 8 0 8 0  - ( Ou d e r) b i jd ra g e n  H .H .  D oop se l /Com m u n ie  
/V orm se l



Toelichting op de Verlies en Winstrekening 2022 van de Parochiefederatie Gennep. 
 
Het jaar 2022 sluiten we af met 'n nadelig resultaat voor de Federatie van onze drie parochies ad Euro  -
9.826,90. Voor de Dionysiusparochie  Heijen is dat  Euro  -1.710,66 en voor de Norbertusparochie is dat 
Euro -10.449,44. Voor de Martinusparochie is het resultaat dit jaar positief nl. Euro  +2.333,20 . 
Aanvankelijk was voor het jaar 2022 een totaal verlies van ruim Euro 63.000,= geraamd. We verkeerden 
ten tijde van deze raming nog in de Corona periode met nogal wat onzekerheden hoe het in 2022 zou 
vergaan.  
Wanneer u de bedragen in de kolom Federatie 2022 bij de Groepstotalen vergelijkt met die van de 
Groepstotalen in de kolom van de  Federatie 2021 kunt u toch zien hoe de ontwikkeling in 2022 is geweest. 
In Heijen waren er onvoorziene kosten aan het dak van de kerk en de klok- en luidinstallatie en aan de Cv-
installatie waardoor de kosten t.o.v. 2021 daar met  zo'n Euro 3.200,= toenamen. De opbrengsten van 
Heijen namen toe met ruim Euro 6.000,= t.o.v. 2021 voornamelijk door de verhuur van voormalige pastorie 
waardoor het Verlies t.o.v. 2021  per saldo met zo'n  Euro 2.680,=  verminderde en uitkwam op  Euro  -
2.710,66 .       
De Norbertusparochie wist de  totale kosten met ruim Euro 4000,= te beperken. De opbrengsten van de 
bijdragen van de  parochianen steeg met Euro 1.740,=  echter ze namen af bij de  beleggingen met Euro  -
8.000,=  waardoor het per saldo toenam tot  Euro 10.449,= .  
 Voor de Martinusparochie werd vooral door incidentele meevallers het verlies van 2021 van Euro  -8.400,=  
omgezet naar een positief resultaat van Euro  2.333,20 .  Een restitutie van de energiekosten over  
2021/2022  van bijna  Euro 6.000,- en een vervroegde afrekening van  een openstaande vordering, 
waarvoor overigens al een aflossingsregeling liep, maakten dit mogelijk. Overigens was het verlies van 
2021 ook al laag vanwege het zeer gunstige beursklimaat in dat jaar. De renovatie van de Martinuskerk is 
nu bijna voltooid en voor de pastorie staat de aannemer klaar om te beginnen. De Rijks- en Provincie 
subsidies hiervoor zijn inmiddels ontvangen. Er lopen nog enkele subsidieaanvragen bij Particuliere 
instanties, wij  hopen binnenkort  hierop positieve reacties te krijgen.     
Ik sluit met dit verslag over 2022 mijn werkzaamheden vanaf 2010 als penningmeester resp. 
administrateur voor uw parochies af. Frits Sanders , waar ik alle vertrouwen in heb, neemt dit nu van mij 
over.  Ik wens hem hierbij veel succes. 

- Gennep  1.3.2023  Leo van Schayk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAN BUITEN DE PAROCHIEFEDERATIE 
 

UPDATE GEZONDHEIDSSITUATIE BISSCHOP SMEETS 
 

De chemokuren waarmee bisschop Harrie Smeets van Roermond afgelopen anderhalf jaar aan een 
hersentumor werd behandeld, zijn gestopt. Hoewel de groei van de eerste tumor geruime tijd geremd kon 
worden, heeft zich inmiddels een kleinere tweede tumor ontwikkeld. Deze bleek ondanks een aantal 
bestralingen niet meer zonder risico’s behandelbaar. Begin januari hebben de artsen daarom in overleg 
met de bisschop moeten beslissen om de resterende twee chemokuren stop te zetten. 

Bij Mgr. Smeets werd in juni 2021 een hersentumor geconstateerd. Hij is daar sindsdien in het academisch 
ziekenhuis in Maastricht voor behandeld. Inmiddels heeft de huisarts de zorg overgenomen, omdat er op 
academisch niveau geen behandelmogelijkheden meer zijn. Hoewel de bisschop merkt dat zijn verstand 
nog helder is, ervaart hij ook dat zijn motoriek trager is geworden en dat hierin geen verbetering meer valt 
te verwachten. Vooralsnog zal de bisschop in de mate van het mogelijke zijn taken voortzetten. 

Mgr. Smeets is dankbaar voor het gebed en de vele andere blijken van steun die hij sinds het begin van zijn 
ziekte heeft mogen ontvangen. Hij roept iedereen op om in hun gebeden ook alle andere zieken te blijven 
gedenken. (via www.bisdom-roermond.nl)  

 

 
GEBEDSINTENTIES VAN PAUS FRANCISCUS 
 
Iedere maand vraag Paus Franciscus alle katholieken om te bidden voor een speciale intenties. Graag 
nodigen we je uit om met katholieken wereldwijd mee te bidden voor deze intenties. 
 
April 
Voor een cultuur van vrede en geweldloosheid. We bidden voor de verspreiding van vrede en 
geweldloosheid, door het gebruik van wapens door staten en individuen te verminderen.  
 
Mei 
Voor kerkelijke groepen en bewegingen. We bidden dat kerkelijke groepen en bewegingen hun missie van 
evangelisatie iedere dag opnieuw mogen herontdekken, dat ze hun eigen charisma in dienst stellen voor 
de noden van de wereld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASTORAAL 
 

Huisbezoek pastoor 
Mocht u graag een keer met pastoor Kessels willen spreken, schroom dan niet om hem even te bellen of 
een email te sturen. Het persoonlijk contact blijft belangrijk en een luisterend oor waardevol, zeker in deze 
tijden van crisis! Omdat wij als parochie niet precies weten wie graag een gesprekje wil hebben of wie 
onlangs in onze parochie is komen wonen is het goed zelf initiatief te nemen en ons op te bellen of te 
schrijven. Pastoor Kessels komt graag bij u op bezoek! Wilt u contact hebben met pastoor Kessels dan kan 
dat:  

 via telefoon 0485-511888  
 of email: info@parochie-martinus-gennep.nl 
 In zeer dringende gevallen, zoals een uitvaart of ziekenzalving, kunt u pastoor Kessels bellen op 

nummer: 06-48164267 
 
De heilige communie en ziekenzaling 
Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in de gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te gaan. 
Aan hen kan thuis of in het ziekenhuis door de pastoor of onze parochievrijwilliger de H. Communie 
worden gebracht. Mocht u dit willen, laat dit dan even weten aan pastoor. De zieken hebben in het 
bijzonder Gods aandacht en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de zalving met de Heilige Olie 
van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. 
Daarmee is dit sacrament een hoopvol gebeuren, ook voor iemand die stervende is. Als een parochiaan die 
ernstig ziek is dit sacrament wil ontvangen, neem dan tijdig contact op met pastoor Kessels. Wacht daar 
niet te lang mee. (Mocht u hem niet direct kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met pastoor Miedema 
(Mook) op nummer 024 696 13 90) 
 
Misintentie en/of jaardienst doorgeven 
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke 
zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden in een 
Eucharistieviering vermeld. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (€20,-) te geven.  
Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de 
parochie te helpen in het onderhouden van de kerkgebouwen, de salarissen, verwarming, enz. Bij de 
parochie kunt u ook een gestichte jaardienst aanvragen.  D.w.z dat u voor een periode van vijf, tien of 
twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of meer van uw overleden familieleden.  
Voor de aanvraag van een misintentie of een stichting neemt u contact op met de pastoor. U kunt uw 
vrijwillige bijdrage voor de parochie storten op rekening: NL74 RABO 0135 0353 33 
 
Parochiekantoor 
Iedere tweede en vierde donderdag van de maand, is het parochiekantoor geopend van 10.00u tot 12.00u. 
U bent dan uitgenodigd om langs te komen voor het stellen van vragen, doorgeven van misintenties, een 
luisterend oor of voor een kopje koffie. In de maand april zitten de vrijwilligers voor u klaar op 13 april. In 
de maand mei op 11 en 25 mei. Het parochiekantoor is gevestigd in het parochiezaaltje van de 
Martinuskerk.  
 
Gegevens parochies 
Martinusparochie: Martinushof 2, 6591 DM Gennep 
Rekeningnummer kerkbijdrage: NL95 RABO 0135 0361 19.  KvK-nummer: 74882546   
 
Norbertusparochie: Norbertplein 1, 6591 XA Gennep 
Rekeningnummer kerkbijdrage: NL61 RABO 0140 6106 42. KvK-nummer: 74882643  
 
Dionysiusparochie: Pastoor Jaspersplein 1, 6598 AN Heijen 



HEILIGEN VAN DE MAAND 
 

Onze kerk kent veel verschillende heiligen, die om verschillende redenen gevierd en aangeroepen worden. 
Graag delen wij de heiligen van de komende maand in het bisdom Roermond. Mocht je meer willen weten 
over deze of andere heiligen, kijk dan eens op www.heiligen.net  
 
April 
 
Goede Week 
2 april  Palm- en passiezondag  
  De zondag dat Jezus Jeruzalem binnentrok op een veulen (ezel) en toegejuicht werd door de 
  omstanders. In de kerken worden volgens traditie palmtakken en wijwater gezegend. Wees 
  welkom om deze mee naar huis te nemen voor eigen gebruik.  
6 april  Witte Donderdag 
  De dag van het Laatste Avondmaal. Jezus breekt het brood met zijn discipelen, de  
  eucharistie wordt hiermee ingesteld. Witte Donderdag is de eerste van het Paas triduüm. 
  Vandaag worden alle kruisbeelden in de kerk met een doek bedekt. Tijdens de   
  Eucharistieviering klinken de kerkklokken tijdens het Gloria, om daarna niet meer te luiden
  tot Paaswake. Na de communie wordt het tabernakel leeg gemaakt en open gezet. Kom je
  vandaag naar de kerk? Dan zal er geen wegzending of zegen zijn. De mis eindigt fysiek wel, 
  maar loopt liturgisch nog twee dagen door.  
7 april  Goede Vrijdag  
  Vandaag herdenken we het sterven van Jezus aan het kruis. Jezus in gisteravond gevangen 
  genomen en heeft een zware nacht gehad. Op de ochtend van Goede Vrijdag wordt hij ter 
  dood veroordeelt en draagt Hij zijn kruis naar de berg Golgotha. Hij wordt gekruisigd en om 
  15.00u overlijd Hij. We herdenkingen dit om 15.00u met de Kruisweg, die in veel kerken 
  wereldwijd wordt gebeden. Hierbij staan we stil bij iedere gebeurtenis rondom het lijden en 
  sterven van Jezus. Ook worden er vaak herdenkingen gehouden, zo ook in onze   
  parochiefederatie, maar dit gebeurd niet met een Eucharistieviering. Jezus is immers  
  overleden, dus er kan geen consecratie plaats vinden.  
8 april  Stille Zaterdag  
  Vandaag is de enige dag in het kerkelijk jaar dat er nergens in de wereld een viering is  
  waarbij je de communie kunt ontvangen. En vandaag kun je ook geen sacramenten  
  ontvangen, behalve de ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening. Het is een 
  hele sobere dag, overdag dan. Want Joodse dagen liepen van zonsondergang tot  
  zonsondergang. En in de avond van Stille Zaterdag is het feest. Want zodra het mocht gingen 
  de vrouwen naar het graf van Jezus. Deze bleek leeg te zijn en er verscheen een engel die 
  hun vertelde dat Jezus was verrezen. Dit herdenken we door het verspreiden van licht,  
  zowel met kaarsen door de kerk als het Licht van Jezus in ons. Wijwater wordt gezegend en 
  we vernieuwen onze doopgelofte. En we mogen eindelijk weer de Eucharistie vieren.  
9 april  Eerste Paasdag 
10 april Tweede Paasdag 
16 april Beloken Pasen en Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 
21 april H. Anselmus 
24 april H. Fidelis van Sigmaringen 
25 april H. Marcus 
27 april H. Petrus Canisius 
28 april H. Lodewijk Maria van Montfort 
29 april H. Catharina van Siena (kerklerares en een van de patronessen van Europa) 
 
 



Mei 
1 mei  H. Jozef de arbeider 
2 mei  H. Athanasius 
3 mei  HH. Fillippus en Jakobus 
8 mei  HH. Wiro, Plechelmus en Otger 
8 mei  Z. Clara van het arme Kind Jezus 
9 mei  H. Johannes de Avila 
12 mei  HH. Nereus en Achilles 
12 mei  H. Pancratius 
13 mei  H. Servatius 
13 mei  H. Maria van Fatima 
15 mei  HH. Bisschoppen van Maastricht  
18 mei  Hemelvaart  
20 mei  Z. Josefa Stenmanns 
22 mei  H. Rita van Cassia  
25 mei  H. Gregorius VII 
25 mei  H. Maria Magdalena de'Pazzi 
26 mei  H. Filippus Neri 
27 mei  H. Augustinus van Canterbury 
28 mei  Eerste Pinksterdag 
29 mei  Tweede Pinksterdag en Maria, Moeder van de Kerk  
31 mei  Maria Bezoek (Maria bezoekt haar nicht Elisabeth) 
 
IJsheiligen 
De ijsheiligen zijn 4 heiligen, soms word er een vijfde genoemd, en na hun feestdagen is er eigenlijk geen 
kans meer op vorst. Na hun feestdagen zou het veilig zijn om te gaan planten. En dit gaat eeuwen terug. De 
leerlingen van Galileo hebben zelfs 15 jaar lang weerpatronen bijgehouden en dit bevestigd. Maar het is 
natuurlijk geen garantie.  
H. Mamertus (11 mei) patroonheilige van herders en brandweer. Verdediger van de leer dat Christus is 
gestorven voor alle mensen, tijdens een bisschoppenconferentie in Arles. Heeft het gebruik van de drie 
kruisdagen voor Hemelvaart ingesteld.  
H. Pancratius (12 mei) patroonheilige van communicanten. Verloor op jonge leeftijd beide ouders, zijn oom 
nam de zorg voor hem op zich en nam hem mee naar Rome, om daar een baan voor hem in het leger te 
zoeken. Daar bekeerden zij zich beide tot het christendom, ondanks dat christenen in zijn tijd vervolgd 
werden. Toen iemand uit zijn straat bekend maakte dat Pancratius christen was, moest hij bij de keizer 
komen om aan Romeinse goden te offeren. Toen Pancratius dit bleef weigeren, stierf hij op 14 jarige 
leeftijd de marteldood.  
Servatius (13 mei) de eerste bisschop van Maastricht, Sint Servaas. Aanwezig bij o.a. het concilie van 
Sardica, deze was bijeengeroepen in strijd tegen het Arianisme. De leer waarbij de Drie-eenheid wordt 
ontkend, omdat Jezus en de Heilige Geest scheppingen zijn van God de Vader, die hiermee ook bovenaan 
in de hiërarchie staat. Ook ontkent het Arianisme de volle goddelijkheid van Jezus. Helaas is er over het 
leven van Servatius weinig bekend en gaan er vooral legendes de ronde.  
H. Bonifatius (14 mei) Over Bonifatius van Tarsus is weinig bekend, er gaat wel een legende over hem rond. 
De vrouw met wie hij woonde, stuurde hem naar het oosten om relieken voor haar te kopen bij beulen. 
Bonifatius vroeg hij haar hetzelfde te doen als hij ooit de marteldood zou sterven. Op zijn reis naar het 
oosten zag hij de christenvervolging. Toen hij zag hoeveel moed de martelaren hadden, riep hij uit ook 
christen te zijn. Hierdoor stierf Bonifatius ook de marteldood en kochten zijn dienaars zijn lichaam om mee 
terug te nemen naar de vrouw, die een gedachteniskapel voor hem bouwde.  
H. Sofia (15 mei) wordt in sommige landen ook bij de ijsheiligen gerekend. Over haar is ook alleen een 
legende bekend. Na de dood van haar man, gaf zij haar bezittingen weg en reisde met haar dochters naar 
Rome, met de bedoeling de marteldood te sterven. Haar dochters stierven inderdaad de marteldood. Toen 
Sofia drie dagen later hun graf bezocht, stierf zij daar ook.  



KINDERPAGINA 
 

Op naar Palmzondag! 
 
Na de bijzondere Missen van Advent, Kerstmis en 
Carnaval gaan we met de kinderen aan de slag voor 
Palmpasen! Een mooi gebruik. We maken samen met 
de kinderen een Palmpasenkruis, en vervolgens gaan 
we ermee  naar de kerk. Het kruis kun je misschien  
geven aan iemand die ziek is of het moeilijk heeft. 
 
Van harte welkom aan alle kinderen van Heijen en 
Gennep: Zaterdag 1 april 2023. 
• Vanaf 16.00u: knutselen Palmpasenkruisen in 
de parochiezaal van de Norbertuskerk (Norbertplein). 
• Rond 17.00u is er voor iedereen wat drinken 
en een broodje. Ook kijken we wat we dan nog 
moeten afspreken voor de Mis in de kerk en ruimen we samen op. 
• Om 17.45u is de Gezinsmis in de Norbertuskerk. We leggen alle kruisen voorin de kerk; tijdens de 
Mis mogen de kinderen met van alles helpen. Natuurlijk zingt ons kinderkoor! 
 
Graag aanmelden: 
We hopen op heel veel kinderen en veel mooie kruisen, maar willen wel graag tevoren weten hoeveel 
materiaal en broodjes we nodig hebben! Mogen we je daarom vragen om onderstaande gegevens te 
mailen naar: chpm.kersten@gmail.com 
• Naam, adres, telefoon en/of e-mail. 
• Aantal volwassenen 
• Aantal kinderen 
• Aantal kruisen dat we gaan maken 
 
We hopen op heel veel kinderen en veel mooie Palmpasenkruisen! 
 
Hoe maak je een  palmpasenkruis? 

Een palmpasenkruis bestaat uit twee stokken of latten in de vorm van een kruis. Het 
kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag). Het kruis kun je 
omwikkelen met stroken met geel en wit crêpepapier. Kleuren van nieuw leven. 
Versier het palmpasenkruis met palmtakken/buxustakken en twaalf ongepelde 
pindanoten. De palmtakken staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). 
In Nederland worden de palmtakken vaak vervangen door buxustakken. De 
pindanoten symboliseren de twaalf apostelen. Zij begonnen met een ruwe buitenkant 
maar bleken een gladde pit te hebben met een zachte binnenkant. Daarnaast kun je 30 
krenten/rozijnen aan een draad maken en aan de stok bevestigen. Dit staan symbool 

voor de 30 zilveren munten (zilverlingen) die Judas van de joodse leiders ontvangen heeft om Jezus te 
verraden. Tegenwoordig worden in plaats van krenten/rozijnen ook snoepjes gebruikt. Boven op het kruis 
staat een broodhaan die verwijst naar de verloochening van Petrus en het breken en verdelen van het 
brood door Jezus bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). 

 
 

 
 



 
 
 
 



VIERINGEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE 
 

April 
 
Palmpasen 
1 april 
 17.45 Norbertuskerk  Gezinsmis m.m.v. Het kinderkoor  
2 april 
 09.30 Dionysiuskerk  Palmzondagviering m.m.v. Herenkoor (in de kerk) 
 11.00 Martinuskerk  Palmzondagviering met samenzang (in de kerk) 
 
Witte Donderdag 
6 april 
 19.00 Martinuskerk  Dameskoor (in de kerk) 
 
Goede Vrijdag 
7 april 
 15.00 Martinuskerk  Kruisweg (in de kerk) 
 19.00 Martinuskerk  Goede Vrijdag herdenking (in de kerk) 
 
Paaswake 
8 april 
 19.00 Martinuskerk  Samenzang (in de kerk) 
 
Eerste Paasdag 
9 april  
 09.30 Dionysiuskerk  Dames- en Herenkoor 
 11.00 Norbertuskerk  Gemengd koor (na afloop koffie drinken in het parochiezaaltje) 
Tweede Paasdag 
10 april 
 11.00 Martinuskerk  Samenzang (in de dagkapel) 
 
Beloken Pasen (Hoogfeest van de Goddelijke barmhartigheid) 
15 april 
 17.45 Norbertuskerk  Gregoriaans koor 
16 april 
 09.30 Dionysiuskerk  Samenzang 
 11.00 Martinuskerk  Samenzang (na afloop koffie drinken in het parochiezaaltje) 
 
Derde zondag in de Paastijd 
22 april 
 17.45 Norbertuskerk  Samenzang 
23 april 
 09.30 Dionysiuskerk  Eerste Heilige Communie m.m.v. Kinderkoor 
 11.00 Martinuskerk  Gregoriaans koor 
 
Vierde zondag in de Paastijd 
29 april  
 17.45 Norbertuskerk  Samenzang 
30 april 
 09.30 Dionysiuskerk  Gezinskoor 
 11.00 Martinuskerk  Gregoriaans koor 



Mei 
 
Vijfde zondag in de Paastijd 
6 mei 
 17.45 Norbertuskerk  Gemengd koor (na afloop koffie drinken in het parochiezaaltje) 
7 mei 
 09.30 Dionysiuskerk  Gregoriaans koor 
 11.00 Martinuskerk  Samenzang 
 
Zesde zondag in de Paastijd 
13 mei 
 17.45 Norbertuskerk  Koor Zuid 
14 mei 
 09.30 Dionysiuskerk  Samenzang 
 11.00 Martinuskerk  Herenkoor 
 
Hemelvaart  
18 mei 
 08.45 Familie Beumeler Dauwtrappen. Meer informatie volgt nog 
 
Zevende zondag in de Paastijd 
20 mei 
 17.45 Norbertuskerk  Gregoriaans koor 
21 mei 
 09.30 Dionysiuskerk  Samenzang 
 11.00 Martinuskerk  Gregoriaans koor (na afloop koffie drinken in het parochiezaaltje) 
 
Pinksteravond (Vooravond Pinksteren) 
27 mei 
 17.45 Norbertuskerk  Gemengd koor (na afloop koffie drinken in het parochiezaaltje) 
 
Eerste Pinksterdag 
28 mei 
 09.30 Dionysiuskerk  Gezinskoor 
 11.00 Martinuskerk  Dames- en Herenkoor 
Tweede Pinksterdag (H. Maria Moeder van de Kerk) 
29 mei 
 11.00 Martinuskerk  Samenzang (in de dagkapel) 
 
Doordeweeks een viering bijwonen? 
Dinsdag: 19.00 in Molenhoek, voor de mis begint om 18.30 het rozenkransgebed 
Woensdag 09.00 in Milsbeek 
Donderdag 09.00 in Mook, met aanbidding van het Allerheiligste 
Vrijdag  09.00 in Mook, met aansluitend barmhartigheidsrozenkrans 
  15.30 in Norbertushof in Gennep 
Zaterdag  16.00 Sint Norbertuskerk, woord- en communiedienst door Dichterbij (1e van de maand) 
 
  
 
 
 
 



EN VERDER NOG... 
 

Graag willen wij nog wat berichten van anderen delen. Van activiteiten die in of buiten onze 
parochiefederatie plaatsvinden, ingezonden berichten van parochianen en van anderen die een band 

hebben met onze parochiefederatie. Wil je ook iets toesturen, kijk dan op de laatste bladzijde. 
 

 



 
 
 
SAMEN OP WEG  
Samen op weg met de Bedevaart naar Wittem: 
Wat is de mens alleen, zonder de medemens; we hebben elkaar nodig. 
Jezus zelf zei het al: waar twee of meer in Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben 
Ik in hun midden. 
Op zaterdag 20 mei 2023 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 82 e 
keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem. Het thema 
voor de komende bedevaart is: Volg Gods Stem. 
 
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties – 
ook schriftelijk – aan de H. Gerardus kenbaar te maken. Al velen vonden 
kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 
jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden. 
 
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! 
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! 
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich aanmelden. 
Kosten €25,00 p.p. en kinderen t/m 15 jaar € 10,00. 
Zaterdag 23 Mei: 
Vertrek: 7.45u 
Opstapplaats: Raadhuisplein Oeffelt(bij de rotonde) 
De laatste dag van aanmelding is: vrijdag 21 april 2023. 
Aanmelden bij: 
Mevr. N. Lamers Ketelhuis 90 Gennep Tel: 0485-511195 
Mevr. C. Kersten Fazantstraat 33 Gennep Tel: 06 55925833 
 
 
 



 
De Gouden Draad 
 
Moge de weg je zeggen: 
volg me maar 
Moge de ster je zeggen: 
richt je vaart op mij 
Moge de grond je zeggen: 
bezaai me. 
Moge het water je zeggen: 
drink me 
Moge het vuur je zeggen: 
warm je 
Moge de boom je zeggen: 
schuil in mijn schaduw 
Moge de vrucht je zeggen: 
pluk me, eet me. 
En als je de weg kwijtraakt; 
geen vaste grond meer vindt 
en dreigt te verdrinken; 
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt 
in een nacht zonder sterren; 
als de bomen kaal zijn 
en je honger en dorst hebt, 
Dan moge DE STEM je zeggen: 
Wees niet bang, Ik zal er zijn. 
(Frans Cromphout) 
 
 – Annette Jetten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRYPTEBERICHTEN 
 

Met veel plezier verwelkomen we dit voorjaar bij 
DIALOOGMUSEUM DE CRYPTE, in het kader van een nieuw 
internationaal studentenstage-programma, de 
studenten van het Amerikaanse EMERSON COLLEGE in 
Well. Voor een enthousiast publiek van 
medestudenten, rondde Sofia Giustozzi in februari 
haar ‘Basiskwalificatie Kunstexegese ’af. Sofia, die in 
maart en april groepsrondleidingen zal verzorgen en 
ondertussen meewerkt aan de komende 
wisselexposities, komt oorspronkelijk uit New Jersey, 
en studeert mediawetenschap en kunstgeschiedenis. 
We kijken ontzettend uit naar de verdere 
samenwerking! 

 

Ook mochten we recent Bianca Gordebeke 
verwelkomen in het vrijwilligersteam. Zij is als nieuwe 
‘facilitair beheerder ’van het museum voortvarend aan 
de slag gegaan met de zoektocht naar herbruikbare 
apparatuur, expositie- en marketingmaterialen voor 
het museum. Mocht u nog een TV, printer, PC, laptop 
e.d. overhebben, schroomt u dan niet om contact met 
haar op te nemen via info@museumdecrypte.nl 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 

* Op 15 april neemt de CRYPTE deel aan het ‘Frisse Blik 
Festival’, om jongeren in Gennep e.o. te informeren over 
de stagemogelijkheden voor scholieren en studenten 
(frisseblikfestival.nl/line-up/dialoogmuseum-de-crypte/) 

* Diezelfde maand opent een tijdelijke expositie over 
de mogelijkheden en beperkingen van een ‘digitale 
dialoog’  met kunstmatige intelligentie, zoals ‘ChatGPT’ 

* In mei gaat de landschapsschildercursus, met 
theorie in de parochiezaal en praktijk in het Niersdal, van 
start. U kunt zich nog inschrijven via 
info@museumdecrypte.nl 

Sofia, 3de v.r.; Bianca, 1ste v.r. 

Object in de kijker: 
de ‘Communie-XBOX’ 

Kregen eerdere generaties communicanten nog 
rijkelijk beschilderd serviesgoed cadeau, zo was 
voor de ‘millennials ’de XBOX speelcomputer hét 
communiegeschenk bij uitstek. Dezelfde traditie 
maar in een nieuwe vorm. Hoe viert u de 
communie met de jongste generatie? Laat het ons 
weten via facebook.com/DeCrypteGennep/ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLGENDE UITGAVEN PAROCHIEBLAD 
 

10 MEI 
28 JUNI 

30 AUGUSTUS 
11 OKTOBER 

29 NOVEMBER  
10 JANUARI 

 
Wil je iets insturen voor onder het kopje ‘En verder nog…’? Dan kan dat tot één week voor de 
verschijningsdatum. Voor het volgende parochieblad is dat 3 mei. Insturen kan door een document van 
maximaal 1 A4tje (bijv. Word) te sturen naar nieuwsbrief@parochie-martinus-gennep.nl. Dit is inclusief 
eventuele foto’s. Wil je een bepaalde lay-out? Stuur dan ook een pdf-bestand mee. We willen nadrukkelijk 
erop wijzen dat er in ons parochieblad alleen artikelen komen te staan die verband houden met onze 
parochiefederatie; het is dus geen algemeen dorpsblad. We behouden ons het recht voor om ingezonden 
stukken te plaatsen of te verwijderen.  


