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Proms Harmonie

* beheerder dagelijks onderhoud gebouwen. Gelukkig doen heel wat vrijwilligers allerlei klussen, dank! Maar
wie zou hierin voortouw kunnen nemen
in planning, afspraken met onderhoudsbedrijven, signaleren kleine defecten etc.? Dit betreft dus eigenlijk:
alles wat je ook zelf moet doen als je
een eigen huis hebt, maar dan een paar
maatjes groter!
* verantwoordelijke beheer gebouwen:
iemand met kennis van zaken die een
plan kan maken voor meerjarenonderhoud van gebouwen en het gebruik ervan. Iemand die daarin een sparringpartner kan zijn voor het kerkbestuur en
zo mee het beleid wil ontwikkelen.
Toch wel spannend… wat zou u vinden
nieuwe
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T 511888 of hbouman@plex.nl
staan, afspraken kan maken, computerHans die
Bouman,
werk kan houden
verrichten etc.we de lijn vast
In deze editie
in pastoor.
het vorige nummer is ingezet: we
Zo eindigde ik de vorige Martinusfakkel. Een zin, die ook werd opgepakt
door de Maas- en Niersbode waarin
Frans Thonen stilstond bij een jaar pastoraat in Gennep, dank daarvoor!
Natuurlijk konden niet alle kinderen
aanwezig zijn, maar voor de aanwezigen deed de Mis van 24 juni goed als
een dank-je-wel voor Communie en
Vormsel in dit schooljaar. Dat smaakt
naar meer!

Gennep

St. Martinusparochie

Nieuwe parochieblad goed ontvangen!

Deze editie.

proberen met foto’s de geloofsgemeenschap gezicht te geven, we vertellen wat er zo
speelt en wat er in Gennep zoal te gebeuren staat. Daarbij beperken we ons bewust
niet tot het strik binnenkerkelijke, maar schenken we bijzondere aandacht aan
activiteiten die ons raken, zoals de “Night of the Proms” van de Harmonie.

Allerzielen

Colofon

Bezorging:
* Martinusparochie
Mevr. Graat Janssen
T 0485-512201
* Norbertusparochie
Dhr. Ploum
T 0485-511983
Redactie:
E info@parochie-martinus-gennep.nl
Adverteren:
Printmarkt.eu
T 0485-518348
E info@printmarkt.eu

Volgens oud gebruik staan we in de herfst ook altijd stil bij onze overledenen en hun
familieleden. We doen dat dit jaar als volgt, verdeeld over beide kerken en twee
weekenden:
 Zo 28-10 14.00: zegening van de graven op de nieuwe begraafplaats mmv
Gregoriaans Koor Gennep-Zuid.
 Zo 28-10 15.00: herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar in de
Martinuskerk mmv Dameskoor Martinusparochie, daarna zegening graven
oude begraafplaats (Torenstraat)
 Za 03-11 17.45: herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar in de
Norbertuskerk met koor Esperance.
In de beide kerkdiensten (28-10 15.00 en 03-11 17.45) zal bijzonder aandacht
worden besteed aan hen, van wie we het afgelopen jaar in verbondenheid met onze
parochies afscheid namen. Hun namen zullen worden genoemd, ze zullen worden
herdacht en er zal nadrukkelijk worden gedacht aan hun naastbestaanden. Want:
velen die de uitvaarten bezochten zijn al snel daarna weer overgegaan tot de orde
van de dag. Voor de naastbestaanden begint het dan vaak pas echt: naast emoties
van het verlies moet er een nieuw levensritme worden gevonden.
Daarom is het een goede zaak dat we, wat onze eigen geloofsbeleving ook is, door
het ritme van het kerkelijk jaar worden uitgenodigd om in de herfst even stil te staan:
bij onze overledenen, hun naastbestaanden en daarmee ook: bij onze eigen vragen
van het leven.
Hans Bouman, pastoor.

Oktober 2012
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Gaan trouwen
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Gedoopt

Op vrijdag 12 oktober zullen Twan Reintjes en Carina Riga
om 14.00 trouwen in de kerk van de HH. Dionysius en
Odilia in Sweikhuizen.
Wij wensen hen een hele mooie dag en heel veel zegen
voor hun leven!
Op 9 september ontving Sophie Machielsen, Patrijsstraat
34, dochter van Ron Machielsen en Joyce van Vonderen,
het doopsel in de Martinuskerk. Van harte proficiat!

Zegening brandweerkazerne

Vrijwilligers in het zonnetje

Foto: Pieter Lamers

Bij gelegenheid van de opening van de nieuwe
brandweerkazerne werd ook om zegen gevraagd. Want
het gebouw is schitterend, maar het krijgt vooral z’n
functie door de vrijwilligers en beroepskrachten die er
werken en vandaaruit telkens op pad gaan om ons te
helpen in noodsituaties. Dank daarvoor!

Ieder jaar organiseert de Norbertusparochie een
samenzijn voor de vrijwilligers uit dankbaarheid voor hun
belangeloze inzet, telkens weer. Bovendien sterkt de
ontmoeting elkaar en geeft deze bijeenkomst het
kerkbestuur de gelegenheid beleidszaken te delen en
daarop reactie te ontvangen van een groep, die voor de
parochie zeer belangrijk is.
Bij gelegenheid van deze jaarlijkse vrijwilligerssamenkomst werden op 23 september jl. een aantal
vrijwilligers extra in het zonnetje gezet. V.l.n.r. op de foto:
Lies van de Vleuten, Mariet Witteveen, Marian Arts, Stien
van de Venne en Nellie Lamers.
De eerste vier werden samen met Riekt Hermsen
bedankt voor hun 25-jarige inzet voor de parochiegemeenschap. Nellie Lamers werd verrast omdat zij per 1
juni haar termijn als kerkbestuurslid niet meer kon
verlengen: zij zal wel op veel fronten actief blijven zoals
we van haar zijn gewend!
Namens iedereen: bedankt voor de inzet!
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Wat wordt de nieuwe naam?
Heel wat mogelijke namen voor ons parochieblad
werden aangedragen, waarover we ons gaan beramen.
* Brandpunt
* Credo
* De Christus Koerier
* "De Kaplaon" Op zijn Genneps gespeld, de kaplaon is
meestal de helper en de rechterhand dus dat lijkt me in
deze ook toepasselijk. En het ligt lekker in het gehoor...
zo van ...Hèdde de kaplaon al gelee.ze...
* De Schakel
* De Verbinding
* De Zevende Dag
* Het Klokketouw
* Kerkwijzer
* MaNo afgeleid van een manometer, of MaNor, dit is
een Engels statig huis: Misschien mooie naam voor een
sterke kerk.
* Noord-Zuid Fakkel
* Ons Levens Licht Punt
* Samen Sterk
* Samen Onderweg
* St. NorbertMartinusParochie
Andere suggesties blijven natuurlijk welkom. De namen
zijn langs zoveel wegen aangereikt dat er misschien ook
een aangedragen naam vergeten is: voel u dan niet
beledigd maar trek pastoor of een kerkbestuurslid aan de
jas!

5 Bijeenkomsten voor moeders en
vrouwen van deze tijd
Moeders en vrouwen hebben nu een heel ander leven
dan hun moeders.
In een paar decennia is er veel veranderd voor de
moderne vrouw. Je hebt vele mogelijkheden. Je agenda is
daardoor soms erg vol. Je kunt nog zo veel en nog zo
goed organiseren, op een dag loop je tegen je grenzen en
merk je dat je geen inspiratie meer hebt. Het is heel
boeiend om samen met anderen te ervaren, hoe je eigen
kracht kunt blijven ontwikkelen. We volgen het boek
”Ontdek je ware vrouwelijkheid “door Anselm Grün.
Waar: Zaaltje pastorie Sint Martinuskerk.
Tijd: 20.00 -21.30 uur.
Aanvang: dinsdag 16 oktober van 20.30-22.00 uur (ander
data in gezamenlijk overleg).
Aanmelden kan middels een briefje met je naam,
telefoon, adres en e-mail. In te leveren bij
Annette Jetten, Leerlooiersgroes 27, Gennep.
T: 0485 540165 / 06 236 195 42
E: annette.jetten-sevriens@planet.nl

Uitbreiding
pijporgel
Martinus

“Ik geloof niet, of toch wel? “
Op 11 oktober wordt ‘Het jaar van geloof’ geopend door
de Paus. Maar in wie of wat geloof je dan?
Iedereen maakt van alles mee in het leven. Heel vaak zijn
juist intense ervaringen niet in woorden uit te drukken.
We praten dan over ‘toeval’ of het is gewoon
onbeschrijfelijk.
Maar in ieders leven, in al wat leeft, zit een diepe
ordening.
Godsdiensten zijn al eeuwenlang op zoek, om daar
woorden voor te vinden. Maar wat is de betekenis van
mijn leven dan nu, in deze tijd?
Er worden 5 avonden georganiseerd, n.a.v. het boek
‘Iedereen Spiritueel’.
Waar: Zaaltje pastorie Sint Martinuskerk.
Tijd: 20.00 -21.30 uur.
Aanvang: donderdag 11 oktober van 20.30-22.00 uur
(ander data in gezamenlijk overleg).
Opgeven bij:
Annette Jetten,
Leerlooiersgroes 27, Gennep.
T: 0485 540165 / 06 236 195 42
E: annette.jetten-sevriens@planet.nl

Het grote pijporgel in de St Martinuskerk is onlangs
uitgebreid met een orgelregister. Toen het orgel destijds
in de kerk is geplaatst, zijn er drie registers (een rij pijpen
van een bepaalde klankkleur) niet geplaatst. De
mogelijkheid tot plaatsing is wel al voorbereid. De niet
geplaatste strijkregisters zijn alle z.g. strijkers d.w.z. dat
ze een vioolachtige klank) hebben.
Nu er veel kerken met pijporgels gesloten worden, kwam
er de mogelijkheid om een tweedehands register te
kopen en in te bouwen. In de z.g. zwelkast vanuit de kerk
gezien de grote kast rechts achter is een register met de
naam Gamba geplaatst. Het register tel 56 tonen. De
langste pijp is ca 2,40 meter lang. Zoals gezegd is het een
strijker met een zacht zingend timbre. Het blaasorkest
dat een orgel eigenlijk is, heeft nu dus een soort
vioolpartij erbij gekregen. Met deze klankuitbreiding is
het orgel geschikter geworden voor muziekwerken uit de
romantische periode. De organisten laten het register al
dan niet in combinatie met andere registers graag horen.
Frans Meeuws
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Pater Harrie ten Have c.s.s.r. 60 jaar
priester
Op 26 jarige leeftijd werd pater Harrie ten Have op 17
september 1952 in Wittem tot priester gewijd. Snel
daarna vertrok hij februari 1954 naar Brazilië, waar hij
ruim 41 jaar als missionaris in verschillende parochies
heeft gewerkt. Vaak te paard moest hij verre afstanden
overbruggen om bij zijn parochianen te komen. Kerstmis
2004 had onze parochie, in verband met ziekte, opeens
geen voorganger voor onze Kerstvieringen. Pater Harrie
ten Have was bereid deze taak op zich te nemen, en was
daarna tot medio 2012 regelmatig de voorganger in de
Vieringen van onze parochie.
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hun verlangen naar gemeenschap en geluk; hun dorst
naar troost in eenzaamheid, gemis en verdriet.
Zo was pater Harrie ten Have 60 jaar een onvermoeibare
sjouwer met water van het geloof. Mensen zijn zo vaak
druk druk druk met van alles en nog wat, dat ze niet of
nauwelijks beseffen waar hun innerlijke dorst vandaan
komt. Ze willen soms overal drinken behalve bij de bron
van Levend Water. Anderen zijn passief, verlangen terug
naar vroeger of wachten alleen maar af. Weer anderen
vinden dat het te langzaam gaat en haken af. Anderen
lopen voor de groep uit en dreigen zo ook de eenheid in
de gemeenschap te verstoren.
Hier staat de priester midden in. Zo ook pater Harrie ten
Have! Speurend naar de goede Geest om mensen te
bezielen en te begeesteren.
Een geweldig mooie opgave maar vaak ook zwaar!
Een 60-jarig jubileum is een prachtig moment om pas op
de plaats te maken en het geheel in dankbaarheid te
overzien.
Pater ten Have mag nu terugkijken en dankbaar de
vruchten zien van zijn werk! Ook onze parochie kijkt
dankbaar mee.
Namens de parochie St. Norbertus feliciteren wij pater
Harrie ten Have met zijn diamanten jubileum.

Allerzielen

Wij hebben pater ten Have leren kennen als een
hartelijke meevoelende priester. Een priester die
pastorale nabijheid uitstraalde. Energiek en vol overgave
bracht hij de Blijde Boodschap aan de parochianen.
Bij een priesterjubileum spreken wij meestal over de
goede herder, of over de voorganger aan de tafel van de
Heer. Woorden die zeker op U pater Harrie ten Have van
toepassing zijn.
Water is in de bijbel het symbool van het leven, nieuw
leven. Zonder water geen leven, geen groei, geen
gemeenschap. Zestig jaar staat pater ten Have dicht bij
de mensen en ziet hun vragen en zorgen, hun dorst. Hun
dorst naar liefde, erkenning, geborgenheid, naar de zin
van het leven, hun dorst naar vergeving en verzoening,

Als een dierbare sterft, dan verlies je een stuk van jezelf.
Een stuk van je eigen zijn. Alle zekerheid die zoveel
betekenis hebben, opgebouwd in een relatie met die
speciale mens, worden door het sterven geschokt, en
gedeeltelijk onder je wegslagen. Onze gedachten en
gevoelens zijn en blijven bij die ander die zo met en in
ons leven verworven was.
We willen ze ook niet vergeten. Ook niet in onze
parochiegemeenschap. Allerzielen is de dag waarop we
elk jaar onze overledenen gedenken, onze verbondenheid met hen tot uitdrukking brengen. Allerzielen is een
indrukwekkende gebeurtenis waarin we de overledenen
gedenken. We noemen nog eens de naam, steken een
kaarsje aan en plaatsen een bloemetje als herinnering
aan al de goede momenten die er in onze levens met hen
samen waren.

Kranenburg: bedankt!
De tocht naar Kranenburg was heel bijzonder, mede
dankzij de aansluiting van parochianen van andere
parochies. Dank aan iedereen die mee heeft gelopen of
gezongen of zo mee is gekomen, dank natuurlijk aan de
foeragepost (Koffie!) en natuurlijk vooral aan de parochie
Kranenburg zelf. Voor herhaling vatbaar, volgend jaar
weer!
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Even Stilstaan

‘n Dag voor je zelf
Rust moment in je drukke leven.
Praten,
luisteren,
meedenken en
nadenken
Samen met vrouwen onder
elkaar.

ZIGGO kanaal 44
Onze agenda’s zijn boordevol, dagelijks krijgen we een
enorme hoeveelheid aan beelden, discussies,
nieuwsfeiten op ons bord, naast het eigen leven, werk,
gezin of school. Hoe bepaal je de richting die je zelf wilt
gaan, waar haal je de inspiratie vandaan?
NIMA TV in Gennep, gaat daarom m.i.v. 30 september
een nieuwe religieuze serie uitzenden met als titel:
“EVEN STILSTAAN”.
Vele voorgangers van de diverse religieuze gemeenschappen van Gennep doen mee in dit programma, dat
feitelijk de opvolger is van het “Woord tot Bezinning”, dat
jarenlang door deken Huisman werd gedragen.
Zo komt er bij iedere aflevering een gemeenschap,
gemeente of parochie in beeld, dus van katholieken,
moslims en protestanten.
Het is goed om in deze hectische en verwarrende tijd, af
en toe ‘even stil te staan’ bij wat er werkelijk belangrijk is
in het leven.
Zie www.NIMA.nu
De programma’s worden regelmatig in een carrousel
herhaald, iedere week met een andere voorganger:
30 sept. Pastor Cor Maas
7 okt. Pastoor René Schols
14 okt. Dominee Theo Pattinasarany
21 okt. Pastoor Hans Bouman
28 okt. Imam El Ghazi Mhamed
4 nov. Dominee Rob Fechner

Communie en Vormsel
De afgelopen weken is op de diverse Gennepse scholen
geïnventariseerd welke kinderen mogelijk aan de viering
van eerste H. Communie en Vormsel deel zullen nemen.
Gezien de aantallen is besloten dat er net zoals vorig jaar
in beide kerken een Communiemis is; de Vormselviering
zal één gezamenlijke viering voor beide parochies zijn.
Wie deze uitnodiging heeft gemist wordt gevraagd om
zich liefst zsm te melden op de pastorie, zodat u ook
uitgenodigd kunt worden voor de info-avond.

Maandag 22 Oktober
Dag indeling:
9.30 Ontvangst met koffie en thee
De morgen zal begeleid worden door Pastoor R. Schols
10.00 Inleiding op ’n thema uit de bijbel
11.00 Heilige Mis met stilte moment
12.00 Lunch (zelf mee brengen)
13.00 Gastspreker Diaken Gerrits uit Ottersum
15.00 Afsluiting
Kosten € 5,=
Locatie: Kerk Johannes de Doper Ottersum
Zaaltje achter de kerk
Inlichtingen: Carla Noij T 517420
Juul Gerits T 513621

Goede Herder geopend
Zondag 30-9 werd onder grote belangstelling de Goede
Herder geopend als accommodatie voor KBO, GOM en
de Turkse gemeenschap. De schapen wisten de weg
moeiteloos te vinden!
Wij wensen alle gebruikers van harte proficiat met hun
nieuwe onderkomen onder de zorg van de Goede
Herder!

Bedankt voor alle wensen
Vrijdag 28-9 wisten velen weer de weg te vinden naar de
pastorie om mij de hand te drukken bgv van mijn 45e
verjaardag. Ook de kring van vrienden wist de weg naar
Gennep te vinden: zij ondersteunden in de Mis van de
zondag daarna en maakten er nog een gezellige middag
van. Weer anderen vonden de weg middels eem mailtje,
Facebook of een kaartje. Dank daarvoor!
Pastoor Bouman
We kunnen niet bij alle verjaardagen stilstaan, maar
sommigen springen er toch uit:

Toon van de Kroon: 65, proficiat!

Parochieblad Gennep

6

St. Norbertusparochie
Norbertusparochie

Vieringen Norbertusparochie

H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T 0485-511888
E hbouman@plex.nl

Za
Za
Za
Za
Zo

06-10
13-10
20-10
27-10
28-10

Kerk:

Za

03-11 17.45

Za

10-11 17.45

Pastoor:

Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Kantoor:

Wo 10.30-12.00 u. in de kerk,
Do 18.45-19.45 u. in
de voormalige pastorie,
Norbertplein 18
6591 XA Gennep
T 0485-515100
E kerk@norbertusparochie.nl

Website:

www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:
Za 17.45 u.

Kerkbijdragen:

Rabobank: 1406.10.642
ING bank: 4448665

Misintenties:

Via kantoor, kosten € 17,Vermelding:
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

17.45
17.45
17.45
17.45
14.00

Koor Esperance
Volkszang
Gelegenheidskoor
Volkszang
Zegening graven begraafplaats Randweg Gennep-Zuid mmv
Gregoriaans Koor
Herdenkingsviering voor de overledenen van de parochie
met het koor Esperance.
Gemengd Koor

Vrijwilligers gevraagd
Langzaam begint de groep vrijwilligers in de parochie te krimpen. De generatie die al
jarenlang de kar heeft getrokken om parochie een mooie kerk en inspirerende
vieringen te geven begint minder te worden. Het wegvallen van vrijwilligers door
ouderdom, ziekte e.d. vraagt veel van de overgebleven vrijwilligers, maar vraagt ook
samenhorigheid en verantwoordelijkheid van anderen om dit op te vangen. Tijd voor
anderen om het stokje over te nemen. We kunnen op alle fronten vrijwilligers
gebruiken. Mensen die gemotiveerd zijn. De beloning is een voortbestaan van ons
erfgoed. U kunt zich aanmelden bij pastoor H. Bouman, het kerkbestuur, de koren
e.d..

Kerkbijdragen
Kerkbijdragen t/m augustus € 10.011,07
Collecten t/m augustus € 3.043,85
Hebben wij uw kerkbijdrage 2012 al ontvangen? Het jaar 2012 loopt langzaam ten
einde. Dit is het moment om uw kerkbijdrage 2012 te voldoen. Wil de kerk voldoen
aan het doel waarvoor zij staat, dan is de financiële steun van elke parochiaan
noodzakelijk. U kunt uw kerkbijdrage storten op een van de volgende rekeningnummers ten name van:
Parochie St. Norbertus
Rabobank: 1406.10.642 of ING bank: 4448665
Wij rekenen op Uw steun. Dank U!

Dopen, huwelijken:

Parochiejournaal

Uitvaarten:

Overleden (correctie):
Gerda Jacobs-Philipse

Via pastoor

Via T 06-24593385

* 12-02-1949 en †29-06-2012

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Mogen onze dierbare overledene rusten in de vrede bij Onze Heer.
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St. Martinusparochie
Martinusparochie

Weekendmissen Martinus

H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T 0485-511888
E hbouman@plex.nl

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

06-10
07-10
13-10
14-10
20-10
21-10
27-10
28-10

Za
Zo
Za
Zo

03-11
04-11
10-11
11-11

Pastoor:

Em.-deken:

E. Huisman
Brugstraat 190,
6591 BH Gennep
T 0485-325322

Kerk:

Zuid-Oostwal 33
6591 DK Gennep

Kantoor:

Zie pastoor

Website:

www.sintmartinusgennep.nl

Vaste mistijden:

Za 19.00 u.
Zo 10.00 u.
Weekdagen doorgaans om
19.00 u. in de dagkapel

Kerkbijdragen:

Rabobank: 1350.36.119

Andere betalingen:

Rabobank: 1350.35.333

Misintenties:

Via pastorie, kosten € 17,Vermelding:
zie wekelijks in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
15.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00

Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius Landgraaf
Samenzang (NB: tegelijk KBO in Kevelaer)
Samenzang
Herenkoor
Samenzang
Dameskoor
Samenzang
Samenzang
Dameskoor
Samenzang
Herenkoor
Samenzang
Dameskoor en Gilde St. Martinus
Openingsmis Carnavalsseizoen

Overleden
Leny Derks-Hooijmans, Picardie 27, * 20-6-1925 † 29-8-2012
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Mogen onze dierbare overledene rusten in de vrede bij Onze Heer.

Samenkomst vrijwilligers Martinuskerk
Ook in de Martinusparochie is het een goede gewoonte om regelmatig met de
vrijwilligers samen te komen, het liefst natuurlijk rond het feest van Sint Maarten, de
patroon.
Omdat het weekend van 11-11 al heel vol is met de viering van Sint Maarten en de
opening van het Carnavalsseizoen is de bijeenkomst dit jaar op 4 november.
Deze samenkomst zal iets anders worden ingevuld dan de vorige jaren: de dank voor
de inzet, de ontmoeting en de gezelligheid blijven natuurlijk voorop staan. Maar
daarnaast willen we ook met u stilstaan bij het reilen en zeilen van de parochie en de
toekomst van onze geloofsgemeenschap.
Alle vrijwilligers zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Hebt u die half oktober
nog niet gekregen? Trek dan aan de bel!

Za 6 oktober 19.00 gemengd koor Landgraaf in Gennep
Na het jongerenkoor Rejoice komt nu ook het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.
Gregorius uit Landgraaf o.l.v. dirigent-organist Jo Louppen naar Gennep. Met hun 34
leden zullen zij de zang verzorgen in de Mis van zaterdag 6 oktober om 19.00 uur in
de Martinuskerk in Gennep.
Bijzonder aanbevolen!

Parochieblad Gennep
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Artikel Groesnieuws (Pantein-Norbertushof)

Onderstaand artikel verscheen in het Groesnieuws. De nadrukkelijke handreiking om de pastoor aan te spreken en uit te
nodigen geldt natuurlijk ook voor de hele parochie!
Iedere maandag is om 10.15 uur een H. Mis in de zaal van de Norbertushof. Als voorgangers wisselen pastoor Bouman,
pastoor Reijnen (Heijen/Afferden/Siebengewald), pastoor van Dijk (em.-pastoor Mook) en deken Huisman elkaar af. Deze
Mis is openbaar toegankelijk, dus ook als u niet in de Norbertus woont bent u van harte welkom!

Pastoor Bouman en Norbertushof
Wilt u een keer
een gesprek met
pastoor Bouman?
Nodig hem
gerust uit!

en?
orgijk

.

het.

r

er 2012

Regelmatig zien we de nieuwe pastoor van Gennep in Norbertushof:
voor de Mis op maandagochtend,
voor een ziekenzalving of gewoon
zomaar even bij iemand op bezoek.
Dat vraagt om een gesprek!
Hoe kijkt u als de ‘nieuwe’ pastoor
zo naar Zorgcentrum Norbertushof?
Ik kom hier graag! Als we hier op
maandagochtend de Mis vieren, voel
ik me echt welkom. Ik merk dat het
gewaardeerd wordt dat ik kom.
Waar merkt u dat dan aan?
Bij de viering zelf voel je de betrokkenheid. Ik voelde dat aanwezigen het maar
wat kaal vonden als er geen koor was,
en dus zingen we nu samen. Dat is
soms wat zoeken in de bundels, maar
iedereen doet dan moeite. Na de Mis
praten we dan wat bij met een kop
koffie, ik probeer dan zoveel mogelijk
telkens aan een andere tafel te zitten.

Je hoort dan de mooiste verhalen over
vroeger en nu, maar ook verhalen vol
pijn: over de gezondheid, het missen
van een dierbare, het wel en wee van
kinderen- en kleinkinderen. Ook de pijn
dat geloven hun nageslacht nog maar
zo weinig zegt. En andere keren gaat
het gewoon over koetjes en kalfjes.
Zijn er ook dingen die u hier wat
lastig vindt?
Toch ook. Er zijn bewoners die graag
een gesprek met me hebben, voor
anderen hoeft het niet zo. Ik vind het
lastig om dat in te schatten. De één
roept wat gemakkelijk op de gang
“kom eens langs”, maar de ander zit
wat meer in stilte op de kamer, voor
mij totaal onbekend. Als iemand een
gesprek wil, maak ik daar tijd voor,
maar ik moet het wel weten!
Pastoor, bedankt! We wensen u een
heel mooie tijd in Gennep!

Wilt u een keer een gesprek met pastoor Bouman? Nodig hem gerust uit!
Uzelf of iemand namens u kan met hem bellen: telefoon 511888. Ook kunt
een afspraak laten maken via de receptie van Norbertushof.
Groesnieuws - September 2012
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VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 OKTOBER

speelt coverband Soreway uit Heijen nog swingende
muziek tot in de kleine uurtjes.

NIGHT OF
THE PROMS 2012
HARMONIE GENNEP
O.L.V. REMY BECKERS

Een avond om niet te missen dus. De voorverkoop van de
entreekaartjes is reeds gestart. De entreeprijs bedraagt
€ 12,00. Jeugd tot en met 16 jaar betaalt slechts € 6,00
voor een kaartje. Iedereen kan dus gaan genieten van
een compleet avondje uit met veel herkenbaarheid. Wilt
u zeker zijn dat u dit evenement niet gaat missen?
Kaartjes zijn te koop via de leden van de harmonie en bij
Verhasselt Mannenmode, Spoorstraat 97 in Gennep.

AANVANG 20:00 UUR IN ZAAL PICA MARE TE GENNEP
www.harmoniegennep.nl

Poster_Proms_A1_def.indd 1

22-09-2012 13:59:30

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober a.s. organiseert
kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas uit Gennep o.l.v.
Remy Beckers, weer haar 2-jaarlijkse First Night of the
Proms. Het thema is deze keer “Forever Young.
In de zaal van Pica Mare wordt een geweldig programma
opgevoerd, waar het thema “Jong” als een rode draad
doorheen loopt. Aan het programma wordt meegewerkt
door een aantal jonge mensen waaronder de solist Jorrit
de Vries uit Bergen, een veelbelovend student zang aan
het Conservatorium in Haarlem, kinderkoor Kikoja uit
Ottersum, het opleidingsorkest van de harmonie en het
Revuekoor 2011.

Gezinsmusical Cuijk
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Feest: 100 jaar
Martinuskerk in Cuijk
De eerste gezamenlijke repetities zijn al gehouden en het
belooft nu al een spetterend muzikaal geheel te worden.
Kijk ook eens naar de foto’s op de website;
www.harmoniegennep.nl. Na afloop van de concerten

Kom genieten van de gezinsmusical
“Paulus” voor jong en oud
uitgevoerd door de Kisi Kids
“Spannend, meeslepend, avontuurlijk”
“Moderne dans, verrassende podiumeffecten”
“Bijbelse taferelen komen tot leven”

Wanneer: Zat. 20 oktober
- 14.30 uur
Waar: Martinuskerk Cuijk
Kaartverkoop bij Via Can
ella in Cuijk of
via info@martinuscuijk.nl
Prijzen voorverkoop:
Kinderen tot 14 jaar €
2,Volwassenen
€ 4,Gezinskaart
€ 10,(2 volwassenen
en 2 kinderen)

aan de kassa:
€ 3,€ 5,€ 12,-
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Wijsheid
Wijsheid wordt geboren als
kennis en liefde elkaar
ontmoeten en samen op weg
gaan.

Franciscus en Clara van Assisi.
Hun wijze van leven en de betekenis
daarvan in deze tijd
De Franciscaanse Beweging organiseert zaterdag 27
oktober (13.00-17.00 uur; inloop vanaf 12.30 uur) in
Leeuwarden een bezinningsmiddag franciscaanse
spiritualiteit over ‘Franciscus en Clara van Assisi – Hun
wijze van leven en de betekenis daarvan in deze tijd’.
Locatie is het Titus Brandsma Huis (Bonifatiusplein 21,
8911 JT Leeuwarden). Er zijn korte lezingen en workshops
te volgen.
Kosten (ter plekke te voldoen): €7,50-.
Opgave via de mail: info@franciscaansebeweging.nl of
per T 073-6131340.
Web: www.franciscaansebeweging.nl

Agenda relevante data
Om overzicht te blijven houden over de veelheid van
activiteiten zullen we regelmatig een agenda voor de
komende periode publiceren. Ook relevante data die wat
verder weg liggen zullen er een plaats vinden, zodat u
ermee rekening kunt houden.
Za 06-10
Zo 07-10
Vr 26-10
Za 27-10
Zo 28-10
Zo 28-10
Vr 02-11
Za 03-11
Zo 04-11
Zo 11-11
Zo 11-11
Ma 12-11
Ma 12-11
Za 17-11
Za 01-12
Za 01-12
Vr 14-12
Di 18-12
2013:
Za 08-06

19.00 Gastkoor St. Gregorius Landgraaf
KBO bedevaart Kevelaer
Proms Harmonie
Proms Harmonie
14.00 Zegening nieuwe begraafplaats
15.00 Martinuskerk Allerzielen
Voorronde liedjesavond Bombakkes
17.45 Norbertuskerk Allerzielen
11.00 Vrijwilligers Martinusparochie
Sint Maarten
Opening carnavalsseizoen
Gildemis
Katholieke Klets Club Dichterbij
Teeravond Gilde
17.45 Gezinsmis Advent
Liedjesavond Bombakkes
Kersttocht Gennep Zuid
14.00 Mis Zonnebloem Norbertuskerk
Samenloop voor Hoop
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Levende Kersttocht
Gennep-Zuid zoekt
actieve muzikanten
Voor inmiddels de 9e keer op
rij wordt ook dit jaar in de
straten van Gennep-Zuid
weer een Levende Kersttocht georganiseerd. Het is een
unieke activiteit voor het hele gezin, waar ook mensen
met een verstandelijke beperking aan deel kunnen
nemen.
Deelnemers wandelen een tocht van ongeveer drie
kilometer in kerstsfeer, langs levensechte taferelen uit
het kerstverhaal (geboorteverhaal van Jezus). Onderweg
komt men o.a. Jozef, Maria met de ezel, de drie koningen
met een kameel, Romeinse soldaten, etc. tegen en loopt
men langs een rustplaats met een klein glaasje glühwein.
Ook is er vlak bij de geboortestal van Jezus (de
Norbertuskerk) een kerstmarkt in Oosterse sfeer.
Deze activiteit vindt plaats op vrijdag 14 december.
Deelnemers kunnen starten tussen 18.30-19.30 uur. De
tocht eindigt dan uiterlijk om ± 20.15 uur. De start is bij
basisschool De Ratel, de eindbestemming is een levende
uitbeelding van de kerststal in de Norbertuskerk. Het hart
van de tocht wordt gevormd door buurthuis ‘Van ons’,
Norbertplein 3 te Gennep.
We zijn nog op zoek naar muzikanten, koren en/of
muziekgezelschappen die in de sfeer van het verhaal
willen meedoen. Bijv. als herder- of engel(enkoor)
Wat aankleding betreft: Met een wit laken en wit koord
(engel) of oude gordijnen met een koord en stok (herder)
kun je al heel veel bereiken! We hebben diverse locaties
en dus kunnen er meerdere koren of muziekgroepen
deelnemen.
Wat kunnen we u bieden?
* Bewondering en luisterende oren van mensen met en
zonder verstandelijke beperking.
* Koffie/thee ter plaatse, daarnaast een consumptie in
buurthuis Van Ons, beschuit met muisjes.
* Indien nodig een reiskostenvergoeding.
Mocht u nog vragen hebben: laat het gerust weten.
Bij voorbaat hartelijke dank!
Namens het organisatiecomité,
Met vriendelijke groet,
* Andrea Welles, Buurthuis Van Ons , T 0485- 512 923 of
T 06 - 1122 1139 buurthuisvanons@dichterbij.nl
* Dienst Geestelijke Verzorging en Ethiek Dichterbij
T: 0485- 499 142, E: T.vanGellecom@dichterbij.nl Of
C.Maas@dichterbij.nl
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