
1 De Gennepenaar

Pasen: ellende heeft niet het laatste woord! 
 
Pasen staat voor de deur; voor velen 
een feest van lente, van eitjes en 
kuikentjes. En dat mag ook: want 
deze kleur en glans laat ons iets 
ervaren van dat, waar Pasen voor 
staat.  
 
Teken van nieuw leven, teken van 
hoop! 
 

Zo vaak worden we overspoeld door het negatieve. De toestanden in de Krim en in 
Syrië, met de dood van pater Frans van der Lugt SJ als een voor ons kenbaar diepte-
punt. Ook dichtbij kun je door zorgen overspoeld worden: hoe het verder moet met 
je gezondheid, of met je baan als je werkt in de zorg, zoals bij Pantein of Dichterbij; of 
hoe je zelf verder moet binnen kanteling van WMO, herstructurering van de 
Jeugdzorg, bezuinigingen en zo verder. 
 
Ook de apostelen bevonden zich in een 
dieptepunt; ze wisten niet meer hoe ze verder 
moesten gaan. Jezus, op wie ze hun hoop 
hadden gesteld, was dood, vermoord aan een 
kruis. Pasen gaf hen een nieuwe ervaring. Door 
de vrouwen hoorden ze van het lege graf. In de 
leegte groeide hun openheid voor de ervaring 
van de aanwezigheid van de levende Heer, 
zoals in het verhaal van de Emmausgangers. 
Daarmee was voor hen de zekerheid van licht 
in het duister, van een nieuwe toekomst. Ze 
hielden elkaar vast in het geloof dat God 
sterker is dan alle ellende, die je raken kan. 
 
Daarmee zijn onze problemen niet weg als sneeuw voor de zon, zeker niet. Maar wel 
mogen we weten, als we het moeilijk hebben, dat de ellende niet het laatste woord 
heeft: dat het duister uiteindelijk overwonnen wordt. 
 
Zalig Pasen! 
 
Pastoor Bouman 
 
 
Pasen vieren we verdeeld over de beide kerken: 
 
Za 19-04 19.00 Martinuskerk, plechtige Paaswake, Dameskoor 
Zo 20-04 10.00 Norbertuskerk, Eerste Paasdag, gemengd- en gelegenheidskoor 
Ma 21-04 10.00 Martinuskerk, Tweede Paasdag, Herenkoor 
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Gedoopt 

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

 
Mees Broeren, zoon van Malou Broeren, St. 
Norbertusstraat. 
 

 
Simon Kamps, zoon van Sjaak en Cindy Kamps-Janssen, 
Ervesestraat Ottersum. 
 
 
 
 

Imke Brouwers, dochter van Rob Brouwers en Jolanda 
Litjens, zusje van Max en Jim, 2e Dwarsweg. 
 
Vormelingen in actie 

 
In groepjes helpen de vormelingen in deze maanden als 
misdienaar in de Mis. Zo leren ze meer ervaren wat er in 
een kerk gebeurt en hoe de Mis verloopt. Twee groepjes 
zijn geweest, drie komen er nog. Goed bezig! 
 

 

Eerste H. Communie in beide kerken 
 

Martinuskerk: 27 april 
Eerder al konden we melden dat de communicanten van 
de Martinusparochie zich aan ons hadden voorgesteld. 
Nu staat de Commmuniemis zelf voor de deur!  
Op zondag 27 april om 10 uur zullen de volgende 
kinderen voor het eerst de H. Communie ontvangen: 
Faith Cartwright; Bernardo Every; Siem Gerrits; Luna 
Grens; Gijs Janssen; Vera Kersten; Julia Konings; Donna 
Lamers; Jordy van Lierop; Pim van Lokven; Chiem Noij; 
Leslie Plum; Freek Spikmans; Jet Spikmans; Dewi Surig;  
Mike Teunesen; Roque  Weren-Rio en Noah Weren-Rio. 
 
 

Norbertuskerk: 18 mei 
Onlangs stelden ook de communicanten in de 
Norbertuskerk zich aan ons voor.  

 
Op 18 mei om 10.30 uur is de beurt aan hen:  
 
Daniel Bäumler; Imke Brouwers; Joran Busser; Lisa 
Gerrits; Jorn Geutjes; Ravin Jansen; Maartje Janssen; 
Fleur Janssen; Kimberly Luijpers; Djoey Noij; Juul 
Schoenmakers; Cleo Smits; Sid Smits; Joep Voots; Neele 
Weijers; Bram Weijers en Isa Wessels. 
 
Zo zit de eerste H. Communie in Gennep in de lift: van 19 
kinderen in 2012 naar 26 in 2013, nu 35 in beide kerken 
samen in 2014. Mooi! 
 
Graag rekenen we op uw begrip dat bij de beide 
vieringen de eerste banken in de kerk gereserveerd zijn 
voor de ouders, broertjes en zusjes van de 
communicanten. Wij wensen hen stralende dagen toe! 
 

Ook de vormelingen zijn goed bezig 
 
Op blz. 2 zag u al foto’s van 2 groepjes vormelingen die 
als misdienaar helpen in de kerk. Maar er zijn meer 
activiteiten en samenkomsten. Zo namen onze 
vormelingen deel aan de Christoffeldag in Roermond, die 
het bisdom voor alle vormelingen organiseert. 

Daar werden ze ontvangen door de bisschop, rondgeleid 
door de kathedraal; de middag werd gevuld met sport en 
spel, alles binnen het thema “Pure Kracht”! 
We kijken met hen uit naar hun vormsel op 22 juni. 

 
Agenda relevante data 
 
Zo 20-04  Pasen 
Wo 23-04 19.00 Kinderzangproject Martinuskerk 
Do 24-04 20.30 Ouderavond Communie Zuid 
Zo 27-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk 
Za 10-05  Deken Huisman 90 jaar 
Zo 18-05 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Do 29-05  Dauwtrappen Hemelvaart 
Zo 08-06  Pinksteren 
Zo 22-06 10.00 H. Vormsel beide parochies 
Zo 29-06  Autozegening, tevens dankviering 
   Communie en Vormsel. 
 

Een droom…. Een kinderkoor? 
 
Als je ziet met hoeveel enthousiasme kinderen zingen bij 
de eerste H. Communie en bij het zangproject van het 
Genneps Vocaal Ensemble (waarover verderop meer), 
dan is het toch te gek voor woorden dat Gennep geen 
kinderkoor kent. Zoiets zou toch voor veel kinderen iets 
heel moois kunnen zijn, en ook zou het andere klank 
kunnen geven aan vieringen in de kerk. 
Wie wil meehelpen deze uitdaging aan te gaan? Want 
zo’n koor kan alleen ontstaan als er kinderen zijn, een 
dirigent(e) gevonden kan worden en een groepje ouders 
het wil dragen. Wie helpt? 
Pastoor Bouman. 
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Vastenaktie 
 
Het is de zgn. 
Veertig-
dagentijd, 
de vasten-
periode van 
de katholieke 
kerk. We 
denken bij 
vasten vaak 
aan minder 
eten en minder snoepen, maar vasten is ook: delen met 
mensen die het minder goed getroffen hebben dan wij.  
Vastenaktie is de jaarlijkse, landelijke campagne van de 
rooms-katholieke kerk. Via Vastenaktie willen we als 
katholieke gemeenschap onze rijkdom delen met 
mensen in landen waar ‘een dak boven je hoofd’ en een 
dagelijkse maaltijd minder vanzelfsprekend zijn. 
Ieder jaar kiest Vastenaktie een campagneproject 
waarvoor extra aandacht wordt gevraagd. Dit jaar is dat 
het Diomplor-programma in Koidu, Sierra Leone. Na de 
jarenlange burgeroorlog proberen de mensen in Koidu 
hun trauma’s te verwerken en de samenleving opnieuw 
op te bouwen. Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere 
van de missiezusters van Cluny. Hun project in Koidu 
vormt het campagneproject 2014. Met het Diomplor-
programma bereiden de zusters kinderen voor op een 
plaats in de samenleving, zodat ze voor zichzelf en later 
voor hun gezin kunnen zorgen en een goede bijdrage aan 
de maatschappij kunnen leveren. De gezinnen waaruit de 
kinderen komen, worden ondersteund met zogenoemde 
‘business and savings’-programma’s, waarmee groepen 
volwassenen een soort kleine coöperaties vormen. Zo 
kunnen de mensen een eigen inkomen verdienen. 
Daarnaast hebben de zusters speciale opvang en scholing 
voor tienermoeders georganiseerd.  
U kunt het werk van de zusters steunen door een extra 
bijdrage aan Vastenaktie te doen.  
De Veertigdagentijd is bijna voorbij en Pasen komt in 
zicht. U kunt uw vasten delen door de kinderen in Sierra 
Leon weer een toekomst te geven. Uiteindelijk staan we 
immers allemaal voor hetzelfde doel: de wereld een 
beetje beter maken. 
De Goede Week is een uitgelezen moment om 
Vastenaktie nog een laatste, extra stimulans te geven. 
Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. 
De wereld groeit als we delen.  
Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening 46 NL 21 
INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenaktie, door uw bijdrage 
te deponeren in de vastenaktiekist in de hal van de kerk 
of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie, 
Norbertplein 18 of Niersdijk 1. 

Meimaand = Mariamaand  
 
Mei is in de Katholieke traditie de Mariamaand. Naast 
belangrijke dagen als Hemelvaart en Pinksteren staat 
Maria centraal in de kerk. Parochies besteden in de 
meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Het 
Mariabeeld krijgt vaak een plek op het altaar. Ook wordt 
Maria tijdens de vieringen geëerd door het bidden van 
het Weesgegroet. In veel plaatsen in het land worden de 
rozenkrans en het rozenhoedje gebeden en soms 
Mariaprocessies georganiseerd. 
Naast mei is ook oktober Mariamaand. Ook in deze 
maand heeft Maria een centrale plek in onze kerk.  
Door het jaar heen zijn er meerdere feestdagen waarop 
een speciale gebeurtenis uit het leven van Maria wordt 
gevierd. Sommige daarvan zijn echte katholieke 
feestdagen, zoals Maria Lichtmis (2 februari) en Maria 
Hemelvaart (15 augustus), andere zijn verweven in de 
liturgie, zoals bijvoorbeeld Maria Boodschap (25 maart, 9 
maanden voor Kerstmis) 
 

Open Kloosterdag, zaterdag 10 mei  
Locatie: Spiritijnenhof, Spoorstraat 159, 6591 GT Gennep 
www.missie-geest.nl  Tijd: 14.00 – 17.00 uur 
 
Programma: In de kapel van Libermannhof wordt de film:   
Het Slot van de Spiritijnen vertoond.  Aanvang 14.15 uur 
Bijna een eeuw was het kasteel in Gemert de thuishaven 
van de Congregatie van de Heilige Geest. Vanaf hier 
vertrokken honderden jonge missionarissen naar Afrika 
en Brazilië. De meesten keerden na hun tropenjaren 
weer terug op het oude nest. De laatste zeventien 
bewoners vormen een unieke generatie. Ze stonden 
midden in de geloofsomwentelingen van de jaren zestig 
en gaven hun werk als missionaris nieuwe invulling, met 
grote aandacht voor de sociale en economische 
ontwikkeling van de gemeenschap. Het Slot van de 
Spiritijnen geeft een indringend beeld van deze erflaters. 
Van het kloosterleven en hun werk in de missie. Van hun 
laatste jaar op het kasteel in Gemert en de pijn van het 
vertrek. De makers van de film:  Nelleke Dinnissen en 
Paul van Laere zijn aanwezig en na afloop van de film is er 
gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Daarnaast is er ‘Open Huis’ in Spiritijnenhof van 14.00 – 
17.00 uur. Verschillende bewoners zullen aanwezig zijn 
voor ontvangst, gesprek en rondleiding van de gasten. 
Daarnaast kan een tentoonstelling over de Spiritijnen 
bezocht worden evenals demonstraties boekbinden door 
broeder Harrie Clijsters en rozenkrans maken door pater 
Joop de Boer. 
Ook is er een stand met informatie waar ook boeken, de 
film en  Afrikaanse kunst verkocht worden. 

In memoriam An Peters-Verbeek 
 

* 2-8-1927 + 13-3-2014 
 

’t Was goed zo 
 

’t Was goed zo, en lang genoeg. 
Ik was moe en ga naar pap. 

 
Kinderen en kleinkinderen gaan jullie verder 
en maakt er met Gods Zegen iets moois van. 

 
Mam, oma. 

 
 

Even voorstellen: het dameskoor 
 
Wij het kerkelijk dameskoor St. Martinus. Wij bestaan als 
vrijwilligerkoor 45 jaar ! 
In het begin werden wij “het rouw- en trouwkoor 
genoemd”. Dit was een drukke periode, want de 
parochie Gennep Zuid bestond nog niet. Dit hield in dat 
alle begrafenissen en huwelijken in de Martinuskerk 
plaats vonden. Het kwam herhaaldelijk voor, dat wij twee 
maal op één dag moesten zingen; twee tot drie maal per 
week was toen heel gewoon. 
Nu is het wel veranderd; de begrafenismissen in kerk zijn 
veel  minder, en huwelijken helemaal niet meer. 

Wel zingen wij nu één of twéé maal per maand de 
zaterdag of de zondagmis en met de feestdagen samen 
met de heren. 
Wij repeteren eenmaal per week in de Goede Herder op 
de woensdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur. Na afloop 
drinken we met z’n allen nog gezellig een kopje koffie. 
Wij hebben vele organisten gehad, waarvan de hr. 
Denissen voor een lange periode. Nu zingen wij onder 
leiding van Steven Gerrits, waar we heel gelukkig mee 
zijn. 

 
Het koor bestaat uit 20 personen, waarvan zes  personen 
al  boven de 80 jaar. Dus het gaat sterk vergrijzen!! 
Wij willen daarom vragen: 
Dames die graag zingen en ons koor willen versterken, 
Kom eens luisteren of beter gezegd, kom eens zingen,  
jullie zijn van harte welkom. 
Met muzikale groeten, 
 
Het kerkelijk dameskoor. 
 
Voor meer informatie: Ria Bijlard, T 514247. 
 

‘n Dag voor je zelf 
 
Rust moment in je drukke leven. Praten, luisteren, 
meedenken en nadenken. 
Samen met vrouwen onder elkaar, maandag 28 april 
09.30u. Ontvangst met koffie en thee De morgen zal 

begeleid worden door Pastoor  R. Schols  
10.00u Inleiding over een thema uit de bijbel 
11.00u Heilige Mis met stilte moment 
12.00u Lunch (zelf mee brengen) 
13.00u Gastspreker: Vincent van Opstal uit Leiden van  
 Exodus. 
15.00u. Afsluiting 
Kosten € 5,= 
Locatie: Zaaltje achter de kerk van Ottersum 
Inlichtingen: Carla Kersten  T 517420 

Juul Gerits T 513621. 
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* 2-8-1927 + 13-3-2014 
 

’t Was goed zo 
 

’t Was goed zo, en lang genoeg. 
Ik was moe en ga naar pap. 

 
Kinderen en kleinkinderen gaan jullie verder 
en maakt er met Gods Zegen iets moois van. 

 
Mam, oma. 

 
 

Even voorstellen: het dameskoor 
 
Wij het kerkelijk dameskoor St. Martinus. Wij bestaan als 
vrijwilligerkoor 45 jaar ! 
In het begin werden wij “het rouw- en trouwkoor 
genoemd”. Dit was een drukke periode, want de 
parochie Gennep Zuid bestond nog niet. Dit hield in dat 
alle begrafenissen en huwelijken in de Martinuskerk 
plaats vonden. Het kwam herhaaldelijk voor, dat wij twee 
maal op één dag moesten zingen; twee tot drie maal per 
week was toen heel gewoon. 
Nu is het wel veranderd; de begrafenismissen in kerk zijn 
veel  minder, en huwelijken helemaal niet meer. 

Wel zingen wij nu één of twéé maal per maand de 
zaterdag of de zondagmis en met de feestdagen samen 
met de heren. 
Wij repeteren eenmaal per week in de Goede Herder op 
de woensdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur. Na afloop 
drinken we met z’n allen nog gezellig een kopje koffie. 
Wij hebben vele organisten gehad, waarvan de hr. 
Denissen voor een lange periode. Nu zingen wij onder 
leiding van Steven Gerrits, waar we heel gelukkig mee 
zijn. 

 
Het koor bestaat uit 20 personen, waarvan zes  personen 
al  boven de 80 jaar. Dus het gaat sterk vergrijzen!! 
Wij willen daarom vragen: 
Dames die graag zingen en ons koor willen versterken, 
Kom eens luisteren of beter gezegd, kom eens zingen,  
jullie zijn van harte welkom. 
Met muzikale groeten, 
 
Het kerkelijk dameskoor. 
 
Voor meer informatie: Ria Bijlard, T 514247. 
 

‘n Dag voor je zelf 
 
Rust moment in je drukke leven. Praten, luisteren, 
meedenken en nadenken. 
Samen met vrouwen onder elkaar, maandag 28 april 
09.30u. Ontvangst met koffie en thee De morgen zal 

begeleid worden door Pastoor  R. Schols  
10.00u Inleiding over een thema uit de bijbel 
11.00u Heilige Mis met stilte moment 
12.00u Lunch (zelf mee brengen) 
13.00u Gastspreker: Vincent van Opstal uit Leiden van  
 Exodus. 
15.00u. Afsluiting 
Kosten € 5,= 
Locatie: Zaaltje achter de kerk van Ottersum 
Inlichtingen: Carla Kersten  T 517420 

Juul Gerits T 513621. 



St. Norbertusparochie

Norbertusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T (0485) 51 18 88
E hbouman@plex.nl

Kerk:
Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Kantoor:
Do 18.45-19.45 u. in
de voormalige pastorie, 
Norbertplein 18
6591 XA Gennep
T (0485) 51 51 00
E kerk@norbertusparochie.nl

Website:
www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:
Za 17.45 u.

Kerkbijdragen:
NL61 RABO 0140 6106 42

Misintenties:
Via kantoor, kosten € 18,-
Vermelding: 
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Vr  18-04 14.30 uur Goede Vrijdag Kruiswegviering door de pastorale 

dienst van Dichterbij 
Za 19-04   Geen viering. De Paaswake is om 19.00 uur in de  

St. Martinuskerk Gennep-centrum 
Zo 20-04  10.00 uur Pasen – Paasviering met het Gemengd koor en 

Gelegenheidskoor 
Za 26-03 17.45 uur Samenzang 
Za 03-05 17.45 uur Gemengd koor 
Za  10-05 17.45 uur Gelegenheidskoor 
Za 17-05 17.45 uur Samenzang 
Zo 18-05 10.30 uur 1e H. Communieviering  
Za 24-05 17.45 uur koor Esperance 
 
Iedere zaterdag is in onze kerk om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale 
dienst van Dichterbij. 
 

Pastorie Norbertplein nog steeds te koop 
 
Met de benoeming van pastoor H. Bouman werd duidelijk dat de pastorie van de 
Norbertusparochie, Norbertplein 18, geen priesterwoning meer zal zijn. Het huis 
wordt nu enkele uren per week gebruikt voor activiteiten die ook in het zaaltje van 
de kerk plaats kunnen vinden. Na overleg met het bisdom Roermond heeft het 
kerkbestuur het besluit genomen om de pastorie te verkopen. 
Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden bij makelaar Smedema, die ook de 
aanspreekpersoon is voor verdere afspraken. 
Ter info: zie http://smedema.nl/aanbod/548/gennep_norbertplein-18/ 
 

Kerkbijdragen 
 
Kerkbijdragen t/m maart € 6.088,44  
Collecten t/m maart € 898,60  
U kunt de parochie steunen door het storten van uw kerkbijdrage, of uw bank te 
machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand een bedrag over te 
boeken op een van de volgende bankrekeningen t.n.v. Parochie St. Norbertus 
Rabobank:  NL61 RABO 0140 6106 42 of ING:  NL36 INGB 0004 4486 65 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 

 
Bereikbaarheid van uw parochie 
 
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,  
6591 DL Gennep, T 511888 of email hbouman@plex.nl. 
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het kerkbestuur 
aanwezig in de pastorie De Heistolp, Norbertplein 18 T 515100. 
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Zondag 27 april 15.00 uur: zegening kabinetorgel en klein concert 
 

 
Het is zover: de restauratie van het 18e-eeuws kabinetorgel in de dagkapel van de Martinuskerk is voltooid. Op 27 april 
om 15.00 uur zal het in gebruik worden genomen en worden gezegend. 
Het samenzijn zal een uurtje duren en als elementen kennen: 

 Welkom 
 Toelichting op de geschiedenis en de restauratie van het orgel door Rogér van Dijk, adviseur van de Katholieke 

Klokken- en Orgelraad ( www.kkor.nl ) 
 Inzegening door pastoor Bouman 
 Demonstratie en klein concert door organist Jo Louppen ( www.jolouppen.nl ) 
 Gelegenheid om het orgel van dichtbij te bekijken en na te praten onder het genot van een kop koffie. 

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage in een daartoe bestemd offerblok wordt natuurlijk op prijs gesteld. 
Vanwege Gennep on Weels kan de kerk het best bereikt worden via de Niersweg – Zuid Oostwal. 
 

Bijzonder danken wij: 
 Frans Meeuws, projectcoördinator; 
 Rogér van Dijk, orgeladviseur KKOR; 
 Verschueren orgelbouw www.verschuerenorgelbouw.nl  
 De sponsors: 

o Diverse particulieren die anoniem wensen te blijven; 
o Het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Limburg, Maastricht; 
o Kattendijke Druckerstichting; 
o Het Olga Heldring Fonds, Amsterdam; 
o De Meindersma-Siebenga Stichting, Molenend; 
o Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel Elburg; 
o Het  Bisdom Roermond. 

Koor Esperance vierde 25 jarig bestaan 

 
Onlangs vierde het koor Esperance het 25-jarig bestaan. In de manier waarop ze het vierden bleven de leden dicht bij 
zichzelf: door gewoon samen te zingen in de voor hen zo vertrouwde Norbertuskerk. Dat er te weinig boekjes waren 
vertelt, hoeveel mensen graag voor deze Mis kwamen om hun dankbaarheid naar dit koor tot uitdrukking te brengen. 
Van harte proficiat, en: nog vele jaren! 
 
 

Zaterdag 10 mei 10 uur: viering 90e verjaardag Deken Huisman 
 

Deze foto siert de Facebookpagina van deken Huisman https://www.facebook.com/everard.huisman. Zijn activiteit op 
Facebook  toont hoe je met 90 jaar nog jong van hart kunt zijn en alle communicatiemedia in kunt zetten. 
De plaats van de foto, voor de Martinuskerk, toont ook zijn verworteling in de Gennepse gemeenschap, die zeker niet 
gestopt is na zijn emeritaat. Als vrijwilliger zet hij zich nog altijd ten volle in! 
Daarom nodigen wij u van harte uit om hem op 10 mei op zijn Facebookpagina van harte proficiat te wensen, maar nog 
liever: om met hem samen te vieren in de zo vertrouwde Martinuskerk.  
 
De viering van deze bijzondere verjaardag 10 mei begint om 10 uur met een feestelijke H. Mis, waarna iedereen in de 
gelegenheid is om hem in het zaaltje of de tuin proficiat te wensen. 
Van harte nodigen wij u daarvoor uit! 
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Vieringen Martinuskerk 
 
Do 17-04 19.00 Witte Donderdag, Dameskoor 
Vr 18-04 15.00 Kruisweg 
  19.00 Goede Vrijdag, samenzang 
Za 19-04 19.00 Paaswake, Dameskoor 
Zo 20-04 GEEN Pasen om 10.00 in de Norbertuskerk 
Ma 21-04 10.00 Tweede Paasdag, Herenkoor 
Za 26-04 19.00 Samenzang 
Zo 27-04 10.00 Eerste H. Communie 
Za 03-05 19.00 Samenzang 
Zo 04-05 10.00 Samenzang 
Za 10-05 10.00 Viering 90ste verjaardag Deken Huisman 
Za 10-05 19.00 Geen H. Mis 
Zo 11-05 10.00 Herenkoor 
Za 17-05 19.00 Samenzang 
Zo 18-05 10.00 Dameskoor 
Za 24-05 19.00 Gospelkoor New Spirit uit Cuijk 
Zo 25-05 10.00 Samenzang 
 

Kerkbijdragen en collectes 
 
Kerkbijdrage jan. € 2.938,68 Collectes jan. € 465,89 
Kerkbijdrage feb. € 2.192,71 Collectes feb. € 776,11 
Kerkbijdrage mrt € 2.007,93 Collectes mrt € 658,37 
Totaal 2014 € 7.139,32 Totaal 2014 € 1.900,37 
 

Bereikbaarheid Martinuskerk 
 
De gemeente Gennep en aannemer Gebra zijn druk bezig met het Jan Lindersplein en 
de omliggende straten. Er is zowel met de aannemer als de gemeente goed contact 
over de bereikbaarheid van de kerk; toch is enige overlast niet te voorkomen. 
In de weekenden valt dit enigszins mee omdat de werkzaamheden dan stil liggen. De 
afspraken hebben dan ook vooral betrekking op doordeweekse diensten, zoals 
uitvaarten. De werkzaamheden zullen op geen enkele wijze de waardigheid van een 
uitvaart in de weg staan. 
 

Aanpassing blauwe zone parkeerplaats Martinushof 
 
Als gevolg van de vestiging van de ALDI aan de Martinushof wordt de parkeerplaats 
anders ingedeeld. Eerst was er alleen een blauwe zone voor de kerk; nu wordt de 
blauwe zone uitgebreid tot de volgende doorsteek. Alleen voor de school, dus meer 
richting de Niers, kan nog onbeperkt worden geparkeerd. Iets om rekening mee te 
houden! 
 
 



St. Martinusparochie

Martinusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T (0485) 51 18 88
E hbouman@plex.nl

Em.-deken:
E. Huisman
Brugstraat 190, 
6591 BH Gennep
T (0485) 32 53 22

Kerk:
Martinushof 2
6591 DM 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:
NL95 RABO 0135 0361 19

Andere betalingen:
NL 74 RABO 0135 0353 33

Misintenties:
Via pastorie, kosten € 18,-
Vermelding: 
zie wekelijks in de 
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

Vieringen Martinuskerk 
 
Do 17-04 19.00 Witte Donderdag, Dameskoor 
Vr 18-04 15.00 Kruisweg 
  19.00 Goede Vrijdag, samenzang 
Za 19-04 19.00 Paaswake, Dameskoor 
Zo 20-04 GEEN Pasen om 10.00 in de Norbertuskerk 
Ma 21-04 10.00 Tweede Paasdag, Herenkoor 
Za 26-04 19.00 Samenzang 
Zo 27-04 10.00 Eerste H. Communie 
Za 03-05 19.00 Samenzang 
Zo 04-05 10.00 Samenzang 
Za 10-05 10.00 Viering 90ste verjaardag Deken Huisman 
Za 10-05 19.00 Geen H. Mis 
Zo 11-05 10.00 Herenkoor 
Za 17-05 19.00 Samenzang 
Zo 18-05 10.00 Dameskoor 
Za 24-05 19.00 Gospelkoor New Spirit uit Cuijk 
Zo 25-05 10.00 Samenzang 
 

Kerkbijdragen en collectes 
 
Kerkbijdrage jan. € 2.938,68 Collectes jan. € 465,89 
Kerkbijdrage feb. € 2.192,71 Collectes feb. € 776,11 
Kerkbijdrage mrt € 2.007,93 Collectes mrt € 658,37 
Totaal 2014 € 7.139,32 Totaal 2014 € 1.900,37 
 

Bereikbaarheid Martinuskerk 
 
De gemeente Gennep en aannemer Gebra zijn druk bezig met het Jan Lindersplein en 
de omliggende straten. Er is zowel met de aannemer als de gemeente goed contact 
over de bereikbaarheid van de kerk; toch is enige overlast niet te voorkomen. 
In de weekenden valt dit enigszins mee omdat de werkzaamheden dan stil liggen. De 
afspraken hebben dan ook vooral betrekking op doordeweekse diensten, zoals 
uitvaarten. De werkzaamheden zullen op geen enkele wijze de waardigheid van een 
uitvaart in de weg staan. 
 

Aanpassing blauwe zone parkeerplaats Martinushof 
 
Als gevolg van de vestiging van de ALDI aan de Martinushof wordt de parkeerplaats 
anders ingedeeld. Eerst was er alleen een blauwe zone voor de kerk; nu wordt de 
blauwe zone uitgebreid tot de volgende doorsteek. Alleen voor de school, dus meer 
richting de Niers, kan nog onbeperkt worden geparkeerd. Iets om rekening mee te 
houden! 
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Toeval bestaat dat? Ik weet het niet! 
 

We hadden nog niet zo lang een nieuwe hulp in huis en 
eentje waar je echt van op aan kon. Begin januari, 
donderdagochtend even over half negen is ze er (nog) 
niet. Vreemd, denk ik, dat is niks voor haar en loop naar 
boven om mijn vrouw te vragen of ze misschien een 
andere dag komt. “Neen” zegt zij en vervolgt, “inderdaad 
vreemd want ze is er altijd eerder te vroeg dan te laat”. 
Enfin, tegen een uur of negen heb ik de krant uit, trek de 
jas aan en fiets naar de winkel. Zo rond de klok van half 
tien word ik daar gebeld door de politie - stellen me wel 
meteen gerust - met de mededeling dat onze hulp zojuist 
een ernstig ongeluk heeft gehad, op weg is naar het 
ziekenhuis en hun, de politie dus, gevraagd had ons even 
te bellen en de situatie uit te leggen. “Het valt op het 
eerste gezicht gelukkig allemaal nogal mee” zegt die 
politieagente en laat verder weten “dat de familie nog 
van zich zal laten horen”. 
Dat duurt inderdaad niet lang, want nog diezelfde dag 
horen we dat het toch ernstiger is dan eerder verwacht; 
dat ze enorm veel geluk heeft gehad en ze voor hetzelfde 
geld… “Maar beter niet aan denken” zegt hij, “met een 
beetje geluk zal ze volledig herstellen maar het gaat wel 
een hele poos duren”.  
Binnen een week of twee is ze wel alweer thuis en niet 
lang daarna zoeken we ze op een zaterdagmiddag op. 
Tijd genoeg dus en zo hebben we uitgebreid over van 
alles en nog wat gesproken. Haar moeder was er ook bij, 
een echte Gennepse “uut de Hei” en voordat je het dan 
in de gaten hebt, is het tijd om weer eens op te stappen. 
En dat opstappen zal ik nooit vergeten. Bij het afscheid 
nemen, wil ze de sleutel van onze voordeur teruggeven; 
kijkt eerst nog eens goed naar de sleutelhanger en 
denkt/zegt dan hardop: “Raar hè, misschien is dat wel 
mijn redding geweest, want deze sleutelhanger heb ik 
anders nooit bij me, alleen op de dag als ik naar jullie 
moet en deze sleutel nodig heb!” Ik heb haar vol 
“ongeloof” aangekeken en wist op dat moment geen 
woord uit te brengen. En zoiets gebeurt niet gauw! 
Maar wat is er dan zo bijzonder aan die sleutelhanger? 
Om dat uit te kunnen leggen moeten we terug naar april 
vorig jaar… 
Sinds de dood van een jongere broer van mij in januari 
2010 heb ik me voorgenomen een keer per jaar met de 
jongens ergens in Europa een voetbalwedstrijd te 
bezoeken. Dit alles onder het motto: “Geniet en profiteer 
er van zo lang als je kunt, morgen kan het afgelopen 
zijn!” En zo waren we dus half april vorig jaareen 
weekend  in Rome voor de wedstrijd Lazio – Juventus. 
Zaterdagmiddag eerst op het Sint-Pietersplein nog wat 
rondgelopen in de hoop en glimp op te vangen van de 
nog maar net uitverkozen Paus Franciscus en ’s avonds in 
de stad een hapje gegeten. Onderweg komen we zo 
langs een souvenirwinkeltje en toen trok een poster de 

aandacht met daarop de mededeling dat men zojuist de 
allernieuwste sleutelhangers en meer van die spullen 
binnen had met daarop de beeltenis van de nieuwe paus. 
Dan heb ik de primeur dacht ik, die 
neem ik mooi een stelletje mee naar 
huis en kreeg bij aankoop van 4 stuks 
zelfs de vijfde ook nog cadeau! En 
laat dat nou net de sleutelhanger 
zijn, die zij die dag bij zich droeg… 
Op alle vragen die we onszelf hier 
sindsdien over gesteld hebben, 
hebben we nooit een antwoord 
gekregen en zullen het ook wel nooit 
krijgen ook. Misschien maar goed 
ook!    J.N. 
 

4 Mei……Dodenherdenking ! 
 
Zoals al heel lang gebruikelijk is zullen ook dit jaar op 
Zondag 4 mei de oorlogsslachtoffers herdacht worden bij 
het beeld van de BARMHARTIGE SAMERITAAN aan de 
Niersbrug in Gennep. 
Nu is het niet zo belangrijk waar dat gebeurt, hetzij op de 
“Waaldorper vlakte” of op het kerkhof in Milsbeek, waar 
veel gesneuvelde militaire begraven liggen, of in Gennep 
bij de Niersbrug de plaats waar velen hun leven gaven 
voor onze vrijheid. Belangrijker is dat we even stilstaan 
bij het offer dat deze mensen gebracht hebben. Niet 
alleen de militaire slachtoffers, maar ook anderen die 
tijdens en na de 2e Wereldoorlog hun leven lieten, willen 
we herdenken. 
De twee voorgaande jaren hebben Ine Mijnders en 
Adriaan de Kater beide getekend voor de organisatie. Dit 
jaar is de organisatie in handen van een viertal, met 
name Annemie Weijers uit Ottersum, Liesbeth den Boer, 
Anneke Noij en ondergetekende Jan Eikholt (Gzn.), allen 
uit Gennep.  
Wij vragen alle Gennepenaren die het hart op de goede 
plaats hebben, deel te nemen aan deze Nationale 
dodenherdenking en bij elkaar te komen om half acht 
(19.30uur) bij het oude Stadhuis, om daarvandaan 
gezamenlijk te vertrekken naar de Niersbrug. 
 

Jan Eikholt (Gzn.) 
 

Wandeltocht vrienden van Norbertus 
 
 Zaterdag 19 April 2014 organiseert De Stichting Vrienden 
van Norbertus een wandeltocht met verschillende 
afstanden, nl. 5, 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer. Aan de 
laatste 2 afstanden kunnen ook fietsers deelnemen. Dit 
alles ten behoeve v/d Rolstoelbus.  
Wilt u meer informatie? U kunt dan bellen met T 517420 
of T 518510. U kunt ook e-mailen: suus@knevel.biz  
Zie voor informatie ook: www.zorgcentrapantein.nl 

 
Steun de Gennepse harmonie 
 
Vanaf dinsdag na Pasen, 22, 23 en 24 april, zullen leden 
en vrienden van Kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas 
uit Gennep een beroep op u gaan doen tijdens de 
jaarlijkse donateursaktie. 
Uw financiële steun maakt het mogelijk om de muziek in 
Gennep levendig te houden. Door het jaar komt u de 
harmonie her en der ook al tegen. Bijvoorbeeld bij de 
intocht van Sinterklaas, het inhalen van de ouderen 4-
daagse op 16 mei en de communie mis op 27 april en op 
17 en 18 oktober weer tijdens de tweejaarlijkse First 
Night of the Proms. De Gennepse harmonie doet nu een 
beroep op u!    Uw bijdrage zal goed besteed worden. 
Ons nieuwe repetitielokaal onder het Bolwerk is enkele 
maanden geleden in gebruik genomen. Naast dat er door 
zelfwerkzaamheid al veel werk is verricht, moet er toch 
nog het een en ander gebeuren om het helemaal af te 
maken. Verder is de harmonie steeds in de weer om de 
Gennepse jeugd kennis te laten maken met muziek. Er is 
een leerlingenorkest waar kinderen vanaf een jaar of 10 
samen muziek leren maken. Ook wordt de basiskennis 
van muziek en blokfluit ontwikkeld in de wekelijkse 
muzieklessen. Muziek is goed voor iedereen én muziek 
maakt slim. Dat is zelfs wetenschappelijk aangetoond. 
Tijdens de donateursaktie zal de harmonie op 
verschillende plekken een mini-concert geven. 

U geniet van de muziek, wij hopen op uw steun. 
Natuurlijk kunt u ook een bijdrage overmaken op 
bankrekeningnummer: 1406.23.809 t.n.v. harmonie 
Gennep. Misschien wilt u ons helpen tijdens de 
donateursaktie of wilt u meer weten over muziek of 
muzieklessen? Neem dan contact op met Dorien via 
info@harmoniegennep.nl. Gennep rekent op de 
harmonie, de harmonie rekent op Gennep!! 
 

Presentatie resultaten ‘’ZINGEN IN DE 
KLAS’’ op woensdag 23 april  
 

Zingen 
kinderen 
nog wel 
eens? 

Kunnen kids 
uit het IT-

tijdperk nog 
wel plezier 
ontlenen 

aan samen 
zingen? 

 
Voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de 
basisscholen de Ratel uit Gennep, de Brink uit Ottersum 
en de Vonder uit Ven-Zelderheide kunnen beide vragen 
met een volmondig JA worden beantwoord. Onder 
leiding van zangdocente Jacqueline Fijnaut zijn zij al een 
aantal weken bezig met een bijzonder project rondom 
zang. Het project is geïnitieerd door het Genneps Vocaal 
Ensemble (GVE) uit Gennep en Gemengd Koor St. Caecilia 
uit Ottersum. Het is tot stand kunnen komen dankzij 
subsidie van de provincie Limburg in samenwerking met 
het Huis voor de Kunsten Limburg en de VNK-Limburg 
(Verenigde Nederlandse Korenorganisatie Limburg). 
Al die zangoefeningen en al dat zingen leiden uiteindelijk 
tot één grootse eindpresentatie van de hoorbare 
resultaten van het project op woensdag 23 april van 
19.00 - 20.00 uur in de St. Martinuskerk in Gennep. 
Ruim 200 kinderen zingen dan samen! Onder leiding van 
Jacqueline Fijnaut én met begeleiding van het GVE, St 
Caecilia en het kinderkoor Ottersum zingen ze allemaal 
samen de hit Mamma Mia van ABBA. Tevens wordt dan 
gezamenlijk het prachtige Afrikaans lied ‘’Shiyahamba’’ 
ten gehore gebracht. Dat is een ritmisch lied, waarin de 
kinderen de beweging van de muziek heel goed aan 
kunnen voelen. Verder zingen de kinderen van alle 
groepen 6, alle groepen 7 en alle groepen 8 van de 
deelnemende scholen elk nog een eigen lied. En een 
prestatie van formaat: helemaal van buiten! 
De organiserende koren laten uiteraard ook van zich 
horen met een voor de kinderen aansprekend lied. Zo 
zingt het GVE het bekende lied "Ik heb mijn wagen 
volgeladen" en brengt St. Caecilia het lied Halleluja van 
Leonard Cohen. 
Maar dat is nog niet alles. Om de kinderen te laten horen 
hoe het klinkt als je als kind in een kinderkoor zingt, 
treedt het kinderkoor Ottersum ook nog op met enkele 
liederen. 
Iedereen is welkom om (eindelijk) weer eens vrolijk 
zingende kinderen te komen beluisteren. En de entree 
om zo iets moois mee te maken is helemaal gratis. 
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Toeval bestaat dat? Ik weet het niet! 
 

We hadden nog niet zo lang een nieuwe hulp in huis en 
eentje waar je echt van op aan kon. Begin januari, 
donderdagochtend even over half negen is ze er (nog) 
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politieagente en laat verder weten “dat de familie nog 
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een hele poos duren”.  
Binnen een week of twee is ze wel alweer thuis en niet 
lang daarna zoeken we ze op een zaterdagmiddag op. 
Tijd genoeg dus en zo hebben we uitgebreid over van 
alles en nog wat gesproken. Haar moeder was er ook bij, 
een echte Gennepse “uut de Hei” en voordat je het dan 
in de gaten hebt, is het tijd om weer eens op te stappen. 
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mijn redding geweest, want deze sleutelhanger heb ik 
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moet en deze sleutel nodig heb!” Ik heb haar vol 
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aandacht met daarop de mededeling dat men zojuist de 
allernieuwste sleutelhangers en meer van die spullen 
binnen had met daarop de beeltenis van de nieuwe paus. 
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neem ik mooi een stelletje mee naar 
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zelfs de vijfde ook nog cadeau! En 
laat dat nou net de sleutelhanger 
zijn, die zij die dag bij zich droeg… 
Op alle vragen die we onszelf hier 
sindsdien over gesteld hebben, 
hebben we nooit een antwoord 
gekregen en zullen het ook wel nooit 
krijgen ook. Misschien maar goed 
ook!    J.N. 
 

4 Mei……Dodenherdenking ! 
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Anneke Noij en ondergetekende Jan Eikholt (Gzn.), allen 
uit Gennep.  
Wij vragen alle Gennepenaren die het hart op de goede 
plaats hebben, deel te nemen aan deze Nationale 
dodenherdenking en bij elkaar te komen om half acht 
(19.30uur) bij het oude Stadhuis, om daarvandaan 
gezamenlijk te vertrekken naar de Niersbrug. 
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uit Ottersum. Het is tot stand kunnen komen dankzij 
subsidie van de provincie Limburg in samenwerking met 
het Huis voor de Kunsten Limburg en de VNK-Limburg 
(Verenigde Nederlandse Korenorganisatie Limburg). 
Al die zangoefeningen en al dat zingen leiden uiteindelijk 
tot één grootse eindpresentatie van de hoorbare 
resultaten van het project op woensdag 23 april van 
19.00 - 20.00 uur in de St. Martinuskerk in Gennep. 
Ruim 200 kinderen zingen dan samen! Onder leiding van 
Jacqueline Fijnaut én met begeleiding van het GVE, St 
Caecilia en het kinderkoor Ottersum zingen ze allemaal 
samen de hit Mamma Mia van ABBA. Tevens wordt dan 
gezamenlijk het prachtige Afrikaans lied ‘’Shiyahamba’’ 
ten gehore gebracht. Dat is een ritmisch lied, waarin de 
kinderen de beweging van de muziek heel goed aan 
kunnen voelen. Verder zingen de kinderen van alle 
groepen 6, alle groepen 7 en alle groepen 8 van de 
deelnemende scholen elk nog een eigen lied. En een 
prestatie van formaat: helemaal van buiten! 
De organiserende koren laten uiteraard ook van zich 
horen met een voor de kinderen aansprekend lied. Zo 
zingt het GVE het bekende lied "Ik heb mijn wagen 
volgeladen" en brengt St. Caecilia het lied Halleluja van 
Leonard Cohen. 
Maar dat is nog niet alles. Om de kinderen te laten horen 
hoe het klinkt als je als kind in een kinderkoor zingt, 
treedt het kinderkoor Ottersum ook nog op met enkele 
liederen. 
Iedereen is welkom om (eindelijk) weer eens vrolijk 
zingende kinderen te komen beluisteren. En de entree 
om zo iets moois mee te maken is helemaal gratis. 
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Vroeger (10) Mijn leven als misdienaar 

 
 
Duif in de kerk 
De nieuwe naoorlogse kerk op De Horst in Groesbeek 
was nagelnieuw. Het rook in de kerk nog naar verf. De 
geur van wierook had nog geen bezit van de kerk 
genomen. Het moet ongeveer juli 1952 zijn geweest. Het 
was volop zomer en de ramen op het koor achter in de 
kerk stonden open, omdat de koorzangers boven op het 
koor het warm hadden.  
De plechtige Hoogmis was zojuist begonnen toen er als 
vanuit het niets, plotseling een roodbruine duif een fraaie 
landing maakte op het beeld van Sint Jozef. Boven op het 
hoofd van de Heilige timmerman dacht ze een rustig 
plekje te vinden. Ze was blijkbaar niet erg muzikaal want 
toen het orgel begon te spelen en de koorzangers hun 
Latijnse liederen begonnen te zingen vloog ze van het 
ene heiligenbeeld naar het andere. 
 
Aandacht  
Alle aandacht van de parochianen ging in plaats van naar 
de Mis, naar de rondvliegende duif. Wij als misdienaars, 
die natuurlijk het goede voorbeeld moesten geven, 
bleven aanvankelijk recht voor ons uitkijken. In die tijd 
mocht je trouwens in de kerk niet omkijken. Maar de 
nieuwsgierigheid won het en ook wij volgden de duif met 
onze blikken. Zelfs de pastoor bleek ook maar een mens 
en ook hij keek af en toe om, waar de duif bleef. De 
koster deed verwoede pogingen om met de “Klingelbuul” 
de duif in de richting van het openstaande raam op het 
koor te dirigeren. Dit mislukte natuurlijk grandioos en het 
werd alleen maar lachwekkender toen de duif rakelings 
over de hoofden van de kerkgangers scheerde. Helemaal 
hilarisch werd het toen de duif gezeten op het beeld van 
St. Donatus een prachtige witte “flats” op de schouders 
van St. Donatus deponeerde. Het gegrinnik in de kerk 
zwol aan en de pastoor vond dat hij er iets van moest 
zeggen en vertelde dat het waarschijnlijk de H. Geest was 
die in de gedaante van een duif onze nieuwe kerk kwam 

bezoeken (!) Hij vroeg om toch vooral de duif de duif te 
laten en met aandacht de H. Mis te volgen. Dit was 
natuurlijk wel erg veel gevraagd van zijn parochianen. 
Tijdens het uitreiken van de Communie loste het 
probleem zich echter vanzelf op. De duif verdween zoals 
zij gekomen was, door het open raam op het koor. 
 
Hosties in mijn haren 
Eén keer ben ik toch wel héél erg geschrokken. Het was 
na de vergadering van de broederschap van de H. 
Familie. Het was de gewoonte om na de vergadering de 
zegen met het Allerheiligste te geven. Dat kon met de 
“monstrans” of met de “ciborie”. In de monstrans zat een 
grote hostie geklemd en de ciborie was een grote kelk vol 
met kleine hosties. Beide werden bewaard in het 
tabernakel. Om de ciborie boven op het tabernakel te 
zetten had de pastoor (die niet zo lang, maar wel breed 
was) een klein trapje nodig van drie treetjes. Ik had het 
trapje klaargezet en op het moment dat hij op de 
hoogste tree stapte sloeg zijn voet om en viel hij met de 
volle ciborie van het trapje, languit op het altaar. Ik kreeg 
de volle lading hosties over mij heen. 
Er ging een zucht van ontzetting door de kerk. Overal 
lagen de hosties, mijn haren zaten vol en ook op mijn rug 
en schouders lagen de hosties. Ik durfde mij niet te 
bewegen. Het was in de tijd dat men een hostie nog niet 
mocht aanraken. Ook werd toen (in 1952) de Communie 
alleen maar op de tong uitgereikt. De pastoor had wel 
een dik kwartier nodig om alle hosties weer in de ciborie 
te krijgen. Hij moest ze bij mij uit mijn nek en haren 
plukken. Hierna werd een oefening van berouw gebeden 
en tenslotte werd dan toch nog de zegen gegeven. Het 
was allemaal wel héél heftig voor mij als misdienaar. Ik 
heb er nog dagen last van gehad! 
 
April 2014 
Jan Eikholt (Gzn.) 
 

Mijn kleinzoon Lucas (9 jaar) staat op het schoolplein op 
te scheppen:  
“Mijn Opa heeft wel duizend Godden” 
 Hij doelde op mijn verzameling kruisbeelden (450 stuks) 
 

 

Volgende editie: 21 mei 
 
De volgende Gennepenaar verschijnt op woensdag 21 
mei. Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk 
dinsdag 13 mei ingeleverd moet zijn bij de redactie; 
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu. 
De verdere verschijningsdata zijn: 2 juli, 3 september, 8 
oktober, 12 november en 17 december. 
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tabernakel. Om de ciborie boven op het tabernakel te 
zetten had de pastoor (die niet zo lang, maar wel breed 
was) een klein trapje nodig van drie treetjes. Ik had het 
trapje klaargezet en op het moment dat hij op de 
hoogste tree stapte sloeg zijn voet om en viel hij met de 
volle ciborie van het trapje, languit op het altaar. Ik kreeg 
de volle lading hosties over mij heen. 
Er ging een zucht van ontzetting door de kerk. Overal 
lagen de hosties, mijn haren zaten vol en ook op mijn rug 
en schouders lagen de hosties. Ik durfde mij niet te 
bewegen. Het was in de tijd dat men een hostie nog niet 
mocht aanraken. Ook werd toen (in 1952) de Communie 
alleen maar op de tong uitgereikt. De pastoor had wel 
een dik kwartier nodig om alle hosties weer in de ciborie 
te krijgen. Hij moest ze bij mij uit mijn nek en haren 
plukken. Hierna werd een oefening van berouw gebeden 
en tenslotte werd dan toch nog de zegen gegeven. Het 
was allemaal wel héél heftig voor mij als misdienaar. Ik 
heb er nog dagen last van gehad! 
 
April 2014 
Jan Eikholt (Gzn.) 
 

Mijn kleinzoon Lucas (9 jaar) staat op het schoolplein op 
te scheppen:  
“Mijn Opa heeft wel duizend Godden” 
 Hij doelde op mijn verzameling kruisbeelden (450 stuks) 
 

 

Volgende editie: 21 mei 
 
De volgende Gennepenaar verschijnt op woensdag 21 
mei. Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk 
dinsdag 13 mei ingeleverd moet zijn bij de redactie; 
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu. 
De verdere verschijningsdata zijn: 2 juli, 3 september, 8 
oktober, 12 november en 17 december. 
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