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Vormelingen helpen in de kerk
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Vormelingen helpen in de kerk
25 kinderen bereiden zich voor op het Vormsel. Daarom
volgen ze lessen en nemen ze deel aan verschillende
activiteiten. Zo gingen ze samen naar de Christoffeldag in
Roermond, zoals u in de vorige Gennepenaar kon lezen.
Nu zijn ze bezig met het volgende project. Zo ziet u ze nu
in groepjes in onze beide kerken in de weekendmissen
opduiken. De meeste keren dat ze sinds hun 1e H.
Communie in de kerk kwamen, was bij gezinsmissen
zoals Kerstmis of Palmpasen. Nu, op de drempel naar
puberteit en volwassenheid, leren ze ook eens de
“gewone” weekendmis wat beter kennen. Ze kunnen
heel serieus zijn:

Rik Peters, zoon van Hans en Nicole Peters-Arens,
broertje van Rosemarijn† en Tom. Proficiat, welkom in de
geloofsgemeenschap!

KBO Gennep 50 jaar,
proficiat!
De viering van dit jubileum
werd op zondag 14 april groots
gevierd. Eerst was in de
Martinuskerk een feestelijke H.
Mis met medewerking van
diverse leden, opgeluisterd door het Genneps Vocaal
Ensemble. In de Mis werd dankbaarheid onder woorden
gebracht en werd gebeden voor levenden en overleden
leden; ook werd zegen gevraagd over de toekomst, die
deze vereniging met alle vertrouwen tegemoet ziet.
Want met bijna 900 leden en een nieuw onderkomen in
het gebouw “De Goede Herder” ligt er een stevige basis!
In datzelfde gebouw werd de dag dan ook voortgezet:
een feest van ontmoeting en gezelligheid.

Wij wensen de KBO dan ook van harte proficiat en heel
veel zegen voor de toekomst!

en gewoon ook lekker zichzelf:

Nu denkt u misschien: alleen jongens? Nee, er zijn nu 2
groepjes geweest, de anderen volgen de komende
weken:
Za 20-04 17:45 Norbertuskerk
Zo 28-04 10:00 Martinuskerk
Za 11-05 17:45 Norbertuskerk
Za 18-05 17:45 Norbertuskerk
Het Vormsel zelf vindt plaats op zondag 23 juni om 10.00
uur in de Martinuskerk en wordt toegediend door de
bisschop zelf, Mgr. Wiertz. Na afloop van die Mis zal hij
ook deelnemen aan de jaarlijkse autozegening.
Wij wensen alle vormelingen een hele goede
voorbereiding en goede laatste maanden in groep 8!
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Agenda relevante data

‘n Dag voor je zelf

Za
Do
Za
Za
Zo
Ma
Zo
Za
Za
Zo

Rust moment in je drukke leven. Praten, luisteren,
meedenken en nadenken. Samen met vrouwen onder
elkaar. Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom. Of
kom gewoon!

Vr
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Zo
Ma
Di
Za

04-05
Dodenherdenking
09-05
Dauwtrappen Hemelvaart
11-05
Bedevaart Wittem
18-05
Koningsschieten Gilde
19-05
Pinksteren
27-05
Maria Materkring
02-06 10.00 Sacramentszondag mmv Gilde
08-06
Samenloop voor Hoop
22-06
Gilde: koning inhalen en receptie
23-06 10:00 Vormsel beide parochies
11:30 Autozegening
05- Zo 07-07 Pleinfeesten
18-08 10.00 H. Mis kapel Touwslagersgroes
31-08
Tuinsale museum De Crypte
01-09
Voetbedevaart Kranenburg
07-09 17.45 H. Mis Gilde Norbertuskerk
08-09 10.00 Zonnebloemmis
02-11 17.45 Allerzielen Norbertuskerk
03-11 14.00 Zegening graven Gennep-Zuid
15.00 Allerzielen Martinuskerk
10-11
St. Maarten
11-11 19.00 Carnavalsmis
17-12 14.00 Kerstviering Zonnebloem
21-12
Kaarsjesavond Markt

Volgende editie Gennepenaar
De volgende editie van de Gennepenaar verschijnt vanaf
woensdag 22 mei.
Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk dinsdag 14
mei ingeleverd moet zijn bij de redactie; advertenties
dienen voor dezelfde datum te zijn doorgegeven aan
printmarkt.eu .
De inhoud van dat nummer bestrijkt de periode t/m 21
juni.

Overleden
De afgelopen periode namen we in verbondenheid met
onze geloofsgemeenschap afscheid van:
Gerrit Bottenberg
* 23-2-1932
Jeanne Michels-Scheres * 28-3-1924

+ 30-3-2013
+ 10-4-2013

Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke
tijd. Mogen onze dierbare overledenen rusten in de
vrede bij Onze Heer.

Maandag 27 mei, dagindeling:
9.30u. Ontvangst met koffie en thee
De morgen zal begeleid worden door
Pastoor R. Schols
10.00u Inleiding op een thema uit de Bijbel
11.00u. Heilige Mis met stiltemoment
12.00u Lunch (zelf meebrengen)
13.00u Gastspreker: Dhr. de Winter over de Oorlog
1945
15.00u. Afsluiting
Kosten € 5,=
Locatie: Kerk Johannes de Doper
Zaaltje achter de kerk van Ottersum
Inlichtingen:
Carla Kersten, T 517420
Juul Gerits, T 513621

29e Avondvierdaagse
50+ te Gennep
Data:
Startplaats:
Afstanden:
Starttijd:
Startgeld:
Routes:

27-28-30-31 Mei
De Goede Herder
10 Km – 5 Km – 2,5 Km
10 Km. om 18.00u
5 Km en 2,5 Km om 18.30u
€ 5,00
Gaan door de gehele Gemeente Gennep.

Elke avond muziek.
Voor iedere wandelaar bij het eindpunt ’n consumptie
met wat lekkers erbij.
De laatste avond medaille, bloemen, muzikale intocht en
een fijne afsluiting in verzorgingshuis Norbertus
Ook Nordic Walkers zijn welkom.
De route van 10km is een aanrader voor mensen die
gebruik maken van een scootmobiel, ook zij zijn welkom.
Rustplaatsen:

Info:
email:

Leger(I.V.N.) Gennep
Pubben Ottersum,
Buurthuis van Ons
Gemeentekantoor.
T 517420
carla.kersten@kpnmail.nl
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Vroeger
Huisbezoek
Ongeveer 7 jaar moet ik zijn geweest, dat ik mij kan
herinneren dat de pastoor op huisbezoek kwam. We
schrijven 1943 en we zitten midden in de 2e
Wereldoorlog. Tijdens dit huisbezoek dat minstens een
keer per jaar plaatsvindt werden een aantal zaken
geregeld. Op de eerste plaats werden er HH. Missen voor
de overleden familieleden besteld en zoals gebruikelijk
meteen vooraf afgerekend. Daarnaast informeerde de
pastoor of er zieken waren en hij vroeg bij jonge gezinnen
ook altijd naar de aanwas van het gezin. Als het jongste
kind al enkele jaren oud was, werd er gevraagd of de
huwelijkse plichten wel werden nagekomen….. Nu had hij
hierover bij mijn vader en moeder weinig om over te
klagen. Mijn ouders waren daar echt heel fanatiek mee
bezig. In zeven jaar tijd, vijf kinderen was zelfs in die tijd
heel behoorlijk! Ook werd er geïnformeerd of “de Pasen“
wel werd gehouden. (In de Paastijd de H. Communie
ontvangen.)
Het gehald
Een andere aangelegenheid was: “Het gehald”, een oud
gebruik dat de parochianen de pastoor moesten
onderhouden. Dit ging als volgt: De week voor dat de
pastoor op huisbezoek kwam, kreeg men bezoek van
“Doorke van de pastoor”, de huishoudster ook wel de
“pastoorsmeid” genoemd, die kwam melden dat de
pastoor op een bepaalde datum op huisbezoek kwam.
Het onderhoud van de pastoor bestond niet alleen in een
financiële bijdrage, hij kreeg overal ook levensmiddelen
in natura. Bijvoorbeeld: metworsten, leverworsten,
bloedworsten en balkenbrij van het thuis geslachte
varken. Ook werd er wel eens een droge ham gegeven en
soms 20 of 30 eieren. Al deze levensmiddelen werden
zorgvuldig door de pastoor opgeschreven, waarna een
van de kerkmeesters, daags na het huisbezoek deze
kwam ophalen.
De kerkgang
Omdat mijn moeder regelmatig in blijde verwachting
was, moest ze ook vaak de zogenoemde “kerkgang”
doen. Zes weken na de bevalling werd van haar verwacht
dat ze op een doordeweekse dag, op de laatste stoel in
de kerk ging zitten. De pastoor kwam met een
misdienaar en de wijwaterkwast naar mijn moeder en
heette haar weer welkom in de kerk. Er werden wat
gebeden uitgesproken en er werd wat wijwater
gesprenkeld. Dan mocht ze de “manipel” (doekje om de
linkerpols van de pastoor) vasthouden en zo werd ze
naar voren geleid de kerk in.

Het was een soort reinigingsritueel (??) volgens de
pastoor. Ik herinner mij, dat mijn moeder hier een
gruwelijke hekel aan had. Nadat ze de “kerkgang“ had
gedaan mocht ze weer aan alle kerkelijke plechtigheden
deelnemen!
Stoelverpachting
Een van de meest spectaculaire gebeurtenissen in de
kerk vond ik als misdienaar de stoelverpachting. Het was
voor mij een jaarlijks terugkerend feest om dit mee te
maken.
Het was in die tijd de gewoonte dat elk gezin zijn eigen
stoel (stoelen) had in de kerk waar niemand anders
mocht plaatsnemen. Later werden dit zitplaatsen in de
kerkbanken.
De verpachting gebeurde door de pastoor met opbod. De
eerste rij rechts was voor de zusters van het klooster.
Deze stoelen werden niet verpacht, maar deze waren
voor de zusters gereserveerd.
De eerste rij links was gereserveerd voor de kerkmeesters en de collectanten. Ook deze werden niet
verpacht. Maar daarna begon het feest van opbieden.
Ook de pastoor had hier zichtbaar plezier in. Hij kende
niet alleen zijn pappenheimers, maar ook de drang van
de meest draagkrachtige parochianen om zover mogelijk
vooraan in de kerk te zitten. Als hij een plaats opnoemde,
bijvoorbeeld: 3e rij tweede stoel, dan mocht iedereen een
bedrag roepen wat het hem waard was. Natuurlijk
probeerde men elkaar te overbieden om een bepaalde
zitplaats te verwerven. Het is ooit gebeurd dat man en
vrouw tegen elkaar opboden zonder dat men het in de
gaten had, wat een bulderende schaterlach van de
overige bieders tot gevolg had. De goedkoopste plaatsen
waren natuurlijk achter in de kerk voor de werklozen en
de armen.
Mijn taak als misdienaar was, het briefje met de naam en
het bedrag, op de betreffende stoel plakken, nauwkeurig
gadegeslagen door de pastoor en de bieder. Later werd
er vaak tegen betaling een koperen plaatje met de naam
er op gegraveerd en op de stoel of bank vastgemaakt.
Verandering
In de tegenwoordige tijd kun je deze gebruiken en
gewoonten bijna niet meer voorstellen.
Een oude Griekse filosoof (Heracleitos) die lang voor de
christelijke jaartelling leefde, zei het al “Panta Rhei”
ofwel, “Alles stroomt, alles verandert, altijd.”
Zo ook de gebruiken en gewoonten in de kerk!
Jan Eikholt (Gzn)
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Lichtje van anderen

Klokken luiden

Duisternis kan geen duisternis verdrijven; enkel licht is
daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven; enkel liefde is daartoe in
staat.

Op verzoek van de gemeente Gennep zullen de klokken
extra worden geluid:
 Op 30 april voor onze nieuwe koning, en wel om
10.30 uur (acte van abdicatie) en om 15.30 uur
(afkondiging van de inhuldiging).
 Op 4 mei voor hen, die hun leven gaven voor
onze vrijheid: voorafgaand aan de 2 minuten
stilte om 20.00 uur.

Help!!!???
Help de parochies St. Norbertus en St. Martinus, zodat ze
U kunnen helpen. Willen de parochies in deze tijd hun
taak goed uitvoeren, dan hebben ze daarbij de hulp
nodig van veel vrijwilligers. We zijn trots en dankbaar, dat
onze parochies veel vrijwilligers hebben, maar we
kunnen nog veel vrijwilligers gebruiken. Vele handen
maken immers licht werk.
Jeugdigen van 8 jaar en ouder kunnen bij ons de mooie
taak van misdienaar vervullen. Jongens en meisjes meld
je aan, je zult er veel vreugde en waardering voor
terugkrijgen.
Heb je een goede stem, en ben tussen de 6 en 90 jaar,
dan ben je welkom bij een van de vele koren van onze
parochie. Laat ook bij ons je stem horen.
Is tuinieren je grote liefde? De tuinen rondom de kerk en
pastorie willen graag verwend worden door nog meer
handen. Voor de tuinliefhebber is het een ontspannende
en gezellige bezigheid, die niet te veel tijd vraagt. De hele
parochie kan van je werk genieten.
Heb je een vlotte pen? Het parochiebulletin snakt ernaar
om je mooie woorden over zich heen te krijgen.
Heb je leidinggevende capaciteiten, en sta je open voor
de verschillende meningen binnen onze parochie, dan is
de functie van kerkmeester die je toelacht.
Kortom we kunnen jou, we kunnen iedereen gebruiken.
Een goede parochie wordt gedragen door vele handen,
door vele verschillende talenten, door vele verschillen
van meningen, en door mensen met een warm gevoel
voor elkaar.

Viering Pinksteren in de kathedraal
Op zaterdag 18 mei, de vooravond van Pinksteren, wordt
in de Roermondse kathedraal een speciale vigilieviering
gehouden. Hiervoor zijn met name vertegenwoordigers
van de Limburgse parochies, kloostergemeenschappen
en nieuwe bewegingen uitgenodigd, om samen te bidden
dat de Heilige Geest het geloof in Gods Zoon in Limburg
vernieuwt. De vigilieviering is een initiatief van de
bisdommelijke afdeling Evangelisatie en Vitalisering en
staat mede in het teken van het Jaar van het Geloof.
Om 16.30 uur wordt ter voorbereiding op de viering in de
kathedraal de Rozenkrans gebeden. De eucharistieviering, waarin hulpbisschop Everard de Jong
hoofdcelebrant is, begint om 17.30 uur. Tijdens de
plechtigheid wordt aan de vertegenwoordigers van de
parochies, gemeenschappen en bewegingen een speciale
kaars aangeboden, om het vuur van Pinksteren te
verspreiden door het bisdom. Ook anderen zijn van harte
welkom bij de viering, maar zij ontvangen geen kaars.
Aansluitend is er gelegenheid voor alle aanwezigen om
elkaar op informele wijze te ontmoeten in de
bisdomgebouwen.
Meer info: f.lapoutre@bisdom-roermond.nl

Communicanten Zuid proficiat!

Kerkbestuur St. Norbertus-St. Martinus
	
  

Musical	
  Voorstelling	
  

Robin’s	
  Hood	
  

	
  

	
  

TheaterSpeelPlaats-‐Gennep	
  

Vol	
  trots	
  presenteren	
  de	
  cursisten	
  van	
  TSPGennep	
  een	
  musical-‐voorstelling:	
  	
  
ROBIN’S	
  HOOD	
  
zaterdag	
  1	
  juni	
  om	
  19.30	
  uur	
  en	
  op	
  zondag	
  2	
  juni	
  om	
  14.30	
  uur	
  	
  
in	
  de	
  Pica	
  Mare,	
  	
  Picardie	
  36	
  te	
  Gennep.	
  
m.m.v.	
  Zanggroep	
  Relight	
  en	
  verschillende	
  spelers	
  uit	
  Gennep	
  en	
  Omstreken.	
   	
  
Volwassenen	
  €	
  10,-‐	
  en	
  kinderen	
  t/m	
  16	
  jaar	
  €	
  5,-‐	
  
	
  
U	
  kunt	
  kaartjes	
  reserveren	
  via	
  de	
  site	
  www.tspgennep.nl	
   	
  
Graag	
  tot	
  ziens	
  

Foto: Pascal Nogarede

Op 21 april ontvingen 15 leerlingen van de Ratel in
Gennep-Zuid voor het eerst de Communie. De
kleurenkaft was al gedrukt, dus volgende keer komt de
foto nog een keer prominenter terug!
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St. Norbertusparochie
Vieringen 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:

Rabobank: 1406.10.642
ING bank: 4448665

Misintenties:

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

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:

Via M 06 24 59 33 85

Za
Do
Za
Do
Za
Za
Zo
Za

27-04
02-05
04-05
09-05
11-05
18-05
19-05
25-05

17.45
11.00
17.45
17.45
17.45
17.45

Gregoriaans koor
50-jarig huwelijksviering van Til en Netty Rovers-Wiemers
Gemengd koor
geen viering (Hemelvaartsdag)
Gelegenheidskoor
Samenzang
geen viering (Pinksteren)
Samenzang

Iedere zaterdag is om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale dienst van
Dichterbij.

De klok van de kerk
Na ruim 27 jaar trouwe dienst is onze kerkklok aan een grote onderhoudsbeurt toe.
De totale kosten voor deze onderhoudsbeurt zijn begroot op € 5.000,00. Het is voor
onze parochie een te grote uitgave om uit de huidige inkomsten van de kerk te
betalen. Het is hartverwarmend dat parochianen na het eerste artikel in De
Gennepenaar spontaan een extra bijdrage gaven. Inmiddels hebben we € 316,01
ontvangen. Dit is een mooi begin maar niet voldoende om met de grote
onderhoudsbeurt te beginnen. Vandaar dat we beroep doen op onze parochianen of
gulle sponsor(en). Met uw extra bijdragen kan de parochie er voor zorgen, dat we
weer “bij de tijd” zijn.

Kerkbijdragen
Kerkbijdragen t/m maart
€ 6.689,77
Collecten t/m maart
€ 1.711,09
Vele parochianen hebben gehoor gegeven aan ons verzoek om de kerkbijdrage
(automatisch) per bank te voldoen, of per incasso door het afgeven van een
machtiging. De kosten van de bank voor de verwerking een acceptgiro zijn aanzienlijk
hoger dan voor verwerking van een overschrijving of incasso. Zodoende kunnen we
eenvoudig de kosten voor de parochie verlagen. Wil de kerk voldoen aan het doel
waarvoor zij staat, dan is de financiële steun van elk parochiaan noodzakelijk. De
ervaring leert dat sluiting van kerken een nekslag is voor de lokale gemeenschap. Een
kerkgebouw is heel belangrijk voor het versterken van de lokale gemeenschap.
Hebben wij uw kerkbijdragen 2013 al ontvangen?
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: 1406.10.642 of ING 4448665
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!
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St. Martinusparochie
Vieringen Martinuskerk
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:

Zuid-Oostwal 33
6591 DK Gennep

Za
Zo
Za
Zo
Do

27-04
28-04
04-05
05-05
09-05

Za
Zo
Za
Zo
Ma
Za
Zo

11-05
12-05
18-05
19-05
20-05
25-05
26-05

19.00 Samenzang
10.00 Dameskoor
GEEN H. Mis ivm Dodenherdenking
10.00 Herenkoor
08.30 Hemelvaart, openluchtmis dauwtrappen (zie blz. 1), m.m.v.
Gelegenheidskoor families Gossens en Beumeler
19.00 Samenzang
10.00 Samenzang
19.00 Pinksterzaterdag, Harmonie Unitas et Fidelitas
10.00 Pinksteren, Dames- en Herenkoor
10.00 Tweede Pinksterdag, Samenzang
19.00 Dameskoor
10.00 Samenzang

Collectes/kerkbijdrage

Kantoor:

Kerkbijdrage maart
Totaal 2013

€ 6.412,19
€ 12.508,87

Website:

Collectes maart
Totaal 2013

€
€

Zie pastoor
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

950,63
1.959,29

Vrijwilligers groen
rond kerk gevraagd
Gelukkig, het is lente! Alles groeit en bloeit… het onkruid dus helaas ook…
Een groepje vrijwilligers zorgt wekelijks voor het groen voor en rond de kerkelijke
gebouwen: van het schoffelen in de rozenperken tot het verwijderen van de
bladeren in de herfst. Vele handen maken licht werk en is nog gezelliger ook wanneer
je samen aan de slag bent: daarom zou de groep graag wat worden versterkt.
’t Is toch een beetje het visitekaartje van onze parochie, het aangezicht van ons
kerkgebouw: wie wil daarom deze groep komen versterken?
Graag uw reactie op de pastorie of bij de coördinator van de groep, Ted Noij:
tednoij@planet.nl. Dank!

Zaterdag 4 mei: geen H. Mis i.v.m. Dodenherdenking
Om iedereen in de gelegenheid te stellen eer te betuigen aan hen, die hun leven
gaven voor onze vrijheid, vervalt de H. Mis van zaterdag 4 mei om 19.00 uur.
Volgens gebruik van vele jaren zullen op verzoek van de gemeente Gennep die avond
voor de stilte van acht uur de kerkklokken luiden uit respect voor hen, die wij
herdenken.
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Kaarsenceremonie.
Voor wie wilt u een
kaarsje laten branden?
De SamenLoopvoorHoop is bij veel mensen inmiddels
welbekend. Een groep mensen vormt een team en om
beurten wandelen zij samen met mensen van andere
teams gedurende 24 uur op het wandelparcours van
sportpark de Heijkuul. Dit doen zij om samen te lopen en
samen te zijn, maar ook om samen zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar
kanker. Rondom dit evenement wordt van alles
georganiseerd in een braderieachtige sfeer. Zo zijn er
optredens van bands en koren en is er van alles te koop
bij de marktkramen.
Naast de openings- en slotceremonie is er nog een
bijzonder indrukwekkend en emotioneel moment: De
kaarsenceremonie. Zaterdagavond 8 juni om 23.00 uur
worden rond het gehele parcours speciale kaarsen voor
hoop gezet. Deze kaarsen worden in speciaal omhulsel,
de ceremoniezak, geplaatst. Deze ceremoniezakken zijn
door mensen versierd of met een tekst beschreven ter
gedachtenis aan een dierbare. Iedereen kan daaraan
meedoen en een eigen ceremoniezak beschrijven of
beschilderen. Dus ook u! De ceremoniezak kunt u voor
€ 5,00 aanschaffen en weer inleveren bij de drie
supermarkten (JL-Sc-AH) in Gennep. Verder zijn deze
ceremoniezakken te koop bij de teamcaptains van de
deelnemende teams. Ook de opbrengst van de kaarsen
voor hoop komt geheel ten goede aan het
wetenschappelijk onderzoek. Op 8 juni zijn de
ceremoniezakken natuurlijk ook nog verkrijgbaar, maar
voor uzelf is het misschien prettiger om deze al eerder
klaar te maken. Dan weet u zeker dat uw kaarsje op een
mooie manier brandt voor uw dierbare. De
kaarsenceremonie is voor iedereen vrij toegankelijk.
Zodra alle kaarsen zijn aangestoken vindt om 23.00 uur
een heel speciaal gedenkmoment plaats. Op de website
gennep.samenloopvoorhoop.nl kunt u alles lezen over
het evenement en de kaarsenceremonie. Hebt u nog
vragen? Bel dan met 06-23626806. Hopelijk tot 8 en 9
juni. U bent van harte welkom!
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Harmonie Unitas et Fidelitas bedankt de Gennepse
bevolking voor haar steun!
In de week van 8 april 2013 heeft harmonie Unitas et
Fidelitas een beroep gedaan op de Gennepse bevolking
tijdens de jaarlijkse donateursaktie. De steun van de
bevolking wordt in deze tijden steeds belangrijker voor
de 195-jarige harmonie. Gelukkig werden muzikanten en
collectanten hartelijk ontvangen. Het was goed om te
zien dat heel veel Gennepenaren de harmonie een warm
hart toedragen. De opbrengst bedroeg ruim € 2500,00.
Een geweldig bedrag! Een groot ‘Dank u wel’ aan de gulle
gevers. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en goed
besteed. Zo hebben zich de laatste tijd veel nieuwe
jeugdleden aangemeld die ook een instrument nodig
hebben. Eén klarinet kost bijvoorbeeld al gauw € 700,00.
Om de Gennepse jeugd nog meer kans te geven om
muziek te leren spelen, is de harmonie ook een eigen
muziekopleiding begonnen. Kinderen vanaf groep 4 leren
op speelse wijze blokfluit te spelen, noten te lezen en
ritmes De harmonie werkt hierbij samen met
muziekonderwijs Marjo. In het nieuwe schooljaar
beginnen we weer met een nieuwe groep leerlingen. Wilt
u meer informatie? Mail dan naar Dorien Holthuysen via
info@harmoniegennep.nl . Verder betrekt de harmonie
binnen enkele maanden haar nieuwe repetitielokaal in
de kelder van het Bolwerk. Dit lokaal moet nog helemaal
aangekleed en ingericht worden. U zult hier binnenkort
zeker meer over horen. Maar de komende maanden zijn
ook op muzikaal gebied druk. Denk aan de mis op
Pinksterzaterdag, Summmertime, SamenLoopvoorHoop
en de ouderen4daagse. De Gennepse harmonie is steeds
van de partij. Hebt u de donateursactie gemist, maar wilt
u harmonie Unitas et Fidelitas toch financieel steunen?
Dat kan via bankrekeningnummer: 1406.23809 t.n.v.
harmonie Unitas et Fidelitas. De giften zijn, onder
voorwaarden, aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Mensen van Gennep, bedankt!
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Brief
Mgr. Frans Wiertz
bij Roepingenzondag 2013
Broeders en zusters in Christus,
Op de vierde zondag van Pasen ontmoeten wij in het
evangelie de Goede Herder, Jezus, die Zijn Kerk leven
schenkt, verenigt en beschermt. “Mijn schapen luisteren
naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun
eeuwig leven …” Over heel de wereld luisteren talloos
velen naar die stem van de Goede Herder. Zij geven het
antwoord van het geloof . Het Jaar van het Geloof dat wij
vieren, maakt ons ervan bewust, dat wij niet alléén
geloven, maar binnen een wereldwijde gemeenschap
luisteren naar de stem van de Goede Herder. In het
Credo belijden wij: “Ik geloof in de ene, heilige,
katholieke en apostolische Kerk”. Wij ontvangen het
geloof binnen die éne Kerk; wij mogen ons ook gesterkt
weten door dat geloof van de wereldwijde Kerk.
In de voorbije maand januari heb ik, zoals gebruikelijk,
een reis gemaakt naar enkele bisschoppen en hun
geloofsgemeenschappen in het zuidelijke deel van de
wereld. Mijn reis voerde dit jaar naar Zuid India en het
eiland Sri Lanka. Door de snelle vliegverbinding werd ik in
goed één dag tijd, vanuit het winterse Nederland,
overgeplaatst naar een tropische omgeving, met veel zon
en een altijd groene natuur, die overvloedig vruchten en
allerlei specerijen voortbrengt. In een dorp waar ik
kwam, heette een straat heel toepasselijk ‘Paradise
Avenue’ en inderdaad roept die omgeving bij ons
paradijselijke voorstellingen op.
Het doel van mijn reis lag niet zozeer in de kennismaking
met die paradijselijke wereld, hoe mooi ook, maar in de
ontmoeting met de kerkgemeenschappen ter plekke. De
directe aanleiding voor mijn reis was de uitnodiging van
de bisschop van Kanjirapally, om deel te nemen aan de
priesterwijding van twee Indiase priesterstudenten, die in
het Grootseminarie Rolduc in ons bisdom zijn opgeleid.
Het was een vreugdevolle ervaring voor mij om te
beleven, hoezeer de thuisgemeenschappen van de twee
seminaristen een groot feest van hun priesterwijding
hadden gemaakt. Iedereen, van jong tot oud, nam met
intense betrokkenheid deel aan de vieringen. Ook op
andere momenten tijdens de reis heb ik mogen ervaren,
hoe sterk de gelovigen geëngageerd zijn in het samen
bidden en vieren, in hun getuigenis en in hun zorg voor
de zwakken en armen in de samenleving.
Die ervaring was een grote bemoediging voor mij en die
bemoediging wil ik graag aan U doorgeven. Laten wij niet
te ‘klein’ denken, maar de vensters geopend houden op

brede horizon van de Kerk. Eén van de grote voordelen
van de katholieke Kerk is, dat zij een wereldwijde Kerk is.
Zij is één in hetzelfde geloof en toch zo verschillend in
beleving overal ter wereld. Terwijl de Kerk in onze
streken in een moeilijke fase verkeert, is zij in andere
delen
van
de
wereld
springlevend.
De
kerkgemeenschappen in Zuid India en Sri Lanka zijn daar
een voorbeeld van.
Belangrijk is dat zij hun rijkdom niet voor zich houden,
maar haar met ons willen delen. De vele roepingen tot
het priesterschap en het religieuze leven die daar
opbloeien, willen de bisschoppen ginds ter beschikking
stellen van onze kerkgemeenschap. De twee genoemde
nieuwe priesters zullen de komende jaren hier in de
parochies werken. Anderen zijn hen al vóór gegaan. Ook
hebben enkele bisschoppen toegezegd, dat zij deze
zomer priesterstudenten naar ons bisdom zullen sturen
om hier priester te worden. Zo zijn de
kerkgemeenschappen in die landen een hulp voor ons
bisdom en komt een uitwisseling van gaven op gang, die
beiden verrijkt.
Ons geloof is een wereldwijde werkelijkheid. Wij mogen
ons gesteund weten door de velen ver weg die samen
met ons luisteren naar de stem van de Goede Herder.
Hun enthousiasme kan ons inspireren. Wanneer
priesterstudenten en religieuzen huis en haard verlaten
om hier naar toe te komen, dan mogen wij hun
getuigenis bewonderen. Dat getuigenis zal zeker vrucht
dragen in anderen die op de roepstem van de Goede
Herder zullen antwoorden. Blijven wij bidden om die
roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het
religieuze leven óók in ons eigen bisdom. Want de Goede
Herder leidt Zijn Kerk door mensen die namens Hem
spreken, de sacramenten van eeuwig leven schenken, en
liefde en zorg besteden aan allen.
Tot slot beveel ik graag de collecte aan, die op deze
Roepingenzondag wordt gehouden voor de priester- en
diakenopleiding van ons bisdom. Uw royale steun is
onontbeerlijk, mede om de buitenlandse studenten die
wij momenteel en in de toekomst hebben, een goede
opleiding te kunnen bieden. Graag geef ik U ter
overweging om donateur te worden van de Paredis
Stichting of om de opleiding als een goed doel in Uw
testament op te nemen.
Moge de Goede Herder ons bisdom zegenen met nieuwe
roepingen en Uw gebed verhoren.
Roermond, op de vierde zondag van Pasen 2013
+ Frans Wiertz,
Bisschop van Roermond
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Inschrijving WJD-reizen gesloten

Volleybalfeesten op De Groes

De inschrijving voor de Nederlandse WJD-reizen is sinds 5
april jl. officieel gesloten. Op 13 juli vertrekken de Nederlandse jongeren naar Brazilië waar de Wereldjongerendagen plaatsvinden. In totaal zullen zo’n 300
Nederlandse jongeren aanwezig zijn. Ook sluit een
delegatie Surinaamse jongeren zich aan bij de
Nederlandse pelgrims. Vanuit Nederland zullen drie
Nederlandse bisschoppen de jongeren begeleiden: Mgr.
Mutsaerts, Mgr. Hendriks en Mgr. de Jong.

Van 9 t/m 11 mei 2013 organiseert Flamingo’s alweer
voor de 38e keer haar grote Internationale Volleybalfeesten. Drie dagen lang staat het gezellige centrum van
Gennep weer in het teken van volleybal, muziek en feest!

300 Nederlandse jongeren naar Rio

Voorafgaand aan de Wereldjongerendagen, die
plaatsvinden in Rio de Janeiro, zullen de jongeren
deelnemen aan verschillende voorprogramma’s in vier
Braziliaanse bisdommen.
Programma
De jongeren zullen verspreid over vier reisinitiatieven,
georganiseerd door de Nederlandse bisdommen in
samenwerking met touroperator VNB en Jong Katholiek,
deelnemen aan verschillende voorprogramma’s gericht
op missie en diaconie. Het werken in verschillende
ontwikkelingswerkprojecten zal hierin met name centraal
staan. De plaatsen waar de voorprogramma’s zullen
plaatsvinden zijn: Campo Belo, Fortaleza, Almenara en
Suriname.
Vanaf 20 t/m 22 juli arriveren de Nederlandse
deelnemers in Rio de Janeiro waar op 23 juli de
Wereldjongerendagen officieel van start gaan.
Paus Franciscus
De Wereldjongerendagen zullen dit jaar bijzonder
gekenmerkt worden door de ontmoeting met de nieuwe
paus. Paus Franciscus heeft in zijn preek op Palmzondag
de jongeren opgeroepen zich goed voor te bereiden op
de Wereldjongerendagen en hen verteld dat hij met
vreugde uitkijkt naar de ontmoeting in Rio de Janeiro.
WJD@home
Is Rio de Janeiro je toch iets te ver weg? Niet getreurd: de
WJD zijn mee te beleven tijdens WJD@home, het
landelijke thuisblijversprogramma van donderdagavond
25 t/m zondag 28 juli waarop men samen met andere
jongeren de WJD real-time kan volgen. Een fantastisch
programma in Delft, waarbij jongeren veel gaan zien van
die stad en de belangrijkste momenten en elementen
van de WJD mee beleven. Wil je erbij zijn? Meld je dan
voor 1 juli 2013 via dit aanmeldformulier.
Voor meer informatie gaat u naar www.jongkatholiek.nl

Donderdag 9 mei:
10.00 - 18.00 u Internationaal 3 tegen 3 toernooi
10.00 - 18.00 u Regio Recreanten toernooi
18.00 - 01.00 u Feestavond met live muziek van
ANDERKOVVER
Vrijdag 10 mei:
09.30 ± 16.00 u Roze Vogol Youth Xperience (RVYX)
20.00 - 01.00 u Feestavond met live muziek van
UPGRADE, BERSAMA en HEART OF STONE
Zaterdag 11 mei:
19.30 - 01.00u Feestavond met live muziek van:
RIVERSIDE
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