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Norbertusjaar 
 
In deze Gennepenaar meer over diverse festiviteiten rond het Norbertusjaar 2015, 
het 900-jarige jubileum van zijn bekering. 
De eerst komende activiteit, die verder zal worden toegelicht, is op donderdag 4 juni. 
Om 19.30 uur is er  een presentatie in de Norbertuskerk met muzikale omlijsting 
door Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen. 
In de volgende Gennepenaar zal er volop aandacht zijn voor festiviteiten in Duitsland, 
en wel voor 6 juni in Vreden, waar hij zich heeft bekeerd en op 7 juni in Xanten, waar 
hij zijn opleiding heeft gehad en jarenlang kapittelheer is geweest. Ook zal er dan 
meer informatie zijn over een tentoonstelling die vanaf juni in de ruimte onder de 
bibliotheek zal zijn.       zie verder blz. 3 
 
26 april 10.30 uur 1e H. Communie in de Norbertuskerk 
 
Wij wensen de Communicanten Daan Dinnissen, Delana Hermse, Ymke Linthof, Silas 
Mayrhofer, Lisa Petronilia, Angel Snijders, Maud Sutmuller, Demi Voss en Shahina 
Xhofleer een hele mooie dag toe en heel veel zegen over hun leven! 
 
Hemelvaart 14 mei: dauwtrappen! 
 
Volgens zeer oude traditie is de kerk op slot en lopen we door de weilanden om 
samen buiten de Mis te vieren. We verzamelen om 7.00 uur ’s morgens voor de 
pastorie, Niersdijk 1, en vieren dan om 8.45 uur de H. Mis bij de boerderij van Mat 
Janssen aan het einde van de Looiseweg.  zie verder blz. 3 
 
Misdienen Vormelingen 

In groepjes dienden de 
vormelingen de H. Mis: 
Ian, Mike, Michael en 
Chris vormden samen het 
laatste groepje. Jongens 
bedankt! 
 
Met andere vormelingen 
uit het hele bisdom 
namen jullie op 18 april 
deel aan de Christoffel-
dag in Roermond.  
 

Samen gaan jullie nu verder onderweg naar het Vorrmsel, dat jullie op 14 juni zullen 
gaan ontvangen. Wij wensen jullie een hele goede verdere voorbereiding toe! 
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Communicanten 12 april in de Martinusparochie: proficiat! 

Leco Franken, Lotte Snellen, Luuk Teunissen, Matthijs Houtepen, Noor Bögels, Thomas Achterberg, Casper Reijs. 
Noa Franken, Dirk Kersten, Marijn Bögels, Jarno Lange, Stan Snellen, Maud Reijs.  (foto: Marco Thijssen)
 
Gedoopt 

Angel Snijders, zoon van Helga Snijders, Fazantstraat. 
 
 

 
 

Daantje Jaspers, dochter van Niels en Meike Jaspers-
Goossens, zusje van Ties, Israëlstraat. 

Uitnodiging presentatie geschiedenis 
H. Norbertus van Gennep 
 
Dit jaar is het 900 jaar geleden dat Norbertus van Gennep 
zich bekeerde en tot diaken en priester werd gewijd. Om 
deze heuglijke feiten te vieren, heeft een groep 
enthousiastelingen bestaande uit oud-pastoor Paquay 
van Ottersum, oud-leraar André Vermeulen en Ted Noij 
de geschiedenis van de H. Norbertus in een Power 
Pointpresentatie uitgewerkt. Daarnaast heeft deze groep 
verder kennis van Norbertus verkregen door op zoek te 
gaan naar de sporen van Norbertus in Bedburg, Xanten 
en de Fürstenberg, nabij Xanten. Ook komen de sporen 
in de Gemeente Gennep in beeld. Daarnaast is de 
doelstelling van deze groep: meer aandacht te vragen en 
te verkrijgen voor de betekenis van Norbertus in Gennep. 
Zij denkt onder meer aan het oprichten van een 
standbeeld van H. Norbertus op een prominente plaats in 
Gennep. 
 
De lezing in woord en beeld vindt 
plaats op  
 
donderdag 4 juni 2015 om 19.30 
uur in de Norbertuskerk, 
Norbertplein 1 in Gennep-Zuid. 
 
Deze lezing zal worden opgeluisterd 
met het prachtige gezang van de eminente Schola 
Cantorum Karolus Magnus (www.karolus-magnus.nl ) uit 
Nijmegen. Dit koor zal enkele gregoriaanse gezangen 
uitvoeren volgens de Norbertijnse rite. 
Alle parochianen van de Norbertus- en Martinusparochie 
en overige belangstellenden zijn van harte uitgenodigd 
om deze presentatie bij te wonen. 
Wanneer u niet ervan op de hoogte bent, dat 
H.Norbertus uit adellijke ouders op het Genneperhuis is 
geboren, dat hij afstand heeft gedaan van zijn wereldse 
bezittingen en prediker is geworden, dat hij aan de hoven 
van Paus en Keizer heeft vertoefd, Aartsbisschop van 
Magdeburg was en aldaar gestorven is en dat zijn 
gebeente 500 jaar later overgebracht is naar Praag, dan is 
dit een uitgelezen mogelijkheid om van de voltallige 
geschiedenis van onze H. Norbertus, Norbertus van 
Gennep, op de hoogte te komen. 
 

Boek H. Norbertus te koop 
 
Het boekje van de H. Norbertus, geschreven door prof. 
Nissen, is in de boekhandel niet meer verkrijgbaar en 
wordt niet meer herdrukt. Bij de uitgever hebben wij nog 
100 exemplaren kunnen bemachtigen. Wie interesse 
heeft kan het boekje voor € 10,- verkrijgen op de 
pastorie. 

Dauwtrappers Hemelvaart 
 
Ja, het komt er weer aan! Het dauwtrappen in Gennep is 
een traditie die niet meer weg te denken is. DONDERDAG 
(Hemelvaartsdag ) 14 mei aanstaande is het weer zover. 
Om zeven uur in de ochtend staan we klaar voor de deur 
van de pastorie op het pleintje aan de Niersdijk om met 
z’n allen aan de route naar de “Yshövel” te beginnen. Een 
wandeling in de vroege ochtend, die ook best te doen is 
voor ongeoefende wandelaars, want we staan onderweg 
regelmatig stil. We lichten eerst pastoor Bouman van z’n 
bed (als dat nodig mocht zijn) maar waarschijnlijk niet, 
want hij staat altijd al op ons te wachten. Hij laat tijdens 
de wandeling een aloude traditie weer herleven 
namelijk: Het zegenen van de vruchten der aarde! 
Vroeger werd dit op heel veel plaatsen met plechtige 
processies en heel veel vlagvertoon gedaan. Wat hier in 
Gennep gebeurt is daar een uitvloeisel van. Dan het 
dauwtrappen, ook al zo’n oud gebruik dat tegenwoordig 
in vele vormen weer terug komt. Er zijn er zelfs autoclubs 
die met de sportauto “dauwtrappen” !! In zijn pure vorm 
is het dauwtrappen echter op blote voeten door het 
bedauwde gras lopen. Om de traditie geen geweld aan te 
doen, gaan mijn schoenen het laatste stuk dan ook uit. 
Als er “traditionisten” zijn die dit ook willen proberen, 
geen enkel bezwaar! Ondertussen dat wij naar de “Loi” 
lopen, kunnen de deelnemende fietsers en 
automobilisten al vast naar de boerderij van Mat Janssen 
gaan om ons op te wachten. Onze Duitse buren uit 
Hommersum, zullen dan ook al wel gearriveerd zijn. 
Onderweg zal ik, waar het kan iets over onze prachtige 
natuur vertellen, waar Gennep en omgeving zo rijk aan is. 
Op het gazon voor de boerderij van Mat wordt dan een 
“Veldmis” opgedragen. Heel bijzonder ! Na afloop is er 
koffie en een smakelijk broodje, waar Bas Snellen alles 
van afweet. De bekende familie Beumeler die uit deze 
omgeving vandaan komt zullen het muzikale gedeelte 
wel weer voor hun rekening nemen. 
Kinderen die meegaan, mogen onderweg een 
veldboeketje plukken. Alle kinderen die aanwezig zijn 
krijgen een attentie! 
 
Omleiding 
We hebben de laatste jaren op de route nogal last van 
grote groepen wielrenners die op hun manier dauw-
trappen. Om hiermee confrontaties te vermijden hebben 
we besloten de route wat om te leggen, zonder deze 
langer te maken. Aangekomen op het (gevaarlijke) 
kruispunt van de weg van Ottersum naar Siebengewald 
gaan we rechtsaf en nemen we de oude spoorbaan, die 
loopt tot bij de boerderij van Mat Janssen. 
Wij wensen allen een fijne wandeling een goede devotie 
en een prima oponthoud op de Yshövel.  
 
Gennep april 2015, Jan Eikholt (Gzn.), Natuurgids. 
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In memoriam 
 
 
 
 
Huub van der Vleuten 
 
* 23-12-1926 
† 06-03-2015 
 
 
 
 
 
 
Pa, je bent geboren op 23 december 1926 in Den Bosch, 
de stad waar je altijd een warm gevoel voor hebt gehad. 
Al snel verhuisde je naar Vught, waar je tot je trouwen 
hebt gewoond. 
Na de Mulo ging je werken bij de Belastingdienst in Den 
Bosch, waar je Riet, de liefde van je leven, ontmoette. 
Jullie trouwden in 1950. Wil en André werden in Den 
Bosch geboren. Voor je werk verhuisden we naar Den 
Haag en daarna naar Gennep, waar Janny werd geboren. 
We hebben een geweldige jeugd en een heel warm thuis 
gehad. Jullie vonden het belangrijk, dat we met zijn allen 
elkaar regelmatig troffen, ook toen we het huis uit 
waren. De familiefeestjes en later de etentjes bij de 
Chinees waren hoogtepunten voor ons allemaal. Voor 
ons was je het luisterend oor, waar wij met ons verhaal 
terecht konden. Jouw mening was voor ons erg 
belangrijk. 
Dol en trots was je op de kleinkinderen en de 
achterkleinkinderen en zij ook op jou. 
Zo’n acht jaar geleden werd bij jou Alzheimer 
geconstateerd en we raakten je stukje bij beetje kwijt. 
Bijzonder was, dat je persoonlijke verhalen ging vertellen, 
die we nog niet van jou gehoord hadden. Zo hebben we 
je nog beter leren kennen. 
Samen met ma heb je geprobeerd zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen in het huis, waar jullie zo 
trots op waren. Vorig jaar ging dat niet meer. Jullie 
kwamen in de Buitenhorst in Mill terecht. Door je 
innemendheid vond je ook daar je plek en genoot je van 
kleine dingen. 
De laatste week ging je hard achteruit, je was op. 
We zullen je verschrikkelijk missen, maar we gunnen je 
nu je rust. 
Pa, bedankt voor wat je ons gegeven hebt.  
 
Riet van der Vleuten-Delmee, 
Je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
 
 
 

In memoriam 
 
Je droomde van een lied dat je ooit hoorde 
een lied dat zong van mooie oorden 
ik zie een poort wijd open staan 
die poort ben jij nu doorgegaan 
 
 
Henriëtte 
van der Hagen- van de Loo 
 
* 07-03-1927 
† 10-04-2015 
 
Henriëtte was een lieve en zachtaardige vrouw. Haar 
neven en nichten kwamen haar dan ook graag opzoeken 
in haar gezellige woning aan de Brugstraat en met zus 
Jook ging er geen dag voorbij zonder contact. En 
Henriëtte volgde met warme belangstelling het wel en 
wee van de hele familie. 
Haar werk als reisorganisator bij reisbureau Mosa heeft 
ze altijd met veel plezier en zorgvuldigheid gedaan. 
Hiervoor reisde ze in die periode veel naar het 
buitenland. 
Muziek was belangrijk in het leven van Henriëtte. Ze was 
jaren lid van het dameskoor en in haar huis klonk altijd 
klassieke muziek. Je zag dat ze daarvan genoot. 
Henriëtte hield van dagjes uit. Met haar man Jacques, 
met haar zus, met neven en nichten naar bijvoorbeeld 
Kevelaer, naar de opera, een paar dagen naar 
Amsterdam of ook wel gewoon even naar een terrasje in 
Gennep. 
Henriëtte was een gelovig mens. Ze is vredig en vol 
vertrouwen ingeslapen. 
 
Uw medeleven en belangstelling waarderen wij zeer. 
Hiervoor bedanken wij U oprecht. 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de goede 
zorgen van de medewerkers van thuiszorg Pantein en Dr. 
Nijst. 
 
Jook Linders- van de Loo, 
Neven en nichten 
 

Agenda relevante data 2015 
 
Zo 26-04 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Do 14-05  Dauwtrappen Hemelvaart 
Do 04-06 19.30 Lezing Norbertus Norbertuskerk 
Za 06-06  Jubileum Norbertus in Vreden 
Zo 07-06  Jubileum Norbertus in Xanten 
Zo 14-06 11.00 H. Vormsel in de Norbertuskerk 
Zo 28-06  Autozegening en dankviering 
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Terugblik 18 april: Christoffeldag 
 
Met onze vormelingen namen we op 18 april deel aan de 
Christoffeldag in Roermond. Een stralende dag, waarin 
de vormelingen inhoudelijk aan de slag gingen rond het 
thema “Kom aan Boord!” en ook actief samenwerkten in 
sport en spel. 

 
In de kathedraal ontmoetten we ook de hulpbisschop 
Mgr. de Jong, die hen op 14 juni het Vormsel zal 
toedienen.  Natuurlijk was hij meteen bereid om met de 
vormelingen op de foto te gaan. 

Wij wensen de vormelingen een goede voorbereiding 
toe. 
 
24 april: het wandelen 50+ 
 
24 april  Bergen 8 km. 9.00u vertrekken vanaf  MFC “de 
Goede Herder” Europaplein 1. € 2,= p.p. buiten Gennep 
(we gaan dan met de auto) Inl. G. Noij, 213404. 
 

 
4 mei: Dodenherdenking 
 
Nadat we in het begin van februari op een geweldige 
feestelijke manier de bevrijding van Gennep hebben 
meegevierd, is het op maandagavond 4 mei tijd om de 
doden te herdenken die hun leven hebben gegeven voor 
de vrijheid van de inwoners van Gennep. Dank zij deze 

mensen kunnen wij nu hier in vrijheid en vrede leven. 
Overal in Nederland hangen de vlaggen halfstok en wordt 
er een minuut stilte gehouden om hier even bij stil te 
staan. Wij willen dit doen op de manier, zoals dit al jaren 
en jaren bij de Niersbrug op het vrijheidsplein bij het 
beeld van de barmhartige Samaritaan gebeurt. Wij 
vragen dan ook aan de inwoners van Gennep, die hun 
hart op de goede plaats hebben zitten, om mee aan te 
treden om half acht bij het stadhuis, waar we onder 
begeleiding van het Gilde zullen vertrekken naar de 
Niersbrug. 
Hier zullen de gebruikelijke ceremoniën plaatsvinden. 
Jan Eikholt (Gzn.) 
 
5 mei: Vrijheidsconcert 
 
Op de avond van Bevrijdingsdag zal een groot concert 
plaatsvinden, waaraan ook ons kinderkoor deel zal 
nemen. Omdat ons geen verdere details hebben bereikt 
verwijzen wij voor verdere informatie naar de andere 
lokale media: noteer in elk geval vast de datum! 

 
9  mei: Mariaviering 
 
U bent allen van harte uitgenodigd voor de Mariaviering 
in de Mariakapel Vensestraat in Ven-Zelderheide,  
19.00u. Na afloop gezellig samen zijn met koffie en iets 
lekkers. Inlichtingen: Carla Kersten T 517420, Juul Gerits  
T 513621. 
 

10 mei: Deken Huisman 91 jaar 
 
Op zondag 10 mei viert deken Huisman zijn 91e 
verjaardag. Hij zal voorgaan in de H. Mis van 10 uur in de 
Martinuskerk, waarna iedereen in de gelegenheid is om 
hem persoonlijk de hand te drukken. 
 
18-22 mei Avondvierdaagse 50+ 
 
Afstand: 5 km 
Start:  MFC “de Goeder Herder” Europaplein  
Starttijd: 18.30u 
Startgeld: € 6,00 (begeleiders gratis) 
Inlichtingen: Carla Kersten T 517420 
 
Volgende editie: 3 juni 
 
In 2015 zal de Gennepenaar verschijnen op 3 juni; 1 juli;  
2 september; 7 oktober; 11 november en 16 december. 
Dit betekent dat kopij voor de volgende editie uiterlijk 
dinsdag 26 mei ingeleverd moet zijn bij de redactie; 
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu. 



Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Za 25-04 16.00 uur Dichterbij: Jair uit Odiliapeel 

17.45 uur Samenzang 
Zo 26-04 10.30 uur 1e H. Communieviering De Ratel 
Za 02-05 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za  09-05 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Gemengd koor 
Do 14-05  Hemelvaart Geen Viering: Mis na dauwtrappen (zie p. 3) 
Za 16-05 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za  23-05 16.00 uur Dichterbij: Smitskoor uit Reek 

17.45 uur Pinksteren - Koor Esperance 
Za 30-05 16.00 uur Dichterbij: Con Spirito uit Herpen 

17.45 uur Gregoriaans koor 
Za 06-06 16.00 uur Dichterbij: Sprokkelaarskoor uit Milsbeek

17.45 uur Samenzang  
 
Kerkbijdrage 
 
U kunt uw kerkbijdrage storten op de rekening: NL61 RABO 0140 6106 42 
Ten name van Parochie St. Norbertus 
Kerkbijdrage: 
1e kwartaal 2014 - € 6.059,12 
1e kwartaal 2015 - € 6.145,39 
Collectes: 
1e kwartaal 2014 - € 690,75 
1e kwartaal 2015 - € 1.190,75  
Onze voorkeur gaat uit naar doneren via internetbankieren of het invullen van de 
machtigingskaart voor een automatische incasso. Als u toch aan het wijzigen bent, 
overweeg eens of het bedrag mogelijk aangepast kan worden! 
Uw kerkbijdrage komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw  
verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft. Het 
meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. 
Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!  
 
Info voor cliënten van Dichterbij 
 
In de afgelopen jaren heeft Dichterbij een hele beweging doorgemaakt van wonen-
op-het-eigen-terrein naar wonen in de wijk. Dit heeft ook gevolgen voor de pastorale 
zorg: cliënten kunnen zowel een beroep doen op Cor Maas en zijn collega’s van de 
geestelijke verzorging, als op de pastoor van de parochie. 
Via de nieuwsbrief van Dichterbij is een folder verspreid over deze ontwikkelingen. 
Daarin is ook een bon opgenomen waarmee cliënten zich kunnen laten inschrijven 
als lid van de parochie. 
Deze folder is ook te downloaden van onze website:  www.norbertusparochie.nl  

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 Martinuskerk 
 
Za 25-04 19.00 Samenzang 
Zo 26-04 10.00 Herenkoor 
Za 02-05 19.00 Samenzang 
Zo 03-05 10.00 Dameskoor 
Za 09-05 19.00 Samenzang 
Zo 10-05 19.00 Samenzang; 91e verjaardag deken Huisman 
Do 14-05 08:45 Hemelvaart, Mis bij boerderij Janssen (zie p. 3) 
Za 16-05 19.00 Samenzang 
Zo 17-05 10.00 Samenzang 
Za 23-05 19.00 Harmonie Unitas et Fidelitas 
Zo 24-05 10.00 Pinksteren, Dames- en Herenkoor 
Za 30-05 19.00 Samenzang 
Zo 31-05 10.00 Samenzang 
 
Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het 
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt. 
Iedere dinsdagavond  is er om 19.00 uur een avondmis in de nieuwbouw van de 
Norbertushof: ook niet-bewoners zijn van harte welkom. 
 
Kerkbijdragen en collectes 
 
Kerkbijdrage jan € 3.554,13 Collectes jan € 609,02 
Kerkbijdrage feb € 1.418,60 Collectes feb € 788,65 
Kerkbijdrage mrt € 3.480,43 Collectes mrt € 751,96 
Totaal 2015 € 8.453,16 Totaal 2015 € 2.149,63 

Museum de Crypte  
weer wekelijks open 
 
Vanaf 2e Paasdag is de Crypte onder de 
St. Martinuskerk in Gennep weer 
wekelijks geopend. Dit unieke museum 
herbergt een verzameling van allerlei 
godsdienstige uitbeeldingen zoals 
nonnen in originele kledij. 
 Indrukwekkend ook zijn de vierhonderd Mariabeelden uit verschillende landen, 
tweehonderd gebedssnoeren, vier bijzondere tapijten met als topper de uitbeelding 
van het leven van Mozes. 
Het museum is vanaf 6 april elke zondag geopend van 14.00-17.00 uur tot de laatste 
zondag van september. 
Groepen kunnen op aanvraag ook op andere dagen terecht. Daarvoor kunnen ze 
contact opnemen met  voorzitter E. Huisman T 325322; E e.j.h.huisman@kpnmail.nl   
of de secretaris F. v.d. Ven T 540622; E francienvandeven@home.nl  
Entree: volwassenen € 2,50 en kinderen t/m 12 jaar € 1,00. 
 



Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Za 25-04 16.00 uur Dichterbij: Jair uit Odiliapeel 

17.45 uur Samenzang 
Zo 26-04 10.30 uur 1e H. Communieviering De Ratel 
Za 02-05 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za  09-05 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Gemengd koor 
Do 14-05  Hemelvaart Geen Viering: Mis na dauwtrappen (zie p. 3) 
Za 16-05 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za  23-05 16.00 uur Dichterbij: Smitskoor uit Reek 

17.45 uur Pinksteren - Koor Esperance 
Za 30-05 16.00 uur Dichterbij: Con Spirito uit Herpen 

17.45 uur Gregoriaans koor 
Za 06-06 16.00 uur Dichterbij: Sprokkelaarskoor uit Milsbeek

17.45 uur Samenzang  
 
Kerkbijdrage 
 
U kunt uw kerkbijdrage storten op de rekening: NL61 RABO 0140 6106 42 
Ten name van Parochie St. Norbertus 
Kerkbijdrage: 
1e kwartaal 2014 - € 6.059,12 
1e kwartaal 2015 - € 6.145,39 
Collectes: 
1e kwartaal 2014 - € 690,75 
1e kwartaal 2015 - € 1.190,75  
Onze voorkeur gaat uit naar doneren via internetbankieren of het invullen van de 
machtigingskaart voor een automatische incasso. Als u toch aan het wijzigen bent, 
overweeg eens of het bedrag mogelijk aangepast kan worden! 
Uw kerkbijdrage komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1% van uw  
verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft. Het 
meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. 
Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!  
 
Info voor cliënten van Dichterbij 
 
In de afgelopen jaren heeft Dichterbij een hele beweging doorgemaakt van wonen-
op-het-eigen-terrein naar wonen in de wijk. Dit heeft ook gevolgen voor de pastorale 
zorg: cliënten kunnen zowel een beroep doen op Cor Maas en zijn collega’s van de 
geestelijke verzorging, als op de pastoor van de parochie. 
Via de nieuwsbrief van Dichterbij is een folder verspreid over deze ontwikkelingen. 
Daarin is ook een bon opgenomen waarmee cliënten zich kunnen laten inschrijven 
als lid van de parochie. 
Deze folder is ook te downloaden van onze website:  www.norbertusparochie.nl  

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 25-04 19.00 Samenzang 
Zo 26-04 10.00 Herenkoor 
Za 02-05 19.00 Samenzang 
Zo 03-05 10.00 Dameskoor 
Za 09-05 19.00 Samenzang 
Zo 10-05 19.00 Samenzang; 91e verjaardag deken Huisman 
Do 14-05 08:45 Hemelvaart, Mis bij boerderij Janssen (zie p. 3) 
Za 16-05 19.00 Samenzang 
Zo 17-05 10.00 Samenzang 
Za 23-05 19.00 Harmonie Unitas et Fidelitas 
Zo 24-05 10.00 Pinksteren, Dames- en Herenkoor 
Za 30-05 19.00 Samenzang 
Zo 31-05 10.00 Samenzang 
 
Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het 
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt. 
Iedere dinsdagavond  is er om 19.00 uur een avondmis in de nieuwbouw van de 
Norbertushof: ook niet-bewoners zijn van harte welkom. 
 
Kerkbijdragen en collectes 
 
Kerkbijdrage jan € 3.554,13 Collectes jan € 609,02 
Kerkbijdrage feb € 1.418,60 Collectes feb € 788,65 
Kerkbijdrage mrt € 3.480,43 Collectes mrt € 751,96 
Totaal 2015 € 8.453,16 Totaal 2015 € 2.149,63 

Museum de Crypte  
weer wekelijks open 
 
Vanaf 2e Paasdag is de Crypte onder de 
St. Martinuskerk in Gennep weer 
wekelijks geopend. Dit unieke museum 
herbergt een verzameling van allerlei 
godsdienstige uitbeeldingen zoals 
nonnen in originele kledij. 
 Indrukwekkend ook zijn de vierhonderd Mariabeelden uit verschillende landen, 
tweehonderd gebedssnoeren, vier bijzondere tapijten met als topper de uitbeelding 
van het leven van Mozes. 
Het museum is vanaf 6 april elke zondag geopend van 14.00-17.00 uur tot de laatste 
zondag van september. 
Groepen kunnen op aanvraag ook op andere dagen terecht. Daarvoor kunnen ze 
contact opnemen met  voorzitter E. Huisman T 325322; E e.j.h.huisman@kpnmail.nl   
of de secretaris F. v.d. Ven T 540622; E francienvandeven@home.nl  
Entree: volwassenen € 2,50 en kinderen t/m 12 jaar € 1,00. 
 

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
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Verlies en Winstrekening Parochie 
H.Norbertus  per 31.12.2014         

 
          

 
Omschrijving    Boekjaar     Begroting     Vorig      min/ plus  

 
LASTEN       boekjaar    boekjaar 

    
begroting 

 
          

 
Persoonskosten, verrekening met Martinusparochie 4.000,00 4.500,00 4.270,00 -500,00 

 
 -Assistentie bij vervanging voorganger 280,00 400,00   -120,00 

 
 -Dirigent/organist/vrijwilligers 3.037,24     3.037,24 

 
Kosten onroerend goed         

 
   -kosten onderhoud Kerkelijke gebouwen 699,69 600,00 869,87 99,69 

 
  -energiekosten 3.580,77 4.850,00 5.574,22 -1.269,23 

 
  -zakelijke lasten ( belastingen)  en verzekeringen 2.534,46 2.500,00 2.487,16 34,46 

 
Bankkosten 582,83 500 589,2 82,83 

 
Kosten eredienst 2.802,39 3.700,00 4.041,57 -897,61 

 
Kosten pastoraal w.o. parochieblad + werkgroepen 4.002,77 3.700,00 3.419,78 302,77 

 
Verplichte bijdragen bisdom 4.278,72 3.900,00 4.124,32 378,72 

 
Beheerskosten  ( porti/telefoon/administratie/kopieer         

 
abonnementen/representatie / kosten koffie /thee e.d.) 2.212,83 1.975,00 2.614,80 237,83 

 
Incidentele lasten   

 
    

 
TOTAAL LASTEN 28.011,70 26.625,00 27.990,92 1.386,70 

 
  

 
  

 
  

 
BATEN         

 
Bijdragen parochianen         

 
 -Kerkbijdragen 12.493,43 12.500,00 13.140,03 -6,57 

 
 -Collectes 5.471,64 4.800,00 6.028,52 671,64 

 
 -Stipendia 1.673,00 1.250,00 1.381,50 423,00 

 
 -Huwelijken 150     150,00 

 
 -Uitvaarten 3.299,56 3.200,00 3.785,00 99,56 

 
 -Opbrengst offerblokken en kaarsen 745,84 600,00 828,25 145,84 

 
 -Overige opbrengsten w.o. giften 536,27 450,00 582,50 86,27 

 
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 1.634,01 1.950,00 1.996,17 -315,99 

 
Incidentele baten     3   

 
TOTAAL BATEN 26.003,75 24.750,00 27.744,97 1.253,75 

 
      

 
  

 
          

 
SALDO VERLIES -2.007,95 -1.875,00 -245,95 132,95 

 
          

 
          

 
Naast elkaar treft u het financiële verslag van de Martinusparochie (p. 8) en de Norbertparochie aan. Want hoewel er één 
pastoor, één kerkbestuur en één beleid is, zijn de parochies nog financieel onafhankelijk. Wat u dus geeft komt ten goede 
aan de parochie waarvoor u het bestemt. 
Per 1.1.2014 zijn wij overgestapt naar het Boekhoudsysteem dat voor alle parochies in alle Bisdommen in 
Nederland  ingevoerd gaat worden. Bij enkele kostensoorten komen afwijkingen voor t.o.v. van de begroting voor 2014. 
Dit komt door een deels gewijzigde rubricering. 
 
 

 
Verlies en Winstrekening Parochie H.Martinus  
per 31.12.2014         

 
          

 
Omschrijving    Boekjaar     Begroting     Vorig   min / plus  

 
LASTEN       boekjaar    boekjaar  begroting 

 
          

 
Persoonskosten (totaal) 46.529,25 48.450,00 45.450,21 -1.920,75 

 

 -pastoor/dirigent-organist/huish. hulp/dir. org. 
Kinderkoor         

 
 -vrijwilligersvergoeding  gastdirigent/organist 455,00 400,00 645,00 55,00 

 
 -assistentie bij vervanging voorganger 433,00 625,00 528,00 -192,00 

 
Kosten onroerend goed         

 
   -kosten onderhoud Kerkelijke gebouwen 3.900,83 8.500,00 6.851,48 -4.599,17 

 
  -energiekosten 9.385,17 12.000,00 10.601,83 -2.614,83 

 
  -zakelijke lasten ( belastingen)  en verzekeringen 5.190,03 5.125,00 5.014,49 65,03 

 
 - reservering  voorziening groot onderhoud 8.500,00 0 7.000,00 8.500,00 

 
  -afschrijvingen gebouw 1.005,00 1.005,00 1.005,00   

 
Bankkosten 691,15 650 3.811,93 41,15 

 
Kosten eredienst 4.934,64 3.250,00 3.001,00 1.684,64 

 
Kosten pastoraal w.o. parochieblad + werkgroepen 5.284,26 6.000,00 5.159,44 -715,74 

 
Verplichte bijdragen bisdom 15.949,02 17.000,00 16.334,36 -1.050,98 

 
Begraafplaatskosten  685,51 1.175,00 2.478,46 -489,49 

 
Beheerskosten  ( porti/telefoon/administratie/kopieer         

 
abonnementen/representatie, / kosten koffie /thee e.d.) 7.224,39 11.380,00 10.606,45 -4.155,61 

 
Incidentele lasten 

  
100 

 
 

TOTAAL LASTEN 110.167,25 115.560,00 118.587,65 -5.392,75 

 
      

 
  

 
          

 
BATEN         

 
Bijdragen parochianen         

 
 -Kerkbijdragen 23.630,49 27.000,00 26.228,45 -3.369,51 

 
 -Collectes 11.570,47 7.000,00 7.926,93 4.570,47 

 
 -Stipendia 2.553,10 3.000,00 3.444,50 -446,9 

 
 -Huwelijken 100 400 252,3 -300 

 
 -Uitvaarten 4.315,92 5.000,00 4.810,48 -684,08 

 
 -Opbrengst offerblokken en kaarsen 2.818,40 2.000,00 2.369,91 818,4 

 
 - Giften 1.473,55 300 43 1.173,55 

 
 - Overige opbrengsten/ overige kerkelijk diensten 1183,54 3.500,00 4.127,34 -2316,46 

 
          

 
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 41.957,57 42.688,83 44.699,98 731,26 

 
Functionele inkomsten 1.073,26 4.450,00 9.179,64 3.376,74 

 
Incidentele baten 43,3   44,82 -43,3 

 
Begraafplaats baten  11.678,00 4.800,00 10.285,00 -6.878,00 

 
TOTAAL BATEN 102.397,60 100.138,83 113.412,35 -2.258,77 

 
          

 
SALDO  VERLIES -7.769,65 -15.421,17 -5.175,30 -7.651,52 
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Verlies en Winstrekening Parochie 
H.Norbertus  per 31.12.2014         

 
          

 
Omschrijving    Boekjaar     Begroting     Vorig      min/ plus  

 
LASTEN       boekjaar    boekjaar 

    
begroting 

 
          

 
Persoonskosten, verrekening met Martinusparochie 4.000,00 4.500,00 4.270,00 -500,00 

 
 -Assistentie bij vervanging voorganger 280,00 400,00   -120,00 

 
 -Dirigent/organist/vrijwilligers 3.037,24     3.037,24 

 
Kosten onroerend goed         

 
   -kosten onderhoud Kerkelijke gebouwen 699,69 600,00 869,87 99,69 

 
  -energiekosten 3.580,77 4.850,00 5.574,22 -1.269,23 

 
  -zakelijke lasten ( belastingen)  en verzekeringen 2.534,46 2.500,00 2.487,16 34,46 

 
Bankkosten 582,83 500 589,2 82,83 

 
Kosten eredienst 2.802,39 3.700,00 4.041,57 -897,61 

 
Kosten pastoraal w.o. parochieblad + werkgroepen 4.002,77 3.700,00 3.419,78 302,77 

 
Verplichte bijdragen bisdom 4.278,72 3.900,00 4.124,32 378,72 

 
Beheerskosten  ( porti/telefoon/administratie/kopieer         

 
abonnementen/representatie / kosten koffie /thee e.d.) 2.212,83 1.975,00 2.614,80 237,83 

 
Incidentele lasten   

 
    

 
TOTAAL LASTEN 28.011,70 26.625,00 27.990,92 1.386,70 

 
  

 
  

 
  

 
BATEN         

 
Bijdragen parochianen         

 
 -Kerkbijdragen 12.493,43 12.500,00 13.140,03 -6,57 

 
 -Collectes 5.471,64 4.800,00 6.028,52 671,64 

 
 -Stipendia 1.673,00 1.250,00 1.381,50 423,00 

 
 -Huwelijken 150     150,00 

 
 -Uitvaarten 3.299,56 3.200,00 3.785,00 99,56 

 
 -Opbrengst offerblokken en kaarsen 745,84 600,00 828,25 145,84 

 
 -Overige opbrengsten w.o. giften 536,27 450,00 582,50 86,27 

 
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 1.634,01 1.950,00 1.996,17 -315,99 

 
Incidentele baten     3   

 
TOTAAL BATEN 26.003,75 24.750,00 27.744,97 1.253,75 

 
      

 
  

 
          

 
SALDO VERLIES -2.007,95 -1.875,00 -245,95 132,95 

 
          

 
          

 
Naast elkaar treft u het financiële verslag van de Martinusparochie (p. 8) en de Norbertparochie aan. Want hoewel er één 
pastoor, één kerkbestuur en één beleid is, zijn de parochies nog financieel onafhankelijk. Wat u dus geeft komt ten goede 
aan de parochie waarvoor u het bestemt. 
Per 1.1.2014 zijn wij overgestapt naar het Boekhoudsysteem dat voor alle parochies in alle Bisdommen in 
Nederland  ingevoerd gaat worden. Bij enkele kostensoorten komen afwijkingen voor t.o.v. van de begroting voor 2014. 
Dit komt door een deels gewijzigde rubricering. 
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Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor, Sandra Noij, Linda van Elst, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman 

Email: info@parochie-martinus-gennep.nl 
Kinderpagina 8, april 2015 

    

    Hallo allemaal, 
Welkom op alweer de achtste kinderpagina in de Gennepenaar! Deze pagina met allerlei leuke 
en interessante dingen is speciaal voor jullie: de kinderen van de St. Martinus- en de 
Norbertusparochie.   

 

Dit keer staat de pagina in het teken van Hemelvaart en Pinksteren 
     
 

 

  KINDERPAGINA   

 

Op zondag 5 april vierden we Pasen, de 
dag waarop Jezus herrees uit zijn graf. Hij 
leefde weer. In de dagen daarna verscheen 
Hij een aantal keren aan zijn volgelingen. 
Zij wisten nu dat Jezus weer leefde. Jezus 
vertelde hun dat ze de mensen op de hele 
wereld moesten gaan vertellen wat Hij 
gedaan had en wie God was.  

40 dagen na zijn herrijzenis, nam Jezus zijn 
vrienden mee naar de Olijfberg; het was 
nu echt tijd hen te verlaten. Hij steeg op 
naar de Hemel om naar God te gaan. Dit is 
wat we Hemelvaart noemen. 

Jezus´ leerlingen bleven in Jeruzalem, zoals Hij hun gevraagd 
had.  Ze begrepen niet hoe ze over de hele wereld over Jezus 
en God moesten gaan vertellen want ze spraken alleen 
Hebreeuws. Toen ging het heel hard waaien en leken er 
vlammen te verschijnen, die de leerlingen aanraakten. De 
Heilige Geest kwam in hen en ineens konden zij allerlei talen 
spreken! Nu konden ze overal het nieuws over Jezus gaan 
vertellen. Petrus, één van Jezus´ leerlingen, vertelde mensen 
hoe ze konden helpen: door eerlijk te zijn en voor anderen te 
zorgen. Die dag lieten veel mensen zich dopen door Petrus. 
Dit is wat we vieren met Pinksteren. In de jaren daarna 
gingen zij over de hele wereld over Jezus en God vertellen. 
Schrijvers hebben alle verhalen opgeschreven en al deze 
verhalen samen noemen we De Bijbel. 
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