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St. Norbertusparochie

Gennep

St. Martinusparochie

Vrijdag 31 augustus: Tieneravond voor onze vormelingen
Na onze 1e geslaagde Tieneravond op vrijdag 22 juni willen we het nieuwe
schooljaar goed beginnen met de tweede Tieneravond: vrijdag 31 augustus...
dezelfde plaats en tijd. Van harte welkom aan al onze (oud) vormelingen!
Aanmelden kan bij pastoor Kessels: info@parochie-martinus-gennep.nl

Kranenburg

Zonnebloemmis

Zondag 2 september: Bedevaart naar Kranenburg
Volgens jaarlijkse gewoonte gaan we de eerste zondag van september op
bedevaart naar Kranenburg. De wandelaars vertrekken om 6.30 uur bij de
Martinuskerk, begeleid door pastoor Kessels; de fietsers om 8.00 uur,
begeleid door kapelaan Sebastiaan. We vieren in Kranenburg de H. Mis om
9.30 uur, muzikaal verzorgd door ons dames- en herenkoor. De preek zal
worden verzorgd door pastoor Kessels. Na de H. Mis is er nog gezellig
samenzijn met Kaffee und Kuchen, aangeboden door de parochie van
Kranenburg.

Zondag 9 september: Zonnebloemmis
Op deze dag staat de Heilige Mis van 10.00 uur in het teken van de Nationale
Ziekendag, met bijzondere aandacht voor de cliënten en de vrijwilligers van
de Zonnebloem afd. Gennep. Verderop in deze Gennepenaar meer.

Weekend 8 en 9 september: Open Monumentendag
Open Monumentendag

Colofon

Bezorging:
* Martinusparochie
Mevr. Graat-Janssen
T (0485) 51 22 01
* Norbertusparochie
Dhr. Ploum
T (0485) 51 19 83
Redactie:
E info@parochie-martinus-gennep.nl

In het weekend van 8 en 9 september zijn meer dan vierduizend prachtige
monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Onze kerk
is een Rijksmonument, en daar zijn we trots op! Daarom sluiten we graag aan
bij de activiteiten van Open Monumentendag, die in Gennep al jaren
voortvarend worden georganiseerd. Het thema is dit jaar 'In Europa'. Met dit
thema sluit Open Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het
Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de
wereld aan elkaar bindt. Verderop in deze Gennepenaar meer.

Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu
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Gedoopt
Gedoopt
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Emily Reintjes, dochter van René Reintjes en
Kim Reintjes-Verwaaijen, Dr. Nolensstraat.
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Kinderkoor
weer van start!

Vince Arts, zoon van Gerben Arts en
Joyce Arts-Beelen, Picardie.

Vince Arts, zoon van Gerben Arts en
Arts-Beelen,
Picardie.
VinceJoyce
Arts, zoon
van Gerben
Arts en
Joyce Arts-Beelen, Picardie.

Zingen in een koor? Leuk én leerzaam voor kinderen.
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Bezoek Norbertijnen aan Gennep 1 augustus
Woensdag 1 augustus hebben we in Gennep genoten van een bijzondere ontmoeting met een groot aantal Norbertijnen.
Ze kwamen in Nederland bij elkaar voor het Generaal Kapittel; een belangrijke vergadering binnen de orde, die al bijna
900 jaar bestaat. Op 1 augustus hadden de Norbertijnen een dagje vrij en bezochten daarom onze stad Gennep. De
Gemeente Gennep, de werkgroep Norbertus en onze parochie hebben samen de handen ineengeslagen om een
geweldige dag voor hen te organiseren. Allereerst een bezoek aan het oude stadhuis, waarna ze in processie door de
Zandstraat naar het Jan Lindersplein hebben gewandeld om de keramiekmuur te bewonderen. Piet Tunnesen heeft hier
een gedicht voordragen over Norbertus. Daarna liep de stoet richting de St. Martinuskerk, waar op het kerkplein een
vendelgroet werd gebracht door het St. Martinus Gilde. Aansluitend was er een prachtig concert in de kerk van de Schola
Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen. Ze zongen gregoriaanse muziek, geënt op het leven van Norbertus. Tot slot
brachten de Norbertijnen een bezoek aan het Genneperhuis. Bij deze willen wij iedereen bedanken voor jullie bijdrage!
Het resultaat mag er wezen!!!

Met dank aan Gennepnu.nl voor de mooie foto’s!

De Gennepenaar

Open Monumentendag Gennep
za 8 en zo 9 september
Thema: In Europa
Onze St. Martinuskerk - die zoals u weet sinds 2014 een
Rijksmonument is - is ook dit jaar weer op bovenstaande
dagen en tijden te bezichtigen en maakt deel uit van de
monumentenroute door de gemeente Gennep. De kerk
is een belangrijk voorbeeld van De Bossche school en
werd in de begin jaren vijftig gebouwd in de Basilicastijl,
het interieur straalt een opvallend rustige, serene sfeer
uit. Er zijn o.a. prachtige fresco’s van bekende kunstenaars en mooie glas-in-loodramen te bewonderen. Voor
de kinderen is er een iconen-kleurwedstrijd en een
versnapering. We nodigen iedereen uit onze mooie kerk
te komen bezichtigen, U bent van harte welkom en de
koffie staat klaar.

De aandacht ligt dit jaar op internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten
en uitwisseling van kennis en wetenschap. Uiteraard zal
ook veel aandacht uitgaan naar de historische context
waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.
Samen met zo’n vijftig andere landen maakt Nederland
deel uit van Europa, samen zijn wij Europa. Of we willen
of niet. Een klein continent, maar tegelijk een lappendeken van volkeren, landen, talen en religies, kortom: een
multiculturele megamix. Eeuwenlang hebben de volkeren
van Europa elkaar op leven en dood bestreden. Elkaar
verdreven of onderworpen. Maar net zo lang hebben ze
elkaar opgezocht om verbonden te sluiten, om handel te
drijven, om kennis uit te wisselen. Juist omdat elk volk, elk
land en elke cultuur iets te bieden had wat de ander niet
had.
Nederland heeft in die hectische eeuwen van strijd en
toenadering beide kanten van de medaille leren kennen.
Ons land werd geciviliseerd door de Romeinen,
geplunderd door de Noormannen, bezet door de
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Spanjaarden, ingelijfd door de Fransen, maakte vijf jaar
deel uit van het Duitse ‘Dritte Reich’. Maar we dreven ook
volop handel, werden schatrijk, sloten vredesakkoorden,
namen honderdduizenden vluchtelingen op, werden een
vrijhaven voor vrijdenkers. Onze vorsten en adel sloten
‘grensoverschrijdende’ huwelijken, met alle culturele
uitwisseling van dien. En veel gebeurtenissen en
ontwikkelingen hadden ook een keerzijde die vaak ook nu
nog, of soms nu pas, zichtbaar is.

Anno 2018 is er in Europa nog steeds heel veel wat
culturen, landen en volkeren van elkaar onderscheidt en
scheidt. Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is in de
meeste Europese landen het besef gegroeid dat er meer is
wat ze bindt. Met de Europese Unie, vrede, welvaart en
onderlinge solidariteit is er een gemeenschappelijke basis
die in de loop van de tijd mede gestalte heeft gekregen in
de vorm van ons gemeenschappelijke Europese erfgoed.
Of het nu om bodemvondsten gaat, om roerende en
onroerende monumenten, om cultuurlandschappen, om
handelsroutes, migratie, internationale verdragen, transport, of om immaterieel erfgoed: overal zit wel een
Europese dimensie aan.
In het weekend van 8 en 9 september 2018 vertelt Open
Monumentendag het verhaal van de Europese monumenten.
Het verhaal van mensen en monumenten In Europa.
www.openmonumentendag.nl/bezoeken/bezoek-openmonumentendag/themaineuropa/
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De Zonnebloem, afdeling Gennep
De Zonnebloem, afdeling Gennep,
is opgericht om mensen met een
fysieke beperking deel te laten
nemen aan de normale zaken van
het leven. De vrijwilligers staan
dagelijks klaar om dit mogelijk te
maken. Maandelijks is er een
grote activiteit, zoals onlangs het
gezellige pannenkoek eten bij de
Diepen in Milsbeek. Op woensdag
22 augustus werd het museum
voor Nostalgie en Techniek in Langeboom bezocht.
Zondag 9 september staat de Nationale Ziekendag op
het programma met om 10.00 uur een Eucharistieviering
in de St. Martinuskerk, gevolgd door een gezellig samenzijn bij de "Dragonder". Vrijdag 28 september gaan we
genieten van een boottocht op de Maas als onderdeel
van een geheel verzorgde dag.

•
•
•

•

•
•
Onze vrijwilligers vervullen ook graag uw kleine wensen,
een gezellig huisbezoek, een wandeling, "toeren" in eigen
omgeving met de auto, bezoek aan een tuincentrum of
zo maar een terrasje bezoeken. Niets is ons te veel. Voor
verdere informatie verwijzen wij u graag naar ons
secretariaat, Jeanne Freij, 06 15678696,
jeannefreij@hotmail.com

Bent u 50+ ...
...word dan lid van de KBO Gennep
Weet u wat een lidmaatschap voor u oplevert?
•

Weet dat er iemand voor je opkomt.

•
•

•
•

Dat je altijd vragen kunt stellen aan de
service-of juristentelefoon.
Deelname aan activiteiten in uw eigen
woonplaats.
Tien keer per jaar ontvang je het
magazine van de KBO-PCOB waarin leuke
en interessante informatie en voordelen
staan.
Vier keer per jaar een Limburg magazine
met daarin speciale aanbiedingen en
activiteiten in de provincie.
Een speciale collectieve
50+zorgverzekering.
Verzekerd van de goedkoopste
energieleverancier.
Verzorgen van uw belastingaangifte.
Landelijke en gemeentelijke
belangenbehartiging (A.O.W,
Pensioenregelgeving, Welzijn en Zorg)
Korting op rijbewijskeuring.
Korting op theater-en
toneelvoorstellingen, bioscoop,
kasteeltuinen, reizen, beursbezoeken,
aankoop bril bij briljant optiek enz.

We zouden het fijn vinden ook u als nieuw lid van de KBO
te mogen begroeten. Het lidmaatschap kost u slechts
€ 20,- per jaar. Kijk voor nog meer informatie en
aanmelden op onze website www.kbogennep.nl
Bestuur KBO Gennep.

De Gennepenaar
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Beide parochies:

Pastoor: G. Kessels, Niersdijk 1,6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88, E info@parochie-martinus-gennep.nl
Kosten misintenties door de week:€ 10 ,- Kosten misintenties weekend: € 20 ,Vermelding misintenties: wekelijks in de VIAgennep.
Dopen/huwelijken/bezoeken/ziekenbezoek ziekenhuis: via de pastoor.

St. Martinuskerk, Martinushof 2 Gennep

Kantoor:
Internet:
Uitvaarten:
Kerkbijdrage:
Andere bet.:

Via pastoor, Niersdijk 1,6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88
www.sintmartinusgennep.nl E info@parochie-martinus-gennep.nl
via pastoor
NL 9 5 RABO 0135 036119
NL 74 RABO 0135 035333

St. Norbertuskerk, Norbertplein 1 Gennep
Kantoor:

Internet:
Uitvaarten:
Kerkbijdrage:
Koren en diensten

Do 18.45-19 .45 u. in het kantoor van de kerk, Norbertplein1,6 591 XA Gennep
T (0 485) 51 51 0 0
www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl
Via M 06 24 59 33 85
NL 61 RABO 0140 6106 42

LET OP: Omdat kapelaan Sebastiaan de VOMMMM-parochies begin september 2018 verlaat zal pastoor Kessels in de
maand september enkele keren op zaterdagavond vervangen in deze parochies. Dat betekent dat in de maand
september de zaterdagavondmis in de Martinuskerk vervalt. Houdt u hiermee rekening a.u.b. zodat u niet voor een
gesloten deur staat!
Za 25-08 17.45 uur
Zo 26-08 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Samenzang

Za 01-09 16.00 uur
17.45 uur
Zo 02-09 09.30 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Dames- en Herenkoor: Bedevaart naar Kranenburg
(H.Mis in Martinuskerk vervalt!)

Za 08-09 17.45 uur
Zo 09-09 10.00 uur
Vr 14-09 14.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gregoriaans koor
Dameskoor: Zonnebloem
Huwelijk

Za 15-09 16.00 uur
17.45 uur
Zo 16-09 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Samenzang

Za 22-09 17.45 uur
Zo 23-09 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk

Koor Esperance
Herenkoor

Za 29-09 16.00 uur
17.45 uur
Zo 30-09 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gregoriaans Koor
Kinderkoor: Gezinsmis

Za 06-10 17.45 uur
Zo 07-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Samenzang

Tevens is er vanaf september weer van di. - vr. iedere avond om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel van de Martinuskerk, tenzij in
het weekend ervoor anders bekend gemaakt. Op iedere dinsdag is om 19.00 uur een avondmis in de Norbertushof, Kleermakersgroes.

De Gennepenaar
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1e H. Communie en H. Vormsel 2019

Uitnodiging!

Het nieuwe schooljaar 2018/2019 is begonnen. Op de
scholen in Gennep wordt in de maand september een
aanmeldingsformulier uitgereikt voor de eerste H.
Communie (groep 4) en het H. Vormsel (groep 8). Mocht
u uw kind nu al willen aanmelden, dan kunt u de
onderstaande gegevens doorsturen naar pastoor Kessels.
E-mail: info@parochie-martinus-gennep.nl

Bij vele gebeurtenissen, bij een herdenking, bij een
diner, bij een uitvaart, (ook als die niet in de kerk
plaatsvindt), wordt het Onze Vader gebeden.

Roepnaam en achternaam kind:
Geboortedatum kind:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Tel. nr:
Naam basisschool:
E-mail adres ouders:
Parochiekerk en plaats van
Doopsel:
Datum Doopsel:

Geslaagde Openluchtmis bij
de 80-jarige Mariakapel
Afgelopen zondag 19 augustus vierden we de openluchtmis bij onze vertrouwde Mariakapel die dit jaar haar
80ste verjaardag viert. De kapel werd gebouwd in de
jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Mensen hadden
hiermee een plek om er steun te vragen in tijden van
onrust en gevaar. Op de bovenkant van de kapel staat de
tekst: “Maria hulp van de christenen bid voor ons.”
Dat werd nogmaals benadrukt door pastoor Kessels in de
preek. Tevens werd een uitgebreid dankwoord gesproken naar allereerst de vrijwilligers die voor het
onderhoud en het openen/sluiten van de Mariakapel
zorgen: Sjang Noy en Jan Bindels. Maar ook naar de
diverse Gennepse verenigingen die bij het 50-jarig
bestaan van de kapel een boom hebben geplant om
daarmee hun verbondenheid te laten zien. En natuurlijk
niet te vergeten alle mensen die hebben geholpen bij de
voorbereiding van de Eucharistieviering!
Kortom: Wij willen bij deze nogmaals alle vrijwilligers en
weldoeners van harte bedanken voor jullie steun!!! Wij
hopen tevens dat wij nog vele jaren op deze onmisbare
hulp kunnen blijven rekenen! Dat onze Moeder Gods
Maria ons allen mag helpen door voor ons ten beste te
spreken bij God.

Maria,
hulp van de christenen,
bid voor ons

Mensen van de KBO kennen het nog wel, de meeste
jonge mensen niet meer. Dat ruim twee millennia oude
gebed, wat nog steeds over heel de aarde klinkt.
Laatst vond Ik een klein mooi boekje “’Onze Vader’ wat
zeg je?” Ja, wat hebben die woorden ons nu eigenlijk nog
te zeggen? Het lijkt alsof ‘het Onze Vader’ plotseling
meer onder de aandacht is.
In dagblad Trouw verscheen er wekelijks een artikel over
één zin uit ‘het Onze Vader’, besproken door bekende
filosofen. En in de Nieuwe Bijbelvertaling ontdekt Matthijs de

Jong de actuele betekenis van de woorden.

Op dinsdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur zou ik met een
klein groepje mensen (max 10) in de Goede Herder
samen over dit gebed van gedachten willen wisselen.
Als je mee wilt doen, ook al ben je geen lid van de KBO,
geef je dan op bij:
Annette Jetten-Sevriens
Leerlooiersgroes 27
6591 KA Gennep
Tel: 0485 540165 / 06 236 195 42
Email: annettejetten@gmail.com

Tuin-sale 25 augustus
Zaterdag 25 augustus a.s. is van 10.00 tot 13.00 uur voor
de ingang van de St. Martinuskerk in Gennep de jaarlijkse
tuin-sale van religieuze voorwerpen. De opbrengst is voor
het onderhoud van het religieus museum De Crypte. Van
harte welkom!

De Gennepenaar
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KERKBIJDRAGE 2013 T/M 2018 H. NORBERTUS
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Basis muziekles voor kinderen

Mandala tekenen

Het lieve leventje is weer begonnen. U bedenkt zich
misschien ook wat u belangrijk vindt voor uw kind. De
zwemdiploma’s zijn behaald en dan is er keus, heel veel
keus. Denk bij het maken van die keus ook eens aan
muziek. Gun het uw kind om zelf muziek te kunnen
maken. Dat is een mooie vaardigheid (een life skill) die
vooral in de jonge jaren gemakkelijk op te pakken is. Het
voegt extra kennis toe en uw kind zal er het hele leven
plezier van hebben. Muziek is een wereldtaal.
Muziekmaken is niet alleen een leuke bezigheid, het is
ook heel goed voor de ontwikkeling van het kind. Een
kind dat bezig is met muziek ontwikkelt zich beter op
sociaal en emotioneel vlak. Muziek draagt ook bij om de
leerontwikkelingen te verbeteren. Zelfs koningin Maxima
zet zich met het Oranjefonds speciaal in voor muziekles
voor kinderen.

Een moment voor jezelf; ontvang rust, ontspanning en
plezier. Opbrengst gaat volledig naar Goed Doel.
Zaterdag 8 september 2018 start mandala tekenen.
Keuze uit losse lessen of de hele cursus. Eens per maand
een zaterdagmiddag van 14 tot 16 uur. Langeweg in
Gennep. 10 euro per les voor Dawda Stichting Gambia
www.dawdasg.nl

Mandala tekenen is tekenen binnen een cirkel. Je zult
misschien denken 'ik kan helemaal niet tekenen'. En dat
is nu zo mooi aan het Mandala-tekenen: je hoeft
helemaal niet te kunnen tekenen! Je krijgt handvatten
aangereikt waarmee je aan het werk kunt.
Aanmelden: Mariëtte Corstjens 0485-540740
of 0618367582 m_corstjens@hotmail.com

Kalender 2018
Harmonie Unitas et Fidelitas is ruim 200 jaar oud, maar
werkt heel veel met jongeren die muziek maken. Om ook
de jonge kinderen de kans te geven muziek te leren
maken, werkt de Gennepse harmonie samen met
Muziekonderwijs Marjo. Marjo van de Locht heeft al vele
jaren ervaring met muziekonderwijs voor jonge kinderen.
Ook is zij dirigent van diverse jeugdorkesten. Er wordt op
een leuke manier met de CD blokfluitles gegeven. De
lessen zijn geschikt voor kinderen vanaf groep 4 van de
basisschool. Het lesgeld bedraagt slechts 125 euro per
jaar. De lessen worden één keer per week na schooltijd
gegeven in kleine groepjes van maximaal 8 kinderen.
Indien gewenst, kunnen ouders wachten tijdens de
muzieklessen.
Kijk eens op: www.harmoniegennep.nl/aanmelden
Wilt u meer informatie? Mail dan naar Dorien
Holthuysen via: info@harmoniegennep.nl
Dorien kan u ook meer vertellen als u of uw kind een
proefles zou willen op klarinet,
bariton, dwarsfluit, trompet of
hoorn. Vraag naar de mogelijkheden. Welkom!

Zo 02-09
Za 08-09
Zo 09-09
Zo 29-09
Za 27-10
Zo 28-10

Zo 04-11
Zo 11-11

Bedevaart naar Kranenburg
Open Monumentendag (1)
10.00 Zonnebloemmis/
Open Monumentendag (2)
10.00 Gezinsmis met kinderkoor
17.45 Herdenking Overledenen
Norbertus parochie
10.00 Herdenking Overledenen
Martinus parochie
11.00 Zegening graven Torenstraat
14.00 Zegening graven Kampweg
Vrijwilligersdag
10.00 H. Mis in het teken van
St. Maarten/opening Carnavalsseizoen
17.00 Sint Maarten optocht

Volgende edities van De Gennepenaar
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 3 oktober;
7 november en 12 december. LET OP: De kopij dient
telkens in de week ervoor op de maandag te worden
aangeleverd: voor de volgende editie is de deadline dus
maandag 24 september.
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