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St. Norbertusparochie
In deze editie o.a.:

Eik als symbool van
bedevaart naar Kranenburg

Gennep

St. Martinusparochie

1 september: Voet- en fietsbedevaart Kranenburg

Zoals eerder aangekondigd is zondag 1 september de jaarlijkse bedevaart naar
Kranenburg. Er zijn verschillende mogelijkheden:
 de wandelaars vertrekken om 6.30 uur bij de Martinuskerk. Gezien de lengte
van de tocht en het vroege vertrek wordt u onderweg een kop koffie
aangeboden;
 de fietsers vertrekken om 8.00 uur bij de Martinuskerk;
 anderen (bv met de auto): op eigen gelegenheid.
Samen vieren we dan om 9.30 uur de H. Mis in Kranenburg. Concelebranten zijn
naast de eigen pastoor Scholten de pastoors Schols, Franken en Bouman en ouddeken Huisman. Aan de Mis wordt ook medewerking verleend door het Dames- en
herenkoor van de Martinusparochie o.l.v. Steven Gerrits en door het gilde St.
Martinus uit Gennep.
Na afloop van de Mis biedt de parochie Kranenburg alle bedevaartgangers Kaffee
und Kuchen aan.

8 september: Zonnebloemzondag

In de Mis van 10.00 uur in de Martinuskerk zal er vanuit de Zonnebloem en de
parochie speciale aandacht zijn voor zieken en thuiszittenden bij gelegenheid van
Nationale Ziekendag.
Viering 75 jarig bestaan
Mariakapel aan de Groes

Autozegening!

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
Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu

Als we zo door gaan, is de Kerk over 30 jaar dood…

zo zei een collega. “We zijn de Kerk aan het begraven”, was zijn standpunt. Laten we
dat gebeuren? Gelukkig zien we weer wat meer kinderen bij speciale gebeurtenissen
zoals de Pleinfeesten, het jubileum van de Mariakapel, Advent en Palmpasen. Ook
het aantal eerste communicanten stijgt gelukkig weer! Maar voor de rest?
Er zijn geen misdienaars meer, er is geen kinderkoor of kinderwoorddienst. Een
gewone zaterdag of zondag met je kind is de kerk is geen lolletje: je voelt je alleen,
we zien je niet meer terug. Een week later is een ander aanwezig, die voelt zich ook
alleen, die zien we niet meer terug… Hoe doorbreken we deze cirkel? Ik denk: door
buiten de cirkel te gaan staan. Door met ouders van “goede wil” eens de koppen bij
elkaar te steken wat we wél willen in deze tijd voor de kinderen. Daarom treft u
verderop in deze Gennepenaar een uitnodiging aan voor een:

bijeenkomst voor ouders van kinderen om samen te
kijken wat we als gemeenschap voor elkaar en vooral voor
de kinderen kunnen betekenen.

Hebt u dus kinderen in de basisschoolleeftijd, dan gaat het over u en over uw
kinderen. Bent u grootouder? Laat dit dat eens lezen aan uw kinderen.
Denk niet: dat is toch niets voor mij, of: laat anderen maar gaan, ik hoor het later wel,
of: het heeft allemaal toch geen zin, of: ik ben niet zo’n heilig boontje of zo’n
kerkloper. Nee! Geef het als ouder gewoon eens een kans en spreek je uit, wat wél
de moeite waard en wél een goed idee zou kunnen zijn. Van harte uitgenodigd om
eens samen open van gedachten te wisselen!
Pastoor Bouman

Augustus 2013
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Speciale vieringen
In de afgelopen maanden vonden er diverse speciale
vieringen plaats, waarover meer verderop in deze
Gennepenaar:

a) H. Vormsel en autozegening

b) Pleinfeesten

Mylan Venhovens, zoon van Ronny en Wendy
Venhovens, Dr. Poelsstraat.

c) Dankviering 75 jarig bestaan Mariakapel

Bernardo en Shanaya Every, kinderen van Emmanuel
Every en Beveline Lacrum, Kraaienhof.

Dank voor ieders inzet en hulp bij al deze bijzondere
gebeurtenissen!
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“Laat de kinderen toch bij me komen
en houd ze niet tegen” (Mt. 19,14)
Graag gaan we in gesprek met een zo groot mogelijke
groep ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd.
De volgende vragen zouden centraal kunnen staan, maar
andere vragen zijn ook prima:
• Vinden we het nog belangrijk dat de kinderen in
onze tijd nog iets mee krijgen van kerk en geloof?
• Op welke manier zouden we dat kunnen doen?
• Moeten we oude vormen weer laten herleven
zoals misdienaars, kinderkoor, kinderwoorddienst, knutselclub?
• Of is een ander aanbod een goed idee?

“We kunnen onszelf wel wijsmaken dat het
geloof in Limburg zo diep geworteld is dat
het nooit verdwijnt.
Maar met geloof is het net als met dialect:
als één generatie ouders geen dialect meer
spreekt met de kinderen, is het weg”
(naar: pastoor Brouwers, Voerendaal)

We leven in een tijd waarin structuren los staan van de
kerk. Katholieke scholen zoeken naar wegen om
invulling te geven aan de identiteit, maar zien zichzelf al
lang niet meer als een verlengstuk van de lokale
parochiegemeenschap. We kunnen dat betreuren, maar
beter kunnen we als Kerk en als ouders onze eigen
verantwoordelijkheid nemen.
Wellicht is een vrijblijvende brainstormsessie een goed
idee! Vindt u dit ook? Vul dan onderstaand formulier
in; afhankelijk van interesse en voorkeursdag ontvangt
u dan een uitnodiging. U kunt dit formulier tot 15-9
inleveren
op
de
pastorie
of
mailen
naar: hbouman@plex.nl


Naam: ........................................................................................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................................................................
Telefoon en email: ....................................................................................................................................................................
Kinderen in de leeftijd van: ......................................................................................................................................................
Avonden van voorkeur: (ma-vr) ...............................................................................................................................................
Zeer lastige avonden: (ma-vr) ..................................................................................................................................................
Opmerkingen:............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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Ook uw parochie gaat over op IBAN
Op 1 februari 2014 is SEPA een feit. Vanaf dat moment
kunt u alleen nog maar gebruik maken van Europese
betaalproducten. Ook krijgt iedereen in Nederland een
langer rekeningnummer, het IBAN. Dergelijke
veranderingen vragen om aanpassingen van onze
administratie. De lengte van het IBAN verschilt per land.
In Nederland heeft het IBAN 18 posities. Het IBAN eindigt
altijd met uw Nederlandse rekeningnummer. Vanaf juni
2013 start de omzetting door de banken van de
rekeningnummers naar IBAN. Controleer bij een betaling
of het gebruikte IBAN juist is en pas het zo nodig aan
voordat u de opdracht verzendt. Deze betalingen worden
voortaan uitgevoerd als Eurobetaling.
Waarom IBAN?
Met IBAN wordt Europees betalingsverkeer eenvoudiger
en efficiënter. Vanaf 1 februari 2014 is er geen verschil
meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende
betalingen en incasso's in Europa. Zo komt één Europese
betaalmarkt (SEPA: Single Euro Payments Area) steeds
dichterbij.
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De Vormselviering was een zeer feestelijk gebeuren.
Bijzonder was dat niet de ouders, maar vooral de
kinderen zelf het voortouw hadden in de
voorbereidingen. Veel complimenten daarvoor zijn op
hun plaats en zeker een: van harte proficiat!

Na de Mis konden auto’s en andere voertuigen worden
gezegend, waarvan door velen op verschillende
manieren gebruik werd gemaakt.

Duale periode
Vanaf de omzettingen in juli 2013 kunt u tot 1 februari
2014 zowel naar het “oude” Nederlands rekeningnummer als naar een IBAN betalen. Wettelijk is bepaald
dat vanaf 1 februari 2014 alleen een IBAN-betaling nog
mogelijk is. De banken zetten het rekeningnummer in
deze periode voor u om in een IBAN. Betalingen naar een
'oud' rekeningnummer worden na die datum niet meer
verwerkt.
Het rekeningnummer van de parochie H. Martinus inzake
kerkbijdrage, nu Rabobank 1350.36.119, wordt straks
NL95 RABO 0135 0361 19.
Het rekeningnummer van de parochie St. Norbertus
inzake kerkbijdrage, nu Rabobank 1406.10.642, wordt
NL61 RABO 0140 6106 42
Uw bank informeert u nog uitgebreid over IBAN.

Autozegening en
Vormsel op 23
juni door Mgr.
Wiertz
Op de valreep voor de vakantie kwam onze bisschop
Mgr. Wiertz het H. Vormsel toedienen aan kinderen van
de laatste groep van de basisschool van onze beide
parochies. Tevens zegende hij auto’s en andere
voertuigen volgens jaarlijks gebruik.

Wij danken Tonny Wilbers en Martien Janssen (AVG)
voor de organisatie van deze zegening; natuurlijk ook
dank aan alle bedrijven en particuliere deelnemers.
Foto’s: Harm, www.gennepnu.nl
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Overleden

Open Huis pastorie/verjaardag pastoor

De afgelopen periode namen we in verbondenheid met
onze geloofsgemeenschap afscheid van:
• Martin Janssen, Norbertushof, 86j.
• Wim Steinmann, Norbertushof, 88j.
• Pater Nico Laarmans, Spoorstraat 159, 84j.
• Huub Knops, Norbertushof, 85j.
• Theo Mengelberg, Middelweg 33, 91j.
• Jan Kok, van Loonstraat 13, 86j.
Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke
tijd. Mogen onze dierbare overledenen rusten in de
vrede bij Onze Heer.

Het is inmiddels goed gebruik dat er op de pastorie Open
Huis is op de verjaardag van pastoor Bouman. Dit jaar
valt dat echter wat onhandig op een zaterdag. Daarom
nodigt hij u uit om op zondag 29 september zoveel
mogelijk samen de Mis te vieren in de Martinuskerk,
waarna het Open Huis tot 12.30 plaats zal vinden.
Eerder zei hij “neem niets mee!”, maar enkele
slimmerikken kwamen tóch met wijn of chocolade. Ze
zeiden: “we nemen niets mee, we komen wat brengen!”
Ook voor deze slimmerikken moge de bedoeling duidelijk
zijn: neem niets mee én breng niets mee, het is gewoon
fijn als we samen kunnen zijn!

Agenda relevante data
Za
Zo
Za
Zo
Zo
Za
Zo

31-08
01-09
07-09
08-09
29-09
02-11
03-11

Zo 10-11
Ma 11-11
Di 17-12
Za 21-12
2014:
Zo 27-04
Zo 18-05
Zo 22-06

17.45
10.00
10.00
17.45
14.00
15.00
19.00
14.00

Tuinsale museum De Crypte
Voetbedevaart Kranenburg
H. Mis Gilde Norbertuskerk
Zonnebloemmis
H. Mis, aansluitend Open Huis
Allerzielen Norbertuskerk
Zegening graven Gennep-Zuid
Allerzielen Martinuskerk
St. Maarten
Carnavalsmis
Kerstviering Zonnebloem
Kaarsjesavond Markt

10.00 1e H. Communie Martinuskerk
10.30 1e H. Communie Norbertuskerk
10.00 H. Vormsel beide parochies

Jaarlijkse Tuinsale
Zaterdag 31 augustus is in het buitenportaal van de St.
Martinuskerk een verkoop van allerlei religieuze
voorwerpen voor een redelijke prijs. De opbrengst is voor
het religieus museum De Crypte in de benedenkerk. De
sale begint om 10.00 uur en duurt tot 13.00 uur. Wie nog
iets bruikbaars wil afstaan voor deze sale kan dit doen tot
vrijdag 30 augustus. Neem dan even contact op met
E. Schafrat T 511848 of met deken Huisman T 325322.
Het museum is zondags tot 29 september geopend van
14.00-17.00 uur. Entree € 2.50; t/m 12 jaar € 1,-. Voor
groepen kan het ook op andere dagen. T 325322.

KBO Kevelaer
Zondag 6 oktober gaat de KBO op bedevaart naar
Kevelaer onder begeleiding van pastoor Bouman. De
leden kunnen voor meer informatie bij het bestuur
terecht.

Babz zingt 21 sept. in de Martinuskerk

Babz Verhoeven is zangeres en vocal coach. Ze schrijft
haar eigen liedjes en houdt ervan om bestaand
repertoire op een eigen wijze te vertolken. Zij begeleidt
zichzelf aan de piano en vindt het belangrijk dat de tekst
goed verstaanbaar is. Haar stem is soms breekbaar en
dan weer krachtig en ze staat bekend om haar
dynamische manier van zingen, met hart en ziel. Helaas
moest ze een eerdere afspraak afzeggen wegens ziekte,
maar nu is ze weer op volle kracht: op 21 september zal
ze een divers Engels en Nederlands repertoire spelen en
zingen als opluistering van de Mis van 19.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!
Voor meer info zie: www.vocalized.nl/site/voc_babz.html

Volgende editie Gennepenaar
De volgende editie van de Gennepenaar verschijnt vanaf
woensdag 2 oktober.
Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk dinsdag 24
september 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 8
november.

De Gennepenaar
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St. Norbertusparochie
Vieringen St. Norbertusparochie
Norbertusparochie

Kerk:

31-08 17.45 Gemengd koor
07-09 14.00 1e H. Communie van leerlingen van de Mikado-school
17.45 Gelegenheidskoor en met Gilde-eer gilde St. Martinus
Za
14-09 17.45 Samenzang
Za
21-09 17.45 Samenzang
Za
28-09 17.45 Koor Esperance
Iedere zaterdag is om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale dienst van
Dichterbij in onze kerk.

Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Nieuwe verwarmingsketel bijruimtes

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

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
Za

De St. Norbertuskerk heeft 2 verwarmingsketels. Een “grote” ketel voor de
kerkruimte en een “kleine” ketel voor de doopkapel, sacristie, de kapel en andere
ruimtes. Na 27 jaar trouwe dienst is de “kleine” ketel aan vervanging toe. In ons
klimaat is een goede verwarming een must. De duurder wordende energie dwingt
ons om een zuiniger ketel aan te schaffen. De te verwarmen ruimtes moeten niet
alleen sfeervol en praktisch zijn, ze moeten ook een comfortabel binnenklimaat
hebben. Niet te warm, niet te koud. In ons klimaat betekent dit dat we behoefte
hebben aan verwarming op de kille, klamme en koude dagen: een groot deel van het
jaar dus. De keuze van het juiste verwarmingssysteem is dus ontzettend belangrijk.
Eerst en vooral moet je een systeem zoeken dat past bij de te verwarmen
kerkruimtes en het gebruik van deze ruimtes. Deze keuze e.d. zijn gemaakt, en naar
verwachting wordt de nieuwe ketel binnenkort geplaatst.

Trekking Paaskaars
Veel parochianen hebben loten gekocht voor de jaarlijkse verloting van de Paaskaars.
De trekking heeft na afloop van een Viering in juni j.l. plaatsgevonden. De gelukkige
winnares was snel gevonden en heeft inmiddels de Paaskaars ontvangen.

De Kerkklok
De kerkklok loopt nog steeds iets achter, hij is 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. Inmiddels hebben we € 650,00 mogen ontvangen. Dit is een mooi begin
maar niet voldoende om met de grote onderhoudsbeurt te beginnen. Vandaar dat
we nogmaals een 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.

De website van de St. Norbertusparochie
De website van de parochie, www.norbertusparochie.nl, wordt wekelijks voorzien
van de nieuwste gegevens over en van de parochie. Ook het parochiebulletin “De
Gennepenaar” kunt u via deze website downloaden en lezen.

De Gennepenaar
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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

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

31-08
01-09
07-09
08-09
14-09
15-09
21-09
22-09
28-09
29-09

19.00 Samenzang
bedevaart Kranenburg, geen Mis in de Martinuskerk
19.00 Samenzang
10.00 Zonnebloemmis mmv Dameskoor
19.00 Samenzang
10.00 Samenzang
19.00 Soliste Babz (zie blz. 5)
10.00 Herenkoor
19.00 Samenzang
10.00 Dameskoor

Kerkbijdrage/collecte

Martinushof 2
6591 DM Gennep

Kerkbijdrage juni
Kerkbijdrage juli
Totaal 2013

Kantoor:

Verwarming Martinuskerk in offertestadium

Kerk:

Zie pastoor

Website:
www.sintmartinusgennep.nl

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

Kerkbijdragen:
Rabobank: 1350.36.119

Andere betalingen:
Rabobank: 1350.35.333

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

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

€ 2.719,24
€ 1.270,22
€ 19.127,13

Collectes juni
Collectes juli
Totaal 2013

€
€
€

826,92
226,53
4.428,05

De nieuwe luchtverwarming voor de kerk is ontworpen; op het moment van
vermenigvuldigen van deze Gennepenaar ontvangt het kerkbestuur de verschillende
offertes van de installateurs. Spannend!
Dankzij vrijwilligers is de sloop van de oude verwarming bijna kosteloos gebeurd; ook
hebben zij al voorbereidingen getroffen voor het fatsoeneren van de stookkelder. In
de volgende Gennepenaar kunnen we u meer details vertellen, inclusief hopelijk een
begroting. We houden u op de hoogte!
Een blik op het binnenwerk van de
oude verwarming tijdens de sloop.
Door scheurvorming in de pijpen was
er een vermenging van de warme
lucht voor de kerk met de verbrandingsgassen met een onprettige
en ongezonde reuk tot gevolg.
Deze verwarming is nu geworden tot
oud ijzer om plaats te maken voor
een nieuwe heteluchtverwarming in
de kelder. Voor de geïnteresseerden:
zie www.mark.nl/luchtverwarming/gasgestookt/fohn-luchtverwarmer (type: 270)

Nieuw adres voor de kerk
Onze St. Martinuskerk heeft van de gemeente Gennep een nieuw adres gekregen:
Martinushof 2. Daarmee vervalt het adres Zuid Oostwal 33; het postadres blijft
gewoon de pastorie, Niersdijk 1.

De Gennepenaar

8

Terugblik
Pleinfeesten
met een H. Mis
op 7 juli

Mariakapel
aan de Groes
75 jaar op
18 augustus

Aan de bar werd een idee geboren; wie er eigenlijk over
begon, weet niemand meer. “Hoe hebben we ooit op dit
idee kunnen komen, wat halen we ons op de hals”,
schijnt een bestuurslid zelfs geroepen te hebben.
Het was dan ook heel wat voor de Stichting Pleinfeesten:
in het jubileumjaar ineens de rustige bijkomzondagochtend gevuld met een H. Mis. Met man en
macht is er gewerkt: waar zaterdag nog Gerard Jolink
stond, was zondag een H. Mis.

De deken zou voor mooi weer zorgen, zoals altijd. Helaas
werkt dat sinds zijn pensionering niet helemaal meer, en
zolang hij de pastoor niet vertelt hóe je zoiets regelt,
voelt die zich niet verantwoordelijk. Hij is trouwens
sowieso wat sceptisch: als hij Onze-Lieve-Heer zou zijn, zo
zegt hij, dan zou hij wel wat andere zorgen aan z’n hoofd
hebben dan het weer: en over het weer is toch nooit
iedereen tevreden.
Als het mooi weer is, gaat het
door: bij slecht weer stopt het.
Maar wat doe je bij buitjes en
miezerregen? Eenvoudig: kijken
wat de mensen doen. Als die
gewoon met paraplu’s gaan
zitten is de boodschap duidelijk! Als bovendien de
tennissers op de achtergrond gewoon doorgaan, waarom
zouden wij dan naar de kerk vluchten?
Zo werd het toch nog een bijzondere Mis, met dank aan
de communicanten van vorig schooljaar die tóch
kwamen voor de dankmis.

Als pastoor heb ik genoten: allemaal mensen die er
samen de schouders onder zetten, van de stichting
Pleinfeesten tot koor Cheers tot de gelegenheidsacolieten tot de koffieschenkers na afloop. Iedereen had
oog voor het detail, zoals de tekst “IK BEN ER” op de
lichtkrant (wellicht beter te zien in kleur op blz 2.).
Inderdaad: we hadden ons wat op de hals gehaald, maar
het was heel bijzonder. In één woord: geweldig!
Pastoor Bouman
Foto’s Pleinfeesten: www.mt-fotografie.nl
Foto’s kapel: Pieter Lamers

Na de Mis werd het droog en konden we genieten van
wat drinken (dank Bas van www.snellenhorecaservice.nl )
en worstenbroodjes (dank aan de bewoners van de
Touwslagersgroes en www.artsbakkers.nl) en aan de
anonieme sponsoren van de stoelen en wederom Bas
voor het vervoer ervan.
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Vroeger (3): Mijn leven
als misdienaar
De tijd net na de Tweede Wereldoorlog was voor ons jongeren, een
ongelofelijk, moeilijke en gevaarlijke
tijd. Kattenkwaad uithalen met
oorlogstuig…… onbegrijpelijk!
Mijn ouders hebben echt wel slapeloze nachten van ons
gehad. Voor een goed begrip, we leefden in de
naoorlogse periode van 1945 tot ongeveer 1950 te
midden van achtergelaten oorlogstuig zoals: geweren,
handgranaten, niet ontplofte granaten en bommen,
maar ook dode, enigszins (of niet) begraven dieren zoals,
koeien, paarden en varkens. Ik heb samen met mijn
vader ook twee Duitse soldaten en een Amerikaan
begraven. Het was een ruige tijd. Er waren mensen die
de oorlogstijd overleefd hadden en nu de dood vonden
door te “prutsen” aan mijnen of handgranaten.
In die tijd en in die omgeving leefde ik als misdienaar.
Het eerste paar jaar had ik het razend druk en er gingen
zelfs maanden voorbij, dat ik alle dagen de Mis diende en
‘s zondags twee keer. Kerstmis 1945 heb ik heel alleen
twaalf Missen en een lof gediend. In het begin waren de
overige misdienaars nog niet terug van de evacuatie,
sommigen verbleven nog in de Achterhoek of in België en
dan moest Jan maar opdraven. Een Mis zonder
misdienaar was in die tijd ondenkbaar. Gelukkig werd na
enige tijd mijn één jaar jongere broer Ger al wel eens
ingeschakeld. Thuis moest ik hem de Latijnse woorden
maar leren. Hij pikte dat vrij snel op en er liep weldra een
tweede “Eikholt” in de toog.
Vloeken in de kerk
Vrij vlot daarna kwam mijn broer Wiel het misdienaarkorps versterken.(de derde dus!) Wiel was nog maar
een “menneke” van ongeveer 9 jaar.
Nu was het in de kerk op de Horst de gewoonte dat na de
Mis, een misdienaar knielend op de trappen van het
altaar, hardop zes “Onze Vaders“ en zes “Wees
Gegroetjes“ moest voorbidden. De kerkgangers bleven
zitten en baden na, totdat dit gebeurd was. Jan had een
heldere stem en was de oudste, dus…….. hij was de
“Sjaak”! Ger moest voor de pastoor uit, hem begeleiden
naar de sacristie.
Wiel had tot taak de kaarsen uit te maken (te doven) met
een lange stok, waaraan niet alleen een aanmaakkoord
zat, maar ook een kaarsendover. Als je van de
rechterkant van het altaar naar de linkerkant ging moest
je, zoals dat toen gebruikelijk was, in het midden van het
altaar knielen.
Op het moment dat Wiel voor het altaar knielde kwam
de kaarsendover die Wiel schuin in zijn handen had met
een dreun op mijn kop terecht. Midden in een “Onze

Vader“ knalde ik (als misdienaar!) een keiharde vloek
door de kerk……. De zes kloosterzusters die op de eerste
rij zaten sloegen van schrik hun handen voor de mond.
Even later zaten ze te schudden van het lachen, hun
gezichten verscholen in het habijt. Het gegrinnik van de
overige kerkgangers was onmiskenbaar. De bult op mijn
hoofd groeide met de minuut……
Ik geloof trouwens niet, dat ik er iets aan over gehouden
heb……..(?)
Vijf broers
Was Wiel eigenlijk de laatste van de “Eikholten” die de
toog droeg? Nee, beslist niet, want in het midden van de
jaren vijftig kwamen mijn broers Frans en Hennie er nog
bij. Daarmee was het “vijftal” compleet! (zie foto)

Vijf jongens uit één gezin. Van links naar rechts: Frans,
Ger, Jan, Wiel en Hennie. De drie meisjes die tot het
gezin hoorden, kwamen in die tijd niet in aanmerking.
Vrouwen of meisjes op het altaar, dat kon in die tijd
absoluut niet.
Jan Eikholt (Gzn.)

Uit het aanbod van de KBO
“Oud worden is niet een kwestie van jaren,
maar van het opgeven van idealen”.
Hoe ga je met je leven om, wanneer je ouder bent. Je
kunt je overbodig voelen, zonder baan, gezin, mensen die
overlijden. Tijden veranderen, ontwikkelingen gaan
razendsnel. Maar juist in deze fase zijn er mogelijkheden
die je daarvoor niet had. Wij hebben iets wezenlijks aan
onze kinderen en kleinkinderen te bieden. Want
vreugdevol leven is iets anders dan ‘een leuk leven’
hebben.
Op de eerste avond wordt een inleiding gegeven. Van
harte welkom en kijk dan maar of het iets voor je is.
Donderdagmiddag 19 september.
Van 15.00 - 16.30 uur In de Goede Herder.
Data: 3 okt. 10 okt. 24.okt. 7 nov. 21.nov.
Annette Jetten (catechist)
Leerlooiersgroes 27, 6591 KA Gennep
T 0485 540 165/ 06 236 195 42
E: annettejetten@gmail.com
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een leuke bezigheid, maar vooral 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. Het belang van leren op school, meedoen
met sport en zwemles vanaf een zeer jonge leeftijd is bij
iedereen bekend. Het belang van het in contact komen
met muziek veel minder. Toch geeft u een kind met leuke
muzieklessen een vaardigheid voor het leven, want
muziekmaken of zingen kan tot op hoge leeftijd. Zelfs
prinses Maxima zet zich met het Oranjefonds speciaal in
voor muziekles voor kinderen. Harmonie Unitas et
Fidelitas werkt al veel met jongeren die muziek maken
o.a. bij een speciaal leerlingenorkest. Ook ontvangt een
kind dat muzieklessen volgt en lid is van de harmonie een
financiële tegemoetkoming. Wilt u meer informatie of
uw kind direct opgeven voor de muzieklessen? Neem
dan contact op met Dorien Holthuysen telefoon
06-18723703 of kijk op: www.harmoniegennep.nl. Sport
is goed voor het lichaam; Muziek is sport voor de geest.
Gun uw kind muziek in het leven!
De Gerarduskalender 2014 is weer verschenen. Het is
een leuk cadeautje i.p.v. bijv. een bloemetje om maar
iets te noemen. Een jaar lang leesplezier met Bijbelteksten, moppen, raadsels en wetenswaardigheden.
Te koop bij:
C. Kersten, Fazantstraat 33, T 0485-517420
N. Lamers, Ketelhuis 90, T 0485-511195

Muziek voor de jeugd;
nú bij de Harmonie
Muziek maakt slim! Dat is bewezen door wetenschappelijk onderzoek in diverse landen. Nu de scholen
weer zijn begonnen, is dit hét moment om uw kind op
speelse wijze in aanraking te brengen met muziek. Een
mooier geschenk kunt u uw kind niet geven.
Harmonie Unitas et Fidelitas start een muziekopleiding
voor kinderen vanaf groep 4 uit héél de gemeente
Gennep. Zij werken hierin samen met muziekonderwijs
Marjo, gespecialiseerd in muziek voor de jongere jeugd.
De eerste informatieve lessen voor ouders en kinderen
zijn begonnen op vrijdag 23 augustus om 15.30 uur. Om
de kinderen optimaal aandacht te kunnen geven, wordt
gewerkt in groepjes van maximaal 8 kinderen. Er wordt
op een leuke manier met een CD blokfluitles gegeven
volgens de Tom Stone methode ‘Blokfluiten, dat is leuk’.
Het lesgeld bedraagt slechts € 120,00 per jaar. Indien
gewenst, kunnen ouders wachten tijdens de
muzieklessen. En wat is er nou mooier dan zelf muziek te
kunnen maken? Dat is een vaardigheid die vooral in de
jonge jaren gemakkelijk op te pakken is. Het is niet alleen

Vierdaagse
2013
Voor mij een heel
bijzonder jaar voor
de 40e keer deelgenomen.
Alle 4 de dagen is het
uitstekend gegaan, geen problemen, dit samen met Ria
gezellig gewandeld die 4 dagen. Het weer was lekker
warm, onderweg geen gebrek aan water en
versnaperingen. Dat maakt het wandelen gemakkelijker.
Overal volop muziek en veel aandacht, dit geeft je
vleugels. Ook ondersteund door de familie en door vele
vrienden.
1e dag de Betuwe waar ik vandaan kom, veel bekenden.
2e dag Wijchen en land van Maas en Waal en op het eind
waterkwartier in Nijmegen, geweldig feestelijk onthaal.
3e dag Milsbeek, wat een fijn publiek en ook het
gemeentebestuur en pastoor Schols waren aanwezig.
4e dag ook bekend terrein, zo al feestend naar de “Via
Gladiola”
En natuurlijk het mooie doel waar ik voor liep ”Light for
the World”: Prachtig bedrag € 911,67.
Aan ieder die hier aan heeft bijgedragen, namens die
kinderen: dank je wel. Met dit geld geven we veel
kinderen de mogelijkheid om weer te kunnen zien en
genieten van onze prachtige natuur.
Met vriendelijke groet,
Carla Kersten.
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