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Getrouwd 
 

 

Al 26 jaar gelukkig gehuwd, dankbaar voor de kinderen, 
trots op elkaar… en toch het gevoel dat je iets mist! 
Daarom sloten Paul en Cis Noij-Wattimena met elkaar 
(op de verjaardag van de bruid!) het kerkelijke huwelijk. 
Ze deden dat in een eenvoudige viering in de dagkapel 
van de Martinuskerk. Wij wensen hen én hun kinderen 
Alex en Lisa van harte proficiat en heel veel zegen! 
 

Gedoopt 
Maureen van Haren, dochter van Paul van Haren en 

Marlice Noordhoorn, zusje van Steven, Watertoren. 
Adriana de Man, dochter van Hubert de Man en Steffanie 

van den Bos, zusje van Djano, Wagenstraat. 
 
 

Nieuwe Kerststal Martinuskerk 
 

 

Het zat er aan te komen, de oude kerststal zat vol hout-
worm en dat kan niet in een kerkgebouw met zoveel 
hout. De kerstbeelden zijn van hout en je moet er niet 
aan denken dat die ook opgegeten worden door de 
houtwormen. Dit alles ontdekten we in december vorig 
jaar en toen begon ook het bedenken van een nieuwe 
stal en wie gaat die maken. 
Mijn schoonzus kwam met de tip: ga eens bij de werk-
plaats kijken van  AMBACHTELIJK HOUT van Dichterbij in 
de Steendalerstraat! 
Nu, dat hebben we gedaan. Begin januari 2014, zijn Dory  
en ik naar de werkplaats gegaan en zijn daar hartelijk 
ontvangen. Onder het genot van een kopje koffie hebben 
we afspraken gemaakt voor de nieuwe stal. Afmetingen, 
materialen en de kosten. Niet onbelangrijk, allemaal. 
En zo werd het woensdag 12 november, de stal zal afge-
leverd worden, in de kerk. Emil en medewerkers brengen 
hem in hun werkbus en plaatsen hem voor het altaar in 
de kerk om te kijken of het goed is!! 

Nu, solide is hij in ieder geval, gemaakt van sloophout, 
ziet er keigoed uit en niet onbelangrijk…. helemaal uit el-
kaar te halen, en nog makkelijk ook! 
Echt geweldig, wat ze daar in de werkplaats van 
AMBACHTELIJK HOUT van Bart Bardoel allemaal maken. 
Het is zeker een aanrader om daar eens te gaan kijken, 
en als je wat wilt laten maken, dat kan altijd. 
Een heel fijn team, met gezellige vakbekwame mensen. 
AMBACHTELIJK HOUT, hartelijk bedankt voor de mooie 
kerststal. 

Dorien. 
 

Nieuwe Kerststal Martinuskerk
met dank aan Ambachtelijk Hout

Kaarsjesavond: 
Samenzang voor iedereen

Zalig Kerstmis! Van harte nodigen we u uit om dit grote 
feest samen te vieren in één van onze kerken:

Kerstavond 24 december
19:00 uur Norbertuskerk

Gebedsdienst voor alle leeftijden m.m.v. koor Esperance. 
Als u wilt, kunt u tevoren een kerstwens aanleveren.

Zie verderop in deze Gennepenaar.

Kerstavond 24 december 
19:30 uur Martinuskerk

Kerstavond 24 december
21:00 uur Martinuskerk

Kerstavondmis
m.m.v. het Dames- en Herenkoor

van de Martinusparochie.

Eerste Kerstdag 25 december
9:30 uur Martinuskerk

H. Mis opgeluisterd door
het Gennep Vocaal Ensemble.

Eerste Kerstdag 25 december
11:00 uur Norbertuskerk

H. Mis m.m.v. het Gemengd Koor
en het Gelegenheidskoor.

Tweede Kerstdag 26 december
10:00 uur Martinuskerk

H. Mis met samenzang Kerstliederen.

Gezinsmis m.m.v.
het kinderkoor en de harmonie.

Kinderen die mee willen spelen in 
het kerstverhaal oefenen al eerder,
zie verderop in deze Gennepenaar.
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Zalig Kerstmis en een gezegend 2015! 
 
Wensen u het kerkbestuur St. Norbertus en St. Martinus 
en alle medewerkers van de Gennepenaar.  
Dank voor alle inzet en betrokkenheid, heel veel zegen 
over alles wat 2015 u en ons zal brengen! 

 
Vredeslicht 
 
Ieder jaar wordt het Vredeslicht 
vanuit Bethlehem naar Wenen 
gebracht; van daaruit wordt het door 
leden van Scouting verder over 
Europa verspreid. 
Vanuit verbondenheid wordt het op 
zaterdag 20 december door Scouting Pius XII naar 
Gennep gebracht, waar het in de avondmissen in beide 
kerken wordt binnengedragen. Licht om te laten stralen 
en om door te geven! 

 
Kerstwensen 
 
in de Kerstviering op Kerstavond, 

24 december om 19:00u, 
St. Norbertuskerk in Gennep-Zuid 

Thema: 
“Richt je naar het Licht” 

 
In deze viering zouden we graag korte kerstwensen 
voorlezen van mensen voor mensen. U kunt ook zelf uw 
wens voorlezen. De wens, door ons op een ster gemaakt, 
wordt daarna in de kerk in de kerstboom gehangen.  
Heeft u een kleine wens voor uzelf of een medemens 
stuur deze dan voor 23 december digitaal naar 
fam.reijnen@home.nl . Wij hebben dan nog even tijd om 
de sterren te maken. 
U mag de geschreven wens ook in de brievenbus doen bij 
T. Reijnen, Maasweg 38 te Gennep of bij de voormalige 
pastorie “De Heistölp”, Norbertplein 18 te Gennep. 
Vermeldt u er even uw naam bij en of u zelf de wens 
voorleest of liever niet. Wij doen het graag.  
Tot ziens op kerstavond. 
 
De kerstvieringgroep en  koor “Esperance” 

 
Volgende edities 
 
In 2015 zal de Gennepenaar verschijnen op 14 januari; 11 
februari; 18 maart; 22 april; 3 juni; 1 juli; 2 september; 7 
oktober; 11 november; 16 december. 
Dit betekent dat kopij voor de volgende editie uiterlijk 
dinsdag 6 januari ingeleverd moet zijn bij de redactie; 

advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu. 

Kaarsjesavond  
 
Al weer voor de elfde keer 
zal er in Gennep de traditi-
onele Kaarsjesavond zijn. 
Traditiegetrouw zal op 21 
december om 19.30 uur op 
de Markt in het centrum 
van Gennep weer volop 
sfeervol kaarslicht te zien 
zijn. Let wel: de kortste dag 
van het jaar valt dit keer op 
een zondag. 
De massale samenzang zal weer centraal staan.  Fanfare  
Eendracht Maakt Macht uit Heijen zal voor de bege-
leiding zorgen. Het bekende en succesvolle koor St. 
Caecilia uit Ottersum  zal enkele kerstnummers vertolken 
en zal verder de samenzang ondersteunen.  
Burgemeester Peter de Koning en de voorgangers van de 
Gennepse geloofsgemeenschappen: Pastoor Bouman, 
Ds. Fechner en Ds. Pattinasarany  zullen tijdens deze 
Kaarsjesavond  een korte Kerstboodschap en vredeswens 
uitspreken.  
Ook dit jaar zullen rondom de Markt achter alle ramen 
weer kaarsen branden, terwijl alle andere verlichting is 
gedoofd. Op het plein worden vele honderden belang-
stellenden uit Gennep en wijde omgeving verwacht, die 
in samenzang en met kaarsen in de hand, massaal 
kerstliederen ten gehore zullen brengen.  Vorig jaar 
waren er meer dan 800 bezoekers. De belangstelling is de 
laatste jaren behoorlijk toegenomen. De enkele 
duizenden kaarsen en de samenzang zorgen al jaren voor 
een bijzondere en ingetogen sfeer zo kort voor Kerstmis.  
Het evenement is inmiddels een goede traditie geworden 
in Gennep en trekt niet alleen belangstellenden uit 
Gennep, maar ook uit de wijde omgeving. 
 

Agenda relevante data 2015 
 
Zo 08-02 10.00 Kinder-Carnavalsmis 
Wo 18-02 19.00 Aswoensdag 
Zo 01-03 10.00 Voorstellingsmis Communie 
Za 28-03 16.00 Knutselen Palmpasen 
Zo 05-04  Pasen 
Zo 12-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk 
Za 18-04  Christoffeldag Vormelingen 
Zo 26-04 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Do 14-05  Dauwtrappen Hemelvaart 
Zo 14-06 11.00 H. Vormsel beide parochies in de  
   Norbertuskerk 
Zo 28-06  Autozegening en dankviering 
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Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor, Sandra Noij, Linda van Elst, Jan van Gelder, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman.   

Email: info@parochie-martinus-gennep.nl               
     Kinderpagina 4, 2014 

Kleurplaat 
 

 
 
 
Op Kerstavond is er een H. Mis in de St. Martinuskerk om 19.30 uur.  Het wordt een 
bijzondere Mis met liedjes, gezongen door het kinderkoor, muziek van Unitas et Fidelitas en 
een Kerst-spel voor en door kinderen, dus kom gezellig met je familie naar de kerk. Tot dan! 
Wil je meespelen in het spel? Of in de Mis iets voorlezen of helpen? Op zondag 21-12 om 11.00 
uur verdelen we in de kerk de rollen en de taken. 

Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor, Sandra Noij, Linda van Elst, Jan van Gelder, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman.   

Email: info@parochie-martinus-gennep.nl               
     Kinderpagina 4, 2014 

      
 

Hallo allemaal, 
Welkom op alweer de vierde  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 besteden we aandacht aan  Kerst en Drie Koningen.  

 

                      

Drie Koningen
Na de geboorte van Jezus verscheen er een ster aan de hemel. De 
wijzen uit het Oosten zagen de ster en kwamen naar Jeruzalem, op 
zoek naar het Koningskind. Koning Herodus werd boos toen hij het 
nieuws hoorde, hij wilde niet dat er een nieuwe koning kwam. Hij 
vroeg de wijzen het kind te zoeken en hem te vertellen waar het 
was. Hij was van plan het kind te doden. De wijzen volgden de ster 
en vonden Jezus in de stal in de kribbe. Ze schonken hem wierook, 
mirre en goud. Daarna gingen ze terug naar hun eigen land en 
vertelden Herodus niks.  
Nadat een engel Jozef in een droom waarschuwde dat Herodus 
Jezus wilde doden, vluchtte Jozef met Maria en Jezus naar Egypte. 
Zo ontkwamen ze aan koning Herodus.  

Kom je op 3 januari ook naar Buurthuis Van Ons? Om 16.30 uur gaan we daar een mooie Konings-
kroon knutselen en traditionele 3-Koningen-koek en een broodje eten. Daarna is er om 17.45 uur 
een Mis in de Norbertuskerk speciaal voor jullie, over 3 Koningen!  Het wordt weer leuk! 

 
 

    KINDERPAGINA    

Geboorte van Jezus 
Heel lang geleden wilde keizer Augustus dat alle inwoners van zijn rijk 
zich lieten inschrijven in hun geboortestad. Jozef ging met Maria naar 
de stad Bethlehem. Maria was zwanger, ze zat op een ezel. Omdat er 
geen plaats meer was in de herberg, sliepen ze in een stal. Die nacht 
werd Jezus geboren.  
Niet ver van de stal zaten herders in het veld, ze hielden de wacht bij 
hun kudde schapen. Er verscheen een engel die tegen hen zei: "Wees 
niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Vandaag is de 
Messias geboren, de redder. Hij ligt in een doek gewikkeld in een 
voederbak."  De herders gingen op weg, om het kind te zoeken. Toen 
ze hem vonden, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 
Iedereen die het hoorde, was verbaasd over wat de herders vertelden, 
maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen 
om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was 
gezegd.  
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Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Vr  19-12 09.30 uur 2 Kerstvieringen Mikado 
  14.00 uur Kerstviering Zonnebloem 
Za 20-12 16.00 uur Dichterbij: Vocal Group Joy uit Wellerlooi 
  17.45 uur Gelegenheidskoor 
Di 23-12  11.00 uur  Kerstviering Dagbesteding Dichterbij regio-oost 
Wo 24-12 16.00 uur Kerstviering Dichterbij 

19.00 uur WoCo-viering met het koor Esperance 
Do 25-12 11.00 uur Gemengd- en Gelegenheidskoor 
Za 27-12 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za 03-01 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Gezinsmis Driekoningen m.m.v. Kinderkoor 
Za 10-01 16.00 uur  Dichterbij 

17.45 uur Gemengd koor 
Za 17-01 16.00 uur Dichterbij 

17.45 uur Gelegenheidskoor 

 
Kerkbijdrage 2014 
 
Aan het einde van het jaar wil het kerkbestuur van de gelegenheid gebruik maken 
om al die mensen in en buiten de parochie te bedanken, die de parochie 
ondersteunen met hun financiële bijdragen. Uw vrijwillige kerkbijdrage is onze 
inkomstenbron! Daarom een oprecht dankwoord aan allen die ons in het afgelopen 
jaar steunden door hun kerkbijdrage, collectes, misintenties, giften of anderszins. 
Mogen wij ook komend jaar weer op uw aller steun blijven rekenen? 
Dank voor uw solidariteit. 
PS: Mocht u uw kerkbijdrage voor 2014 nog niet hebben overgemaakt?  Onderstaand 
vindt u de banknummers van de parochie. Aan  het einde van het  jaar probeert 
iedereen zo´n beetje de balans van het afgelopen jaar op te maken. Dat de kerk 
minder deelnemers aan de kerkbijdrage telt, begint nu ook zijn financiële tol te eisen. 
Het is aan de parochianen om te voorkomen dat de parochie niet op zwart zaad komt 
te zitten. Mogen wij voor het jaar 2014 ook op uw steun rekenen? 
Kerkbijdragen t/m november € 11.301,16   
Collecten t/m november € 3.002,60   
U kunt uw kerkbijdrage storten op een van de volgende rekeningnummers ten name  
van Parochie St. Norbertus: NL61 RABO 0140 6106 42  of NL36 INGB 0004 4486 65. 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!  
 

Bereikbaarheid van uw parochie 
 
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,  
6591 DL Gennep. Telefoon 0485-511888 of email hbouman@plex.nl. 
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het kerkbestuur 
aanwezig in de pastorie De Heistolp, Norbertplein 18, T 515100. 

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
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Kerkbijdrage 2014 
 
Aan het einde van het jaar wil het kerkbestuur van de gelegenheid gebruik maken 
om al die mensen in en buiten de parochie te bedanken, die de parochie 
ondersteunen met hun financiële bijdragen. Uw vrijwillige kerkbijdrage is onze 
inkomstenbron! Daarom een oprecht dankwoord aan allen die ons in het afgelopen 
jaar steunden door hun kerkbijdrage, collectes, misintenties, giften of anderszins. 
Mogen wij ook komend jaar weer op uw aller steun blijven rekenen? 
Dank voor uw solidariteit. 
PS: Mocht u uw kerkbijdrage voor 2014 nog niet hebben overgemaakt?  Onderstaand 
vindt u de banknummers van de parochie. Aan  het einde van het  jaar probeert 
iedereen zo´n beetje de balans van het afgelopen jaar op te maken. Dat de kerk 
minder deelnemers aan de kerkbijdrage telt, begint nu ook zijn financiële tol te eisen. 
Het is aan de parochianen om te voorkomen dat de parochie niet op zwart zaad komt 
te zitten. Mogen wij voor het jaar 2014 ook op uw steun rekenen? 
Kerkbijdragen t/m november € 11.301,16   
Collecten t/m november € 3.002,60   
U kunt uw kerkbijdrage storten op een van de volgende rekeningnummers ten name  
van Parochie St. Norbertus: NL61 RABO 0140 6106 42  of NL36 INGB 0004 4486 65. 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!  
 

Bereikbaarheid van uw parochie 
 
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,  
6591 DL Gennep. Telefoon 0485-511888 of email hbouman@plex.nl. 
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het kerkbestuur 
aanwezig in de pastorie De Heistolp, Norbertplein 18, T 515100. 



Terugblik 2014 
 
Onze paus 
Weer is een jaar voorbij! 
Wereldwijd was het een jaar 
waarin eens te meer de kracht 
bleek van onze nieuwe paus 
Franciscus. Voor velen een 
teken van hoop van nieuw 
elan. 
 
Ook lokaal zochten we wegen om goed te blijven doen 
wat we doen en om nieuwe wegen te gaan. 
 
Moeilijkheden 
Gemakkelijk was dat niet altijd. De ontkerkelijking heeft 
ook in Gennep hard toegeslagen. Ondanks de vele 
mogelijkheden die we bieden bij uitvaarten kwam steeds 
vaker de situatie voor, dat we niet eens meer in gesprek 
waren met nabestaanden en alleen via de Maas- en 
Niersbode vernamen dat parochianen waren gestorven. 
We respecteren natuurlijk ieders keuze, maar toch is het 
jammer dat vaker al niet eens meer een gesprek 
plaatsvindt. Een vroeg contact is ook moelijker, omdat 
we al tijden geen namen meer doorkrijgen van de 
ziekenhuizen. Ontkerkelijking zien we ook op ander vlak. 
Zo ontvangen veel kinderen niet de 1e H. Communie, 
terwijl ze eerder wel werden gedoopt. Hoe gaan we 
daarmee om? 
Financieel was het jaar 2014 voor de parochies niet 
gemakkelijk. Ook bij ons doet de crisis zich voelen: 
hogere kosten en minder inkomsten.  
 
Dankbaarheid 
Maar gelukkig is de 
dankbaarheid groter 
dan de moeilijkheden. 
Zo vierden we dit jaar 
diverse jubilea, zoals 
van koor Esperance en 
van de autozegening.  

 

Van al deze zaken konden 
we u op de hoogte houden 
dankzij dit parochieblad “De 
Gennepenaar”, dat al niet 
meer weg te denken is. Met 
dank aan Sjang en de  mede-
werkers van Printmarkt.eu, 
de bezorgers, adverteerders, 
de lezers en van iedereen die 
op welke manier dan ook 
hieraan meewerkt. 
 

Dankbaarheid is er 
ook voor de gulle 
gever, die mogelijk 
maakte dat ons 17e-
eeuws kabinetorgel in 
de dagkapel helemaal 
werd gerestaureerd 
en er weer vele jaren 
tegen kan.  
 
Ook het gewone was buitengewoon 
Terugbladerend door de agenda zie je veel schijnbare 
gewone momenten, die tegelijk ook weer heel gewoon 
zijn. De dopelingen en de overledenen kregen een 
prominente plaats in de Gennepenaar, en terecht. Hun 
komst en hun gaan zijn kernmomenten, die ons leven 
omlijsten.  
Daaromheen vinden we 
herinneringen aan eerste H. 
Communies en Vormsel, 
waarvan heel wat foto’s  de 
Gennepenaar niet haalden, 
zoals de voorbereidingen 
met de kinderen. Vaak in 
het zaaltje, soms met mooi 
weer zelfs ook buiten in de 
zon. 
 
 

 
We denken ook  bijvoorbeeld aan de bedevaart naar 
Kranenburg, aan het dauwtrappen op Hemelvaart en aan 

de Mis bij de kapel aan de Groes, verbondenheid met 
verenigingen zoals het gilde St. Martinus, de harmonie en 
de carnaval. 
 
En ook wat nieuws! 
Direct in het nieuwe jaar begon dat al met een nieuwe 
verwarming voor de Martinuskerk, die meer bijdetijds is 
en de warmte gelijkmatiger over de ruimte verdeelt. 
Andere nieuwe dingen vielen niet zo op, zoals een kraan 
op het oude kerkhof, andere dingen des te meer: zo 

groeide uit een zangproject een nieuw kinderkoor, dat 
met veel plezier iedere donderdagmiddag repeteert en 
de gezinsmissen opluistert. Het aantal vieringen werd 
daarbij ook nog uitgebreid door een nieuwe groep van 
ouders, die tevens ook de kinderpagina verzorgt. 

 
Nieuw was ook dat we voor de eerste keer meededen 
aan de Open Monumentendag. Diverse kerkbestuurs-
leden en anderen waren druk in de weer om iedereen 
zich in en rond onze kerk welkom te laten voelen, en met 
succes. 

 
 
 
 

Natuurlijk gebeurde er nog veel meer 
Het voorafgaande is verre van compleet, het geeft slechts 
een kleine indruk! Wie niet vernoemd of gefotografeerd 
is moet zich niet beledigd voelen: samen zetten we 
immers de schouders onder de geloofsgemeenschap, die 
van ons allemaal is. Ons geloof steunt en sterkt ons en 
helpt ons diepere waarden van het leven te ontdekken: 
een geestelijke rijkdom die we ook anderen zouden 
gunnen. 
 
Zo gaan we vooruit naar 2015! 
Met deze gedachte gaan we verder, 2015 tegemoet. Een 
jaar dat weer nieuwe moeilijkheden, dankbaarheid, 
buitengewone gewone dingen en weer wat nieuws zal 
brengen. Wat dat zal zijn, weten we nog niet: gedeeltelijk 
zal het een verrassing zijn, gedeeltelijk zal het aan ons zelf 
liggen. 
Kerkbestuurlijk gezien zullen we vooral moeten bouwen 
aan de continuïteit door het vinden van nieuwe kerk-
bestuursleden. Ook zullen we aan de kar van de 
kerkbijdrage moeten trekken: als iedereen naar 
vermogen aan deze “contributie” van de kerk deelneemt, 
kunnen we samen nog jaren vooruit. 
Maar deze bestuurlijke zaken vormen niet de kern: ze 
scheppen de voorwaarden voor de inhoud. Met de 
inspiratie van paus Franciscus zoeken we wegen om weer 
verder te groeien in ons gelovig samenzijn. Middels deze 
Gennepenaar houden we u zeker van de ontwikkelingen 
op de hoogte, maar we nodigen u van harte uit om ook 
zelf initiatief te tonen. Goede ideeën zijn welkom! 
 
Enkele ideeën die zich nu aan het ontwikkelen zijn: 

 Het komen tot een groep misdienaars: kinderen 
die helpen in de kerk, in aanvulling op onze 
trouwe groep acolieten. 

 Bijzondere aandacht voor de heilige Norbertus, 
die rond 1080-1085 in Gennep werd geboren. In 
1115 (900 jaar geleden!) bekeerde hij zich en 
ging nieuwe wegen, wat leidde uiteindelijk tot de 
stichting van de Norbertijnen. 

 Hoe kunnen we als parochiegemeenschap in 
deze moeilijke tijden een helpende hand reiken 
aan de medemens in nood? 

 
Zo gaan we onderweg: van harte wens ik u, mede 
namens de leden van het kerkbestuur en oud-deken 
Huisman: 
 

Zalig Kerstmis, 
Gezegend 2015! 

 
Pastoor Bouman. 
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Vieringen Martinuskerk 
 
Za 20-12 19.00 Samenzang 
Zo 21-12 10.00 Herenkoor 
Wo 24-12 19.30 Gezinsmis met Harmonie en kinderkoor 
  21.00 Dames- en Herenkoor 
Do 25-12 09.30 Genneps Vocaal Ensemble 
Vr 26-12 10.00 Samenzang kerstliederen 
Za 27-12 19.00 Samenzang 
Zo 28-12 10.00 Samenzang 
Wo 31-12 19.00 Mej-Heijs 
Do 01-01 10.00 Samenzang 
Za 03-01 19.00 Samenzang 
Zo 04-01 10.00 Samenzang 
Za 10-01 19.00 Samenzang 
Zo 11-01 10.00 Herenkoor 
 
Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het 
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt. 
Iedere dinsdagavond (behalve 23-12!) 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 okt € 1.205,63 Collectes okt € 562,52 
Kerkbijdrage nov € 838,36 Collectes nov € 995,04 
Totaal 2014 € 18.929,56 Totaal 2014 € 7.359,78 
 

Ontwikkelingen administratie kerkbijdrage 
 
In de Martinusparochie zijn vrijwilligers druk doende om de vele verschillende 
adressenbestanden te verwerken in een nieuw systeem. Nu kan het gebeuren dat 
iemand wel verhuist op de vrijwilligerslijst, maar niet in de kerkbijdrage-
administratie. Of dat een wijziging wel bij de kerkbijdrageadministratie bekend is, 
maar niet bij de administratie van de rechthebbenden van de begraafplaats. 
Het kan daarom zijn dat u een herinneringsbrief krijgt terwijl u al hebt betaald; of dat 
u post op een oud en een nieuw adres krijgt. We hopen dat we dit snel op orde 
hebben, in de tussentijd vragen wij om uw begrip. 
Ook is er gesnoeid in de veelheid van banken en rekeningen: voor de kerkbijdrage 
gebruikt de Martinusparochie alleen nog de rekening NL95 RABO 0135 0361 19. 
Hebt u op een andere rekening overgemaakt, dan kan het zijn dat uw bijdrage 
niet is geregistreerd of zelfs niet ontvangen, hij zou dan weer bij u teruggekomen 
moeten zijn. Hebt u uw bijdrage 2014 nog niet overgemaakt? Het zou fijn zijn als 
u dit alsnog zou willen doen! 
Mogelijk is het systeem nog niet voldoende getest om in januari correcte 
bedankbrieven te sturen. Daarom danken wij u nu langs deze weg voor uw 
bijdrage, de belangrijkste inkomstenbron die onze parochie ondersteunt! 
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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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In memoriam 
 

 
 

Truus 
Peters- 

Lucassen 
 
 

* 25-8-1923 
† 25-11-2014 

 
 
 
 

Ons Mam was un Heijense den en is vieftig joar getrouwd 
gewest mit unne Gennepse jong Hein Peters genaamd, 
ok wel bekend als Hein de Mel. Ze hebben samen tot 
2000 un heel moij lève gehad ien de Steendallerstraot 79 
op ut Merelnest. 
Daarna moest Mam alleen verder en mit steun van 
vrienden, kennissen en kiender en kleinkiender lukte dat 
een heel eind. Waarvoor onze dank. Tot hur 89ste jaor 
kon zij iedereen gastvrij ontvangen op deze plek, met 
steun van de thuiszorg. Daarna was het door lichamelijke 
achteruutgang niet meer mogelijk en via Boxmeer en Mill 
kwam ze uuteindelijk ien Norbertushof te wonen, alwaar 
zij een liefdevolle verzorging kreeg en waar wij op 25 
november afscheid van haar hebben moeten nemen. 
Zij is inmiddels bijgezet bij haar geliefde Hein op de 
begraafplaats ien Gennep- Zuid , op 1 december j.l. 
Wij zien dankbaar dat zij zo lang in ons midden is gewest. 
Ge mugt hur altied dor bezuuke, da zou ze fijn gevonden 
hebben. 
Mit dank aan iedereen die haar en ons tot steun zien 
gewest. 
Familieleden Peters-Lucassen.   
 

In memoriam  
 

Jan Ermen 
* 11-9-1926 

† 29-11-2014 
 
Een rustige, eenvoudige, sportieve, integere en zorgzame 
man, vader en opa is van ons heengegaan. 
Net voordat hij voor zijn dienstplicht naar Indië vertrok 
leerde hij Dora kennen. De eerste drie jaren van de 
verkering bestond ook alleen maar uit een briefwisseling. 
Vier dagen voor hun 62-jarig huwelijk is hij rustig 
ingeslapen. 
Hij hield van vogels. Vroeger in zijn volière en nadien kon 
hij oh zo genieten van de vogeltjes in de tuin. Hij kon er 
uren naar kijken en luisteren. Ook heeft hij jarenlang 

samen met Leo de volkstuin in orde gehouden. Hij vond 
het fijn als de kinderen en zeker de kleinkinderen op 
bezoek kwamen en was altijd benieuwd naar hun doen 
en laten. 
Jan was zeer sportief: Hij heeft tien keer de Nijmeegse 
vierdaagse gelopen en heeft bij zijn werkgever de 
Douane vele prijzen gewonnen bij de atletiekwedstrijden. 
Ook als sportinstructeur bij de douane en bij de 
damesgym was hij bijzonder actief. Voor zijn maat-
schappelijke activiteiten en zijn 40-jarig ambtsjubileum 
werd hij onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
Naast sport kijken op de TV hield hij van spelletjes, 
kaarten, legpuzzels, postzegels verzamelen, modelspoor-
treinen, kruiswoordpuzzels en de laatste jaren het 
koersbal. Deze sport heeft hij in deze regio 
geïntroduceerd. Hij genoot ervan dat nu in veel plaatsen 
zoveel ouderen fanatiek aan het koersballen zijn.  
Doordat hij in een goede conditie was kon hij op 82 jarige 
leeftijd nog een zware hartoperatie ondergaan. Ondanks 
de geslaagde operatie werd zijn gezondheid minder. Hij 
kreeg veel moeite met lopen en andere vervelende 
kwalen. 
Zonder anderen daar mee te belasten heeft hij het 
meeste ingeleverd tijdens het ziekbed en het overlijden 
van de oudste zoon Leo in 2001. Het enorme verdriet 
werd nog groter na het overlijden van René, de oudste 
zoon van Leo en Miep, in 2004. Van zoon en kleinzoon 
definitief afscheid te moeten nemen was voor hem 
gewoonweg niet te bevatten. 
Vlak voor Kerst 2013 moest hij geopereerd worden om 
zoals de artsen zeiden de feestdagen nog door te komen. 
De 11 maanden erna was het steeds weer ziekenhuis in 
en ziekenhuis uit. Het werd zelfs zo erg dat hij in het 
Maasziekenhuis “op zijn eigen kamertje” kwam te liggen. 
Ondanks die vervelende situaties waarin hij de afgelopen 
tijd verkeerde, gaf hij de moed niet op. Alhoewel zijn wil 
en zijn hart sterk waren moest ook hij zich bij het 
onvermijdelijke neerleggen. 
Gezien zijn respectabele leeftijd van 88 jaar is dit 
enigszins te begrijpen maar het verlies is er zeker niet 
minder door. Jan, pap, opa bedankt voor alles. 
Het is goed zo!! 

Dora 
Leo † en Miep 

René †, Dirk 
Henny en Cor 

Jeroen en Lise 
Bart 

Theo en Conny 
 
Wij danken u voor de getoonde belangstelling in welke 
vorm dan ook. 

Museum de Crypte: Iets voor u? 
  
Na ruim 30 jaar is het religieus museum De Crypte toe 
aan een paar nieuwe leden voor het bestuur en de 
ontvangst van bezoekers. 
Het bestuur komt een keer of drie per jaar bij elkaar om 
te overleggen over de gang van zaken en bestaat uit 5 
personen. 
Gasten-ontvangers zijn er ruim 10, vrouwen zowel als 
mannen. Vanaf Tweede Paasdag tot oktober zijn er elke 
zondag van 14.00-17.00 uur twee aanwezig in het 
museum om bezoekers op te vangen. Voor sommigen is 
dit een mooie invulling van de zondagen. 
Wie interesse heeft kan inlichtingen inwinnen bij E. 
Schafrat, T 511848; P. Sluiters T 511683; A. van Lieshout-
Wessels T511670; J. Noij T 512480; deken E. Huisman T 
325322. 
 

Oproep: 

 
Wie heeft er nog oude knopen liggen, en wil die weg 
doen. Zou ze graag hebben. Kan ze goed gebruiken voor 
de carnavalsoptocht. Loop nl. mee met bewoners van 
Dichterbij.  Laat maar ff weten, kom ze dan halen. 
Alvast bedankt. 
Carla Kersten, Fazantstraat 33, T 517420. 
 

Nieuwjaarsconcert 
Kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas  
Zondag 4 januari 11.00 uur 
 
Zo net voor de Kerst kiezen veel muziekgezelschappen 
ervoor een Kerstconcert te organiseren. Harmonie Unitas 
et Fidelitas Gennep kiest ervoor om het nieuwe jaar goed 
te beginnen; natuurlijk met muziek! Niet zomaar muziek. 
Het jonge zangeresje Imre Trumpie uit Ottersum levert 
een prachtige bijdrage en..........de Libdubfilm van het 
leerlingenorkest, met hun eigen muziek, gaat die dag in 
première. Zet het Nieuwjaarsconcert op zondag 4 januari 
2015, 11.00 uur dus snel in uw nieuwe agenda. Onder 

het genot van een kopje koffie, thee of ranja geniet u van 
een ontspannen nieuwjaarsconcert van de Gennepse 
harmonie. 

 
Breng uw (klein-)kinderen en vrienden gerust mee, want 
zij zullen met u gaan genieten van de muziek. Ook de 
blokfluitgroep zal enkele nummers ten gehore brengen. 
De zeer jeugdige muzikanten spelen al een aardig stukje 
muziek, mét nog wat extra’s. Op het programma van de 
harmonie staan o.a. Birdland, Mac Arthur Park, Walking 
in the Air en als afsluiter de Radetzki Mars. Het leer-
lingenorkest, dat inmiddels uit 29 personen bestaat, 
speelt zelfstandig én samen met het grote orkest enkele 
bekende nummers zoals Dynamite. U weet misschien dat 
muziek emotie is, maar ook dat muziek maken goed is 
voor de ontspanning, sociale contacten en zelfs de 
leerprestaties van kinderen. Daarom willen we ook de 
jongere muzikanten een plaatsje bieden op ons podium. 
Het Nieuwjaarsconcert van harmonie Unitas et Fidelitas 
is een gezellige manier om het nieuwe jaar te beginnen. 
Zondag 4 januari 11.00 uur bij Pica Mare dus. De entree is 
gratis. U bent van harte welkom. 
 

www.gennepnu.nl bestaat 10 jaar 
 
In januari is het 10 jaar geleden dat de website 
www.gennepnu.nl het digitale levenslicht zag. Inmiddels 
is het een niet meer weg te denken site vol informatie 
over heden en verleden van Gennep. Harm, dank 
daarvoor! Proficiat met het jubileum! 
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In memoriam 
 

 
 

Truus 
Peters- 

Lucassen 
 
 

* 25-8-1923 
† 25-11-2014 

 
 
 
 

Ons Mam was un Heijense den en is vieftig joar getrouwd 
gewest mit unne Gennepse jong Hein Peters genaamd, 
ok wel bekend als Hein de Mel. Ze hebben samen tot 
2000 un heel moij lève gehad ien de Steendallerstraot 79 
op ut Merelnest. 
Daarna moest Mam alleen verder en mit steun van 
vrienden, kennissen en kiender en kleinkiender lukte dat 
een heel eind. Waarvoor onze dank. Tot hur 89ste jaor 
kon zij iedereen gastvrij ontvangen op deze plek, met 
steun van de thuiszorg. Daarna was het door lichamelijke 
achteruutgang niet meer mogelijk en via Boxmeer en Mill 
kwam ze uuteindelijk ien Norbertushof te wonen, alwaar 
zij een liefdevolle verzorging kreeg en waar wij op 25 
november afscheid van haar hebben moeten nemen. 
Zij is inmiddels bijgezet bij haar geliefde Hein op de 
begraafplaats ien Gennep- Zuid , op 1 december j.l. 
Wij zien dankbaar dat zij zo lang in ons midden is gewest. 
Ge mugt hur altied dor bezuuke, da zou ze fijn gevonden 
hebben. 
Mit dank aan iedereen die haar en ons tot steun zien 
gewest. 
Familieleden Peters-Lucassen.   
 

In memoriam  
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* 11-9-1926 

† 29-11-2014 
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over heden en verleden van Gennep. Harm, dank 
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Vroeger (16) Mijn leven als misdienaar 
 

Stille nacht.. ..donkere nacht ! 
Het begon al een paar weken voor Kerstmis, het moet in 
de jaren 1949 of 1950 zijn geweest, dat er een groep 
jonge mannen in de noodkerk te Groesbeek (thans 
dorpshuis “De Slenk”) een kerststal wilden bouwen. 
Natuurlijk hadden ze daar de toestemming van de 
pastoor voor nodig. De pastoor vond het prima, maar hij 
had er natuurlijk geen geld en ook geen “kerstgroep” 
voor. Desondanks ging het groepje met veel 
enthousiasme aan de slag. Net na de oorlog hadden ze 
veel noodwoningen en noodstallen gebouwd, dus een 
kerststal moest dan ook wel een “peulenschilletje” zijn. 
Afvalhout was er na de oorlog wel nog in ruime mate 
voorhanden, al staken de bomsplinters en granaat-
scherven er nog uit. Het werk verliep vlot en na een 
poosje stond er in de noodkerk een echte kerststal. Bij 
een kerststal hoort een kerstboom. Maar toen kwam het 
probleem, in heel Groesbeek was er niet één spar 
(kerstboom) te vinden die als kerstboom dienst kon 
doen. Alle bomen in Groesbeek waren door de maanden-
lange strijd min of meer beschadigd en daardoor niet 
geschikt. Men vond de oplossing door naar Heumen te 
gaan en daar (niet helemaal) “legaal” een kerstboom te 
kappen in het Heumens bos. Het was een fraaie boom 
die tot aan het plafond van de noodkerk reikte. 
 
Kerststal zonder beelden 
Men had een stal en een fraaie kerstboom, maar geen 
kerstgroep. Eén van de bouwers van de kerststal kwam 
op het idee om een “levende kerstgroep” te vormen. Hij 
had dit tijdens de evacuatie in de Achterhoek gezien. Met 
dit idee naar de pastoor, maar die had weinig fiducie in 
het plan! Hij vreesde (en misschien niet ten onrechte) dat 
dit veel te veel af zou leiden van de nachtmis. Men 
ontdekte zelf ook al dat het plan niet levensvatbaar was, 
want een maagd met een kindje was er in heel 
Groesbeek niet te vinden. Een timmerman met een grijze 
baard was ook niet voor handen, want als er al een 
timmerman zou zijn, zou die bij “Bureau Wederopbouw” 
werken. De schapen waren in de oorlog geslacht, evenals 
de os. Mogelijk dat er nog wel een ezel was te vinden in 

een of ander overheidsgebouw. Er was trouwens wel een 
”Duitse herder” maar die wilde men zo kort na de oorlog 
niet in de stal hebben. Trouwens er was op “De Horst” 
maar één herder en dat was de pastoor! Drie koningen? 
Nederland had maar één koningin en die was in 1946 in 
razende vaart door Groesbeek gereden over de later naar 
haar genoemde Kon. Wilhelminaweg. Het plan “levende 
kerstgroep” ging in rook op! (Wat nu gezongen zei de 
koster en toen stond de kerk in brand!)  
 
Kerstgroep uit Maas en Waal 
Men ging weer terug naar de pastoor en die had 
vernomen dat er in “Maas en Waal” ergens een 
“beeldenkerstgroep” op de zolder van een pastorie lag 
opgeslagen. Met een delegatie en de groeten van de 
pastoor ging men met een “Engelse jeep” richting 
Beuningen. Op zolder van de bewuste pastorie lag 
inderdaad een oude kerstgroep. Zwaar gehavend en 
incompleet! De verf bladerde af en Maria was weg. Een 
herder miste zijn staf en St. Jozef had maar één been. 
Kortom het was een zielig groepje, maar (heel belangrijk) 
ze konden de groep voor noppes meenemen. 
Thuisgekomen kon men dus weer meteen aan de slag 
om het geheel te repareren en te verven. Er werd een 
Maria gemaakte van karton en gips, St. Jozef kreeg een 
nieuw been aangemeten en de staf van de herder werd 
gemaakt van een steel van een gavel. Kortom na een 
aantal dagen zwoegen had men de kerststal voorzien van 
een keurige groep uit het kerstverhaal.  
 
Kerstboom 
Het oorspronkelijke plan om kaarsen in de kerstboom te 
plaatsen werd door de pastoor getorpedeerd. Hij wilde 
geen open vuur in de kerstboom. Hij vond de kerstboom 
eigenlijk helemaal niet nodig. Hij zag het als een heidens 
gebruik. Toch zetten de kerststalbouwers hun plan door 
en wisten met veel geluk een tiental gloeilampjes op de 
kop te tikken en in de boom te hangen. Van elektra 
hadden ze weinig verstand, maar tot hun eigen verbazing 
kregen ze de lampjes aan het branden. Iedereen was vol 
bewondering over het effect. Tot midden in de nachtmis 
plotseling de hele noodkerk in het donker werd gehuld. 
 
Kortsluiting! 
Alleen de kaarsen op het altaar bleven gelukkig branden. 
Voor de rest was de kerk helemaal donker. De pastoor 
draaide zich om en vroeg of er iemand was die even naar 
de elektra wilde kijken. Er was geen elektromonteur in de 
kerk, maar de smid kwam naar voren. 
Wij als misdienaars moesten hem met brandende 
kaarsen vergezellen naar de meterkast om hem bij te 
lichten. Met een paar voor ons onbegrijpelijke hande-
lingen floepte het licht weer aan en werd Kerstmis toch 
weer het feest van het licht. 
Al mijn lezers een hele fijne Kerstmis in vrede (met volop 
licht en warmte) toegewenst! 
December 2014. 
                 Jan Eikholt (Gzn.)  
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de elektra wilde kijken. Er was geen elektromonteur in de 
kerk, maar de smid kwam naar voren. 
Wij als misdienaars moesten hem met brandende 
kaarsen vergezellen naar de meterkast om hem bij te 
lichten. Met een paar voor ons onbegrijpelijke hande-
lingen floepte het licht weer aan en werd Kerstmis toch 
weer het feest van het licht. 
Al mijn lezers een hele fijne Kerstmis in vrede (met volop 
licht en warmte) toegewenst! 
December 2014. 
                 Jan Eikholt (Gzn.)  
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