Advent met de kinderen

Als volleerde misdienaars hielpen kinderen mee met het
klaarmaken van het altaar:

Op 30 november, in de tijd van de drukte van Sinterklaas
en Zwarte Piet, maakten 35 kinderen met hun ouders
toch tijd om samen Adventskransen te knutselen in het
buurthuis Van Ons.
Hele bijzondere kransen werden gemaakt, zoals deze van
Bjorn en Faith. Tijdens de Mis werden ze gezegend.
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St. Norbertusparochie
In deze editie o.a.:

Leny Derks en Riet Janssen ontvingen de
Norbertusplaquette
en een
bloemetje
omdat ze 25 jaar
Op allerleiAdvent
manieren hielpen
de
kinderen
mee!
met
de
kinderen
dienstbaar
waren
de parochie.
Drie koningen
lazenaan
in oude
boeken en ze begrepen dat
er iets bijzonders zou gaan gebeuren. Ze maakten zich
klaar om op reis te gaan, het licht achterna!

Geslaagde vrijwilligersdag
Super hoe mensen zich inzetten voor
hun geloofsgemeenschap:
goed voorbeeld doet volgen!

Fijne Feestdagen!

Gennep

Andere kinderen hielpen met collecteren of met lezen

St. Martinusparochie

Een jaar weer bijna voorbij…
Zo snel gaat de tijd! Daarmee is het ook een jaar geleden dat onze beide
kerkbesturen fuseerden tot één kerkbestuur om op die manier zo goed mogelijk
beleid te ontwikkelingen voor onze beide parochies. Want de beide kerken zijn geen
concurrenten, maar twee godshuizen die ieder op een unieke manier kansen bieden
om samen-kerk-zijn te beleven en geïnspireerd te worden in het geloof én in het
leven. Natuurlijk: we kunnen het helaas niet altijd iedereen naar haar of zijn zin
en alle kinderen zongen samen met het gelegenheidskoor het
lied “een groene
vier kaarsen”.
maken,
maarkrans
over
het algemeen kunnen we zeggen dat er drempels genomen zijn.
Bijzondere aandacht was er voor de aanwezige
Zo vonden
meer kindgerichte
communicanten
van dit schooljaar,
die samen een krans vieringen zoals Palmpasen en Advent plaats in de
rond het altaar vormden.
Norbertuskerk, terwijl de Carnavalsmis juist weer traditioneel mooi verbonden is met
de Martinuskerk. Drempels werden er ook genomen door families, die vroegen om
voor de avondwake, uitvaart of doop niet dat kerkgebouw te gebruiken dat
geografisch het meest voor de hand ligt, maar dat wat ze voor de viering als het
meest functioneel of aansluitend qua sfeer zagen.
Het nieuwe jaar bracht ons ook de
nieuwe paus Franciscus. Wie had
dat gedacht! Wie had kunnen
verwachten
wat
voor
een uitstraling
Zo gaan
de kinderen ons voor
naar
Kerstmis!
hij zou hebben, die had ooit kunnen
denken dat één persoon in zo’n
korte tijd zoveel harten van mensen
zou veroveren met een boodschap
van liefdevolle nabijheid? Hij laat
zien dat één persoon al het verschil
kan maken!
Dat mag de uitdaging zijn voor ons allemaal: hoe kunnen wij op onze beurt het
verschil maken in deze wereld? Hoe kan ík een lichtpuntje voor de ander zijn? In
deze geest wens ik u, mede namens alle leden van het gezamenlijke kerkbestuur:

Kerstwensen

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

Zalig Kerstmis,
veel zegen voor het
nieuwe jaar 2014!
Hans Bouman, pastoor.

December 2013

De Gennepenaar

Bijzondere dopeling
(Overgenomen uit het Rateljournaal van basisschool de
Ratel)

Donderdagmorgen kwam de pastoor een half uurtje in
de klas. Hij kwam praten over dopen en legde er veel
over uit, daarna moesten 2 kinderen vader en moeder
spelen en 2 kinderen peetoom en peettante. Zij kregen
een pop en mochten die een naam geven, Obama. Toen
ging de pastoor het kindje dopen. Hij schudde wat water
over zijn hoofd en de peettante droogde zijn hoofdje af.
Hij komt nog vaker in de klas bijv. voor het vormsel. En
als de pastoor er dan toch is kun je hem alles vragen. Het
half uurtje ging snel voorbij en toen ging de pastoor met
zijn spullen naar de volgende klas.

Kerkbestuur en pastoor zijn je uiteraard zeer dankbaar
voor je bereidwillige inzet van de afgelopen ruim 10 jaren
als koster van onze kerk, en daarvoor de fijne samenwerking met Pastoor Celie. Je was toen nog geen koster,
maar Pastoor Celie wist je toen ook al voor allerhande
karweitjes te strikken al dan niet met behulp van je
connecties bij je toenmalige werkgever PAGE.
Je was altijd bereid te helpen en met je goede humeur en
veel kennis van zaken was en ben je voor alle mensen in
de Norbertus parochie een graag gezien man. We zullen
je in ieder geval gaan missen daar jij over veel talenten
beschikt. En van daar uit bijna alle vragen en klusjes wist
op te lossen. Piet, je hebt aangegeven met anderen toch
voor de kerktuinen te blijven zorgen. Dit vinden wij fijn,
en samen met Toos zal jij achter de schermen er zeker
nog voor de parochie zijn. Wij hopen in ieder geval dat jij
en Toos straks nog heel lang met veel plezier in Ottersum
mogen wonen”.
Wij hopen dat de eervolle kosterstaak van Piet Kempen
snel door een andere vrijwilliger wordt overgenomen.
Laat het weten via de pastoor of kerkbestuur.

Nieuwe verwarming Martinuskerk

Luna

Afscheid koster Piet Kempen
Piet Kempen stopt met zijn werkzaamheden als koster.
Pastoor H.J. Bouman sprak Piet en Toos toe bij het
afscheid van Piet als koster:
Met man en
macht is gewerkt
aan de sloop van
de oude
verwarming en
het aanbrengen
van de nieuwe
verwarming in
de Martinuskerk.
Verderop in deze
Gennepenaar
daarover meer.
“Piet, je hebt deze moeilijke keuze moeten maken daar je
gezondheid het niet meer toelaat om verder koster te
zijn. We weten dat jij niet zo van toespraakjes houdt,
maar we willen toch kort een paar woorden zeggen.
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We hopen dat
het naar uw
tevredenheid is!
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Volgende editie Gennepenaar

Kinderen Kerstavond

De volgende editie van de Gennepenaar verschijnt vanaf
woensdag 8 januari.
Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk dinsdag 31
december ingeleverd moet zijn bij de redactie;
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn
doorgegeven aan printmarkt.eu .

In beide kerken is op Kerstavond om 19.00 uur een
kindgerichte viering. We nodigen kinderen uit om mee te
helpen, iets voor te lezen, uit te beelden etc. Geef je
graag even op:
* voor de Norbertuskerk van Gennep-Zuid: via e-mail
kerk@norbertusparochie.nl. Dit is een Woord- en
Communiedienst verzorgd door vrijwilligers met
medewerking van koor Esperance.
* Voor de Martinuskerk: via e-mail hbouman@plex.nl .
Dit is een H. Mis met medewerking van de harmonie
Unitas et Fidelitas.

Agenda relevante data
Vr 13-12
Di 17-12
Za 21-12
2014:
Di 08-01
Zo 16-02
Zo 23-02
Wo 05-03
Za 05-04
Za 12-04
Di 15-04
Zo 20-04
Wo 23-04
Zo 27-04
Za 10-05
Zo 18-05
Do 29-05
Zo 08-06
Zo 22-06
Zo 29-06

Kersttocht Gennep-Zuid
14.00 Kerstviering Zonnebloem
Kaarsjesavond Markt
20.30 Ouderavond Communie Zuid
10.00 Jubileummis Waggelaars
10.00 Carnavalsmis Coloradokevers
Aswoensdag
Christoffeldag Vormelingen
16:00 Knutselen Palmpasen
20.30 Ouderavond Communie Martinus
Pasen
20.30 Ouderavond Communie Zuid
10.00 1e H. Communie Martinuskerk
Deken Huisman 90 jaar
10.30 1e H. Communie Norbertuskerk
Dauwtrappen Hemelvaart
Pinksteren
10.00 H. Vormsel beide parochies
Autozegening

Vormsel groep 8
Via de verschillende Gennepse basisscholen zijn
formulieren uitgereikt voor de informatieavond van het
Vormsel.
Wie dit heeft gemist en alsnog bij het Vormsel aan wil
sluiten kan contact opnemen met pastoor Bouman.

Bruidspaar Zegers-Pira
Niek en Vicki Zegers-Pira sloten hun burgerlijk huwelijk
op 22 november 2012. Zij zijn nu voornemens om ook
voor God en de Kerk het ja-woord uit te spreken en zo
zegen te vragen over hun relatie. Dit kerkelijk huwelijk zal
plaatsvinden op 23 februari 2014 in Alabang op de
Filipijnen.
Wij wensen hen een hele mooie trouwdag en vooral heel
veel voorspoed en geluk in het leven!

Als je even een mailtje stuurt, dan wordt contact
opgenomen en worden afspraken gemaakt voor de
viering. Natuurlijk is ook iedereen die zich niet opgeeft
van harte welkom in de vieringen zelf!

Kaarsjesavond Gennep
Al weer voor de tiende keer zal er in Gennep de
traditionele 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. De
kortste dag van het jaar valt dit keer op een zaterdag.
De massale samenzang zal weer centraal staan. Fanfare
Crescendo uit Milsbeek zal voor de begeleiding zorgen.
Het bekende mannenkoor Genneps Vocaal Ensemble zal
enkele kerstnummers vertolken en zal verder de
samenzang ondersteunen. Het “Vocaal” heeft onlangs
nog de Limburgse voorronde voor koren in de B catagorie
gewonnen en gaat volgend voorjaar naar de landelijke
finaleronde!
Burgemeester Peter de Koning zal tijdens deze Kaarsjesavond weer een kerstboodschap uitspreken. Verder
zullen de voorgangers van de Gennepse geloofsgemeenschappen een vredeswens uitspreken.
Ook zullen dit jaar rondom de Markt achter alle ramen
weer kaarsen branden, terwijl alle andere verlichting is
gedoofd. Op het plein worden vele honderden belangstellenden 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 ondanks het matige weer toch altijd nog meer
dan 800 bezoekers. De enkele duizenden kaarsen en de
samenzang zorgen al jaren voor een bijzondere en
ingetogen sfeer. Het evenement is inmiddels een goede
traditie geworden en begonnen toen men volop met de
omvangrijke restauratie van het Protestantse kerkgebouw bezig was en de Gemeente Gennep het
Marktplein had vernieuwd.

De Gennepenaar
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In memoriam Jan Spikmans

In memoriam

Je verleden bestond uit werken
en een groot besef van plicht
dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht
Je was een man van weinig woorden
herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden
Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen
jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven
liefde en vriendschap, dat is wat je ons hebt gegeven

Toos
Liebrandvan Schijndel

Mijn allergrootste liefde is
heengegaan. Het is goed
zo. Dag lieve schat,
bedankt. Trudy
Lieve papa, geniet van je
welverdiende rust. Duu.t
hin wa! Twan en Eveline
Papa is de sterkste, altijd
geweest. Ouwe taaie, lieve
opa, we zullen je missen.
Frank, Iringó, Esmee en Mathijs
Geen woorden meer, alleen maar prachtige herinneringen. Marie-José en Frank
Dag lange opa. Noortje, Sam en Jasper.
Jan Spikmans werd op 12 november 1940 geboren in de
Maasstraat in Gennep. Hij is opgegroeid in een gezin met
zes kinderen. In 1972 trouwde hij met Trudy Janssen,
waarna ze samen drie kinderen kregen, twee zoons en
een dochter. Jan heeft als timmerman nog een aantal
jaren in Duitsland gewerkt, maar de langste periode toch
bij de post. 37 jaar lang door weer en wind, maar altijd
goede zin. Jan was ook trouw lid van Vitesse ´08 als actief
spelend lid, leider en natuurlijk de veteranen. Naast
voetbal had Jan ook andere hobby’s. Wandelen samen
met Trudy en vierdaagse lopen. Krantje lezen, voetballen
kijken op televisie. Jan hield ook van de natuur. Met de
verrekijker vogeltjes kijken in de Maaskemp en dagelijks
het weerboekje bijhouden. Na zijn pensioen ging Jan
biljarten en vrijwilligerswerk doen, maar was hij vooral
graag lekker thuis bij Trudy. Na 2009 heeft Jan een
stormachtig pad bewandeld. Deze storm heeft hij helaas
niet overwonnen.
Jan is op zijn verjaardag op 12-11-2013 gecremeerd in
Venray. Voor uw belangstelling en medeleven zijn we
dankbaar.

Geboren op
30 januari 1942
te Gennep
Overleden op
20 november 2013
te Gennep
Toos was warm en betrokken, behulpzaam, creatief,
trouw aan anderen en aan zichzelf.
Naar de Picardie waar ze is geboren, keerde ze later weer
terug om de verfwinkel van haar vader voort te zetten.
Hier heeft ze volop van genoten. Winkeltijden bestonden
er voor haar niet. De vergeten verfkwast kon je op elk
tijdstip komen halen. Het deed haar goed om te zien dat
klanten blij waren met haar gegeven advies.
Al was het druk, ze maakte steeds tijd vrij voor ons. Met
veel plezier denken wij terug aan de leuke dingen die we
samen hebben gedaan.
Jammer genoeg kon ze door de ziekte van Parkinson niet
meer zijn wie ze wilde zijn. Vaak heeft ze tegen ons
gezegd: “Geniet nu, het is later dan je denkt”.
Bedankt voor alle mooie jaren die je ons hebt gegeven,
we zullen ons best doen en je voorbeeld volgen. Je was
een geweldige echtgenote, (schoon-)moeder en oma.
Henk, Ingrid en Chris, Rian en Ruud, Finn.

Rubriek “In Memoriam”
In de vorige Gennepenaar trof u voor het eerst deze
rubriek “In memoriam” aan. Wij vroegen om uw reactie
en kregen die ook!
Wanneer een uitvaart in verbondenheid met onze
parochie plaatsvindt, wordt sindsdien aan de
nabestaanden gevraagd of publicatie op prijs wordt
gesteld en in welke vorm. Helaas moest deze vraag de
afgelopen periode drie keer worden gesteld; drie keer
waardeerden de families dit en werden tekst en foto
digitaal ter beschikking gesteld. Wij hopen dat het de
nabestaanden en u als lezer goed doet en sterkt.
Heer, geef hen de eeuwige rust.
En het eeuwige licht verlichte hen.
Dat zij mogen rusten in vrede.

De Gennepenaar
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In memoriam
Jan Dimmers
* 11 april 1927
Gennep
† 24 november 2013
Jan is geboren en
opgegroeid
op
de
Gennepse
hei,
als
jongste in een gezin van
8 kinderen. Hij werd
onderwijzer op de
jongensschool en na een aanvullende studie leerkracht
op de LTS en later wiskundeleraar aan de MAVO. In zijn
geliefde Gennep was Jan lid van Vitesse ’08. Hij voetbalde
er in het eerste, begeleidde de jeugd en werd zelfs erelid.
Ook bij Jong Nederland speelde hij een actieve rol.
Jan werd voor zijn dienstplicht uitgezonden naar
Nederlands Indië. In 1955 trouwde hij met Marietje Nas,
onderwijzeres. Zij kregen tot hun vreugde 8 kinderen. Er
was echter ook intens verdriet. Hun 4e kindje werd
levenloos geboren en in 1964 overleed hun dochtertje
Annelies op 6½ jarige leeftijd. Een gebeurtenis die diepe
sporen achterliet.
Jan was een plichtsgetrouwe vader, zorgde goed voor zijn
gezin. Hij was een familieman, kwam dagelijks bij zijn
ouders en hield altijd contact met zijn broers en zussen.
Verder stond hij bij velen bekend als “mèster Diemers”.
Voor leerkracht was hij in de wieg gelegd, hij had
oneindig veel geduld. Leuk om te horen is dat zijn oudleerlingen nog altijd vol lof over hem zijn.
Toen Jan pas kort met pensioen was, overleed in 1994
Marietje plotseling aan een hartstilstand. Hij kwam er
alleen voor te staan. Toch zette hij zijn sociale leven
voort, deed vrijwilligerswerk voor de Bond van Ouderen
en De Zonnebloem. Voor al zijn inzet werd hij benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Jan werd opa van 8 kleinkinderen en was trots op hun
uniek zijn, hun eigen persoonlijkheid. Hij was een sociaal
ingesteld persoon waardoor hij ook Riet ontmoette
waarmee hij in 1999 trouwde. Zijn leven kreeg weer
kleur. Ze hebben nog 14 jaar van elkaar mogen genieten.
Helaas ging zijn gezondheid stilletjes achteruit. Begin dit
jaar werd hij opgenomen in verpleeghuis Norbertushof.
Na een liefdevolle verzorging, Riet dagelijks aan zijn zijde,
is hij na een kort ziekbed rustig ingeslapen.
Een lieve, markante man is van ons heengegaan.
Jan heeft bij velen een blijvend plaatsje in hun hart.
Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven.
Riet,
Kinderen en kleinkinderen van Jan,
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind van Riet.

Kerst met Genneps Vocaal Ensemble
Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober j.l. streden in
Tegelen de Limburgse mannenkoren van het Koninklijke
Nederlandse Zangers Verbond tegen elkaar. Ook het
Genneps Vocaal Ensemble was daar van de partij. De
artistieke leiding lag in handen van Ernst Lamers. Het
Genneps Vocaal Ensemble behaalde een eerste plaats
met 444 van de maximaal 500 te behalen punten.
Vertaald in een rapportcijfer is dat een 8,9. Een prestatie
van formaat om zich het beste mannenkoor van Limburg
in de B-categorie te mogen noemen.
In onze beide kerken zingen zij hun kerstliederen:
Martinuskerk: Kerstavond 21.00 uur.
Norbertuskerk: zaterdag 28 december 17.45 uur sluiten
zij met een H. Mis het jaar 2013 af. Een reden te meer
om op zaterdag 28 december naar de Norbertuskerk te
komen.
De kerk is een uitermate geschikte plaats voor het
samenzijn. Vooral met de Kersttijd waar de nadrukt ligt
op het samenzijn en het samen vieren. In de kerk ben je
samen met de medegelovigen, en met Kerstmis geeft de
H. Mis of Viering net nog wat meer het gevoel dat je
samen bent, ook in je geloof
De kerkdiensten staan voor iedereen open. U bent van
harte welkom.

Kersttocht door Gennep-Zuid
De kersttocht op vrijdag 13 december is voor iedereen,
en leidt je langs “het kerstverhaal”. De start van de
kersttocht is tussen 18.30 en 19.30 uur vanaf de
basisschool De Ratel en gaat door de straten van
Gennep-Zuid. Onderweg loop je langs levende
onderdelen uit het kerstverhaal, en uiteindelijk kom je in
de St. Norbertuskerk bij Maria, Jozef en het kindje Jezus.
Langs de route zijn meerdere plekken om te pauzeren en
te genieten van kerstmuziek van koren en muziekgezelschappen.
Aansluitend kun je in het buurthuis VanOns komen kijken
naar een kerstmarkt en kunnen kinderen kerststukjes
maken.

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

Kerk:
Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Kantoor:
Do 18.45-19.45 u. in
de voormalige pastorie,
Norbertplein 18
6591 XA Gennep
T (0485) 51 51 00
E kerk@norbertusparochie.nl

Website:
www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:
Za 17.45 u.

Kerkbijdragen:
Rabobank: 1406.10.642
ING bank: 4448665

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

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

Vr
Za
Za
Za
Za

13-12 18.30 uur
Kersttocht. Vertrek vanaf basisschool De Ratel
14-12 17.45 uur
Gemengd koor
Voor de Kerstvieringen: zie blz. 9 (middenblad) en hieronder
28-12 17.45 uur
Genneps Vocaal Ensemble
04-01 17.45 uur
Samenzang
11-01 17.45 uur
Gemengd koor

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

Kerstmis 2013
Kerstmis staat weer voor de deur. Met Kerstmis gaan er altijd veel mensen naar de
kerk. Er zijn veel mensen die juist in deze tijd graag een H. Mis of Viering bijwonen.
Met Kerstmis heb je toch een hele andere sfeer, ook in de kerk, met b.v. een koor of
muziekgroep en mooie kerstmuziek.
Kerstavond, dinsdag 24 december, is om 19.00 uur een Woord- en Communiedienst
voor het hele gezin. Koor Esperance komt mooie kerstliederen voor ons zingen. De
viering is zeer geschikt voor kinderen. Bij dezen een oproep aan alle kinderen van
onze parochie. Als je graag met ons mee wilt doen b.v. een tekst voorlezen, een
instrument bespelen of gewoon met ons meedoen, dan mail naar:
kerk@norbertusparochie.nl .
Wij vinden het leuk als je erbij bent!!
Kerstmis, woensdag 25 december, is om 11.00 uur een H. Mis welke muzikaal wordt
opgeluisterd door het Gemengd koor en het Gelegenheidskoor. De beide koren
hebben de afgelopen weken samen, onder leiding van Frans Koot, intensief aan hun
kerstliederen gewerkt.
Na afloop van de H. Mis nodigen wij u uit om samen met ons een gezellig kopje
koffie/thee te drinken in het zaaltje en hal van de kerk.
Tweede Kerstdag is er geen viering in Gennep-Zuid.

Kerkbijdrage
Nu het jaar weer zo langzamerhand naar een einde toe gaat, probeert iedereen zo´n
beetje de balans 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 op uw
steun rekenen?
Kerkbijdragen t/m oktober € 10.356,79
Collecten t/m oktober € 3.858,88
Wij hopen dat de kerkbijdrage dit jaar minimaal het niveau van 2012 gaat halen. U
kunt uw kerkbijdrage storten op een van de volgende rekeningnummers ten name
van Parochie St. Norbertus
Rabobank: 1406.10.642 of NL61 RABO 0140 6106 42
ING: 4448665 of NL36 INGB 0004 4486 65
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!
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Kerstmissen
Kerstmissen
Kerstmissen
Norbertuskerk:
Norbertuskerk:
Norbertuskerk:
Di Di 17-12
17-12
14.00
14.00
uuruur Kerstviering
Kerstviering
Zonnebloem
Zonnebloem
Di
17-12 14.00 uur
Kerstviering Zonnebloem
DoDo 19-12
19-12
11.00
11.00
uuruur Kerstviering
Kerstviering
Dagbesteding
Dagbesteding
Do
19-12 11.00 uur Dichterbij
Kerstviering
Dagbesteding
Dichterbij
Gennep
Gennep
e.o.e.o.
Dichterbij Gennep e.o.
18.30
18.30
uuruur Kerstviering
Kerstviering
basisschool
basisschool
DeDe
Ratel
Ratel
18.30 uur
Kerstviering basisschool De Ratel
Vr Vr 20-12
20-12
09.30
09.30
uuruur 2 Kerstvieringen
2 Kerstvieringen
Mikado
Mikado
Vr
20-12 09.30 uur
2 Kerstvieringen Mikado
Za Za 21-12
21-12
17.45
17.45
uuruur Samenzang
Samenzang
Za
21-12 17.45 uur
Samenzang
Di Di 24-12
24-12
16.00
16.00
uuruur Kerstviering
Kerstviering
Dichterbij
Dichterbij
Di
24-12
16.00
uur
Kerstviering
Dichterbij
19.00
19.00
uuruur WoCo-viering
WoCo-viering
met
met
kinderen
kinderen
19.00 uur en en
WoCo-viering
met kinderen
hethet
koor
koor
Esperance
Esperance
en het koor Esperance
WoWo 25-12
25-12
11.00
11.00
uuruur GemengdGemengden en
Gelegenheidskoor
Gelegenheidskoor
Wo NaNa
25-12
11.00
uur
Gemengden
de de
MisMis
vanvan
Eerste
Eerste
Kerstdag
Kerstdag
is er
is gezamenlijk
er Gelegenheidskoor
gezamenlijk
koffiedrinken
koffiedrinken
Na de Mis van Eerste Kerstdag is er gezamenlijk koffiedrinken
Za Za 28-12
28-12
17.45
17.45
uuruur Genneps
Genneps
Vocaal
Vocaal
Ensemble
Ensemble
Za
28-12 17.45 uur
Genneps Vocaal Ensemble
Martinuskerk:
Martinuskerk:
Martinuskerk:
24-12
19.00
kinderen
Di Di 24-12
19.00
uuruur metmet
kinderen
en en
Di
24-12 19.00 uur de de
met
kinderen
en et Fidelitas
Harmonie
Unitas
et Fidelitas
Harmonie
Unitas
de
Harmonie
Unitas
et Fidelitas
21.00
Genneps
Vocaal
Ensemble
21.00
uuruur Genneps
Vocaal
Ensemble
21.00
uur
Genneps
Vocaalwordt
Ensemble
Rondom
Rondom
beide
beide
vieringen
vieringen
van
van
Kerstavond
Kerstavond
wordt
u u
Rondomenbeide
vieringen
vanaangeboden.
Kerstavond
wordt u
Glühwein
Glühwein
en
warme
warme
chocomel
chocomel
aangeboden.
Glühwein en warme chocomel aangeboden.
WoWo 25-12
25-12
09.30
09.30
uuruur DamesDamesen en
Herenkoor
Herenkoor
Wo
25-12 09.30 uur
Dames- en Herenkoor
DoDo 26-12
26-12
10.00
10.00
uuruur Samenzang
Samenzang
kerstliederen
kerstliederen
Do
26-12 10.00 uur
Samenzang kerstliederen

9

De Gennepenaar

Advent met de kinderen

Als volleerde misdienaars hielpen kinderen mee met het
klaarmaken van het altaar:

Op 30 november, in de tijd van de drukte van Sinterklaas
en Zwarte Piet, maakten 35 kinderen met hun ouders
toch tijd om samen Adventskransen te knutselen in het
buurthuis Van Ons.
Hele bijzondere kransen werden gemaakt, zoals deze van
Bjorn en Faith. Tijdens de Mis werden ze gezegend.

Andere kinderen hielpen met collecteren of met lezen

Op allerlei manieren hielpen de kinderen mee!
Drie koningen lazen in oude boeken en ze begrepen dat
er iets bijzonders zou gaan gebeuren. Ze maakten zich
klaar om op reis te gaan, het licht achterna!

en alle kinderen zongen samen met het gelegenheidskoor het lied “een groene krans vier kaarsen”.
Bijzondere aandacht was er voor de aanwezige
communicanten van dit schooljaar, die samen een krans
rond het altaar vormden.

Zo gaan de kinderen ons voor naar Kerstmis!

De Gennepenaar

Geslaagde vrijwilligersdag

Ruim 160 vrijwilligers waren aanwezig tijdens de
jaarlijkse vrijwilligersdag van de parochies St. Martinus en
St. Norbertus. Het was gezellig maar het was ook
hartverwarmend om te zien, dat nog heel veel
parochianen zich belangeloos inzetten voor parochie en
gemeenschap. De vrijwilligers zijn de smeerolie van elke
organisatie. Zij zorgen ervoor dat alles goed blijft lopen.
Zij zeggen niet: "laat Iemand Anders het maar doen". Zij
doen het zelf.

Op Iemand Anders kunnen we niet rekenen, dus geef je
op als een vrijwilliger van een van de beide parochies.
Tijdens de vrijwilligerdag werden 2 vrijwilligsters van de
parochie St. Norbertus in het zonnetje gezet.
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Leny Derks en Riet Janssen ontvingen de
Norbertusplaquette en een bloemetje omdat ze 25 jaar
dienstbaar waren aan de parochie.

Super hoe mensen zich inzetten voor
hun geloofsgemeenschap:
goed voorbeeld doet volgen!

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

Kerk:
Martinushof 2
6591 DM Gennep

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Za
Zo

14-12 19.00 Samenzang
15-12 10.00 Dameskoor
21-12
GEEN H. Mis i.v.m. Kaarsjesavond
22-12 10.00 Herenkoor
Voor de Kerstvieringen: zie blz. 9 (middenblad)
28-12 19.00 Tevens 40-jarig huwelijksjubileum Toon en Marian von der
Haar, die voor muzikale invulling zorgen.
29-12 10.00 Samenzang
30-12 11.30 25-jarig huwelijk Antoon en Marlies Rodoe
31-12 19.00 Samenzang
01-01 10.00 Samenzang
04-01 19.00 Samenzang
05-01 10.00 Dameskoor

Kerkbijdrage/collecte

Zie pastoor

Kerkbijdrage okt.
Kerkbijdrage nov.
Totaal 2013

Website:

Kabinetorgel

Kantoor:

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

€ 1.145,68
€
625,47
€ 23.560,98

Collectes okt.
Collectes nov.
Totaal 2013

€
€
€

680,71
1.058,82
7.319,82

Ook de werkzaamheden aan het kabinetorgel vorderen gestaag. De orgelbouwer laat
ons weten dat hij hoopt in januari dit project af te ronden.
De orgeladviseur die het project begeleidt schrijft ons:
In de voorbije periode hebben we getracht meer informatie over de exacte ouderdom
en de herkomst van het instrument te achterhalen. In de balg zaten heel veel kranten
uit 1815, echter op een zodanige wijze dat dit op een uitvoerige reparatie wijst. De
balg zelf is (net als het orgel) zeer waarschijnlijk toch een aantal decennia ouder. Bij
demontage van de balg bleek ook dat er vooral in de bladen (grenen) veel aantasting
door houtworm was; de eiken vouwen waren wel gaaf. Daarom is besloten een
substantieel deel van de zeer verwormde bladen te vervangen.
Bij het inventariseren van de oude pijpen is gebleken dat er een aantal specifiek als
Prestant 8 en Prestant 4 is aangeschreven. Dit betreft dan oude inscripties, die uit de
bouwtijd of van kort daarna zouden kunnen dateren. Verder is bij alle pijpen gekeken
naar de toonnamen. Vervolgens zijn alle oude pijpen op toonnaam aan de
prestantregisters toegewezen waarbij duidelijk werd dat ook een aantal pijpen van de
Octaaf 2 is teruggevonden. Dat gaf belangrijke aanwijzingen voor de mensuren van
de bij te maken exemplaren.
Tenslotte ben ik nog naar Foudgum (Friesland) geweest om een uiterlijk zeer verwant
instrument te bekijken. We moesten vaststellen dat de orgelkassen zeer grote
overeenkomsten vertonen, zowel wat betreft vormgeving als makelij, en dat er ook in
het binnenwerk wel overeenkomsten zijn. Het pijpwerk in dit orgel is, voor zover
origineel, echter van een andere makelij. Het is tot op heden dus nog niet gelukt om
een naamplaatje op het Gennepse orgel te plakken. Kortom, het werk gaat gestaag
voort en leidt soms tot leuke en nuttige vondsten.
Johan Zoutendijk

De Gennepenaar

Heden is u een Redder geboren,
Christus de Heer
Geboortebericht
Met blijdschap geven wij u kennis
van de geboorte van een bijzonder kind:
 Jezus 
Wie ons wil komen feliciteren en het Kindje hulde wil
brengen, is van harte welkom in de stal.
Maria en Jozef  Bethlehem, 25 december 0000
Jezus’ leven hier op aarde zou later niet gericht zijn op
aardse prestaties. Hij zou zeker niet (willen) beantwoorden aan de profielschetsen, die wij kunnen aantreffen in de vele personeelsadvertenties: commercieel
ingestelde, zakelijke houding, snel kunnen werken, etc.
Neen, niets van dit alles. Omzien naar de ander zonder
enig onderscheid: een totaal andere profielschets, heel
kenmerkend voor Jezus. Als Jezus in onze samenleving
had rondgelopen, hadden sommigen Hem misschien wel
gevraagd: “Wat doet u eigenlijk voor werk, meneer?”
Dan had Jezus open en eerlijk gezegd: “Ik voed de
hongerigen, die dorst hebben geef Ik te drinken, Ik
bezoek en genees de zieken, Ik geef onderricht, Ik troost
de bedroefden.” Dan zouden er zeker mensen geweest
zijn die zeiden: “Ja maar, daar kunt u toch niet van
leven?!”
Jezus, een toevlucht voor allen die zich afgewezen
voelen: dat wij voor hen een lichtje mogen zijn tijdens
‘donkere’ dagen.

Nieuwjaarsconcert én meer van
harmonie Unitas et Fidelitas
Begin het nieuwe jaar goed!
* Kom 5 januari naar de zaal van Pica Mare. Breng uw
familie of vrienden mee. Onder het genot van een kopje
koffie of thee geniet u samen van een ontspannen
nieuwjaarsconcert van de Gennepse harmonie o.l.v.
Remy Beckers. Bijzonder aan dit concert is dat de zeer
jonge blokfluiters van de eigen blokfluitopleiding van zich
zullen laten horen. Zij zijn in september met de lessen
begonnen en blazen al een aardig stukje muziek. De
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kinderen krijgen in een klein groepje les van
muziekonderwijs Marjo. Ook de jongeren die al een
ander instrument bespelen zijn van de partij. Muziek met
oud en jong en zeer de moeite waard dus. De jeugd
speelt in december ook bij de kerstvieringen van
basisschool de Ratel en Maria Goretti.
* Op 21 december verzorgt de harmonie een Kerstconcert op Norbertushof. Ook daar ben u van harte
welkom.
* Op Kerstavond luistert de harmonie de viering van
19.00 uur in de St. Martinuskerk op. Natuurlijk mag u dan
meezingen met de bekende kerstmelodieën.
We hopen dat u kunt genieten van alle mooie
momenten van de maand december en dat u het nieuwe
jaar goed begint met een gezellige ochtend op zondag 5
januari vanaf 11.00 uur bij Pica Mare. De entree is gratis.
Hopelijk tot dan!

Tarieven per 1-1-2014
Het Bisdom Roermond heeft ons gevraagd om gezien de
stijgende kosten en dalende inkomsten enkele tarieven
wat aan te passen. De belangrijkste wijzigingen zullen
zijn:
* misintentie weekendmis: dat was al jaren € 17,-.
Eigenlijk zouden we nu volgens het bisdom het bedrag
van € 25,- moeten vragen, maar deze stijging vinden we
te fors. Het nieuwe tarief wordt daarom € 18,-.
Wat onveranderd blijft is dat na iedere uitvaart 6 Missen
gelezen kunnen worden zonder dat daarvoor kosten in
rekening worden gebracht: deze worden gedekt uit de
uitvaartcollecte.
* kosten H. Mis bij een uitvaart: van € 384,- naar € 400,-.
Wij vinden dit een redelijke inflatiecorrectie, zeker omdat
dit bedrag alleen vol in rekening wordt gebracht wanneer
er geen kerkbijdrage is betaald. De kerkbijdrage van de
laatste vier jaar wordt immers verrekend.
Deze tarieven gelden voor beide parochies; in de
volgende Gennepenaar zal een volledige lijst worden
gepubliceerd.

Gevonden voorwerpen Martinuskerk
In de Martinuskerk zijn een aantal voorwerpen gevonden
zoals een bril, een sjaal etc. Zoals altijd worden deze
voorwerpen neergelegd in de hal naar de sacristie, van
waaruit ze weer door de eigenaar meegenomen kunnen
worden.
Bent u iets kwijt? Vraag dan gerust even aan de koster of
u kunt kijken in de voorraad!
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Werkers verwarming: bedankt!
Wie na een weekendmis inging op de uitnodiging en
afdaalde naar de kelder om de werkzaamheden onder in
ogenschouw te nemen, was onder de indruk. Ook de
foto’s op blz. 2 getuigen ervan: Het was een hele klus!
Voor de fase van voorbereiding willen we vooral danken:
* Henk Arnoldussen, die volledig vrijwillig dagenlang in de
stookruimte doorbracht om de stookruimte klaar te
maken voor de werkzaamheden. Of het nu ging om het
egaliseren van de vloer, het metselen van een muurtje of
sloperswerkzaamheden: geen stof of klus hield hem
tegen. Bedankt!

* Architect Ton van Bergen. Bij velen bekend in Gennep
door zijn werk aan woonhuizen, maar hij is van meer
markten thuis. Met onze kerk is hij bijzonder vertrouwd.
Want door zijn affiniteit met de Bossche School was hij
eerder al betrokken bij de verfraaiende werkzaamheden
van de kerk: nu heeft hij vakbekwaam meegedacht in de
bouwkundige en esthetische consequenties van de
werkzaamheden rond de nieuwe verwarmingsinstallatie.
Ton, bedankt!

* van Haren installaties: bij de aanbesteding sprong deze
offerte er qua prijs én gedegenheid uit. In het juryrapport
van de RABO-ondernemersprijs staat:
“Gerard van Haren is een georganiseerde ondernemer
met een duidelijke visie: risicospreiding en vooruitzien.
Ook gelooft hij in gecontroleerde groei. Hij kiest bewust
voor een dienstverlening waarbij hij niet de goedkoopste
is, maar wel kwaliteit levert. Hij heeft daarom bewust
geïnvesteerd in een aantal certificeringen, waardoor ook
weer mogelijkheden in de industriële sector zijn ontstaan.
Bij dit kwaliteitsdenken past ook zijn gedrevenheid voor
procesverbeteringen. Gerard wekt vertrouwen en heeft
mede daardoor ook in tijden van crisis kunnen groeien.
Gerard is een organisator, een ontwikkelaar en een
verbeteraar, die nuchter blijft en werkt vanuit een visie.”
Met dit rapport zijn we het niet helemaal eens, want bij
ons was dit bedrijf wél de goedkoopste. Daarbij viel ook
hun streven naar kwaliteit op: als iets nét iets beter kon
dan in de omschreven opdracht stond, werd voor de

mooiere oplossing gekozen zonder aan de prijs iets te
veranderen. Daarbij werkte men ook met respect voor de
bijzondere omstandigheden van een kerkgebouw. Dank
daarvoor!
* Hulde natuurlijk ook aan onze vrijwillige kerkpoetsters,
die toch maar iedere keer weer het gevecht tegen stof en
vuil aangegaan zijn. Dank ook aan al die anderen die op
welke manier dan ook aan deze klus hebben meegewerkt!
Een laatste vraag van medewerking geldt voor u
allemaal: mogen wij u dringend vragen om niet de
deuren open te laten staan? Niet voor de Mis, maar ook
niet erna! Dankuwel!

Stille nacht!
Dit jaar ontstond na de rel rond Zwarte Piet
een bizarre rel rond 'Stille nacht'.
Hoe vaak heb ik het moeten horen:
"Die lelijke bisschoppen willen Stille Nacht afschaffen.
Waar houden ze zich mee bezig!"
Onzin, kolder. Wat mij betreft.
Wees gerust: ik zing 'Stille nacht'
met Kerstmis uit volle borst.
En natuurlijk ook de andere kerstliedjes.
Door welk misverstand
of welke miscommunicatie
zo’n bericht ook ontstaan is,
(ik hoop tenminste niet boosaardig)
het is in elk geval totaal onjuist en absurd.
Hoe dan ook, plotseling blijkt hoezeer we
aan onze tradities hechten. Ook de katholieke.
Veel belangrijker is,
of we de stille nacht ingaan
met ook nog een ander lied op de lippen:
'Nu syt wellecome!'
In de maand december bereiden velen
zich op allerlei wijzen voor op de kerst.
U weet, deze tijd van voorbereiding heet advent.
Natuurlijk verwachten we met Kerstmis
het feest van Jezus’ geboorte,
En we bereiden ons voor op dat feest.
Maar aan de hand van de liturgie
volgen we ook de verwachting van het Oude Testament,
van de grote profeten, op de Messias.
En uiteindelijk leven we mee met Maria
die haar kindje verwacht
dat Jezus (Hij die redt) genoemd zal worden
Ik hoop dat u met mij in de kerstnacht uit volle borst
het eeuwenoude kerstlied 'Stille nacht'
zult zingen en de andere kerstliederen.
En van harte mee zult instemmen met:
'Nu syt wellecome' in mijn hart!
+ Frans Wiertz, bisschop van Roermond
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natuurlijk het bruidspaar feliciteren en brachten het
boeket en hoed weer keurig terug. In negen en negentig
van de honderd gevallen trok de bruidegom dan zijn
portemonnee en kregen we een flinke fooi, die wij netjes
bij de pastoor inleverden. “Da’s voor het uitstapje” zei hij
dan. In die tijd werd er nog bijna wekelijks getrouwd. Nu
had ik op school een heel goed punt voor rekenen en ben
de fooien van de bruidsparen eens bij elkaar op gaan
tellen. Het bedrag dat uit mijn som kwam, deed mij bijna
duizelen. Toen begreep ik ook de plotselinge gulheid van
de pastoor!

Vroeger (6) Mijn leven als misdienaar
Even vooraf:
Van verschillende kanten wordt mij regelmatig gevraagd
wat die toevoeging (Gzn.) achter mijn naam toch betekent: Welnu, ik ben absoluut niet van adel en ik heb ook
geen academische titel, maar de toevoeging is van zuiver
praktische aard. In Groesbeek, waar ik vandaan kom,
kwamen jaren geleden 19 (negentien) personen voor die
de naam J. Eikholt droegen (Jos, Joep, Jozef, Jan, Jacob
enz. enz.) en daarvan waren er 7 die Jan als voornaam
hadden! Vergissingen alom dus! Dan de naam van mijn
vader maar achter de mijne geplaatst: Jan Eikholt, zoon
van Gerrit…. Gerritzoon (of: afgekort Gzn).
Uitstapje van de misdienaars
Ik herinner mij nog heel goed dat we als misdienaars één
keer per jaar een uitstapje gingen maken. Dat bestond er
uit dat we elk jaar weer naar dezelfde speeltuin gingen.
Het werd altijd “De Nachtegaal” in Velp, aan de weg van
Grave naar Den Bosch. Schijnbaar een favoriete pleisterplaats van de pastoor. Voor de jongeren onder de
misdienaars was dit heel leuk. In een tot autobus
verbouwde legerwagen werden we vanuit Groesbeek
naar Velp gereden, iets wat sowieso al een feest was. De
jonge misdienaars kregen ijs en ranja, (friet kenden we
toen nog niet) en ze konden naar hartenlust ravotten in
de speeltuin. Ik was 15 of 16 jaar en was al “acoliet” en ik
vond de speeltuin maar niks, dat was iets voor kinderen.
Dus niet voor mij!!
Ik bleef wel bij de pastoor op het terras zitten, die mij
prompt een advocaatje aanbood en hij nam er zelf ook
een stuk of wat. De pastoor was echt royaal. Als er ook
maar een glas leeg was, bestelde hij snel een nieuw
drankje. Hoe kwam dat nou, dat de pastoor die normaal
heel erg “op de penning” is, nu zo scheutig was? Het zat
zo…. Als wij een huwelijksmis moesten dienen, namen
we als misdienaar het bruidsboeket en de hoge hoed van
het bruidspaar aan om het zorgvuldig in de sacristie op te
bergen. Na afloop van de huwelijksmis gingen we

De Marthavereniging
Later vond hij toch ook wel dat hij te veel overhield van
de fooien en nodigde de “Marthavereniging” uit om met
het uitstapje van de misdienaars mee te gaan. Dit was
een clubje van jonge meiden tussen 14 en 20 jaar die de
kerk schoonhielden. Uiteraard hadden deze meiden geen
inkomsten uit fooien of iets dergelijks.
Meestal waren ze met zo’n 15 jonge meiden, die ook in
de legerwagen werden gepropt en met ons, de misdienaars naar Velp werden getransporteerd. Plotseling
kreeg ik weer belangstelling voor de speeltuin, waar alle
“Martha’s” volop in de toestellen te vinden waren. Ook
voor mij werd het toen pas echt feest! De pastoor zat op
het terras achter zijn zoveelste “advocaatje” en sloeg met
zijn kleine guitige kraaloogjes en een dikke sigaar in de
mond het tafereel gade.
Heel af en toe neem ik nog wel eens een advocaatje en
dan moet ik altijd denken aan de pastoor en aan de
speeltuin in Velp.
Gennep, december 2013.

Jan Eikholt (Gzn)

Nou vooruit eentje nog:
“Peter en Thea verwachten hun 4e kind. Thea leest in de
krant en wordt plotseling bleek. Oh, oh, dat overleef ik
niet, Peter kijk eens wat hier in de krant staat: Ieder 4e
kind dat op de wereld komt is een Chinees”.
Gennepenaar: bedankt!
Het kerkbestuur dankt Sjang Noij van Printmarkt.eu en al
zijn medewerkers voor de bijzondere prettige samenwerking in 2013 en voor de geleverde kwaliteit.
Ook danken we allen die copy aanleverden, alle bezorgers die steeds weer op pad gingen en niet te vergeten,
natuurlijk ook onze adverteerders, die alles financieel
mogelijk maakten.
Dank voor uw inzet, we hopen in 2014 weer op u allen te
kunnen rekenen!
Het kerkbestuur.
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