
 
 
Geslaagde Tieneravond voor de vormelingen! 
 
Vrijdag 22 juni hebben we met de vormelingen onze eerste Tieneravond gehad. Een 
plek waar onze tieners zich thuis kunnen voelen. Het thema was: Een nieuwe start! 
Lees verder op pagina 3. 
 
 

 

 
 
 
Openluchtmis bij Mariakapel aan Touwslagersgroes 
 
Jaarlijks rond het hoogfeest van Maria-ten-Hemelopneming vieren we de 
Openluchtmis bij de Mariakapel aan de Touwslagersgroes. Dit jaar zal dat zijn op 
zondag 19 augustus om 10.00 uur. We vieren het 80-jarig bestaan van de Mariakapel. 
U bent van harte uitgenodigd! Lees verder op pagina 3. 
 
 
Tuin-sale 25 augustus 
 
Zaterdag 25 augustus a.s. is van 10.00 tot 13.00 uur voor de ingang van de 
H.Martinuskerk in Gennep de jaarlijkse tuin-sale van religieuze voorwerpen. De 
opbrengst is voor het onderhoud van het religieus museum De Crypte.  
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Dankviering en Autozegening 24 juni! 
 
Het was een mooie dankviering voor de kinderen en ouders die in onze kerken het Doopsel, de 1e H. Communie of het 
Vormsel hebben ontvangen. Aansluitend werd er buiten koffie, thee of ranja geschonken op ons mooie kerkplein. Wij 
danken ons kinderkoor o.l.v. Jacqueline Fijnaut en alle vrijwilligers die de dankviering en de koffie op het kerkplein 
mogelijk hebben gemaakt. 
Vervolgens werden alle voertuigen met wielen gezegend. Er kwam vanuit Heijen weer een mooie bonte stoet die door de 
Gennepse straten trok. De mensen kregen van de pastoor een prentje en medaille van de H. Christoffel aangereikt. Hij is 
immers de patroon van de reizigers. Met name willen wij Martien Janssen, Hënry Hopmans en alle vrijwilligers bedanken 
voor de hulp bij de organisatie van de Autozegening.  
 

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

Geslaagde Tieneravond vormelingen! 
 
Onze vormelingen hebben niet lang geleden het 
sacrament van het Vormsel ontvangen. Ze maken een 
nieuwe start in vele opzichten. We willen dat onze 
tieners de verbinding met de kerk behouden op een 
leuke manier. Daarom zijn pastoor Rijs, enkele 
enthousiaste ouders en ondergetekende een Tiener-
groep begonnen! We hebben de handen ineen geslagen 
voor deze tienergroep van de VOMMMM-parochies en 
de parochies van Gennep. De ouders van een van de 
vormelingen bieden aan om de tienergroep steeds op 
hun boerderij te houden, op de Bredeweg 53 in 
Ottersum. Vrijdag 22 juni hebben we onze eerste 
Tieneravond gehad...  
 
Wat is nu het doel van deze Tienergroep: We willen onze 
tieners een plek geven waar ze zich thuis kunnen voelen. 
Waar ze zichzelf kunnen zijn. Een thuishonk. We hebben 
iedere Tieneravond een thema. Het thema voor deze 
keer was: Een nieuwe start. Rondom dat thema hebben 
we samen spellen gedaan, gebeden, gezongen en 
natuurlijk buiten flessenvoetbal gespeeld. Verder waren 
er de trampoline en de sjoelbak waar uitgebreid gebruik 
van werd gemaakt. 
 
Dus aan al onze vormelingen: Welkom bij de 
volgende Tieneravond op vrijdag 31 augustus van 
19.00u-21.00u!!! 
 
Namens de tienerwerkgroep,  
pastoor Kessels 
 
 
Openluchtmis 80-jarige Mariakapel  
 
Aan de Touwslagersgroes in Gennep ligt een mooie 
Mariakapel. Wie kent hem niet? Vele communicantjes 
gingen (en gaan) er, na de communiemis, in processie 
naartoe om een kaarsje aan te steken. Deze Mariakapel 
stamt uit het jaar 1938 (zie foto beneden).  

 

 
Ze werd net voor de 2e Wereldoorlog opgericht door de 
inwoner van Gennep. Er werd gevraagd om steun van 
Moeder Maria in verband met het dreigende oorlogs-
gevaar. De tekst op de gevel luidt: Maria hulp van de 
Christenen, bid voor ons.  De kapel is rijkelijk voorzien 
van glas-in-loodramen, die zijn vervaardigd door de 
kunstenaar Piet Werker, een broeder van de congregatie 
van de H. Geest.  

 
Ook nu zijn het enkele buurtbewoners die de zorg voor 
de kapel op zich nemen. Heel veel dank daarvoor. 
Binnenkort zal er wat broodnodig onderhoud gedaan 
worden aan de kapel, zodat deze er weer vele jaren 
tegen kan. Toen de Mariakapel 50 jaar bestond is daar 
natuurlijk bijzondere aandacht aan besteed. Deken 
Huisman zou deken Huisman niet zijn, als hij er niet een 
actie aan zou verbinden. Diverse Gennepse verenigingen 
werden benaderd en elke vereniging plantte een boom. 
Nu nog staan de bomen van het Gilde St. Martinus, 
Harmonie Unitas et Fidelitas, Toneelvereniging Kunst na 
Arbeid, Vitesse ‘08, Stichting Jong Nederland en het 
Oranjecomité trots rondom de kapel. Bij elke boom een 
mooie keramische plaquette met de datum 8 mei 1988 
en de naam van de vereniging. Mooi om te zien. Ook nu 
is er weer een jubileum. De Mariakapel is 80 jaar oud. Op 
zondag 19 augustus 2018 vieren we Maria ten Hemel-
opneming weer met een openluchtmis om 10 uur bij de 
Mariakapel. We zullen die dag extra aandacht besteden 
aan de verjaardag van de kapel. We hopen dat velen dit 
samen met ons zullen doen. Misschien zijn er nog 
mensen die de bomen hebben gepoot of op andere wijze 
betrokken zijn geweest bij de feestelijkheden in 1988. 
Neem contact op met de pastoor, want wij kunnen die 
specifieke gegevens helaas niet achterhalen.  
 
Oproep: wie wil helpen om het tuintje rondom de 
Mariakapel in orde te maken voor het 80-jarig jubileum? 
Graag aanmelden bij Sjang Noij: 06-51805485 
 
U bent in elk geval welkom op 19 augustus om 10 uur 
bij de Mariakapel! 
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Bijeenkomst Norbertijnen in Gennep 
 
Zoals u al wellicht gelezen of gehoord hebt, zullen er op 
woensdag 1 augustus rond de 120 Norbertijnen in onze 
stad Gennep te gast zijn. Een bijzondere gebeurtenis 
voor de Norbertijnen, maar zeker ook voor onze 
parochie die hen van harte ontvangen zal, opdat ze hier 
een warm welkom mogen beleven en een onvergete-
lijke dag.  
 
Programma 
Op 1 augustus verzamelen de Norbertijnen zich om 11.00 
uur met de afgevaardigden van de gemeente, de 
werkgroep Norbertus en de parochie, onder het genot 
van koffie en Norbertusgebak op de Markt, kijkend naar 
het Norbertusbeeld. Enkele welkomstwoorden zullen 
gericht worden tot onze gasten en er zal worden 
aangeboden de brochure “Norbertus. Een reis van 
Gennep naar Xanten”. Daarna trekken ze onder 
begeleiding van het St. Martinus Gilde naar het Jan 
Lindersplein. Hier zullen ze het Norbertusbeeld en de 
keramiekmuur bezichtigen en luisteren naar een gedicht 
in het Engels door stadsdichter Piet Tunnesen. Rond 
12.15 uur komen ze aan op het kerkplein waar het 
St. Martinus Gilde de vendelgroet brengt. Aansluitend 
gaan ze de Martinuskerk binnen waar ze mogen 
plaatsnemen om te genieten van een optreden van de 
gregoriaanse schola Karolus Magnus uit Nijmegen. 
Hieronder leest u meer over dit concert. Na het concert 
in de kerk staan bij het kerkplein voor de Norbertijnen de 
bussen gereed die rond 13.10 uur naar de Bloemenstraat 
in Milsbeek vertrekken. Van daaruit lopen ze naar het 
Genneperhuis waar de picknick op hen wacht en uitleg 
gegeven wordt over het Genneperhuis door oud-
Gennepenaar Hans Gillissen, thans burgemeester van 
Venray. Aan het einde volgen  enkele afscheidswoorden 
en het aanbieden van de brochure “Norbertus. Een reis 
van Gennep naar Xanten” aan de overige aanwezigen. 
 
Een hartelijk welkom aan de Norbertijnen!   
We verheugen ons over de komst van de Norbertijnen in 
onze stad Gennep en we zorgen ervoor dat ze zich snel 
thuis mogen voelen in ons midden. Van harte heten we 
hen welkom. Dat Onze Lieve Heer – op voorspraak van 
St. Norbertus – het zonnetje van Zijn zegen mag laten 
schijnen over alle aanwezigen. 
   
Dank aan alle vrijwilligers 
Samen met de werkgroep Norbertus en de Gemeente 
hebben we al veel tijd en energie gestoken in de 
voorbereiding. Veel dank aan alle vrijwilligers die zich 
ijverig hebben ingezet en op welke wijze dan ook hebben 
meegeholpen in de organisatie. Bedankt!  
 
 

 
Uniek optreden schola Karolus Magnus  
Tijdens de ontvangst van de Norbertijnen verzorgt de 
gregoriaanse schola Karolus Magnus uit Nijmegen onder 
leiding van Stan Hollaardt een 30 minuten durend 
optreden in de St. Martinuskerk van Gennep. Het 
beroemde koor zal o.a. enkele op muziek gezette 
fragmenten van het leven van Norbertus ten gehore 
brengen (lectio vitae Norberti). Ook worden in een 
unieke litanie naast Norbertus de andere heiligen van de 
Norbertijner orde aangeroepen. In het tweede deel van 
het concert zullen enkele Norbertijner hymnen worden 
vertolkt en enige  lofzangen die handelen over het Heilig 
Sacrament. Het optreden van dit koor is financieel 
mogelijk gemaakt door ons kerkbestuur van de beide 
parochies van Gennep. Het koor zal optreden van 12.30 
tot 13.00 u. in de St. Martinuskerk van Gennep. Toegang 
tot de kerk is gratis. 

 
Reisbrochure “Norbertus. Een reis van Gennep naar 
Xanten” 
Op 31 mei jl. verscheen de reisbrochure “Norbertus. Een 
reis van Gennep naar Xanten”. Met deze gids kan de reis 
die Norbertus rond het jaar 1090 naar Xanten ondernam 
ruim negenhonderd jaar later opnieuw worden gemaakt. 
De reisbrochure is gemaakt ter gelegenheid van het 
bezoek dat het Generaal Kapittel van de Norbertijnen 
1 augustus aan Gennep zal brengen. Het boekje is ver-
krijgbaar in een Nederlands-Duitse en een Nederlands-
Engelse uitgave en is financieel mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van de gemeente Gennep, de r.k. parochies 
H. Martinus en H. Norbertus van Gennep, de Euregio 
Rijn-Waal en het StiftsMuseumen Tourist Information 
van Xanten. Met deze gids kunnen inwoners en 
bezoekers van onze Nederlands-Duitse grensstreek op 
zoek gaan naar wat tot op de dag van vandaag in de 
steden en kerken, kloosters en musea van deze regio 
herinnert aan Norbertus van Gennep en de door hem 
gestichte kloosterorde.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koren en diensten 
 
LET OP: In de zomermaanden juli en augustus vervalt de zaterdagavondmis in de Martinuskerk en er zijn géén 
doordeweekse H.Missen in de dagkapel. Houdt u hiermee rekening a.u.b. zodat u niet voor een gesloten deur staat! 
Op iedere dinsdag is om 19.00 uur een avondmis in de Norbertushof, Kleermakersgroes. 
 
Do 05-07  19.30 uur Spreekuur in parochiezaaltje van de pastorie (tegenover de Aldi) 
 
Za 07-07 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor 
Zo 08-07 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
 
Za 14-07 17.45 uur Norbertuskerk Dameskoor. Koffie na de Mis.  
Zo 15-07 10.00 uur Martinuskerk Samenzang. Koffie na de Mis. 
 
Za 21-07 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
Zo 22-07 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 28-07 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
Zo 29-07 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Wo 01-08 11.00 uur Ontvangst Norbertijnen op de Markt   
 
Za 04-08 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
Zo 05-08 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
    
Za 11-08 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
Zo 12-08 10.00 uur Martinuskerk  Samenzang 
 
Za 18-08 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang. Koffie na de Mis. 
Zo 19-08 10.00 uur Openluchtmis bij 80-jarige Mariakapel (H. Mis in de kerk vervalt)  
 
Za 25-08 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
Zo 26-08 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
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1934  
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Gerrit groeide op in een gezin van zeven kinderen. Zijn 
jeugdjaren werden gekenmerkt door veel buiten spelen. 
Na de ambachtsschool ging hij aan het werk als 
timmerman. Later kwam Gerrit bij de spoorwegen 
terecht en hij eindigde op de Page. Gerrit ontmoette Tilla 
tijdens een fietstochtje. De vonk sloeg over en ze 
trouwden voor de wet in 1958, in de hoop snel een huisje 
te bemachtigen. Toen dat lukte, trouwden ze in 1961 ook 
voor de kerk. De fiets bracht hen samen, beiden zijn altijd 
van fietsen blijven houden. Samen maakten ze mooie 
tochten, net zoals de tocht door het leven ook mooi was. 
Zelfs de moeilijke momenten droegen ze samen. Als 
vader was Gerrit niet streng. Hij gaf zijn kinderen de vrije 
hand om zichzelf te ontwikkelen. Hun welzijn was 
belangrijk voor hem. Gerrit had heel wat hobby’s: 
kaarten, op vakantie gaan, de moestuin en blaasmuziek. 
Maar zijn grote passie was toch fineerwerk. Met hemels 
geduld en met groot vakmanschap maakte hij de mooiste 
dingen. Samen met Tilla stond hij dan op beurzen waar 
hij ook ter plekke toonde hoe er gewerkt werd. Daarbij 
had Gerrit altijd veel aandacht van bezoekers en zeker 
van jongeren. De laatste jaren deed hij het rustiger aan. 
De leeftijd begon zijn tol te eisen. Toen Gerrit te horen 
kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, bleef hij toch hopen. 
Maar tussen wat we willen en wat de realiteit brengt, ligt 
een hemelsbreed verschil. Met Tilla dichtbij is hij zacht 
ingeslapen. Het laatste stukje fineerwerk van zijn leven 
was gelegd. In onze liefde en in onze gedachte blijft hij 
dichtbij ons. 
 
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid en 
voor uw blijken van medeleven. 
 
Tilla en kinderen 
 

 
Spreekuurtje 
 
De parochies H. Martinus en H. Norbertus houden elke 
eerste donderdag van de maand tussen 19.30 uur en 
20.30 uur een spreekuurtje.  
Enkele kerkbestuursleden zullen in wisselende samen-
stelling steeds aanwezig zijn. Op dit spreekuur kunt u 
terecht met uw vragen, zorgen en opmerkingen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om het reilen en zeilen van de 
parochies. Kom dus gerust, want samen kunnen we 
meer! Het spreekuur is op donderdag 5 juli 2018 vanaf 
19.30 uur in het zaaltje van de pastorie (tegenover de 
Aldi). Graag tot ziens op het inloopspreekuur! De koffie 
staat klaar. 
 
Oproep: openen en sluiten Mariakapel 
 
De Mariakapel in onze Martinuskerk wordt dagelijks 
bezocht door omwonenden en vele voorbijgangers. Er  
wordt de gelegenheid gegeven een kaarsje te branden, 
even tot bezinning te komen en te bidden. Om onze 
moeder God’s Maria iets te zeggen, ergens voor te 
bedanken of iets te vragen. We hebben gelukkig enkele 
vrijwilligers die zorgen dat de verbruikte kaarsen en 
dergelijke worden aangevuld en vervangen. Ze zorgen 
voor de bloemen die er wel eens worden gebracht en 
houden de kapel schoon. Hun inzet is geheel vrijwillig en 
verdient veel waardering! Ondergetekende staat garant 
voor het dagelijks openen en sluiten van de kapel. Daarbij 
helpt een kerkbestuurslid hem op zondag en maandag. 
We zoeken vrijwilligers die eenvoudigweg de Maria-
kapel willen openen (9.00u) en sluiten (19.00u) van 
dinsdag tot en met zaterdag. Wie zou dat willen doen? 
Het liefst iemand die meerdere (of alle) dagen in de week 
dit kan doen. Graag aanmelden bij mij. Alvast dank! 
Pastoor Kessels (T 0485 – 51 18 88) 
 
Volgende edities 
 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 22 augustus; 
3 oktober; 7 november en 12 december. LET OP: De kopij 
dient telkens in de week ervoor op de maandag te 
worden aangeleverd: voor de volgende editie is de 
deadline dus maandag 13 augustus. 
 
Kalender 2018 
 
Zo 19-08 10.00 Mis Mariakapel Touwslagersgroes 
Za 25-08  Tuinsale museum De Crypte 
Zo 02-09  Bedevaart Kranenburg 
Zo 09-09  Zonnebloemmis/ 
   Open Monumentendag 
 

Maandag 30 juli: Dagbedevaart naar 
de heilige Apollinaris in Remagen (D) 

 
Jaarlijkse bedevaartweken 
In Remagen aan de Rijn worden al meer dan 800 jaar de 
relieken van de heilige Apollinaris van Ravenna bewaard 
en vereerd. Deze heilige uit de tweede eeuw was 
bisschop en bracht velen op de weg van het geloof door 
zijn liefde voor de kerk, zijn krachtige verkondiging en de 
vele wonderen die ermee gepaard gingen. Tot op de dag 
van vandaag wordt hij vereerd en aangeroepen en zijn 
er talloze getuigenissen van mensen die troost, kracht 
en genezing ontvingen op zijn voorspraak. Gedurende 
de bedevaartweken van 21 juli tot 5 augustus wordt de 
hoofdreliek uit de Krypte naar de bovenkerk gebracht. 
Elke dag zijn er om 10.30 uur en 18.00 uur mooi 
opgeluisterde Eucharistievieringen en elke middag om 
15.00 uur een Pelgrimslof.  
 
Na elke dienst is er 
de gelegenheid om 
ook persoonlijk de 
zegen te ontvangen 
met de hoofdreliek 
door de zogenaamde 
”Hauptaufsetzung”. 
Elke pelgrim wordt dan afzonderlijk gezegend met de 
hoofdreliek van de heilige Apollinaris. Men kan de zegen 
voor zichzelf ontvangen of plaatsvervangend voor een 
ander die er zelf niet bij kan zijn. Aansluitend worden 
alle pelgrims in klooster en tuin gastvrij ontvangen met 

soep en brood of koffie met gebak. De kerk ligt 50 meter 
boven de Rijn en vanuit de tuin kan men genieten van 
een prachtig uitzicht op de rivier met zijn aangrenzende 
dorpen en op het Siebengebirge.  
 
Maandag 30 juli: een dag voor de Nederlanders 
Op deze ”Holländertag” zijn alle vieringen in het 
Nederlands. Dan gaan ook wij erheen om Gods zegen op 
voorspraak van de H. Apollinaris te ontvangen. Wij 
vertrekken om 7.15 uur vanaf het kerkplein in Mook en 
om 7.30 uur vanaf het kerkplein in Ottersum. Het 
vervoer regelen we met eigen auto’s. Rond 20.00 uur 
zijn we weer thuis. De kosten voor deze dag zijn € 20,- 
pp. en kunnen op de dag van vertrek contant worden 
voldaan. Eten en drinken worden door het klooster 
aangeboden tegen een vrijwillige bijdrage. U hoeft dus 
zelf niets mee te nemen, tenzij u een dieet heeft. 
 
Deelname 
U kunt zich opgeven via de parochietelefoon 
06-23766873 (Vera Dijkman). Graag aangeven of u kunt 
rijden en hoeveel personen er daarnaast nog mee 
kunnen als passagier. De chauffeur krijgt de benzine-
kosten vergoed. Pastoor Martinus en kapelaan 
Sebastian van het VOMMMM zullen beiden meegaan. 
 
Met vriendelijke groet en Gods zegen, 
Pastoor Martinus 
 
Tuin-sale 25 augustus 
 
Zaterdag 25 augustus a.s. is van 10.00 tot 13.00 uur voor 
de ingang van de St. Martinuskerk in Gennep de jaar-
lijkse tuin-sale van religieuze voorwerpen. De opbrengst 
is voor het onderhoud van het religieus museum De 
Crypte.  
Wie nog dergelijke voorwerpen in goede staat aan het 
museum wil schenken kan tijdig contact opnemen met 
pastoor Kessels: 0485-511888. 
info@parochie-martinus-gennep.nl 
 
 
Bedevaart Kranenburg 2 september  
 
Ieder jaar gaan we op de eerste zondag van september 
op bedevaart naar Kranenburg. De wandelaars vertrek-
ken ook dit jaar dus weer op 2 september om 6.30 op 
het kerkplein van de Martinuskerk. De fietsers 
vertrekken om 8.00 bij de Martinuskerk. We vieren in 
Kranenburg de H. Mis om 9.30 uur. Na de Mis is er nog 
een samenzijn met Kaffee und Kuchen, aangeboden 
door de parochie van Kranenburg. 
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Uw parochie vraagt uw steun  
 

 
“Voor niets gaat de zon op” 

zegt men. Dat is mooi... 
maar de parochie draait 
niet op zonne-energie! 

 
Onze parochie kan niet zonder financiële middelen. Het 
levensonderhoud van de priester, exploitatie en onder-
houd van het kerkgebouw, de benodigdheden voor de 
liturgie, enz. kosten geld. Iedereen is vrij om zelf de 
hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen.  
 
Wij zijn samen kerk! Samen zijn wij verantwoordelijk om 
zorg te dragen voor gezonde financiële middelen. Of 
kerken open blijven is enkel en alleen afhankelijk van de 
betrokkenheid van de mensen die er wonen! Of er in de 
toekomst kerken in de buurt zijn hangt mede van uw 
bijdrage af! 
 
Daarom vragen wij u om een bijdrage. U kunt dit 
overmaken op:  
 

NL61 RABO 0140 6106 42 
Ten name van parochie H. Norbertus.  

of 
NL95 RABO 0135 0361 19 
Ten name van parochie H. Martinus.  

 

 
In verband met kostenbesparing gaat onze voorkeur uit 
naar doneren via internetbankieren of automatische 
incasso. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dank-
baar! 
 
 
Wilt u ook een misintentie of stichting 
aan ons doorgeven? Dat kan! 
 
Misintentie 
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een 
overledene, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke 
zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, 
enz. De intenties worden bij de voorbeden in een 
Eucharistieviering vermeld. Het is een gebruik om voor 
een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te 
geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het 

offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de 
parochie te helpen in het onderhouden van de kerk-
gebouwen, de salarissen, verwarming, parochieblad, enz. 
Stipendium voor weekend en feestdagen: € 20,-. Stipen-
dium voor doordeweekse mis: € 10,-. 
 
Gestichte jaardienst 
Bij de parochie kunt u ook een gestichte jaardienst 
aanvragen.  D.w.z dat u voor een periode van vijf, tien of 
twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of meer van uw 
overleden familieleden. Het te betalen bedrag voor een 
gestichte jaardienst is: 

• voor 5 jaar: € 100,-.  
• voor 10 jaar: € 200,-.  
• voor 20 jaar: €400,-.  

Voor de aanvraag van een misintentie of een stichting 
neemt u contact op met de pastoor. 
 

 
Hulphond Nederland 
 
Wat is het fijn om  
te gaan en staan  
waar je maar kunt, 
zonder mensen 
te hoeven vragen: 
“Kun jij me even helpen?” 
Gelukkig ben ik 
bevoorrecht en 
mag vele wandeltochten 
maken zonder hulp  
van andere.  
 
 
Zo mag ik dit jaar voor de 45e keer deelnemen aan de 
4daagse in Nijmegen. Ik ben hier ook zeer dankbaar voor 
en natuurlijk trots dat ik deze mijlpaal mag behalen. 
Dat is ook de reden dat ik u vraag mij met een klein 
bedrag te sponsoren voor Hulphond Nederland. 
Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of 
geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond.  
 
Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw 
perspectief. Wilt u mij sponsoren kan dit via: 

C. Kersten 
NL72 RABO 0119374331 

t.n.v. Hulphond Nederland 2018. 
 

Alvast bedankt voor uw gave.  
Met vriendelijke groet, Carla Kersten. 
 

Kerkproeverij  15/16 september 
 
Onze parochies worden via de Nederlandse bisdommen 
opgeroepen om in september mee te doen aan Kerk-
proeverij/Back to church, een interkerkelijk initiatief om 
mensen uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk.  

 
Na een succesvolle introductie in Nederland, vorig jaar, 
staat voor 2018 het weekend van 15 september voor dit 
project in de agenda. De Nederlandse bisschoppen willen 
door middel van een brief dit initiatief nogmaals onder 
de aandacht brengen en mee aanbevelen. 
 
Vorig jaar werd vanuit de Raad van Kerken Nederland de 
oorspronkelijk Engelse actie “Back to Church” 
geïntroduceerd en ruim 20 kerkgenootschappen hebben 
de handen ineengeslagen om hiervan een succes te 
maken. KRO-NRCV en EO ondersteunden dit initiatief, 
samen met nog een aantal andere kerk-betrokken 
bedrijven en organisaties. Ook de Nederlandse bisschop-
pen schaarden zich achter het idee om kerkgangers te 
vragen voor een bepaalde zondag mensen uit hun eigen 
omgeving – bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, 
collega’s – uit te nodigen een keer mee naar de kerk te 
gaan. 
 
Verwelkomend zijn is goed, uitnodigend beter! 
 
De Back to Church beweging is inmiddels in 17 landen op 
gang gekomen. De onderliggende gedachte is dat er best 
veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk 
zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. 
In de brief aan de parochies staat daarover: ‘Veel 
parochianen zal dat mogelijk verbazen. Iedereen is toch 
welkom, de deur staat toch open? In de praktijk wordt 
dat niet zo ervaren. Niet alleen in de Katholieke Kerk. Alle 
deelnemende kerkgenootschappen herkennen dit. 
Allemaal erkennen ze dat de wederzijdse beeldvorming 
van kerkgangers en niet-kerkgangers vaak niet beant-
woordt aan de realiteit en een update behoeft. Allemaal 
herkennen ze ook dat iedereen verlangt verwelkomend 
te zijn, maar dat misschien toch niet zo is. En alle 
betrokken kerkgenootschappen beseffen dat verwel-
komend zijn goed is, maar uitnodigend beter.’ 
 

Een persoonlijke uitnodiging maakt het 
verschil maar dat vraagt van de kerkgangers 
om hun schroom te overwinnen en op de 
mensen om hen heen af te stappen: “Ga je 
met me mee naar de kerk?”.   
 
Vicaris Bultsma: ‘De actie is al een succes wanneer 
kerkgangers daadwerkelijk anderen hebben uitgenodigd 
en een geloofsgemeenschap dat kan vieren. Er wordt dan 
gebouwd aan een kerkcultuur die uitnodigend is en 
daarmee wordt de drempel om (weer) een keer naar de 
kerk te gaan lager. Of er op die uitnodiging wordt 
ingegaan en wat daarvan de gevolgen zullen zijn is vooral 
in Gods hand. Paulus beschrijft immers al hoe hij plantte, 
Apollos water gaf, maar God zorgde voor de groei (Vgl.  1 
Kor. 3,6).’ 
 
Het weekend van 15 en 16 september is uitgekozen als 
landelijk moment om een Back to Church-zondag te 
houden. Hartelijk welkom in een van onze kerken in 
Gennep! 
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Uw parochie vraagt uw steun  
 

 
“Voor niets gaat de zon op” 

zegt men. Dat is mooi... 
maar de parochie draait 
niet op zonne-energie! 

 
Onze parochie kan niet zonder financiële middelen. Het 
levensonderhoud van de priester, exploitatie en onder-
houd van het kerkgebouw, de benodigdheden voor de 
liturgie, enz. kosten geld. Iedereen is vrij om zelf de 
hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen.  
 
Wij zijn samen kerk! Samen zijn wij verantwoordelijk om 
zorg te dragen voor gezonde financiële middelen. Of 
kerken open blijven is enkel en alleen afhankelijk van de 
betrokkenheid van de mensen die er wonen! Of er in de 
toekomst kerken in de buurt zijn hangt mede van uw 
bijdrage af! 
 
Daarom vragen wij u om een bijdrage. U kunt dit 
overmaken op:  
 

NL61 RABO 0140 6106 42 
Ten name van parochie H. Norbertus.  

of 
NL95 RABO 0135 0361 19 
Ten name van parochie H. Martinus.  

 

 
In verband met kostenbesparing gaat onze voorkeur uit 
naar doneren via internetbankieren of automatische 
incasso. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dank-
baar! 
 
 
Wilt u ook een misintentie of stichting 
aan ons doorgeven? Dat kan! 
 
Misintentie 
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een 
overledene, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke 
zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, 
enz. De intenties worden bij de voorbeden in een 
Eucharistieviering vermeld. Het is een gebruik om voor 
een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te 
geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het 

offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de 
parochie te helpen in het onderhouden van de kerk-
gebouwen, de salarissen, verwarming, parochieblad, enz. 
Stipendium voor weekend en feestdagen: € 20,-. Stipen-
dium voor doordeweekse mis: € 10,-. 
 
Gestichte jaardienst 
Bij de parochie kunt u ook een gestichte jaardienst 
aanvragen.  D.w.z dat u voor een periode van vijf, tien of 
twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of meer van uw 
overleden familieleden. Het te betalen bedrag voor een 
gestichte jaardienst is: 

• voor 5 jaar: € 100,-.  
• voor 10 jaar: € 200,-.  
• voor 20 jaar: €400,-.  

Voor de aanvraag van een misintentie of een stichting 
neemt u contact op met de pastoor. 
 

 
Hulphond Nederland 
 
Wat is het fijn om  
te gaan en staan  
waar je maar kunt, 
zonder mensen 
te hoeven vragen: 
“Kun jij me even helpen?” 
Gelukkig ben ik 
bevoorrecht en 
mag vele wandeltochten 
maken zonder hulp  
van andere.  
 
 
Zo mag ik dit jaar voor de 45e keer deelnemen aan de 
4daagse in Nijmegen. Ik ben hier ook zeer dankbaar voor 
en natuurlijk trots dat ik deze mijlpaal mag behalen. 
Dat is ook de reden dat ik u vraag mij met een klein 
bedrag te sponsoren voor Hulphond Nederland. 
Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of 
geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond.  
 
Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw 
perspectief. Wilt u mij sponsoren kan dit via: 

C. Kersten 
NL72 RABO 0119374331 

t.n.v. Hulphond Nederland 2018. 
 

Alvast bedankt voor uw gave.  
Met vriendelijke groet, Carla Kersten. 
 

Kerkproeverij  15/16 september 
 
Onze parochies worden via de Nederlandse bisdommen 
opgeroepen om in september mee te doen aan Kerk-
proeverij/Back to church, een interkerkelijk initiatief om 
mensen uit te nodigen (weer) mee te gaan naar de kerk.  

 
Na een succesvolle introductie in Nederland, vorig jaar, 
staat voor 2018 het weekend van 15 september voor dit 
project in de agenda. De Nederlandse bisschoppen willen 
door middel van een brief dit initiatief nogmaals onder 
de aandacht brengen en mee aanbevelen. 
 
Vorig jaar werd vanuit de Raad van Kerken Nederland de 
oorspronkelijk Engelse actie “Back to Church” 
geïntroduceerd en ruim 20 kerkgenootschappen hebben 
de handen ineengeslagen om hiervan een succes te 
maken. KRO-NRCV en EO ondersteunden dit initiatief, 
samen met nog een aantal andere kerk-betrokken 
bedrijven en organisaties. Ook de Nederlandse bisschop-
pen schaarden zich achter het idee om kerkgangers te 
vragen voor een bepaalde zondag mensen uit hun eigen 
omgeving – bijvoorbeeld familie, vrienden, buren, 
collega’s – uit te nodigen een keer mee naar de kerk te 
gaan. 
 
Verwelkomend zijn is goed, uitnodigend beter! 
 
De Back to Church beweging is inmiddels in 17 landen op 
gang gekomen. De onderliggende gedachte is dat er best 
veel mensen zijn die graag (opnieuw) eens naar de kerk 
zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. 
In de brief aan de parochies staat daarover: ‘Veel 
parochianen zal dat mogelijk verbazen. Iedereen is toch 
welkom, de deur staat toch open? In de praktijk wordt 
dat niet zo ervaren. Niet alleen in de Katholieke Kerk. Alle 
deelnemende kerkgenootschappen herkennen dit. 
Allemaal erkennen ze dat de wederzijdse beeldvorming 
van kerkgangers en niet-kerkgangers vaak niet beant-
woordt aan de realiteit en een update behoeft. Allemaal 
herkennen ze ook dat iedereen verlangt verwelkomend 
te zijn, maar dat misschien toch niet zo is. En alle 
betrokken kerkgenootschappen beseffen dat verwel-
komend zijn goed is, maar uitnodigend beter.’ 
 

Een persoonlijke uitnodiging maakt het 
verschil maar dat vraagt van de kerkgangers 
om hun schroom te overwinnen en op de 
mensen om hen heen af te stappen: “Ga je 
met me mee naar de kerk?”.   
 
Vicaris Bultsma: ‘De actie is al een succes wanneer 
kerkgangers daadwerkelijk anderen hebben uitgenodigd 
en een geloofsgemeenschap dat kan vieren. Er wordt dan 
gebouwd aan een kerkcultuur die uitnodigend is en 
daarmee wordt de drempel om (weer) een keer naar de 
kerk te gaan lager. Of er op die uitnodiging wordt 
ingegaan en wat daarvan de gevolgen zullen zijn is vooral 
in Gods hand. Paulus beschrijft immers al hoe hij plantte, 
Apollos water gaf, maar God zorgde voor de groei (Vgl.  1 
Kor. 3,6).’ 
 
Het weekend van 15 en 16 september is uitgekozen als 
landelijk moment om een Back to Church-zondag te 
houden. Hartelijk welkom in een van onze kerken in 
Gennep! 
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Dit keer staat de pagina in het teken van De zomervakantie! 

 
 

KINDERPAGINA 

 

Dit keer een pagina om lekker te kleuren 
en puzzelen; op de achterbank van de 
auto als je lang moet rijden of lekker 

thuis aan tafel als het een dagje niet zo´n 
mooi weer is. 

 
We wensen jullie allemaal een heerlijke 
vakantie en hopen jullie na de vakantie 

weer te zien bij één van onze leuke 
vieringen. 
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