
Challenge: 40 dagen  
 
Het was weer een geweldig Carnavalsfeest. Inmiddels hebben we samen Aswoens-
dag gevierd en het askruisje ontvangen, het begin van de Veertigdagentijd.  
De veertigdagentijd (ook wel vastentijd) is voor christenen een periode van vasten en 
bezinnen in voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint op Aswoensdag en eindigt 
een aantal weken later op Stille Zaterdag.  
 
Ga de uitdaging aan om 40 dagen: 

• Minder te eten en te drinken 
• Minder de auto te gebruiken 
• Vaker de computer en sociale media uit te zetten 
• Vaker te bidden, om innerlijk tot jezelf te komen en om God vergeving te 

vragen voor je zonden 
• Vaker iets te doen uit liefde voor de ander 

 
Mede namens het kerkbestuur wens ik u een hele goede Veertigdagentijd en een 
mooie voorbereiding op Pasen! 
Pastoor Kessels 
 
Vastenactie voor Zambia 2018 
 
Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het 
Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief. 
In 1991 hebben ze het Households In Distress (HID)-programma opgezet. Het doel 
van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voor-
lichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. Op pagina 2 meer hierover. 
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Kinder-Carnavalsmis  
 
Zondag 4 februari stond de Eucharistieviering in het 
teken van de Kinder-Carnavalsmis. Samen met de Colo-
radokevers en ons kinderkoor o.l.v. Jacqueline Fijnaut 
hebben wij er weer een hele mooie viering van gemaakt.  
 

 
 

 
 
 
 
Aswoensdag  
Om het begin van de Veertigdagentijd te hebben we op 
woensdag 14 februari in de Martinuskerk aswoensdag 
gevierd. Op die dag zijn wij 
naar de kerk gegaan en 
hebben het askruisje on-
tvangen. Het askruisje laat 
ons eraan herinneren dat 
ons leven vergankelijk is, 
niet meer dan stof en as, en 
dat een mens vergeving 
moet vragen aan God voor 
zijn begane zonden, om 
verlicht en gezuiverd op te 
gaan naar Pasen. 
 
 
 
 

Vastenactie 2018  
 
Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in voor een 
project in Mbala in Zambia (Afrika). De zusters helpen 
daar kinderen en volwassenen die het moeilijk hebben.  
 
Gezinnen economisch zelfstandig maken 
Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve 
mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of 
alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen 
hebben - tussen de 0 en 6 euro per week - en die 
gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden 
tellen. Het doel van dit project is om de onafhanke-
lijkheid van deze mensen te vergroten door ze te trainen 
op ondernemerschap en manieren om in hun levens-
onderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld 
leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en 
uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starters-
pakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. Na drie 
jaar hebben de deelnemers aan het programma vol-
doende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In 
totaal bereiken we met dit project 15,700 mensen in de 
Mbala-regio in Zambia, waarvan 12,600 indirect.  
 
Een investering die levens verandert! 
Afhankelijk van hun situatie, verdienen de armste 
mensen in en om Mbala tussen de € 0 tot € 100 per jaar, 
oftewel tot maximaal € 8,30 per maand. Het HID-
programma komt deze families te hulp en helpt ze op  
eigen benen te staan. De deelnemers aan het program-
ma kiezen zelf hoe ze hun inkomsten willen verhogen. 
Vervolgens worden ze getraind en krijgen ze een klein 
startkapitaal en eventueel middelen, zoals maiszaad of 
jonge vis om op te kweken. Na drie jaar kunnen de 
gezinnen op eigen benen staan.  
 

 
Wilt u dit project steunen? 
Dat kan door geld over te maken op de volgende 
rekening: NL21 INGB 000 000 5850 

 
Vragen aan de organisatie?  info@vastenactie.nl 
Tel.nr. 070 - 779 6008 
 
 

Gouden jubileum dameskoor 
H. Martinusparochie Gennep 

1968-2018 
 
Ons kerkelijk dameskoor viert haar gouden jubileum op 
zondag 15 april 2018. Op die dag zullen we beginnen met 
de Eucharistieviering om 10.00u in de Martinuskerk. 
Natuurlijk zorgt ons dameskoor o.l.v. Steven Gerrits voor 
de muzikale opluistering. Ná de Eucharistieviering wordt 
er een receptie gehouden in de parochietuin en –zaal. 
Tijdens deze receptie zullen er via een beamer foto’s 
worden gepresenteerd van 50 jaar dameskoor. Er zal in 
de volgende Gennepenaar een uitgebreid artikel volgen. 
 
 
NL doet. Doet u ook mee?  
 
In het kader van NLDOET, zijn er diverse projecten 
waarvoor de vrijwillige hulp van mensen wordt gevraagd.  

 
Ook het project van ‘het groen rondom de Sint 
Martinuskerk’ is zo’n project. Op zaterdag 9 maart 2018 
vanaf 9.30 uur willen we het groen aan de zijkant van de 
kerk, rondom de oude eikenboom, opschonen en ver-
beteren. Ook willen we het nieuwe kerkplein en de 
groenstrook klaarmaken voor het voorjaar. Een van de 
vaste tuinmannen is om medische redenen een tijdje uit 
de running, dus alle hulp is van harte welkom. Houdt u 
van een beetje buitenwerk? Er is gratis frisse lucht, koffie 
en iets lekkers. En natuurlijk een goed gevoel als het werk 
is gedaan. Kom ook en doe ook mee. Doe niet uw beste 
kleding aan. U kunt zich aanmelden bij de pastoor tel: 
511888 of bij Dory tel: 514778. Hopelijk tot 9 maart. De 
koffie staat klaar!  
 
 
Gerardus Kalender 2018 nog te 
verkrijgen tot 1 maart  
 
Voor meer info: 
 
C. Kersten 
Fazantstraat 33 
Gennep 
Tel: 0485-517420  
 
 
 
 

Wandelen voor de rolstoelbus  
Norbertus wandeltocht 
  
De wandeltocht is op zaterdag 31 maart 2018. De afstan-
den zijn: 5, 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer. 
Start: 40 kilometer van 7.00 uur tot 9.00 uur. 

25 kilometer van 7.00 uur tot 11.00 uur 
15 en 20 kilometer van 8.00 uur tot 12.00 uur 
5 (rolstoeltoegankelijk) en 10 kilometer van 
9.00 uur tot 14.00 uur. 

  
De 5 kilometertocht is zeer geschikt voor een gezins-
wandeling. De tocht leidt weer door de mooie omgeving 
van Gennep en de Maasheggen. De bijdrage die wordt 
gevraagd is 5 euro. Kinderen 2 euro. De opbrengst van de 
wandeltocht is bestemd voor de rolstoelbus. 
Start en eindbestemming: Zorgcentrum Norbertushof, 
Kleermakersgroes 20 te Gennep. 
Er zullen onderweg weer een aantal rustplaatsen worden 
ingericht. Daar zijn diverse consumpties te verkrijgen. 
De opbrengst hiervan komt ook ten goede van de Rol-
stoelbus. 
  
Alvast onze hartelijke dank, 
Namens de Vrienden van Norbertus 
 
Suus Knevel 
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Beide parochies: 
Pastoor: G. Kessels, Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88, E info@parochie-martinus-gennep.nl 
Kosten misintenties door de week:€ 10 ,-  Kosten misintenties weekend: €  20 ,-
Vermelding misintenties: wekelijks in de VIAgennep.  
Dopen/huwelijken/bezoeken/ziekenbezoek ziekenhuis: via de pastoor. 

St. Martinuskerk, Martinushof 2 Gennep 
Kantoor: Via pastoor, Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88 
Internet: 
Uitvaarten: 
Kerkbijdrage: 
Andere bet.: 

www.sintmartinusgennep.nl E info@parochie-martinus-gennep.nl 
via pastoor 
NL 9 5  RABO 0135 036119 
NL 74 RABO 0135 0353 33 

St. Norbertuskerk, Norbertplein 1 Gennep 
Kantoor: Do 18.45-19 .45 u. in het kantoor van de kerk, Norbertplein 1, 6 591 XA Gennep 

T (0 485) 51 51 0 0  
Internet: 
Uitvaarten: 
Kerkbijdrage: 

www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl 
Via M 06 24 59 33 85 
NL 61 RABO 0140 6106 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koren en diensten 
 
Za 24-02 17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 25-02 10.00 uur Martinuskerk Dameskoor 
 
Za 03-03 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 04-03 10.00 uur Martinuskerk Samenzang  
 
Za 10-03 17.45 uur Norbertuskerk Kinderkoor. Presentatieviering communicanten 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 11-03 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
 
Za 17-03 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang. Koffie na de Mis 
  19.00 uur Martinuskerk Dameskoor 
Zo 18-03 10.00 uur Martinuskerk Koor Esperance. Koffie na de Mis 
 
Za 24-03 17.45 uur Norbertuskerk Kinderkoor. Palmpasenviering 
  19.00 uur Géén H.Mis 
Zo 25-03 10.00 uur Martinuskerk Samenzang. Palmpasenviering 
 
In de volgende Gennepenaar: De verdeling van de vieringen in de Goede Week. Let op! Het is net zoals 
vorige jaren anders dan in de gewone weekenden, dus graag uw bijzondere aandacht zodat u niet aan een 
gesloten deur staat. 
 

In memoriam 
 

Rieky Janssen-Driessen 
 

* 06-07-1950 
† 12-01-2018 

 
Op 12 januari 2018 is ons lid Rieky Janssen-Driessen 
overleden. Zij was lid van het gemengd koor van de 
Parochie St. Norbertus  van Gennep-Zuid vanaf het eerste 
uur van oprichting in 1981. Ook was ze jaren lang 
bestuurslid. We hebben afscheid genomen op de avond-
wake op dinsdag 16 januari waar er een afscheidsdienst 
was en waar ons koor heeft gezongen in een volle 
St. Norbertus kerk. De crematie was op 17 januari 2018 in 
het crematorium Waalstede in Nijmegen. 
 
We zullen haar missen met haar vrolijke lach. 
  
Voorzitter Gemengd Koor, 
Piet van Schijndel 
 

In memoriam 
 

Door Roersch-Rütter 
 

* 03-05-1925 
† 10-02-2018 

 
 
 
 
 
 

Mijn zeer geliefde schat 
aanvaardt dit kleine geschenk 

Dit is een teken dat ik aan u denk 
Gij hebt mijn hart genomen 

en daarom ben ik bij u gekomen 
Gij moge het niet vergeten 
met een vriendelijke lach 

wens ik je goeden dag 
Bloemen verwelken en rozen vergaan 
doch onze liefde blijft eeuwig bestaan. 

 
(Lang geleden geschreven door Karel voor Door.) 

 
Voor uw steun en medeleven rondom het overlijden  

van Door willen wij u hartelijk bedanken. 
Wim en Els, Mia en Frits, Peter en Hetty, Hanny en Coby 

Doortje en Ruud, Carla en Martin, Oma’s klein- en 
achterkleinkinderen. 

 

Gestichte jaardienst voor 
emeritus Deken Huisman 

 
Uit dankbaarheid voor de vele verdiensten van emeritus 
Deken Huisman voor onze parochie heeft het kerkbe-
stuur besloten een jaardienst te stichten. Dat wil zeggen 
dat we tien jaar lang, vanaf 2018 tot en met 2028, op een 
zaterdag/zondag rond 10 mei (zijn geboortedag) voor 
hem een misintentie laten lezen. We willen op deze 
manier verbonden blijven met deken Huisman en hem in 
gebed en eucharistie aanbevelen bij God. 
 
 

 
 
Wilt u ook een misintentie of stichting 
aan ons doorgeven? Dat kan! 
 
Misintentie 
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een over-
ledene, 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 Eucharistie-
viering vermeld. Het is een gebruik om voor een mis-
intentie 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 kerkgebouwen, de 
salarissen, verwarming, parochieblad, enz. 
 
Gestichte jaardienst 
Bij de parochie kunt u ook een gestichte jaardienst aan-
vragen. 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. 
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Mijn kerk, mijn gemeenschap... 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Wat is de kerk ons waard…? 
 

 
 
 
 

Mijn kerk, mijn gemeenschap... 
 
De Norbertuskerk en de Martinuskerk zijn ooit gebouwd 
door onze (voor)ouders als het hart van onze stad Gen-
nep. Vanaf de geboortedatum tot nu toe bleek de kerk 
die centrale functie inderdaad te vervullen: alle grote 
momenten van het leven vonden er een plek, maar ook 
in het gewone leven en werken van alledag speelde het 
kerkgebouw een centrale rol… 
 

De zorg voor deze kerken 
Komt anno 2018 ons toe… 

 
‘Ons’ dat zijn de huidige inwoners van Gennep…Want 
zoals al eerder benadrukt, wordt een kerk niet betaald 
door staat of gemeente, noch door de paus of bisschop, 
maar door mensen uit de stad zelf die zich verbonden 
voelen met de kerkgebouwen en die hun steentje bij-
dragen om de gebouwen overeind te houden. Een kerk 
leeft daarom enkel en alleen van wat mensen doneren. 

De parochiegemeenschap Gennep bestaat uit 
twee zelfstandige parochies: de Norbertusparochie en de 
Martinusparochie. Om inzicht te geven in de totale ont-
vangsten en uitgaven zal er in de volgende Gennepenaar 
een overzicht zijn van ontvangsten en uitgaven van de 
twee parochies gezamenlijk. 

Zoals uit dat overzicht zal blijken, zijn de in-
komsten van de parochies wederom gedaald. Helaas 
wijken wij hiermee niet af van de landelijke trend. Het is 
niet meer voor iedereen vanzelfsprekend om deel te 
nemen aan de kerkbijdragen. Mede door de afname van 
het aantal uitvaarten dalen ook de ontvangen stipendia. 
De personeelskosten betreffen voornamelijk het salaris 
van de pastoor, huishoudelijk personeel en vergoedingen 
aan organisten en dirigenten. Het grootste deel van de 
uitgaven betreffen de kosten van het onroerend goed. In 
het overzicht zullen deze kosten per gebouw zijn 
gespecificeerd. 

De afgelopen jaren hebben wij een aantal 
noodzakelijke restauratiewerkzaamheden aan de kerken 
in Gennep moeten uitvoeren. Zoals blijkt, worden wij 
geconfronteerd met dalende inkomsten terwijl de kos-
ten, mede ten gevolge van het onderhoud van de twee 
kerken, fors zijn.  
 
Om op termijn financieel de eindjes aan elkaar te 
kunnen knopen, vraagt het kerkbestuur om uw hart te 
laten spreken en uw kerk, uw parochiegemeenschap, te 
steunen. Aan allen, die de parochies reeds steunen, 
zeggen we: Dank u wel!!! Aan allen die erover nadenken 
de kerk (ook) in financiële zin mee te dragen, moedigen 
we aan een bedrag over te maken!  

 
 

Bijdrage voor H. Martinus kunt u storten op: 
 IBAN: NL99RABO135035333   

Bijdrage voor H. Norbertus kunt u storten op: 
 IBAN: NL61RABO140610642 

 
Of kerken open blijven is enkel en alleen afhankelijk van 
de betrokkenheid van de mensen die er wonen! Het 
bisdom sluit geen kerken: het volgt enkel de ontwik-
kelingen ter plaatse. Als parochies het financieel niet 
meer redden zit er geen andere oplossing meer in dan 
het bisdom te vragen de kerk aan de eredienst te 
onttrekken en te sluiten. 
 

Of er in de toekomst kerken in de buurt zijn… 
hangt van u af! 

 
Onze kerken zijn mooie en prominente gebouwen in 
onze stad Gennep. Het zijn plaatsen van eredienst, stilte 
en gebed, de plaatsen ook waar vele kinderen gedoopt 
worden en de Communie en het Vormsel doen en waar 
we regelmatig samen komen voor het afscheid van lieve 
dierbaren. Bovenal zijn er wekelijks inspirerende vie-
ringen! 
 

Wat zijn de kerken u waard?  
Laat uw hart spreken door uw kerkbijdrage! 

 
Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, 
voor anderen? Want dat willen we graag zijn, én blijven. 
Omdat de kerk als instituut geen subsidies krijgt, is de 
parochie financieel afhankelijk van de bijdragen van haar 
leden. 

Uw gift is zeer welkom: elke gift, groot of klein, 
eenmalig of jaarlijks. Maar als we een richtbedrag mogen 
noemen, dan is dat net geen tientje per maand. Dat 
klinkt misschien als merkwaardig bedrag, maar we volgen 
in deze de tariefstelling van het Bisdom Roermond. Het 
richtbedrag voor 2018 en komende jaren is vastgesteld 
op € 110,- op jaarbasis. 

Vanouds geldt dat wanneer men gedurende een 
bepaalde tijd voor dit normbedrag meedoet aan de kerk-
bijdrage, er bij een uitvaart of andere bijzondere gelegen-
heden geen stipendium in rekening wordt gebracht. Zo 
wordt van de ‘rekening’ voor genoemde diensten het 
bedrag afgetrokken dat de laatste vier jaar aan kerkbij-
drage is betaald. Neemt u gerust contact op met pastoor 
als u hiervan gebruik wilt maken! 
 
Helpt u pastoor, het kerkbestuur en vele vrijwilligers om 
een kerkgemeenschap van blijvende waarde in stand te 
houden!  
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Jubileumweekend  
Harmonie  Unitas et Fidelitas   

 
In de vorige Gennepenaar was er reeds een vooraan-
kondiging. In deze en volgende edities zult u verder op de 
hoogte gehouden worden van het Jubileumweekend 
(8-10 juni 2018) van onze kerkelijke harmonie. Ze viert dit 
jaar haar 200 jarig bestaan. Bij deze de nieuwe flyer 
waarin u uitgenodigd wordt om deze activiteiten nu al te 
reserveren in uw agenda. Het belooft een fantastisch 
weekend te worden! 

 
 
Struikelstenen in Gennep  
 
Misschien hebt u weleens gehoord van struikelstenen. 
Het zijn steentjes van 10x10 cm, met een messing boven-
plaatje met daarin gegraveerd de gegevens van Joden 
en anderen die in de 2e Wereldoorlog zijn afgevoerd 
naar concentratiekampen. Zaterdag 21 april worden 
er 22 struikelstenen geplaatst voor de Gennepse Joden 
die uit het straatbeeld van Gennep weggehaald werden 
om te worden vermoord ergens ver weg. Kinderen, zoals 
Selly, 10 jaar oud, Nanny, 12 jaar oud, jong volwassenen, 

volwassenen en ouderen. Ze komen terug in Gennep, op 
de plek waar ze woonden en vanwaar ze werden gede-
porteerd. Bijna niet voor te stellen, de weg naar Vught en 
Westerbork, de treinwagons, gezinnen uit elkaar ge-
sleurd. Het ene moment in Gennep wandelend tussen de 
andere Gennepenaren en even later weggerukt en 
vermoord. Gunther Demnig is wereldwijd initiatiefnemer 
voor de struikelstenen. Zaterdag 21 april komt hij per-
soonlijk alle Gennepse struikelstenen plaatsen op de 
adressen waar deze Gennepenaren woonden: Markt 15, 
Houtstraat 4-6, Zandstraat 6, Zandstraat 40, Brugstraat 
16, Spoorstraat 123, Middelweg 32 en Nijmeegseweg 34. 
Het kerkbestuur St. Norbertus en St. Martinus hecht 
groot belang aan het levend houden van onze eigen 
Gennepse geschiedenis. Daarom  heeft het kerkbestuur 
besloten om een klein steentje bij te dragen aan dit 
mooie initiatief van de Stichting Monarch de kosten van 
een struikelsteen voor haar rekening te nemen. Naast de 
plaatsing van de struikelstenen verschijnt ook een boek-
werkje en wordt er lesmateriaal gemaakt voor de Gen-
nepse jeugd. Om zo bij te dragen aan de bewustwording 
van wat er kan gebeuren als extremisme de kop op 
steekt of als er onderscheid gemaakt wordt naar her-
komst, ras, geslacht of wat dan ook.  
 
 
Hartelijk dank aan onze vrijwilligers 
op de oude begraafplaats!!! 
 
Als gevolg van de zware storm in januari dit jaar was er 
een conifeerboom omgewaaid nabij de oude Martinus-
toren.  
 

 
 
Gelukkig viel de schade bij de graven mee. Maar het 
was een behoorlijk karwei om de grote conifeer op te 
ruimen. Hiervoor kwamen vrijwillig de mannen in actie 
die zorg dragen voor het onderhoud van het oude 
kerkhof. Heel erg bedankt voor jullie hulp!!! 
 

Kunt u niet meer naar de kerk komen 
voor het ontvangen van 

de H. Communie?  
 
Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in de 
gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te gaan. 
Aan hen wordt thuis, in het zorgcentrum of in het zieken-
huis door de pastoor de Communie gebracht. 
 

 
 
Het uitreiken van de heilige Communie willen we in onze 
parochiegemeenschap met grote waardigheid doen. Deze 
taak is allereerst toebedeeld aan de priesters en diakens. 
Als de omstandigheden dat vragen kunnen katholieke 
gelovigen – alleen in goed overleg met de pastoor – de 
Communie uitdelen aan zieken.  
 

Kunt u niet meer naar de kerk komen en wilt u graag de 
heilige Communie ontvangen? Neemt u dan contact op 
met pastoor Kessels. 0485-511888. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor onze kinderen!  
 
Op zaterdag 10 maart presenteren alle communicanten 
van dit jaar zich aan de parochie in de Presentatieviering 
om 17.45u in de Norbertuskerk. Kom je kijken wie het 
zijn? Tot dan! 
 
Nu alvast een leuke knutsel die past bij het thema van de 
communieviering: “Samen Stralen, Samen zijn we één”. 
Plak de pagina eerst op stevig papier, kleur de plaatjes 
van de kinderen en teken jezelf in het lege gezichtje. Plak 
het nu tot een mooie kring. Succes! 
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Vroeger (45)  
Mijn leven als misdienaar 
 
HERINNERINGEN 
Er is iets vreemds met herinneringen. 
Zo kan ik mij nog helder voor de geest 
halen wat er 70 jaar geleden tijdens 
de oorlog of in mijn misdienaarstijd 
gebeurde. Maar vraag me niet wat er 
bijvoorbeeld in 1982 gebeurde. Ik kan 
niet één gebeurtenis noemen of ik zou 
mijn agenda van 1982 erbij moeten 
halen. Zo weet ik nog precies wat we op 17 sept. 1944 
(tijdens de landing van de bevrijders) gegeten hebben; 
namelijk schorseneren, maar wat er voor tien dagen 
terug op tafel stond weet ik echt niet meer! 
 
PROCESSIES 
Als misdienaar was ik altijd gek op processies. Ook de 
Hoogmis vond ik veel mooier dan de in mijn ogen wat 
saaie Missen die door de week werden gelezen. Maar ik 
had wel een bepaalde voorkeur.  
De processie naar KATWIJK was natuurlijk een echte 
“topper”. Ook KEVELAER stond hoog op mijn lijstje, maar 
het mooist vond ik altijd de processies in de eigen 
parochie, met name de Sacramentsprocessie en de  
processie voor de vruchten der aarde.  

 
Tijdens de sacramentsprocessie waren de straten mooi 
versierd met sparre boompjes en overal stonden de 
geel/witte vlaggetjes langs de straten. Ook waren er op 
twee of drie plaatsen langs de weg “rustaltaren” opge-

steld, vaak door de buurtschappen gemaakt. Overal 
biddende en zingende mensen langs de route. Op een 
plaats was zelfs een leunstoel klaargezet, waar de 
pastoor even echt kon rusten. Ik voelde mij  net als of ik 
in een carnavalsoptocht meeliep. Ik vond het prachtig. 
Een andere processie waar ik altijd veel plezier aan 
beleefde was die “voor de vruchten der aarde”  Deze trok 
door de veldwegen en over paden, meestal in het voor-
jaar. Zo ook die keer dat de pastoor niet naar de weers-
verwachting had geluisterd (bestond toen nog niet) en 
het de hele nacht had geregend. De veldwegen waren 
modderpoelen geworden!! Wij als misdienaars moesten 
met kruis en flambouwen voorop lopen. Na tien meter 
stonden mijn schoenen al vol water. De mooie witte 
lakschoentjes van de bruidjes zaten vol modder, evenals 
hun smetteloos witte bruidsjurkjes, die kregen een don-
kerbruine onderkant. Ze sprongen van de ene graspol 
naar de andere. Het leek wel de ”Springprocessie in 
Echternach” Deken Huisman zou dit anders gedaan heb-
ben. Hij zou met Sinte Clara zijn gaan “smoezen” (lief 
praten) en haar een worst hebben beloofd al ze voor 
goed weer zou zorgen. In negen van de tien keer lukte 
dat als we in Gennep gingen douwtrappen met Hemel-
vaart. Een keer is het goed mis gegaan. Het regende toen 
we aan de Niersdijk vertrokken en het regende nog 
steeds toen we op de Ysheuvel aankwamen!!! Wat was 
er mis gegaan tussen de heilige Clara en de Deken? Was 
de aangeboden worst niet in de smaak gevallen? Of te 
klein? Of had de heilige Clara last van vrouwelijke nuk-
ken? Blijkbaar is hun onenigheid weer bijgelegd, want de 
laatste keren ging het telkens weer prima! 
 

 
 
Wat is de lering uit dit verhaal ? Wij kunnen als mens van 
alles regelen en proberen dingen naar onze hand te 
zetten, maar de natuur (lees: God als u wilt) doet toch 
wat hij wil!!! 
 
Nijmegen (vanuit CWZ) 
10 februari 2018 
Jan Eikholt (Gzn.) 
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saaie Missen die door de week werden gelezen. Maar ik 
had wel een bepaalde voorkeur.  
De processie naar KATWIJK was natuurlijk een echte 
“topper”. Ook KEVELAER stond hoog op mijn lijstje, maar 
het mooist vond ik altijd de processies in de eigen 
parochie, met name de Sacramentsprocessie en de  
processie voor de vruchten der aarde.  

 
Tijdens de sacramentsprocessie waren de straten mooi 
versierd met sparre boompjes en overal stonden de 
geel/witte vlaggetjes langs de straten. Ook waren er op 
twee of drie plaatsen langs de weg “rustaltaren” opge-

steld, vaak door de buurtschappen gemaakt. Overal 
biddende en zingende mensen langs de route. Op een 
plaats was zelfs een leunstoel klaargezet, waar de 
pastoor even echt kon rusten. Ik voelde mij  net als of ik 
in een carnavalsoptocht meeliep. Ik vond het prachtig. 
Een andere processie waar ik altijd veel plezier aan 
beleefde was die “voor de vruchten der aarde”  Deze trok 
door de veldwegen en over paden, meestal in het voor-
jaar. Zo ook die keer dat de pastoor niet naar de weers-
verwachting had geluisterd (bestond toen nog niet) en 
het de hele nacht had geregend. De veldwegen waren 
modderpoelen geworden!! Wij als misdienaars moesten 
met kruis en flambouwen voorop lopen. Na tien meter 
stonden mijn schoenen al vol water. De mooie witte 
lakschoentjes van de bruidjes zaten vol modder, evenals 
hun smetteloos witte bruidsjurkjes, die kregen een don-
kerbruine onderkant. Ze sprongen van de ene graspol 
naar de andere. Het leek wel de ”Springprocessie in 
Echternach” Deken Huisman zou dit anders gedaan heb-
ben. Hij zou met Sinte Clara zijn gaan “smoezen” (lief 
praten) en haar een worst hebben beloofd al ze voor 
goed weer zou zorgen. In negen van de tien keer lukte 
dat als we in Gennep gingen douwtrappen met Hemel-
vaart. Een keer is het goed mis gegaan. Het regende toen 
we aan de Niersdijk vertrokken en het regende nog 
steeds toen we op de Ysheuvel aankwamen!!! Wat was 
er mis gegaan tussen de heilige Clara en de Deken? Was 
de aangeboden worst niet in de smaak gevallen? Of te 
klein? Of had de heilige Clara last van vrouwelijke nuk-
ken? Blijkbaar is hun onenigheid weer bijgelegd, want de 
laatste keren ging het telkens weer prima! 
 

 
 
Wat is de lering uit dit verhaal ? Wij kunnen als mens van 
alles regelen en proberen dingen naar onze hand te 
zetten, maar de natuur (lees: God als u wilt) doet toch 
wat hij wil!!! 
 
Nijmegen (vanuit CWZ) 
10 februari 2018 
Jan Eikholt (Gzn.) 
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