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St. Norbertusparochie
In deze editie o.a.:

Gennep

Jubilarissen Dameskoor Martinuskerk

St. Martinusparochie

Veertigdagentijd: een tijd van “onderweg”;
* vanuit een heel mooi Carnaval,

Door Gennep grootst gevierd met een schitterende optocht, enthousiaste prinsen,
Daan de Kiep als primeur op de zitting, een bijzondere gezinsmis en natuurlijk de
afsluiting met het askruisje, tevens start van de veertigdagentijd!

* in afwachting van een nieuwe paus,

nne van Peer, dochter van Warner en Jenny van Peeroon, Pr. Bernhardlaan
8. Van harte proficiat!
in afwachting
van een

nieuwe paus

aan trouwen

De jongerengroep van Venray, het dekenaat waar we nu bij horen, zamelt geld in om
naar de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro (Brazilië) te gaan, waar ze zullen
vieren met de nieuwe paus. Wie zal het worden? De weddenschappen zijn geopend!
Op zaterdagavond 26 januari werden 3 dames van het
Doe mee op www.identitydepeel.nl/pope-poule !
Dameskoor/gelegenheidskoor van de Martinuskerk
gehuldigd:
 Doortje Last-van Geffen, 12,5 jaar lid.
 Ria Vullings, 12,5 jaar lid;
 Truus
Cuppen-Goossens,
40 jaar
lid;
Dat
doen
we niet door
slaafs
ons aan regeltjes te houden; misschien wel
Wij wensen hen proficiat met het jubileum en de
vasten,
maar
het
kan
ook
anders:
minder roken, afspraken attenter
huldiging en veel dank voor de inzet!

* invulling gevend aan de veertigdagentijd,

door echt
nakomen,
minder digitaal en meer echt contact, een keer vaker naar de kerk, een moment van
Geslaagde
Carnaval
rust, bezinning
en gebed op een dag, wat geven aan de Vastenactie…
Carnaval kreeg dit jaar nog een bijzonder tintje door de
gezinsmis, een week eerder, als “opwarmertje” naar dit
grote feest. Mede door joekskapel “Nève d’n diepvries”,
vieren we’t op
zaterdag
maart met de kinderen van beide parochies in Gennepde Dit
Coloradokèvers,
Bombakkes,
het23
organiserend
comité
en (zie
vooralverderop
alle verklede
werd het een
Zuid
inkinderen
deze Gennepenaar
voor meer informatie) en op zondag 24 maart
bijzondere Mis. Iedereen dank daarvoor, op naar de
als
plechtige
Hoogmis
in
de
Martinuskerk,
gezinsmis van Palmpasen!

* met de tussenstap van Palmpasen,

Gaan trouwen

n voornemens om elkaar voor God en zijn Kerk trouw
beloven:
né Reintjes en Kim Verwaaijen, vrijdag 15 maart 2013
artinuskerk.
j wensen hen een hele goede voorbereiding, een
ooie huwelijksdag en veel zegen!

“onderweg” naar
grote feest van Pasen!
Foto: het
Pascal Nogarede
De vieringen van de Goede Week verdeeld:

Jubilarissen Dameskoor
Martinuskerk

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

De Martinuskerk is de enige kerk in de wijde regio waar structureel twee Missen per
weekend zijn. Het gemak dient de mens, maar daardoor is de kerk wel relatief leeg;
er zijn hogere kosten; vaak zijn de vieringen dubbelop met de Norbertuskerk.
Met Aswoensdag is ervoor gekozen om één viering voor beide parochies aan te
bieden in de Martinuskerk: dat samen-vieren is bijzonder goed bevallen. Daarom
heeft het kerkbestuur besloten om in de Goede Week de diensten niet meer dubbel
aan te bieden, maar te verdelen over beide kerken volgens onderstaand schema.
Za
Zo
Do
Vr
Za
Zo
Ma

23-03 17.45
(19.00
24-03 10.00
28-03 19.00
29-03 15.00
19.00
30-03 (17.45
19.00
31-03 (10.00
10.00
01-04 10.00

Gezinsmis Palmpasen Norbertuskerk
GEEN H. Mis in de Martinuskerk)
Palmpasen Hoogmis Martinuskerk
Witte Donderdag Martinuskerk
Goede Vrijdag, kruisweg Martinuskerk
Goede Vrijdag, avonddienst Martinuskerk
GEEN H. Mis Norbertuskerk)
Plechtige Paaswake Martinuskerk
GEEN H. Mis Martinuskerk)
Eerste Paasdag Norbertuskerk
Tweede Paasdag Martinuskerk
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Jubilarissen Dameskoor Martinuskerk

Sanne van Peer, dochter van Warner en Jenny van PeerKroon, Pr. Bernhardlaan 8. Van harte proficiat!

Gaan trouwen

Op zaterdagavond 26 januari werden 3 dames van het
Dameskoor/gelegenheidskoor van de Martinuskerk
gehuldigd:
 Doortje Last-van Geffen, 12,5 jaar lid.
 Ria Vullings, 12,5 jaar lid;
 Truus Cuppen-Goossens, 40 jaar lid;
Wij wensen hen proficiat met het jubileum en de
huldiging en veel dank voor de inzet!

Geslaagde Carnaval

Zijn voornemens om elkaar voor God en zijn Kerk trouw
te beloven:
René Reintjes en Kim Verwaaijen, vrijdag 15 maart 2013
Martinuskerk.
Wij wensen hen een hele goede voorbereiding, een
mooie huwelijksdag en veel zegen!

Carnaval kreeg dit jaar nog een bijzonder tintje door de
gezinsmis, een week eerder, als “opwarmertje” naar dit
grote feest. Mede door joekskapel “Nève d’n diepvries”,
de Coloradokèvers, ’t Bombakkes, het organiserend
comité en vooral alle verklede kinderen werd het een
bijzondere Mis. Iedereen dank daarvoor, op naar de
gezinsmis van Palmpasen!
Foto: Pascal Nogarede
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Projectgroep Kind en Kerk: aan de slag met Palmpasen!
Na de bijzondere Missen van Advent, Kerstmis en
Carnaval gaan we met de kinderen aan de slag voor
Palmpasen! Een mooi, oud gebruik; veel volwassenen
kunnen zich nog goed herinneren hoe ze vroeger met de
hele school een Palmpasenkruis maakten, en vervolgens
in een stoet over straat trokken, vaak naar de kerk. Het
kruis hield je niet voor jezelf als kind, maar gaf je aan
iemand die ziek was of het moeilijk had.
Tijden zijn veranderd; het is geen schoolgebeuren meer.
Maar moet dit mooie gebruik én de boodschap daarvan
dan verdwijnen? We gaan er dus zelf mee aan de slag!
We doen dat als volgt voor de kinderen van de beide
parochies St. Martinus en St. Norbertus:

Wie weet waar en wanneer deze foto genomen is en wie deze drie
zijn? Meldt dit op de pastorie. De winnaar maken we de volgende
keer bekend; voor hem/haar natuurlijk een passende attentie!

Zaterdag 23 maart 2013:
 Vanaf 16.00: knutselen Palmpasenkruisen in Buurthuis Van Ons (Norbertplein).
o Wij zorgen voor alle materialen om het kruis te maken
o Als je zelf nog wat extra versierinkjes mee wilt nemen om het kruis nog wat mooier te maken: graag!
 Rond 17.00 is er voor iedereen wat te drinken en een broodje, want we zitten rond etenstijd. Ook kijken we wat
we dan nog moeten afspreken voor de Mis in de kerk en ruimen we samen op.
 Om 17.45 is de Mis zelf in de Norbertuskerk, naast het Buurthuis. We leggen alle kruisen voorin de kerk; tijdens
de Mis mogen de kinderen met van alles helpen.
 Na de Mis mag je het kruis meenemen naar huis, om daarna zelf aan iemand te geven die ziek is of het moeilijk
heeft.
We hopen op HEEL veel kinderen en HEEL veel mooie kruisen, maar willen wel graag tevoren weten hoeveel materiaal en
broodjes we nodig hebben! Mogen we je daarom vragen om onderstaand strookje uiterlijk 14 maart in te leveren op de
pastorie Martinus (Niersdijk 1) of Norbertus (Norbertplein 18), of over te typen en te mailen naar:
info@parochie-martinus-gennep.nl of kerk@norbertusparochie.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------Ja, wij doen mee met het maken van de Palmpasenkruisen op 23 maart!
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon en/of e-mail:…………………………………………………………………………………………
I.v.m. broodjes en kruisen:
Aantal volwassenen: ………………………………………….
Aantal kinderen: ………………………………………………….
Leeftijden kinderen: …………………………………………….
Aantal kruisen dat we gaan maken: .…………………..

De Gennepenaar
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Resultaat Boekjaar 2012
Lasten
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Resultaat

begroting

resultaat

boekjaar

boekjaar

boekjaar

2012

2012

2011

37650,62

35780,00

24105,40

8960,56

9500,00

9689,34

46611,18
4804,91

45280,00

33794,74

6500,00

5884,17

Energie Pastorie

4493,80

8000,00

7952,44

Verzekering Kerk en Pastorie

2528,93

600,00

2705,86

2000,04

4400,00

1780,52

10005,00

1005,00

16005,00

4196,69

6000,00

7419,38

28029,37
3741,54
2784,22
14354,10
3970,36

26505,00
1750,00
6500,00
17000,00

41747,37
3876,84
1656,67
18954,08

2475,00

2530,95

1635,86

1500,00

1426,46

671,68

1325,00

1182,99

kosten huishouding pastorie

3399,50

3500,00

3331,95

Totaal Beheerskosten
incidentele lasten bij pastoorwissel/extra reservering onderh. pastorie

9677,40
0,00

8800,00
0,00

8472,35
7749,29

voordelig resultaat

2350,23

0,00

5205,37

107548,04

105835,00

116251,34

27307,86

26000,00

26395,03

7981,76

7000,00

8933,44

salaris pastoor+ huish.hulp + pensioenpremie
overige kosten/ organist/dirigent/assistentie/vrijwilligersverg.

Totaal Persoonskosten
Energie kerkgebouw

Zakelijke belastingen Kerk en Pastorie
Reservering voor groot onderhoud kerk en pastorie
Onderhoudskosten Kerk en Pastorie

Totaal kosten Kerkelijke Gebouwen/Onroerend goed
Kosten eredienst / altaar + kaarsen + bloemen
Kosten pastoraal/ parochieblad/ bijeenk.vrijwilligers
Kosten verplichte bijdragen Bisdom
bestuur-/administratie-/representatie-/ kopieer-/automatiseringskosten
porti/telefoon
abonnementen / inningskosten kerkbijdrage

Totaal Lasten
Baten
Bijdrage parochianen kerkbijdragen
Bijdrage parochianen collectes
Overige diensten / rouw/ trouw/ stipendia/ coll. Derden/ offerkaarsen

19320,78

8750,00

12308,66

Totaal bijdrage parochianen

54610,40
28530,06

41750,00
32240,00

47637,13

Opbrengst uit bezittingen deposito/sparen/ ./. Bankkosten/
Opbrengst uit Landerijen ./. Kosten

16998,00

16945,00

18330,08

Totaal opbrengsten uit bezittingen

45528,06
7409,58

49185,00
4000,00

54530,87
4864,33

107548,04

10900,00
105835,00

9219,01
116251,34

Functionele inkomsten + bijdrage St. Norbertuskerk in pastoorskosten

nadelig resultaat

Totaal Baten

36200,79

Toelichting:
Salariskosten: Deze zijn hoger omdat in 2012 over 12 maanden salaris werd betaald en in 2011 over 7 maanden.
Energie Pastorie: Door de nieuwe CV voor de pastorie en ander stookgedrag een forse besparing gerealiseerd.
Energie Kerk: Hierop door zuiniger en minder stookgedrag een besparing gerealiseerd.
Eredienst: In 2012 meer kosten door inkoop grotere partij kaarsen met korting, in 2013 geeft dat 'n voordeel.
Verpl. bijdrage bisdom: Door ontvangen restitutie over 2011 hier een forse afname bereikt.
Beheerskosten: In 2012 kwamen de huurkosten van het kopieerapparaat en het kopieerverbruik ten laste hiervan, voorheen
kwam dat uit de opgebouwde reserve kKopieermachine+verbruik. Deze reserve is nu nihil.
Bijdrage parochianen: hier een lichte toename bij de kerkbijdragen en collectes maar een forse toename bij de collectes uit de
Overige diensten / rouw/ trouw/ stipendia/ offerkaarsen.
Opbrengst uit bezittingen: Een beperkte toename van de rentebaten is tenietgedaan door de in rekening gebrachte
retourrente i.v.m. het veiligstellen van onze rentedragende middelen. Voor 2013 rekenen wij op een nog lagere
renteopbrengst vanwege de huidige lage rentetarieven van de banken.
Resultaat: Het eerder geraamde negatieve resultaat van Euro 10.900,-- is alsnog een beperkt positief resultaat geworden van
euro 2350,23.
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Communicanten stellen zich voor

Gespreksavonden: “Maar wie is Jezus?”

In twee groepen zullen de communicanten zich aan ons
voorstellen. Eerst is op zaterdag 2 maart om 19.00 uur in
de Martinuskerk de beurt aan de leerlingen van de
basisscholen Maria Goretti en Elckerlyc. Het betreft:
Guusje Achterberg; Stan Janssen; Lotte Kaak; Thijs
Kersten; Jordy Kluijtmans; Mees Knops; Thijs Kroon;
Quinty Lamers; Demi Lukassen; Méyano Rumadjak en
Hanna Spikmans
Zij ontvangen de eerste H. Communie op 7 april.

De Paus treedt af. Nou, èn…. kun je denken….
De Paus is de opvolger van Petrus en zo vertegenwoordiger van Jezus Christus, de oorsprong van de
Christelijke kerk.
Maar wie is Jezus nou eigenlijk?
2013 jaar geleden liep Jezus rond door zijn omgeving
(onze jaartelling is toen begonnen).
Hij was zo’n 30 jaar oud en werd genoemd “zoon van een
timmerman”, toen hij de goede boodschap aan de
mensen ging verkondigen: “Wees niet bang! Luister naar
de levende Liefde, die in alles wat leeft aanwezig is en die
ons draagt”. Hij had niet gestudeerd en heeft niets over
zichzelf gepubliceerd en toch worden wereldwijd
mensen, nog steeds, door hem en door zijn levenswijze
en ideeën begeesterd.
Enthousiast bouwen die, net als Jezus, mee aan een
betere en vreedzame wereld, voor iedereen, niemand
uitgezonderd. In onze tijd heerst er geen christelijke visie
van naastenliefde meer, ook al zijn we met de hele
wereld verbonden door TV, internet en mobiele
telefoons.
Wat kan Jezus, zijn levensleer en ideeën dan eigenlijk
voor ons, nu in deze tijd nog betekenen? Hij heeft
bestaan, dat is wetenschappelijk bewezen, zijn ideeën
zijn nog steeds actueel en vernieuwend. Hij geeft visies
op allerlei levenssituaties die moed geven en uitzicht op
een betere toekomst.
Hij zegt: Die Liefde, waar je als mens bij hoort, is sterker is
dan de dood, is sterker dan alle slechtheid. Het kwade
vernietigt alles, zichzelf incluis!
Graag zou ik met een groepje mensen, leeftijd doet er
niet toe, op zoek willen gaan naar wie Jezus nou eigenlijk
is en wat hij voor ons betekent in deze tijd.

Een week later, 9 maart, volgen de leerlingen van de
Ratel om 17.45 uur in de Norbertuskerk van GennepZuid:
Tessa Cloosterman; Anne Dinnissen; Tom Ebben; Stach
Hoenselaar; Naomi Kraus; Jochem Linthof; Devin
Lourensen; Yasmin Hussein Ngobi; Kenny Noij; Lonneke
Otermans; Bram Rutten; Joella Vervoort; Danischa
Vervoort; Mick Vervoort en Isa Wientjens.
Zij ontvangen de eerste H. Communie op 21 april.
Wij wensen deze kinderen een hele goede voorbereiding
op hun eerste H. Communie!

Overleden
In verbondenheid met onze beide parochies namen we
de afgelopen weken afscheid van:
 Nel Rütter-Hendriks, Langeweg 198, 81j.
 Pater Adriaan Olsthoorn, Spoorstraat 159, 92j.
Wij bidden dat zij nu in vrede rusten en wensen hun
naasten heel veel sterkte in deze tijd van verlies en
gemis.

Vastenactie
Helaas is de regionale werkgroep Vastenactie gestopt
met de activiteiten. Wij betreuren dit zeer, want vorig
jaar organiseerden ze in Gennep een bijzondere
startavond! Dank voor de jarenlange inzet!
Daarom is er dit jaar wat minder expliciet aandacht voor
de Vastenactie, maar uw bijdrage wordt natuurlijk
bijzonder op prijs gesteld. Daartoe zullen achter in onze
beide kerken offerblokken staan.
Uw bijdrage zal ten goede komen aan het project
Honduras; meer daarover op www.vastenactie.nl . Via de
website vastenaktie.nl/doneren/ kunt u ook direct aan
Vastenactie zelf doneren.

Datum 1e avond: donderdagavond 7 maart.
(De volgende avonden spreken we samen af.)
Plaats: zaaltje van de Sint Martinuskerk.
Opgeven bij :
Bij Annette Jetten, catechist.
Per e-mail
annette.jetten-sevriens@planet.nl
Per post:
Leerlooiersgroes 27, 6591 KA Gennep
Telefoon:
540 165 of 06 236 195 42

Bijbelavond in De Regenboog
De beide Bijbelavonden in januari (dominee Fechner) en
februari (rabbijn Boosma) werden goed bezocht en zeer
gewaardeerd. De derde avond is de beurt aan pastoor
Bouman: dinsdag 19 maart om 20.00 in het zaaltje “De
Regenboog” van de Protestantse kerk. Welkom!

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

Kerk:

Za
Za
Za
Za

02-03
09-03
16-03
23-03

17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur

Gelegenheidskoor
Voorstellingsmis Communicanten
Koor Esperance
Palmpasen - Gezinsviering met het Gemengd Koor

Tevens is er iedere zaterdag om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale
dienst van Dichterbij.

Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Wij vragen nu vast uw aandacht: in het Paasweekend zal er een H. Mis zijn op
zondagochtend, eerste Paasdag, om 10.00 uur: dus niet op zaterdagavond!

Kantoor:

Kerkbalans 2013

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

De actie Kerkbalans wordt van harte aanbevolen.
Het thema van de actie Kerkbalans is dit jaar: Wat is de kerk u waard. Wij hopen dat
veel van onze voornemens die we voor het nieuwe jaar van plan zijn uit te voeren,
gerealiseerd kunnen worden. Daarom vragen wij u een financiële bijdrage want onze
kerk is van blijvende waarde.

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



De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele
generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat
je presteert, maar om wie je bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat
is iets van blijvende waarde.
De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt. Als het
goed is dan is de parochie ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een
geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat
nodig hebben.
De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze parochie
hebben een plek van ontmoeting en inspiratie.

Geef royaal naar draagkracht! De parochie kan nu eenmaal niet leven zonder uw
financiële steun.
Kerkbijdragen: 2011
Collecten:
2011

€ 13.133,52
€ 4.008,15

2012 € 12.853,07
2012 € 4.031,99

Wij hopen dat we de lichte daling van de kerkbijdrage van het afgelopen jaar, dit jaar
weer kunnen wegwerken. U kunt uw kerkbijdrage storten op een van de volgende
rekeningnummers ten name van:
Parochie St. Norbertus, Rabobank: 1406.10.642 of ING bank: 4448665
Wij rekenen op Uw steun. Dank U!

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:
Zuid-Oostwal 33
6591 DK Gennep

Kantoor:
Zie pastoor

Website:
www.sintmartinusgennep.nl

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

Kerkbijdragen:
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

Za
Zo
Za
Zo
Vr
Za
Zo
Za
Zo
Do
Vr
Za
Zo
Ma

19.00 Voorstellingsmis 1e H. Communie mmv KiKoJa Ottersum
10.00 Samenzang
19.00 Dameskoor
10.00 Herenkoor
13.30 Huwelijk
19.00 Samenzang
10.00 Samenzang
GEEN H. MIS
10.00 Palmzondag, Herenkoor
19.00 Witte Donderdag, Dameskoor
15.00 Goede Vrijdag, Kruisweg, Samenzang
19.00 Goede Vrijdag, Dienst van Lijden en sterven, Samenzang
30-03 19.00 Paaswake, Dameskoor
31-03 GEEN H. MIS (welkom in de Norbertuskerk!)
01-04 10.00 H. Mis

02-03
03-03
09-03
10-03
15-03
16-03
17-03
23-03
24-03
28-03
29-03

Bestuurlijk nieuws
In deze Gennepenaar vindt u op blz. 4 het financiële jaaroverzicht 2011-2012 van
onze parochie. Complimenten aan de penningmeester en de financiële administratie
zijn op z’n plaats, omdat deze cijfers zo keurig verzorgd zijn en tijdig bekend, zodat de
jaarrekening 2012 nu al onderweg is naar het Bisdom Roermond ter goedkeuring.
Zoals uit de cijfers en de toelichting blijkt, is onze financiële positie kwetsbaar. En er
komt nog al wat op ons af!
 Allereerst wachten we nog altijd op de uitspraak van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, of onze kerk en pastorie mogelijk de status van
Rijksmonument verkrijgen. Zolang die uitspraak er niet is, mogen we geen
grote werkzaamheden aan de kerk verrichten. Die uitspraak was beloofd
voor oktober 2012, maar is verschillende keren verschoven, nu tot eind
februari 2013. Misschien is er zelfs al nieuws op het moment dat u dit leest.
 Verwarmen van het kerkgebouw blijft kostbaar. In 2012 is bewuster gebruik
gemaakt van de oude olieverarming; toch hebben we aan energie nog altijd
zo’n € 4800,- uitgegeven voor een paar vieringen per week in die paar
winterse maanden.
 De oude olieverwarming heeft het na 39 jaar nu begeven; ook een aantal
gasbranders zijn na vele jaren niet allemaal meer even goed. Zodra er
duidelijkheid is over de Rijksmonumentale status van de kerk weten we,
welke werkzaamheden wel en niet mogen worden verricht. Direct daarna
gaan we aan de slag met ideeën en offertes, in de hoop dat alles voor de
volgende winter rond is: maar het wordt een kostbare zaak!
Gelukkig is er ook goed nieuws: dankzij gulle gevers en fondsen is de begroting van
de restauratie van het kabinetorgel in de dagkapel nu zover rond, dat de
orgelbouwer het orgel mee heeft genomen voor verder onderzoek. We hopen nog
op wat giften om het laatste financiële gat te dichten, maar daar hebben we alle
vertrouwen in!
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Jezus hoort niet in de “Kliko” of op “het
Stort” !
Veel mensen weten dat ik een niet alledaagse hobby heb.
Al meer dan vijftig jaar verzamel ik kruisbeelden,
kerkboeken, rozenkransen en andere devotionalia.
Deze hobby is ontstaan toen ik na de begrafenis van mijn
vader, als oudste zoon het kruisbeeld van de kist van mijn
vader, in handen kreeg. En zoals zo vaak,…..… van het
een komt het ander! Nu ben ik in het bezit van ruim 400
verschillende kruisbeelden en nog steeds ben ik weer blij
als er nieuwe aanwinst komt. In de loop van de jaren
verdwijnen vaak de kruisbeelden uit de woonkamers.
Vooral als er opnieuw behangen moet worden verdwijnt
het kruisbeeld naar de zolder! Als dan de zolder
opgeruimd gaat worden, gaat het kruisbeeld naar de
vliering en uiteindelijk komt dan Jan Eikholt (Gzn.) in
beeld.
Ik ken maar weinig verzamelaars met dezelfde hobby. In
Milsbeek en in Heerlen zijn er een paar. Waar vandaan
die fascinatie speciaal voor kruisbeelden? Ik vind het wel
wat hebben als ik een kruisbeeld in handen krijg,
waarvoor mensen op hun knieën hebben gelegen om te
bidden voor een ziek kind of om een gunst af te smeken.
Sommige kruisbeelden hebben in de armen van een
zieke of een stervende gelegen.
Juist deze kruisbeelden met een verhaal (dat ik ook altijd
noteer) zijn mij het dierbaarst. Ook kruisbeelden die
duidelijk zichtbaar de oorlog hebben meegemaakt zijn
voor mij heel kostbaar. Deze gooi je toch niet weg!!
Terug naar de aanhef van dit verhaal: Geen beeld van
Jezus in de “Kliko” of naar “Het Stort”…: gun het een
tweede leven bij Jan Eikholt (Gzn.) Bereikbaar: Burg.
Gilissenweg 20, T 51 77 21 of T 06-21 66 76 76.
Ik ben er erg blij mee!
Jan Eikholt ( Gzn.)

Woensdag 13 maart, infoavond:

Schrijf je in met een team voor SamenLoop voor Hoop!
Het gonst door de hele regio: op 8 en 9 juni is er een
SamenLoop voor Hoop in Gennep op sportpark De
Heijkuul. En daar zijn teams voor nodig, het liefst vijftig,
die in estafettevorm 24 uur lang wandelen als symbool
voor de strijd tegen kanker. Het is al duidelijk dat overal
zich teams aan het vormen zijn. Dus schrijf jouw team
snel in!
Woensdag 13 maart is er vanaf 19.00 uur een
informatiebijeenkomst in mfc De Goede Herder aan het
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Europaplein. Daar krijg je meer informatie en laten we
zien wat het precies inhoudt om met een team mee te
doen.
 Het eerste doel is: SamenLopen, elkaar dragen,
aandacht voor direct en indirect getroffenen,
voor “survivors”;
 Het tweede doel: geld inzamelen voor
kankerbestrijding KWF;
 Een team bestaat uit minimaal 10 en maximaal
15 personen;
 Er wandelt steeds minimaal één teamlid op de
baan;
 Inschrijven kost € 10,- per persoon dat volledig
benut wordt voor de strijd tegen kanker;
 Vóór de SamenLoop voor Hoop zamelt elk
teamlid zoveel mogelijk geld in door zich te laten
sponsoren;
 Naast het wandelen organiseert ieder team ook
activiteiten om de opbrengst te vergroten.
Kijk voor meer informatie op:
www.samenloopvoorhoop.nl/gennep of neem contact
op via gennep@samenloopvoorhoop.nl of loop binnen
op 13 maart!

Agenda relevante data
Za
Do
Za
Wo
Za
Di
Za
Zo
Zo
Di
Zo
Do
Zo
Za
Zo

02-03 19.00 Voorstellingsmis Communicanten
Martinuskerk
07-03
“Maar wie is Jezus”
09-03 17.45 Voorstellingsmis Communicanten
Norbertuskerk
13-03 19.00 Infoavond Samenloop voor Hoop
16-03
ChrisTOFfeldag vormelingen
19-03 20.00 Bijbelavond past Bouman Regenboog
23-03 17.45 Gezinsmis Palmpasen
31-03
Pasen
07-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk
16-04 20.00 Bijbelavond ds. Pattinasarany
21-04 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk
09-05
Dauwtrappen Hemelvaart
19-05
Pinksteren
08-06
Samenloop voor Hoop
23-06
Vormsel beide parochies

Volgende editie Gennepenaar
De volgende editie van de Gennepenaar verschijnt vanaf
woensdag 27 maart.
Dit betekent dat copy voor deze Paaseditie uiterlijk
dinsdag 19 maart ingeleverd moet zijn bij de redactie;
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn
doorgegeven aan printmarkt.eu .
De inhoud van dit nummer bestrijkt de periode van
Pasen t/m 26 april.
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Wandeltocht Paaszaterdag
Voor de tweede keer organiseert De Stichting Vrienden
van Norbertus ten behoeve van de rolstoelbus op 30
maart 2013 (zaterdag voor Pasen) een wandeltocht met
verschillende afstanden, nl. 5, 10, 15, 20, 25 en 40
kilometer. Aan de laatste 2 afstanden kunnen ook
fietsers deelnemen.
De wandeltochten voeren door de prachtige omgeving
van Gennep en het omringende Maasheggenlandschap
tussen Oeffelt, Cuijk, Malden en Gennep.
De Stichting wil deze wandeltochten graag een jaarlijks
weerkerende gebeurtenis laten worden en hoopt
daarom op een grote deelname. Aan de deelname
kosten hoeft het niet te liggen. Voor € 4,- per volwassene
(€ 2,- per kind) heeft u een prachtige wandeling en de
rolstoelbus een bijdrage.
Bovendien kunt u de rolstoelbus verder ondersteunen
door bij de ingerichte rustplaatsen uw consumpties te
kopen. Zoals onder andere in Cuijk bij het verzorgingshuis
Maartenshof, op het schoolplein in Ottersum en bij de
minicamping aan de Bloemenstraat in Milsbeek.
Het vertrek- en aankomstpunt van de wandeltocht is
Zorgcentrum Norbertushof te Gennep.
Er zijn verschillende afstanden te lopen. De starttijden
voor de afstanden zijn: 40 kilometer tussen 7.00 uur en
9.00 uur, 25 kilometer tussen 7.00 uur en 11.00 uur, 15
en 20 kilometer tussen 8.00 uur en 12.00 uur en voor de
5 en 10 kilometer tussen 9.00 uur en 14.00 uur. U krijgt
een routebeschrijving met daarop ook verdere
informatie o.a. over de ingerichte rustplaatsen.
Wij willen de wandeltocht van 5 kilometer nog even extra
onder de aandacht brengen. Wilt u met uw gezin een
leuke, niet te lange wandeling maken, dan is dit een
ideale afstand. Bovendien is deze afstand ook rolstoel
toegankelijk. En zoals al geschreven; door uw deelname
steunt u de rolstoelbus.
De Stichting Vrienden van Norbertus hoopt dat veel
bewoners uit Gennep en wijde omgeving aan een van
deze prachtige wandeltochten gaan deelnemen.
Wilt u toch nog meer informatie? U kunt dan bellen met
T 51 74 20 of T 51 85 10. U kunt ook e-mailen:
suus@knevel.biz of c.kersten@online.nl.
Zie voor informatie ook: www.zorgcentrapantein.nl .

Info rolstoelbus
Het is inmiddels ruim tien jaar geleden dat het lukte om
via sponsoren, acties en bijdragen uit fondsen geld bij
elkaar te krijgen voor de aanschaf van een rolstoelbus,

bedoeld voor het vervoer van bewoners, vaak minder
valide en al behoorlijk op leeftijd, van het zorgcentrum
Norbertushof in Gennep. De bus wordt gebruikt voor
allerlei uitstapjes en leuke groepsactiviteiten, bv. een
bezoek aan een museum, een rondrit door de omgeving
enz. Deze activiteiten worden door Norbertushof
georganiseerd met gebruikmaking van de bus. De
bewoners die met de bus meegaan, betalen een kleine
bijdrage hiervoor.
Een deel van de benodigde gelden komt van sponsoren
en schenkingen en van de gemeente een gedeeltelijke
vergoeding van de gereden kilometers. Hiermee worden
niet alle kosten gedekt en is er jaarlijks nog een flink
bedrag nodig voor het onderhoud en reservering. Om de
resterende gelden bij elkaar te brengen, worden jaarlijks j
o.a. een aantal acties georganiseerd zoals de verkoop van
loten tijdens de Braderie in Gennep, het organiseren van
een kienmiddag in september/oktober en hopelijk blijkt
dus ook de wandeltocht een weerkerende activiteit te
kunnen worden, welke geld oplevert voor de rolstoelbus.

Pasen in het Jaar
van het Geloof:
Vastenbrief 2013
Nederlandse
bisschoppen
Pasen valt vroeg in dit jaar. Maar in het Jaar van het
Geloof, dat de paus heeft afgekondigd om het begin van
het Tweede Vaticaans Concilie te herdenken, staat Pasen
in het midden. Dat komt goed uit, want de viering van
het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer Jezus
Christus kan zo ‘de deur van het geloof’ zijn die ons
toegang geeft tot het leven met God. ‘De deur van het
geloof’: dat is het beeld, dat de paus gebruikt als titel
voor zijn afkondiging van het Jaar van het Geloof. Dat
beeld wordt in de Handelingen van de Apostelen gebruikt
voor de toestroom van gelovigen na de prediking van
Paulus en Barnabas. Het is een beeld dat wij ook kunnen
gebruiken om over ons zelf te spreken. Geloof klinkt als
een soort terugkerend refrein in de verschillende
verhalen uit de Schrift over Pasen. Telkens wordt verteld
over de leerlingen die tot geloof in de verrezen Heer
komen. In de liturgie van Pasen wordt dat proces dat de
leerlingen doormaken op indringende wijze een proces
dat ook wij (kunnen) doormaken en wel wanneer wij in
de Paaswake onze doopbeloften vernieuwen.
Vervolg: blz. 10
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In de Paaswake worden wij gevraagd of wij geloven in
God en we antwoorden met ‘ja’. Die vorm van vraag en
antwoord maakt duidelijk dat geloven een antwoord is.
Een antwoord op God die zich te kennen geeft, die zich
aanbiedt, die onze instemming en toestemming vraagt
om deel te worden van ons leven, om deel te nemen aan
zijn leven.
In de Paaswake worden wij gevraagd of we in God
geloven. Geloven in iemand is niet zozeer een kwestie
van weten, maar een kwestie van vertrouwen, van
toevertrouwen. En dat geldt ook voor God of beter nog
geldt voor God bij uitstek. Daarom begint de hernieuwing
van de doopbeloften ook met de vraag of we ons af
willen keren van het kwaad en toekeren naar God, een
echo van de lezing uit de brief aan de Romeinen eerder in
de Paaswake, waarin Paulus uitlegt dat gedoopt worden
een proces van sterven aan het oude leven en verrijzen
tot een nieuw leven is.
Maar zoals we in ons dagelijkse leven wel willen weten
wie we kunnen vertrouwen, zo ook in ons geloof.
Vandaar dat de priester bij de hernieuwing van de
doopbeloften niet eenvoudigweg vraagt of we in God
geloven, maar drie keer vraagt of we geloven in God de
Vader, in God de Zoon en in God de Heilige Geest. En
vandaar ook dat in de drie vragen telkens iets van Gods
werkzaamheid en zorgzaamheid aangegeven wordt. Bij
God de Vader wordt de schepping genoemd, bij God de
Zoon, de menswording omwille van ons en ons heil, bij
God de Heilige Geest zijn werkzame aanwezigheid in
ieder van ons en in de Kerk.
De hernieuwing van onze doopbeloften in de Paaswake
krijgt in onze tijd en in onze samenleving een apart
accent. Geloven is niet meer vanzelfsprekend zoals dat in
vorige periodes wel was en in andere samenlevingen nog
wel is. Geloven in God Vader-Zoon-Heilige Geest is
weliswaar nooit vanzelfsprekend geweest. Al in de
evangelies is een refrein te horen van verbazing en
verzet, een verzet dat uitloopt op de veroordeling en
dood. Maar wij hebben een aparte gevoeligheid voor die
niet-vanzelfsprekendheid van onze geloof. En hoe
vreemd dat misschien ook klinkt: dat kan ons ook helpen
om in onze tijd en in onze omstandigheden onze
identiteit als Christenen en ons geloof te verhelderen.
Wij geloven in God Vader, Schepper van hemel en aarde.
Daarmee belijden wij dat onze werkelijkheid, dat wijzelf
een gave zijn. Dat maakt ook gevoelig voor die zaken in
ons leven die we krijgen zoals genegenheid, vriendschap,
liefde. Zaken die in onze economisch ingestelde
samenleving niet altijd voorop staan, maar in ons geloof
wel. Dankbaarheid als levenshouding hoort bij het
koninkrijk van God
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Wij geloven in God de Zoon, die omwille van ons en ons
heil mens geworden is. Daarmee belijden wij dat we
gemankeerde en beschadigde mensen zijn en ten diepste
hulp nodig hebben. Elke Witte Donderdag lezen we het
verhaal van de voetwassing. In dat verhaal verzet Petrus
zich en dat verzet is precies een verzet tegen geholpen te
worden. Het is zijn eer te na, het is onze eer te na hulp te
vragen, afhankelijk te zijn. Maar Jezus zegt zeer beslist
dat, wanneer Petrus volhardt in zijn verzet, hij niet bij
hem hoort (Joh 13,2-10). Geholpen willen worden als
levenshouding is een absolute voorwaarde voor het
koninkrijk van God.
Wij geloven in God de Heilige Geest, die in ons woont.
Daarmee belijden wij dat wij christenen zijn. Zoals Jezus
door de zalving met de Heilige Geest bij zijn doop
geopenbaard wordt als de Gezalfde, de Christus, zo zijn
wij door onze doop gezalfden, ‘christenen’, tempels van
de Heilige Geest. Die zalving geeft ons allen waardigheid
en verantwoordelijk. Wij hebben de Heilige Geest
ontvangen die in ons Abba Vader bidt (Gal 4,6) het gebed
dat Jezus bad en zijn leerlingen leerde (Lc 10,21-22;11,14). Door de Heilige Geest zijn wij in de Zoon kinderen van
de Vader, worden wij uitgenodigd vertrouwelijk om te
gaan met onze God. Wij zijn geen vreemdelingen meer,
maar huisgenoten. Vertrouwelijkheid is de sfeer die
hoort bij het koninkrijk van onze God. En misschien is dit
wel het meest kenmerkende van ons geloof: dat wij door
de menswording van de Zoon en de inwoning van de
Heilige Geest bij God horen en God bij ons.
De verrezen Heer bezoekt op Paasavond de angstige en
opgesloten leerlingen. De apostel Thomas is daar niet bij.
Als hij de enthousiaste verhalen van de andere leerlingen
hoort, reageert hij afwijzend. Hij kan pas geloven als hij
de tekenen van het lijden in de verrezen Heer kan zien.
Wanneer Jezus een week later weer bij zijn leerlingen
komt, is Thomas wel aanwezig en ziet hij die tekenen. Hij
belijdt dan zijn geloof: ‘mijn Heer en mijn God’. Die
andere leerlingen hebben Thomas niet buiten gesloten
omdat hij vragen had en Thomas is niet weggebleven
omdat hij twijfels had. Zo kon hij binnen die
gemeenschap groeien in geloof. Wij hopen dat ook onze
geloofsgemeenschap de uitnodigende omgeving mag zijn
waarin mensen kunnen groeien in geloof. Wij hopen dat
deze vasten ons allen toe leidt naar ‘de poort van het
geloof’ en dat wij allen in de hernieuwing van onze
doopbeloften die vertrouwelijke omgang mogen vinden
met God Vader-Zoon-Heilige Geest die ons verdiept en
verbindt.
Utrecht, februari 2013
De bisschoppen van Nederland
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