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St. Norbertusparochie
In deze editie o.a.:

Bisschop Frans Wieƌtz
70 jaar

Jubileum Zonnebloem

Gennep

St. Martinusparochie

Kerk kan alleen bestaan
door uw bijdrage!
Wie betaalt de kerk eigenlijk? Wie zorgt voor het geld waarmee onderhoud van
gebouwen, activiteiten en salarissen worden betaald?
Heel veel mensen lijken te denken dat dit vanzelf gaat, of dat we betaald worden
door de overheid of door het bisdom of de paus. Maar dat is niet het geval!
In januari vragen alle kerken in Nederland uw aandacht voor de grote geldwervingsactie Kerkbalans. Deze actie, ook wel “kerkbijdrage” of ouderwets “gezinsbijdrage”
genoemd, vormt naast de collectes en stipendia de grootste inkomstenbron van een
parochie. Eigenlijk zou je deze kerkbijdrage kunnen zien als een soort contributie.
Als ieder adres probeert wat bij te dragen, kan er Kerk blijven bestaan. In vergelijking
met een vereniging valt het richtbedrag enorm mee: slecht € 8,- per maand ofwel
dus € 96,- per jaar, en dat niet eens per persoon maar per adres.
Wij willen iedereen hartelijk danken die afgelopen jaar één van beide parochies op
deze manier heeft ondersteund. Wie dit nog niet heeft gedaan willen we graag
uitnodigen om hieraan mee te gaan doen. U kunt het bedrag zelf overmaken op
rekening RABO 1406.10.642 voor de Norbertusparochie of op rekening RABO
1350.36.119 voor de St. Martinusparochie. Vermeld dan wel graag uw adres bij
de mededelingen, omdat dit niet automatisch op het afschrift verschijnt.
Voor automatische betaling kunt u gebruik maken van het formulier dat u vindt
op blz. 4: uw betaling is dan tot wederopzegging gegarandeerd, en u hebt dan
ook de mogelijkheid om in maandelijkse termijnen te betalen.
Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Week voor Carnaval: gezinsmis, kinderen verkleed

Jubilarissen Harmonie

Colofon

Bezorging:
* Martinusparochie
Mevr. Graat Janssen
T 0485-512201
* Norbertusparochie
Dhr. Ploum
T 0485-511983
Redactie:
E info@parochie-martinus-gennep.nl
Adverteren:
Printmarkt.eu
T 0485-518348
E info@printmarkt.eu

Beste ouders en kinderen van de Martinus- en Norbertusparochie.
Na het succes van de advents- en kerstviering in december zijn we alweer bezig met
de voorbereidingen voor de volgende gezinsviering. Deze viering is een Carnavalsmis
op zondag 3 februari om 10.00 uur in de St. Martinuskerk.
Omdat we dan een week voor Carnaval zijn, staat de Mis in het teken van die dolle
dagen. Natuurlijk mogen de kinderen verkleed komen. Jullie zijn allemaal van harte
welkom!
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wil jullie kind een actieve bijdrage leveren aan
de mis, dan kunnen jullie dit per mail opgeven info@parochie-martinus-gennep.nl
Hierbij kunt u denken aan: lezen, helpen met de collecte, helpen met het klaarmaken
van de tafel. De kinderen die iets doen, verwachten we die zondag om 9.30 bij de St.
Martinuskerk. Ook wanneer iemand niet aangemeld is, en op de valreep besluit om
toch iets te doen, wordt hij of zij ook om 9.30 uur verwacht. We hopen jullie dan te
kunnen begroeten.
Een eventuele aanmelding ontvangen we graag voor 29 januari.
Zijn er vragen? Laat het dan gerust weten!
Hartelijke groet namens de projectgroep,
Hanneke Agterberg, Anke Kwant, Pastoor Bouman, Linda Salden en Nicole Geutjes.
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Gedoopt

Jolien Kroon, dochter van Bart en Diane Kroon-Lamers,
zusje van Thijs, Brugstraat.

Bij de levende Kersttocht in de Norbertuskerk in GennepZuid, waar ondanks het slechte weer toch een grote
belangstelling was. Wie valt iets op?

Jubileum Henk Wevers Zonnebloem

Bryan Lekatompessy, zoon van Dave en Maike
Lekatompessy-Arts,
broertje van Thomas, Willem
Boyeweg.

Dank voor de mooie Kerstmis!

In onze beide kerken is op een bijzondere wijze Kerstmis
gevierd. Dank aan iedereen die op welke manier dan ook
een steentje heeft bijgedragen of mee is komen vieren.
“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”

Voor het verhaal bij deze foto zie blz. 3.

Jubilarissen bij de Harmonie

Martien Voesten, Marcel Hoesen en Janine Kusters-Jager
met oorkonde en bloemen bij gelegenheid van hun
zilveren jubileum.
Voor het verdere verhaal bij deze foto zie blz. 3.
Foto’s linksboven en rechtsboven: Pieter Lamers
Foto’s linksonder en rechtsonder: www.gennepnu.nl .
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Jubileum Henk Wevers Zonnebloem
Bij de foto op blz. 2.

Op 9 januari jl. werd Henk Wevers gehuldigd omdat hij
zich 25 jaar als vrijwilliger voor de Zonnebloem in Gennep
heeft ingezet. Henk heeft in die jaren vele gasten
bezocht, deelgenomen aan bijna alle activiteiten en is als
begeleider mee geweest op vele Zonnebloemvakanties.
Als dank voor zijn inzet kreeg hij van de Nationale
Vereniging de gouden zonnebloemspeld met oorkonde.
De afdeling Gennep huldigde hem met een bronzen
beeldje “De Ontmoeting” en de regio bedankte hem met
een boekenbon.
Helaas stopt Henk nu als vrijwilliger. Hij had al eerder
aangegeven de 25 jaar vol te willen maken en er dan een
punt achter te zetten.
Het aantal (mannelijke) vrijwilligers bij de Zonnebloem
wordt nu erg klein.
Hebt u interesse voor het Zonnebloemwerk, neem dan
contact op met Cedy Peeters Weem T 512068 of
Angeline van Mook T 519369.

Jubilarissen bij Kerkelijke Harmonie
Unitas et Fidelitas
Bij de foto op blz. 2.

Zondag 6 januari vond het inmiddels traditionele
Nieuwjaarsconcert van de Gennepse Harmonie plaats in
de zaal van Pica Mare. De blokfluitleerlingen van
muziekonderwijs Marjo lieten aan het grote publiek, met
natuurlijk ook veel ouders en opa’s en oma’s, horen wat
zij in korte tijd al hadden geleerd. Ook het steeds
uitdijende leerlingenorkest liet zich van haar beste kant
horen met muziek van de Efteling en Abba. Net voordat
het concert werd afgesloten met de Radetzky Mars,
werden er maar liefst drie leden in het zonnetje gezet.
Deze drie leden zitten namelijk al 25 jaar in de muziek.
Janine Kusters-Jager, klarinet, is zelfs als 25 jaar lid van
Unitas et Fidelitas. Vanaf zeer jonge leeftijd maakt ze deel
uit van het orkest. Marcel Hoesen, trompet, was eerst lid
van de fanfare van Oeffelt maar speelt sinds hij in
Gennep woonachtig is bij Unitas et Fidelitas. Ook voor
bestuurslid Martien Voesten, bariton, was het een
volslagen verrassing dat hij de zilveren speld van de
muziekbond, samen met de oorkonde en natuurlijk een
boeket in ontvangst mocht nemen.

Elke muziekvereniging is trots op haar leden en in het
bijzonder op de trouwe leden die met hun ervaring altijd
steun en toeverlaat zijn voor de jongeren. Dit jaar bestaat
de Gennepse harmonie 195 jaar. Ook hoopt de harmonie
rond de zomer haar nieuwe repetitielokaal, onder in het
Bolwerk te betrekken. U zult vast en zeker nog vaak van
de harmonie horen de komende tijd. In elk geval tijdens
en na de 1e Communiemis op 7 april en Pinksterzaterdag
in de St. Martinuskerk.
Wilt u meer weten over muziekmaken of muziekles voor
uzelf of voor uw kind? Kijk dan op de site van de
harmonie www.harmoniegennep.nl .

Overleden
In verbondenheid met onze beide parochies namen we
de afgelopen weken afscheid van:
 Jan Lelie, Spoorstraat 149, 89j.
 Kitty Jaspers, Brugstraat 155, 76j.
 Ria Heijs-Joordens, Norbertushof, 84j.
 Grad Arens, Groene Kruisstraat 56, 83j.
 Broeder Jan van Schaijk, Spoorstraat 159, 78j.
 Sjaak Snellen, Steendalerstraat 58, 71j.
 Martin Marinussen, Maasweg 41, 80j.
 Annie Willems-van Herpen, Mill, 91j.
 Henk Jacobs, Norbertushof, 89j.
 Jan Lamers, Voorhoevepark 6a, 62j.
 Karel Roersch, Willem Boyeweg 59, 96j.
 Pater Simon van Eck, Spoorstraat 159, 68j.
 Peter Rutten, Brugstraat 105, 91j.
Wij bidden dat zij nu in vrede rusten en wensen hun
naasten heel veel sterkte in deze tijd van verlies en
gemis.

Gaan trouwen
Zijn voornemens om elkaar voor God en zijn Kerk trouw
te beloven:
Kim Verwaaijen en René Reintjes, 15-03 Martinuskerk.
Wij wensen hen een hele goede voorbereiding, een
mooie huwelijksdag en veel zegen!

Volgende editie
De volgende editie van de Gennepenaar verschijnt vanaf
woensdag 27 februari.
Dit betekent dat copy uiterlijk dinsdag 19 februari
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 t/m
vrijdag 29 maart, dus tot net voor Pasen.

Land:
Geboortedatum:

. ...................................................

. ...................................................

. ...................................................

. ...................................................

Adres:

Postcode, W oonplaats:

Land:

Geboortedatum:

€ .....,....

. ...................................................

. ...................................................

Bedrag per incasso:

Plaats en datum:

Handtekening:

Handtekening:

Plaats en datum:

Bedrag per incasso:

Periode van incasso:

(doorhalen wat niet van toepassing is)

(alleen voor buitenlandse rekeningen)

. ...................................................

. ...................................................

€ .....,....

maand / kwartaal / half jaar / jaar

Bank Identificatie [BIC]: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................

. ...................................................

. ...................................................

. ...................................................

Rekeningnummer [IBAN]:

Postcode, W oonplaats:

. ...................................................

. ...................................................

formulier is de eenvoudigste en goedkoopste manier om automatisch uw kerkbijdrage te betalen.
LET W EL: u kunt dit formulier NIET gebruiken om een bedrag aan te passen als u al op een andere manier automatisch betaalt!
De bank adviseert deze automatische betaling vooral ook als vervanger van de huidige acceptgiro, die binnenkort wordt afgeschaft.
U kiest zelf of u het formulier van de Martinusparochie of van de Norbertusparochie gebruikt
Na invulling van de gegevens én de handtekening kunt u het formulier bezorgen op één van de beide pastorieën.

(doorhalen wat niet van toepassing is)

maand / kwartaal / half jaar / jaar

Periode van incasso:

Dit
•
•
•
•

(alleen voor buitenlandse rekeningen)

Bank Identificatie [BIC]: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................

Naam:

. ...................................................

Naam:
Adres:

Uw eigen gegevens:

Rekeningnummer [IBAN]:

Naam:
Kerkbestuur St. Norbertus
Adres:
Norbertplein 18
Postcode:
6591 XA
Woonplaats: Gennep
Land:
NL
Incassant ID:. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kenmerk machtiging:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D oor ondertekening van dit form ulier geeft u toestem m in g a a n het kerkbestuur St. N orbertus doorlopende incassoopdrachten te stu ren n a a r u w bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kerkbijdrage en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkom stig de opdracht van het kerkbestuur St. N orbertus.
Als u het niet eens bent m et deze afsch rijvin g ku n t u deze laten terugboeken. N eem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op m et uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Uw eigen gegevens:

D oor ondertekening van dit form ulier geeft u toestem m in g aan het kerkbestuur St. M artinus doorlopende incasso-opdrachten
te sturen n aa r u w b an k om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kerkbijdrage en uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkom stig de opdracht van het kerkbestuur St. M artinus.
Als u het niet eens bent m et deze afsch rijving kun t u deze laten terugboeken. N eem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op m et uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:
Kerkbestuur St. Martinus
Adres:
Niersdijk 1
Postcode:
6591 DL
Woonplaats: Gennep
Land:
NL
Incassant ID:. . . . . . . . . . . . . . . . .
Kenmerk machtiging:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Twee parochies, één kerkbestuur
Per 1 januari is er één kerkbestuur dat bestuurlijk leiding
geeft aan de samenwerkende parochies H. Norbertus en
H. Martinus in Gennep.
Dit bestuur is als volgt samengesteld:
 Voorzitter: pastoor Hans Bouman, Niersdijk 1, T 511888.
 Vicevoorzitter: Riet Graat-Janssen, Wagenstraat 13,
T 512201.
 Penningmeester: Coen Ploum, Lavendelstraat 8,
T 511983.
 Secretaris: Frans Welles, Langeweg 174, T 517565.
 Lid: Theo Hiep, Zwaluwstraat 86, T 516400.
 Lid: Dory Murray-Teunissen, Molenstraat 24, T 514778.
 Lid: Monique Rutten-Janssen, Dr. Nolensstraat 10,
T. 519156.
 Financiële Administratie: Leo van Schayk , Langeweg 17a,
T 324282, ondersteunt extern het kerkbestuur. Hij is
verantwoordelijk voor de financiële administratie en de
begraafplaatsadministratie.
Een paar bijzonder aandachtspunten:
 De komende maanden zal het bestuur de taakverdeling
verder verfijnen; vooralsnog kunt u gewoon bij de leden
terecht voor die zaken, waarvoor u ook eerder een
beroep op hen kon doen.
 Financieel blijven de parochies onafhankelijk van elkaar;
het kerkbestuur stelt dan ook jaarlijks twee begrotingen
en twee jaarrekeningen vast. Daarom ook ziet u
hiernaast twee verschillende formulieren voor de
kerkbijdrage, de contributie waarmee uw kerk financieel
mogelijk maakt.
 Alle leden van het bestuur dienen samen het belang van
de hele Gennepse kerkgemeenschap en willen samen zo
de kar trekken. Maar dat kunnen ze niet alleen! Ook
kerkbestuursleden zijn vrijwilligers, die hun inzet
belangeloos in hun vrije tijd verrichten. Samen met de
pastoor en alle andere parochianen bouwen ze zo aan de
Kerk. Goede ideeën én een aanbod om te komen helpen
zijn altijd welkom; bij vragen of opmerkingen over het
reilen en zeilen van de parochies kunt u altijd bij hen
terecht.

Nieuws
via
Twitter

Actueel nieuws van de parochies kunt u ook vinden op
twitter: @genneppriest houdt u op de hoogte!

Bijbelavonden in de Protestantse kerk
In 2012 was er een cyclus van Bijbelavonden in de zaal
“de Regenboog” achter de Protestantse kerk aan de
Markt, verzorgd door verschillende voorgangers. Dit is zo
goed bevallen dat men besloten heeft ook in 2013 weer
een cyclus aan te bieden, ook weer in de Regenboog,
telkens om 20.00 uur. De indeling is als volgt:
19-02-13 rabbijn Boosma
19-03-13 pastoor Bouman
16-04-13 dominee Pattinasarany
Extra bijzonder dat deze keer ook een Joodse Rabbijn
deelneemt!

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

03-02 10.00 Gezinsmis Carnaval
13-02
Aswoensdag
19-02 20.00 Avond rabbijn Boosma Regenboog
25-02
Avond vormelingen
02-03 19.00 Voorstellingsmis Communicanten
Martinuskerk
09-03 17.45 Voorstellingsmis Communicanten
Norbertuskerk
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

Oproep oude begraafplaats
betreft: graf L 200 wijlen Th. Dinnessen en W. van Berlo
Hierbij geven wij kennis van het feit dat nabestaanden of
rechthebbenden van bovengenoemd graf geen gevolg
hebben gegeven aan onze schriftelijke - noch aan onze
telefonische verzoeken om de grafrechten te verlengen
of te beëindigen.
Indien de betaling van € 280,00 voor de verlenging van
het grafrecht niet binnen één jaar, na aanvang van de
verlengingsperiode overeenkomstig artikel 34 van het
begraafplaatsreglement is betaald, zal het graf worden
geruimd.
Het Bestuur Begraafplaats Parochie H. Martinus
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St. Norbertusparochie
Vieringen St. Norbertusparochie
Norbertusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T 0485-511888
E hbouman@plex.nl

Kerk:
Norbertplein 1
6591 XA Gennep

Kantoor:

Za
Za
Za
Za
Za
Za

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

17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur

Gelegenheidskoor, met Blasiuszegen
Samenzang
Koor Esperance
Gemengd koor
Gelegenheidskoor
Voorstellingsmis communicanten

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

Aswoensdag geen viering

Do 18.45-19.45 u. in
de voormalige pastorie,
Norbertplein 18
6591 XA Gennep
T 0485-515100
E kerk@norbertusparochie.nl

In de Martinuskerk wordt Aswoensdag ieder jaar uitgebreid gevierd: ook de
Gennepse Carnavalsverenigingen geven daar uitgebreid aanwezig. Jarenlang hebben
we u gemeend te dienen door ook een avondviering in de Norbertuskerk aan te
bieden, verzorgd door de werkgroep Hart en Ziel. Doordat dit jaar voor deze dag
helaas geen koor gevonden kon worden én omdat er vorig jaar maar slechts een
beperkt aantal deelnemers was, zal deze viering dit jaar vervallen.

Website:

Kerkbijdragen

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 T 06-24593385

Kerkbijdragen t/m december: € 12.853,07
(was in 2011: € 13.133,52)
Collecten t/m december:
€ 4.031,99
(was in 2011: € 4.008,15)
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. Ook kunt
u gebruik maken van het formulier op blz. 4.
Wij rekenen op Uw steun. Dank U!

De klok van de kerk
Waarschijnlijk heeft u als parochiaan gemerkt, dat de kerkklok soms een beetje
achterloopt. Na ruim 27 jaar trouwe dienst is onze kerkklok aan een grote
onderhoudsbeurt toe. De totale kosten voor deze onderhoudsbeurt zijn begroot op
€ 5.000,00. Het is voor onze parochie een te grote uitgave om uit de huidige
inkomsten van de kerk te betalen. Vandaar dat we een beroep doen op onze
parochianen of gulle sponsor(en). Met uw extra bijdragen kan de parochie er voor
zorgen, dat we weer “bij de tijd” zijn.

Voorstellingsmis eerste H. Communie
Vorig jaar was een getalsmatig dieptepunt: 6 communicanten! We dachten: waar
moet dat daartoe? Gelukkig bleek de dip van korte duur: op 9 maart zullen de 15
communicanten van dit jaar zich aan ons voorstellen. We hopen dat jullie je thuis
voelen in onze parochiekerk St. Norbertus!
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St. Martinusparochie
Weekendmissen Martinuskerk
Martinusparochie
Pastoor:
H.J. Bouman
Niersdijk 1
6591 DL Gennep
T 0485-511888
E hbouman@plex.nl

Em.-deken:
E. Huisman
Brugstraat 190,
6591 BH Gennep
T 0485-325322

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
Wo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

02-02
03-02
09-02
10-02
13-02
16-02
17-02
23-02
24-02
02-03
03-03
09-03
10-03

19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00

Samenzang, met Blasiuszegen
Gezinsmis in Carnavalssfeer
Samenzang
Herenkoor
Aswoensdag, Dameskoor
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Voorstellingsmis 1e H. Communie mmv KiKoJa Ottersum
Samenzang
Samenzang
Herenkoor

Collectes/kerkbijdrage
Kerkbijdrage december
Totaal 2012

€ 2.255,15
€ 27.307,86

(was in 2011: € 26.395,03)

Collectes december
Totaal 2012

€
€

(was in 2011: € 8.433,44)

646,92
7.981,76

Olieverwarming ter ziele
In 1973 (!) werd de kerk voorzien van een heteluchtverwarming, brandend op olie.
Enkele jaren later verschenen “zuinigere” gasbranders aan het plafond. Ideaal was
het nooit in deze grote betonnen kerk; met de branders een “kampvuureffect”, wat
wil zeggen: waar je aangestraald wordt is het warm, waar geen directe straling is
zoals bij de voeten koud… Dus in koudere en drukkere perioden werd dankbaar
gebruik gemaakt van de oude oliestook. Helaas: deze heeft het nu begeven. Voor de
technici: de warmtewisselaar is doorgeroest, waardoor de verbrandingsgassen zich
mengen met de verwarmingslucht, zeer ongezond dus. Maar ja, een ketel van 40
jaar. Een oplossing is niet 1-2-3 voorhanden, maar we zijn ermee aan de slag. Het zal
in elk geval een kostbare aangelegenheid worden, helaas. We houden u op de
hoogte!

Voorstellingsmis Communicanten
Op zaterdag 2 maart zullen de 11 communicanten van dit jaar zich aan ons
voorstellen. Met bijzondere dank aan kinderkoor KiKoJa uit Ottersum, dat deze
viering muzikaal zal omlijsten.
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terpreteren dat onze evangelische boodschap erin past. Om zo aansluiting te vinden met de tegenwoordige tijd.”

Hij is deze maand zeventig jaar geworden. En volgend jaar is hij al twintig jaar bisschop van Roermond. Maar
bisschop Frans Wiertz is nog volop actief. Met een visie op de komende dertig jaar van de Kerk, in dit Jaar van het
Geloof. „We moeten nieuwe initiatieven van lekengelovigen in de toekomst
niet direct naar ons toe trekken en er
een klerikaalsausje overheen gooien.”
In oktober riep paus Benedictus XVI het
Jaar van het Geloof uit. Om de vijftigste
verjaardag te vieren van het Tweede Vaticaans Concilie dat op 11 oktober 1962
door paus Johannes XXIII werd geopend.
Het was het concilie van het aggiornamento: het moderniseren (letterlijk: bij
de tijd brengen) van de Rooms-Katholieke Kerk. Alles zou nieuw worden,was het
gevoel in de Kerk. Intussen zijn daar de
roerige jaren zestig overheen gegaan, de
grote ontkerkelijking in het Westen, de
conflicten in de Nederlandse kerkprovincie, de ontheemding van veel gelovigen,
de gegroeide afstand met ‘Rome’ en deschandalen van seksueel misbruik onder
geestelijken. Geen fijne ontwikkelingen
voor een Kerk die wil moderniseren.
Hoe sterk is de echo van Vaticanum II
in 2012 nog?
Bisschop Wiertz: „Laat ik vooropstellen
dat het concilie op dat moment heel erg
nodig was. Het heeft de ramen van de
Kerk opengegooid en een frisse wind laten waaien. Ik heb zelf nog een stukje
van de tijd daarvóór meegemaakt, de
beroemde tijd van het Rijke Roomse Le-

ven. En ook al heb ik dat zelf nooit negatief ervaren, voor veel mensen was
die tijd beklemmend en vol verplichtingen. De grip van de Kerk op de samenleving en ook op het persoonlijk leven
van mensen was heel groot. De Kerk
heeft fouten gemaakt. Op een gegeven moment was de vorm vaak belangrijker dan de inhoud. Allerlei regels en
verplichtingen gingen ten koste van de
aandacht voor waar het echt om gaat:
de leer van Christus. Het is goed dat het
concilie daar de bezem door heeft gehaald. Maar we zijn nu inderdaad een
halve eeuw verder. We moeten nadenken over de vraag wat er met de goede voornemens en de bezieling van de
concilievaders van toen is gebeurd.”
En de boodschap van de Kerk opnieuw
formuleren?
„Kijk, de boodschap is natuurlijk onveranderd. Christus is dezelfde, gisteren,
vandaag en morgen. Zijn boodschap
hoeven we niet opnieuw te zoeken,
want die is al tweeduizend jaar dezelfde.
In zijn belangrijke brief Novo Millennio
Ineunte (‘Bij het begin van een nieuw
millennium’) schreef Johannes Paulus II
in 2001 dat we voor het derde millennium geen nieuw programma voor de
Kerk hoeven te ontwerpen. Dat is er namelijk al. Gebaseerd op het evangelie
en op de traditie van tweeduizend jaar
christendom. Maar, zo zegt hij ook, het is
wel noodzakelijk dat het wordt vertaald
voor de mensen van nu. We moeten dus
elke keer opnieuw proberen de tekenen
van de tijd te verstaan en die zodanig in-

Voor veel mensen die nog maar een
dun lijntje met de Kerk hebben, is dat
toch een moeilijk begrip: ‘de evangelischeboodschap’. Hoe wijst u hen de
kern waar de Kerk voor staat?
„Op een dag vroeg iemand paus Johannes Paulus II: ‘Kunt u de boodschap van
de Kerk in één zin samenvatten?’ De
paus antwoordde: ‘In één zin? Ik kan
het in één woord: verlossing!’ Zo eenvoudig is het verhaal van Christus en van
het evangelie in feite. Al het werk van de
Kerk heeft tot doel uit te leggen dat het
geloof in Jezus Christus de weg is naar
verlossing. Christus is de verlosser. Hij is
onze man! Die boodschap moeten we
als Kerk steeds opnieuw vertellen.”
Maar dat valt blijkbaar niet mee. Want
mensen vragen: verlossing van wat?
Velen hebben door de ontwikkelingen in de jaren zestig en zeventig wel
het gevoel dat ze verlost zijn, maar dan
juist ván de Kerk.
„Dat is waar. Die hebben de ontkerkelijking niet als een verarming, maar als
een bevrijding gezien. Dat heeft te maken met de enorme grip die de Kerk toen
op de samenleving had, waar ik net over
sprak. Maar ook nu worstelt de moderne mens inWest-Europa met die vraag:
waarván moet ik dan verlost worden?
Wie alles al heeft, een huis, een baan,
mooie spullen, twee keer per jaar op vakantie, familie en vrienden, een goede
gezondheid, wel, wat moet je dan met
verlossing? Bovendien hebben wij al zeventig jaar geen oorlog meer gekend,
we zijn een van de rijkste landen van de
wereld - wat is het probleem, hoor je ze
vragen. Maar dat is, zal ik u zeggen, een
puberale reactie. Ja, de Westerse cultuur
van nu heeft iets puberaals: ‘hoera, we
zijn vrij van God’. Het gaat ons materieel goed, we komen weinig tekort. Maar
iedereen heeft ook te maken met het
kwaad om zich heen, of met het kwaad
in zichzelf. Met vijandschap, intolerantie, haat. Met tegenslag en verdriet. Met
ziekte en dood. Dan beseffen we opeens
dat we niet het centrum van de kosmos
zijn. Dat we op onze eigen grenzen stoten. Om uit die situatie een uitgang te
vinden hebben we verlossing nodig. En
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die is er alleen door Jezus Christus die
on verlossing biedt uit lijden en dood,
zonde en schuld. Hij geeft ons hoop en
toekomst. Hij heeft ons voorgeleefd hoe
we moeten leven, bidden en op God vertrouwen. In dit Jaar van het Geloof kunnen we niet duidelijk genoeg uitroepen
dat de Kerk staat of valt met de navolging van Christus. Wij zijn het die Hem
steeds opnieuw handen en voeten moeten geven. Door de manier waarop we
het evangelie dóórgeven.
Die puberale houding van het Westen
tegenover het geloof is onhoudbaar?
„Absoluut. Dit gaat echt veranderen.
Vergeet niet dat de Katholieke Kerk in
Noordwest-Europa in een uitzonderingspositie zit. Over de hele wereld groeit
het aantal katholieken sterk, alleen hier
niet. Er zijn op dit moment al 1,2 miljard
katholieken. Dat zijn er méér dan er Chinezen zijn. En die groep wordt alsmaar
groter, de wereldkerk blijft groeien. Dat
gebeurt echt niet als de boodschap van
Christus niet wordt begrepen. En Nederland? Dat is echt een missiegebied geworden. De Kerk moet hier weer vanuit
de kleine basis beginnen om de mensen
te bereiken. Er is een nieuwe evangelisatie nodig.”
Maar dat kunt u niet alleen. Het toch
al flink uitgedunde legioen priesters
zal er de handen vol aan hebben. In de
door u aangehaalde brief van Johannes Paulus II zegt hij dat ‘pastores zich
moeten wapenen met méér vertrouwen, creativiteit en doorzettingsvermogen en niet moeten toegeven aan
de crisis’. Ga er maar aan staan.
„Ik ben me ervan bewust dat het voor
priesters in parochies op dit moment
balanceren is. Blanceren tussen het begeleiden van de oude, vaak vermoeide
kudde die steeds ouder en vermoeider wordt. En tegelijk zoeken naar mogelijkheden om nieuw enthousiasme
te creëren. Maar een brug steunt op
twee oevers. Het is een krachttoer om
beide oevers vast te houden: de oever
met de oude, vertrouwde volkskerk en
aan de andere kant de oever met de
nieuwe mogelijkheden. In beide gevallen is het belangrijk dat ieder vertrouwt
op de kracht die de Heilige Geest hem
schenkt. De Geest is steeds werkzaam
onder ons.We mogen erop vertrouwen
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dat al onze inspanningen niet voor niets
zijn.”
Voor de Kerk betekent dat, met het
oog op die nieuwe oever, een nieuwe
weg inslaan?
„Noem het een roadmap, een routekaart voor de toekomst. Geen blauwdruk waarin alles stevig is vastgelegd,
maar een globale opzet, waarin je al
zoekend op weg moet. Zoals de eerste
apostelen dat in de eerste eeuw deden. We kunnen dat nalezen in de Bijbel, in de Handelingen der Apostelen.
Daar staat hoe de eerste mensen van
Christus wilden getuigen door vanuit
het niets iets op te richten. De apostelen zijn niet in joekels van kathedralen of basilieken begonnen, maar bij
mensen thuis, in kleine groepen. Ze
baden samen, ze braken ,het brood
zoals Christus het had voorgedaan en
ze deelden alles met elkaar. Vanuit die
kleine kernen is de Kerk langzaam gegroeid. Van onderop. De Handelingen
zijn de roadmap voor onze tijd. Weer
van onderop beginnen, in kleine groepen. Dat moet hoog op onze evangelisatie-agenda staan. Want zo is het ook
in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië en
Oceanië begonnen: met missionarissen die kleine, biddende groepen wisten te enthousiasmeren en een nieuwe gemeenschap lieten groeien.”
Die kleine groepen gelovigen die iets
nieuws willen, heb je hier ook. Maar
daar springt de kerk soms bovenop,
zodat ze vaak terugschrikken van de
regels die meneer pastoor er direct
aan vastknoopt.
„Ik vind het heel belangrijk dat nieuwe
initiatieven op geloofsgebied niet te
klerikaal worden. Dat meen ik oprecht!
We moeten ervoor zorgen dat nieuwe
initiatieven die zich aan de basis ontwikkelen niet gefrustreerd worden doordat
we er te snel een klerikaal sausje over
gooien. Neem de kleine gebedsgroepen
zoals de Biddende Moeders, vrouwen
die overal in Limburg bij elkaar in huis
komen om gezamenlijk te bidden voor
het heil van hun kinderen. Daar moeten
we niet direct een priester op zetten. Als
we willen dat het geloof straks weer een
breder draagvlak krijgt, dan moeten we
de lekengelovigen ook de kans geven om
hun verantwoordelijkheid te nemen. Als
zich daar te snel een priester of diaken

mee gaat bemoeien, heb je kans dat iedereen achterover gaat leunen: ‘och, de
kerk regelt het wel’. Maar dan neemt de
betrokkenheid af. Als kerkorganisatie zelf
hebben we in het verleden zoveel dingen
naar ons toe getrokken, dat niemand
meer spontaan met ideeën kwam. Het
was in Limburg bijvoorbeeld traditie dat
buurtbewoners in het
huis van een overledene bij elkaar kwamen om samen de rozenkrans te bidden. Op een gegeven moment hebben
we dat naar het kerkgebouw verplaatst
en kwam er een avondwake. Nu dat laatste niet meer in elke parochie haalbaar
is, komt niemand meer op het idee dat
je als buren ook samen kunt bidden zonder dat er een priester bij zit. Welnu, dat
is een traditie die opnieuw moet worden
uitgevonden.”
Eigen initiatieven kunnen ook tot conflicten leiden. Carnavalsmuziek bij uitvaartmissen, toespraken in de Kerk die
in strijd zijn met de leer.
„Dat wil ik natuurlijk niet.We zijn een
Kerk van sacramenten en nieuwe experimenten kunnen niet voorbij gaan aan
het belang van doop, en de eucharistieviering bij huwelijken en bij begrafenissen. Daar kan geen enkel misverstand
over bestaan. Maar er is wel ruimte voor
nieuwe vormen van een soort huiskerken, kleine groepen biddende mensen
bij elkaar, zoals de apostelen dat vroeger deden. Als we willen dat de nieuwe
evangelisatie van de Kerk in ons land
wortel schiet, moeten we nieuwe initiatieven ook een kans geven om te groeien. En moeten we niet elk plantje dat net
boven de grond uitsteekt onmiddellijk
weer omschoffelen. Want dan schrik je
mensen juist af.”

door Wim Doesborgh
Dagblad de limburger/ Limburgers dagblad,
2 December 2012.
met toestemming van
Media Groep Limburg
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Bedevaart naar
St. Gerardus in Wittem
Op zaterdag 11 mei 2013 gaat voor
de 73e keer de bedevaart van de
regio Nijmegen naar het heiligdom
van St. Gerardus in Wittem. Het
jaarthema voor 2013 is: "Groeien "
Als er al iets op ons, pelgrims van toepassing is dan is het
wel dit thema. Groeien in geloof en vertrouwen.
We verlaten voor één dag huis en haard om in beweging
te komen, op weg naar onze grote heilige St. Gerardus.
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid
om onze intenties – ook schriftelijk – aan de Heilige
Gerardus kenbaar te maken.
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze
heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater
Domini in Italië is overleden.
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken
kan zich aanmelden bij:
 Mw. N. Lamers Ketelhuis 90, T 511195.
 Mw. C. Kersten, Fazantstraat 33, T 517420 of
c.kersten@online.nl
De busreis kost € 19,50, jongeren t/m 15 jaar € 10,=.
Verkoop tot 12 april.

Mijn eerste motorrijles van de pastoor
De pastoor van de parochie op De Horst in Groesbeek,
reed motor. Een bijzonder komisch gezicht want als hij op
de motor zat, had hij toch zijn zwarte priestertoog aan. In
die tijd (1950) mochten priesters niet in burgerkleding
lopen. Als hij in de zomerdag op zijn motor reed, had hij
zijn toog tot zijn knieën opgetrokken en een paar spier
witte kuiten, voorzien van zwarte sokophouders zag je
links en rechts van de benzinetank. Hoe harder hij reed,
hoe meer van zijn witte benen zichtbaar werd.
Op een zondag in juni, nadat ik de Hoogmis had gediend,
riep hij mij bij zich in de pastorie. “Jan”, zegt hij, “mijn
motor moet ambtelijk gewogen worden voor de
belasting, in Nijmegen op de Waalkade. Jij hebt toch wel
eens op een brommer gereden?” Dat moest ik inderdaad
toegeven, ondanks dat ik nog maar 14 jaar was, had ik
dat wel eens stiekem gedaan. “Dan rij jij maar met de
motor naar Nijmegen“. Ik probeerde nog wat tegen te
stribbelen, door op te merken: “Wat als ze me
aanhouden mijnheer pastoor?” “Dan zegde mar, da ge da
van de pestoor mot!” “Witte wa” zei hij op zijn Brabants,
(Hij kwam uit de buurt van Den Bosch) “Start hem mar is
en rij mar ens tot het kerkhof, keer daar mar en stop hier
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mar vur de pastorie”. Tot mijn grote verbazing startte de
motor bij de eerste keer trappen. Ik reed mijn stukje tot
het kerkhof (ongeveer 100 meter) keerde terug, en
stopte precies waar de pastoor met een dikke sigaar in
het hoofd mijn “strapatsen” goedkeurend stond te
bekijken! Ik was geslaagd op 14-jarige leeftijd.
“Kom woensdagmiddag de motor en de papieren maar
halen en haal eerst de valbeugels, de beenkappen, het
gereedschap en de motortassen er maar af.“ (Ook
Brabanders zijn zuunig!) “Ge mot zijn, bij de weegbrug
van de commiezen op de Waalkade in de stad”. Ik
vertelde aan iedereen die het maar horen wilde, dat ik
met de motor van de pastoor naar Nijmegen moest,
behalve aan mijn moeder, want die had er beslist een
stokje voor gestoken.
Op woensdag vroeg in de middag belde ik bij de pastorie
aan en de pastoor wees mij waar het gereedschap lag. Na
de motor “kaal” te hebben gemaakt, reed ik in een
sukkeldrafje de Hoge Horst op, links en rechts kijkend of
ik ook bekenden zag. Als dat gebeurde, voerde ik onder
luid getoeter mijn snelheid danig op! Het gebeurde een
paar keer dat ik een paar oude vrouwtjes op de fiets,
inhaalde, die mij hoofdschuddend nastaarden. Het
verkeer in Groesbeek dorp, maar ook in Nijmegen en
omgeving was in 1950 nog maar heel summier. Zonder
kleerscheuren of aanhouding kwam ik vol trots de
Waalkade oprijden. De weegbrug was zo gevonden en de
commies die ik de papieren gaf bekeek mij van onder tot
boven. Je zag hem denken: “Wat een snotneus”, maar hij
maakte verder geen opmerking over mijn leeftijd. Hij had
daar ook het recht niet toe! Misschien was hij ook wel
katholiek en zag in de papieren dat de motor van de
pastoor was.(!!!) In die tijd hielp dat echt. Na de motor te
hebben gewogen kreeg ik een bon met het stempel en
het gewicht er op en de terugweg kon beginnen. Ik dacht
voor de afwisseling maar over Berg en Dal te rijden, maar
onderweg keerde ik op mijn besluit terug en leek het mij
verstandiger om Wyler te mijden omdat daar vaak M.P.ers en Politie aan de grens waren. Ik nam dus de
Zevenheuvelenweg via de Diepe hel (lekker hard) richting
Heikant (Kranenburgsestraat) weer naar de pastorie. Op
de Heikant kwam ik Mientje Janssen en Dieneke v.d
Horst tegen, beiden uit mijn vroegere schoolklas. Ze
vielen bijna van hun fiets toen ze mij zagen op de motor
van de pastoor. Ik heb het gas toen nog een keer extra
losgedraaid en ze bleven mij nakijken tot ze mij niet meer
konden zien.
Op de pastorie aangekomen moest ik eerst de motor
weer “aankleden”. De pastoor kreeg zijn bewijs van
ambtelijke weging en ik (14 jaar) van de pastoor twee
dikke sigaren! Toen hij het bewijs aannam zei hij “Goed
gedaan Jan”. Een uitzonderlijk compliment, want daar
was hij echt niet scheutig mee!
Jan Eikholt (Gzn.).
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