
Het nieuwe jaar is in volle gang! 
 
Allereerst wens ik voor u allen God’s zegen toe in dit nieuwe jaar! Het wordt een 
bijzonder jaar omdat we een nieuwe bisschop gaan krijgen. Daarnaast staan er weer 
mooie activiteiten op de agenda van onze parochiegemeenschap. Maar laten we naast 
het ‘labora’ (werk) ook het ‘ora’ (bidden) naar voren komen in dit jaar. Door het vele 
‘moeten’ en de vele zorgen in ons hart en onze geest, kunnen we steeds moeilijker 
luisteren naar elkaar en naar God. We leven in een samenleving met veel lawaai en 
een ontzettend groot aanbod van informatie. Laten we daarom alert zijn, ook op de 
kleine details in ons dagelijks leven, zodat we kunnen leren hoe we dingen kunnen zien 
met de ogen van het geloof.  
 
Pastoor Kessels 
 
 
Helpt u onze Norbertuskerk en Martinuskerk mee? 
 
Wie betaalt de kerk eigenlijk? Wie zorgt voor het 
geld waarmee onderhoud van gebouwen, activi-
teiten 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. Maar dat is niet het geval! 
In januari vragen alle kerken in Nederland uw aan-
dacht voor de actie Kerkbalans. Deze actie vormt 
naast de collectes en stipendia een belangrijke 
inkomstenbron van een parochie. Eigenlijk zou je 
deze kerkbijdrage kunnen zien als een soort contributie. Als ieder adres probeert wat 
naar vermogen bij te dragen, dan kunnen onze Norbertuskerk en Martinuskerk in 
Gennep 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.  
Verderop in deze Gennepenaar meer hierover. Dank voor uw ondersteuning! 
 
 
Kinder-Carnavalsmis 4 februari 10.00 uur 
 
Van harte nodigen wij u uit voor de Kinder-Carnavalsmis! Deze H.Mis wordt door de 
parochie en de Coloradokevers georganiseerd. Ons kinderkoor zal in samenwerking 
met de Joekskapel en de winnende Schlager voor de muziek zorgen. Welkom!  
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Terugblik op het mooie Kerstfeest! 
Dankzij de inzet van ongelooflijk veel vrijwilligers werd de Kerst in beide kerken weer een heel bijzonder gebeuren. 
De organisatie van de Kersttocht in Gennep-Zuid had weer veel moeite gedaan om er een fantastische sterrentocht van te 
maken. Wij konden genieten van de muzikale talenten binnen de koren van onze parochiegemeenschap. Kinderen deden 
volop mee en beeldden het kerstverhaal uit, begeleid door de harmonie Unitas et Fidelitas. Er werd op Kerstavond warme 
chocomel en glühwein aangeboden. In beide kerken waren de Kerstdagen daarmee bijzondere dagen!  
Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 
 

Dank voor de foto’s: P. Lamers en Harm Teunissen 

In memoriam 
 
Jo Opsteegh 

 
* 15-10-1944 
† 04-01-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau 
echtgenoot van 

Francien Opsteegh-Jans 
 

Ridder. Echtgenoot. Eerlijk. Optimist. Lief. Voorbeeld. 
Trots. Vader. Behulpzaam. Oprecht. Slim. Spreker. 

Topper. Doorzetter. Groot hart. Bourgondiër. Genieten. 
Schoonvader. Akkoord. Vechter. Wilskracht. Vogels. 

Plagen. Grapjes. Opa. Lummel. Padras Familias. Vriend. 
Held. Poepies. Fietsen. Lachen. Samen delen. Nicaragua. 
Sociaal. Vriendelijk. Natuur. Bijzonder mens. Rots. Steun 

en toeverlaat. Prima. Wandelen. Geloof.  
 
 

Wij vinden het fijn dat u samen met 
ons afscheid heeft genomen. 

 
Francien 

 

Astrid en Alex 
Bas, Joris, Emma 

 

René en Monique 
Lisa, Daphne 

 
 

Ziekenzalving en -Communie 
 
Ik wil de ziekenzalving thuis ontvangen 
Iedere katholieke gelovige die ernstig ziek is, kan van een 
priester het sacrament van de zieken (ziekenzalving) 
ontvangen. Dit sacrament geeft troost, vrede en kracht. 
Het helpt de zieke om zijn toestand en lijden te 
verbinden met het lijden van Christus. Voordat de 
ziekenzalving wordt toegediend is er meestal een 
gesprekje tussen de priester en de zieke alleen. Bij de 
ziekenzalving wordt samen gebeden en zalft de priester 

het voorhoofd en de handen van de zieke met gewijde 
olie. Gods nabijheid wil de gehele mens doordringen en 
de zieke heil en genezing brengen, naar ziel en lichaam. 
Meestal wordt de ziekenzalving in het bijzijn van de 
familie gedaan. Het is het beste als de zieke zelf om de 
ziekenzalving vraagt en dit tijdig doet. Familie, vrienden, 
de arts of het verpleegkundig personeel kunnen hierbij 
de zieke van dienst zijn door hem of haar op die 
mogelijkheid te wijzen.  

 
Voor de toediening van de ziekenzalving is het niet 
noodzakelijk dat iemand in levensgevaar verkeert. Het 
sacrament wordt meestal toegediend wanneer iemand 
door achteruitgang van de gezondheid in de laatste fase 
van het leven komt of voor een zware operatie. Het is 
dan ook goed om niet te wachten met het roepen van 
een priester tot iemand bijna gestorven is. Sacramenten 
zijn immers bedoeld voor de levenden. Wilt u graag de 
ziekenzalving ontvangen dan kunt u contact opnemen 
met pastoor Kessels (0485-511888).    
 
 
Ik wil de communie thuis ontvangen 
Wanneer u bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte tijdelijk of 
voor langere periode niet in staat bent om deel te nemen 
aan de eucharistievieringen in de parochiekerk bestaat 
de mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. 
U kunt zich hierop thuis voorbereiden door een wit 
kleedje over een tafeltje 
te leggen met een kruis-
beeldje en twee kaarsjes 
er op. Met een korte 
bijbelse lezing en gebe-
den vindt er dan een 
korte en intieme plech-
tigheid plaats. U zult 
begrijpen dat het ont-
vangen van het Lichaam van Christus vraagt om een 
rustige omgeving en een waardige houding. Wilt u graag 
de communie thuis ontvangen dan kunt u contact 
opnemen met pastoor Kessels (0485-511888).    
 



3 De Gennepenaar

Terugblik op het mooie Kerstfeest! 
Dankzij de inzet van ongelooflijk veel vrijwilligers werd de Kerst in beide kerken weer een heel bijzonder gebeuren. 
De organisatie van de Kersttocht in Gennep-Zuid had weer veel moeite gedaan om er een fantastische sterrentocht van te 
maken. Wij konden genieten van de muzikale talenten binnen de koren van onze parochiegemeenschap. Kinderen deden 
volop mee en beeldden het kerstverhaal uit, begeleid door de harmonie Unitas et Fidelitas. Er werd op Kerstavond warme 
chocomel en glühwein aangeboden. In beide kerken waren de Kerstdagen daarmee bijzondere dagen!  
Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 
 

Dank voor de foto’s: P. Lamers en Harm Teunissen 

In memoriam 
 
Jo Opsteegh 

 
* 15-10-1944 
† 04-01-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau 
echtgenoot van 

Francien Opsteegh-Jans 
 

Ridder. Echtgenoot. Eerlijk. Optimist. Lief. Voorbeeld. 
Trots. Vader. Behulpzaam. Oprecht. Slim. Spreker. 

Topper. Doorzetter. Groot hart. Bourgondiër. Genieten. 
Schoonvader. Akkoord. Vechter. Wilskracht. Vogels. 

Plagen. Grapjes. Opa. Lummel. Padras Familias. Vriend. 
Held. Poepies. Fietsen. Lachen. Samen delen. Nicaragua. 
Sociaal. Vriendelijk. Natuur. Bijzonder mens. Rots. Steun 

en toeverlaat. Prima. Wandelen. Geloof.  
 
 

Wij vinden het fijn dat u samen met 
ons afscheid heeft genomen. 

 
Francien 

 

Astrid en Alex 
Bas, Joris, Emma 

 

René en Monique 
Lisa, Daphne 

 
 

Ziekenzalving en -Communie 
 
Ik wil de ziekenzalving thuis ontvangen 
Iedere katholieke gelovige die ernstig ziek is, kan van een 
priester het sacrament van de zieken (ziekenzalving) 
ontvangen. Dit sacrament geeft troost, vrede en kracht. 
Het helpt de zieke om zijn toestand en lijden te 
verbinden met het lijden van Christus. Voordat de 
ziekenzalving wordt toegediend is er meestal een 
gesprekje tussen de priester en de zieke alleen. Bij de 
ziekenzalving wordt samen gebeden en zalft de priester 

het voorhoofd en de handen van de zieke met gewijde 
olie. Gods nabijheid wil de gehele mens doordringen en 
de zieke heil en genezing brengen, naar ziel en lichaam. 
Meestal wordt de ziekenzalving in het bijzijn van de 
familie gedaan. Het is het beste als de zieke zelf om de 
ziekenzalving vraagt en dit tijdig doet. Familie, vrienden, 
de arts of het verpleegkundig personeel kunnen hierbij 
de zieke van dienst zijn door hem of haar op die 
mogelijkheid te wijzen.  

 
Voor de toediening van de ziekenzalving is het niet 
noodzakelijk dat iemand in levensgevaar verkeert. Het 
sacrament wordt meestal toegediend wanneer iemand 
door achteruitgang van de gezondheid in de laatste fase 
van het leven komt of voor een zware operatie. Het is 
dan ook goed om niet te wachten met het roepen van 
een priester tot iemand bijna gestorven is. Sacramenten 
zijn immers bedoeld voor de levenden. Wilt u graag de 
ziekenzalving ontvangen dan kunt u contact opnemen 
met pastoor Kessels (0485-511888).    
 
 
Ik wil de communie thuis ontvangen 
Wanneer u bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte tijdelijk of 
voor langere periode niet in staat bent om deel te nemen 
aan de eucharistievieringen in de parochiekerk bestaat 
de mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. 
U kunt zich hierop thuis voorbereiden door een wit 
kleedje over een tafeltje 
te leggen met een kruis-
beeldje en twee kaarsjes 
er op. Met een korte 
bijbelse lezing en gebe-
den vindt er dan een 
korte en intieme plech-
tigheid plaats. U zult 
begrijpen dat het ont-
vangen van het Lichaam van Christus vraagt om een 
rustige omgeving en een waardige houding. Wilt u graag 
de communie thuis ontvangen dan kunt u contact 
opnemen met pastoor Kessels (0485-511888).    
 



De Gennepenaar 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koren en diensten 
 
Za 20-01 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 21-01 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor  
 
Za 27-01 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 28-01 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 03-02 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk koor Esperance 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 04-02 10.00 uur Martinuskerk Kinderkoor. Kinder-Carnavalsmis 
 
Za 10-02 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 11-02 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Wo 14-02 19.00 uur Martinuskerk Dameskoor. Aswoensdag 
Za 17-02 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk koor Esperance 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 18-02 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
 
Za 24-02 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk koor Esperance 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 25-02 10.00 uur Martinuskerk Dameskoor 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 

Parochie H. Norbertus Gennep    Parochie H.Martinus Gennep                                                                                                       
Financiële Administratie         Financiële Administratie 
Norbertplein 1       p/a  Langeweg  17 A                                                                                                                                                      
6591 XA Gennep       6591 XX Gennep                                                                                                                                   
Telefoon 0485515100      telefoon 0485324282                                                                                                                          
kerk@norbertusparochie.nl     admin@parochie-martinus-gennep.nl 
 

 

Gennep, januari 2018 

Beste inwoner van Gennep, 

Wat betekent de kerk voor u?  

Dat is best een spannende vraag, zowel voor degene die wekelijks in de kerk te vinden is, alsook voor 
degene die er slechts af en toe eens komt. Zowel de parochiegemeenschap, alsook de kerk als 
religieus gebouw horen bij onze samenleving en bij ons dagelijks leven.   

De kerk biedt ons de gelegenheid om de heilige Mis te vieren, op zondagen, weekdagen, en zeker 
ook met Kerstmis en Pasen. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te bidden, 
om een kaarsje aan te steken bij Maria. Het is een plek om het Doopsel te vieren, de eerste heilige 
Communie, het heilig Vormsel, en ook het Huwelijk. Tevens biedt de kerk de ruimte om een 
uitvaartplechtigheid te houden voor een overleden familielid of kennis, of een viering bij gelegenheid 
van een andere ingrijpende gebeurtenis in ons leven of in onze omgeving. Bovendien kunnen er 
culturele activiteiten georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld conferenties, lezingen, concerten, e.d. 
Verder is de kerk actief betrokken bij diverse evenementen in onze stad Gennep.  

Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn, 
én blijven; een levendige parochiegemeenschap die er is voor onze familieleden, vrienden en 
kennissen, voor eenieder die zich betrokken voelt bij de kerk, en ook voor alle mensen die er een thuis 
vinden.  

Het afgelopen jaar hebben we een nieuw kerkplein laten aanleggen en onderhoudswerkzaamheden 
aan de Norbertuskerk gedaan. Ook voor 2018 staan er weer enkele projecten gepland zoals het 
opknappen van het oude kerkhof en onderhoudswerkzaamheden aan de Martinuskerk. Deze 
projecten kosten veel geld. Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de 
bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of 
jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.  

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 

 

Met vriendelijke groet, 

Frits Sanders 

Penningmeester Parochiecluster Gennep 



5 De Gennepenaar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koren en diensten 
 
Za 20-01 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 21-01 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor  
 
Za 27-01 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 28-01 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 03-02 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk koor Esperance 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 04-02 10.00 uur Martinuskerk Kinderkoor. Kinder-Carnavalsmis 
 
Za 10-02 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 11-02 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Wo 14-02 19.00 uur Martinuskerk Dameskoor. Aswoensdag 
Za 17-02 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk koor Esperance 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 18-02 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
 
Za 24-02 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk koor Esperance 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 25-02 10.00 uur Martinuskerk Dameskoor 

 

 
 
 
 
 
 
 

Parochie H. Norbertus Gennep    Parochie H.Martinus Gennep                                                                                                       
Financiële Administratie         Financiële Administratie 
Norbertplein 1       p/a  Langeweg  17 A                                                                                                                                                      
6591 XA Gennep       6591 XX Gennep                                                                                                                                   
Telefoon 0485515100      telefoon 0485324282                                                                                                                          
kerk@norbertusparochie.nl     admin@parochie-martinus-gennep.nl 
 

 

Gennep, januari 2018 

Beste inwoner van Gennep, 

Wat betekent de kerk voor u?  

Dat is best een spannende vraag, zowel voor degene die wekelijks in de kerk te vinden is, alsook voor 
degene die er slechts af en toe eens komt. Zowel de parochiegemeenschap, alsook de kerk als 
religieus gebouw horen bij onze samenleving en bij ons dagelijks leven.   

De kerk biedt ons de gelegenheid om de heilige Mis te vieren, op zondagen, weekdagen, en zeker 
ook met Kerstmis en Pasen. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te bidden, 
om een kaarsje aan te steken bij Maria. Het is een plek om het Doopsel te vieren, de eerste heilige 
Communie, het heilig Vormsel, en ook het Huwelijk. Tevens biedt de kerk de ruimte om een 
uitvaartplechtigheid te houden voor een overleden familielid of kennis, of een viering bij gelegenheid 
van een andere ingrijpende gebeurtenis in ons leven of in onze omgeving. Bovendien kunnen er 
culturele activiteiten georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld conferenties, lezingen, concerten, e.d. 
Verder is de kerk actief betrokken bij diverse evenementen in onze stad Gennep.  

Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn, 
én blijven; een levendige parochiegemeenschap die er is voor onze familieleden, vrienden en 
kennissen, voor eenieder die zich betrokken voelt bij de kerk, en ook voor alle mensen die er een thuis 
vinden.  

Het afgelopen jaar hebben we een nieuw kerkplein laten aanleggen en onderhoudswerkzaamheden 
aan de Norbertuskerk gedaan. Ook voor 2018 staan er weer enkele projecten gepland zoals het 
opknappen van het oude kerkhof en onderhoudswerkzaamheden aan de Martinuskerk. Deze 
projecten kosten veel geld. Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de 
bijdragen van haar leden. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of 
jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.  

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 

 

Met vriendelijke groet, 

Frits Sanders 

Penningmeester Parochiecluster Gennep 



De Gennepenaar 6 7 De GennepenaarDe Gennepenaar 6 
 

 

Antwoordformulier kerkbijdrage 
H. Martinus / H. Norbertus 

 
 
Bijdrage van 
Voorletters:  

Achternaam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Bijdrage voor 

□ Parochie H. Martinus 
IBAN: NL95 RABO 0135 0361 19     

□ Parochie H. Norbertus 
IBAN: NL61 RABO 0140 6106 42 

Wat geef ik in 2018? 

□ verhoog ik mijn bijdrage naar €  per □ maand □ kwartaal □ jaar. 

□ geef ik een eenmalige extra gift van €  naast mijn vaste bijdrage. 
 
Mijn jaarlijkse toezegging tot wederopzegging is: 
 
Jaarlijkse toezegging: €  in    termijnen van elk €  

Ik betaal mijn bijdrage in de maanden: □ Jan  □ Feb □ Mrt □ Apr □ Mei □ Jun 

 □ Jul  □ Aug □ Sep □ Okt □ Nov □ Dec 
 
Mijn betaling (kruis slechts één mogelijkheid aan) 
Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag: 

□ door de Parochie H. Martinus / H. Norbertus automatisch af te laten schrijven* 

van mijn IBAN:_ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

□ zelf over te maken op IBAN NL95 RABO 0135 0361 19  t.n.v. H. Martinus onder vermelding van ‘Kerkbalans’. 

□ zelf over te maken op IBAN NL61 RABO 0140 6106 42  t.n.v. H. Norbertus onder vermelding van ‘Kerkbalans’. 
 
 
Plaats  Datum  
 
 
Handtekening  
 
U kunt het antwoordformulier afgeven of in de brievenbus stoppen bij een van onderstaande kerkbestuursleden: 
Riet Graat:  Wagenstraat 13 - 6591 EN Gennep 
Monique Rutten:  Dr. Nolensstraat 10 - 6591 ZL Gennep 
Dory Murray:  Molenstraat 24 - 6591 DJ Gennep     
Holger Rodoe:  Steendalerstraat 89 - 6591 EE Gennep 
Frits Sanders:  Noordwal 32 - 6591 BC Gennep  
Pastoor Kessels:   Niersdijk 1 - 6591 DL Gennep 

*SEPA-machtiging: u geeft de Parochie H. Martinus of Parochie H. Norbertus toestemming om doorlopend incasso-opdrachten 
te sturen aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans en u geeft uw bank toestemming om 
het bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze opdracht. De incasso zal plaatsvinden op dag 25 van de 
aangekruiste maanden. 
 
Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met: L. van Schayk, (0485) 32 42 82, 
admin@parochie-martinus-gennep.nl. 

Nieuwjaarsconcert harmonie  
met 2 jubilarissen! 

 
In een overvolle zaal van 4Events genoot het publiek 
zondag 7 januari jl. duidelijk van de ongedwongen sfeer 
tijdens het traditionele Nieuwjaarsconcert van harmonie 
Unitas et Fidelitas.  
Naast het grote orkest lieten vooral  het leerlingenorkest 
en de blokfluitleerlingen hun vorderingen zonder enige 
zenuwen horen. Hele gezinnen en heel veel opa’s en 
oma’s hielden hun telefoon in de aanslag. Net voor de 
pauze werd jubilaris Erica de Bont door voorzitter Mat 
Rutten, gehuldigd vanwege haar 40-jarig lidmaatschap 
van de muziekbond. Ze is begonnen bij Drumband 
Vrijheid en Broederschap. Na de opheffing van de 
drumband is zij lid geworden van de Gennepse 
harmonie; eerst speelde zij bariton en sinds enkele jaren 
speelt ze op schuiftrombone. Zij kreeg haar speld 
overhandigd door de president van de harmonie, pastoor 
Kessels. De tweede jubilaris was Govert Teunissen. Hij is 
al 40 trouw lid van de harmonie. Begonnen op de trom 
stapte hij al op jonge leeftijd over op de grote bas, iets 
wat ongebruikelijk is voor een jeugdige muzikant. Hij 
speelde o.a. met zijn leermeester Wiel van Dinter. Govert 
kreeg zijn bondsspeld uit handen van burgemeester de 
Koning. Samen met zijn vrouw genoot de burgemeester 
zichtbaar van de harmonie en vooral van de jeugdige 
muzikanten. Hij maakte foto’s en deelde de vorderingen 
via Twitter met de wereld.  
 

 
De kerkelijke harmonie viert dit jaar haar 200 jarig 
bestaan. Momenteel met een tentoonstelling in Museum  
het Petershuis. Het feestweekend is in het weekend van  
8, 9 en 10 juni 2018 in een grote feesttent op de Groes. 
Op vrijdagavond is er een optreden van de kapel van de 
Koninklijke Luchtmacht, op zaterdagavond een grote First 
Night of the Proms met medewerking van William 
Kersten en Erika Yong, en een afterparty met de Top 
2000 band. De zondag begint de harmonie met een 
feestelijke heilige mis in de tent met daaropvolgend een 
receptie. Dan is het de beurt aan een internationaal 
jeugdfestival met als knallende afsluiting een optreden 
van Maan, de winnares van The Voice of Holland. De 
door pastoor van Alphen 200 jaar geleden opgerichte 
harmonie is  duidelijk nog springlevend! 

Erica de Bont, 40 jaar lid 
van de Nederlandse Muziekbond 
 

Govert Teunissen,  40 jaar lid 
van harmonie Unitas et Fidelitas 
 

De allerjongste muzikanten; de blokfluiters 
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Antwoordformulier kerkbijdrage 
H. Martinus / H. Norbertus 

 
 
Bijdrage van 
Voorletters:  

Achternaam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Bijdrage voor 

□ Parochie H. Martinus 
IBAN: NL95 RABO 0135 0361 19     

□ Parochie H. Norbertus 
IBAN: NL61 RABO 0140 6106 42 

Wat geef ik in 2018? 

□ verhoog ik mijn bijdrage naar €  per □ maand □ kwartaal □ jaar. 

□ geef ik een eenmalige extra gift van €  naast mijn vaste bijdrage. 
 
Mijn jaarlijkse toezegging tot wederopzegging is: 
 
Jaarlijkse toezegging: €  in    termijnen van elk €  

Ik betaal mijn bijdrage in de maanden: □ Jan  □ Feb □ Mrt □ Apr □ Mei □ Jun 

 □ Jul  □ Aug □ Sep □ Okt □ Nov □ Dec 
 
Mijn betaling (kruis slechts één mogelijkheid aan) 
Ik betaal mijn bijdrage door het bedrag: 

□ door de Parochie H. Martinus / H. Norbertus automatisch af te laten schrijven* 

van mijn IBAN:_ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

□ zelf over te maken op IBAN NL95 RABO 0135 0361 19  t.n.v. H. Martinus onder vermelding van ‘Kerkbalans’. 

□ zelf over te maken op IBAN NL61 RABO 0140 6106 42  t.n.v. H. Norbertus onder vermelding van ‘Kerkbalans’. 
 
 
Plaats  Datum  
 
 
Handtekening  
 
U kunt het antwoordformulier afgeven of in de brievenbus stoppen bij een van onderstaande kerkbestuursleden: 
Riet Graat:  Wagenstraat 13 - 6591 EN Gennep 
Monique Rutten:  Dr. Nolensstraat 10 - 6591 ZL Gennep 
Dory Murray:  Molenstraat 24 - 6591 DJ Gennep     
Holger Rodoe:  Steendalerstraat 89 - 6591 EE Gennep 
Frits Sanders:  Noordwal 32 - 6591 BC Gennep  
Pastoor Kessels:   Niersdijk 1 - 6591 DL Gennep 

*SEPA-machtiging: u geeft de Parochie H. Martinus of Parochie H. Norbertus toestemming om doorlopend incasso-opdrachten 
te sturen aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans en u geeft uw bank toestemming om 
het bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig deze opdracht. De incasso zal plaatsvinden op dag 25 van de 
aangekruiste maanden. 
 
Voor vragen of hulp bij het invullen van dit formulier, kunt u contact opnemen met: L. van Schayk, (0485) 32 42 82, 
admin@parochie-martinus-gennep.nl. 

Nieuwjaarsconcert harmonie  
met 2 jubilarissen! 
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drumband is zij lid geworden van de Gennepse 
harmonie; eerst speelde zij bariton en sinds enkele jaren 
speelt ze op schuiftrombone. Zij kreeg haar speld 
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Kessels. De tweede jubilaris was Govert Teunissen. Hij is 
al 40 trouw lid van de harmonie. Begonnen op de trom 
stapte hij al op jonge leeftijd over op de grote bas, iets 
wat ongebruikelijk is voor een jeugdige muzikant. Hij 
speelde o.a. met zijn leermeester Wiel van Dinter. Govert 
kreeg zijn bondsspeld uit handen van burgemeester de 
Koning. Samen met zijn vrouw genoot de burgemeester 
zichtbaar van de harmonie en vooral van de jeugdige 
muzikanten. Hij maakte foto’s en deelde de vorderingen 
via Twitter met de wereld.  
 

 
De kerkelijke harmonie viert dit jaar haar 200 jarig 
bestaan. Momenteel met een tentoonstelling in Museum  
het Petershuis. Het feestweekend is in het weekend van  
8, 9 en 10 juni 2018 in een grote feesttent op de Groes. 
Op vrijdagavond is er een optreden van de kapel van de 
Koninklijke Luchtmacht, op zaterdagavond een grote First 
Night of the Proms met medewerking van William 
Kersten en Erika Yong, en een afterparty met de Top 
2000 band. De zondag begint de harmonie met een 
feestelijke heilige mis in de tent met daaropvolgend een 
receptie. Dan is het de beurt aan een internationaal 
jeugdfestival met als knallende afsluiting een optreden 
van Maan, de winnares van The Voice of Holland. De 
door pastoor van Alphen 200 jaar geleden opgerichte 
harmonie is  duidelijk nog springlevend! 
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‘n Dag voor je zelf 
  

Een rustmoment in je drukke leven. Praten, luisteren, 
meedenken en nadenken. Samen met vrouwen onder 

elkaar.  Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom bij 
onze Maria Materkring. Of kom gewoon! 

 
Waar: in de kerk en pastorie van Mook (De Hove 1).  
Wanneer: maandag 29 januari, van 9.00 uur- 15.00 uur.  
Onkosten: vijf euro 
Dag indeling: 
9.00u    H. Mis in de kerk St. Antonius Abt te Mook 
10.00u  Koffie in pastorie  
10.30u  Thema: ‘het gebed’ door pastoor Rijs 
12.00u  Lunch (zelf meebrengen). 
13.00u  Spreker 
15.00u  Sluiting 
Inlichtingen:  Carla Kersten   0485-517420 
                    Juul Gerits  0485-513621 
Volgende data: 26 februari en 9 april  2018 
 
 
Oproep R.K. Begraafplaats Torenstraat 
 
Van de rechthebbende van het hieronder genoemde graf 
hebben wij geen juiste adresgegevens meer: 

• De heer M. Keijzers 
laatst bekende adres:  
Dr. Poelsstraat 17, 6591 ZA Gennep, betreft: 
Graf: R. 18.211: van Johanna M. Venhovens en 
Antonius W. Coopmans. Overleden in resp. 1969 
en 1990. 

Heeft u informatie hierover dan verzoeken wij u dit door 
te geven aan de pastorie of aan ondergetekende. 
Dank voor uw aandacht! 
 
Financiële Administratie                                                                                                                                                     
p/a Langeweg 17-A                                                                                                                                                        
6591 XX Gennep                                                                                                                                              
telefoon 0485-324282                                                                                                                          
admin@parochie-martinus-gennep.nl 
 

Gezamenlijke collecte 
CBF-fondsen in Gennep 
Goede doelen week in april 2018 

 
Vanaf 2018 wordt er in Gennep voor het eerst 
gezamenlijk gecollecteerd door dertien deelnemende 
CBF-fondsen. Initiatiefnemers zijn wijkplatform Gennep-
West en enkele inwoners van Gennep. Het CBF is de 
toezichthouder voor goede doelen in Nederland. 
In samenwerking met de coördinatoren van de landelijke 
CBF-fondsen hebben zij hiertoe besloten.  
Een gezamenlijke collecte heeft zowel voordelen voor de 
fondsen als voor de inwoners van Gennep. De fondsen 
hebben met de samenvoeging minder collectanten nodig 
en de inwoners van Gennep krijgen minder collectanten 
aan de deur. Zo wordt er voor dertien fondsen in één 
keer gecollecteerd. In verschillende andere Nederlandse 
gemeenten wordt deze wijze van collecteren al met veel 
succes uitgevoerd. 
 
Donatie 
Door het aantal vrijwilligers voor dertien collectes samen 
te voegen zijn de fondsen beter in staat om alle straten te 
bereiken. Zelfstandig lukt het de meeste fondsen niet om 
overal te collecteren. Bij een gezamenlijke collecte 
worden huis-aan-huis enveloppen uitgedeeld. Hierin 
doen de inwoners hun donatie en op de bijgevoegde lijst 
met de namen van de deelnemende fondsen vermelden 
ze welk bedrag ze aan welk 
fonds willen doneren. Als 
er niets wordt ingevuld, 
wordt het bedrag even-
redig verdeeld over de 
deelnemende fondsen. 
 
Vrijwilligers 
In april 2018 wordt de gezamenlijke collecte voor het 
eerst uitgevoerd in Gennep. In de week van 4 april 
komen de collectanten huis-aan-huis de enveloppen 
afgeven. In de week van 11 april zullen de collectanten, 
in tweetallen met verzegelde collectebussen en een 
legitimatie van Goede Doelen Week Gennep, de gevulde 
enveloppen komen ophalen. 
Voor de opstartkosten is de werkgroep nog op zoek naar 
sympathisanten die een donatie willen doen. Voor meer 
inlichtingen en/of een bijdrage aan de opstartkosten kunt 
u zich melden bij de voorzitter van Goede Doelen Week 
Gennep: Roos van Otterdijk tel: 06 - 53 58 30 55 of mail 
gdw.gennep@gmail.com. Ook iedereen die zich aan wil 
melden als collectant, is van harte welkom te reageren. 
 

Mijn herinnering aan Deken Huisman 
 
Wij hebben ‘de Deken’ leren kennen op een uitvaart. Zelf 
woonden we toen nog in Boxmeer. Dat hadden we nog 
nooit meegemaakt dat er tijdens zo’n rouwdienst hardop 
gelachen werd na aanleiding van een paar humoristische 
anekdotes over de overledene. Jaren later bij de uitvaart 
van onze eigen zoon leerden wij de Deken echt kennen. 
Vlak voor Kerstmis stond er op een avond een blond 
jongetje met een heel groot kerstbrood voor de deur: 
“van de Deken”, zei hij en wég was hij.  Verbouwereerd 
pakte ik het aan en las het kaartje: “Emmanuël” is zijn 
naam, dat betekent “God met ons”.  
Bij onze uitvaart begon de Deken: “Vandaag sta ik hier 
met een gouden stola aan. Want iedere mens heeft een 
taak in zijn leven. Bij de een duurt dat een paar maanden, 
bij een ander bijna honderd jaar en bij Andries 23 jaar”.  
Zo zette hij de toon van die uitvaart. Er werd niet gehuild, 
maar er werd kracht en warmte gegeven aan iedereen 
die daar toen bij was. Jaren later sprak men er ons nog 
over aan, over dat positieve gebeuren in dat droevige 
verhaal. Regelmatig kwam hij ons daarna opzoeken en 
dank zij hem hebben we de goede richting in ons leven 
kunnen behouden. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar 
voor. Op een dag zei hij: “Is het niets voor u om de 
catechistenopleiding in Roermond te gaan volgen”? Hij 
tutoyeerde ons nooit, al die jaren niet… Met de nodige 
scepsis begon ik aan het eerste gesprek met de directeur 
Johan van der Vloet. Ik weet nog dat ik dacht: Als hij 
begint over ‘het is Gods wil’ , dan ben ik weg. Maar het 
was een zeer prettig open gesprek en die opleiding heeft 
me heel goed gedaan in die tijd. Ons verhaal werd a.h.w. 
opgenomen in het eeuwenoude verhaal van mensen met 
God. Daarna ben ik samen met de Deken allerhande 
mooie projecten in onze parochie gaan doen. Bij een glas 
wijn bespraken we dan nieuwe ideeën en mogelijkheden. 
De Deken had een creatieve geest en ik vond het heel 
prettig met hem samen te werken. Ik weet nog dat men 
toen wel eens zei: “Kun jij met ‘den Dèken’ overweg? Hij 
is zo streng en op de puntjes!”. Dat laatste klopt wel en ik 
had ook wel eens woorden met hem over het een of 
ander. Maar altijd kwam hij of ik erop terug en gingen we 
weer gewoon verder. Ik heb ook zijn leven gefilmd op alle 
locaties waar hij gewoond, gestudeerd en gewerkt had. 
Daar heb ik mooie herinneringen aan. Samen met Ton 
Petra gingen we met de Deken op pad en ter plekke 
kwamen zijn herinneringen los, nu ook zo mooi beschre-
ven in het boek “Mijn jawoord”*. Bij de presentatie van 
dat boek schrokken we enorm van de manier waarop de 
Deken in de kerk de trap op geholpen moest worden. Hij 
bleek met zijn fiets gevallen te zijn. Een paar dagen later 
ging ik eens kijken hoe het met hem was. Het zag er niet 
goed uit. Meteen heb ik de huisarts gebeld en zo is het 
balletje gaan rollen. Meteen het ziekenhuis in, twee 

weken later de transfer naar ‘Aqua Vita’  van de Jezuïeten 
in Nijmegen, waar alleen priesters wonen. Daar werd hij 
echt goed verzorgd, maar hij wilde zo gauw mogelijk 
weer naar Gennep. Dus geen eigen boeken of wat privé 
spullen daar. Tot ik op 16 november ‘ s morgens vroeg 
opgebeld werd door de overste van de Redemptoristen 
met de mededeling dat de Deken overleden was. Het 
eerste wat ik dacht was, o nee...! Maar al gauw kwam het 
gevoel: Gelukkig, hij hoeft niets meer, hij hoeft niet meer 
te knokken, hij is goed af. De nicht van de Deken kwam 
bij ons aan, haar man was in Amerika, en zo zijn we ook 
bij de begrafenis betrokken geraakt en hebben we de 
uitvaart samen met de familie, pastoor Kessels, het 
kerkbestuur, het Bombakkes en de gemeente geregeld.  
De Deken heeft een mooie en waardige begrafenis 
gekregen, het regende gelukkig niet toen de stoet naar 
het oude kerkhof trok. Zou hij daarvoor nog gezorgd 
hebben..? Hij ligt nu op een goede plek op het mooie 
oude kerkhof, vlak bij onze zoon. Dan kunnen wij nog een 
oogje in het zeil houden… Ik ben heel dankbaar dat ik 
hem heb mogen leren kennen en heb mogen ervaren dat 
wat er ook gebeurt, er altijd toch iets nieuws en iets 
anders mogelijk is. Want we staan allemaal onder de 
hoede van de Eeuwige God die Liefde is. 
 

Dank U wel Deken, 
U bent echt een vriend van ons gezin geworden! 

U bent er al, daar en nooit meer alleen! 
Annette Jetten, catechist. 

 

*Hiervan zijn nog slechts enkele exemplaren te koop bij 
de BRUNA in Gennep. 
 
 
 
Volgende edities 
 
In 2018 zal de Gennepenaar verschijnen op de data: 21 
februari; 21 maart; 25 april; 30 mei; 4 juli; 22 augustus; 3 
oktober; 7 november en 12 december. LET OP: De kopij 
dient telkens in de week ervoor op de maandag te 
worden aangeleverd: voor de volgende editie is de 
deadline dus maandag 12 februari. 
 
 
Kalender 2018 
 
Zo 04-02 10.00 Carnavalsmis met de kinderen 
Wo 14-02 19.00 Aswoensdag 
Za 10-03 17.45 Voorstellingsmis communicanten 
Za 24-03 16.00 Knutselen Palmpasen en gezinsmis 
Zo 08-04 10.00 Eerste H. Communie  
Za 27-05 10.00 H. Vormsel  
Zo 24-06 10.00 Dankviering en autozegening 
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‘n Dag voor je zelf 
  

Een rustmoment in je drukke leven. Praten, luisteren, 
meedenken en nadenken. Samen met vrouwen onder 

elkaar.  Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom bij 
onze Maria Materkring. Of kom gewoon! 

 
Waar: in de kerk en pastorie van Mook (De Hove 1).  
Wanneer: maandag 29 januari, van 9.00 uur- 15.00 uur.  
Onkosten: vijf euro 
Dag indeling: 
9.00u    H. Mis in de kerk St. Antonius Abt te Mook 
10.00u  Koffie in pastorie  
10.30u  Thema: ‘het gebed’ door pastoor Rijs 
12.00u  Lunch (zelf meebrengen). 
13.00u  Spreker 
15.00u  Sluiting 
Inlichtingen:  Carla Kersten   0485-517420 
                    Juul Gerits  0485-513621 
Volgende data: 26 februari en 9 april  2018 
 
 
Oproep R.K. Begraafplaats Torenstraat 
 
Van de rechthebbende van het hieronder genoemde graf 
hebben wij geen juiste adresgegevens meer: 

• De heer M. Keijzers 
laatst bekende adres:  
Dr. Poelsstraat 17, 6591 ZA Gennep, betreft: 
Graf: R. 18.211: van Johanna M. Venhovens en 
Antonius W. Coopmans. Overleden in resp. 1969 
en 1990. 

Heeft u informatie hierover dan verzoeken wij u dit door 
te geven aan de pastorie of aan ondergetekende. 
Dank voor uw aandacht! 
 
Financiële Administratie                                                                                                                                                     
p/a Langeweg 17-A                                                                                                                                                        
6591 XX Gennep                                                                                                                                              
telefoon 0485-324282                                                                                                                          
admin@parochie-martinus-gennep.nl 
 

Gezamenlijke collecte 
CBF-fondsen in Gennep 
Goede doelen week in april 2018 

 
Vanaf 2018 wordt er in Gennep voor het eerst 
gezamenlijk gecollecteerd door dertien deelnemende 
CBF-fondsen. Initiatiefnemers zijn wijkplatform Gennep-
West en enkele inwoners van Gennep. Het CBF is de 
toezichthouder voor goede doelen in Nederland. 
In samenwerking met de coördinatoren van de landelijke 
CBF-fondsen hebben zij hiertoe besloten.  
Een gezamenlijke collecte heeft zowel voordelen voor de 
fondsen als voor de inwoners van Gennep. De fondsen 
hebben met de samenvoeging minder collectanten nodig 
en de inwoners van Gennep krijgen minder collectanten 
aan de deur. Zo wordt er voor dertien fondsen in één 
keer gecollecteerd. In verschillende andere Nederlandse 
gemeenten wordt deze wijze van collecteren al met veel 
succes uitgevoerd. 
 
Donatie 
Door het aantal vrijwilligers voor dertien collectes samen 
te voegen zijn de fondsen beter in staat om alle straten te 
bereiken. Zelfstandig lukt het de meeste fondsen niet om 
overal te collecteren. Bij een gezamenlijke collecte 
worden huis-aan-huis enveloppen uitgedeeld. Hierin 
doen de inwoners hun donatie en op de bijgevoegde lijst 
met de namen van de deelnemende fondsen vermelden 
ze welk bedrag ze aan welk 
fonds willen doneren. Als 
er niets wordt ingevuld, 
wordt het bedrag even-
redig verdeeld over de 
deelnemende fondsen. 
 
Vrijwilligers 
In april 2018 wordt de gezamenlijke collecte voor het 
eerst uitgevoerd in Gennep. In de week van 4 april 
komen de collectanten huis-aan-huis de enveloppen 
afgeven. In de week van 11 april zullen de collectanten, 
in tweetallen met verzegelde collectebussen en een 
legitimatie van Goede Doelen Week Gennep, de gevulde 
enveloppen komen ophalen. 
Voor de opstartkosten is de werkgroep nog op zoek naar 
sympathisanten die een donatie willen doen. Voor meer 
inlichtingen en/of een bijdrage aan de opstartkosten kunt 
u zich melden bij de voorzitter van Goede Doelen Week 
Gennep: Roos van Otterdijk tel: 06 - 53 58 30 55 of mail 
gdw.gennep@gmail.com. Ook iedereen die zich aan wil 
melden als collectant, is van harte welkom te reageren. 
 

Mijn herinnering aan Deken Huisman 
 
Wij hebben ‘de Deken’ leren kennen op een uitvaart. Zelf 
woonden we toen nog in Boxmeer. Dat hadden we nog 
nooit meegemaakt dat er tijdens zo’n rouwdienst hardop 
gelachen werd na aanleiding van een paar humoristische 
anekdotes over de overledene. Jaren later bij de uitvaart 
van onze eigen zoon leerden wij de Deken echt kennen. 
Vlak voor Kerstmis stond er op een avond een blond 
jongetje met een heel groot kerstbrood voor de deur: 
“van de Deken”, zei hij en wég was hij.  Verbouwereerd 
pakte ik het aan en las het kaartje: “Emmanuël” is zijn 
naam, dat betekent “God met ons”.  
Bij onze uitvaart begon de Deken: “Vandaag sta ik hier 
met een gouden stola aan. Want iedere mens heeft een 
taak in zijn leven. Bij de een duurt dat een paar maanden, 
bij een ander bijna honderd jaar en bij Andries 23 jaar”.  
Zo zette hij de toon van die uitvaart. Er werd niet gehuild, 
maar er werd kracht en warmte gegeven aan iedereen 
die daar toen bij was. Jaren later sprak men er ons nog 
over aan, over dat positieve gebeuren in dat droevige 
verhaal. Regelmatig kwam hij ons daarna opzoeken en 
dank zij hem hebben we de goede richting in ons leven 
kunnen behouden. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar 
voor. Op een dag zei hij: “Is het niets voor u om de 
catechistenopleiding in Roermond te gaan volgen”? Hij 
tutoyeerde ons nooit, al die jaren niet… Met de nodige 
scepsis begon ik aan het eerste gesprek met de directeur 
Johan van der Vloet. Ik weet nog dat ik dacht: Als hij 
begint over ‘het is Gods wil’ , dan ben ik weg. Maar het 
was een zeer prettig open gesprek en die opleiding heeft 
me heel goed gedaan in die tijd. Ons verhaal werd a.h.w. 
opgenomen in het eeuwenoude verhaal van mensen met 
God. Daarna ben ik samen met de Deken allerhande 
mooie projecten in onze parochie gaan doen. Bij een glas 
wijn bespraken we dan nieuwe ideeën en mogelijkheden. 
De Deken had een creatieve geest en ik vond het heel 
prettig met hem samen te werken. Ik weet nog dat men 
toen wel eens zei: “Kun jij met ‘den Dèken’ overweg? Hij 
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weken later de transfer naar ‘Aqua Vita’  van de Jezuïeten 
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hoede van de Eeuwige God die Liefde is. 
 

Dank U wel Deken, 
U bent echt een vriend van ons gezin geworden! 

U bent er al, daar en nooit meer alleen! 
Annette Jetten, catechist. 

 

*Hiervan zijn nog slechts enkele exemplaren te koop bij 
de BRUNA in Gennep. 
 
 
 
Volgende edities 
 
In 2018 zal de Gennepenaar verschijnen op de data: 21 
februari; 21 maart; 25 april; 30 mei; 4 juli; 22 augustus; 3 
oktober; 7 november en 12 december. LET OP: De kopij 
dient telkens in de week ervoor op de maandag te 
worden aangeleverd: voor de volgende editie is de 
deadline dus maandag 12 februari. 
 
 
Kalender 2018 
 
Zo 04-02 10.00 Carnavalsmis met de kinderen 
Wo 14-02 19.00 Aswoensdag 
Za 10-03 17.45 Voorstellingsmis communicanten 
Za 24-03 16.00 Knutselen Palmpasen en gezinsmis 
Zo 08-04 10.00 Eerste H. Communie  
Za 27-05 10.00 H. Vormsel  
Zo 24-06 10.00 Dankviering en autozegening 
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Vroeger (44)  
Mijn leven als 
misdienaar 
 
“Oerheber” 
De lezers van deze rubriek moeten 
wel bijna tot de slotsom komen dat 
ik vroeger niet echt het braafste 
jongetje van de klas was.  
Kattenkwaad uithalen was mijn grootste hobby. Voor 
heel veel dingen was ik dan ook wel te porren, al hoewel 
ik in wezen een schuchter en verlegen “menneke” was. 
Maar de pastoor heeft mij daar heel snel van afgeholpen. 
Als jong misdienaartje moest ik van de pastoor in een 
volle kerk al de rozenkrans voorbidden in de Meimaand 
en ik meen ook in Oktober. Ook werd ik als misdienaar 
op pad gestuurd met de “klingelbuul” of schaal voor de 
collecte. Mijn grootvader (het woord OPA kenden wij 
vroeger niet) noemde mij dan ook wel eens een 
“Oerheber” Dit kwam van het Duitse woord “Urheber” 
wat zoveel betekent als: aanstichter, voorloper, leider of 
veroorzaker. Het was niet zo vreemd dat mijn grootvader 
zijn Groesbeeks dialect doorspekt had met het Duits. Hij 
woonde maar 40 meter van de grens met Duitsland 
(Kranenburg).  
 
De Marthavereniging 
 Ik was dus vaak de aanstichter van het kattenkwaad. 
Zo ook de keer dat wij als misdienaars de Martha-
vereniging moesten helpen. Deze vereniging bestond uit 
een twintigtal jonge meiden in de leeftijd van ongeveer 
14 jaar tot begin 20. Hun taak was om op toerbeurt de 
kerk schoon te houden. Ongeveer één keer per week 
moesten ze met z’n tweeën op komen draven om hun 
schoonmaaktaak te volbrengen. Twee keer per jaar zo 
omstreeks Kerstmis en Pasen hielden ze grote schoon-
maak. Dat betekende dat dan alle stoelen (banken waren 
er nog niet) van hun plaats moesten en er geveegd werd 
met de zachte bezem. Nu was dat net na de oorlog een 
hels karwij, want in die tijd lag er in de hele parochie nog 
geen asfalt op de wegen.  In de lente en de herfst was de 
weg vaak een grote modderpoel. De oude kerk lag in 
puin. Dus werd er “kerk” gehouden in de noodkerk. Men 
moest soms drie kwartier lopen door de modder of 
sneeuw om in de noodkerk te komen. Men liep dan vaak 
op laarzen (rubberboots van de geallieerden) en soms 
zelfs op klompen. Grote schoonmaak was dus geen 
overbodige luxe. Wij als misdienaars werden door de 
pastoor aangewezen om de stoelen, te beginnen met de 
voorste rij één meter vooruit te zetten, dan konden de 
meiden van de Marthavereniging hun veegwerk goed 
doen. Zo ging dat, rij voor rij. Als aan één kant alles 
geveegd was, moesten de stoelen weer teruggezet 
worden. 

Rat  
Wij als misdienaars verveelden ons dan stierlijk. Nu had 
mijn vader bij het dorsen een joekel van een rat ontdekt 
en onze hond heeft deze toen doodgebeten. Deze rat 
heb ik op het onderstel van een kleine poppenwagen 
vastgemaakt. Mijn moeder had in haar naaibox (bestaan 
die nu nog?) een soort garen dat ze “ijzergaren” noemde. 
Heel dun en heel sterk. Ik heb dit aan de rat vast gemaakt 
en het “liep op rolletjes”. Toen we in de namiddag terug 
gingen om te helpen de rest van de noodkerk te poetsen, 
heb ik deze rat op wieltjes meegenomen en achter in de 
noodkerk neergezet. Heel zachtjes heb ik toen aan het 
lange eind garen getrokken en jawel de ”rat” kwam naar 
voren. Nu was het heel toevallig dat de wieltjes van het 
onderstel ook piepten. Plotseling een geweldige gil en in 
een deelseconde stonden alle zes de “Martha‘s” op de 
stoelen, met de rokken bijeen geknepen.  
 
Strafregels schrijven. 
Het gegil had de pastoor in de sacristie gehoord en hij 
kwam aanzetten alsof er brand was. Hij overzag de 
toestand al heel snel en had mij bij de oren. Ik moest mee 
naar de sacristie en daar zijn mij de oren even haarfijn 
gewassen. Hoe ik er in ’s hemelsnaam bij kwam, om een 
rat mee de noodkerk in te nemen. Mijn antwoord: “Om 
te plagen”sloeg natuurlijk nergens op. 
Natuurlijk moest ik mijn excuus aanbieden aan de 
meisjes! Maar als bijkomende straf moest ik honderd 
keer schrijven: Meisjes plagen is om kusjes vragen! Nu 
wist de pastoor heel goed dat wij als beginnende pubers 
niets van kussende meisjes moesten hebben. Daar waren 
wij natuurlijk veel te stoer voor. Op latere leeftijd 
veranderde dat… 
Maar …de strafregels hadden wel effect, ik heb ze nooit 
meer geplaagd! 
 

Al is het al ruim half januari 2018, 
toch wens ik al mijn lezers nog een oprecht 

“Gelukzoalig neej joar” 
Jan Eikholt (Gzn.) 

 
 
Wandelen 50+ met KBO Gennep  
 
Wandelen:  
26 januari 2018,  
Middelaar   

 
 
 
Vertrek om 09.00 uur vanaf MFC ‘de Goede Herder’ 
(Europaplein 1). Buiten Gennep gaan we met de auto en 
de kosten hiervoor zijn € 2.00 voor de auto.  
Inlichtingen Ger Noij, tel: 0485-213404 
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