
“Lopen jij, goed bidden en gedráág je!” 
 
Die woorden van zijn moeder tijdens de processie 50 jaar geleden, heeft de nieuwe 
bisschop van Roermond, Mgr. Harrie Smeets, goed in zijn oren geknoopt. Hij sprak 
erover tijdens zijn bisschopswijding vorige maand. Met onze nieuwe bisschop mag 
dat ook óns motto zijn in het nieuwe jaar 2019!  
 

We leven in een zeer uitdagende tijd. Samen met u hebben wij als kerkbestuur ook 
allerlei vragen over de toekomst van onze kerken in Gennep en omstreken. We 
kunnen alles behalve antwoord geven op al die vragen. Belangrijker is datgene wat 
God wil. Mgr. Smeets zei: “Centraal is niet de vraag of ik alle antwoorden heb voor 
die weg de toekomst in. Niet met alle antwoorden op een rij, maar met de woorden 
uit het evangelie gaan we de toekomst in: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Centraal is 
dat wij in onze Limburgse kerk openstaan voor Gods woord en dat laten werken in 
ons leven. Het gaat er niet om wat wij met Gods woord doen, maar om wat Gods 
woord met ons, met u en mij, doet. Daarmee en daardoor durf ik samen met u de 
toekomst van de Limburgse kerk aan.”  
 

De parochie is niet slechts een gemeenschap waarvan men ‘gebruik kan maken’. 
Christus vraagt aan iedereen om zijn of haar talenten in te zetten voor de lokale 
gemeenschap. Wij horen als christenen bij elkaar. Laten we dat dan ook vertalen in 
onze Gennepse parochies! Dat het nieuwe jaar 2019 een vruchtbaar jaar mag 
worden onder God’s zegen. 
 

Namens het kerkbestuur, pastoor G. Kessels 
 
 
Actie Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’ 
 
Uw parochie kan alleen maar bestaan doordat we dat samen financieel mogelijk 
maken. De actie Kerkbalans vraagt aandacht voor de zgn. “kerkbijdrage”, de 
“contributie” als het ware van de kerkgemeenschap. Als ieder huishouden het richt-
bedrag van € 9,- per maand betaalt, dan hebben we ook de financiële mogelijkheden 
om de activiteiten van onze parochies verder uit te bouwen. Verderop in deze 
Gennepenaar daarover meer. 
 
 
Kinder-Carnavalsviering 24 februari 11.00 uur 
 
Van harte nodigen wij u uit voor de Kinder-Carnavalsviering! Deze viering wordt door 
de parochie en de Coloradokevers georganiseerd. Ons kinderkoor zal in samen-
werking met de Joekskapel en de winnende Schlager voor de muziek zorgen. 
Op die dag is er om 9.30 uur de zondagse Eucharistieviering en om 11.00 uur de 
Kinder-Carnavalsviering. Van harte welkom!  
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Gedoopt 

 
Milo Lanteri,  

zoon van Michael Lanteri en Michelle Janssen,   
Willem Boyeweg. 

 
 
Terugblik op het mooie Kerstfeest! 
 
Dankzij de inzet van ongelooflijk veel vrijwilligers werd de 
Kerst in beide kerken weer een heel bijzonder gebeuren. 
Wij konden genieten van de muzikale talenten binnen de 
koren van onze parochiegemeenschap. Kinderen deden 
volop mee en beeldden het kerstverhaal uit. Er werd op 
Kerstavond warme chocomel en glühwein aangeboden. 
In beide kerken waren de Kerstdagen daarmee bijzon-
dere dagen! Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt! 
 
Enkele impressies van de kersttocht.... 
 

 
 

Dank aan P. Lamers voor de foto’s!  
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Samen in actie voor onze kerken!  
 
In deze Gennepenaar wordt 
bijzonder aandacht besteed 
aan de ondersteuning van 
onze parochiegemeenschap, 
waaronder onze beide 
kerkgebouwen. 
 
 

We leven in een zeer uitdagende tijd. Samen met u 
hebben wij als kerkbestuur ook allerlei vragen over de 
toekomst van onze kerken in Gennep en omstreken. We 
kunnen alles behalve antwoord geven op al die vragen. 
Maar het belangrijkste heeft onze nieuwe bisschop 
aangegeven: Centraal is dat wij in onze Limburgse kerk 
openstaan voor Gods woord en dat laten werken in ons 
leven. 
 

Ons christelijk geloof wordt werkelijkheid wanneer onze 
levensweg een gave wordt. Belangeloos geven, voor hen 
die het nodig hebben, voor de Heer, zonder iets terug te 
verwachten. Als je dat doet, dan is dát het zekere teken 
dat je Jezus gevonden hebt. Het goede doen zonder 
berekening, zelfs als niemand het ons vraagt. God 
verlangt dat van iedere christen. 
 

Inderdaad stelt men zich tegenwoordig in het leven 
dikwijls tevreden met het naar de grond kijken: 
gezondheid, een beetje geld en wat ontspanning, dat 
volstaat. Kunnen wij nog naar de hemel kijken? Kunnen 
wij nog naar God verlangen, het nieuwe van Hem 
verwachten? Of laten wij ons door het leven meeslepen, 
als een droge tak in de wind? (Paus Franciscus, 6 januari 
2018) 
 

In actie op pastoraal vlak... 
Wij vormen als parochiegemeenschap samen een team. 
Je hebt doeners, denkers, beslissers en dromers. Hoe 
meer kwaliteiten wij aan boord van onze parochie 
hebben, hoe verder dat we komen. Kijk eens samen met 
ons rond en bedenk wie ons team nog zou kunnen 
versterken, misschien u zelf wel!  
 

In actie op financieel vlak... 
De zorg voor de kerkgebouwen in Gennep gaat velen aan 
het hart. Aan allen, die de parochies reeds steunen, 
zeggen we: dank u wel! Maar weten de nieuwe 
generaties het ook? Daarom is het belangrijk dat u, 
samen met ons, uw kinderen en kleinkinderen op de 
hoogte brengt van de kerkbijdrage. Bij de voetbal- of 
tennisvereniging is het heel normaal dat je een jaarlijkse 
contributie betaalt. Zo zou het ook moeten zijn bij de 
leden van de kerk. We willen in onze kerken graag onze 
kinderen blijven dopen; we willen ons kinderkoor graag 
behouden; onze tienergroep; we willen bij een overlijden 
een uitvaart houden in de kerk; we willen kunnen 

trouwen in de kerk. Dan is het toch ook normaal om een 
bijdrage te geven? De Kerk vraagt per gezin 10 euro per 
maand. Voor die 10 euro per gezin kunnen wij onze 
betaalde krachten betalen. Voor die 10 euro kunnen wij 
de kerkgebouwen verwarmen en onderhouden. Voor die 
10 euro kunnen wij op alle grote momenten van het 
leven er zijn voor de parochianen van Gennep! 

 
Het nieuwe jaar 2019 is begonnen. We proberen de 
balans op te maken. Maar er staan teveel uitgaven 
tegenover te weinig inkomsten. De vraag naar herbe-
stemming of sluiting van kerkgebouwen komt in ons hele 
bisdom zeer dichtbij, dus ook bij ons. Het is aan u, 
parochianen, om dat te voorkomen!   
 
Mogen wij op uw steun rekenen?  
Dank voor uw bijdrage! 
 
Mede namens het kerkbestuur, pastoor G. Kessels 
 
 
H. Martinusparochie 
De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus kunt u 
storten op de rekening:  
NL95 RABO 0135 0361 19 ten name van parochie 
H.Martinus.  
Kerkbijdragen: 
t/m dec. 2017 - € 21.278,49 
t/m dec. 2018 - € 22.075,55 
Collecten:  
t/m dec. 2017 - € 9.178,48 
t/m dec. 2018 - € 7.088,39 
 
H. Norbertusparochie 
U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus 
storten op de rekening:  
NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van parochie 
H.Norbertus.  
Kerkbijdragen: 
t/m dec. 2017 - € 11.728,31 
t/m dec. 2018 - € 10.385,65 
Collecten: 
t/m dec. 2017 - € 3.232,14 
t/m dec. 2018 - € 1.583,33 
 
In verband met de kosten van de bank gaat onze 
voorkeur voor de kerkbijdrage uit naar een bijdrage via 
internetbankieren of via een automatische incasso.  
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
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Koren en diensten 
 
Za 19-01 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor. Koffie na de H.Mis 
Zo 20-01 10.00 uur Martinuskerk Samenzang. Koffie na de H.Mis 
 
Vr 25-01 19.00 uur Martinuskerk Dameskoor. Oecumenische gebedsviering in Taizéstijl. 
 
Za 26-01 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
Zo 27-01 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
 
Za 02-02 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk koor Esperance 
Zo 03-02 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
 
Do 07-02 19.30 uur  Spreekuur in parochiezaaltje H. Norbertus 
 
Za 09-02 17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor 
Zo 10-02 10.00 uur Martinuskerk Dameskoor 
 
Za 16-02 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang. Koffie na de H.Mis 
Zo 17-02 10.00 uur Martinuskerk Samenzang. Koffie na de H.Mis 
 
Za 23-02 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
Zo 24-02 09.30 uur Martinuskerk Herenkoor 
  11.00 uur Martinuskerk Kinderkoor. Kinder-Carnavalsviering 
 
WELKOM  

 Op elke woensdag: H. Mis om 9.00u met aanbidding van het Allerheiligste tot 10.00u in dagkapel H.Martinuskerk, 
aansluitend koffie in het zaaltje.  

 Op elke dinsdag: H.Mis om 19.00u in Norbertushof, Kleermakersgroes. 
 

 

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 
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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 
 

KERKBALANS 2019: GEEF VOOR JE KERK 

Gennep, januari 2019 

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 uitvaart-
plechtigheid 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 andere acti-
viteiten georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld een oecumenische gebedsviering of een concert. 
Verder is de kerk actief betrokken bij diverse evenementen in onze stad Gennep.  

Wij willen als parochiegemeenschap voor u en met u een plek van betekenis zijn!  

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. Dat kan alleen als we samen de schouders eronder zetten! 

Het afgelopen jaar hebben we de Mariakapel (Touwslagersgroes) laten opknappen en onderhouds-
werkzaamheden aan de beide kerken gedaan. Ook voor 2019 staan er weer projecten gepland zoals 
bijvoorbeeld het opknappen van de oprijlaan naar de pastorie en het geluid & licht in beide kerken.  

Al deze projecten kosten veel geld. Omdat de kerk in Nederland geen subsidies van de overheid krijgt 
en ook geen ‘Kirchensteuer’ (kerkbelasting) kent, is zij financieel geheel 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. Zie hiervoor het ‘Antwoordformulier kerkelijke bijdrage’ op de volgende 
pagina. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Wij danken u heel hartelijk voor 
uw bijdrage! 

 

Met vriendelijke groet, namens het kerkbestuur, 

Pastoor G. Kessels 
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Antwoordformulier kerkelijke bijdrage 
H. Martinus / H. Norbertus 

 
 
Bijdrage van 
Voorletters: 

Achternaam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode en Plaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Bijdrage voor 

□ H. Martinus 
IBAN: NL95 RABO 0135 0361 19   

□ H. Norbertus 
IBAN: NL61 RABO 0140 6106 42 

 
Wat geef ik in 2019? 

□ 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 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 onderstaande adressen: 
 
Kerk Martinus:   Niersdijk 1, 6591 DL Gennep 
Kerk Norbertus:  Norbertplein 1, 6591 XA Gennep 
  

*SEPA-machtiging: u geeft de parochie H. Martinus of 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. U kunt een afschrijving altijd laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 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 324282, 
admin@parochie-martinus-gennep.nl. 
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admin@parochie-martinus-gennep.nl. 
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Oecumenische Taizéviering 25-1-2019  
 
Protestanten en katholieken leven hier in Gennep al 
eeuwen in harmonie met elkaar. Dit hebben wij samen 
benadrukt in een mooie oecumenische viering op zondag 
24 september 2017 in de Protestantse kerk bij gelegen-
heid van de herdenking van 500 jaar Reformatie. 
Als antwoord op deze samenkomst hebben dominee 
Fechner en pastoor Kessels het voornemen gemaakt om 
jaarlijks een oecumenische viering te houden. Christus 
vraagt ons namelijk om te bidden en te werken voor de 
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tantse kerk. Dit jaar is onze parochie aan de beurt. We 
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Het begin  
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zijn geboorteland, Zwitserland, en ging in Frankrijk, het 
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nodig hadden. Hij vestigde zich in het dorpje Taizé 
(Bourgondië/Frankrijk)   

In de herfst van 1942 moest iedereen Taizé 
meteen verlaten. Tot aan het einde van de oorlog 
woonde frère Roger in Genève. Daar begon het 
gemeenschapsleven met de eerste broeders. In 1944 
konden zij naar Taizé terugkeren. 
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ren hadden. Hij stelde de broeders voor er een aantal in 
Taizé op te nemen. Maar een mannengemeenschap kon 
geen kinderen opnemen. Toen vroeg frère Roger zijn 
zuster Geneviève om terug te komen naar Taizé om voor 

hen te zorgen en hun moeder te worden. Langzaamaan 
sloten een paar jonge mannen zich aan bij de eerste 
broeders. Op paaszondag 1949 verbonden zeven van hen 
zich voor het leven aan elkaar in celibaat, gemeenschaps-
leven en een grote eenvoud. 
 
De gemeenschap vandaag 
De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, 
katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit 
bijna dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de 
gemeenschap een ‘gelijkenis van gemeenschap’, een 
concreet teken van verzoening tussen verdeelde christe-
nen en gescheiden volken. In de loop der jaren zijn jonge-
ren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. 
Deze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de 
wekelijkse ontmoetingen. Zo komen er ook kerkleiders 
naar Taizé en ontving de gemeenschap o.a. paus 
Johannes Paulus II, vier aartsbisschoppen van Canter-
bury, oosters-orthodoxe metropolieten, veertien lutherse 
bisschoppen van Zweden en talloze dominees en pastors 
uit heel de wereld. 
 
Boodschap van de stichter 
Voor frère Roger was het van wezenlijk belang dat er 
geen ‘beweging’ ontstond rond de gemeenschap van 
Taizé. Iedereen wordt uitgenodigd om thuis in het leven 
van alledag waar te maken wat hij uit het evangelie als 
pakkende boodschap heeft opgepikt. En dat met een 
groter bewustzijn van het eigen innerlijk leven, maar ook 
met concrete gebaren van solidariteit die ieder in de 
eigen directe omgeving kan uitvoeren.  
 
Taizéliederen 
In veel landen komen jongeren regelmatig bij elkaar om 
gebedsvieringen te houden met liederen van Taizé en dat 
altijd in contact met de plaatselijke kerk. Het gezongen 
gebed is een van de belangrijkste uitdrukkingen van het 
zoeken naar God. Korte liederen, lange tijd herhaald, 
geven uitdrukking aan het meditatieve karakter. In 
slechts enkele woorden wordt een fundamentele werke-
lijkheid uitgedrukt, die men gemakkelijk met het verstand 
kan begrijpen. Meditatieve liederen stellen ons open om 
naar God te luisteren.  
 
Maandelijkse Taizégroep in Gennep 
 
Deken Huisman is jaren geleden een Taizégroep begon-
nen. Deze is door pastoor Kessels overgenomen. Het is 
met name bedoeld voor onze Gennepse jongeren. We 
praten met elkaar over het evangelie van de betref-
fende zondag en over alles wat leeft onder ons. Kom 
gewoon eens kijken! De volgende bijeenkomst is op 
zondag 10 februari, van 18.00-19.00u, in de pastorie 
(Niersdijk 1). Welkom!!! 
 

Voor info hierover: info@parochie-martinus-gennep.nl 
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Van een bezorger van de Gennepenaar 
aan de lezers  
 

Laatst toen ik ‘de Gennepenaar’ aan het bezorgen was, 
sprak ik enkele mensen, waaronder mensen met een 
“nee nee” sticker op de brievenbus. 

 

Deze mensen krijgen geen Gennepenaar, maar ik 
begreep toen dat er mensen bij waren die ‘de Gennepe-
naar’ wel wensten te ontvangen.  
 

Mogen wij de mensen met een “nee nee” sticker op de 
brievenbus, die wel de Gennepenaar willen ontvangen, 
vragen dit bij ons aan te geven? Bij voorkeur per email:  
 

• H. Norbertus: kerk@norbertusparochie.nl  
• H. Martinus: info@parochie-martinus-gennep.nl 

 

Met vriendelijke groet,   
een bezorger van de Gennepenaar. 
 
 
Fer Pijls bedankt! 
 

Meer dan 30 jaar is Fer Pijls onze trouwe koster geweest 
in de H. Martinuskerk. Daarnaast was hij ook jarenlang lid 

van het kerkbestuur en van het 
Gregoriaans koor (zie foto).  
 

Wij zullen hem als koster erg 
gaan missen. Maar we respec-
teren natuurlijk zijn keuze om 
het stokje door te geven.  
 

Beste heer Pijls, beste Fer,  
heel hartelijk dank voor jouw 
onvermoeibare inzet voor onze 
parochiegemeenschap! 
 
 
 
 

 

 
Koster gevraagd 
 

Fer Pijls geeft het stokje van het kosterschap door. Wie 
wil het van hem overnemen? Wij zijn op zoek naar een 
koster die bereid is om ons op zondagmorgen en bij een 
uitvaart en/of huwelijksviering in de H.Martinuskerk te 
helpen. 
Een koster (van het Latijnse ‘custos’, bewaker), is iemand 
die de zorg op zich neemt voor het kerkgebouw en het 
klaarzetten van de verschillende voorwerpen voor de 
liturgische diensten. Hij let ook op allerlei praktische 
aangelegenheden in en om het kerkgebouw, zoals 
verlichting, verwarming en klein onderhoud.  

Gelukkig hebben we al enkele kosters voor de 
H. Martinuskerk, maar we weten... vele handen maken 
licht werk. Vooral voor de zondagmorgen hebben we 
helpende handen nodig. Als u dit wilt doen, meldt u zich 
dan a.u.b. bij pastoor Kessels 0485-511888 of via: 
info@parochie-martinus-gennep.nl 
 
 
Volgende edities 
 

In 2019 zal de Gennepenaar verschijnen op de data:  
20 februari, 20 maart, 17 april, 22 mei, 26 juni,  
14 augustus, 25 september, 30 oktober en 18 december. 
De kopij dient telkens in de week ervoor op de maandag 
te worden aangeleverd: voor de volgende editie is de 
deadline dus maandag 11 februari. 
 
 
Kalender 2019 
 

Vr 25-01 19.00 Oecumenische Taizéviering 
Zo 24-02 11.00 Kinder-Carnavalsviering 
Wo 06-03 19.00 Aswoensdag 
Za 10-03 19.00 Voorstellingsmis communicanten 
Za 13-04 16.00 Knutselen Palmpasen en gezinsmis 
Zo 19-05 11.00 Eerste H. Communie 
Do 30-05  Hemelvaartsdag dauwtrappen  
Za 10-06 11.00 H. Vormsel voor parochies Gennep  
    en VOMMMM in Milsbeek 
Zo 30-06 10.00 Dankviering en autozegening 
 
 
Mariakapel gerenoveerd 
 

Op 21 augustus 1938 werd de "eerste steen" gelegd. Zo’n 
80 jaar later, afgelopen zomer, vierden wij de Eucharistie 
in de open lucht bij de Mariakapel aan de Touwslagers-
groes. In oktober 2018 werd de Mariakapel gerenoveerd 
en het resultaat mag er wezen... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bedanken Jara Multibouw voor het goede renovatie-
werk en voor het geschenk van twee nieuwe kniel-
bankjes! 

Foto: Gennepnu.nl 
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In memoriam 
 

Jans Zeemering 
* 15-08-1958 
† 18-11-2018 

 
Jans Zeemering, geboren 15 
augustus 1958 te Gennep. 
Dochter van Jan Zeemering en 
Nellie Zeemering-Janssen en 
zus van Nellie. Op haar 12e is 
ze bij de harmonie gegaan, 
waar ze jaren heeft genoten 

van haar trompet, van vriendschappen en muziek. Toen 
later haar zoon, Thijs-Jan, ging drummen bij de harmonie 
heeft deze haar overgehaald om haar trompet ook weer 
op te pakken en samen muziek te gaan maken. Na haar 
Mbo-opleiding als maatschappelijk werkster, is Jans 
werkzaam geweest bij de gemeente Doetinchem, Ede-
Wageningen, maar heeft in Arcen uiteindelijk haar draai 
gevonden. Hierdoor kwam ze weer te wonen in Gennep. 
Uiteindelijk kwamen Jan en Jans elkaar weer tegen op 
een bruiloft. ‘’Van trouwen komt trouwen’’. Op 28 
oktober 1995 zijn Jan en Jans dan ook in Arcen voor de 
wet getrouwd. Onder de ambtenaren van de gemeente 
Arcen ging de weddenschap: “trouwt Jans in een broek of 
in een jurk?”. Uiteindelijk was het een broek die toch als 
een jurk viel. Na wat wikken en wegen zijn Jan en Jans 
samen op de Gennepse hei gaan wonen. In juni ’98 is 
Neeltje geboren en in juli ’99 is Thijs-Jan geboren. Toen 
waren Jan, Jans en de kinderen compleet, alleen de rode 
kater is altijd zwart gebleven. Met de herindeling van 
Arcen kwam Jans in Venlo terecht, waar haar vrij snel een 
fulltime baan werd aangeboden. De keus was snel 
gemaakt: de rollen werden omgedraaid. Jans werd de 
kostwinner. Heel wat zomers zijn de vakanties 
doorgebracht in Groningen op de camping, in de buurt 
van Termunten, waar de roots van haar vader lagen. Dit 
was toch wel de tijd van het jaar voor Jans. Voor haar 
hobby (stamboom onderzoek) heeft Jans alle kerkhoven 
rondom Delfzijl bezocht en plaatjes gemaakt van al haar 
voorouders. Maar na zovele keren vond Jan het wel 
voldoende en wou hij wat meer van de wereld zien. Na 
de reorganisatie van de gemeente Venlo werd Jans een 
andere baan aangeboden bij bouwzaken, waar ze haar 
draai moeilijk kon vinden. Uiteindelijk werd ze ontslagen, 
kwam ze thuis te zitten en had ze meer tijd over voor 
haar puberende kinderen. Hierna is ze met banen uit 
andere sectoren in aanraking gekomen, die een uitdaging 
bleken voor Jans. 2016 Was een vreselijk jaar voor Jans 
en haar familie. Ze ontdekte zelf dat er iets niet klopte in 
haar borst, waarna bleek dat dit kwaadaardig was. Hoe 
ziek ze zich ook voelde na de chemo, Jans bleef klaar-
staan voor familie en vrienden. Voor een gezellige avond 
was Jans altijd wel in. En toen werd het 6 januari 2017: 

hartstilstand. Wat niemand had verwacht, kon het nog 
erger! Wij hebben als gezin en familie nog twee jaar van 
Jans haar glimlach mogen genieten en zullen deze 
momenten ook altijd koesteren. Wij danken familie, 
vrienden, kennissen en ook de verpleging van Radboud 
medium care, Madeleine Boxmeer en het Norbertushof 
Acacia in Gennep voor alle steun en zorg in de laatste 3 
jaar. Wij danken u voor uw betrokkenheid. 

Jan, Neeltje en Thijs-Jan 
 

 

In memoriam 
 

Gerard Bernards 
* 26-04-1939 
† 10-12-2018 

 

Je leven kenmerkte zich door hard werken, eenvoud en 
bescheidenheid. Je had weinig behoefte aan opsmuk en 
je viel het liefste niet te veel op. Wat de mensen ervan 
zouden denken was belangrijk voor je, zo was je 
opgevoed. En toen ouderdom en ziekte zich in je leven 
aandienden, probeerde je die zoveel mogelijk te negeren. 
Je vond het verschrikkelijk moeilijk om zichtbaar af te 
takelen en hield de schijn zo lang mogelijk op. Je 
probeerde zoveel mogelijk te genieten van je plekje in 
het Bolwerk en van de momenten met je kleindochter. 
Tot het moment dat ziektes de regie van je overnamen. 
Je moest loslaten en je over geven aan de verzorging 
door anderen. Plotseling behoorde je dan toch tot de 
‘oude mensen’ en moest je naar Norbertushof. Vanaf 
begin oktober tot het eind van je leven was je maar twee 
weken niet in het ziekenhuis geweest. Je knokte door, in 
de hoop op herstel van kwaliteit van leven. Enkele dagen 
voor je overlijden drong het tot je door dat die 
ziekenhuisopnamen niet meer toevoegden dan tijdelijk 
op de been houden. In de laatste week van je leven 
voelde je dat je krachten echt afnamen. En dat maakte je 
angstig en verdrietig. Je laatste reis met een ongewenste 
bestemming was begonnen. De wetenschap dat je je 
kleindochter niet verder zou zien opgroeien maakte je 
intens verdrietig. Je begon je hardop af te vragen 
“hoeveel tijd heb ik nog…” en je klauwde wanhopig naar 
houvast, die niemand je kon geven. 6 december was je 
nog bij je makkers van ’t Mètje. “Was het leuk?” vroegen 
wij. “Nee”, zei je, “ik was te moe. Ik ben gewoon op”. De  
zaterdag daarop bracht je voornamelijk slapend door en 
’s nachts was het lot je genadig en kwam je in een slaap 
waaruit we je niet meer wakker konden krijgen. Daags 
daarna was het zover en stapte je over naar de andere 
kant. We hebben je los gelaten in de wetenschap dat je 
ginds beter af bent dan hier en hopen dat je veilig bent 
aangekomen. Voor uw medeleven en belangstelling 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Jolande en Ton, Dolinda en Pascal, Jill 
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De Gouden draad (4)  
 
In dagblad Trouw las ik het volgende: ‘Christenen 
beginnen voorzichtig aan weer te beseffen dat ze iets 
geloven, iets leven, wat werkelijk goed nieuws is voor 
deze wereld’.  
 
Er verschijnen boeken die het christelijk geloof 
presenteren: b.v. ‘Leven van wat er komt’ van Erik 
Borgman; ‘Raak de wonden aan’, van Tomás Halik; ‘Wees 
niet bang’ van Samual Wells; en ‘God en ik’ van Alain 
Verhey. Het verhaal van Jezus Christus begint al ‘goed”. 
Zijn ouders zijn vluchtelingen en hij wordt in ‘the middle of 
nowhere’ geboren. Op het einde van zijn leven wordt hij, 
ondanks dat hij vele mensen hielp, genas en inspireerde, 
toch als een misdadiger vermoord. Hoezo dan blij of goed 
nieuws? Wat heeft Christus ons dan nu te bieden? Het 
voorbeeld van Jezus staat zo haaks op onze westerse 
cultuur, dat decadent en druk is. Waar men denkt dat alles 
maakbaar is. Maar de jonge mensen van deze tijd weten 
wel beter: zij kennen de ‘struggle for life’ maar al te goed. 
Zij weten dat het echt niet eenvoudig is om een goede weg 
te zoeken in die heksenketel van media, opinies, tv. Bij hen 
voel je de nood aan liefde, aan zingeving, aan vaste grond, 
aan eenvoud, aan respect voor de natuur, dieren, voor 
alles en iedereen. Zij weten dat je aan die blinkende 
buitenkant niet veel hebt, als het erop aan komt. Zij zijn 
het ook die hun kwetsbaarheid, pijn en falen onder ogen 
durven te zien. Zij beseffen dat er lef voor nodig is om er 
werkelijk iets aan te doen. Zij willen snoeiharde eerlijke 
antwoorden op de klimaat-crisis, op de aanpak van 
vluchtelingen, op de oorlogen. Zo hield een Zweedse 
scholiere (van 15) de regeringsleiders  op de laatste 
klimaat-top in Katowice voor : “Jullie zijn niet volwassen 
genoeg om te zeggen hoe het echt zit”! En daar past het 
verhaal van Jezus buitengewoon goed bij. Hij hield de 
machts-elite van zijn tijd ook een spiegel voor. Dat enkelen 
rijk zijn, macht hebben en de armen links laten liggen.  De 
Nederlandse jeugd zou een van de gelukkigste ter wereld 
zijn. Maar hoogleraar weten-schaps-sociologie Trudy 
Dehue zegt: “Als we kijken naar de vele kinderen en jonge 
volwassenen met behoefte aan psychische hulp, zijn die 
helemaal niet zo gelukkig”. In zo’n situatie heb je niks aan 
een schitterende popster, aan een geslaagde zakenman, 
aan alle spullen. Je zoekt naar echtheid, naar geborgen-
heid, naar erkenning. Jezus laat zijn eigen kwetsbaarheid, 
zijn eigen gewondheid zien. Die gepijnigde mens die in 
doodsnood tegen God schreeuwt: “Waarom heb je mij 
verlaten”…Maar daarna buigt hij zijn hoofd: “Niet mijn wil, 
maar Uw wil moet gebeuren. In Uw handen beveel ik mijn 
geest”. Zoals het in dat oudste christelijke gebed wordt 
verwoordt: “Onze Vader, in de hemel, uw naam worde 
geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals 
in de hemel”. Want God, die aanwezige liefdevolle 
betrokken wijsheid is, die wil ons, en niemand uitge-

zonderd, bevrijden van alles wat ons te neer drukt, van 
wat ons klein houdt, van wat ons afremt. Wanneer je net 
als Jezus, je durft vast te houden aan die gouden draad die 
vanuit God de Vader naar ons toekomt, dan heb je 
houvast, dan voel je je niet verlaten, dan voel je grond 
onder je voeten en durf je weer volop te gaan leven, wat 
er ook gebeurt. Want die Liefde overwint het duistere en 
dodelijke. Die Liefde maakt het onmogelijke mogelijk, die 
Liefde heeft het laatste woord en wijst ons de weg.  
 

Wees daarom niet bang: maar lééf!                                                                                                                                    
 

Annette Jetten-Sevriens 
 
 
Gerardus-Kalender 2019 
 
De Gerardus-Kalender is nog steeds verkrijgbaar tot half 
februari. Kosten: € 7,25. Leuk cadeautje i.p.v. bijv. een     
bloemetje. Een jaar lang volop leesplezier met mooie         
Bijbelteksten, allerlei wetenswaardigheden, moppen en 
raadsels. 
 

 
 

C. Kersten 
Fazantstraat 33  
6591 WP Gennep 
Tel: 0485-517420 
E-mail: carla.kersten@tele2.nl 
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cultuur, dat decadent en druk is. Waar men denkt dat alles 
maakbaar is. Maar de jonge mensen van deze tijd weten 
wel beter: zij kennen de ‘struggle for life’ maar al te goed. 
Zij weten dat het echt niet eenvoudig is om een goede weg 
te zoeken in die heksenketel van media, opinies, tv. Bij hen 
voel je de nood aan liefde, aan zingeving, aan vaste grond, 
aan eenvoud, aan respect voor de natuur, dieren, voor 
alles en iedereen. Zij weten dat je aan die blinkende 
buitenkant niet veel hebt, als het erop aan komt. Zij zijn 
het ook die hun kwetsbaarheid, pijn en falen onder ogen 
durven te zien. Zij beseffen dat er lef voor nodig is om er 
werkelijk iets aan te doen. Zij willen snoeiharde eerlijke 
antwoorden op de klimaat-crisis, op de aanpak van 
vluchtelingen, op de oorlogen. Zo hield een Zweedse 
scholiere (van 15) de regeringsleiders  op de laatste 
klimaat-top in Katowice voor : “Jullie zijn niet volwassen 
genoeg om te zeggen hoe het echt zit”! En daar past het 
verhaal van Jezus buitengewoon goed bij. Hij hield de 
machts-elite van zijn tijd ook een spiegel voor. Dat enkelen 
rijk zijn, macht hebben en de armen links laten liggen.  De 
Nederlandse jeugd zou een van de gelukkigste ter wereld 
zijn. Maar hoogleraar weten-schaps-sociologie Trudy 
Dehue zegt: “Als we kijken naar de vele kinderen en jonge 
volwassenen met behoefte aan psychische hulp, zijn die 
helemaal niet zo gelukkig”. In zo’n situatie heb je niks aan 
een schitterende popster, aan een geslaagde zakenman, 
aan alle spullen. Je zoekt naar echtheid, naar geborgen-
heid, naar erkenning. Jezus laat zijn eigen kwetsbaarheid, 
zijn eigen gewondheid zien. Die gepijnigde mens die in 
doodsnood tegen God schreeuwt: “Waarom heb je mij 
verlaten”…Maar daarna buigt hij zijn hoofd: “Niet mijn wil, 
maar Uw wil moet gebeuren. In Uw handen beveel ik mijn 
geest”. Zoals het in dat oudste christelijke gebed wordt 
verwoordt: “Onze Vader, in de hemel, uw naam worde 
geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals 
in de hemel”. Want God, die aanwezige liefdevolle 
betrokken wijsheid is, die wil ons, en niemand uitge-

zonderd, bevrijden van alles wat ons te neer drukt, van 
wat ons klein houdt, van wat ons afremt. Wanneer je net 
als Jezus, je durft vast te houden aan die gouden draad die 
vanuit God de Vader naar ons toekomt, dan heb je 
houvast, dan voel je je niet verlaten, dan voel je grond 
onder je voeten en durf je weer volop te gaan leven, wat 
er ook gebeurt. Want die Liefde overwint het duistere en 
dodelijke. Die Liefde maakt het onmogelijke mogelijk, die 
Liefde heeft het laatste woord en wijst ons de weg.  
 

Wees daarom niet bang: maar lééf!                                                                                                                                    
 

Annette Jetten-Sevriens 
 
 
Gerardus-Kalender 2019 
 
De Gerardus-Kalender is nog steeds verkrijgbaar tot half 
februari. Kosten: € 7,25. Leuk cadeautje i.p.v. bijv. een     
bloemetje. Een jaar lang volop leesplezier met mooie         
Bijbelteksten, allerlei wetenswaardigheden, moppen en 
raadsels. 
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