
Zoeken… en vinden? 
 
Soms kan een wandelingetje helpen om gedachten te ordenen, bijvoorbeeld als je 
geen inspiratie hebt voor een artikel voor de Gennepenaar. Zo liep ik op de 
vooravond van het feest van mijn naamspatroon Johannes de Doper wat door ons 
stadje. Bij het Carillon werd vriendelijk gezwaaid, gesprek kwam op gang. De één na 
de ander die binnenkwam liep tegen mijn vraag aan: waar zou het op de voorpagina 
over moeten gaan? 

Een eerste spontane reactie: dat Gennep toch heel 
anders is dan Bergen! Ik vroeg: hoezo? Het antwoord 
was duidelijk: In Bergen staat er bij de kerk: “Waor 
ziede geej?”, in Gennep staat: “ik ben er”!  

 
Zo kom ik bij: zoeken… en vinden. 
Het gesprek ging geanimeerd verder over allerlei zaken, maar de vraag bleef toch nog 
wat zweven. Uiteindelijk zei een ander, na een paar biertjes wat filosofischer: 
Vrije tijd is je grootste rijkdom, de vakantie staat voor de 
deur, geniet van je rijkdom! 
 
Daarmee krijgt “zoeken en vinden” weer een hele andere glans. Als je veel wilt 
vinden, kan het zijn dat je vergeet wat je eigenlijk allemaal hebt, waarvan je genieten 
kunt en waar je dankbaar voor kunt zijn. De vakantie kan, zoals een wandelingetje in 
de avond, je ook helpen om te beseffen wat je allemaal al hebt. 
De dankviering van Communie en Vormsel en de autozegening zijn al weer achter de 
rug, kleine ooievaars worden groot, de vakanties staan voor de deur. Van harte wens 
ik iedereen mooie tijden toe, waarin we in de drang van zoeken en willen vinden niet 
vergeten, wat we allemaal hebben: en vooral ook niet vergeten ervan te genieten, en 
dat allemaal in het besef dat Hij er is! 
 
Pastoor Bouman 
 
16 augustus kapel Touwslagersgroes 
 
Jaarlijks rond Maria-ten-Hemelopneming vieren we de Mis 
niet in de kerk, maar buiten bij de Mariakapel aan de 
Touwslagersgroes. Dit jaar zal dat zijn op zondag 16 augustus 
om 10 uur. Welkom! 
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Communicanten Mikadoschool proficiat! 

Van links naar rechts: Joëlla, Topanga, Melle, Quincy, Petar, Rowdy, Andy 
Voorgangers: Pastor Cor Maas (geestelijk verzorger Dichterbij), Pastoor Hans Bouman (Parochie Gennep) 

4 juni: St. Norbertus van Gennep en 
Sacramentsdag 
 

 
Het kerkbestuur van Gennep heeft onze Schola 
uitgenodigd voor een bijzondere avond over Norbertus 
van Gennep. De aanleiding was tweeledig. Dit jaar is het 
900 jaar geleden dat Norbertus van Gennep na een 
aantal ingrijpende gebeurtenissen besluit een totaal 
ander leven te gaan leiden. Tussen 1080 en 1085 
geboren op wat nu het Genneperhuis heet, wordt 
Norbertus door zijn vader Herbert, de heer van Gennep 
en zijn moeder Hedwig, voorbestemd om carrière te 
maken in de geestelijke stand. Na een hectisch leven van 
ongeveer dertig jaar sticht hij in 1120 in Prémontré een 
klooster dat de bakermat zal worden van honderden 
andere kloosters. De orde van de Norbertijnen of 
Premonstratenzers is geboren. 
Op donderdag 4 juni viert de kerk Sacramentsdag. 
Norbertus wordt een “Eucharistische Heilige” genoemd. 
Vaak wordt hij afgebeeld met een monstrans of ciborie. 
Hij wordt beschouwd als een groot verkondiger van de 
Sacramenten, met name van de Eucharistie. Dit is de 
tweede aanleiding voor ons optreden. We zongen deze 
keer in tunica. 

Het programma van deze avond bestond uit twee delen. 
Na het welkomstwoord door pastoor Bouman werden 
een aantal gezangen uit de liturgie van Sacramentsdag 
uitgevoerd. Ik noem de Introïtus 'Cibavit', de Communio 

'Qui manducat' en het bekende 'Pange lingua' met 
‘Tantum ergo’. 
De animo voor deze avond was groot. De kerk was heel 
goed bezet en onder de aanwezigen waren merkbaar 
echte liefhebbers van gregoriaans. 

 
Na ons optreden volgde een uitgebreide lezing met 
powerpoint-presentatie. Bert Paquay, André Vermeulen 
en Ted Noij gingen uitgebreid in op het leven van 
Norbertus en de betekenis van deze man, niet alleen in 
zijn tijd, maar ook in de katholieke hervormings-
beweging. De lezing bestond uit twee delen, waartussen 
een pauze was gepland, die heel levendig verliep. In het 
laatste deel van de lezing ging het drietal op zoek naar 
wat nu nog in Gennep en omgeving herinnert aan 
Norbertus. Hun speurwerk leverde heel wat boeiende 
verhalen op! 
Dit tweede deel werd voorafgegaan door het zingen van 
de hymne 'Iste confessor' en afgesloten met de hymne 
'Optatus votis omnium', gewijd aan de heilige Norbertus. 
Het laatste couplet luidt: "U, hoogste Leider van de 
mensheid, bidt de orde der Witheren dat zij met haar 
leidsman Norbertus eens in de hemel verenigd wordt". 

 
De pastoor sloot de avond af na alle betrokkenen te 
hebben bedankt. 
Op een terrasje in de buurt van de kerk smaakte het 
welverdiende pilsje bijzonder goed.  
 
Koos Leemker, www.karolus-magnus.nl  
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De belevenissen van een 
Caminoganger uit Gennep 
 
Het was een lang gekoesterde wens om samen met mijn 
echtgenote de tocht naar Santiago de Compostella een 
keer te maken, maar door allerlei persoonlijke 
omstandigheden kwam het er niet van. De wens om de 
tocht te maken werd een beetje naar de achtergrond 
gedrukt. Totdat vorig jaar een vriend van mij (hij was 4 
jaar ouder dan ik) met een collega de tocht met goed 
gevolg maakte. Ik dacht: het moet er voor mij nu ook van 
komen, anders word ik te oud (ik was toen 67). 
Ondertussen was voor mij wel bekend dat mijn vrouw 
niet meer mee zou gaan als fietsmaatje omdat ze dat 
fysiek niet meer aan kon, maar ze zag me niet graag de 
tocht alleen maken. Dus: zoeken naar een fietsmaat. 
Nou, die kon ik niet direct vinden. 

 
Na alle voorbereidingen getroffen te hebben, vertrok ik 
toch alleen op woensdag 28 april na de pelgrimszegen 
gehad te hebben van pastoor Bouman. Nou deze heeft 
zeker gewerkt, want ik heb in de 5 weken durende tocht 
maar 3 regendagen gehad en de rest volop zon en geen 
gezondheidsproblemen of pech met de fiets! Het lot was 
mij uiteindelijk ook nog eens gunstig gezind, want ik 
ontmoette op de 7e dag van mijn Camino een fietsmaat 
en wij zijn de rest van de tocht (de route Langs Oude 
wegen) bij elkaar gebleven en vrienden voor het leven 
geworden. 
Als men vraagt waarom ik deze tocht gemaakt heb, geef 
ik altijd 2 redenen op namelijk een religieuze reden en 
een sportieve reden. Met deze 2 redenen word je elke 
dag geconfronteerd, namelijk op het sportieve vlak door 
de fietstocht en de inspanningen die je moet leveren om 
die dag goed af te ronden en op religieus gebied d.m.v. 
het halen van de benodigde stempels in je Credential 
zodat je in Santiago kan aantonen dat je je Compostella 
verdiend hebt. Ook benut je de vele bezoekjes aan 
kerken en kathedralen om even een kaarsje op te steken 
en te bidden en te danken. 

Ik ben aangekomen op donderdagmiddag 4 juni om 
16.00 uur in Santiago de Compostella en heb in de 
kathedraal de heilige Jacobus bedankt voor de mooie en 
goed verlopen Camino. De dag daarop werd ik door Ria 
en mijn jongste zoon opgehaald en begon voor mij de 
terugtocht naar HUIS- De Kollermolen te Gennep.     
 
Herman Bijlard: 
een late, maar zeer tevreden Caminoganger. 
 
In memoriam  
 

Nel Rietbergen-Straatman 
 

* 22-12-1920 
† 23-05-2015 

 
Aan een lang en bijzonder leven is een einde gekomen. 
Nel Straatman heeft van het leven gehouden en het op 
tal van momenten gevierd – samen met anderen. 
Zij is diep doordrongen van de gedachte dat je 
verantwoordelijkheid moet nemen en je moet 
ontwikkelen. Als verrijking van jezelf, maar ook voor 
anderen. God en Maria staan ons daarin bij, is 94 jaar 
lang de overtuiging van de geboren Cuijkse geweest. 
Opgegroeid in een groot gezin, waar moeder jong 
overlijdt, betekent dit broers en zussen helpen. Zij staat 
als leidster van de Gidsen ook anderen bij. Voor velen is 
Nel een verbindende schakel. Zij zorgt voor stemming en 
zet zaken in gang. Alles moet tot in de puntjes verzorgd 
zijn. Dat is zo in huis en geldt ook voor haarzelf. 
Op haar werk bij de bank in Nijmegen en Amsterdam is 
zij secuur. Controlerende en leidinggevende taken zijn 
haar op het lijf geschreven; het werk zorgt voor 
zelfstandigheid. 
Nel is modern in haar denken. Als jonge vrouw bezoekt 
ze verre landen. Haar steun aan minder bedeelden 
brengt haar later onder meer naar Sri Lanka. Die reis 
maakt ze samen met Henk. Met mooie verhalen en foto’s 
keren zij terug. 
Vanuit haar betrokkenheid ondersteunt zij binnen en 
buiten de familie. En zij zorgt ervoor dat als er iets te 
vieren is, dit ook gebeurt. Hoeveel liedjes zou ze wel niet 
gemaakt hebben? Neven, nichten en anderen genieten 
van talloze Sinterklaasgedichten die Nel op maat schrijft. 
Die levensvreugde en stimulans voor de jongere 
generaties om uit het leven te halen wat er in zit, heeft 
Nel met verve uitgedragen. 
In Gennep beleeft zij gelukkige jaren met Henk. Na diens 
overlijden woont ze hier nog fijn. Op St. Anna in Boxmeer 
voelt zij zich daarna geborgen. 
We koesteren vele fijne herinneringen aan onze (tante) 
Nel. In gedachten blijft zij een deel van onze familie. 
 

Tuin-sale 29 augustus 
 
Zaterdag 29 augustus is van 10.00-13.00 uur vóór de 
ingang van de St. Martinuskerk in Gennep de jaarlijkse 
tuin-sale van religieuze voorwerpen. De opbrengst is voor 
het onderhoud van het religieus museum De Crypte. 
Wie nog dergelijke voorwerpen in gave toestand voor die 
tuin-sale beschikbaar wil stellen kan tijdig contact 
opnemen met deken E. Huisman, Brugstraat 190,  
T  325322 of E e.j.h.huisman@kpnmail.nl. 
 

Kabouters aan het werk? 
 
Ineens was er op een door-de-weekse dag onkruid 
verdwenen op het plein voor de kerk; ook het 
rozentuintje in de pastorietuin (nog altijd het domein van 
deken Huisman, want de rozen waren geschenken aan 
hem persoonlijk!) lag er opgefrist bij. Nu geloven wij veel, 
maar in kaboutertjes? 
Even later werd het mysterie opgelost. Voor de kerk was 
Henk spontaan aan de slag gegaan om de groep die daar 
doorgaans op zaterdag werkt te ondersteunen; tussen de 
rozen was Marietje druk in de weer, omdat ze het tijdens 
het koffiedrinken na de kerkschoonmaak maar niets vond 
dat het er zo bij lag. 
Allebei zomaar spontaan, uit zichzelf, zonder gevraagd te 
zijn: helemaal geweldig, bedankt! 
 

Dankviering Communie, Vormsel en de 
jaarlijkse Autozegening 

Foto’s: www.gennepnu.nl  
 
De laatste zondag van juni kwamen de lijntjes van het 
afgelopen jaar samen in de dankviering van Communie 
en Vormsel, gezongen door ons kinderkoor “De 
Muzieknootjes” onder leiding van Jacqueline Fijnaut, dat 
haar eerste verjaardag vierde. 

Het werd een bijzondere viering waarin kinderen op 
diverse manieren hun steentje bijdroegen. Ze lazen voor, 
hielpen als misdienaar, of vertelden over hun ervaringen 
zoals Maud die vertelde: 

26 April was een speciale dag. Je 
kreeg voor de eerste keer de heilige 
hosti. Ik moest even wennen aan de 
smaak. Het zingen en voorlezen in de 
kerk was fijn. Doordat we een 
kaarsje hebben aangestoken voor 
alle overleden familie, was Omi er 
toch een beetje bij. Thuis heb ik ook 
een fijn feest gehad met mijn familie 
en vrienden. Dank je wel aan 
iedereen die ervoor gezorgd heeft 
dat de communie voor ons een feest 
was. 

 
Bij het Onze Vader maakten alle communicanten en 
vormelingen een kring van vrienden rond het altaar. 
Daarna gaven zij de Vredeswens door aan elkaar en aan 
iedereen in de kerk. 

 
Na de Mis ging iedereen naar buiten, waar we onder het 
genot van koffie, thee en wat fris een bonte stoet 
bewonderden van allerlei voertuigen, die langs kwamen 
om te worden gezegend. 

Dit jaar kreeg de stoet nog een bijzonder cachet, omdat 
de organisatie verbinding heeft weten te leggen met  
club weels ( www.clubwheels.nl ), die een tocht van 70 
km maakte met 70 historische legervoertuigen ter 
herdenking van 70 jaar bevrijding. 
Dank aan iedereen die op welke manier dan ook aan 
deze dag heeft meegewerkt of die heeft meegevierd! 
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St. Norbertusparochie

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

Kerk:
Norbertplein 1
6591 XA Gennep

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

Website:
www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:
Za 17.45 u.

Kerkbijdragen:
NL61 RABO 0140 6106 42

Misintenties:
Via kantoor, kosten € 18,-
Vermelding: 
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

Vieringen St. Norbertusparochie 
Za  04-07 16.00 uur viering Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za 11-07 16.00 uur GEEN viering Dichterbij 

17.45 uur Gemengd koor 
Za 18-07 16.00 uur viering Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za  25-07 16.00 uur GEEN viering Dichterbij 

17.45 uur Gregoriaans koor  
Za 01-08 16.00 uur viering Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za 08-08 16.00 uur GEEN viering Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za  15-08 16.00 uur viering Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za 22-08 16.00 uur GEEN viering Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
Za 29-08 16.00 uur viering Dichterbij, Allegria uit Middelaar 

17.45 uur Samenzang 
Za  05-09  16.00 uur viering Dichterbij 

17.45 uur Samenzang 
 

Trekking Paaskaars 
Alle loten voor de jaarlijkse verloting van de Paaskaars zijn verkocht, en de trekking 
van de loterij heeft na afloop van de Viering van zaterdag 6 juni 2015 
plaatsgevonden. Het winnende lotnummer was 221. De gelukkige winnaar is bekend, 
en heeft de Paaskaars in ontvangst genomen.  
 

Kerkbijdrage 
De zomer en de vakantie geven kracht en energie voor de periode daarna. Zonnige 
perioden komen steeds meer voor, en de donkere wolken maken meer plaats voor 
een strak blauwe lucht. Ook voor Nederland gaat de zon meer schijnen, en komen 
we langzaam maar zeker uit de crisis. Men durft weer geld uit te geven. We hopen, 
dat de zon voor de parochie ook meer gaat schijnen, en dat het aantal deelnemers 
aan de kerkbijdrage gaat toenemen. Laat ook de donkere wolken boven de parochie 
verdwijnen. U kunt de parochie steunen door het storten van uw kerkbijdrage, of uw 
bank te machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand een bedrag 
over te boeken op bankrekeningnummer t.n.v.: 
Parochie St. Norbertus, Rabobank: NL61RABO01406.10.642 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
 

Bereikbaarheid van uw parochie 
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,  
6591 DL Gennep. Telefoon 0485-511888 of email hbouman@plex.nl. 
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het kerkbestuur 
aanwezig in de pastorie De Heistolp, Norbertplein 18. (telefoon 0485-515100) 
E-mailadres van de parochie:  kerk@norbertusparochie.nl 
Website:      http://www.norbertusparochie.nl 

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 04-07 19.00 Samenzang 
Zo 05-07 10.00 Samenzang 
Za 11-07 19.00 Dameskoor 
Zo 12-07 10.00 Herenkoor 
Za 18-07 19.00 Samenzang  
Zo 19-07 10.00 Samenzang; bij goed weer in de pastorietuin 
Za 25-07 19.00 Samenzang 
Zo 26-07 10.00 Samenzang 
Za 01-08 19.00 Samenzang 
Zo 02-08 10.00 Samenzang 
Za 08-08 19.00 Samenzang 
Zo 09-08 10.00 Samenzang 
Za 15-08 19.00 Samenzang 
Zo 16-08 10.00 Samenzang, buiten bij kapel Touwslagersgroes 
Za 22-08 19.00 Samenzang 
Zo 23-08 10.00 Samenzang 
Za 29-08 19.00 Samenzang 
Zo 30-08 10.00 Samenzang 
Za 05-09 19.00 Samenzang 
Zo 06-09 09.30 Mis in Kranenburg, Martinuskerk vervalt 
 
Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het 
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt. 
Iedere dinsdagavond  is er om 19.00 uur een avondmis in de nieuwbouw van de 
Norbertushof: ook niet-bewoners zijn van harte welkom. 
 

Museum de Crypte: tentoonstelling Norbertus! 
 
Vanaf 7 juni heeft museum de Crypte een extra trekker: een tentoonstelling over 
Norbertus. Er zijn een aantal foto's  van Norbertus en ook een twee tal bijzondere 
schilderijen. Verder is er een beeld van Norbertus en hebben we wat wereldse zaken 
betreffende de Norbertijnen en zijn er nog een aantal zaken, die de pater 
Norbertijnen uit Heeswijk ter beschikking hebben gesteld. 
Het museum onder de St. Martinuskerk in Gennep is wekelijks geopend:  elke zondag 
van 14.00-17.00 uur tot de laatste zondag van september kunt u terecht. 
Groepen kunnen op aanvraag ook op andere dagen terecht. Daarvoor kunnen ze 
contact opnemen met de voorzitter E. Huisman T 325322; E e.j.h.huisman@kpnmail.nl 
of de secretaris F. v.d. Ven T 540622; E francienvandeven@home.nl  
Entree: volwassenen € 2,50 en kinderen t/m 12 jaar € 1,00. 

 
Website museum 
 
Museum de Crypte heeft een nieuwe website: http://www.museumdecrypte.nl . 
Ook digitaal een bezoek waard! 
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Ook digitaal een bezoek waard! 
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Mis Scouting in pastorietuin 
 
Op zondag 19 juli is een groep junior-scouts van scouting 
Pius XII op bezoek. Bij goed weer is de H. Mis van 10 uur 
daarom niet in de kerk, maar in de pastorietuin. Na de 
Mis bieden de scouts u koffie en thee aan, en ontmoeten 
u graag. Welkom! 

Foto: met de scouts in 2012 
 

Passiespelen Tegelen 
 
Zondag 10 mei ging in Openluchttheater De Doolhof in 
Tegelen ‘Lente in Galilea. Een Passiespel’ in première. De 
Tegelse Passiespelen worden sinds 1931 opgevoerd in – 
inmiddels – een vijfjaarscyclus. Dit jaar is de 20ste editie. 
Tot en met 13 september kunt u deze theatergebeurtenis 
van internationale allure meebeleven. Adembenemende 
passie: in een nieuwe regie van Cees Rullens, met een 
nieuwe tekst van Patrick Lateur, nieuwe, meeslepende 
muziek van Nard Reijnders en een magistraal en 
imponerend nieuw decor. 

 
 
Het Tegelse Passiespel is een indrukwekkend 
theaterevenement dat sinds de eerste opvoering in 1931 
door honderdduizenden mensen is bezocht. De ruim 
46.000 bezoekers die de laatste Passiespelen in 2010 
hebben gezien, zullen dit onderstrepen: de reacties 

waren méér dan lovend. In 2014 is het 
openluchtspektakel op de ‘Nationale Inventaris 
Immaterieel Cultureel Erfgoed van het Koninkrijk der 
Nederlanden’ geplaatst. Een bijzondere erkenning, want 
deze lijst bevat en beschermt ’s lands belangrijkste 
tradities. 
Een passiespel toont de emotionele gebeurtenissen uit 
de laatste dagen van het leven van Jezus: van zijn 
glorieuze intocht in Jeruzalem en het laatste Avondmaal 
tot het verraad door Judas, de veroordeling, de kruisgang 
en uiteindelijk de dood aan het kruis op de Calvarieberg. 
Het verhaal staat. Daar wordt niet aan getornd. Toch is 
elke nieuwe editie van de Tegelse Passiespelen anders. 
Mede dankzij de bezielende inbreng van professionals 
(regisseurs, tekstschrijvers, componisten, decor- en 
kostuumontwerpers) hebben de spelen zich vooral in 
deze eeuw ontwikkeld van een religieus toneelstuk tot 
een spectaculaire en eigentijdse voorstelling die 
iedereen, oud en jong, aanspreekt. Zowel degene die in 
deze tijd op zoek is naar een stuk zingeving, als de 
bezoeker die zich wil laten betoveren door een unieke 
theaterbelevenis in de buitenlucht. Cees Rullens giet het 
traditionele verhaal in een indrukwekkende productie 
met honderden acteurs, zangers en muzikanten, allen 
amateurs. “Natuurlijk blijft het verhaal over de laatste 
dagen van Jezus onze leidraad”, benadrukt de regisseur. 
“Maar wie vermoedt dat het publiek een herhaling gaat 
zien van de vorige Passiespelen zal verrast worden. Ik zie 
het als een opdracht om het eeuwenoude verhaal als 
nieuw te benaderen en zo dicht mogelijk bij het publiek 
te brengen. Sterker nog: in ‘Lente in Galilea’ wordt de 
toeschouwer mede-belever en het volk dat alles 
meemaakt, wordt hoofdrolspeler.” 
In het imposante decor, gebouwd in De Doolhof, en op 
de vleugels van meeslepende koren en prachtige 
composities van Nard Reijnders, één van Limburgs 
muziekcoryfeeën, wordt het publiek in Tegelen 
meegevoerd in een overweldigend schouwspel om nooit 
te vergeten. Pure passie. Aangrijpend. Boeiend. 
Meeslepend. En bovenal erg mooi! Of zoals het 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed het zegt: “De Passiespelen van Tegelen zijn het 
niet alleen waard om te bewaren en te beschermen. Je 
moet het gewoon eens in de vijf jaar meemaken.” 
Kaarten zijn te koop via www.passiespelen.nl, telefonisch 
via de kassa 077-326 31 00, via VVV Zuid-Limburg 0900-
555 9798, bij de kassa in De Doolhof en diverse 
verkooplocaties in Noord- en Zuid-Limburg. 
 
Voorstellingsdata: alle zondagen t/m zondag 13 september  
om 14.30 uur; verder op de zaterdagen van 18 juli t/m 
zaterdag 8 augustus 2015 om 18.30 uur. 
 
Kijk voor informatie op www.passiespelen.nl  
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Werkgroep Kind en Kerk: Ilse van den Goor, Sandra Noij, Linda van Elst, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman 
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl 

Kinderpagina 10, juli 2015 

   
Dit keer staat de pagina in het teken van De zomervakantie! 

 

  KINDERPAGINA   

 

Dit keer een pagina om lekker te kleuren en 
puzzelen; op de achterbank van de auto als 
je lang moet rijden of lekker thuis aan tafel 
als het een dagje niet zo´n mooi weer is. 

 

We wensen jullie allemaal een heerlijke 
vakantie en hopen jullie na de vakantie weer 
te zien bij één van onze leuke vieringen.  

 

Tip: op zondag 27 september viert Pastoor 
Bouman zijn verjaardag met een Mis in het 
teken van de Toren van Babel en een 
feestelijke bijeenkomst na de Mis. Zet de 
datum vast op de kalender zodat je het niet 
mist! In de volgende Gennepenaar meer 
hierover. 
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Vroeger (21) 
Mijn leven als 
misdienaar 
 
Goede Vrijdag 
Op Palmzondag had de 
pastoor gepreekt over de 
Vasten, wie wel en wie niet 
hoefde te vasten. Hij 
vertelde dat de strengste 
vastendag de Goede Vrijdag 
was, want dat was een Vasten- en onthoudingsdag. Nu 
wist ik als jong misdienaartje al heel goed wat vasten 
was, want ook bij ons thuis stonden de 
“snoeptrommeltjes“ op een rijtje in de keuken, voor elk 
kind één. Maar dat “onthouden” begreep ik niet altijd 
even goed. Op een keer heb ik alle moed bij elkaar 
geraapt en aan de pastoor gevraagd, wat ik dan toch 
allemaal onthouden moest. Ik kon maar niet begrijpen 
wat ik moest onthouden. Hij schoot in een bulderende 
lach en zei dat ik maar goed onthouden moest dat ik 
moest vasten! Een aantal jaren was ik tevreden met dit 
antwoord van niks, maar ik vond het wel raar dat hij zo 
hard om mijn vraag moest lachen. Later ontdekte ik dat 
de pastoor niet zo sterk was in seksuele voorlichting en 
mij met een kluitje in het riet had gestuurd. 
 
Misdienaarclubje 
Als je regelmatig met elkaar aan het altaar stond om de 
mis te dienen, ging je vaak ook buiten de kerk met elkaar 
om als een vriendenclubje. Je voetbalde samen en je ging 
ook met “Beloken Pasen” de slootkanten, die in het 
voorjaar vol met droog gras stonden, afbranden. De 
boeren vonden het prima, want dan hoefden ze zelf de 
slootkanten niet te maaien. Aan de kant waar de zon op 
scheen waren vaak aardhommels te vinden, die daar hun 
raten bouwden. Soms maakten we het een beetje te 
bont en trok de rook de huizen binnen, waarop natuurlijk 
woedende reacties van de vrouwen kwamen. We 
vonden het ook wel leuk om een echt Paasvuur te 
maken. Wij sleepten allerlei brandbaar materiaal bij 
elkaar en maakten er een hoge stapel van. Groesbeek lag 
vol met versplinterd hout, daar was geen gebrek aan. 
Ook wat kruit uit niet afgeschoten hulzen strooiden we 
links en rechts in de stapel. Het aanmaken was soms wel 
eens een probleem. Papier was net na de oorlog nog vrij 
schaars. Wat we wel hadden was benzine, dat we uit een 
jeep haalden die langs de weg lag en in de oorlog op een 
mijn gereden was. Een van ons, misdienaar Simon, had 
een oude waterkan gevonden. De benzine afgetapt met 
een slangetje en we hadden wel een liter of vijf. Hij 
gooide de benzine in een kring rondom de brandstapel, 
en stak een lucifer aan die hij met een boog naar de 
stapel gooide. Een geweldige knal was het gevolg. De 

stapel sprong zeker 50 à 60 cm omhoog. Het kruit deed 
de rest. Ik heb zelden zo’n mooi Paasvuur gezien. 
 
Pesjoenkelen 
Iets waar wij als misdienaars ook berengoed in waren, 
was het “pesjoenkelen”. Dit vond plaats met Allerzielen 
(2 november). De pastoor had ons verteld dat je zes keer 
het Onze Vader en zes keer het Wees Gegroet moest 
bidden tijdens een kerkbezoek (je moest dus telkens 
even de kerk uit), dat je dan een volle aflaat had verdiend 
en daarmee een “zieltje” uit het vagevuur had gered. 
Nou dat zouden wij als misdienaars wel eens even 
regelen. Wij maakten er een wedstrijdje van. We waren 
zo fanatiek, dat het vagevuur na Allerzielen bijna leeg zou 
zijn. Als we dan buiten op de kerktrappen stonden, 
vertelden wij elkaar hoeveel we er al uitgehaald hadden. 
Het hoogste aantal werd door misdienaar Henk gehaald, 
die had er zeven uit gesleept. Die kon heel snel bidden, 
maar ik had het idee dat hij de zaak wel eens “fleste”. 
Voor ons begon het na vijf keer al danig te vervelen en 
zijn toen ook gestopt. We vonden dan ook dat die lui in 
het vagevuur het er zelf naar gemaakt hadden. 
 
Gennep, juni 2015. 
Jan Eikholt (Gzn.) 
 
Agenda relevante data 2015 
 
Zo  19-07 10.00 Mis in de pastorietuin 
Zo 16-08 10.00 Mis kapel Touwslagersgroes 
Zo 06-09 09.30 Mis Kranenburg 
Za 12-09  Open Monumentendag 
Zo 13-09  Open Monumentendag 
Zo 13-09 10.00 H. Mis Zonnebloem 
Zo 27-09 10.00 Gezinsmis 
Za 31-10 17.45 Herdenking Overledenen Norbertus 
Zo 01-11 14.00 Zegening graven Kampweg 
Zo 01-11 15.00 Herdenking Overledenen Martinus 
Zo 08-11  Vrijwilligersdag 
Zo 08-11  Sint Maarten 
Za 28-11 17.45 Gezinsmis Advent 
Zo 13-12 15.00 Adventsconcert 
Do 24-12  Kerstavond 
 
Volgende editie: 2 september  
 
In 2015 zal de Gennepenaar nog verschijnen op 2 
september; 7 oktober; 11 november; 16 december. 
Dit betekent dat kopij voor de volgende editie uiterlijk 
dinsdag 25 augustus ingeleverd moet zijn bij de redactie; 
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu. 



De Gennepenaar 10 11 De Gennepenaar

Vroeger (21) 
Mijn leven als 
misdienaar 
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even goed. Op een keer heb ik alle moed bij elkaar 
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