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St. Norbertusparochie
In deze editie o.a.:

Gennep

St. Martinusparochie

Proficiat communicanten Norbertusparochie!

Zondag 29 juni:
Jubileum Autozegening

Djoey, Maartje, Sid, Juul, Ravin, Kimberly, Jorn, Lisa.
Neele, Daniël, Imke, Fleur, Cleo, Bram, Isa, Joep, Joran.
Zo. 17 augustus:
Maria-ten-Hemelopneming

Proficiat vormelingen!

Za. 30 augustus:
Tuinsale museum de Crypte

Colofon

Bezorging:
* Martinusparochie
Mevr. Graat Janssen
T (0485) 51 22 01
* Norbertusparochie
Dhr. Ploum
T (0485) 51 19 83
Redactie:
E info@parochie-martinus-gennep.nl
Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu

Marloes, Evelien, Hélène, Aaliyah, Lisa R., Jori, Jim, Imke, Thom, Lisa v. S.
Gwen, Simon, Jennifer, Indy, Remco, Tim, Sjuul, Pieter.
Foto’s: Pascal Nogarede en Harm Theunissen (www.gennepnu.nl)
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Doopsels

Jaïra van der Stichel, dochter van Devlin van der Stichel
en Jenna Brouwers, zusje van Demyan, Patrijsstraat.

Bas en Isa Vermeer, tweeling van Leo en Priscilla
Vermeer-Arts, broertje en zusje van Tim, Langeweg.

Vormelingen in actie

Onderweg naar hun Vormsel hebben de vormelingen een
keer in groepjes de Mis gediend. Ze deden dat keurig en
met veel plezier, en kregen zo meer besef van het
verloop en de bedoeling van een Mis.
Vormelingen, bedankt!

Julia Machielsen, dochter van Ron Machielsen en Joyce
van Vonderen, zusje van Sophie, Patrijsstraat.

Tim Göertz, zoon van Davy en Irina Göertz-Peters,
broertje van Jolien, Kellerberg.
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Terugblik Communie en Vormsel

Eerste optreden kinderkoor

Eerder publiceerden we al de foto van de communicanten van de Martinusparochie; op de voorzijde treft u
nu de groepsfoto’s aan van de communicanten van de
Norbertusparochie en van de vormelingen van beide
parochies, die samen met enkele vormelingen uit
Middelaar uit handen van Mgr. Schnackers het Vormsel
ontvingen. Wij wensen hen allen en hun familieleden van
harte proficiat, en wensen hen ook toe dat het geloof
een krachtbron in hun hele leven mag zijn!

Terugblik dauwtrappen

Hoewel het weer tegenviel, was het dauwtrappen op
Hemelvaart toch weer heel bijzonder. Ook het
enthousiasme van onze Oosterburen wordt steeds
groter, zodat we dicht bij de grens Hemelvaart als feest
van eenheid en verbroedering konden vieren. Met dank
aan iedereen die meehielp met organiseren of
begeleiden, en aan de firma Snellen voor sponsoring van
koffie en broodjes!

12-7 beide kerken koor Rejoice?

Heel wat weken was het aan de fietsen in de pastorietuin
goed te zien: hier gebeurt iets bijzonders! Inderdaad: het
nieuwe kinderkoor was volop aan het oefenen voor het
eerste optreden op het hoogfeest van Petrus en Paulus,
tevens de dag van de dankviering van communicanten en
vormelingen; ook de dag dat het 25 jaar geleden was dat
voor het eerst de autozegening plaatsvond.
Onder de enthousiaste leiding van Jacqueline Fijnaut
zongen de kinderen de sterren van de hemel, enkele
kinderen zelfs solo! En dat alles hoopvol in Oranje: zou
het geholpen hebben voor de 2-1?
Ook sloten de communicanten en de vormelingen aan
met een lied uit hun viering. Dit smaakt naar meer: na de
schoolvakanties gaan we door! Het tijdstip van oefenen
zal door de gewijzigde schooltijden waarschijnlijk worden
aangepast; daarover na de vakantie meer.
Het volgende optreden staat nu gepland voor zondag 5
oktober om 10.00u, waar de gezinsmis in het teken van
St. Franciscus/dierendag zal staan.

Jubileum-autozegening

9 jaar geleden werd door pastoor Bouman in Landgraaf
het jongerenkoor Rejoice opgericht. Jongeren waaien
echter uit een gaan hun weg; helaas is de groep nu te
klein geworden om verder te gaan.
Bij het ter perse gaan van deze Gennepenaar was net
bekend dat de overgebleven leden willen proberen met
elkaar een afsluitende dag te organiseren, indien
mogelijk eindigend met het opluisteren van de beide HH.
Missen in Gennep, dus om 17:45u in Gennep-Zuid en
19.00u in de Martinuskerk. Wij hopen u via de vieringen
in het weekend ervoor en via diverse andere kanalen te
kunnen informeren of dit door zal gaan.

17-8 kapel Touwslagersgroes
Op zondag 17 augustus vindt de Mis niet plaats in de
kerk, maar volgens mooie traditie buiten in de open lucht
bij de kapel van de Touwslagersgroes. Van harte welkom!

Dankzij de inzet van Tonny Wilbers c.s. is de
autozegening ieder jaar een bijzonder gebeuren: dit jaar
was het door het jubileum helemaal een groot feest!
Hartelijk dank aan iedereen die zich hiervoor inzet!
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In memoriam Peter Jansen

In memoriam Coba Franken-Geulen

* 09-03-1942 + 14-05-2014

* 08-03-1921 + 19-05-2014

Nu moet ik verder zonder jou.
Je stem zal ik niet meer horen.
Ik voel me erg alleen, zonder jouw arm om me heen.
De mooiste herinnering zal zijn,
mijn jaren leven met jou, die waren fijn.
Jouw Trees

Mam was een liefdevolle moeder en oma, zorgzaam met
altijd een luisterend oor voor iedereen. Ze was een
vrouw die over alles mee kon praten en graag overal bij
betrokken wilde zijn.

Jij groeit sterker met ons verder.
De sterappels zijn op tijd geplant.
Met jouw timmermansoog hebben
we het hek geplaatst,
waarlangs de druivenranken klimmen.
De fuiken, waarmee je palingen ving, liggen
droog op zolder, de rook is uit het juten.
De geschoren wol is gewassen en gesponnen.
Jouw woorden over de politiek spreek ik voortaan uit.
De wals die je danst met Trees blijft innig.
Pieter
Peter was als jongen een goede atleet en judoka. Hij was
een meester timmerman, en hij was hobbyboer en
natuurmens. Hij trouwde eerst met Annie en na haar
overlijden met Trees. Pieter is zijn zoon.

Op 22-jarige leeftijd leerde ze pap kennen. In hun
huwelijk van 46 jaar kregen ze samen 5 kinderen. Ook
was ze enorm trots op haar 11 kleinkinderen en 17
achterkleinkinderen, met nog 1 op komst. Mam heeft
haar hele leven met plezier in Gennep gewoond en
kwam zelf uit een groot gezin van 11 kinderen.
Tot op hoge leeftijd is mam zelfstandig geweest, met de
fiets kwam ze nog overal. De laatste jaren heeft ze in
moeten leveren op haar gezondheid, dit was niet altijd
even makkelijk voor haar. Lange tijd heeft ze het zonder
pap moeten stellen, gelukkig vond zij geruststelling in de
gedachte dat ze weer samen zouden komen.
Mam, we zijn dankbaar dat je zo lang bij ons hebt kunnen
zijn.
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6 juli Open Huis!
Zondag 6 juli a.s. wordt het nieuwe repetitielokaal van de
Gennepse harmonie officieel geopend en ingezegend.
Tijdens het Open Huis, van 13.30 uur tot 15.00 uur, bent
u van harte welkom om de nieuwe ruimte te komen
bekijken. U vindt de repetitieruimte onderin Het Bolwerk.
Ingang via de grijze deur aan ’t Straatje 3. De koffie staat
klaar!

museum onder de kerk, dat ‘s zondags tot en met 28
september geopend is van 14.00-17.00 uur.
Wie thuis dergelijke voorwerpen in goede staat heeft en
niet weet wat er mee te doen, kan vóór 23 augustus
contact opnemen met E. Schafrat T 511848; of P. Sluiters
T 511683 of Deken E. Huisman T 325322.

7 sept. Bedevaart Kranenburg
De eerste zondag van september vervalt de Mis in onze
kerk, omdat we dan op voet- en fietsbedevaart naar
Kranenburg gaan. In de volgende Gennepenaar hierover
meer.

Open Monumentendag 13-14 sept.
‘n Dag voor je zelf
Rust moment in je drukke leven.
Praten, luisteren, meedenken en
nadenken.
Samen met vrouwen onder elkaar
Maandag 25 augustus
Dagindeling:
09.30u. Ontvangst met koffie en thee
De morgen zal begeleid worden door Pastoor R. Schols.
10.00u. Inleiding over een thema uit de Bijbel.
11.00u. Heilige Mis met stilte moment.
12.00u. Lunch (zelf meebrengen).
13.00u. Gastspreker: we gaan naar Molenhoek,
Thomashuizen. We mogen bij hen op bezoek
komen en krijgen een rondleiding met uitleg over
het werken en wonen in een Thomas-huis
(kleinschalig wonen voor mensen met een
verstandelijke beperking).
15.00u. Afsluiting
Kosten: € 5,= + € 2,00 vervoerskosten
Locatie: Kerk Johannes de Doper, zaaltje achter de kerk
Ottersum
Inlichtingen: Carla Kersten T 517420; Juul Gerits T 513621

30 augustus Tuinsale

Voor aanstaande Open Monumentendag van 13 en 14
september is landelijk gekozen voor het thema “Op reis”.
Voor onze Martinuskerk, die onlangs de Rijksmonumentenstatus kreeg, hebben wij dat vertaald naar
de spirituele reis ”De bedevaart”.
Nu zijn wij op zoek naar foto’s uit de tijd dat de
bedevaarten naar Kevelaer en Kranenburg nog druk
bezocht werden.
Wie heeft er nog oude foto’s uit die tijden, we willen dit
graag documenteren voor de Open Monumentendag.
U kunt ze inscannen en opsturen naar:
kerk@norbertusparochie.nl of
info@parochie-martinus-gennep.nl
Als U niet beschikt over een scanner dan willen wij dit
graag voor U doen. De foto’s kunt u dan, voorzien van
naam en adres in een gesloten envelop met eigen adres
erop, opsturen of afgeven Niersdijk 1, of Norbertplein
18 Gennep. U krijgt de foto’s dan ook weer retour.
Wij zijn benieuwd wat er zoal aan moois naar voren
komt!!
Namens het kerkbestuur,
Monique Rutten

1e H. Communie en Vormsel 2015
De vieringen voor het volgend schooljaar zijn als volgt
gepland:
12-04 10.00
26-04 10.30
14-06 10.00

1e H. Communie Martinuskerk
1e H. Communie Norbertuskerk
Vormsel beide parochies

KOMT NAAR DE JAARLIJKSE TUIN-SALE IN GENNEP OP
ZATERDAG 30 AUGUSTUS VAN 10.00-13.00 UUR.

Zo
Zo
Zo

Deze wordt gehouden vóór de St. Martinuskerk. Er zijn
dan allerlei gewone en buitengewone religieuze
voorwerpen te koop voor een aantrekkelijke prijs. De
opbrengst is voor het onderhoud van het religieus

In het begin van het nieuwe schooljaar worden via de
basisscholen in Gennep interesseformulieren uitgereikt.
Wie daarop reageert zal worden uitgenodigd voor een
informatieavond.

St. Norbertusparochie
Vieringen 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
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

05-07
12-07
19-07
26-07
02-08
09-08
16-08
23-08
30-08
06-09

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

Gemengd koor
Koor Rejoice Landgraaf? Anders: samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Gemengd koor

Tevens is er op de zaterdagen 5 juli, 19 juli, 2 augustus, 16 augustus en 30 augustus
om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale dienst van Dichterbij.
Op de zaterdagen 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus zijn er om 16.00 uur geen
vieringen van de pastorale dienst van Dichterbij.

Verloting oude Paaskaars: groen 917
Alle loten voor de jaarlijkse verloting van de oude Paaskaars zijn verkocht. De
trekking van de loterij heeft plaatsgevonden na afloop van de Viering van zaterdag 28
juni 2014: Groen 917 is de gelukkige winnaar!
Hij/zij zij kan contact opnemen met het kerkbestuur of met de koster. Proficiat!

Za 17.45 u.

Kerkbijdragen

Kerkbijdragen:

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 een van de volgende bankrekeningen t.n.v. Parochie St. Norbertus,
Rabobank: NL61 RABO 0140 6106 42 of ING: NL36 INGB 0004 4486 65.
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!

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

Bereikbaarheid van uw parochie
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman:
Niersdijk 1, 6591 DL Gennep. T 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, T 515100.
E-mailadres van de parochie:
kerk@norbertusparochie.nl
Website:
http://www.norbertusparochie.nl

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

Em.-deken:
E. Huisman
Brugstraat 190,
6591 BH Gennep
T (0485) 32 53 22

Kerk:
Martinushof 2
6591 DM Gennep

Kantoor:
Zie pastoor

Website:
www.sintmartinusgennep.nl

Vaste mistijden:

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

05-07
06-07
12-07
13-07
19-07
20-07
26-07
27-07
02-08
03-08
09-08
10-08
16-08
17-08

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

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

23-08
24-08
31-08
01-09
06-09
07-09

19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
09.30

Samenzang
Herenkoor
Koor Rejoice Landgraaf? Anders: samenzang.
Dameskoor
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Herenkoor
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
H. Mis bij kapel Touwslagersgroes; de H. Mis in de kerk
vervalt daarom!
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
H. Mis in Kranenburg, Dames- en Herenkoor

Kerkbijdragen en collectes

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

Kerkbijdrage mei
Totaal 2014

Kerkbijdragen:

Door omstandigheden is er tijdelijk geen water op de oude begraafplaats aan de
Martinustoren. Omdat de begraafplaats gewoon in gebruik is en blijft, is het
kerkbestuur druk doende met een bestendige oplossing. Daarvoor dient echter de
straat enkele uren afgesloten te worden, iets dat nogal lastig is gezien alle
omleidingen die er al zijn. We hopen dat de werkzaamheden spoedig uitgevoerd
kunnen worden, zodat voor iedereen weer volop water beschikbaar is!

NL95 RABO 0135 0361 19

Andere betalingen:
NL 74 RABO 0135 0353 33

Misintenties:
Via pastorie, kosten € 18,Vermelding:
zie wekelijks in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

€ 1.883,86
€ 10.872,86

Collectes mei
Totaal 2014

€
€

739,12
3.561,92

Water begraafplaats (bij de oude toren)

Aanpassing blauwe zone parkeerplaats Martinushof
Als gevolg van de vestiging van de ALDI aan de Martinushof wordt de parkeerplaats
anders ingedeeld. Eerst was er alleen een blauwe zone voor de kerk; nu wordt de
blauwe zone uitgebreid tot de volgende doorsteek. Alleen voor de school, dus meer
richting de Niers, kan nog onbeperkt worden geparkeerd. Iets om rekening mee te
houden!
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In memoriam Ria Geurts

In memoriam Piet de Haas

* 23-7-1957 + 20-5-2014

* 10-12-1924 + 29-5-2014
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Piet hield heel veel van zijn dochter Marion, die dagelijks
een oogje in het zeil hield en voor hem zorgde waar dat
nodig was. Hij was erg trots op Sjaco, zijn kleinzoon, die
ook altijd voor hem klaarstond. Het waren vier handen
op één buik.

Lieve mama,
De strijd heb je nooit opgegeven,
zelfs toen het einde werd verwacht,
je bleef geloven in het leven,
vrolijk en vol levenskracht.
Positief gebleven en altijd oog voor anderen,
dat sierde jou,
de allerliefste moeder, wij houden onwijs veel van jou.
Wij wisten dat het onvermijdelijke zou komen,
maar wij wisten niet dat het zo snel zou gaan,
moegestreden maar omringd door onze liefde,
ben je vredig van ons heengegaan.
Mama, zoals je zelf altijd tegen ons zei:
”Voor altijd in mijn hart, wij zijn samen één…”
Rust zacht lieve mama, we gaan je ontzettend missen…
Liefs,
Rianne, Bailey,
Johan en Melanie

Zoals Pap heeft geleefd, zo hebben wij vandaag, te
midden van ‘zijn’ Gildebroeders afscheid van hem
genomen.
Thuis, in zijn eigen omgeving, op zijn plekje aan de
keukentafel, is Pap stilletjes vertrokken. Precies zoals hij
het gewenst zou hebben. Geen gedoe, geen drukte, zo
min mogelijk tot last.
Thuis hebben wij afscheid van hem genomen en vanuit
zijn huis is hij aan zijn laatste reis begonnen.
Ondanks dat Pap na het overlijden van Mam er alleen
voor stond en hij haar erg miste, heeft hij zich prima
staande weten te houden.
Met zijn ‘karretje’ reed hij nog elke dag naar het
bejaardentehuis om daar de warme maaltijd te nuttigen.
Hij genoot er van om anderen een beetje te stangen,
want Pap wist het natuurlijk altijd beter! Ook ging hij nog
met regelmaat naar ‘de jongens uit Haps’ waar hij vol
bewondering keek hoe de bouw vorderde.
Pap, wij hadden jou graag nog wat langer in ons midden
gehad, maar zijn dankbaar dat je niet hebt hoeven lijden.
We zullen je erg missen. Je bent nu weer samen met
Mam.
Wij bedanken u voor uw warme belangstelling, het zal
ons steunen in deze moeilijke tijd.
In het bijzonder bedanken wij het Sint Martinus Gilde,
voor het begeleiden van pap naar zijn laatste rustplaats.
Na zijn jarenlange betrokkenheid zou hij dit zo gewild
hebben.
Marion en kleinzoon Sjaco

De Gennepenaar
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In memoriam Miep Verberk-Wilmsen

In memoriam Jan Rievers

✩ 13-4-1938 † 2-6-2014

* 5-6-1936 + 31-5-2014

Moeder van Marcel, Jolanda en Eric
Schoonmoeder van Diane, Mathijs en Corinna
Trotse Oma van Tom, Anouk, Fleur, Nina en Jarno

Na een zware lijdensweg is Jan van ons heengegaan. Ik
ben tot het laatst bij hem gebleven.
Zijn hele werkzame leven stond hij klaar voor de fabriek
“De Page”. Hij heeft ook nog vele jaren café “Hof van
Limburg” gerund.
Zoals Jan geleefd heeft, zo gaat hij ook van ons heen, in
alle eenvoud.
Zijn broer Fons Rievers,
Neven en nichten.

Agenda relevante data
Mam, het leven was soms zwaar, maar je wil om door te
gaan was groot.
Je stond altijd voor iedereen klaar, en was bezorgd om
alles en iedereen tot het allerlaatste moment.
18 x heb je de Nijmeegse vierdaagse gelopen en wat
vond je het erg dat je het niet meer kon.
Door de komst van de kleinkinderen kreeg je leven weer
een andere, zinvolle invulling. Mam was een echte
verwen oma. Wat de kleinkinderen vroegen kregen ze.
En tot het laatst toe dacht je aan hun zakgeld. Je was
super trots op je kinderen en kleinkinderen.
Jouw geloof in Maria was groot. Toen je ziek werd, gaf
Maria je de kracht om door te gaan. Je zorgde altijd voor
een vers bloemetje bij haar beeldje.
Mam, je houdt een speciaal plekje in ons hart. We zullen
nog vaak naar boven kijken op zoek naar jouw ster.
Wij bedanken u voor uw belangstelling en medeleven
tijdens haar ziekte en na haar overlijden.

Zo 17-08 10.00 Mis kapel Groes bgv Maria-tenHemelopneming
Za 30-08
Tuinsale museum de Crypte
Zo 07-09
Voettocht Kranenburg
Za 12-09
Open Monumentendag en ook
Zo 13-09
Open Monumentendag
Zo 14-09 10.00 Zonnebloemmis
Zo 05-10 10.00 Gezinsmis Dierendag
Za 01-11 17.45 Norbertuskerk Allerzielen
Zo 02-11 15.00 Martinuskerk Allerzielen
Zo 09-11
Vrijwilligersdag beide parochies
Gilde: Sint Maarten
Za 29-11
Gezinsmis Adventskransen
Vr 12-12
Kersttocht in Zuid
2015
Zo 12-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk
Zo 26-04 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk
Zo 14-06 10.00 H. Vormsel beide parochies

De Gennepenaar
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superplie liep was geen enkel probleem. Dat er hier en
daar een “lap” op de superplie zat kon ook de pret niet
drukken. Om het geheel echt te maken stonden er ook
twee kleine kaarsjes uit de kerstboom op het altaar. Deze
mochten echter niet aan vanwege het brandgevaar.
Mini Mis
We hebben meteen maar gebruik gemaakt van de
gelegenheid om een mini-Mis op te dragen. Piet die al
wat langer misdienaar was, moest “pastoor” zijn. Hij was
al een jaar langer misdienaar dus kende hij ook wat meer
Latijn. Ik kreeg de superplie met de “coupnaadjes” en
moest misdienaar zijn. Halverwege de Mis moesten we
echter stoppen omdat ik een “verkeerd” antwoord gaf op
de vraag van “Pastoor” Piet en wij beiden in een
onbedaarlijke lachbui schoten. Zo erg, dat onze beide
ouders kwamen kijken wat er toch aan de hand was.

Mini-altaar
Het moet ongeveer in het jaar 1943 zijn geweest dat ik in
opleiding was om misdienaar te worden. Ik had toen
nogal eens contact met neef Piet, die misdienaar was in
de parochie van “Cosmas en Damianus” in Groesbeekdorp. Piet was een jaar ouder dan ik. Mijn ouders gingen
regelmatig bij mijn oom en tante op bezoek en ik mocht
meestal mee. Als er door mijn ouders over de oorlog
gesproken werd, hadden wij, Piet en ik, het over het vak
van misdienaar. Piet vertelde mij, dat hij af en toe de Mis
opdroeg aan een klein altaartje, dat zijn vader in elkaar
had geknutseld. Het was een kopie van het altaar uit de
parochiekerk. Nu was mijn vader een prima boer en
daarnaast een heel goede handelaar in mengvoeders,
zaaizaad en pootgoed, maar van knutselen had hij geen
kaas gegeten, als hij er überhaupt tijd voor gehad zou
hebben. De vader van Piet was echter een uitstekend
knutselaar, die alles wat zijn ogen zagen, met zijn handen
kon maken.
Onze Lieve Heer op zolder
Piet nodigde mij uit om op zolder naar zijn mini altaar te
komen kijken. Ik viel bijna om van verbazing, zo echt was
dit altaar nagemaakt. Het was mooi goudkleurig geverfd
en alles wat op een normaal altaar aanwezig is zag je hier
in klein formaat. De standaard voor het missaal was uit
stukken hout gesneden en gelijmd en was ook op schaal
gemaakt. Het “Misboek” was een oud missaal van mijn
tante. De kelk was een beker, die mijn oom eens
gewonnen had met biljarten. De hosties waren
pepermuntjes, die mijn tante nog bewaard had uit haar
clandestiene voorraad van voor de oorlog. De “ampullen”
waren borrelglaasjes. Als wijn deed dienst het sap van
bosbessen. Een kleine zinken emmer (goudkleurig
gespoten) was het wijwatersvat en de kwast was
gemaakt van een oude stoffer. Zelfs de gewaden van de
misdienaars waren gemaakt van oude hemden van mijn
oom en tante. Dat de misdienaar met coupnaadjes in zijn

Paasklokken / Vastentijd
In december 1942 zijn de klokken door de Duitsers uit de
toren gehaald om granaathulzen van te maken. Het
onderstaande moet dus in begin 1942 of 1941 zijn
gebeurd. Ik zat op de, in die tijd geheten: Bewaarschool”,
en de zuster had een verhaal verteld van de klokken die
op Aswoensdag door de lucht naar Rome gingen en pas
terugkeerden op Paaszaterdag. Tijdens de Vastenperiode
werden er namelijk geen klokken geluid.
Op Paaszaterdag om klokslag twaalf uur kwamen de
klokken door de lucht weer terug uit Rome en begonnen
te luiden. Ik heb een keer een dik uur buiten onder de
kerktoren gestaan om te kijken hoe de klokken terug
kwamen in de toren… Ik heb het tot mijn grote spijt nooit
kunnen waarnemen. Sinds die tijd ben ik ook ernstig gaan
twijfelen aan de verhalen van de zuster.
Juni 2014, Jan Eikholt (Gzn.)

Volgende editie: 3 september
De volgende Gennepenaar verschijnt op woensdag 3
september. Dit betekent dat copy voor deze editie
uiterlijk dinsdag 26 augustus ingeleverd moet zijn bij de
redactie; advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn
doorgegeven aan printmarkt.eu.
De verdere verschijningsdata zijn: 8 oktober,
12 november en 17 december.

Vakantie!
De redactie en printmarkt.eu danken alle adverteerders
en vrijwilligers van de Gennepenaar, en vooral u, de
lezer, die langs deze weg de Gennepse wederwaardigheden op papier of digitaal volgt.
Wij wensen u een hele goede vakantietijd toe!
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