
 
Op de laatste zondag van juni willen we zoals gebruikelijk God bedanken voor 
alles wat Hij ons in het afgelopen jaar heeft gegeven. Met name 
viering bedoeld 
1e H. Communie of het H. Vormsel ontvangen hebben
viering door ons kinderkoor muzikaal opgeluisterd! Tevens is deze 
Dankviering bedoeld voor al onze parochianen die God willen bedanken voor 
het afgelopen schooljaar
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Koningschieten St. Martinus Gilde! 
Zaterdag 19 mei 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was een prachtige zonnige middag bij pastoor Kessels 
in de tuin. Die middag werd de schietboom gevrijd met 
saluut schoten. Om 13.00u begon de strijd. 
Eerst de Jeugdkoningsvogel en de vogel voor de Gilde 
zusters. Het werd een mooie strijd. Paul Nieuwendijk werd 
met het 106e schot voor de 2e keer Jeugdkoning van het 
St. Martinus Gilde en werd bij de Gilde zusters Ria  de Rooij 
met het 215e schot Koningin 2018. Veel publiek was er die 
middag, waarvan zo’n 15 personen mee schoten om de 
wisseltrofee voor de titel van publiekskoning  oftewel de 
“deken E. Huisman wissel-bokaal”. Een eerbetoon aan 
onze Em.-deken van Gennep en Ere-Aalmoezenier van het 
St. Martinusgilde. Na een sportieve strijd werd uiteindelijk 
met het 176e schot Rene Franken de Publiekskoning 2018.  

Als laatste werd de 
strijd gevoerd tussen 7 
Gilde-broeders om de 
titel Gildekoning 2018 
welke Pieter Arens in 
zijn voordeel besliste. 
 Commandant Pieter 
Arens reikte samen met onze beschermheer Raymond 
Nypels de herinneringen uit. Tot slot gaf Pieter het 
commandant schap door aan Marcel Jansen. Zo kon Pieter 
Arens geïnstalleerd worden als Koning 2018 van het St. 
Martinus Gilde. Het was een gezellige sportieve en 
prachtige middag. Na afloop werd er nog tot in de late 
uurtjes gefeest bij ons Gildehuis Café-restaurant "De 
Dragonder". 
 
 

Gedoopt 
 

Zoë Xhofleer, dochter 
van Karel Xhofleer en 
Marloes Immens. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hemelvaart   
 
Het dauwtrappen op Hemelvaart en de aansluitende openluchtmis vormden weer een 
heel bijzonder gebeuren. In alle vroegte verzamelde een groep dauwtrappers zich op 
Hemelvaartsdag (ondanks de kans op regen) op de Niersdijk. Helaas moesten we het dit 
jaar zonder de deskundige leiding van Jan Eijkholt doen. Maar toch was hij bij ons en wij 
bij hem. De groep begaf zich over wegen en door de velden, waar ook de gewassen door 
pastoor Kessels werden gezegend. Er werd ook een fiets langs de kant van de weg 
gevonden. Deze werd netjes bij het eerstvolgende huis afgegeven. Gaandeweg sloten 
nog enkelen zich aan, en op de Ysheuvel troffen we pastoor Norbert uit Duitsland met de 
parochianen uit Hommersum en anderen, die zelf met auto of de fiets waren gekomen. 
Met meer dan 150 personen vierden we samen de H. Mis. In deze H. Mis dachten we 
speciaal aan deken Huisman ... het was namelijk 10 mei (zijn verjaardag). 
 
Bijzonder woord van dank aan onze gastheer Mat Janssen, aan de heer 
en mevrouw Jetten voor de ondersteuning, aan enkele enthousiaste 
vrijwilligers die voor de zang zorgden, en natuurlijk zéér veel dank aan 
Bas Snellen voor de koffie en de broodjes!  
 
 
Onze vormelingen hebben zondag 27 mei in de Martinuskerk het sacrament van het H. Vormsel 
ontvangen. Het Vormsel vervolmaakt de Doop. De Vormeling ontvangt de 7 gaven van de heilige 
Geest: Wijsheid, Verstand, Inzicht, Sterkte, Kennis, Ontzag en Liefde voor uw naam.  Proficiat aan: 
Joep Voots, Daniël Bäumler, Julia Könings, Freek Spikmans, Lisa Gerrits, Imke Brouwers, Fleur 
Janssen, Maartje Janssen en Bernardo Every.  
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In memoriam 
 

Lenie Hopman-Janssen  
* 6 september 1935  

† 6 mei 2018 
 
Lenie groeide op in Afferden 
in een gezin van 5 kinderen. 
Toen Lenie 16 was ging ze 
werken/bestellen en wonen 
bij Thei en Bets Arts van de 
gelijknamige bakkerij in 
Ottersum. Vele ritten heeft 
ze gemaakt. Eerst met het 
Dafje en later met het busje 

bezorgde ze bij vele mensen het brood. Bij aankomst bij 
de klanten was het standaard met de claxon, tuut-tuut. 
Wat genoot ze hiervan, het was haar lust en haar leven. 
In 1967 trouwde Lenie met Jan, waarna ze gingen wonen 
op de Steendalerstraat 105 in Gennep. Een jaar later 
werd zoon Tonnie geboren, ze bleef werken en Tonnie 
ging gewoon mee naar de bakkerij. Na 40 dienstjaren, 
eerst bij Thei en Bets en later bij Harrie en Ine, stopte ze 
met werken. Ze bleef hierna nog vaak langskomen bij de 
bakkerij. Samen met Jan ging Lenie veel fietsen. s’Avonds 
vond ze het fijn om te “Peschanse” of te lezen. Trots was 
ze toen haar kleinkinderen werden geboren. Wat vond ze 
het fijn om Roel, Bram en Anouk te verwennen als ze 
kwamen logeren. Langzaamaan nam haar ziekte, 
dementie, toe. Wat had ze het er moeilijk mee. Eind 2016 
ging Lenie op de afd. Plataan wonen. Haar innerlijke 
onrust bleef aanwezig maar ze genoot van een kort 
persoonlijk praatje. Als iemand vroeg, “Hoe is het, 
Lenie?” zei ze bijna standaard “Oh góéd en met ouw?” 
 
Lenie, mam, oma, bedankt voor alles.  
We zullen je gaan missen. 
 
Graag willen wij u bedanken voor alle blijken van 
medeleven. Onze bijzondere dank voor de liefdevolle 
verzorging van Lenie,  gaat uit naar alle medewerkers van 
de afdeling Plataan. 
 
Jan, Tonnie, Karin, Roel, Bram en Anouk. 
 
 
Volgende edities 
 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 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 25 juni. 
 

Kalender 2018 
 
Zo 10-06 10.30 Openluchtmis op de Groes i.v.m. 
   200-jarig jubileum Harmonie 
Zo 24-06 10.00 Dankviering en autozegening 
Zo 19-08 10.00 Mis Mariakapel Touwslagersgroes 
Za 25-08  Tuinsale museum 
Zo 02-09  Bedevaart Kranenburg 
Zo 09-09  Zonnebloemmis/ 
   Open Monumentendag 
 
 
Maandelijks spreekuur  
 
De parochies H. Martinus en H. Norbertus houden elke 
eerste donderdag van de maand tussen 19.30 uur en 
20.30 uur een vrij en toegankelijk spreekuur. Enkele 
kerkbestuursleden zullen in wisselende samenstelling 
steeds aanwezig zijn. Op dit spreekuur kunt u terecht 
met uw vragen, zorgen en opmerkingen. Het 
eerstvolgende spreekuur is op donderdag 6 juni in het 
parochiezaaltje van de Norbertuskerk. Graag tot ziens op 
het inloopspreekuur, de koffie staat klaar!  
 
 
Wilt u ook een misintentie of stichting 
aan ons doorgeven? Dat kan! 
 
Misintentie 
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een 
overledene, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke 
zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, 
enz. De intenties worden bij de voorbeden in een 
Eucharistieviering vermeld. Het is een gebruik om voor 
een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te 
geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het 
offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de 
parochie te helpen in het onderhouden van de 
kerkgebouwen, de salarissen, verwarming, parochieblad, 
enz. Stipendium voor weekend en feestdagen: € 20,-. 
Stipendium voor doordeweekse mis: € 10,-. 
 
Gestichte jaardienst 
Bij de parochie kunt u ook een gestichte jaardienst 
aanvragen.  D.w.z dat u voor een periode van vijf, tien of 
twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of meer van uw 
overleden familieleden. Het te betalen bedrag voor een 
gestichte jaardienst is: 

• voor   5 jaar: € 100,-  
• voor 10 jaar: € 200,- 
• voor 20 jaar: € 400,- 

Voor de aanvraag van een misintentie of een stichting 
neemt u contact op met de pastoor. 
 

In memoriam 
 

Kitty Gerrits-van Gellecom 
* 11 februari 1927  

† 18 april 2018 
 
Mam is geboren in Afferden, 
het dorpje waar ze trots op was. 
Ze had één broer en vier zus-
sen. Ze vertelde altijd veel over 
haar jeugd, mooie herinne-
ringen, met veel verhalen over 
de mensen en omgeving. De 
oorlog had ook een grote 
invloed op haar jeugd. Ze 

trouwde met pap op 9 augustus 1949 en ze kregen zes 
kinderen, die er samen voor hebben gezorgd, dat de 
familie flink is uitgebreid met klein- en achterklein-
kinderen. Pap en mam zijn 49 jaar getrouwd geweest. 
Hun 40-jarig huwelijk hebben we uitbundig gevierd. Na 
pap zijn dood heeft mam nog jaren in de Davidlaan 
gewoond. Ze had een goed contact met de buren. Ze 
genoot van haar tuin, de vogels, de bloemen en van 
spelletjes spelen met haar kleinkinderen. Er kwam nog 
een hobby bij, het schilderen van bloemen. December 
2013 verhuisde ze naar Libermannhof, daar kwam ze 
oude bekenden tegen. Ze genoot van de contacten met 
hen. Het zitten buiten op het bankje, de gym, muziek, 
zingen en het eten samen. Ze bleef actief bezig met 
schilderen, genoot van uitstapjes en logeerpartijen. Haar 
91ste verjaardag vierden we met z’n allen en ze genoot 
van iedereen die daar was. Daarna ging haar gezondheid 
achteruit. Uiteindelijk is ze overleden in het Radboud-
ziekenhuis.  
De herinnering aan haar leeft voort in haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. 
 
In memoriam 

 
Mina Vervoort-Kamps 
* 29 september 1927 

† 27 april 2018 
 

Ik ken de warmte van het 
bos en ook de kilte, 

het wild gewoel van storm 
en ook de stilte. 

Ik loop er graag en telkens 
voel ik dat de geuren, 

van plant en boom en blad, 
mijn grijze denken kleuren. 

 
Mina, geboren en getogen Vense, trouwde op 5 oktober 
1960 met haar grote liefde Jan. Ze gingen in Milsbeek 
wonen, waar ze 3 kinderen kregen. Betrokken bij de 

gemeenschap als secretaresse van de LVB, o.a. collectes 
Reumafonds & Hartstichting en oliebollenactie. Naast de 
zorg voor haar kinderen maakte zij veel tijd vrij voor 
wekelijkse bezoeken aan Opa en ‘de jongens’. In 1983 
ging een grote wens in vervulling: wonen in de vrije 
natuur en verhuisde het hele gezin naar de Looi. Het was 
een enorme klap dat korte tijd later Jan ziek werd en op 
54-jarige leeftijd overleed, enkele maanden voor hun 
zilveren huwelijksfeest. Ze is hem altijd blijven missen, 
maar ging heel dapper door met ons. Mama bleef actief 
en genoot van haar beestenboel: kippen, schapen, hond 
en katten. Ze ging vaak op de fiets en later met haar 
geliefde scootmobiel er op uit. Ook handwerken en 
kaarten in het bejaardenhuis en het Ven deed zij graag. 
Lezen en puzzelen bleven dagelijkse kost. Met het 
klimmen der jaren nam haar gezondheid steeds verder af 
en werd gewoon alles minder. Afgelopen september 
werd ze 90 jaar. Het was een grote schok voor ons toen 
ze opeens naar het ziekenhuis moest en enkele dagen 
later al overleed. Het biedt ons troost dat ze nu weer bij 
papa is. Wij zijn u erg dankbaar dat u met ons afscheid 
hebt willen nemen, van haar die ons zo dierbaar was. 
Henry, Marianne, Theo 
 
In memoriam 
 

Ger Vervoort 
* 1 april 1947 
† 3 mei 2018 

 
Huil niet 

omdat het voorbij is.... 
maar lach 

omdat het zo mooi was. 
Liefs, de kleinkinderen 

 
De strijd is gestreden 
jouw pijn is voorbij. 

Wij probeerden je te helpen, 
maar je zat er zo machteloos bij. 

Je vechtlust was enorm, 
je werd alleen zo moe. 

Zwaar werden de dagen 
en lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten 
bij het ontbreken van de kracht. 

Maar ondanks je verlies 
van de strijd om het leven, 

heb je ons een heel stuk geluk 
en ontzettend veel liefde gegeven. 

Bedankt pap. 
 
Bedankt voor uw belangstelling en medeleven. 
Familie Vervoort 
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medeleven. Onze bijzondere dank voor de liefdevolle 
verzorging van Lenie,  gaat uit naar alle medewerkers van 
de afdeling Plataan. 
 
Jan, Tonnie, Karin, Roel, Bram en Anouk. 
 
 
Volgende edities 
 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 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 25 juni. 
 

Kalender 2018 
 
Zo 10-06 10.30 Openluchtmis op de Groes i.v.m. 
   200-jarig jubileum Harmonie 
Zo 24-06 10.00 Dankviering en autozegening 
Zo 19-08 10.00 Mis Mariakapel Touwslagersgroes 
Za 25-08  Tuinsale museum 
Zo 02-09  Bedevaart Kranenburg 
Zo 09-09  Zonnebloemmis/ 
   Open Monumentendag 
 
 
Maandelijks spreekuur  
 
De parochies H. Martinus en H. Norbertus houden elke 
eerste donderdag van de maand tussen 19.30 uur en 
20.30 uur een vrij en toegankelijk spreekuur. Enkele 
kerkbestuursleden zullen in wisselende samenstelling 
steeds aanwezig zijn. Op dit spreekuur kunt u terecht 
met uw vragen, zorgen en opmerkingen. Het 
eerstvolgende spreekuur is op donderdag 6 juni in het 
parochiezaaltje van de Norbertuskerk. Graag tot ziens op 
het inloopspreekuur, de koffie staat klaar!  
 
 
Wilt u ook een misintentie of stichting 
aan ons doorgeven? Dat kan! 
 
Misintentie 
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een 
overledene, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke 
zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, 
enz. De intenties worden bij de voorbeden in een 
Eucharistieviering vermeld. Het is een gebruik om voor 
een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te 
geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het 
offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de 
parochie te helpen in het onderhouden van de 
kerkgebouwen, de salarissen, verwarming, parochieblad, 
enz. Stipendium voor weekend en feestdagen: € 20,-. 
Stipendium voor doordeweekse mis: € 10,-. 
 
Gestichte jaardienst 
Bij de parochie kunt u ook een gestichte jaardienst 
aanvragen.  D.w.z dat u voor een periode van vijf, tien of 
twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of meer van uw 
overleden familieleden. Het te betalen bedrag voor een 
gestichte jaardienst is: 

• voor   5 jaar: € 100,-  
• voor 10 jaar: € 200,- 
• voor 20 jaar: € 400,- 

Voor de aanvraag van een misintentie of een stichting 
neemt u contact op met de pastoor. 
 

In memoriam 
 

Kitty Gerrits-van Gellecom 
* 11 februari 1927  

† 18 april 2018 
 
Mam is geboren in Afferden, 
het dorpje waar ze trots op was. 
Ze had één broer en vier zus-
sen. Ze vertelde altijd veel over 
haar jeugd, mooie herinne-
ringen, met veel verhalen over 
de mensen en omgeving. De 
oorlog had ook een grote 
invloed op haar jeugd. Ze 

trouwde met pap op 9 augustus 1949 en ze kregen zes 
kinderen, die er samen voor hebben gezorgd, dat de 
familie flink is uitgebreid met klein- en achterklein-
kinderen. Pap en mam zijn 49 jaar getrouwd geweest. 
Hun 40-jarig huwelijk hebben we uitbundig gevierd. Na 
pap zijn dood heeft mam nog jaren in de Davidlaan 
gewoond. Ze had een goed contact met de buren. Ze 
genoot van haar tuin, de vogels, de bloemen en van 
spelletjes spelen met haar kleinkinderen. Er kwam nog 
een hobby bij, het schilderen van bloemen. December 
2013 verhuisde ze naar Libermannhof, daar kwam ze 
oude bekenden tegen. Ze genoot van de contacten met 
hen. Het zitten buiten op het bankje, de gym, muziek, 
zingen en het eten samen. Ze bleef actief bezig met 
schilderen, genoot van uitstapjes en logeerpartijen. Haar 
91ste verjaardag vierden we met z’n allen en ze genoot 
van iedereen die daar was. Daarna ging haar gezondheid 
achteruit. Uiteindelijk is ze overleden in het Radboud-
ziekenhuis.  
De herinnering aan haar leeft voort in haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. 
 
In memoriam 

 
Mina Vervoort-Kamps 
* 29 september 1927 

† 27 april 2018 
 

Ik ken de warmte van het 
bos en ook de kilte, 

het wild gewoel van storm 
en ook de stilte. 

Ik loop er graag en telkens 
voel ik dat de geuren, 

van plant en boom en blad, 
mijn grijze denken kleuren. 

 
Mina, geboren en getogen Vense, trouwde op 5 oktober 
1960 met haar grote liefde Jan. Ze gingen in Milsbeek 
wonen, waar ze 3 kinderen kregen. Betrokken bij de 

gemeenschap als secretaresse van de LVB, o.a. collectes 
Reumafonds & Hartstichting en oliebollenactie. Naast de 
zorg voor haar kinderen maakte zij veel tijd vrij voor 
wekelijkse bezoeken aan Opa en ‘de jongens’. In 1983 
ging een grote wens in vervulling: wonen in de vrije 
natuur en verhuisde het hele gezin naar de Looi. Het was 
een enorme klap dat korte tijd later Jan ziek werd en op 
54-jarige leeftijd overleed, enkele maanden voor hun 
zilveren huwelijksfeest. Ze is hem altijd blijven missen, 
maar ging heel dapper door met ons. Mama bleef actief 
en genoot van haar beestenboel: kippen, schapen, hond 
en katten. Ze ging vaak op de fiets en later met haar 
geliefde scootmobiel er op uit. Ook handwerken en 
kaarten in het bejaardenhuis en het Ven deed zij graag. 
Lezen en puzzelen bleven dagelijkse kost. Met het 
klimmen der jaren nam haar gezondheid steeds verder af 
en werd gewoon alles minder. Afgelopen september 
werd ze 90 jaar. Het was een grote schok voor ons toen 
ze opeens naar het ziekenhuis moest en enkele dagen 
later al overleed. Het biedt ons troost dat ze nu weer bij 
papa is. Wij zijn u erg dankbaar dat u met ons afscheid 
hebt willen nemen, van haar die ons zo dierbaar was. 
Henry, Marianne, Theo 
 
In memoriam 
 

Ger Vervoort 
* 1 april 1947 
† 3 mei 2018 

 
Huil niet 

omdat het voorbij is.... 
maar lach 

omdat het zo mooi was. 
Liefs, de kleinkinderen 

 
De strijd is gestreden 
jouw pijn is voorbij. 

Wij probeerden je te helpen, 
maar je zat er zo machteloos bij. 

Je vechtlust was enorm, 
je werd alleen zo moe. 

Zwaar werden de dagen 
en lang duurde de nacht. 

Hoe moeilijk is het vechten 
bij het ontbreken van de kracht. 

Maar ondanks je verlies 
van de strijd om het leven, 

heb je ons een heel stuk geluk 
en ontzettend veel liefde gegeven. 

Bedankt pap. 
 
Bedankt voor uw belangstelling en medeleven. 
Familie Vervoort 
 

In memoriam 
 

Lenie Hopman-Janssen  
* 6 september 1935  

† 6 mei 2018 
 
Lenie groeide op in 
Afferden in een gezin van 5 
kinderen. Toen Lenie 16 
jaar was ging ze werken en 
wonen bij Thei en Bets 
Arts. Vele ritten heeft ze 
gemaakt. Eerst met het 
Dafje en later met het 
busje bezorgde ze bij vele 

mensen het brood. Bij aankomst bij de klanten was het 
standaard met de claxon, tuut-tuut. Wat genoot ze 
hiervan, het was haar lust en haar leven. In 1967 trouwde 
Lenie met Jan, waarna ze gingen wonen op de 
Steendalerstraat 105 in Gennep. Een jaar later werd zoon 
Tonnie geboren, ze bleef werken en Tonnie ging gewoon 
mee naar de bakkerij. Na 40 dienstjaar, eerst bij Thei en 
Bets en later bij Harrie en Ine, stopte ze met werken. Ze 
bleef hierna nog vaak langskomen bij de bakkerij. Samen 
met Jan ging Lenie veel fietsen. s’Avonds vond ze het fijn 
om te “Peschanse” of te lezen. Trots was ze toen haar 
kleinkinderen werden geboren. Wat vond ze het fijn om 
Roel, Bram en Anouk te verwennen als ze kwamen 
logeren. Langzaamaan nam haar ziekte, dementie, toe. 
Wat had ze het er moeilijk mee. Eind 2016 ging Lenie op 
de afd. Plataan wonen. Haar innerlijke onrust bleef 
aanwezig maar ze genoot van een kort persoonlijk 
praatje. Als iemand vroeg, “Hoe is het, Lenie?” zei ze 
bijna standaard “Oo góéd en met ouw?” 
 
Lenie, mam, oma, bedank voor alles.  
We zullen je gaan missen. 
 
Graag willen wij u bedanken voor alle blijken van 
medeleven. Onze bijzonder dank voor de liefdevolle 
verzorging van Lenie,  gaat uit naar alle medewerkers van 
de afdeling Plataan. 
 
Jan, Tonnie, Karin, Roel, Bram en Anouk. 
 
 
Volgende edities 
 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 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 25 juni. 
 

Kalender 2018 
 
Zo 10-06 10.30 Openluchtmis op de Groes i.v.m. 
   200-jarig jubileum Harmonie 
Zo 24-06 10.00 Dankviering en autozegening 
Zo 19-08 10.00 Mis kapel Touwslagersgroes 
Za 25-08  Tuinsale museum 
Zo 02-09  Bedevaart Kranenburg 
Zo 09-09  Zonnebloemmis/ 
   Open Monumentendag 
 
 
Maandelijks spreekuur  
 
De parochies H. Martinus en H. Norbertus houden elke 
eerste donderdag van de maand tussen 19.30 uur en 
20.30 uur een vrij en toegankelijk spreekuur. Enkele 
kerkbestuursleden zullen in wisselende samenstelling 
steeds aanwezig zijn. Op dit spreekuur kunt u terecht 
met uw vragen, zorgen en opmerkingen. Het 
eerstvolgende spreekuur is op donderdag 6 juni in het 
parochiezaaltje van de Norbertuskerk. Graag tot ziens op 
het inloopspreekuur, de koffie staat klaar!  
 

 
Wilt u ook een misintentie of stichting 
aan ons doorgeven? Dat kan! 
 
Misintentie 
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een 
overledene, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke 
zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, 
enz. De intenties worden bij de voorbeden in een 
Eucharistieviering vermeld. Het is een gebruik om voor 
een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te 
geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het 
offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de 
parochie te helpen in het onderhouden van de 
kerkgebouwen, de salarissen, verwarming, parochieblad, 
enz. Stipendium voor weekend en feestdagen: €20,-. 
Stipendium voor doordeweekse mis: €10,-. 
 
Gestichte jaardienst 
Bij de parochie kunt u ook een gestichte jaardienst 
aanvragen.  D.w.z dat u voor een periode van vijf, tien of 
twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of meer van uw 
overleden familieleden. Het te betalen bedrag voor een 
gestichte jaardienst is: 

 voor 5 jaar: € 100,-.  
 voor 10 jaar: € 200,-.  
 voor 20 jaar: €400,-.  

Voor de aanvraag van een misintentie of een stichting 
neemt u contact op met de pastoor. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koren en diensten 
 
Za 02-06 17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang. 
Zo 03-06 10.00 uur Géén viering Welkom om 10.00u bij de Oecumenische Viering in de Protestantse kerk 
 
Za 09-06 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor en St. Martinus Gilde ivm feestdag van onze  
    patroonheilige Norbertus (6 juni). 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 10-06 10.30 uur De Groes Openluchtmis i.v.m. 200 jaar Harmonie Unitas et Fidelitas. 
 
Za 16-06 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang. Koffie na de Mis. 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 17-06 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor. Géén koffie na de Mis. 
 
Za 23-06 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Koor Esperance 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 24-06 10.00 uur Martinuskerk Kinderkoor. Dankviering communicanten en vormelingen. Aansluitend de 
     jaarlijkse autozegening. 
 
Za 30-06 17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor 
  19.00 uur Martinuskerk Dameskoor 
Zo 01-07 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
    
Za 07-07 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 08-07 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
 
 
Tevens is er van di-vr iedere avond om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel van de Martinuskerk, tenzij in het weekend ervoor 
anders bekend gemaakt. Op iedere dinsdag is om 19.00 uur een avondmis in de Norbertushof, Kleermakersgroes. 

Belangrijke mededeling  
 
Beste parochianen! In verband met de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming), van 25 mei 2018, 
graag uw aandacht voor het volgende. 
 

Wilt u er a.u.b. rekening mee houden dat er bij 
bepaalde kerkelijke gelegenheden en vieringen 
foto’s en/of video’s gemaakt kunnen worden en in 
het parochieblad “de Gennepenaar” gepubliceerd 
kunnen worden.  
 
Bij speciale evenementen zoals Uitvaart, Doopsel, 
Communie en Vormsel zal er toestemming worden 
gevraagd aan de familieleden om foto’s/video’s te 
publiceren. Door middel van deze maatregelen willen wij 
zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.  
Pastoor Kessels 
 
 
Zomerrooster mistijden 2018  
 
Per 1 juli 2018 gaat een zomerrooster in voor onze 
parochies in Gennep. Houdt u dus a.u.b. rekening met de 
mistijden zodat u niet voor een gesloten kerkdeur komt 
te staan. 
 
Wat houdt dit in? In de maanden juli en augustus (2018) 
vervallen de doordeweekse missen. Tevens vervalt in 
deze maanden de zaterdagavondmis van 19.00u in de 
Martinuskerk.  
 
In Norbertushof gaat de H.Mis op dinsdagavond gewoon 
door. De H. Mis op zaterdagavond om 17.45u in de 
Norbertuskerk en op zondagmorgen om 10.00u in de 
Martinuskerk gaan in deze maanden ook gewoon door. 
 
 
De wondere weg van Slaven Brajkovic 
naar het priesterschap!  
 
Op 26 mei werd Slaven Brajković (41) in de kathedraal 
van Roermond tot priester gewijd. Hulpisschop Everard 
de Jong heeft hem door handoplegging en gebed de 
wijding toegediend. Een interview ... 
 
“De Nederlandse taal leren kennen en kunnen spreken en 
schrijven, was een van de grootste uitdagingen in de 
voorbije tien jaren van mijn leven”, zegt kapelaan Slaven 
Brajković in zijn huidige thuisbasis, de pastorie van de 
parochie in Heer-Maastricht. Hij had geen geloof, ook 
omdat hij het niet van huis uit had meegekregen. “Dat 
had zijn redenen”, blikt hij terug op zijn jonge jaren. “Ik 
ben opgegroeid in een tijd dat Kroatië als deel van 

Joegoslavië nog communistisch was. Mijn beide opa’s 
waren overtuigde communisten en moesten van geloof 
en Kerk niets hebben. Best wel apart in streken waar 
bijna 90 procent van de bevolking katholiek is. Hoe dan 
ook: mijn ouders waren niet gedoopt of anderszins 
gelovig opgevoed. Dus hebben zij op dit gebied ook niets 
aan ons doorgegeven. Na mijn roemloze carrière aan de 
universiteit, ging ik werk zoeken. Dat vond ik in de 
cafébranche. En in het verlengde daarvan bracht ik veel 
van mijn tijd door met uitgaan, meisjes, probeerde ik 
drugs én drumde ik in een band waarmee ik ook 
concerten speelde. Ik zocht naar geluk en dacht het op die 
manier te kunnen vinden. Ik had alle vrijheid om te doen 
en laten wat ik wilde omdat ik op mezelf was gaan 
wonen. Maar dat vrije leven bracht me niet het geluk 
waarop ik hoopte. Dus kwam ik op een gegeven moment 
tot de conclusie dat ik mijn leven moest veranderen. Die 
kans kreeg ik in Italië, daar heeft God mij gevonden. Een 
docent van onze privéschool nodigde ons uit om deel te 
nemen aan bijeenkomsten van de Neocatechumenale 
Weg. Tijdens die bijeenkomsten werd ik geraakt door het 
geloof en door het gelovig voorbeeld van die docent. Het 
belangrijkste wat ik langzaam maar zeker ging begrijpen 
en geloven: God houdt van me zoals ik ben en Hij heeft 
een plan met mijn leven. Hij heeft mij naar Italië geleid, 
mij de ogen en oren geopend en het leven gegeven 
waardoor ik ontvankelijk kon worden voor zijn plan met 
mij.” 
 
Hij wilde 
gedoopt 
worden.  
Hij kwam 
terecht bij het 
internationaal 
seminarie 
Redemptoris 
Mater van de 
Neocatechume
nale Weg. 
 
 
 
“Ik werd er verder onderwezen in het geloof, zag hoe de 
leden van de gemeenschap leefden en vond het mooi, 
voelde me ertoe aangetrokken. Tijdens een bijeenkomst 
van stichter Kiko Argüello met vele jongeren werd het mij 
steeds duidelijker: de aanwezige jongeren werden 
opgeroepen om op te staan en naar voren te komen als 
zij roeping voelden om priester of religieus te worden, om 
hun leven aan God te geven. Dat deed ik! Ik ben er in 
ieder geval klaar voor om de kerk in het bisdom 
Roermond te dienen. Als een levend bewijs van de stelling 
dat God wonderlijke wegen kan gaan met een mens.” 
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Koren en diensten 
 
Za 02-06 17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang. 
Zo 03-06 10.00 uur Géén viering Welkom om 10.00u bij de Oecumenische Viering in de Protestantse kerk 
 
Za 09-06 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor en St. Martinus Gilde ivm feestdag van onze  
    patroonheilige Norbertus (6 juni). 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 10-06 10.30 uur De Groes Openluchtmis i.v.m. 200 jaar Harmonie Unitas et Fidelitas. 
 
Za 16-06 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang. Koffie na de Mis. 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 17-06 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor. Géén koffie na de Mis. 
 
Za 23-06 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Koor Esperance 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 24-06 10.00 uur Martinuskerk Kinderkoor. Dankviering communicanten en vormelingen. Aansluitend de 
     jaarlijkse autozegening. 
 
Za 30-06 17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor 
  19.00 uur Martinuskerk Dameskoor 
Zo 01-07 10.00 uur Martinuskerk Samenzang 
    
Za 07-07 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor 
  19.00 uur Martinuskerk Samenzang 
Zo 08-07 10.00 uur Martinuskerk Herenkoor 
 
 
Tevens is er van di-vr iedere avond om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel van de Martinuskerk, tenzij in het weekend ervoor 
anders bekend gemaakt. Op iedere dinsdag is om 19.00 uur een avondmis in de Norbertushof, Kleermakersgroes. 

Belangrijke mededeling  
 
Beste parochianen! In verband met de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming), van 25 mei 2018, 
graag uw aandacht voor het volgende. 
 

Wilt u er a.u.b. rekening mee houden dat er bij 
bepaalde kerkelijke gelegenheden en vieringen 
foto’s en/of video’s gemaakt kunnen worden en in 
het parochieblad “de Gennepenaar” gepubliceerd 
kunnen worden.  
 
Bij speciale evenementen zoals Uitvaart, Doopsel, 
Communie en Vormsel zal er toestemming worden 
gevraagd aan de familieleden om foto’s/video’s te 
publiceren. Door middel van deze maatregelen willen wij 
zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.  
Pastoor Kessels 
 
 
Zomerrooster mistijden 2018  
 
Per 1 juli 2018 gaat een zomerrooster in voor onze 
parochies in Gennep. Houdt u dus a.u.b. rekening met de 
mistijden zodat u niet voor een gesloten kerkdeur komt 
te staan. 
 
Wat houdt dit in? In de maanden juli en augustus (2018) 
vervallen de doordeweekse missen. Tevens vervalt in 
deze maanden de zaterdagavondmis van 19.00u in de 
Martinuskerk.  
 
In Norbertushof gaat de H.Mis op dinsdagavond gewoon 
door. De H. Mis op zaterdagavond om 17.45u in de 
Norbertuskerk en op zondagmorgen om 10.00u in de 
Martinuskerk gaan in deze maanden ook gewoon door. 
 
 
De wondere weg van Slaven Brajkovic 
naar het priesterschap!  
 
Op 26 mei werd Slaven Brajković (41) in de kathedraal 
van Roermond tot priester gewijd. Hulpisschop Everard 
de Jong heeft hem door handoplegging en gebed de 
wijding toegediend. Een interview ... 
 
“De Nederlandse taal leren kennen en kunnen spreken en 
schrijven, was een van de grootste uitdagingen in de 
voorbije tien jaren van mijn leven”, zegt kapelaan Slaven 
Brajković in zijn huidige thuisbasis, de pastorie van de 
parochie in Heer-Maastricht. Hij had geen geloof, ook 
omdat hij het niet van huis uit had meegekregen. “Dat 
had zijn redenen”, blikt hij terug op zijn jonge jaren. “Ik 
ben opgegroeid in een tijd dat Kroatië als deel van 

Joegoslavië nog communistisch was. Mijn beide opa’s 
waren overtuigde communisten en moesten van geloof 
en Kerk niets hebben. Best wel apart in streken waar 
bijna 90 procent van de bevolking katholiek is. Hoe dan 
ook: mijn ouders waren niet gedoopt of anderszins 
gelovig opgevoed. Dus hebben zij op dit gebied ook niets 
aan ons doorgegeven. Na mijn roemloze carrière aan de 
universiteit, ging ik werk zoeken. Dat vond ik in de 
cafébranche. En in het verlengde daarvan bracht ik veel 
van mijn tijd door met uitgaan, meisjes, probeerde ik 
drugs én drumde ik in een band waarmee ik ook 
concerten speelde. Ik zocht naar geluk en dacht het op die 
manier te kunnen vinden. Ik had alle vrijheid om te doen 
en laten wat ik wilde omdat ik op mezelf was gaan 
wonen. Maar dat vrije leven bracht me niet het geluk 
waarop ik hoopte. Dus kwam ik op een gegeven moment 
tot de conclusie dat ik mijn leven moest veranderen. Die 
kans kreeg ik in Italië, daar heeft God mij gevonden. Een 
docent van onze privéschool nodigde ons uit om deel te 
nemen aan bijeenkomsten van de Neocatechumenale 
Weg. Tijdens die bijeenkomsten werd ik geraakt door het 
geloof en door het gelovig voorbeeld van die docent. Het 
belangrijkste wat ik langzaam maar zeker ging begrijpen 
en geloven: God houdt van me zoals ik ben en Hij heeft 
een plan met mijn leven. Hij heeft mij naar Italië geleid, 
mij de ogen en oren geopend en het leven gegeven 
waardoor ik ontvankelijk kon worden voor zijn plan met 
mij.” 
 
Hij wilde 
gedoopt 
worden.  
Hij kwam 
terecht bij het 
internationaal 
seminarie 
Redemptoris 
Mater van de 
Neocatechume
nale Weg. 
 
 
 
“Ik werd er verder onderwezen in het geloof, zag hoe de 
leden van de gemeenschap leefden en vond het mooi, 
voelde me ertoe aangetrokken. Tijdens een bijeenkomst 
van stichter Kiko Argüello met vele jongeren werd het mij 
steeds duidelijker: de aanwezige jongeren werden 
opgeroepen om op te staan en naar voren te komen als 
zij roeping voelden om priester of religieus te worden, om 
hun leven aan God te geven. Dat deed ik! Ik ben er in 
ieder geval klaar voor om de kerk in het bisdom 
Roermond te dienen. Als een levend bewijs van de stelling 
dat God wonderlijke wegen kan gaan met een mens.” 
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Openluchtmis op sportpark de Groes zondag 10 juni om 10.30u 
bij gelegenheid van  

200 jaar Kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas 
 
Onze Limburgse bevolking is niet los te denken van haar christelijke wortels. Harmonie Unitas et Fidelitas was en is nauw 
verbonden met de kerk. Hoe vaak hebben we niet mogen genieten van haar muzikale opluistering van onder andere 
hoogmissen, huwelijksmissen of rouwmissen. Denken we ook aan de begeleiding van processies: 1e H. Communie en de 
Sacramentsprocessie. De harmonie heeft in Gennep al 200 jaar lang heel veel betekend voor de parochiegemeenschap. 
Bij deze wil ik, mede namens het kerkbestuur, mijn oprechte dank uitspreken naar alle leden van de harmonie voor onze 
mooie samenwerking! Tijdens het Jubileumweekend op zondagmorgen willen we uit dankbaarheid beginnen met een H. 
Mis om 10.30u op het sportpark de Groes. Aansluitend zal er een receptie zijn. Wij nodigen u allen hiervoor van harte uit! 
Laten we samen de harmonie een hart onder de riem steken en er een heel mooi weekend van maken! 

Pastoor G. Kessels 

 
VRIJDAGAVOND 8 JUNI 

Op de vrijdagavond komt de kapel van de Koninklijke Luchtmacht naar Gennep. U kunt gaan genieten van dit geweldige 
orkest dat in diverse landen speelt en momenteel toert door de Nederlandse theaters. Zij verzorgen voor u hun nieuwste 
show ‘Summertime’. 
 
 

ZATERDAGAVOND 9 JUNI 
Op  zaterdagavond is dan een spetterende Proms uitvoering van de jubilerende vereniging. Een grote variatie aan 
muziek, ondersteund door een combo en met bijdragen van de zangeres Erika Yong en zanger William Kersten. En het 
blijft niet bij een Promsconcert. ‘De Vrienden van de Top 200 band’ zal u meenemen tot in de kleine uurtjes. En de 
voetjes mogen van de vloer.  
 
 

ZONDAG 10 JUNI 
Zondagochtend wordt om 10.30 uur in de feesttent een H. Mis opgedragen door pastoor Kessels. De muziek zal daarbij 
worden verzorgd door de harmonie. Na een receptie is het dan de beurt aan de jeugd. Jeugdorkesten, dansgroepen en 
theatermakers krijgen een podium op het jeugdfestival. De jeugd staat centraal, maar ouders en andere belang-
stellenden zijn natuurlijk van harte welkom. De zondagmiddag wordt afgesloten door niemand minder dan zangeres 
Maan. Nog voordat Maan gaat optreden op Pinkpop, doet zij dus Gennep aan. Mis het niet! De kaartverkoop is inmiddels 
gestart. Wilt u er bij zijn? Ga dan naar onze website www.harmoniegennep.nl en bestel uw entreekaartjes. Lukt het niet 
online? Neem dan contact op met Mat Rutten, voorzitter via tel: 519156. Komt u beide avonden dan geldt nog een 
aantrekkelijke korting. Maar let op: vol = vol. 
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zangeres Maan. Nog voordat Maan gaat optreden op Pinkpop, doet zij dus Gennep aan. Mis het niet! De kaartverkoop is 
inmiddels gestart. Wilt u er bij zijn? Ga dan naar onze website www.harmoniegennep.nl en bestel uw entreekaartjes. 
Lukt het niet online? Neem dan  contact op met Mat Rutten, voorzitter via tel: 519156. Komt u beide avonden dan geldt 
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Eerste Goede Doelen Week Gennep succesvol  
 
De eerste Goede Doelen Week in Gennep, waarbij werd gecollecteerd voor 13 landelijke fondsen, is zeer 
succesvol te noemen. Inmiddels is de inhoud van alle collectebussen door de organisatie geteld, inclusief de 
enveloppen die nog ingeleverd werden in de collectebus bij Bruna Gennep en de bedragen die per bank 
overgemaakt werden. De organisatie kan dan ook de uiteindelijke opbrengst bekendmaken. In totaal heeft de 
eerste Goede Doelen Week Gennep € 20.161,50 opgebracht. “Een geweldig resultaat”, aldus Annemarie 
Bäumler namens de organisatie, bestaande uit wijkraad Gennep-Zuid en wijkplatform Gennep-West in 
samenwerking met de 13 lokale coördinatoren van de deelnemende fondsen. 
 
4000 enveloppen 
De organisatie kijkt na maanden van voorbereidingen tevreden terug op een zeer geslaagde eerste Goede 
Doelen Week. Annemarie Bäumler: “Het was een hele klus om dit voor het eerst op poten te zetten. Zowel 
voor de organisatie als de collectanten was het op deze manier nieuw. Zo’n 160 collectanten bezorgden 4000 
enveloppen huis aan huis en gaven daarbij uitleg over de werkwijze. Een week later haalden zij met een 
collectebus de gevulde enveloppen aan de deuren weer op. Namens de coördinatoren van de 13 deelnemende 
fondsen willen we via deze weg alle Gennepenaren hartelijk danken voor hun donaties en speciale dank aan 
alle collectanten die zich hebben ingezet om deze opbrengst te behalen.” 
 
Opbrengst per fonds 
De verdeling over de 13 deelnemende fondsen is als volgt: 
Alzheimer Nederland     € 2.097,01  
Fonds verstandelijke gehandicapten   €    875,24  
Hartstichting      € 2.169,51  
Hersenstichting     € 1.525,54  
KWF (afd. Gennep)  kankerbestrijding   € 2.929,40  
Longfonds      € 1.316,34  
Nationaal Fonds Kinderhulp    € 1.303,83  
Nederlandse Brandwondenstichting   € 1.141,50  
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapt Kind €     895,83    
Nierstichting      € 1.489,02  
Prinses Beatrix Spierfonds    € 1.440,23  
Reumafonds      € 1.521,06  
Rode Kruis afd. Gennep en omgeving   € 1.456,98 
 
Sponsoring 
De organisatie kreeg hulp van een aantal organisaties en personen. Bäumler: “Ook hen zijn we erg dankbaar: 
• Jumbo Gennep voor het sponsoren van de koffie, thee en lekkernijen voor de collectanten 
• Bruna Gennep voor het plaatsen van een collectebus 
• De Goede Herder en Pantein voor het ter beschikking stellen van de faciliteiten 
• Guus Noij voor het ontwerpen van het logo.  
Zonder de inzet van al deze mensen was de Goede Doelen Week niet tot stand gekomen.“ 
 
Goede Doelen Week 2019 
Na een uitgebreide evaluatie gaat de organisatie nu aan de slag met de aangedragen tips en verbeterideeën 
om ook in 2019 weer een succesvolle Goede Doelen Week te organiseren. Uiteraard zijn hiervoor nieuwe 
collectanten van harte welkom zich aan te melden via GDW.Gennep@gmail.com of via Facebook. Ook 
wanneer u de GDW op een andere manier wilt ondersteunen, nodigen we u uit contact met de organisatie op 
te nemen. 
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Reumafonds      € 1.521,06  
Rode Kruis afd. Gennep en omgeving   € 1.456,98 
 
Sponsoring 
De organisatie kreeg hulp van een aantal organisaties en personen. Bäumler: “Ook hen zijn we erg dankbaar: 
• Jumbo Gennep voor het sponsoren van de koffie, thee en lekkernijen voor de collectanten 
• Bruna Gennep voor het plaatsen van een collectebus 
• De Goede Herder en Pantein voor het ter beschikking stellen van de faciliteiten 
• Guus Noij voor het ontwerpen van het logo.  
Zonder de inzet van al deze mensen was de Goede Doelen Week niet tot stand gekomen.“ 
 
Goede Doelen Week 2019 
Na een uitgebreide evaluatie gaat de organisatie nu aan de slag met de aangedragen tips en verbeterideeën 
om ook in 2019 weer een succesvolle Goede Doelen Week te organiseren. Uiteraard zijn hiervoor nieuwe 
collectanten van harte welkom zich aan te melden via GDW.Gennep@gmail.com of via Facebook. Ook 
wanneer u de GDW op een andere manier wilt ondersteunen, nodigen we u uit contact met de organisatie op 
te nemen. 
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Dit keer staat de pagina in het teken van Sint Norbertus. 

Binnenkort vieren we op 6 juni de gedachtenis van Sint Norbertus. De parochie in Gennep-Zuid 
is vernoemd naar Sint Norbertus. 

Norbertus werd omstreeks 1080 geboren in het Genneperhuis in Gennep. Hij was de zoon van 
Heribert, heer van Gennep. Toen Norbertus begin dertig was, reed hij op een mooie, zonnige 
dag in het voorjaar door het open veld. Plotseling betrok de lucht en kwam er een zwaar 
onweer opzetten. Een bliksemschicht sloeg vlak voor de voeten van zijn paard in. Het beest 
steigerde en wierp Norbertus op de grond. Versuft bleef hij een tijdje liggen. Norbertus vroeg 
zich hardop af: “Heer wat moet ik doen?” “Wend je af van het kwade en doe alleen nog het 
goede. Zoek rust en vrede”, sprak een stem uit de hemel. 

Later in zijn leven bleef Norbertus zich inzetten voor het strikt nakomen van de 
kloostergeloften, waaronder die van de armoede. Men vond hem schijnheilig, aangezien hijzelf 
van rijke komaf was. Toen gaf hij zijn bezittingen aan de armen en ging naar Frankrijk, waar 
hij enkele jaren rondzwierf als zwervende prediker. Daar kwam hij in contact met de bisschop 
van Laon, die hem grond schonk voor de bouw van een klooster. Nog altijd leven de 
Norbertijnen zijn voorbeeld na. 

 

Kom je zondag 24 juni om 10.00u ook naar de Dankviering? De 
communicanten en vormelingen zijn dan ook aanwezig. Het 

kinderkoor zal weer zingen! Daarna is de jaarlijkse 
autozegening!!! Waarbij je ook je fiets kunt laten zegenen. 

  KINDERPAGINA 
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