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Christoffeldag

Paus Franciscus 
 
Een nieuwe paus, we weten het allemaal! De eerste 
dagen heeft hij bij velen al een indruk achtergelaten. 
Achteraf weten zovelen mooi te vertellen dat hij eerder 
al een goed kandidaat was; tevoren had (bijna) niemand 
zijn naam genoemd. 
Voordat hij zijn eerste zegen als paus gaf, vroeg hij de 
aanwezigen op het St. Pietersplein om hem te zegenen: 
 

Veel nieuws kunnen we u niet over hem melden; de 
media staan er vol van. Eén foto is nauwelijks in de pers 
verschenen, die willen we u niet onthouden: hoe hij zelf 
naar het hotel ging om zijn koffers weer op te halen én 
om zelf de openstaande rekening met zijn eigen geld te 
betalen. 

Wij wensen hem heel veel zegen over zijn ambt en 
bidden dat hij de juiste toon blijft vinden om ons als onze 
spirituele leider voor te gaan! 
 
 

Geslaagde Christoffeldag vormelingen 
 
Zaterdag 17 maart gingen 20 van onze 25 vormelingen op 
pad naar Roermond voor de jaarlijkse Christoffeldag. 
Ieder jaar weer bijzonder! Diverse serieuze en leuke 
activiteiten wisselden elkaar af, waaronder een bezoek 
aan Mgr. Wiertz, die hen op 23 juni zal vormen. 

Knutsel- en sportactiviteiten in de sporthal: 

Wij wensen hen een hele goede voorbereiding! 

 
Museum “De Crypte” opent weer! 
 

(zie verder blz. 3) 

Eerste H. Communie Norbertusparochie 
 
Twee weken later is het de beurt aan de kinderen van basisschool “De Ratel” in Gennep-Zuid. Deze viering in de 
Norbertuskerk start om op 21 april om 10.30 uur. Ook hun ouders kozen voor het thema “Hallo Wereld!”. Wij wensen 
ook deze kinderen een hele mooie dag en voor hen en hun families heel veel zegen! 
 

 
Achterste rij van links naar rechts: Devin Lourensen; Stach Hoenselaar; Danischa Vervoort; Anne Dinnissen; Tessa 
Cloosterman; Yasmin Hussein Ngobi; Mick Vervoort. 
Zittend: Lonneke Otermans; Bram Rutten; Naomi Kraus; Isa Wientjens; Joëlla Vervoort; Jochem Linthof. 
Zittend vooraan: Tom Ebben; Kenny Noij. 
 
Rond deze viering is nog als bijzonderheid te melden dat de kinderen zoals ieder jaar een spaardoosje maken: zo 
begrijpen ze, dat het bij de Communie niet gaat om het krijgen, maar om het delen. Ieder jaar wordt een goed doel 
gekozen, dat met de opbrengst hiervan ondersteund wordt. Dit jaar werd gekozen voor “Samenloop voor Hoop”. 
 
 
Wel of geen doop of Communie? Wat kiest het kind, wat geef je mee? 
 
Hieraan werd bijzonder aandacht besteed in “Even Stilstaan” van NIMA-TV. Wie dit heeft gemist 
kan het bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=gFUyGkK-LIo of via http://www.nima.nu 
onder “uitzending gemist”. 
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(zie verder blz. 3) 

 

 
Een nieuw begin… 
 
De lente en de Paastijd zijn altijd teken van een nieuw begin. Dit jaar 2013 krijgt dit 
nieuwe begin wel een heel bijzondere glans. Toen de vorige Gennepenaar verscheen, 
wisten we alleen dát er een nieuwe paus zou komen. Wie of wanneer, dat was nog 
onbekend. Inmiddels is hij er, en heeft al een stevige eerste indruk achtergelaten, 
waarover meer op blz. 2. 
Franciscus inspireert ons, onderweg naar Pasen, om ook zelf een nieuw begin te 
maken. Om te zoeken waar we ook zelf in het leven van anderen voor een nieuwe 
lente kunnen zorgen. En zoals hij dat voordoet: het zijn vaak de kleine dingen die het 
doen! 
Mede namens ons kerkbestuur wens ik u allen van harte een heel zalig Pasen toe! 
 
H.J. Bouman, pastoor. 
 
 
De vieringen van de Goede Week verdeeld: 
 
De Martinuskerk is de enige kerk in de wijde regio waar structureel twee Missen per 
weekend zijn. Het gemak dient de mens, maar daardoor is de kerk wel relatief leeg; 
er zijn hogere kosten; vaak zijn de vieringen dubbelop met de Norbertuskerk. 
Met Aswoensdag is ervoor gekozen om één viering voor beide parochies aan te 
bieden in de Martinuskerk: dat samen-vieren is bijzonder goed bevallen. Daarom 
heeft het kerkbestuur besloten om in de Goede Week de diensten niet meer dubbel 
aan te bieden, maar te verdelen over beide kerken volgens onderstaand schema: 
 
Vr 29-03 14.30 Goede Vrijdag, viering Dichterbij in de Norbertuskerk 
  15.00 Goede Vrijdag, kruisweg Martinuskerk 
  19.00 Goede Vrijdag, avonddienst Martinuskerk 
Za 30-03 (17.45 GEEN H. Mis Norbertuskerk) 
  19.00 Plechtige Paaswake Martinuskerk 
Zo 31-03 (10.00 GEEN H. Mis Martinuskerk) 
  10.00 Eerste Paasdag Norbertuskerk 
Ma 01-04 10.00 Tweede Paasdag Martinuskerk 
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(vervolg van blz. 2: Museum “De Crypte” opent weer!) 
 
Het Religieus Museum “De Crypte” gaat ook dit jaar 2013 
weer open. De eerste openingsdag is de Tweede Paasdag 
en vervolgens weer iedere zondagmiddag tot en met 
september van twee tot vijf uur. Groepen kunnen op 
afspraak ook op andere tijden terecht: T 325322. 
De entree bedraagt € 2,50 voor volwassenen en kin-
deren tot 12 jaar betalen € 1,00.  
Een bezoek aan dit unieke museum is meer dan de 
moeite waard. Allerlei zaken uit het rijke roomse leven 
zijn daar te bewonderen, zoals ruim 400 Mariabeelden, 
vele gebedssnoeren van diverse godsdiensten, prachtige 
handgeweven tapijten met Bijbelse voorstellingen, 
kostbare kelken en monstransen, een collectie van 
monniken en nonnen in de klederdracht van diverse 
religieuze orden en nog zoveel meer. 
Een bezoek brengt weer allerlei nostalgische gedachten 
naar boven! 
Wij nodigen U van harte uit voor een interessant bezoek. 
Zie ook:  
http://www.sintmartinusgennep.nl/decrypte.html 
 
Hulp voor het museum gevraagd 
 
Voor het Religieus Museum “De Crypte” zoeken wij nog 
enkele rondleiders/sters. Indien U ons een paar uurtjes 
per seizoen ‘s zondags wilt komen helpen, graag even 
telefonisch contact opnemen met Deken Huisman, te 
bereiken onder telefoonnummer T 325322. 
 
Tuinsale ten bate van museum 
 
Zaterdag 31 augustus is weer de jaarlijkse tuin-sale vóór 
de kerk. Dan worden religieuze artikelen die dubbel zijn 
verkocht; de opbrengst is voor het onderhoud van het 
museum. Mocht u dergelijke artikelen thuis ergens 
hebben waar u niets mee doet, dan kunt u die altijd 
afstaan aan het museum T 325322 of T 511848. 
 
Vastenaktie 2013 
Even minderen 
voor een ander!  
 
Van 13 februari tot 31 maart is het vastentijd. Een tijd 
van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. 
Juist tijdens de Vasten kunt u uw tijd, geld en aandacht 
delen met iemand die uw steun kan gebruiken, of dat nu 
ver weg is of juist heel dichtbij.  
Dit jaar besteedt Vastenaktie extra aandacht aan 
migranten in Honduras. Tienduizenden Hondurezen 
ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede en het 
geweld in hun land. Ze gaan op weg naar de Verenigde 
Staten, op zoek naar een betere toekomst voor hun 

gezin. Vrijwel allemaal komen ze terug; ontgoocheld, 
beroofd en/of gewond. Als ze de reis tenminste hebben 
overleefd…  
 
Campagneproject 2013: zusters Scalabrinianas 
De zusters Scalabrinianas vangen de migranten én hun 
gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Met 
dit campagneproject kan Vastenaktie zo’n 16.000 
migranten én hun gezinnen ondersteunen. Meer 
informatie over het werk van de zusters Scalabrinianas 
en de migratieproblematiek vindt u op: 
 www.vastenaktie.nl .  
 
Geef voor een nieuwe start! 
Deel uw vasten: geef vandaag nog en help migranten in 
Honduras weer een toekomst op te bouwen in hun eigen 
land!  
Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening 30 000 46 
t.n.v. Vastenaktie, door uw bijdrage te deponeren in de 
vastenactiekist in de kerk of in een enveloppe in de 
brievenbus van de pastorieën, Norbertplein 18 of 
Niersdijk 1. 
Helpt u mee? 
 
Overleden 
Sjef Selten   * 17-04-1948 † 03-03 
Martien Wijnen   * 21-07-1931 † 15-03 
Nelly Robbers-Roosenboom  * 12-05-1930 † 17-03 
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke 
tijd. Mogen onze dierbare overledene rusten in de vrede 
bij Onze Heer. 
 
Agenda relevante data 
 
Zo 31-03  Pasen 
Zo 07-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk 
Di 16-04 20.00 Bijbelavond ds. Pattinasarany 
Zo 21-04 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Do 09-05  Dauwtrappen Hemelvaart 
Zo 19-05  Pinksteren 
Za 08-06  Samenloop voor Hoop 
Zo 23-06  Vormsel beide parochies 
 
Volgende editie Gennepenaar 
 
De volgende editie van de Gennepenaar verschijnt vanaf 
woensdag 24 april. 
Dit betekent dat copy voor deze  editie uiterlijk dinsdag 
17 april ingeleverd moet zijn bij de redactie; advertenties 
dienen voor dezelfde datum te zijn doorgegeven aan 
printmarkt.eu . 
De inhoud van dat nummer bestrijkt de periode t/m 24 
mei. 
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Staat van baten en lasten boekjaren 2011-2012 Norbertusparochie 
 
 2012 in € 2011 in € 
Lasten      
Persoonskosten 4.449,00 5.023,00 
Kosten kerkelijke gebouwen 8.022,81 8,067,14 
Reservering voor groot onderhoud 900,00 - 
Kosten eredienst 4.698,18 4.549,57 
Kosten pastoraal 2.242,81 1.826,03 
Verplichte en vrijwillige bijdragen 3.799,20 4.545,60 
Beheerskosten 1.839,81 2.313,26 
Voordelig saldo      46,39 - 
 ----------- ----------- 
  25.998,20 26.324,60 
Baten 
Kerkbijdragen           12.853,07          13.133,52 
Collecten 4.031,99 4.008,15 
Stipendia 1.283,00 1.151,20 
Huwelijken, uitvaarten, kerkelijke diensten 4.798,00 2.300,00 
Offerkaarsen, giften    502,29    631,80 
Opbrengst uit bezittingen 2.529,85 2.710,78  
Nadelig saldo - 2.389,15 
 ----------- ----------- 
        25.998,20           26.324,60           
 
Door in 2012 nog iets meer te bezuinigen op de lasten, hebben we het negatieve resultaat in 2011 kunnen ombouwen 
een positief resultaat in 2012. Ook hebben we heel bescheiden € 900,00 kunnen reserveren voor groot onderhoud.  
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: 1406.10.642 of ING 4448665 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar! 
 

Prijsvraagje Palmpasen 
 
Vorige keer vroegen we u, wie er meer wist over 
bijgaande foto. Via Facebook kwam er één reactie terug, 
zie hieronder. Misschien was het wat gemakkelijker 
geweest als we de tweede foto hadden laten zien? Wie 
zal het zeggen! 
Hay, dankjewel en proficiat: we zullen wel wat passends 
voor je vinden! 
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Dauwtrappen in Gennep op 
Hemelvaartsdag 
 
Men zou het kunnen plaatsen onder “streekcultuur”, het 
Gennepse dauwtrappen! Het hoort gewoon bij Gennep 
en omgeving. Daarnaast is Hemelvaart een eeuwenoud 
echt Christelijk feest, dat al stamt uit de 4e eeuw na 
Christus: we vieren 40 dagen na Pasen dat Jezus naar de 
hemel is gegaan. Verder zal onderweg de natuur in al zijn 
facetten worden belicht. 
 
Dauwtrappen 
Het interessante aan de dauwtraptraditie is de oorsprong 
van dit gebruik. Het is een restant van een oeroud 
voorjaarsritueel vanuit de oertijd, dat in de loop der 
eeuwen aan veel veranderingen en wijzigingen 
onderhevig is geweest. In de middeleeuwen bereikte dit 
gebruik zijn hoogtepunt. De gewoonte wil dat men voor 
dag en dauw er op uittrekt, en al lopend op blote voeten 
door het bedauwde gras gaat. Bij voorkeur start men 
voor de opkomst van de zon. Het dauwtrappen dat 
tegenwoordig vooral in de oostelijke en zuidoostelijke 
helft van ons land plaatsvindt heeft vele vormen 
aangenomen, van een toertochtreünie van een bepaald 
automerk of motoren tot de traditionele vroege 
wandeltochten op blote voeten. De “Overijsselsche 
Almanak” van 1836 schrijft dat “bij het ouderwetse 
dauwtrappen behoorde het meenemen van de jenerver-
of brandewijnfles”. In de middeleeuwen was het de 
gewoonte dat de Schout en Schepenen een ontbijt 
serveerden na afloop van het dauwtrappen, maar dan 
moest men wel de hele route gelopen hebben. 
Slimmeriken maakten hier dankbaar gebruik van, zij 
schoven rustig aan en hadden soms nog geen 100 meter 
gelopen. De vroede vaderen poogden hier een einde aan 
te maken en maakten een verordening dat men een 
bloeiend bremtakje mee moest brengen om aan de 
(veelal rijk voorziene dis) plaats te mogen nemen. Nog 
slimmere burgers verkochten voor een paar centen bij de 
stadspoort bremtakjes en weer kwamen er aan het 
ontbijt lui, die echt lui waren en nog geen twintig meter 
hadden “gedauwtrapt” maar wel een bremtakje hadden. 
 
Blote voeten 
Op blote voeten door het natte gras lopen had weer een 
andere oorsprong. Men wist niet zo goed waar de dauw 
vandaan kwam. Men vond het maar vreemd, niet 
geregend en toch “nat” dus…. zal het wel van hogerhand 
komen. Het was lekker fris en de voeten werden schoon 
en schimmelvrij. Voeten werden in de middeleeuwen 
bijna nooit gewassen. Op deze manier op blote voeten 
door het gras lopen, had een genezende werking. (Echt 
waar !) 
 

Hemelvaart 
Behalve het dauwtrappen is het trekken door de velden 
een restant van de vroeger veel voorkomende “processie 
voor de vruchten der aarde”. In het voorjaar trok men al 
zingend en biddend over de pas ingezaaide velden en 
deze werden dan door de pastoor gezegend. Een mooi 
gebruik dat ook al uitgestorven is, behalve dan met 
Hemelvaart in Gennep. 
 
Natuurexcursie 
Hardop bidden en zingen onderweg doen we jammer 
genoeg niet meer. Wat wel tot mijn taak hoort is iets 
vertellen over de natuur onderweg. En dat doe ik met 
veel plezier ! En……… ook dit jaar zal ik de laatste honderd 
meter de tocht op blote voeten afleggen.  
 
Het programma is als volgt:  
Donderdag 9 mei 2013 verzamelen we achter de 
Martinuskerk, vóór de pastorie aan de Niersdijk. Vertrek 
om 7.00 uur ´s morgens over de Niersdijk langs de Looi 
naar de boerderij van Mat Jansen op de Yshövel waar de 
Mis in de openlucht wordt opgedragen. Onderweg 
kunnen deelnemers bij de stoet aansluiten. Wij vinden 
het leuk als kinderen onderweg bloemen plukken voor 
het versieren van het altaar. 
Een oude Gennepse dichter schreef eens:  
“Dauwdruppels glinsteren in het ochtendlicht, de zwanen 
maken zich uit het zicht. Langs de Niersdijk spelen en 
dartelen de konijntjes in het rond en ginds op het erf van 
de Yshövel blaft een hond. Zij allen laten op hun manier 
weten, je mag het dauwtrappen met Hemelvaart niet 
vergeten.”  
 
 Jan Eikholt (Gzn.) Natuurgids 
 
Bijbelkring 
 
De Protestantse Gemeente Gennep heeft vanaf januari 
tot en met april voor het tweede jaar een maandelijkse 
Bijbelkring georganiseerd voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de geschiedenis van één van de 
oudste boeken van onze wereld. Het Bijbelproject is 
oecumenisch en staat voor iedereen van alle gezindten 
open. Ook deelnemers die geen religieuze achtergrond 
hebben zijn welkom. 
 
De vierde en laatste avond vindt plaats op dinsdag 16 
april om 20.00 uur in de Regenboog aan de Doelen 94 in 
Gennep. Gespreksleider is ds. M. Pattinasarany van de 
Molukse gemeente Gennep. 
Deelname kost niets, wel is het fijn als deelnemers zich 
vooraf aanmelden. Dat kan door een mailtje te sturen 
naar protestantsgennep@gmail.com . 
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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:
Rabobank: 1406.10.642
ING bank: 4448665

Misintenties:
Via kantoor, kosten € 17,-
Vermelding: 
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Vr  29-03 14.30 Goede Vrijdag – Kruiswegviering door de pastorale dienst  
   van Dichterbij 
Za 30-03 17.45 Geen viering. De Paaswake is om 19.00 uur in de 

St. Martinuskerk Gennep-centrum 
Zo 31-03 10.00 Pasen – Paasviering met een muziekgroep en samenzang 
Za 06-04 17.45 Gelegenheidskoor 
Za 13-04 17.45 Samenzang 
Za 20-04 17.45 Koor Esperance 
Zo  21-04 10.30  1e H. Communieviering 
Za 27-04 17.45 Gregoriaans koor 
  
Iedere zaterdag is om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale dienst van 
Dichterbij.  
  
Uitnodiging Goede Vrijdag 29 maart a.s. om 14.30 uur 
Norbertuskerk Gennep-Zuid 
 
Een bijzondere dag! 
 
We herdenken dat Jezus is gestorven. 
We herdenken dat ook ons leven  
soms wordt getroffen door verdriet en leed. 
 
Gelukkig wordt in vele verhalen,   
- ver weg en dichtbij -,  
zichtbaar dat God met mensen meetrekt, 
dat liefde en goedheid sterker zijn dan dood en verdriet! 
 
U bent van harte uitgenodigd 
voor een bijzondere Kruiswegviering 
in de Norbertuskerk op vrijdag 29 maart a.s.  
om 14.30 uur. 
 
Aan de hand van geprojecteerde beelden 
staan we stil bij dit bijzonder menselijke  
verhaal. 
 
Er is gelegenheid tot een bloemenhulde  
aan de voet van het kruis. 
 
Pastorale dienst “Dichterbij”. 
 



7 De Gennepenaar

Vieringen St. Norbertusparochie 
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Eerste H. Communie Martinusparochie 
 
Op zondag 7 april in de H. Mis van 10.00 uur zullen 11 leerlingen van de rkbs Maria Goretti en ojbs “Elckerlyc” voor het 
eerst de H. Communie ontvangen. “Hallo wereld!” is het thema. Wij wensen deze kinderen een hele mooie dag en voor 
hen en hun families heel veel zegen! 
Het betreft: Guusje Achterberg; Stan Janssen; Lotte Kaak; Thijs Kersten; Jordy Kluijtmans; Mees Knops; Thijs Kroon; Quinty 
Lamers; Demi Lukassen; Méyano Rumadjak en Hanna Spikmans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na afloop van de Mis lopen de kinderen, begeleid door harmonie Unitas et Fidelitas, naar de Mariakapel aan de 
Touwslagersgroes, waar ze zullen bidden om de voorspraak van Maria. 
 

Eerste H. Communie Norbertusparochie 
 
Twee weken later is het de beurt aan de kinderen van basisschool “De Ratel” in Gennep-Zuid. Deze viering in de 
Norbertuskerk start om op 21 april om 10.30 uur. Ook hun ouders kozen voor het thema “Hallo Wereld!”. Wij wensen 
ook deze kinderen een hele mooie dag en voor hen en hun families heel veel zegen! 
 

 
Achterste rij van links naar rechts: Devin Lourensen; Stach Hoenselaar; Danischa Vervoort; Anne Dinnissen; Tessa 
Cloosterman; Yasmin Hussein Ngobi; Mick Vervoort. 
Zittend: Lonneke Otermans; Bram Rutten; Naomi Kraus; Isa Wientjens; Joëlla Vervoort; Jochem Linthof. 
Zittend vooraan: Tom Ebben; Kenny Noij. 
 
Rond deze viering is nog als bijzonderheid te melden dat de kinderen zoals ieder jaar een spaardoosje maken: zo 
begrijpen ze, dat het bij de Communie niet gaat om het krijgen, maar om het delen. Ieder jaar wordt een goed doel 
gekozen, dat met de opbrengst hiervan ondersteund wordt. Dit jaar werd gekozen voor “Samenloop voor Hoop”. 
 
 
Wel of geen doop of Communie? Wat kiest het kind, wat geef je mee? 
 
Hieraan werd bijzonder aandacht besteed in “Even Stilstaan” van NIMA-TV. Wie dit heeft gemist 
kan het bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=gFUyGkK-LIo of via http://www.nima.nu 
onder “uitzending gemist”. 
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Vieringen Martinuskerk 
 
Vr 29-03 15.00 Goede Vrijdag, Kruisweg, Samenzang 
  19.00 Goede Vrijdag, Dienst van Lijden en sterven, Samenzang 
Za 30-03 19.00 Paaswake, Dameskoor 
Zo 31-03 GEEN H. MIS (welkom in de Norbertuskerk!) 
Ma 01-04 10.00 Tweede Paasdag, Herenkoor 
Za 06-04 19.00 Samenzang 
Zo 07-04 10.00 Eerste H. Communie 
Za 13-04 19.00 Samenzang 
Zo 14-04 10.00 Jubileum KBO m.m.v. Genneps Vocaal Ensemble 
Za 20-04 19.00 Samenzang 
Zo 21-04 10.00 Samenzang 
Za 27-04 19.00 Samenzang 
Zo 28-04 10.00 Dameskoor 
Za 04-05 GEEN H. Mis ivm Dodenherdenking 
Zo 05-05 10.00 Herenkoor 
 
Collectes/kerkbijdrage 
 
Kerkbijdrage januari €  1.917,92 
Kerkbijdrage februari € 4.178,76 
Totaal 2013 € 6.096,68 
 
Collectes januari € 393,37 
Collectes februari € 698,61 
Totaal 2013 € 1.091,98 
 
Positief nieuws aanvraag Monumentenstatus 
 
Het kerkbestuur werd blij verrast met het bericht, dat er ambtelijk nu een positief 
advies ligt voor de status van Rijksmonument voor kerk en pastorie. Een belangrijke 
stap! Dit advies gaat nu verder naar de Raad voor de Cultuur, die beslissen moet. 
Wij kregen verschillende vragen waarom andere monumenten wel in de krant 
werden genoemd en wij niet: dat komt omdat onze aanvraag onder een andere 
regelgeving valt, de krantenberichten gingen over nóg jongere monumenten. 
Wij houden u van de voortgang op de hoogte! 
 
Onderzoek kabinetorgel 
 
De financiering voor de restauratie van het kabinetorgel uit de dagkapel is nu zo ver 
rond, dat we het project met groot vertrouwen tegemoet zijn. De orgelbouwer heeft 
het orgel nu meegenomen, zodat er verder onderzoek naar de achtergrond en de 
historie gedaan kan worden. Bijdragen blijven nog welkom, zodat de restauratie 
helemaal compleet uitgevoerd kan worden! 
 

St. Martinusparochie

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:
Zuid-Oostwal 33
6591 DK Gennep

Kantoor:
Zie pastoor

Website:
www.sintmartinusgennep.nl

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

Kerkbijdragen:
Rabobank: 1350.36.119

Andere betalingen:
Rabobank: 1350.35.333

Misintenties:
Via pastorie, kosten € 17,-
Vermelding: 
zie wekelijks in de 
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor
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Steun de Gennepse harmonie!!   
 
Vanaf maandag 8 april zullen leden en vrienden van 
kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas uit Gennep een 
beroep op u gaan doen tijdens de jaarlijkse 
donateursaktie. Met uw financiële steun kan de 
harmonie de muziek in Gennep levendig houden. Door 
het jaar komt u de harmonie her en der ook al tegen. 
Bijvoorbeeld bij het inhalen van de ouderen 4-daagse, 
een koffieconcert op Norbertushof of tijdens de 
communie- en Pinkstermis. Op de maandag-, dinsdag en 
woensdagavond doet de Gennepse harmonie een 
beroep op u! Uw bijdrage zal goed besteed worden. Zo is 
de harmonie steeds in de weer ook de Gennepse jeugd 
kennis te laten maken met muziek. Er is een 
leerlingenorkest waar kinderen vanaf een jaar of 10 
samen muziek leren maken. Ook wordt de basiskennis 
van muziek en blokfluit ontwikkelt in de wekelijkse 
muzieklessen. Muziek is goed voor iedereen én muziek 
maakt slim. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond. 
Tijdens de donateursaktie zal de harmonie op 
verschillende plekken een mini-concert geven. U geniet 
van de muziek, wij hopen op uw steun. Dit jaar is een 
bijzonder jaar voor de harmonie. Niet alleen bestaat het 
orkest al 195! jaar, ook een nieuwe repetitieruimte zal 
betrokken gaan worden. Sinds de sloop van het oude 
muzieklokaal aan ’t Straatje is de harmonie al enkele 
jaren te gast bij Tjenke Muda aan de Margrietstraat. 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een prachtig 
nieuwe ruimte onder in het nieuwe Bolwerk. De leden 
van de harmonie kijken uit naar de nieuwe, eigen plek. 
Voordat de donateursaktie op maandag 8 april begint, 
speelt de harmonie op zondag 7 april in de St. 
Martinuskerk tijdens de Communieviering. Na afloop 
begeleidt de harmonie de kinderen naar de Mariakapel 
aan de Touwslagersgroes. Zo probeert de harmonie 
samen met u te werken aan een fijne muzikale Gennepse 
gemeenschap. Gennep rekent op de harmonie, de 
harmonie rekent op Gennep!! 

De KBO St. Norbertus viert haar  
50 jarig jubileum 
 
Het gaat de KBO voor de wind. Steeds meer leden 
melden zich aan om verschillende redenen. De 
behartiging van de belangen van senioren in Nederland 
is, zeker nu de senioren in zwaar weer belanden als de 
regering haar plannen doorzet, een van de voornaamste 
redenen om je bij de KBO aan te sluiten. 
Lokaal biedt de KBO ontspanning, cultuur en educatie. 
Op deze wijze probeert de KBO te voorkomen dat 
ouderen eenzaam dreigen te worden hetgeen in een tijd 
van toenemende individualisering niet ondenkbaar is. 
Ondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs en het 
netwerk van contactpersonen vormen belangrijke 
aspecten om de doelstelling van de KBO te verwe-
zenlijken. 
Het nieuwe onderdak in MFC de Goede Herder nodigt 
senioren uit een kijkje te komen nemen. 
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel. 
In de afgelopen vijftig jaar heeft de KBO een omslag 
gemaakt naar een actieve, moderne en weerbare 
vereniging, die in elk geval maatschappij betrokken wil 
zijn. We staan op de kaart. 
Op 14 april hebben we wat te vieren. In de St. 
Martinuskerk zal pastoor Bouman om 10.00 uur de H. 
Mis opdragen, gezongen wordt er door het Genneps 
Vocaal Ensemble. 
Daarna is er Open Huis in het MFC de Goede Herder van 
12.00 uur tot 15.00 uur. 
U bent van harte uitgenodigd. 
 
‘n Dag voor je zelf 
 
Rust moment in je drukke leven. Praten, luisteren, 
meedenken en nadenken. Samen met vrouwen onder 
elkaar. Als dit u aanspreekt bent u van harte welkom. Of 
kom gewoon! 
 
Maandag 27 mei, dagindeling: 
 9.30u. Ontvangst met koffie en thee 

De morgen zal begeleid worden door 
Pastoor  R. Schols  

10.00u  Inleiding op een thema uit de Bijbel 
11.00u. Heilige Mis met stiltemoment 
12.00u  Lunch (zelf meebrengen) 
13.00u  Gastspreker: Dhr. de Winter over de Oorlog  
 1945  
15.00u. Afsluiting 
Kosten € 5,= 
Locatie: Kerk Johannes de Doper 
              Zaaltje achter de kerk van  Ottersum 
Inlichtingen: Carla Kersten, T 517420 

Juul Gerits, T 513621 
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Bedevaart naar 
Sint Gerardus in 
Wittem 
  
Op zaterdag 11 mei 2013 
gaat voor de 73e keer de 
bedevaart van de regio 
Nijmegen naar het 
heiligdom van St. 
Gerardus in Wittem. 
 
Het jaarthema voor 2013 
is: "Groeien " 
 
 Als er al iets op ons, pelgrims van toepassing is dan is het 
wel dit thema.  
Groeien in geloof en vertrouwen. 
We verlaten voor één dag huis en haard om in beweging 
te komen, op weg naar onze grote heilige St. Gerardus. 
 
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid 
om onze intenties – ook schriftelijk – aan de Heilige 
Gerardus kenbaar te maken. 
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze 
heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater 
Domini in Italië is overleden. 
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! 
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! 
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken 
kan zich aanmelden bij: 

 Mevr. N. Lamers, Ketelhuis 90, 6591 TH Gennep, 
T 511195 

 C. Kersten, Fazantstraat 33, 6591 WP Gennep, T 
517420, carla.kersten@kpnmail.nl . 

De busreis kost € 19,50, jongeren t/m 15 jaar € 10,= 
Verkoop tot 11 april. 
 
Een stampvolle kerk……… een utopie ? 
 
Ja… en…. Nee ! 
Natuurlijk is de kerk vol met Kerstmis als de nachtmis 
wordt opgedragen. Ook als er een begrafenis plaatsvindt 
van een alom bekende en beminde persoon. 
Soms bij bijzondere gelegenheden kan het wel eens heel 
druk zijn in de kerk. 
Zo ook als met Hemelvaart het dauwtrappen plaatsvindt 
en er op de “Yshövel “ de Mis in de openlucht wordt 
opgedragen. Dan kan het zomaar gebeuren dat er 120 
tot 130 personen aanwezig zijn. In schril contrast met het 
aantal op een “gewone” zondag ….Let wel, ik pleit er niet 
voor om het kerkgebouw links te laten liggen en 
voortaan de Mis in de openlucht te doen. Maar 
bijzondere dingen spreken ook de gelovigen aan. Zo ook 

in mijn geboorteplaats Groesbeek! Het volgende verhaal 
is historisch! 
 
Pastoor Gerd Siebers in het plat 
Pastoor Gerd Siebers was pastoor in Nütterden. Hij 
woonde in een klein gehucht “De Wolfsberg” tussen 
Donsbrüggen en Kleve. 
Hij stond in de hele omgeving bekend omdat hij zo mooi 
in het Rijnlandse dialect kon preken. Dit dialect lijkt als 
twee druppels water op het Groesbeeks plat. Waar hij 
preekte was de kerk stampvol. Van heinde en verre 
kwamen de mensen naar hem luisteren. 
Als voorzitter van de R.K. Schutterij St. Hubertus De 
Horst-Groesbeek heb ik hem een keer uitgenodigd om op 
het jaarlijkse St. Hubertusfeest de schuttersmis met 
schutterseer op te dragen. Hij was hier toe dan ook 
onmiddellijk bereid. De kerk was afgeladen vol! Ook deze 
schuttersmis deed hij gedeeltelijk in het dialect, tot groot 
genoegen van de schutters. Hij paste zijn preken meestal 
aan, aan de omstandigheden. Zo ook deze keer. Op de 
marmeren communiebank had hij een zestal St. 
Hubertusbeeldjes neergezet. (patroon van de schutterij) 
Op de andere communiebank had hij een rij 
Christusbeeldjes met het Goddelijk hart van Jezus 
(patroon van de parochie) geplaatst. De preek was 
prachtig en sloeg geweldig in bij de schutters en de rest 
van de kerkgangers. Na afloop van de Mis moesten de 
misdienaars de beeldjes naar de sacristie brengen. 
Een heel jong misdienaartje liet een van de 
Christusbeeldjes per ongeluk op de marmeren vloer in 
duizend stukken vallen. Het commentaar van Pastoor 
Siebers kwam vlot, ook in het plat: “Verdampt nach 
mohl, dor is mien gordome al wer en Hergodje nach zum 
Teufel gegangen”……. 
 
Priester Humberto Alvarez 
Eén dezer dagen las ik in het AD dat in de Mexicaanse 
stad Saltillo de priester Alvarez tijdens zijn preken telkens 
een uitpuilende kerk heeft. Als hij de kindermis opdraagt 
heeft hij op zijn kazuifel de drie kindersuperhelden 
afgebeeld namelijk: Superman, Batman en Spiderman. 
Ook zegent hij de kinderen en hun ouders niet met de 
wijwaterkwast, maar met een waterpistool met wijwater. 
Dit tot grote hilariteit van de kinderen. Uiteraard hebben 
sommige gelovigen moeite met deze uitmonstering en 
gebruiken. Zij vinden het niet passen, maar de pastoor 
weerlegt hun twijfels, door hen te wijzen op het feit dat 
de supermannen ook strijden tegen het slechte, zij zijn 
vergevingsgezind en proberen vrede te brengen. De 
Bisschop van Saltillo staat volledig achter hem. De 
priester trekt in ieder geval bomvolle kerken en de 
kinderen pikken zo mooi het woord Gods mee!  
 
Jan Eikholt (Gzn.) 
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Boemerang Vakantieweek: laat deze 
kans niet glippen 
1e week augustus 2013 
 
Dit jaar organiseert Stichting Jeugdkamp Boemerang  - 
een initiatief van Rotary Club Cuijk - voor de 15e keer een 
vakantieweek voor kinderen bij wie het thuis even niet 
meezit. 
Komt straks de grote schoolvakantie en is thuis één van 
de ouders ziek of erger, zijn ouders door werk gebonden, 
speelt  er een scheiding of speelt het verlies van een baan 
flink parten. Dan kan het gebeuren dat dit jaar zoiets 
simpels als een vakantie er gewoon niet inzit. Dan springt 
Boemerang in de bres. 
Ook dit jaar is er weer plek voor zo’n 30 tot 35 kinderen 
in de leeftijd van 10-11 jaar uit de groepen 6 en 7 van de 
basisschool. De vakantieweek wordt gehouden onder 
begeleiding van Rotary en Scouting Cuijk in de periode 
maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus 2013. 
Er zijn aan deze vakantieweek géén kosten verbonden, 
maar er zijn wel een paar voorwaarden. Het kind moet 
echt niet in de gelegenheid zijn een fijne schoolvakantie 
te hebben. Het kind heeft niet eerder deelgenomen en 
per gezin mag in principe maar één kind worden 
aangemeld. 
Om uw kind aan te melden neemt u contact op met de 
Interne Begeleider of de directeur van de Basisschool van 
uw kind in het land van Cuijk of de kop van Noord-
Limburg. 
Voor vragen en andere informatie kunt u contact 
opnemen met Mw. Sieka Minderhoud, staflid Stichting 
Jeugdkamp Boemerang via T 314324. 
Zie ook de website www.jeugdkamp-boemerang.nl  
 
Ter  informatie de letterlijke tekst van een e-mail van één 
van de IB-ers uit deze regio. 
“Dit jaar voor het eerst is er een kind van onze school 
naar het Boemerangkamp geweest. Ze kwam laaiend 
enthousiast terug. Op dit moment speelt er van alles, 
maar de herinnering aan het kamp, waar ze gewoon 
zichzelf mocht zijn, zonder enig oordeel van wie dan ook, 
heeft haar erg goed gedaan. Dit wordt bevestigd door de 
moeder. 
Ik wil jullie hartelijk danken daarvoor! Ik heb een tijdje 
met dhr. Smedema gesproken en hoorde zo nog meer 
over de manier waarop jullie werken. Ik heb daar veel 
respect voor! Ga vooral zo door!” 
 
 

40x Vierdaagse Nijmegen 
 
Mijn naam is Carla Kersten, ik woon in Gennep. Dit jaar 
doe ik voor de 40e keer mee aan de vierdaagse van 
Nijmegen. Hier wil ik een sponsormars van maken. 
En waarom? 
Toen ik geboren ben, was ik 3 maanden blind. Door het 
geloof van mijn ouders en met behulp van St. Gerardus 
kon ik weer zien. Het is voor de medici onverklaarbaar. 
Er is toen weinig of geen aandacht aan besteed. 
Vader en Moeder waren zo gelukkig dat ik kon zien. 
 
Was ik aan het bedenken “waar kan ík helpen”;  toen zag 
ik bij E.O. Metterdaad de Filippijnen waar kinderen 
geholpen/geopereerd worden om weer te kunnen zien.  
Zelf ben ik zo gelukkig dat ik alles kan aanschouwen wat 
God geschapen heeft en me vrij zonder hulp kan voort 
bewegen. 
Ik wil door mijn actie vele mensen inspireren om een 
kleine donatie te geven ter ere van mijn 40x vierdaagse. 
 
Actie EO Metterdaad voor de Filippijnen 
De afgelopen maand voerde EO Metterdaad actie voor 
het oogzorgproject op de Filippijnen. 
Uit onderzoek blijkt dat ruim 4% van de bevolking aan 
één of beide ogen een oogafwijking heeft; bij ongeveer 
een half procent betreft het blindheid aan beide ogen. Zij 
hebben onvoldoende mogelijkheden hiervoor medische 
hulp te krijgen. LIGHT FOR THE WORLD heeft een 
programma om deze doelgroep op te sporen, te trainen 
en medische hulp en/of hulpmiddelen te geven. 
Verder worden (school-)boeken in braille ontwikkeld en 
uitgegeven, leraren in dienst van de overheid worden 
getraind om aan slechtziende of blinde kinderen les te 
geven binnen het reguliere onderwijs. Daarbij zetten ze 
in op de actieve betrokkenheid van overheidsdiensten en 
andere belanghebbenden om zoveel mogelijk lokaal 
beschikbare middelen ten goede te laten komen aan de 
mensen met oogproblemen. 
Het zou fijn als jullie deze actie kunnen ondersteunen. 
Rabobank: 119374331 o.v.v. 40 jaar vierdaagse 
Nijmegen. 
 
Groetjes Carla Kersten, Fazantstraat 33, 6591 WP 
Gennep, T 517420. 
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Boemerang Vakantieweek: laat deze 
kans niet glippen 
1e week augustus 2013 
 
Dit jaar organiseert Stichting Jeugdkamp Boemerang  - 
een initiatief van Rotary Club Cuijk - voor de 15e keer een 
vakantieweek voor kinderen bij wie het thuis even niet 
meezit. 
Komt straks de grote schoolvakantie en is thuis één van 
de ouders ziek of erger, zijn ouders door werk gebonden, 
speelt  er een scheiding of speelt het verlies van een baan 
flink parten. Dan kan het gebeuren dat dit jaar zoiets 
simpels als een vakantie er gewoon niet inzit. Dan springt 
Boemerang in de bres. 
Ook dit jaar is er weer plek voor zo’n 30 tot 35 kinderen 
in de leeftijd van 10-11 jaar uit de groepen 6 en 7 van de 
basisschool. De vakantieweek wordt gehouden onder 
begeleiding van Rotary en Scouting Cuijk in de periode 
maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus 2013. 
Er zijn aan deze vakantieweek géén kosten verbonden, 
maar er zijn wel een paar voorwaarden. Het kind moet 
echt niet in de gelegenheid zijn een fijne schoolvakantie 
te hebben. Het kind heeft niet eerder deelgenomen en 
per gezin mag in principe maar één kind worden 
aangemeld. 
Om uw kind aan te melden neemt u contact op met de 
Interne Begeleider of de directeur van de Basisschool van 
uw kind in het land van Cuijk of de kop van Noord-
Limburg. 
Voor vragen en andere informatie kunt u contact 
opnemen met Mw. Sieka Minderhoud, staflid Stichting 
Jeugdkamp Boemerang via T 314324. 
Zie ook de website www.jeugdkamp-boemerang.nl  
 
Ter  informatie de letterlijke tekst van een e-mail van één 
van de IB-ers uit deze regio. 
“Dit jaar voor het eerst is er een kind van onze school 
naar het Boemerangkamp geweest. Ze kwam laaiend 
enthousiast terug. Op dit moment speelt er van alles, 
maar de herinnering aan het kamp, waar ze gewoon 
zichzelf mocht zijn, zonder enig oordeel van wie dan ook, 
heeft haar erg goed gedaan. Dit wordt bevestigd door de 
moeder. 
Ik wil jullie hartelijk danken daarvoor! Ik heb een tijdje 
met dhr. Smedema gesproken en hoorde zo nog meer 
over de manier waarop jullie werken. Ik heb daar veel 
respect voor! Ga vooral zo door!” 
 
 

40x Vierdaagse Nijmegen 
 
Mijn naam is Carla Kersten, ik woon in Gennep. Dit jaar 
doe ik voor de 40e keer mee aan de vierdaagse van 
Nijmegen. Hier wil ik een sponsormars van maken. 
En waarom? 
Toen ik geboren ben, was ik 3 maanden blind. Door het 
geloof van mijn ouders en met behulp van St. Gerardus 
kon ik weer zien. Het is voor de medici onverklaarbaar. 
Er is toen weinig of geen aandacht aan besteed. 
Vader en Moeder waren zo gelukkig dat ik kon zien. 
 
Was ik aan het bedenken “waar kan ík helpen”;  toen zag 
ik bij E.O. Metterdaad de Filippijnen waar kinderen 
geholpen/geopereerd worden om weer te kunnen zien.  
Zelf ben ik zo gelukkig dat ik alles kan aanschouwen wat 
God geschapen heeft en me vrij zonder hulp kan voort 
bewegen. 
Ik wil door mijn actie vele mensen inspireren om een 
kleine donatie te geven ter ere van mijn 40x vierdaagse. 
 
Actie EO Metterdaad voor de Filippijnen 
De afgelopen maand voerde EO Metterdaad actie voor 
het oogzorgproject op de Filippijnen. 
Uit onderzoek blijkt dat ruim 4% van de bevolking aan 
één of beide ogen een oogafwijking heeft; bij ongeveer 
een half procent betreft het blindheid aan beide ogen. Zij 
hebben onvoldoende mogelijkheden hiervoor medische 
hulp te krijgen. LIGHT FOR THE WORLD heeft een 
programma om deze doelgroep op te sporen, te trainen 
en medische hulp en/of hulpmiddelen te geven. 
Verder worden (school-)boeken in braille ontwikkeld en 
uitgegeven, leraren in dienst van de overheid worden 
getraind om aan slechtziende of blinde kinderen les te 
geven binnen het reguliere onderwijs. Daarbij zetten ze 
in op de actieve betrokkenheid van overheidsdiensten en 
andere belanghebbenden om zoveel mogelijk lokaal 
beschikbare middelen ten goede te laten komen aan de 
mensen met oogproblemen. 
Het zou fijn als jullie deze actie kunnen ondersteunen. 
Rabobank: 119374331 o.v.v. 40 jaar vierdaagse 
Nijmegen. 
 
Groetjes Carla Kersten, Fazantstraat 33, 6591 WP 
Gennep, T 517420. 
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