
1 De Gennepenaar

Vastentijd: even rust nemen in het drukke bestaan 
 
De winter hebben we overgeslagen, de lente brak begin Maart al records! Je zag 
mensen toen druk in de weer in de tuin of aan het genieten van een ijsje, terwijl de 
Carnavalsversieringen her en der nog niet waren verdwenen. Het is echt zo’n 
tussentijd: Carnaval is achter de rug, maar de meeste andere grote activiteiten 
komen pas in April-Mei. 
Daarom zijn deze weken van de veertigdagentijd zo geschikt om even stil te staan. 
Waarmee ga ik aan de slag? Waar houd ik mezelf een spiegel voor?  

 
Als priester geef je en ontvang je, dat mocht heel concreet zichtbaar worden in de 
viering van Aswoensdag. Je geeft het askruisje, maar je ontvangt het ook. Je 
verkondigt Gods woord, maar je bent zelf ook toehoorder en je moet ernaar leven. Je 
deelt sacramenten uit, maar je ontvangt ze ook. Je wordt geïnspireerd om op pad te 
gaan en vervolgens anderen weer te inspireren. 
 
Misschien is dat een mooie bezinningsvraag voor deze veertigdagentijd: hoe is het in 
mijn leven met het evenwicht tussen geven en krijgen, op alle fronten van bestaan? 
Tussen bedankt worden en anderen bedanken; tussen liefde geven en ontvangen; 
tussen activiteit en rust; tussen gedragen-weten en anderen nabij zijn, tussen 
spreken en luisteren, tussen de linker- en de rechter hersenhelft en ga zo maar door. 
 
Naast tijd voor eigen bezinning is de 
Vastentijd ook bij uitstek een tijd om eens wat 
meer stil te staan bij de ander. Dat kan “de 
ander” dichtbij zijn, maar ook de ander “ver 
weg”. Dichtbij kunnen we wat meer doen 
voor de ander: structureel, of gewoon eens 
een keer. Voor de medemens ver weg 
worden we opgeroepen onze bijdrage te 
geven middels de Vastenaktie, ofwel via de 
bank, ofwel via de offerblokken achterin onze 
beide kerken. Verderop in deze Gennepenaar 
treft u nog meer informatie aan. 
 
Ik wens u een goede vastentijd toe, onderweg 
naar het grote feest van Pasen! 
 
Pastoor Bouman. 
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Kabinetorgel

Carnaval 
Carnaval  
 
Bij gelegenheid van het jubileum van de Waggelaars 
mochten we het Smartlappenkoor Suuk7 verwelkomen. 
Mede dankzij hen werd het een bijzondere viering! 

 
Een week later was ook de kindercarnavalsmis een groot 
succes, mede dankzij de vrijwilligers van de parochie, de 
Coloradokevers, joekskapel “Neve d’n Diepvries” en de 
kinderen van ojbs Elckerlyc, die het liedjesconcours had-
den gewonnen.  Aan de ene kant carnavalesk; aan de an-
dere kant ook echt gelegenheid om samen te bidden, te 
zingen en stil te zijn. 
 
Op Aswoensdag waren we weer allemaal samen in de 
kerk, om samen met de jeugdprins en de kleuterpins (zie 
foto) het askruisje te ontvangen en zo een goed begin te 
maken aan de Veertigdagentijd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Jeugdprins Frank II en kleuterprins Senna I op Aswoensdag 

 
 

Gedoopt 

Aniek Reintjes, dochter van Twan en Carina Reintjes-Riga, 
Prinses Margrietstraat. Van harte proficiat! 

Palmpasen
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Knutselen Palmpasen 2013! 

Projectgroep Kind en Kerk: aan de slag met Palmpasen!  
 
Na de bijzondere Missen van Advent, Kerstmis en 
Carnaval gaan we met de kinderen aan de slag voor 
Palmpasen! Een mooi, oud gebruik; veel volwassenen 
kunnen zich nog goed herinneren hoe ze vroeger met 
de hele school een Palmpasenkruis maakten, en 
vervolgens in een stoet over straat trokken, vaak naar 
de kerk. Het kruis hield je niet voor jezelf als kind, 
maar gaf je aan iemand die ziek was of het moeilijk 
had. 
 
Tijden zijn veranderd; het is geen schoolgebeuren 
meer. Maar moet dit mooie gebruik én de boodschap 
daarvan dan verdwijnen? 
We gaan er dus zelf mee aan de slag! 
 
We doen dat als volgt voor de kinderen van de beide parochies St. Martinus en St. Norbertus: 
 
Zaterdag 12 april 2014: 

 Vanaf 16.00: knutselen Palmpasenkruisen in Buurthuis Van Ons (Norbertplein). 
o Wij zorgen voor alle materialen om het kruis te maken 
o Als je zelf nog wat extra versierinkjes mee wilt nemen om het kruis nog wat mooier te maken: graag! 

 Rond 17.00 is er voor iedereen wat drinken en een broodje, want we zitten rond etenstijd. Ook kijken we wat 
we dan nog moeten afspreken voor de Mis in de kerk en ruimen we samen op. 

 Om 17.45 is de Mis zelf in de Norbertuskerk, naast het Buurthuis. We leggen alle kruisen voorin de kerk; tijdens 
de Mis mogen de kinderen met van alles helpen. 

 Na de Mis mag je het kruis meenemen naar huis, om daarna zelf aan iemand te geven die ziek is of het moeilijk 
heeft. 

 
We hopen op HEEL veel kinderen en HEEL veel mooie kruisen, maar willen wel graag tevoren weten hoeveel materiaal en 
broodjes we nodig hebben! Mogen we je daarom vragen om onderstaand strookje uiterlijk 12 april in te leveren op de 
pastorie Martinus (Niersdijk 1) of Norbertus (Norbertplein 18), of over te typen en te mailen naar: 
info@parochie-martinus-gennep.nl of kerk@norbertusparochie.nl  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, wij doen mee met het maken van de Palmpasenkruisen op 12 april! 
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon en/of e-mail:…………………………………………………………………………………………  
 
I.v.m. broodjes en kruisen:  
 
Aantal volwassenen:  …………………………………………. 
 
Aantal kinderen: …………………………………………………. 
 
Leeftijden kinderen: ……………………………………………. 
 
Aantal kruisen dat we gaan maken:  .…………………..  
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Vastenaktie 2014: 
Even minderen voor een ander! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Aswoensdag 5 maart tot Pasen 20 april 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 de 
kinderen van Sierra Leone. Na een jarenlange 
burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse 
Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma’s te 
verwerken en de samenleving weer op te bouwen. 
Daarbij krijgen ze veel hulp, onder andere van de zusters 
van Cluny. Hun project in Diomplor vormt het 
campagneproject 2014 van Vastenaktie. Het Diomplor-
programma wil de kwetsbare, getraumatiseerde 
kinderen van Koidu helpen een thuis en een toekomst op 
te bouwen in hun eigen land. Er is een hele generatie 
kinderen die niet naar school is geweest vanwege de 
oorlog. Met verschillende programma’s bereiden de 
zusters de kinderen voor op een plaats in de 
samenleving, zodat ze voor zichzelf en later voor hun 
gezin kunnen zorgen en een bijdrage aan de 
maatschappij kunnen leveren. 
Er zitten geen voormalige kindsoldaten op de school, 
maar veel kinderen dragen de sporen van de oorlog mee. 
Dit project leert de kinderen opnieuw de waarde van 
vrede en tolerantie. De zusters leren de kinderen 
harmonieus samenleven en een gezamenlijk thuis te 
bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de 
samenleving in Sierra Leone 
Meer informatie vindt u op www.vastenaktie.nl. 
Deel uw vasten: geef vandaag nog en help de kinderen in 
Sierra Leone om weer een toekomst op te bouwen in 
hun eigen land!  
Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. 
De wereld groeit als we delen.  

Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening 46 NL 21 
INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenaktie, door uw bijdrage 
te deponeren in de vastenactiekist in de hal van de kerk 
of in een enveloppe in de brievenbus van de pastorie, 
Norbertplein 18. 
 

Museum “De Crypte” 
 
Op Tweede Paasdag maandag 21 april is het religieus 
museum “DE CRYPTE” weer open en verder tot 1 oktober  
elke zondag van 14.00-17.00 uur. Dit museum bevindt 
zich in de vroegere onderkerk voor de kinderen; de 
ingang is aan de zij-ingang van de St. Martinuskerk aan de 
Zuid-Oostwal. 
Het is een bijzonder museum, waar in een ruime 
opstelling van vele religieuze voorwerpen van vroeger en 
nu te zien zijn. Uniek zijn vier in kruissteek vervaardigde 
tapijten uit de 19e eeuw; één daarvan is een meterslange 
loper met 14 taferelen uit het leven van Mozes. Verder 
400 Maria-beelden en beeldjes uit de hele wereld; 80 
zusters en paters in originele kleding met de hand 
gemaakt door een echtpaar; gebedssnoeren van alle 
tijden en verschillende geloofsbelevingen in allerlei 
vormen. Ook zijn er misgewaden, altaren, biechtstoelen, 
kelken en monstransen uit de oude St. Martinuskerk 
terug te vinden. Kortom een interessant museum voor 
jong en oud. 
Toegangsprijs: 
€ 2,50 per persoon; kinderen t/m 12 jaar € 1,-. 
  
Zoekt u iets om te doen? 
  
Dan bieden wij u twee mogelijkheden aan. 

1. Ons museum “De Crypte” zoekt mensen die 
bereid zijn gemiddeld eens per maand vanaf 
tweede Paasdag tot oktober zondags van 14.00-
17.00 uur bezoekers te ontvangen. Dat doen ze 
altijd met zijn tweeën. Er is zo’n ontvangstgroep, 
maar door ziekte en ouderdom zijn sommigen 
uitgevallen. Voor menigeen is de zondag de 
saaiste dag van de week; dan kan zo’n 
dienstverlening een aangenaam tijdverdrijf zijn. 
Als dit u aanspreekt geef u dan vóór 31 maart op 
bij een van de ondergetekenden. 

2. Voor de instandhouding van dit unieke museum 
zijn ook sponsors nodig. Misschien wilt u sponsor 
zijn? Elke gift is welkom! U kunt storten op NL 74 
RABO 0135 0353 33 t.n.v. het kerkbestuur o.v.v. 
“Gift museum De Crypte.” 

  
Deken E. Huisman, voorzitter, Brugstraat 190, T 325322 
Dhr. P. Sluiters, vice-voorzitter, Markt 4, T 511683 
Dhr. E Schafrat, secretaris, Picardie 67, T 511848 
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In 
memoriam 
Hein Xofleer 
 
 
* 11 februari 1936 
† 6 februari 2014 
 
  
 
Pap, 
jij was onze rots, 
wij waren 
jouw trots. 
 
 
 
 
 
 
 
Pap en mam zijn weer samen. 
Pap werd geboren op 11 februari 1936 in Bergen. Samen 
hebben zij een goed leven gehad.  
Ze hebben ups en downs gekend. Pap verdiende de kost 
door hard te werken en mam hield het gezin draaiend.  
Pap was een lieve en zorgzame man voor wie zijn 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen alles waren. 
  
Eerlijkheid, oprechtheid en rechtvaardigheid  
waren erg belangrijk voor hem. 
Wij konden met alles bij hem terecht. Als we iets deden 
wat eigenlijk niet mocht zei hij: ach, het is gebeurd. 
Pap zat graag op de weg met zijn vrachtwagen. 
Toen enkele maanden geleden zijn rijbewijs werd 
ingetrokken deed hem dit heel veel verdriet. 
Zo kon hij niet meer naar zijn klanten en niet meer naar 
mam wanneer hij zelf wilde. 
Het moeten missen van mam deed hem veel verdriet. 
De laatste drie jaar is hij heel ziek geweest. 
Na twee ziektes te hebben overwonnen, moest hij nog 
één strijd leveren, welke hij helaas niet heeft kunnen 
winnen. 
Lieve pap, wij zijn jou ontzettend dankbaar voor alles wat 
je voor ons gedaan en betekend hebt. 
Het is voor ons een grote eer om jou als vader te hebben. 
We houden van je en zullen je nooit vergeten. 
Rust zacht pap. 
   
Bedankt voor uw belangstelling en medeleven. 
  
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
 
 

In memoriam 
Micheline Manders-Kleijn 

 
‘ Verder drijven wij  

tot de wind gaat liggen 
ons neerlegt 

waar wij moeten zijn.’ 
 

Bernlef, Kiezel en traan 

 
* 21 januari 1944 † 11 maart 2014 
 

Geboren in Vught, gegaan in Gennep 
Een leven krijgen, delen en geven 
Niet alledaags, soms onorthodox 

Zoeken naar wie je bent en mag zijn 
Anders kijken naar hetzelfde 

Durven zien wat het zou kunnen zijn 
Alles is eindig, maar niets vergankelijk 

Het is de vorm die je kiest 
Micheline koos op haar manier 

Een leven lang met Theo, haar grote liefde 
Samen eten, proeven, kunst ontdekken 
Twee dochters, Rianne en Yvette, delen 

Anne en Amy als cadeautje gekregen 
In dit vroege voorjaar al een lente 

Tussen bloemen, planten, steentjes en schelpen 
Heeft zij alles zo z’n plek gegeven 

 
Bedankt voor uw belangstelling en medeleven. 
 
Theo, Rianne en Yvette Manders,  
Hans, Peter, Anne en Amy 
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Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Za 22-03 17.45 uur Voorstelling communicantjes 
Za 29-03 17.45 uur Gregoriaans koor 
Za  05-04 17.45 uur Samenzang 
Za 12-04 17.45 uur Palmpasen. Gezinsviering met het koor Esperance 
Vr  18-04 14.30 uur Goede Vrijdag Kruiswegviering door de pastorale 

dienst van Dichterbij 
Za 19-04   Geen viering. De Paaswake is om 19.00 uur in de  

St. Martinuskerk Gennep-centrum 
Zo 20-04  10.00 uur Pasen – Paasviering met het Gemengd koor en 

Gelegenheidskoor 
 
Iedere zaterdag is in onze kerk om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale 
dienst van Dichterbij. 
 

Uitnodiging Goede Vrijdag 18 april 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 18 april 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. 
 

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. 

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 22-03 19.00 Samenzang 
Zo 23-03 10.00 Herenkoor 
Za 29-03 19.00 Samenzang 
Zo 30-03 10.00 Samenzang 
Za 05-04 19.00 Samenzang 
Zo 06-04 19.00 Samenzang 
Za 12-04 GEEN Om 17.45 gezinsmis Palmpasen in de Norbertuskerk 
Zo 13-04 10.00 Palmpasen, herenkoor 
Do 17-04 19.00 Witte Donderdag, Dameskoor 
Vr 18-04 15.00 Kruisweg 
  19.00 Goede Vrijdag, samenzang 
Za 19-04 19.00 Paaswake, Dameskoor 
Zo 20-04 GEEN Pasen om 10.00 in de Norbertuskerk 
Ma 21-04 10.00 Tweede Paasdag, Herenkoor 
 
Chris Gietemans draagt na 20 jaar de administratie van de 
kerkbijdrage van de Martinusparochie over 
 
Ruim 20 jaar heeft Chris Gietemans als vrijwilliger hard gewerkt aan het bijhouden 
van de administratie van de kerkbijdrage van de St. Martinusparochie. Zijn 
administratie van de kerkbijdrage was tot in de puntjes verzorgd. Met bewondering 
en dankbaar heeft het kerkbestuur de energie mogen voelen die hij erin heeft 
gestopt om dit alles tot een succes te maken. Maar nu is voor hem de tijd gekomen 
om te stoppen. Uiteraard is het kerkbestuur Chris Gietemans zeer erkentelijk voor 
zijn langdurige inzet voor de parochie. Het kerkbestuur zal persoonlijk nog haar dank 
overbrengen. Frans Welles en Coen Ploum hebben zijn taak overgenomen, maar 
hopelijk is dit tijdelijk. Zonder nieuwe vrijwilligers is het onmogelijk om een parochie 
draaiende te houden. Wij hopen snel een opvolger te vinden. 
 
27 april: ingebruikname kabinetorgel 
 

Na de volledige restauratie prijkt het 18e-eeuws 
kabinetorgel in volle glorie in de dagkapel. In het 
Carnavalsweekend werd het al gebruikt voor de 
weekendvieringen: reacties van zowel organisten als 
kerkgangers waren zeer positief! 
In de volgende Gennepenaar zult u er meer over lezen, 
maar u kunt nu alvast noteren dat op zondag 27 april 
om 15.00 uur het orgel zal worden gezegend, waarna 
het wordt gedemonstreerd. Daarna zal de organist Jo 
Louppen, die vaker orgelconcerten in binnen- en 
buitenland verzorgt, het orgel tot z’n volle recht laten 
komen. 

St. Norbertusparochie

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

Kerk:
Norbertplein 1
6591 XA Gennep

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

Website:
www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:
Za 17.45 u.

Kerkbijdragen:
NL61 RABO 0140 6106 42

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

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85



Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Za 22-03 17.45 uur Voorstelling communicantjes 
Za 29-03 17.45 uur Gregoriaans koor 
Za  05-04 17.45 uur Samenzang 
Za 12-04 17.45 uur Palmpasen. Gezinsviering met het koor Esperance 
Vr  18-04 14.30 uur Goede Vrijdag Kruiswegviering door de pastorale 

dienst van Dichterbij 
Za 19-04   Geen viering. De Paaswake is om 19.00 uur in de  

St. Martinuskerk Gennep-centrum 
Zo 20-04  10.00 uur Pasen – Paasviering met het Gemengd koor en 

Gelegenheidskoor 
 
Iedere zaterdag is in onze kerk om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale 
dienst van Dichterbij. 
 

Uitnodiging Goede Vrijdag 18 april 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 18 april 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. 
 

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. 

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 22-03 19.00 Samenzang 
Zo 23-03 10.00 Herenkoor 
Za 29-03 19.00 Samenzang 
Zo 30-03 10.00 Samenzang 
Za 05-04 19.00 Samenzang 
Zo 06-04 19.00 Samenzang 
Za 12-04 GEEN Om 17.45 gezinsmis Palmpasen in de Norbertuskerk 
Zo 13-04 10.00 Palmpasen, herenkoor 
Do 17-04 19.00 Witte Donderdag, Dameskoor 
Vr 18-04 15.00 Kruisweg 
  19.00 Goede Vrijdag, samenzang 
Za 19-04 19.00 Paaswake, Dameskoor 
Zo 20-04 GEEN Pasen om 10.00 in de Norbertuskerk 
Ma 21-04 10.00 Tweede Paasdag, Herenkoor 
 
Chris Gietemans draagt na 20 jaar de administratie van de 
kerkbijdrage van de Martinusparochie over 
 
Ruim 20 jaar heeft Chris Gietemans als vrijwilliger hard gewerkt aan het bijhouden 
van de administratie van de kerkbijdrage van de St. Martinusparochie. Zijn 
administratie van de kerkbijdrage was tot in de puntjes verzorgd. Met bewondering 
en dankbaar heeft het kerkbestuur de energie mogen voelen die hij erin heeft 
gestopt om dit alles tot een succes te maken. Maar nu is voor hem de tijd gekomen 
om te stoppen. Uiteraard is het kerkbestuur Chris Gietemans zeer erkentelijk voor 
zijn langdurige inzet voor de parochie. Het kerkbestuur zal persoonlijk nog haar dank 
overbrengen. Frans Welles en Coen Ploum hebben zijn taak overgenomen, maar 
hopelijk is dit tijdelijk. Zonder nieuwe vrijwilligers is het onmogelijk om een parochie 
draaiende te houden. Wij hopen snel een opvolger te vinden. 
 
27 april: ingebruikname kabinetorgel 
 

Na de volledige restauratie prijkt het 18e-eeuws 
kabinetorgel in volle glorie in de dagkapel. In het 
Carnavalsweekend werd het al gebruikt voor de 
weekendvieringen: reacties van zowel organisten als 
kerkgangers waren zeer positief! 
In de volgende Gennepenaar zult u er meer over lezen, 
maar u kunt nu alvast noteren dat op zondag 27 april 
om 15.00 uur het orgel zal worden gezegend, waarna 
het wordt gedemonstreerd. Daarna zal de organist Jo 
Louppen, die vaker orgelconcerten in binnen- en 
buitenland verzorgt, het orgel tot z’n volle recht laten 
komen. 

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:
Martinushof 2
6591 DM 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:
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
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                    Staat van Baten en Lasten  Parochie  H.Martinus Gennep 
Resultaat Boekjaar 2013 Resultaat begroting resultaat
Lasten boekjaar  2013 boekjaar 2013 boekjaar 2012
salaris pastoor+ huish.hulp + pensioenpremie 38797,97 39325,00 37650,62
overige kosten/ organist/dirigent/assistentie/vrijwilligersverg. 7825,24 9500,00 8960,56
Totaal Persoonskosten 46623,21 48825,00 46611,18
Energie kerkgebouw 5456,92 7500,00 4804,91
Energie Pastorie 5144,91 5500,00 4493,80
Verzekering Kerk en Pastorie 3289,15 2750,00 2528,93
Zakelijke belastingen Kerk en Pastorie /Landerijen 1449,03 1675,00 2000,04
Reservering voor groot onderhoud kerk en pastorie 8005,00 1005,00 10005,00
Onderhoudskosten Kerk en Pastorie 6536,18 7500,00 4196,69
Onderhoudskosten Begraafplaats  Martinus  parochie 2478,46 3150,00
Zakel i jke las ten landeri jen 591,61 500,00
Totaal kosten Kerkelijke Gebouwen/Onroerend goed 32951,26 29580,00 28029,37
Kosten eredienst / altaar + kaarsen + bloemen 3001,00 3300,00 3741,54
Kosten pastoraal/ parochieblad/ bijeenk.vrijwilligers 5116,31 8555,00 2784,22
Kosten verplichte bijdragen Bisdom 16334,36 16860,00 14354,10
bestuur-/administratie-/representatie-/ kopieer-/automatiseringskosten 4291,63 4225,00 3970,36
porti/telefoon 1811,61 1750,00 1635,86
abonnementen / inningskosten kerkbijdrage 1147,21 1150,00 671,68
kosten huishouding pastorie/ pastoriezaal 3499,13 3580,00 3399,50
Totaal Beheerskosten 10749,58 10705,00 9677,40
voordelig resultaat  2350,23
Totaal Lasten 114775,72 117825,00 107548,04
Baten  
Bijdrage parochianen    kerkbijdragen 26228,45 26000,00 27307,86
Bijdrage parochianen    collectes 8069,93 7000,00 7981,76
Overige diensten / rouw/ trouw/ stipendia/ offerkaarsen 14904,53 12750,00 19320,78
Totaal bijdrage parochianen 49202,91 45750,00 54610,40
Opbrengst uit bezittingen  deposito/sparen/ ./. Bankkosten/ 23822,72 28925,00 28530,06
Opbrengst uit Landerijen 17065,33 17945,00 16998,00
Begraafplaats Martinusparochie 10285,00 6000,00
Totaal opbrengsten uit bezittingen 51173,05 52870,00 45528,06
Functionele inkomsten +  bijdrage St. Norbertuskerk in pastoorskosten 9224,46 9216,00 7409,58
nadelig resultaat 5175,30 9989,00  
Totaal Baten 114775,72 117825,00 107548,04

toelichting:   
De totale lasten ( kosten ) zijn per saldo duidelijk binnen het budget gebleven, ruim E 3000,- lager dan verwacht.

Persoonskosten: Deze zi jn lager door minder verrichte werkzaamheden van de organis t/dirigenten.

Energie Pastorie : Di t jaar voor het eerst 'n resti tutie  van energieheffing  verworven voor de pastorie,van E . 880,= .

Energie Kerk:  Een verwachte toename bi j de  s tookkosten i s  ui tgebleven.

De kosten voor de nieuwe C.V, zi jn niet in de Staat Baten en lasten opgenomen.  De eerste termi jnbeta l ing

was  in december 2013, de tweede in januari  2014. Het totaa l  Euro  85.700,-  komt ten laste de opgebouwde reserve

hiervoor.  Van het Bisdom werd inmiddels  een subs idie van Euro 17.700,- ontvangen.

Parochieblad: De kosten zi jn di t jaar  deels  gecompenseerd door de aanloopreserve van 2012 te benutten. 
Deze  reserve bedraagt nu  Euro  0,00

De baten zi jn in totaa l  Euro 1600,- beneden de verwachting gebleven. Hiermee was  a l  grotendeels  rekeninggehouden.  

Opbrengsten uit bezittingen: Door de aanhoudende rentedal ing in 2013 zi jn  onze rente-inkomsten verder afgenomen.

Kerkbijdragen: Deze bleven vri jwel  gel i jk aan die van vorig jaar.  Er kwamen 'n paar nieuwe deelnemers  erbi j di t jaar.

Weekendcollectes, hier i s  toch  'n mooie toename  met Euro 1000,-te zien.

Overige diensten: Vooral  door de toename van de kerkel i jke ui tvaarten zien wi j hier een s tevige groei . Di t zi jn meesta l

deelnemers  aan de kerkbi jdrage die op leefti jd zi jn. Hun aanta l  bi jdragers  neemt af,hetzi j di rect hetzi j op termi jn, wanneer

de partner komt te overl i jden. Deze plaatsen worden zelden ingenomen door jonge(re) bi jdragers . Di t werkt in de nabi je

 toekomst toch negatief ui t voor onze inkomsten ui t de kerkbi jdragen.

Resultaat:  Het eerder geraamde negatieve resul taat van  Euro 9989,00-  is  beperkt tot Euro  5175,30 .

 

                    Staat van Baten en Lasten  Parochie  H.Norbertus Gennep 
Resultaat Boekjaar 2013 Resultaat begroting resultaat
Lasten boekjaar  2013 boekjaar 2013 boekjaar 2012
Bijdrage in salariskosten  pastoor aan Martinusparochie 4000,00 4500,00 4449,00
overige kosten/ organist/dirigent/assistentie/vrijwilligersverg. 270,00 400,00
Totaal Persoonskosten 4270,00 4900,00 4449,00
Energie kerkgebouw 4454,47 3400,00 3960,15
Energie Pastorie 1119,75 1000,00 1042,92
Verzekering  en zakelijke lasten Kerk 1072,10 2000,00 1650,73
Verzekering  en zakelijke lasten Pastorie 1415,06 800,00 909,88
Voorziening/afschrijving kerk 0,00 0,00 900,00
Onderhoudskosten Kerk en Pastorie 869,87 700,00 459,13
Totaal kosten Kerkelijke Gebouwen/Onroerend goed 8931,25 7900,00 8922,81
Kosten eredienst / altaar + kaarsen + bloemen 4041,57 4500,00 4698,18
Kosten pastoraal/ parochieblad/ bijeenk.vrijwilligers 3419,78 4000,00 2242,81
Kosten verplichte bijdragen Bisdom 4124,32 3700,00 3799,20
bestuur-/administratie-/representatie-/ kopieer-/automatiseringskosten 1828,93 1300,00 1057,11
porti/telefoon 495,50 600,00 616,35
abonnementen / inningskosten kerkbijdrage 290,37 200,00 166,35
Totaal Beheerskosten 2614,80 2100,00 1839,81
voordelig resultaat  46,39
Totaal Lasten 27401,72 27100,00 25998,20
Baten  
Bijdrage parochianen    kerkbijdragen 13140,03 12500,00 12853,07
Bijdrage parochianen    collectes 6099,02 4100,00 4031,99
Overige diensten / rouw/ trouw/ stipendia/ offerkaarsen 6509,75 5050,00 6583,29
Totaal bijdrage parochianen 25748,80 21650,00 23468,35
Opbrengst uit bezittingen  deposito/sparen/ ./. Bankkosten/ 1406,97 3500,00 2529,85
Totaal opbrengsten uit bezittingen 1406,97 3500,00 2529,85

nadelig resultaat 245,95 1950,00  
Totaal Baten 27401,72 27100,00 25998,20

toelichting:   
De totale lasten ( kosten ) zijn per saldo met  Euro  300,00  toegenomen.

Bijdrage Persoonskosten: De verrekening i s  lager vastgesteld  conform voorgaande jaren. Na verkoop pastorie

wordt di t herzien.

Energie Pastorie :  Lichte s ti jging, ondanks  de koude wintermaanden  van 2013

Energie Kerk:  Fl inke  toename stookkosten door koude en lange winter 2013.

Er i s  één c.v.ketel  vervangen door een nieuwe; kosten E 3000,-   .  De van het Bisdom ontvangen subs idie  i s  E 600,-

Het eindbedrag i s  geboekt ten laste van de opgebouwde reserve Onderhoud gebouwen.

Bijdrage Bisdom: Komt di t jaar hoger ui t door de omslagberekening over het betere resul taat van 2012.

Kosten Pastoraal: Kosten werkgroepen zi jn  hoger door  toename activi tei ten en de deelname eraan.

Parochieblad:  De kosten zi jn  150,00 hoger  dan begroot. De verrekening i s  op s tukspri js  met de Martinusparochie.

 

De baten zi jn per sa ldo hoger dan begroot, zo'n Euro  2000,- 

Opbrengst bezittingen: Door de s terke rentedal ing , ook nog in 2013 , op depos i to/sparen zi jn onze inkomsten 

hier meer dan gehalveerd.

Kerkdragen: Deze  zi jn met  ruim Euro 600,- toegenomen. De col lectes  laten  een fl inke  toename zien 

van bi jna  Euro 2000,-.

Overige diensten: Door meer kerkel i jke ui tvaarten zien wi j hier ook een  toename van bi jna  Euro 1450,-

Resultaat:  Het eerder geraamde negatieve resul taat van  Euro 1950,--  is nu   beperkt tot Euro  245,95
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                    Staat van Baten en Lasten  Parochie  H.Martinus Gennep 
Resultaat Boekjaar 2013 Resultaat begroting resultaat
Lasten boekjaar  2013 boekjaar 2013 boekjaar 2012
salaris pastoor+ huish.hulp + pensioenpremie 38797,97 39325,00 37650,62
overige kosten/ organist/dirigent/assistentie/vrijwilligersverg. 7825,24 9500,00 8960,56
Totaal Persoonskosten 46623,21 48825,00 46611,18
Energie kerkgebouw 5456,92 7500,00 4804,91
Energie Pastorie 5144,91 5500,00 4493,80
Verzekering Kerk en Pastorie 3289,15 2750,00 2528,93
Zakelijke belastingen Kerk en Pastorie /Landerijen 1449,03 1675,00 2000,04
Reservering voor groot onderhoud kerk en pastorie 8005,00 1005,00 10005,00
Onderhoudskosten Kerk en Pastorie 6536,18 7500,00 4196,69
Onderhoudskosten Begraafplaats  Martinus  parochie 2478,46 3150,00
Zakel i jke las ten landeri jen 591,61 500,00
Totaal kosten Kerkelijke Gebouwen/Onroerend goed 32951,26 29580,00 28029,37
Kosten eredienst / altaar + kaarsen + bloemen 3001,00 3300,00 3741,54
Kosten pastoraal/ parochieblad/ bijeenk.vrijwilligers 5116,31 8555,00 2784,22
Kosten verplichte bijdragen Bisdom 16334,36 16860,00 14354,10
bestuur-/administratie-/representatie-/ kopieer-/automatiseringskosten 4291,63 4225,00 3970,36
porti/telefoon 1811,61 1750,00 1635,86
abonnementen / inningskosten kerkbijdrage 1147,21 1150,00 671,68
kosten huishouding pastorie/ pastoriezaal 3499,13 3580,00 3399,50
Totaal Beheerskosten 10749,58 10705,00 9677,40
voordelig resultaat  2350,23
Totaal Lasten 114775,72 117825,00 107548,04
Baten  
Bijdrage parochianen    kerkbijdragen 26228,45 26000,00 27307,86
Bijdrage parochianen    collectes 8069,93 7000,00 7981,76
Overige diensten / rouw/ trouw/ stipendia/ offerkaarsen 14904,53 12750,00 19320,78
Totaal bijdrage parochianen 49202,91 45750,00 54610,40
Opbrengst uit bezittingen  deposito/sparen/ ./. Bankkosten/ 23822,72 28925,00 28530,06
Opbrengst uit Landerijen 17065,33 17945,00 16998,00
Begraafplaats Martinusparochie 10285,00 6000,00
Totaal opbrengsten uit bezittingen 51173,05 52870,00 45528,06
Functionele inkomsten +  bijdrage St. Norbertuskerk in pastoorskosten 9224,46 9216,00 7409,58
nadelig resultaat 5175,30 9989,00  
Totaal Baten 114775,72 117825,00 107548,04

toelichting:   
De totale lasten ( kosten ) zijn per saldo duidelijk binnen het budget gebleven, ruim E 3000,- lager dan verwacht.

Persoonskosten: Deze zi jn lager door minder verrichte werkzaamheden van de organis t/dirigenten.

Energie Pastorie : Di t jaar voor het eerst 'n resti tutie  van energieheffing  verworven voor de pastorie,van E . 880,= .

Energie Kerk:  Een verwachte toename bi j de  s tookkosten i s  ui tgebleven.

De kosten voor de nieuwe C.V, zi jn niet in de Staat Baten en lasten opgenomen.  De eerste termi jnbeta l ing

was  in december 2013, de tweede in januari  2014. Het totaa l  Euro  85.700,-  komt ten laste de opgebouwde reserve

hiervoor.  Van het Bisdom werd inmiddels  een subs idie van Euro 17.700,- ontvangen.

Parochieblad: De kosten zi jn di t jaar  deels  gecompenseerd door de aanloopreserve van 2012 te benutten. 
Deze  reserve bedraagt nu  Euro  0,00

De baten zi jn in totaa l  Euro 1600,- beneden de verwachting gebleven. Hiermee was  a l  grotendeels  rekeninggehouden.  

Opbrengsten uit bezittingen: Door de aanhoudende rentedal ing in 2013 zi jn  onze rente-inkomsten verder afgenomen.

Kerkbijdragen: Deze bleven vri jwel  gel i jk aan die van vorig jaar.  Er kwamen 'n paar nieuwe deelnemers  erbi j di t jaar.

Weekendcollectes, hier i s  toch  'n mooie toename  met Euro 1000,-te zien.

Overige diensten: Vooral  door de toename van de kerkel i jke ui tvaarten zien wi j hier een s tevige groei . Di t zi jn meesta l

deelnemers  aan de kerkbi jdrage die op leefti jd zi jn. Hun aanta l  bi jdragers  neemt af,hetzi j di rect hetzi j op termi jn, wanneer

de partner komt te overl i jden. Deze plaatsen worden zelden ingenomen door jonge(re) bi jdragers . Di t werkt in de nabi je

 toekomst toch negatief ui t voor onze inkomsten ui t de kerkbi jdragen.

Resultaat:  Het eerder geraamde negatieve resul taat van  Euro 9989,00-  is  beperkt tot Euro  5175,30 .

 

                    Staat van Baten en Lasten  Parochie  H.Norbertus Gennep 
Resultaat Boekjaar 2013 Resultaat begroting resultaat
Lasten boekjaar  2013 boekjaar 2013 boekjaar 2012
Bijdrage in salariskosten  pastoor aan Martinusparochie 4000,00 4500,00 4449,00
overige kosten/ organist/dirigent/assistentie/vrijwilligersverg. 270,00 400,00
Totaal Persoonskosten 4270,00 4900,00 4449,00
Energie kerkgebouw 4454,47 3400,00 3960,15
Energie Pastorie 1119,75 1000,00 1042,92
Verzekering  en zakelijke lasten Kerk 1072,10 2000,00 1650,73
Verzekering  en zakelijke lasten Pastorie 1415,06 800,00 909,88
Voorziening/afschrijving kerk 0,00 0,00 900,00
Onderhoudskosten Kerk en Pastorie 869,87 700,00 459,13
Totaal kosten Kerkelijke Gebouwen/Onroerend goed 8931,25 7900,00 8922,81
Kosten eredienst / altaar + kaarsen + bloemen 4041,57 4500,00 4698,18
Kosten pastoraal/ parochieblad/ bijeenk.vrijwilligers 3419,78 4000,00 2242,81
Kosten verplichte bijdragen Bisdom 4124,32 3700,00 3799,20
bestuur-/administratie-/representatie-/ kopieer-/automatiseringskosten 1828,93 1300,00 1057,11
porti/telefoon 495,50 600,00 616,35
abonnementen / inningskosten kerkbijdrage 290,37 200,00 166,35
Totaal Beheerskosten 2614,80 2100,00 1839,81
voordelig resultaat  46,39
Totaal Lasten 27401,72 27100,00 25998,20
Baten  
Bijdrage parochianen    kerkbijdragen 13140,03 12500,00 12853,07
Bijdrage parochianen    collectes 6099,02 4100,00 4031,99
Overige diensten / rouw/ trouw/ stipendia/ offerkaarsen 6509,75 5050,00 6583,29
Totaal bijdrage parochianen 25748,80 21650,00 23468,35
Opbrengst uit bezittingen  deposito/sparen/ ./. Bankkosten/ 1406,97 3500,00 2529,85
Totaal opbrengsten uit bezittingen 1406,97 3500,00 2529,85

nadelig resultaat 245,95 1950,00  
Totaal Baten 27401,72 27100,00 25998,20

toelichting:   
De totale lasten ( kosten ) zijn per saldo met  Euro  300,00  toegenomen.

Bijdrage Persoonskosten: De verrekening i s  lager vastgesteld  conform voorgaande jaren. Na verkoop pastorie

wordt di t herzien.

Energie Pastorie :  Lichte s ti jging, ondanks  de koude wintermaanden  van 2013

Energie Kerk:  Fl inke  toename stookkosten door koude en lange winter 2013.

Er i s  één c.v.ketel  vervangen door een nieuwe; kosten E 3000,-   .  De van het Bisdom ontvangen subs idie  i s  E 600,-

Het eindbedrag i s  geboekt ten laste van de opgebouwde reserve Onderhoud gebouwen.

Bijdrage Bisdom: Komt di t jaar hoger ui t door de omslagberekening over het betere resul taat van 2012.

Kosten Pastoraal: Kosten werkgroepen zi jn  hoger door  toename activi tei ten en de deelname eraan.

Parochieblad:  De kosten zi jn  150,00 hoger  dan begroot. De verrekening i s  op s tukspri js  met de Martinusparochie.

 

De baten zi jn per sa ldo hoger dan begroot, zo'n Euro  2000,- 

Opbrengst bezittingen: Door de s terke rentedal ing , ook nog in 2013 , op depos i to/sparen zi jn onze inkomsten 

hier meer dan gehalveerd.

Kerkdragen: Deze  zi jn met  ruim Euro 600,- toegenomen. De col lectes  laten  een fl inke  toename zien 

van bi jna  Euro 2000,-.

Overige diensten: Door meer kerkel i jke ui tvaarten zien wi j hier ook een  toename van bi jna  Euro 1450,-

Resultaat:  Het eerder geraamde negatieve resul taat van  Euro 1950,--  is nu   beperkt tot Euro  245,95
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Vroeger (9) “Mijn leven als misdienaar” 

 
 

Misdienaar “Gevaarlijk beroep”? 
 
Misdienaar met blaren 
Het was een ongeschreven wet, dat de oudste (langste) 
misdienaar het kruis mocht dragen bij processies, 
uitvaarten of als de kruisweg gebeden werd. Twee 
jongere (kortere) misdienaars liepen naast de 
kruisdrager, met de flambouwen. Dit attribuut vraag om 
enige toelichting. 
Flambouwen zijn processielantaarns die bestaan uit een 
stok met daar bovenop een soort glazen stolp (omhulsel), 
met binnenin een kaars. Heel vaak is dit geheel zo 
opgehangen dat het heen en weer kan schommelen. 
Bovenop bevindt zich een dekseltje dat als de kaars aan 
is, veelal gloeiend heet is. Ik kan mij nog heel goed 
herinneren dat Hentje, een heel jong misdienaartje, zag 
dat de kaars in de flambouw enigszins was scheefgezakt. 
In zijn onschuld pakte hij het dekseltje van de flambouw 
vast om de kaars even recht te zetten. Met een 
ijzingwekkende schreeuw liet hij zowel het dekseltje als 
de flambouw uit zijn handen vallen, waarvan het glas op 
de harde tegels met een kletterend geluid in duizend 
stukken uit elkaar spatte. Hilariteit alom! Resultaat: op 
duim en wijsvinger een paar flinke blaren….en maar één 
flambouw. De drager van een flambouw werd heel 
vroeger “Ceroferarius” genoemd. Ik weet echter heel 
zeker dat er op de Horst niet één misdienaar is geweest, 
die geweten heeft dat hij zo’n mooie naam droeg. 
 
Paaskaars 
In het verleden heb ik wel eens verteld dat wij met vijf 
broers tegelijk misdienaar waren. Dat dit vrij uniek was 
wisten we toen nog helemaal niet. Het kon dus gebeuren 
dat we met drie of vier en een enkele keer met vijf 
tegelijk “dienden”. Zo ook op een Paaszaterdag meen ik 

me te herinneren. Twee broers van me droegen de 
flambouwen, het kruis was voor mij en broer Wiel mocht 
de Paaskaars dragen. Nadat de pastoor in de Doopkapel 
wat wijwater gemaakt had en wat palmtakjes verbrand, 
werd ook de Paaskaars ontstoken. Het was een hele 
ceremonie en het duurde vrij lang. De gebeden werden 
ook nog eens door het zangkoor met hele lange uithalen 
herhaald.  
 
Wiel 
Broer Wiel was nog maar een mènneke en had dus de 
Paaskaars in zijn handen. Hij verveelde zich te pletter. Hij 
was gauw afgeleid en begreep van het latijn natuurlijk 
niks. Ten lange lesten ging hij maar een beetje met de 
paaskaars spelen. Het kaarsenvet dat boven op de 
paaskaars dreef liet hij een beetje “walsen” hij hield de 
kaars wat scheef zodat het hete kaarsvet wat heen en 
weer stroomde. Dat ging goed tot er een grote klodder 
heet kaarsenvet van de kaars precies in zijn oog viel. Hij 
schreeuwde als een mager varken dat geslacht wordt. 
Wij begrepen geen van allen waarom hij zo tekeer ging. 
Toen ik de kaars van hem had overgenomen wist hij met 
horten en stoten te vertellen dat er kaarsvet in zijn oog 
gekomen was. Een koorzanger “bekkerome” (Toon de 
bakker) die bij de Rode kruis colonne in Groesbeek was, 
hoorde hem schreeuwen en verleende eerste hulp. Met 
een grote doek om zijn hoofd werd hij naar de huisarts 
gebracht. Behalve een vervelende Pasen, heeft hij er 
verder niks aan overgehouden. 
 
Maart 2014 
Jan Eikholt (Gzn.)  
 

**** 
Gehoord in het bejaardenhuis:  
Twee bewoners hebben het over “fouten maken”  
Och… zegt een man van 78 tegen zijn buurman “als ik 
van mijn fouten had moeten  leren, was ik nu een genie 
geweest!” 
Over zelfkennis gesproken !! 

**** 
 
 

Volgende editie: 16 april (voor Pasen) 
 
De volgende Gennepenaar verschijnt op woensdag 16 
april. Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk 
dinsdag 8 april ingeleverd moet zijn bij de redactie; 
advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn 
doorgegeven aan printmarkt.eu. 
De verdere verschijningsdata zijn: 21 mei, 2 juli, 
3 september, 8 oktober, 12 november en 17 december. 
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