
 
 
Palmpasen met de kinderen 
Op Palmpasen, zaterdag 24 maart, knutselen we met de kinderen om 16.00 uur de 
Palmpasenkruisen in het buurthuis “Van Ons” aan het Norbertplein. Daarna eten we 
samen een broodje en vieren we om 17:45 uur de gezinsmis, die natuurlijk gezongen 
wordt door het kinderkoor. Van harte welkom! 
 
 
Met Christus lijden, sterven en verrijzen...de Goede Week!  
In de Goede Week die op Palmzondag begint herdenken we in de liturgie het lijden, 
sterven en verrijzen van Christus. Wij maken allemaal vormen van lijden mee: het 
kwaad bij mensen, oorlogen, moorden, conflicten, etc. Wij hebben daar rationeel 
geen antwoord op, wel vanuit ons geloof. De Kerk biedt ons een weg om met het 
lijden te leren leven. God wil geen gebrokenheid, Hij wil de dood en de zonden niet. 
Hij wil het leven. Hij wil ons weer heel maken, genezen!  
Daarom is Jezus mens geworden: om het kwaad, de dood en de zonden te 
overwinnen en de weg te openen naar het goede, naar het Leven. Jezus laat ons zien 
dat wij niet moeten blijven vastzitten in de gebrokenheid van de wereld en van 
onszelf. Wij moeten net als Hijzelf uit de dood opstaan.  
Jezus heeft zijn leven en zijn lijden gegeven voor ons. Hij leed voor de ander. Dat 
maakt het ook anders. De een lijdt voor een beter omgaan met het milieu, de ander 
voor zijn gezin, weer een ander voor de armoede in oorlogsgebieden. Het lijden kun 
je opdragen uit liefde voor de ander. Dan krijgt het lijden een heel andere betekenis. 
We lijden met Jezus, Hij ging ons voor. Daarom vieren wij de Goede Week: om het 
lijden, sterven en verrijzen van de wereld, van onszelf en bovenal van Christus een 
plaats te geven in ons eigen leven.  
De verdeling van de vieringen in de Goede Week is net zoals vorige jaren anders dan 
in de gewone weekenden, dus graag uw bijzondere aandacht zodat u niet aan een 
gesloten deur staat. Zie verderop in de Gennepenaar het overzicht.  
Mede namens de leden van het kerkbestuur wens ik u alvast Zalig Pasen toe! Pasen is 
het feest van verrijzenis, van een nieuw begin, zelfs over de grens van de dood heen. 
Het laat ons zien dat we ons niet moeten laten ontmoedigen in de wereld, maar dat 
er altijd weer hoop is. Van harte welkom om in onze beide kerken de Goede Week 
mee te vieren! Pastoor Kessels 
 

 
Vallen en weer opstaan! Sacrament van Verzoening 
Op maandag 26 maart is er tussen 18.00u-20.00u de gelegenheid om het Sacrament 
van Verzoening te ontvangen in de dagkapel van de Martinuskerk. In dit sacrament 
ontmoeten wij als gelovigen Onze Lieve Heer die steeds weer vergeeft. Het is 
tegenover Jezus dat je je zonden belijdt en het is dan ook de Heer die vergeving 
geeft, via de priester die de biecht hoort. De biecht is een sacrament, omdat door de 
absolutie Christus zelf de zondaar vergeeft. 
 

De Gennepenaar
 St. Norbertusparochie                                                                                             St. MartinusparochieGennep

Colofon
Bezorging:
* Martinusparochie 
   Mevr. Graat-Janssen
   T (0485) 51 22 01
* Norbertusparochie
   Dhr. Ploum
   T (0485) 51 19 83

Redactie:
E info@parochie-martinus-gennep.nl

Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
E info@printmarkt.eu

Maart 2018

Eerste H. Communie



De Gennepenaar 2

Gedoopt 
 

 
 
Jolijn van den Bekerom, dochter van Geert van den 
Bekerom en Anke Janssen, Langeweg. 
 
 
Communicanten stellen zich voor  
Op zaterdag 10 maart hebben onze communicanten zich 
voorgesteld aan de parochie in de Gezinsmis in de 
Norbertuskerk. Met dank aan de ouders, de werkgroep 
Communie en ons kinderkoor!  

Wij heten onze communicanten van harte welkom in 
onze parochie: Benjamin Bäumler, Karlijn van den Goor, 
Shanaya Every, Bram Spikmans, Evie Jilisen, Myrthe Roelofs, 
Sewerijm Kunicki, Ties Jaspers en Aukje Janssen. 

Museum de Crypte opent weer 
 
Op Tweede Paasdag, maandag 2 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 onder de St. Martinuskerk in 
Gennep. De ingang is aan de zij-ingang van de kerk. Een 
bijzonder museum waar in een ruime opstelling vele 
religieuze voorwerpen van vroeger en nu te zien zijn. 
Uniek zijn vier in kruissteek vervaardigde tapijten uit de 
19e eeuw; een daarvan is een meterslange loper met 14 
taferelen uit het leven van Mozes. Verder  400 Maria –
beelden en beeldjes uit de hele wereld; 80 nonnen in 
originele kleding; 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! Van 
harte welkom!!! 
Groepen kunnen op aanvraag ook op andere dagen dan op 
zondag het museum bezoeken. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met: info@museumdecrypte.nl of op tel.nr.: 
0485-511888. Toegangsprijs museum: € 2.50 per persoon; 
kinderen € 1,-  
 
 

Penningmeester stopt... 
 
Wij vinden het jammer dat 
onze penningmeester Frits 
Sanders heeft besloten om te 
stoppen als kerkbestuurslid. 
Hij was op 1 november 2016 
begonnen als penningmeester 
van onze beide parochies H. 
Martinus en H. Norbertus. Frits 
kon de functie als penning-
meester binnen het kerk-
bestuur niet meer combineren 
met zijn thuis- en werksituatie.  
Wij willen hem bij deze van harte bedanken voor zijn 
inzet voor onze parochiegemeenschap! Frits, bedankt! 
Het kerkbestuur. 
 
 
Nieuwe penningmeester gevraagd 
 
Wij hebben een nieuwe penningmeester hard nodig. 
Wie zou de parochiegemeenschap willen ondersteunen 
met zijn/haar hulp? 
 
Wat houdt dit concreet in? Dat hij of zij een financiële 
achtergrond heeft en in zijn of haar taken gesteund zal 
worden door onze financiële administrator Leo van 
Schayk. Deze laatste zorgt met name voor het jaarverslag 
en de begroting, de financiële administratie, de bijdragen 
parochianen etc. 
De taken van een penningmeester bestaan uit het 
beheren van de financiën van de beide parochies. De 
penningmeester is als kerkbestuurslid aanwezig bij de 
vergaderingen (zo’n 6 keer per jaar). Hij communiceert  
goed met de financiële administrator. Een kerkbe-
stuurslid “zit” meestal vier jaar; daarna kan de functie 
eventueel met eenzelfde periode worden verlengd.  
Iemand die geïnteresseerd is voor deze functie binnen 
het bestuur kan dit kenbaar maken bij pastoor Kessels 
(voorzitter), of bij één van 
de andere leden:  
Riet Graat (vicevoorzitter); 
Holger Rodoe (secretaris); 
Dory Murray (lid) en 
Monique Rutten (lid).  
 

 
Uw inzet is van grote waarde voor de  

parochiegemeenschap! 
 
 

Herhaalde oproep: Kerkbestuurslid 
Gennep-Zuid gevraagd 
 
In de Gennepenaar van november vorig jaar, alsmede 
enkele malen tijdens de Eucharistievieringen, is er een 
oproep gedaan voor een nieuw kerkbestuurslid. Bij deze 
een herhaalde oproep. 
 
We zoeken momenteel een kerkbestuurslid in Gennep-
Zuid. Het is namelijk voor de parochianen van de 
H.Norbertusparochie belangrijk dat ze een vertegen-
woordiger hebben in het kerkbestuur, als opvolger van 
Frans Welles. Daarbij komt ook nog dat Monique Rutten 
uit Gennep-Zuid aftredend lid is. Dus de noodzaak dat er 
een vertegenwoordiger uit Gennep-Zuid komt is hoog! 
Wat houdt dit concreet in? In het kerkbestuur zijn er 
vaste taken zoals ‘vicevoorzitter’, ‘secretaris’ of ‘penning-
meester’. Maar er zijn ook kerkbestuursleden nodig die 
zich bezig houden met pastorale zaken zoals: 
parochieblad, public relations, gezinsmissen, vrijwilligers 
etc. Iemand die geïnteresseerd is voor deze functie 
binnen het bestuur kan dit kenbaar maken bij pastoor 
Kessels (voorzitter), of bij één van de andere leden: Riet 
Graat (vicevoorzitter); Holger Rodoe (secretaris); Dory 
Murray (lid); Monique Rutten (lid).  
 

De parochiegemeenschap, dat zijn wij samen. 
Als iedereen denkt: dat doet een ander wel.... 

Laat daarom uw hart spreken! 
Besef dat uw inzet van grote waarde is! 

 
 
 Volgende edities 
 
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 25 april; 30 
mei; 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 16 april. 
 
 
Kalender 2018 
 
Za 24-03 16.00 Knutselen Palmpasen en gezinsmis 
Ma 26-03 18.00 Sacrament van Verzoening dagkapel   
Zo 08-04 10.00 Eerste H. Communie  
Za 14-04  Christoffeldag vormelingen 
Zo 15-04 10.00 Jubileumviering Dameskoor 
Zo 27-05 10.00 H. Vormsel  
Zo 10-06 10.30 Openluchtmis Groes i.v.m. 
   200-jarig jubileum Harmonie 
Zo 24-06 10.00 Dankviering en autozegening 
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Verlies en Winstrekening 2017 
Parochie H. Norbertus Gennep       
Omschrijving         Boekjaar Begroting  Vorig boek- 
  2017 boekjaar  jaar  2016 
LASTEN       
Persoonskosten 11.667,60 11.250,00 7.088,08 
Kosten Kerkelijke gebouwen (energie,verzekering + belastingen) 4.287,66 5.550,00 5.741,15 
Bankkosten 597,51 550,00 526,38 
Kosten eredienst 1.970,78 2.100,00 2.183,61 
Kosten pastoraal (werkgroepen, parochieblad ,vrijwilligersdag) 1.739,71 3.350,00 2.789,26 
Verplichte en vrijwillige bijdragen aan het Bisdom 3.780,00 3.800,00 3.780,00 
Beheerskosten:  Administratie/secretariaat 695,10 650,00 1.272,76 
                               :  Representatie 166,15 450,00 574,09 
                               :  Porti en Telefoonkosten 556,71 400,00 416,81 
                               :  Overige beheerskosten 846,98 700,00 738,30 
TOTAAL LASTEN 26.308,20 28.800,00 25.110,44 
        
BATEN       
Bijdragen parochianen / Kerkbijdragen 11.728,31 11.850,00 12.069,58 
Collectes eigen kerk 3.344,74 3.750,00 3.893,18 
Stipendia ( leesmissen) 1.299,00 1.500,00 1.727,00 
Huwelijken 0,00 0,00 0,00 
Uitvaarten 4.336,58 2.400,00 2.513,64 
Offerblokken en kaarsen  521,96 650,00 625,82 
TOTAAL BIJDRAGEN PAROCHIANEN 21.230,59 20.150,00 20.829,22 
        
Opbrengst beleggingen/Rente spaarrekeningen/Kerkzaal 1.597,30 1.950,00 2.083,33 
        
TOTAAL LASTEN 26.308,20 28.800,00 25.110,44 
TOTAAL BATEN 22.827,89 22.100,00 22.912,55 
        
SALDO VERLIES 3.480,31 6.700,00 2.197,89 

  
    

Toelichting        
LASTEN 

  
  

Kerkelijke gebouwen:  De gewone onderhoudskosten Kerkgebouw bleven binnen het budget. Er is 
in het afgelopen jaar groot onderhoud uitgevoerd aan het kerkgebouw, o.a. het dak, gevelreiniging  
en impregneren en schilderwerk. De kosten: € 38.000.- minus subsidie van het Bisdom, zijn ten laste  
van de in het verleden opgebouwde Reserve Groot onderhoud geboekt. 

 
  

Persoonskosten: Dit jaar werd het aandeel van de parochie in de pastoorkosten met € 4.000.- aangepast.  
Dit wordt verrekend met de Martinusparochie, waar de pastoor op de  loonlijst staat.   
Beheerskosten: per saldo 'n  lichte toename: porti/telefoonkst. namen sterker toe. De overige beheers- 
kosten door de vervanging van de oude kopieer/printer en door 'n meerjaren order voor acceptgiro's. 
BATEN:  De bijdragen van de parochianen zijn wat lager bij Kerkbijdragen, bij Collecten Eigen Kerk  en  
bij Stipendia (lezen H. mis) Door toename bij Uitvaarten laat het Totaal BATEN hier toch 'n stijging zien. 
Opbrengst beleggingen:  De renteopbrengsten zijn verder geminimaliseerd. De incidentele verhuur  
van de kerkzaal in 2017 leverde  hier extra baten op. 

  
  

De dagelijkse beheerders van de Norbertusparochie zijn extra alert op de kosten. Waar het kan en het  
ook verantwoord is  worden klussen door vrijwilligers gedaan. 

 
  

  
  

  
L.H.J van Schayk, Financiële Administratie Parochies Gennep       
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L.H.J van Schayk, Financiële Administratie Parochies Gennep       

Verlies en Winstrekening 2017 
Parochie H. Martinus Gennep       
Omschrijving         Boekjaar Begroting  Vorig boek- 
  2017 boekjaar  jaar  2016 
LASTEN       
        
Persoonskosten 52.913,82 49.092,00 50.495,45 
Kosten Kerkelijke gebouwen (Energie, Verzekering, Belastingen en       
Gemeente- en Waterschapslasten op landerijen) 30.328,78 23.425,00 22.236,79 
Bankkosten 740,42 705,00 722,60 
Kosten eredienst 3.573,37 3.450,00 4.526,03 
Kosten pastoraal (werkgroepen, parochieblad, vrijwilligersdag) 3.295,77 6.175,00 4.569,55 
Verplichte en vrijwillige bijdragen aan het Bisdom 15.927,20 16.075,00 16.138,91 
Begraafplaats kosten  (onderhoud + Waterleidingmij.) 1.325,42 2.250,00 1.448,47 
Beheerskosten:  Administratie/secretariaat 1.725,87 1.800,00 2.315,07 
                               :  Kopieerkosten /  drukwerk 1.119,11 1.750,00 1.377,50 
                               :  Representatie 373,07 500,00 3.793,50 
                               :  Porti en telefoonkosten 1.594,69 1.550,00 1.566,69 
                               :  Overige beheerskosten 1.311,18 1.210,00 1.276,96 
        
TOTAAL LASTEN 114.228,70 107.982,00 110.467,52 
        
        
        
BATEN       
Bijdragen parochianen / Kerkbijdragen 21.278,49 19.500,00 21.335,67 
Collectes eigen kerk 9.871,03 11.225,00 10.887,90 
Stipendia (leesmissen) 3.548,00 2.500,00 2.775,00 
Huwelijken 520,15 0,00 0,00 
Uitvaarten 4.603,40 5.000,00 4.594,61 
Offerblokken en kaarsen  1.654,35 1.900,00 2.080,32 
TOTAAL BIJDRAGEN PAROCHIANEN 41.475,42 40.125,00 41.673,50 
        
Opbrengst Landerijen 18.644,44 18.644,44 18.648,25 
Rente obligaties 12.804,64 12.803,00 12.804,64 
Rente Spaarrekeningen 2.744,79 4.500,00 6.623,96 
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN  EN BELEGGINGEN 34.193,87 35.947,44 38.076,85 
        
INCIDENTELE BATEN 41,88 0,00 47,46 
FUNCTIONELE INKOMSTEN 48,00 160,00 120,00 
        
Begraafplaats/ Grafrechten (nieuw of verlenging) 4.800,00 4.800,00 6.340,00 
Begraafplaats / Bijdrage ruimingskosten  690,00 460,00 750,00 
TOTAAL BEGRAAFPLAATS BATEN 5.490,00 5.260,00 7.090,00 
        
TOTAAL LASTEN 114.228,70 107.982,00 110.467,52 
TOTAAL BATEN 81.249,17 81.492,44 87.007,81 
        
SALDO VERLIES 32.979,53 26.489,56 23.459,71 
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Toelichting op de Verlies en Winst rekening  2017 Parochie H. Martinus 
  

  
  

LASTEN 
  

  
Kerkelijke gebouwen:  
Extra onkosten 2017; achterstallig onderhoud  Mariakapel aan de Groes  € 4.000,-, voor de ernstig 
defecte CV leiding benedenetage pastorie, noodreparatie, onderzoek en herstelwerk  € 2700,-. 
Hogere jaarafrekening energie € 3000,- over 2017. Ruim lagere verzekeringspremie in 2017:  € 2350,- 
Kosten Eredienst: Hier 'n lichte toename t.o.v. de begroting. 

 
  

Kosten pastoraal (werkgroepen, parochieblad, vrijwilligersdag) Hier lagere kosten door een  
donatie voor het parochieblad van € 2400,- en een lagere uitgave voor de Vrijwilligersdag € 850,- 
Beheerskosten: Voornamelijk minder kopieerkosten € 630,- De overige posten bleven vrijwel gelijk. 
  

  
  

BATEN 
  

  
Bijdrage Parochianen: kerkbijdrage+Stipendia iets hoger; Collectes zijn wat lager: Per saldo plus € 1350,- 
Opbrengst landerijen: Is conform  begroting. In 2018 meer pachtopbrengst door aanpassing pachtgeld. 
Rente obligaties:  Deze zijn vastrentend, e.e.a. is conform de begroting 

 
  

Rente Spaarrekeningen:  Wederom 'n lagere opbrengst door minimalisering van de spaarrente in 2017 
Ook het aanspreken van onze reserves vanwege groot onderhoud Kerkplein was hierop van invloed.  
Begraafplaats. Deze opbrengst komt voor rekening van de nieuwe begravingen alsmede  aan  de 
verlenging  van de grafrechten. 

  
  

Verlies en Winst: Het Verliessaldo is vooral door de extra onkosten hoger uitgevallen dan begroot. 
  

  
  

Het kerkbestuur heeft recent stappen ondernomen om via belegging van een deel van onze reserves   
de baten te verbeteren. Ook zijn per 1.1.2018 enkele tarieven voor onze diensten wat verhoogd. 
  

  
  

L.H.J van Schayk, Financiële Administratie Parochies Gennep 
  

  
        

 
Verklaring kerkbestuur: 
Beide administraties zijn door een kascontrolecommissie gecontroleerd. De jaarrekeningen zijn vastgesteld in de 
kerkbestuursvergadering van 6 maart 2018 en ter goedkeuring opgestuurd naar het Bisdom Roermond. 
Wij danken dhr. van Schayk voor de accurate en prompte vervaardiging van deze cijfers! Tevens danken wij het 
kerkbestuur die al haar vaardigheden inzet om in deze niet gemakkelijke tijd het beste te betekenen voor onze parochies. 
Natuurlijk danken wij ook iedereen die op welke manier dan ook de parochie financieel ondersteunt ofwel door inzet als 
vrijwilliger op de kosten bespaart. Dank! 
 
 

Om op termijn financieel de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, 
vraagt het kerkbestuur om uw hart te laten spreken en uw kerk, 

uw parochiegemeenschap, te steunen. 
 

Aan allen, die de parochies reeds steunen, zeggen we: Dank u wel!!! 
Aan allen die erover nadenken de kerk (ook) in financiële zin mee te dragen, moedigen we 

aan een bedrag over te maken! 
 

Bijdrage voor H.Martinus kunt u storten op IBAN: NL 95 RABO 0135036119 
Bijdrage voor H.Norbertus kunt u storten op IBAN: NL 61 RABO 0140610642 

 
Of kerken open blijven is enkel en alleen afhankelijk van de betrokkenheid van de mensen 

die er wonen! Of er in de toekomst kerken in de buurt zijn…hangt van uw bijdrage af! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koren en diensten 
 
Let op!!! De verdeling van de vieringen in de Goede Week is anders dan in de gewone weekenden, dus 
graag uw bijzondere aandacht zodat u niet aan een gesloten deur staat: 
 
Za 24-03 17.45 uur  Norbertuskerk  Palmpasenviering. Gezinsmis met het Kinderkoor 
Zo 25-03 10.00 uur Martinuskerk  Palmzondag. Samenzang 
Ma 26-03 18.00-20.00u   Martinuskerk  Biechtgelegenheid dagkapel Martinuskerk  
Do 29-03 19.00 uur Martinuskerk  Witte Donderdag. Dameskoor 
Vr 30-03 14.30 uur Norbertuskerk  Goede Vrijdag. Kruiswegviering “Dichterbij” 
  15.00 uur Martinuskerk  Goede Vrijdag. Kruiswegviering 
  19.00 uur Martinuskerk  Goede Vrijdag. Herdenking lijden en sterven van de Heer 
Za 31-03 16.00 uur Norbertuskerk          Gebedsviering “Dichterbij” 

19.00 uur Martinuskerk  Paaswake. Dameskoor  
Zo 01-04   11.00 uur Norbertuskerk   Pasen. Gemengd koor en Gelegenheidskoor 
Ma 02-04 10.00 uur Martinuskerk  Paasmaandag. Samenzang 
Za 07-04 17.45 uur Norbertuskerk   Gregoriaans koor 

19:00 uur Martinuskerk  Samenzang 
Zo 08-04 10:00 uur Martinuskerk  1e H.Communie m.m.v. Harmonie en Kinderkoor. Na de  
       Mis trekken we naar de kapel aan de Touwslagersgroes. 
 
Za 14-04 16.00 uur Norbertuskerk         Gebedsviering “Dichterbij”  
  17.45 uur Norbertuskerk      Samenzang        
  19:00 uur Martinuskerk  Samenzang 
Zo 15-04 10:00 uur Martinuskerk  Jubileumviering Dameskoor  
 
Za 21-04 17.45 uur Norbertuskerk      Koor Esperance        
  19:00 uur Martinuskerk  Samenzang 
Zo 22-04 10:00 uur Martinuskerk  Herenkoor  
 
Za 28-04 16.00 uur Norbertuskerk         Gebedsviering “Dichterbij”  
  17.45 uur Norbertuskerk      Gemengd koor        
  19:00 uur Martinuskerk  Samenzang 
Zo 29-04 10:00 uur Martinuskerk  Samenzang  
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  17.45 uur Norbertuskerk      Gemengd koor        
  19:00 uur Martinuskerk  Samenzang 
Zo 29-04 10:00 uur Martinuskerk  Samenzang  

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 
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In memoriam 
 

Jan  
Eikholt 

 
 

* 23-02-1936 
† 19-02-2018 

 
 
Jan, mijn lief, mijn 
maatje is er niet 
meer. In december 
27 jaar geleden 
begon ONS leven. 
Van 1990 tot 1992 
woonden we in 
Nijmegen. In 1992 
zijn we naar Gennep 
verhuisd en in 1995 
zijn we getrouwd. 
We hebben gedurende deze 27 gelukkige jaren veel 
gelachen maar soms ook gehuild. Toen Jan in de VUT 
ging is hij een natuurgidsen cursus gaan volgen. Dat was 
een gouden greep. Het gidsen en wandelingen leiden 
was echt zijn ding. De liefde voor de natuur is hem met 
de paplepel ingegoten. Als kind, en zelfs later als vol-
wassene, was hij altijd in de Bruuk te vinden. Hij ging op 
trekzakles en speelde de sterren van de hemel. We 
hebben mooie vakanties gehad samen met Ger en 
Gonny, in Tsjechië, Slowakije, Frankrijk, Engeland, 
Duitsland, Sassel in Luxemburg en Italië. We hebben er 
erg van genoten. Samen een boswandeling maken, of 
schupen op een rommelmarkt, waar Jan altijd wel een 
kruisbeeld vond die hij nog niet had. Of een stuk oud 
boerengereedschap. Hij knapte dat dan op en kwam bij 
de rest van de verzameling. Toen onze kleinkinderen 
geboren werden, Puck, Lucas, Emma en Sophie was hij zo 
trots als een pauw. Hij leerde hen alles over de natuur en 
gaf zelfs les op de basisschool van onze kleinkinderen 
over de natuur en 2e Wereldoorlog. De kinderen hingen 
aan zijn lippen. De laatste jaren ging het wat slechter met 
zijn gezondheid. Hij had hartfalen. Een ICD werd bij hem 
geïmplanteerd en deze heeft hem al 5 keer gered. “Ik leef 
in reservetijd“ zei hij dan, “dus geniet van het leven”. De 
natuurwandelingen die hij zo graag deed moest hij steeds 
vaker afzeggen. Dat deed hem veel pijn. Toch bleef hij 
optimistisch. Hoe ziek hij ook was hij zei altijd “toch lach 
ik nog elke dag”. Hij genoot ook van de kopjes koffie die 
wij dronken op donderdag bij Babbels. En op zondag daar 
een hapje eten. Maar zelf kon hij ook goed koken. Elke 
dag als ik van het werk thuis kwam had hij een heerlijke 
maaltijd klaargemaakt. Ook al was de koelkast bijna leeg, 
toch kreeg hij het voor elkaar iets lekkers in elkaar te 
draaien. Wij waren maatjes, elke dag zeiden we tegen 

elkaar dat we van elkaar hielden. Zelfs op maandag, de 
dag van overlijden.  
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven het doet ons 
goed. Zeg elke dag tegen je lief dat je van hem of haar 
houdt. Er komt een dag dat het niet meer kan. Jan, mijn 
lief, ik hou van je. Waar je ook naar toe gaat, duut hin. 
 
May, kinderen en kleinkinderen 
 
 
In memoriam 
 

Jan Roelofs 
 

* 09-02-1943 
† 21-02-2018 

 
Geboren op de hei, 
bij de Overasseltse 
vennen, heeft Jan 
een hele fijne jeugd 
gehad. Het leven op 
de boerderij, samen 
met zijn ouders en 
zussen, was niet altijd 
even makkelijk, maar 
is hem altijd een 
dierbare herinnering 
gebleven.  
Op de Overasseltse kermis heeft hij Ria ontmoet. Na een 
stevige verkeringstijd, waarbij Jan met de brommer naar 
Ria toe kwam, zijn ze in 1966 getrouwd. Jan is na zijn 
diensttijd gaan werken in Gennep, bij Jansen de Smid, 
wat later als LMC Gennep is verder gegaan. Hier heeft hij 
zijn hele leven gewerkt, altijd klaar staand voor zijn 
klanten uit de wijde omtrek. Niemand deed vergeefs een 
beroep op hem. Jan en Ria kregen samen twee kinderen, 
Trudy en Marianne. Hoewel het werk voorop kwam, 
waren zijn kinderen hem heilig. Samen met zijn gezin ging 
Jan graag naar de zee, naar “het kleine huisje”. Trouw 
iedere 14 dagen werd er op en neer gereden. Ook daar 
was Jan altijd bezig. Het treintje was zijn grote trots. Later 
kwamen er kleinkinderen, Lars en Nina. Voor hen was Jan 
de liefste opa die er maar kon zijn, van opa mocht bijna 
alles. Jan was altijd in de weer. Na zijn pensioen werkte 
hij veel in de moestuin of ging hij wandelen met Sjinny. 
De laatste tijd ging zijn gezondheid achteruit, maar dat 
zijn leven zo abrupt zou eindigen had niemand verwacht. 
We zullen Jan, pap en opa voor altijd in ons hart 
meenemen. 
 
Ria, Trudy, Marianne en John, Lars, Nina 
 

 

In memoriam 
 

Louis van der Zeeuw 
 

* 26-07-1938 
† 23-02-2018 

 
 
In de laatste week van 
Louis’ leven heeft hij nog 
diverse mooie momenten 
beleefd waarvan hij met 
ons, op zijn eigen wijze, 
enorm genoot. Vrijdag 
nog een uitstapje naar 
Boxmeer, zondag samen 
gegeten in ‘t Zwaantje in 
Mook, aansluitend op 
bezoek bij zijn tweeling-
broer Robert in Ede-Wageningen en maandag bezoek 
van zijn jongste broer Bert en schoonzus Nellie. 
Hij is geboren en getogen in Gennep in een groot gezin 
met zeven kinderen en opgegroeid in de oorlogsjaren 
aan de Nijmeegseweg. Louis was een man van weinig 
woorden. In zijn jonge jaren ging hij er graag op uit met 
zijn kameraden, zwemmen en ‘bootjes pikken’ in de 
Maas, duiken vanaf de hoge baggermolen in de Paesplas, 
voetballen en scoren in de spits bij Vitesse ’08. 
Onvergetelijk waren ook de vele ritten met het paard van 
Jan Linders naar de hoefsmid in Ottersum, aansluitend 
nog een extra rondje over de Markt in Gennep en langs 
zijn ouderlijk huis, waar zijn broers en zussen de grootste 
schik hadden als Louis genietend voorbij kwam rijden. 
Zijn broer Bert vertelde dat er met de feestdagen in 
Gennep een met groene zeep ingesmeerde hoge mast 
werd neergezet waar de rauw-douwers in mochten 
klimmen om de ham uit de top te halen. Dat lukte maar 
twee jongemannen uit heel Gennep: Bèr Weber en Louis 
van der Zeeuw. “Geluk gehad!” riep Bert dan tegen hem, 
maar de feesten daarna kreeg hij het telkens wéér voor 
elkaar. Op 19-jarige leeftijd ging Louis in 1957 met zijn 
vrienden uit Gennep naar de nieuwste “attractie” de 
Maria Roepaen in Ottersum, waar leuke jonge zusters 
schenen te werken. Daar werd hij verliefd op Maria, met 
wie hij in 1963 in haar geboorteplaats Deurne trouwde. 
Het echtpaar vestigde zich in de Emmastraat te Gennep 
en werd daar al snel verblijd met de geboortes van John 
en Dyonne. In 1968 verhuisde het jonge gezin naar de 
Vogelbuurt, waar zij werden opgenomen in de Molukse 
gemeenschap. Maria was toen al regelmatig ziek, wat 
Louis heel erg zwaar viel. Met veel inzet van hemzelf èn 
de hulp van de (schoon)familie en de Molukse gezinnen, 
lukte het toch om de kinderen goed op te laten groeien. 
Trots was Louis op zijn hechte band met de Molukkers in 
de wijk, waar hij de bijnaam “Maluku” heeft gekregen. 

Veel voldoening kreeg hij door zich vele jaren vrijwillig 
voor de kerk in te zetten. Zielsgelukkig was hij toen hij 
opa werd van Julan, Roza en Skip. De laatste jaren waren 
erg zwaar voor Louis doordat Maria in februari 2015 
overleed. Dit verlies kon hij maar niet verwerken. Zijn 
verdriet was doorlopend voelbaar in ons hart. Veel steun 
heeft Louis onder andere gehad van enkele vrienden 
waarvan wij Arie, Fons en Bert willen noemen en 
bedanken. Dankbaar en trots zijn wij op onze geweldige 
vader en opa, waarvan wij heel goed beseffen wat hij 
allemaal voor ons heeft gedaan. Diep respect! Pap, wij 
zullen jou nooit vergeten en blijven eren. Jij leeft voort in 
ons en in jouw kleinkinderen Julan, Roza en Skip. 

‘Maluku’ banyak2 terima kasih! 
Mede namens ons pap bedanken wij al onze familie-
leden, vrienden, kennissen uit de Nederlandse en 
Molukse gemeenschap, de thuiszorg en met name 
Tonnie en Bernadette, de kerk en Vocal Group 
Immanuel. Wij voelen ons intens door jullie gesteund. 
 
John en Dyonne 
 
 
 
Verwarming Martinuskerk 
 
Beste parochianen. Wij 
kijken terug op enkele 
dagen met koude 
temperaturen en wellicht 
zult u gemerkt hebben 
dat de verwarming van de 
Martinuskerk het moeilijk heeft gehad tijdens deze 
winterperiode. Waar de vorige winter vele mensen het 
‘te warm’ vonden in de kerk is het deze winter helaas 
omgedraaid. Dat is uiteraard niet de bedoeling. 
Wij hebben het geluk een prachtige grote kerk te 
hebben, maar de keerzijde is dat het een flinke ruimte is 
die we moeten opwarmen. Wij doen gedurende de 
wintermaanden ons best om zo behaaglijk mogelijke 
temperaturen te krijgen tijdens vieringen op 
zaterdag/zondag en uitvaarten. Dat is ons – ondanks het 
extra aantal opwarmuren – niet altijd gelukt.  
Wij gaan samen met de installateur nog eens goed kijken 
naar de instellingen van de verwarming om dit in het 
vervolg te voorkomen. 
Het kerkbestuur wil u voor deze ongemakken excuses 
aanbieden en wij hopen op uw begrip. Hartelijk dank! 
 
Namens het kerkbestuur, 
Pastoor Kessels 
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In memoriam 
 

Jan  
Eikholt 

 
 

* 23-02-1936 
† 19-02-2018 

 
 
Jan, mijn lief, mijn 
maatje is er niet 
meer. In december 
27 jaar geleden 
begon ONS leven. 
Van 1990 tot 1992 
woonden we in 
Nijmegen. In 1992 
zijn we naar Gennep 
verhuisd en in 1995 
zijn we getrouwd. 
We hebben gedurende deze 27 gelukkige jaren veel 
gelachen maar soms ook gehuild. Toen Jan in de VUT 
ging is hij een natuurgidsen cursus gaan volgen. Dat was 
een gouden greep. Het gidsen en wandelingen leiden 
was echt zijn ding. De liefde voor de natuur is hem met 
de paplepel ingegoten. Als kind, en zelfs later als vol-
wassene, was hij altijd in de Bruuk te vinden. Hij ging op 
trekzakles en speelde de sterren van de hemel. We 
hebben mooie vakanties gehad samen met Ger en 
Gonny, in Tsjechië, Slowakije, Frankrijk, Engeland, 
Duitsland, Sassel in Luxemburg en Italië. We hebben er 
erg van genoten. Samen een boswandeling maken, of 
schupen op een rommelmarkt, waar Jan altijd wel een 
kruisbeeld vond die hij nog niet had. Of een stuk oud 
boerengereedschap. Hij knapte dat dan op en kwam bij 
de rest van de verzameling. Toen onze kleinkinderen 
geboren werden, Puck, Lucas, Emma en Sophie was hij zo 
trots als een pauw. Hij leerde hen alles over de natuur en 
gaf zelfs les op de basisschool van onze kleinkinderen 
over de natuur en 2e Wereldoorlog. De kinderen hingen 
aan zijn lippen. De laatste jaren ging het wat slechter met 
zijn gezondheid. Hij had hartfalen. Een ICD werd bij hem 
geïmplanteerd en deze heeft hem al 5 keer gered. “Ik leef 
in reservetijd“ zei hij dan, “dus geniet van het leven”. De 
natuurwandelingen die hij zo graag deed moest hij steeds 
vaker afzeggen. Dat deed hem veel pijn. Toch bleef hij 
optimistisch. Hoe ziek hij ook was hij zei altijd “toch lach 
ik nog elke dag”. Hij genoot ook van de kopjes koffie die 
wij dronken op donderdag bij Babbels. En op zondag daar 
een hapje eten. Maar zelf kon hij ook goed koken. Elke 
dag als ik van het werk thuis kwam had hij een heerlijke 
maaltijd klaargemaakt. Ook al was de koelkast bijna leeg, 
toch kreeg hij het voor elkaar iets lekkers in elkaar te 
draaien. Wij waren maatjes, elke dag zeiden we tegen 

elkaar dat we van elkaar hielden. Zelfs op maandag, de 
dag van overlijden.  
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven het doet ons 
goed. Zeg elke dag tegen je lief dat je van hem of haar 
houdt. Er komt een dag dat het niet meer kan. Jan, mijn 
lief, ik hou van je. Waar je ook naar toe gaat, duut hin. 
 
May, kinderen en kleinkinderen 
 
 
In memoriam 
 

Jan Roelofs 
 

* 09-02-1943 
† 21-02-2018 

 
Geboren op de hei, 
bij de Overasseltse 
vennen, heeft Jan 
een hele fijne jeugd 
gehad. Het leven op 
de boerderij, samen 
met zijn ouders en 
zussen, was niet altijd 
even makkelijk, maar 
is hem altijd een 
dierbare herinnering 
gebleven.  
Op de Overasseltse kermis heeft hij Ria ontmoet. Na een 
stevige verkeringstijd, waarbij Jan met de brommer naar 
Ria toe kwam, zijn ze in 1966 getrouwd. Jan is na zijn 
diensttijd gaan werken in Gennep, bij Jansen de Smid, 
wat later als LMC Gennep is verder gegaan. Hier heeft hij 
zijn hele leven gewerkt, altijd klaar staand voor zijn 
klanten uit de wijde omtrek. Niemand deed vergeefs een 
beroep op hem. Jan en Ria kregen samen twee kinderen, 
Trudy en Marianne. Hoewel het werk voorop kwam, 
waren zijn kinderen hem heilig. Samen met zijn gezin ging 
Jan graag naar de zee, naar “het kleine huisje”. Trouw 
iedere 14 dagen werd er op en neer gereden. Ook daar 
was Jan altijd bezig. Het treintje was zijn grote trots. Later 
kwamen er kleinkinderen, Lars en Nina. Voor hen was Jan 
de liefste opa die er maar kon zijn, van opa mocht bijna 
alles. Jan was altijd in de weer. Na zijn pensioen werkte 
hij veel in de moestuin of ging hij wandelen met Sjinny. 
De laatste tijd ging zijn gezondheid achteruit, maar dat 
zijn leven zo abrupt zou eindigen had niemand verwacht. 
We zullen Jan, pap en opa voor altijd in ons hart 
meenemen. 
 
Ria, Trudy, Marianne en John, Lars, Nina 
 

 

In memoriam 
 

Louis van der Zeeuw 
 

* 26-07-1938 
† 23-02-2018 

 
 
In de laatste week van 
Louis’ leven heeft hij nog 
diverse mooie momenten 
beleefd waarvan hij met 
ons, op zijn eigen wijze, 
enorm genoot. Vrijdag 
nog een uitstapje naar 
Boxmeer, zondag samen 
gegeten in ‘t Zwaantje in 
Mook, aansluitend op 
bezoek bij zijn tweeling-
broer Robert in Ede-Wageningen en maandag bezoek 
van zijn jongste broer Bert en schoonzus Nellie. 
Hij is geboren en getogen in Gennep in een groot gezin 
met zeven kinderen en opgegroeid in de oorlogsjaren 
aan de Nijmeegseweg. Louis was een man van weinig 
woorden. In zijn jonge jaren ging hij er graag op uit met 
zijn kameraden, zwemmen en ‘bootjes pikken’ in de 
Maas, duiken vanaf de hoge baggermolen in de Paesplas, 
voetballen en scoren in de spits bij Vitesse ’08. 
Onvergetelijk waren ook de vele ritten met het paard van 
Jan Linders naar de hoefsmid in Ottersum, aansluitend 
nog een extra rondje over de Markt in Gennep en langs 
zijn ouderlijk huis, waar zijn broers en zussen de grootste 
schik hadden als Louis genietend voorbij kwam rijden. 
Zijn broer Bert vertelde dat er met de feestdagen in 
Gennep een met groene zeep ingesmeerde hoge mast 
werd neergezet waar de rauw-douwers in mochten 
klimmen om de ham uit de top te halen. Dat lukte maar 
twee jongemannen uit heel Gennep: Bèr Weber en Louis 
van der Zeeuw. “Geluk gehad!” riep Bert dan tegen hem, 
maar de feesten daarna kreeg hij het telkens wéér voor 
elkaar. Op 19-jarige leeftijd ging Louis in 1957 met zijn 
vrienden uit Gennep naar de nieuwste “attractie” de 
Maria Roepaen in Ottersum, waar leuke jonge zusters 
schenen te werken. Daar werd hij verliefd op Maria, met 
wie hij in 1963 in haar geboorteplaats Deurne trouwde. 
Het echtpaar vestigde zich in de Emmastraat te Gennep 
en werd daar al snel verblijd met de geboortes van John 
en Dyonne. In 1968 verhuisde het jonge gezin naar de 
Vogelbuurt, waar zij werden opgenomen in de Molukse 
gemeenschap. Maria was toen al regelmatig ziek, wat 
Louis heel erg zwaar viel. Met veel inzet van hemzelf èn 
de hulp van de (schoon)familie en de Molukse gezinnen, 
lukte het toch om de kinderen goed op te laten groeien. 
Trots was Louis op zijn hechte band met de Molukkers in 
de wijk, waar hij de bijnaam “Maluku” heeft gekregen. 

Veel voldoening kreeg hij door zich vele jaren vrijwillig 
voor de kerk in te zetten. Zielsgelukkig was hij toen hij 
opa werd van Julan, Roza en Skip. De laatste jaren waren 
erg zwaar voor Louis doordat Maria in februari 2015 
overleed. Dit verlies kon hij maar niet verwerken. Zijn 
verdriet was doorlopend voelbaar in ons hart. Veel steun 
heeft Louis onder andere gehad van enkele vrienden 
waarvan wij Arie, Fons en Bert willen noemen en 
bedanken. Dankbaar en trots zijn wij op onze geweldige 
vader en opa, waarvan wij heel goed beseffen wat hij 
allemaal voor ons heeft gedaan. Diep respect! Pap, wij 
zullen jou nooit vergeten en blijven eren. Jij leeft voort in 
ons en in jouw kleinkinderen Julan, Roza en Skip. 

‘Maluku’ banyak2 terima kasih! 
Mede namens ons pap bedanken wij al onze familie-
leden, vrienden, kennissen uit de Nederlandse en 
Molukse gemeenschap, de thuiszorg en met name 
Tonnie en Bernadette, de kerk en Vocal Group 
Immanuel. Wij voelen ons intens door jullie gesteund. 
 
John en Dyonne 
 
 
 
Verwarming Martinuskerk 
 
Beste parochianen. Wij 
kijken terug op enkele 
dagen met koude 
temperaturen en wellicht 
zult u gemerkt hebben 
dat de verwarming van de 
Martinuskerk het moeilijk heeft gehad tijdens deze 
winterperiode. Waar de vorige winter vele mensen het 
‘te warm’ vonden in de kerk is het deze winter helaas 
omgedraaid. Dat is uiteraard niet de bedoeling. 
Wij hebben het geluk een prachtige grote kerk te 
hebben, maar de keerzijde is dat het een flinke ruimte is 
die we moeten opwarmen. Wij doen gedurende de 
wintermaanden ons best om zo behaaglijk mogelijke 
temperaturen te krijgen tijdens vieringen op 
zaterdag/zondag en uitvaarten. Dat is ons – ondanks het 
extra aantal opwarmuren – niet altijd gelukt.  
Wij gaan samen met de installateur nog eens goed kijken 
naar de instellingen van de verwarming om dit in het 
vervolg te voorkomen. 
Het kerkbestuur wil u voor deze ongemakken excuses 
aanbieden en wij hopen op uw begrip. Hartelijk dank! 
 
Namens het kerkbestuur, 
Pastoor Kessels 
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“Samen stralen, samen zijn we één” 
1e H. Communie Gennep 

 
Met dit thema bereiden de communicanten van beide 
parochies zich voor op hun eerste H. Communie op 
zondag 8 april om 10.00 uur in de Martinuskerk. 
Aansluitend aan de H. Mis zullen ze traditioneel met de 
Harmonie naar het Mariakapelletje aan de Touw-
slagersgroes trekken. Wij wensen de communicanten 
een prachtig feest toe en Gods zegen! 
 
 
Maandelijks spreekuur voor iedereen 
 
De parochies H. Martinus en H. Norbertus houden 
voortaan elke eerste donderdag van de maand tussen 
19.30 uur en 20.30 uur een vrij toegankelijk spreekuur. 
Dit spreekuur wordt afwisselend gehouden in het zaaltje 
van de St. Norbertus- en St. Martinuskerk.  Enkele 
kerkbestuursleden zullen in wisselende samenstelling 
steeds aanwezig zijn. Op dit spreekuur kunt u terecht 
met uw vragen, zorgen en opmerkingen. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om het reilen en zeilen van de 
parochies. Een vraag rondom uw vrijwilligerswerk, of 
ergernissen die er bij u leven. Maar ook voor een goed 
idee of een handige tip staat het kerkbestuur open. 
Iedereen is welkom. Heel laagdrempelig dus. Wanneer 
een verdere afspraak gewenst is, dan kan dat ter plekke 
worden afgesproken. Kom dus gerust, want samen 
kunnen we meer! Het eerste spreekuur is op donderdag 
5 april 2018 vanaf 19.30 uur in het zaaltje van de 
H. Norbertuskerk aan het Norbertplein. Het spreekuur 
daarna is dan op donderdag 3 mei in het zaaltje van de 
H. Martinuskerk. Graag tot ziens op het inloopspreekuur! 
 
In principe zijn de data voor de rest van 2018: 
 
05-04-2018 N(orbertus) 
03-05-2018 M(artinus) 
07-06-2018 N 
05-07-2018 M 
06-09-2018 N 
04-10-2018 M 
01-11-2018 N 
06-12-2018 M 
 
 
 
NL deed, Gennep ook! 
 
In het kader van NL Doet, is ook in Gennep op diverse 
locaties hard gewerkt. De oproep voor vrijwilligers voor 
onderhoud rondom de St. Martinuskerk was niet aan 
dovemansoren gericht. Rond half 10 gingen zo’n 10 

dames én heren aan de slag om het groen van het 
kerkplein en het groen rondom de pastorietuin een 
goede opknapbeurt te geven.  
O.l.v. pastoor Kessels begon het werk. Hekwerk werd 
verwijderd en heel veel blad werd verwijderd. Enkele 
aanhangers met blad en groen werden afgevoerd. En na 
de koffie werden de laatste restjes nog in orde gemaakt. 
De lente kan beginnen.  Fijn dat veel mensen samen de 
schouders eronder zetten in de eigen woonomgeving. 
Bedankt daarvoor: Gennep doet! 

 
 
MariaMaterkring-Gennep-Ottersum                     
 

Een dag voor vrouwen, voor rust en bezinning. 
Maandag 9 april 2018 

 
Dagindeling:  
  9.30u  Ontvangst koffie/ thee 
10.00u  Inleiding Kapelaan Sebastiaan. 
11.00u  H. Mis; aansluitend aanbidding v/h Allerheiligste 
12.00u  Lunch (zelf mee brengen) 
13.00u  Wilfried Hoenselaar     

Thema: “Bikers for Christ” 
15.00u  Afsluiting 
 
Wilt u erbij zijn? Laat dit even weten.  
Voor inlichtingen Maria Materkring Gennep/Ottersum: 
Juul   Tel: 0485- 513621/ 06-20575674  
Carla Tel: 0485- 517420/ 06-55925833 
carla.kersten@tele2.nl 
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