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11-11 St. Martinusfeest + opening Carnavalsseizoen
Zoals ieder jaar is er in November het “St. Martinusfeest”. Ook dit jaar willen we dit
feest samen vieren met de opening van het Carnavalsseizoen. Dat doet we gezamenlijk op zondag 11 november om 10.00u in de St. Martinuskerk. De Eucharistieviering
wordt opgeluisterd door ons Dameskoor. Daarnaast zal het St. Martinus Gilde, alsmede enkele Carnavalsverenigingen, hun bijdrage leveren.
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Ondanks dat minder dan 50% van de Nederlanders zegt op één of andere manier
gelovig te zijn, kunnen wij nog steeds rekenen op veel vrijwilligers. Hetzelfde onderzoek heeft tevens uitgewezen, dat het meeste vrijwilligerswerk in Nederland wordt
verricht door mensen die wél kerkbetrokken zijn. Daar mogen we trots op zijn. Wij
willen onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor de parochie! Daarom is het in
onze parochies een goede gewoonte om tegen het einde van het jaar samen te
komen met alle vrijwilligers. Dat doen wij op zondag 25 november om 10.00 uur in
de Sint Martinuskerk met aansluitend een gezellige koffietafel. De Eucharistieviering
wordt opgedragen uit dankbaarheid voor de vele vrijwilligers waarop onze beide
parochies mogen rekenen. De koffietafel heeft plaats in de zaal van Pica Mare aan de
Picardie in Gennep.
De inzet van de vrijwilligers voor de parochie is onmisbaar.
Zij zijn onze beste ambassadeurs. Want als zij enthousiast zijn,
zullen ze anderen aantrekken en uitnodigen:
‘waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’, zegt Jezus.
Daarom nogmaals dank aan alle vrijwilligers!

November 2018
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Allerzielen
Het Allerzielenweekend was weer dankzij de inzet van
velen een bijzonder weekend. Veel vrijwilligers zijn weer
volop bezig geweest met de voorbereidingen. We denken
aan de mensen die zorgdragen voor de liturgie, mensen
die voorgaan tijdens de vieringen in onze kerken, maar
ook aan de mensen die zorgdragen voor onze kerkhoven.
Dankzij onze vrijwilligers kunnen we de namen blijven
noemen van onze overleden parochianen en kunnen we
waardig afscheid nemen. Dank dus aan iedereen die op
welke manier dan ook aan de vieringen van Allerzielen
heeft meegewerkt!!!

Parochie H. Martinus
27-10 Mart Meijer
12-11 Anneke Elbers-Linssen
16-11 Everardus Huisman
04-01 Jo Opsteegh
19-02 Jan Eikholt
21-02 Jan Roelofs
23-02 Louis van der Zeeuw
18-04 Kitty Gerrits-van Gellecom
03-05 Ger Vervoort
06-05 Leny Hopman-Janssen
04-06 Gerrit Guelen
27-08 Thea Gubbels-Menting
13-10 Vinzenz van der Linden

89j.
89j.
94j.
73j.
81j.
75j.
79j.
91j.
71j.
82j.
83j.
91j.
90j.

Parochie H. Norbertus
14-12 Dina van der Weijde-Damen
12-01 Rieky Janssen-Driessen
10-02 Door Roersch-Rütter
27-04 Mina Vervoort-Kamps
27-07 Claus Mennink
07-09 Annie Goossens-Janssen

90j.
67j.
92j.
90j.
74j.
89j.

A Dieu!
Je bent niet dood – de Heer heeft je geroepen bij
Hem te wonen in Zijn glanzend huis; je hoeft geen
rust en vrede meer te zoeken, je hebt ze nu - want je
bent veilig thuis. Je bent niet dood - je mag voor
eeuwig leven, je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je geven een
onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet
dood. Maar ach, ik zal je missen, zoals een mens de
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meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit
meer uit te wissen en ik geloof: God heeft zich niet
vergist...
(Nel Benschop)

Loslaten om te leven
De bomen worden kaal; ze laten hun bladeren vallen. Dat
is geen verrassing, dat zien we iedere herfst. De boom
laat zijn bladeren los omdat hij daardoor de winter kan
overleven en in de lente weer tot nieuwe groene pracht
kan komen. Zo is de natuur gewoon. Prachtig!
Wanneer God ons vraagt los te laten, dan voelen we ons
vaak kaal, kwetsbaar, ongemakkelijk. Soms duurt de
herfst en winter langer dan we willen. We begrijpen maar
niet waarom de kille wind door ons leven moet huishouden, hij doet onze takken buigen, zozeer zelfs dat we het
gevoel hebben dat we breken. We vragen God naar het
waarom, benieuwd wanneer de zon weer gaat schijnen.
Maar al die tijd is Hij bezig om onze takken te verstevigen, om ze klaar te maken voor de Lente, wanneer
opnieuw de mooie kleuren van het leven te zien zijn.
In deze tijd kunnen we als katholieken ontmoedigd raken
of zelfs de vlucht nemen. We kunnen ons kaal, kwetsbaar
en ongemakkelijk voelen. Maar we kunnen er ons ook
van bewust worden dat God in deze tijd bezig is om Zijn
Kerk te zuiveren. De Kerk is wereldwijd groeiende,
behalve in het rijke Westen. Dat mag ons aan het denken
zetten. Dat wij in onze contreien een zekere “herfst”
meemaken op kerkelijk gebied is een goed teken! Het is
een periode die ons verrijkt.
Pastoor G. Kessels

Gedoopt

Gwen Schuurmans, dochter van Tommie Schuurmans en
Loes Schuurmans-Poels, Havikstraat. Van harte proficiat!
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Uw bijdrage aan de kerk

Toekomst kerkgebouwen in Gennep?

Het jaar 2018 gaat langzamerhand naar een einde toe.
We proberen de balans op te maken. Dat de kerk minder
deelnemers aan de kerkbijdrage telt, is nu duidelijk zijn
financiële tol aan het eisen. Het is aan u, parochianen,
om te voorkomen dat de
parochie niet op zwart zaad
komt te zitten. Mogen wij
dit jaar ook op uw steun
rekenen? Dank voor uw
bijdrage!

Onze kerkgebouwen in Gennep zijn ooit gebouwd door
onze voorouders als het hart van ons stadje Gennep. En
in de recente geschiedenis bleek de kerk die functie
inderdaad te vervullen: alle grote momenten van het
leven vonden er een plek, maar ook in het gewone leven
en werken van alledag speelde het kerkgebouw een
centrale rol…

Graag uw bijzondere aandacht!

Mocht u uw kerkbijdrage
voor 2018 nog niet hebben
overgemaakt?
Onderstaand vindt u de
bankrekeningnummers van
de parochies.
H. Martinusparochie
De kerkbijdrage voor de parochie H. Martinus kunt u
storten op de rekening:
NL95 RABO 0135 0361 19 ten name van parochie H.
Martinus.
Kerkbijdragen:
t/m sept. 2017 - € 17.138,45
t/m sept. 2018 - € 17.939,59
Collecten:
t/m sept. 2017 - € 5.661,05
t/m sept. 2018 - € 4.234,53
H. Norbertusparochie
U kunt uw kerkbijdrage voor de parochie H. Norbertus
storten op de rekening:
NL61 RABO 0140 6106 42 ten name van parochie
H.Norbertus.
Kerkbijdragen:
t/m sept. 2017 - € 10.384,30
t/m sept. 2018 - € 8.933,78
Collecten:
t/m sept. 2017 - € 2.198,25
t/m sept. 2018 - € 1.583,33
In verband met de kosten van de bank gaat onze
voorkeur voor de kerkbijdrage uit naar een bijdrage via
internetbankieren of via een automatische incasso.
Voor uw bijdrage zijn we u oprecht dankbaar!

De zorg voor deze kerken komt anno 2018 ons toe…
‘Ons’, dat zijn de huidige inwoners van Gennep…Een kerk
wordt niet betaald door de staat of de gemeente, noch
door de paus of de bisschop, maar door mensen uit de
stad zelf die zich verbonden voelen met de Kerk, met het
kerkgebouw, met de parochie, mensen die hun steentje
bijdragen om de gebouwen overeind te houden. Een kerk
leeft daarom enkel en alleen van wat mensen doneren…
Huis van God, huis van mensen…
Kerken zijn huizen van God, plaatsen waar God huist.
God is overal, maar op een bijzondere manier in de kerk:
een huis ter ere van Hem gebouwd door onze voorouders en Hem toegewijd. Tegelijk is dat huis van God
ook een plek waar mensen God en elkaar kunnen
ontmoeten. Dat geldt allereerst in de eredienst, de
liturgie, die met grote zorg omringd wordt – met dank
aan de mensen die de kerk vrijwillig (!) verzorgen en
schoonmaken, kosters, misdienaars, koren en vele
andere vrijwilligers, maar ook daarbuiten, want vanuit
ons geloof proberen we als parochies actief te zijn op
vele vlakken. We hebben een kinderkoor, een tienergroep, we bezoeken mensen thuis voor gesprekken
omtrent Doopsel en Huwelijk, we zijn betrokken bij het
verenigingsleven, we bezoeken thuis, in ziekenhuizen en
verzorgingshuizen onze zieken en ouderen. Zo proberen
wij op alle grote momenten van het leven er te zijn voor
de parochianen van Gennep.
De zorg voor de kerkgebouwen in Gennep gaat velen
aan het hart. Aan allen, die de parochies reeds steunen,
zeggen we dank je wel! Of kerken open blijven is enkel
en alleen afhankelijk van de betrokkenheid van de
mensen die er wonen! Het bisdom sluit geen kerken:
het volgt enkel de ontwikkelingen ter plaatse. Als
parochies het financieel niet meer redden zit er geen
andere oplossing meer in dan te kijken naar een herbestemming of het bisdom te vragen de kerk aan de
eredienst te onttrekken en te sluiten.
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In memoriam
Vinc van der Linden
* 11 februari 1928
† 13 oktober 2018
Pap werd geboren in Asperden
en groeide op als jongste in een
Nederlands gezin, waar hij een
gelukkige jeugd had. Direct na de
2e wereldoorlog verhuisde het gezin weer naar Nederland. Ze betrokken een huisje in de Gennepse Looi, op de
plek waar het huidige Old Inn is gevestigd. Pap begon al
op jonge leeftijd als kappersknecht en leerde in de zaak
van Paul Binn de fijne kneepjes van het vak. Na de
verhuizing naar Gennep werkte pap in de kapperszaak
van de familie van Duuren aan de Zandstraat. Hij volgde
in de avonduren de kappersvakschool en behaalde alle
diploma’s zodat hij een eigen zaak kon starten. In deze
periode leerde pap ook mam kennen, de liefde van zijn
leven met wie hij in 1954 in het huwelijk trad. De dag na
hun trouwdag startte het jonge paar met een nieuwe
kapperszaak aan de Zandstraat in het pand waar mam
was opgegroeid en haar vader een kleermakerij runde.
Het was de start van een levensfase waarin beiden zich
erg gelukkig prezen met alle voorspoed die hen ten deel
viel: de geboorte van hun 4 kinderen, de goede gezondheid van alle gezinsleden en de bloei en groei van de
kapperszaak. Hij zette zich in om anderen mee te laten
genieten van gezelligheid en saamhorigheid. Pap was
actief betrokken bij zijn sociale omgeving, zoals buurtvereniging en familie- en vriendenkring. Thuis was pap de
bindende factor die zorgde dat alles goed liep en met zijn
hobby’s, handigheid en inzicht zorgde hij ervoor dat alle
voorzieningen op orde waren. Hij was daarbij duidelijk in
wat wel en niet kon,zoals de normen en waarden die in
het gezin als houvast dienden. Nadat wij – zijn kinderen –
onze eigen weg in het leven vonden, werd de zaak in
kleinere omvang voortgezet en hebben pap en mam
deze samen gerund. Tot 17 november 1994, de dag
waarop zij veertig jaar waren getrouwd en ook de zaak
veertig jaar bestond. Omdat pap in zijn werkzame leven
al vele hobby’s had, vormde deze overgang geen probleem. Het opkweken van planten, onderhouden van zijn
daktuin en zijn actieve sociale leven vormden een mooie
basis voor een gelukkige volgende levensfase.
Ook de geboorte van zijn elf kleinkinderen, en later de
achterkleinkinderen, droegen hieraan bij en maakte hem
een trotse opa en ‘ouwe opa’. Het overlijden van mam in
2010 was voor pap een kentering in zijn leven. Het
verdriet was immens, het gemis elke dag voelbaar. Toch
wist pap zijn leven weer op te pakken. Hij hechte sterk
aan zijn onafhankelijkheid en zelfstandige leven. Pap
hervond nieuwe invulling, zoals uitstapjes met zijn –
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inmiddels ook hoogbejaarde – vrienden. Als gids en
chauffeur toerde hij wekelijks met hen naar allerlei leuke
plekjes in de grensstreek. Tot die fatale dag in maart
2017, de dag waarop zijn leven nogmaals ingrijpend en
voorgoed veranderde. Pap was aangewezen op hulp van
anderen en kon niet meer naar zijn geliefde woning aan
de Zandstraat. Pap, we missen je. Het laatste jaar van je
leven was niet gemakkelijk en omdat de beperkingen
steeds groter werden, troosten we ons met het besef dat
je daarvan nu bent verlost en je weer herenigd bent met
mam. Je was een toegewijde, begripvolle vader. Je toonde respect voor onze opvattingen en levenswijzen. Voor
je kleinkinderen en achterkleinkinderen was je een liefdevolle opa, die in al die jaren geen verjaardag of belangrijke gebeurtenis vergat. Alle herinneringen aan jou
helpen ons om verder te gaan.
Namens de familie willen wij u bedanken voor uw warme
steun en belangstelling, die wij hebben ondervonden.
Speciale dank aan de verzorgenden van afdeling 2 van
Norbertushof en aan dr. Nijst, voor hun liefdevolle en
toegewijde zorg in de laatste levensfase.

Waarom bidden wij
voor onze overledenen?
Waarom dragen wij H. Missen
voor hen op?
Wanneer wij als
christenen afscheid
nemen van onze dierbare familieleden en
vrienden, dan bidden
wij en wij dragen de H. Mis op voor hen. Waarom doen
wij dat eigenlijk? Omdat wij geloven dat allen die uit dit
leven zijn heengegaan, en nog niet voor altijd bij de Heer
zijn, ons gebed en de Eucharistie nodig hebben. Door het
opdragen van de H. Mis voor de overledenen, en het
bidden voor hen, geloven wij dat zij hierdoor van hun
zonden worden vrijgesproken en de toegang tot het
eeuwig leven wordt vrijgemaakt.
In onze Westerse wereld zijn wij deze verbondenheid
met God en de hemel een beetje verloren. Wat betreft
onze christelijke identiteit zijn we in een soort comfortabele slaap gevallen.
God roept iedere christen op uit deze slaap! Om niet te
blijven steken bij de horizontale, menselijke, wereldlijke
dimensie van ons bestaan. God wil dat wij weer die
verticale dimensie in ons leven ontdekken, die goddelijke
dimensie, onze relatie met Hem.
Hij schenkt ons door zijn H. Geest dat vuur waardoor wij
weer opstaan uit deze geloofscrisis. Want Hij wil maar
één ding voor ons: dat wij ten diepste gelukkig zijn en
straks het eeuwig leven kunnen binnengaan.
Pastoor G. Kessels

De Gennepenaar
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Beide parochies:

Pastoor: G. Kessels, Niersdijk 1,6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88, E info@parochie-martinus-gennep.nl
Kosten misintenties door de week:€ 10 ,- Kosten misintenties weekend: € 20 ,Vermelding misintenties: wekelijks in de VIAgennep.
Dopen/huwelijken/bezoeken/ziekenbezoek ziekenhuis: via de pastoor.

St. Martinuskerk, Martinushof 2 Gennep

Kantoor:
Internet:
Uitvaarten:
Kerkbijdrage:
Andere bet.:

Via pastoor, Niersdijk 1,6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88
www.sintmartinusgennep.nl E info@parochie-martinus-gennep.nl
via pastoor
NL 9 5 RABO 0135 036119
NL 74 RABO 0135 035333

St. Norbertuskerk, Norbertplein 1 Gennep
Kantoor:

Internet:
Uitvaarten:
Kerkbijdrage:

Do 18.45-19 .45 u. in het kantoor van de kerk, Norbertplein1,6 591 XA Gennep
T (0 485) 51 51 0 0
www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl
Via M 06 24 59 33 85
NL 61 RABO 0140 6106 42

Koren en diensten
LET OP: Vanaf 14 november op elke woensdag: H. Mis om 9.00 u. met aansluitend aanbidding van het Allerheiligste tot
10.00u in dagkapel H.Martinuskerk. Daarnaast is er zoals gebruikelijk op iedere dinsdag om 19.00 uur een avondmis in de
Norbertushof, Kleermakersgroes. Hiermee komen de door de weekse Missen op de andere weekdagen (maandag,
donderdag en vrijdag) te vervallen.
Za

10-11 16.00 uur
17.45 uur
Zo 11-11 11.11 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gregoriaans koor
H.Mis in het teken van St. Martinus en opening Carnavalsseizoen,
m.m.v. St. Martinusgilde, diverse carnavalsverenigingen en Dameskoor.

Za 17-11 17.45 uur
Zo 18-11 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk

Gemengd koor. Koffie na de Mis.
Harmonie. Overhandiging tegeltjes ter herinnering aan deken Huisman
en Harmonie Unitas et Fidelitas. Koffie na de Mis.

Za

24-11 16.00 uur
17.45 uur
Zo 25-11 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang
Dames-en Herenkoor. Vrijwilligersdag.

Za

01-12 16.00 uur
17.45 uur
Zo 02-12 10.00 uur

Buurthuis
Norbertuskerk
Martinuskerk

Adventskransen maken in het buurthuis VanOns
Gezinsmis met ons kinderkoor
Dameskoor

Do 06-12 19.30 uur

Norbertuszaal

Spreekuur in parochiezaaltje

Za

08-12 16.00 uur
17.45 uur
Zo 09-12 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gregoriaans koor
Samenzang

Vr

Norbertplein

Start van de kersttocht vanaf het Norbertplein

Norbertuskerk
Martinuskerk

Samenzang. Koffie na de Mis.
Herenkoor. Koffie na de Mis.

14-12 18.00 uur

Za 15-12 17.45 uur
Zo 16-12 10.00 uur
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Meerdaagse- en dagbedevaart
naar Beauraing, België
Het Nederlands Beauraing Comité Pro Maria afdeling
bisdom Den Bosch heeft een vierdaagse bedevaart
met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje
Beauraing met begeleiding van een priester. Er is goede
medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart
kunnen ouderen, zieken, gehandicapten en gezonde
pelgrims deelnemen.
De bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de
opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims)
en Eersel.
Programma: dagelijks H. Mis, rozenhoedje, DVD over
Beauraing, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen
met het H. Sacrament, gezellige ontspanningsavonden,
bezoek Mariaal museum, show van MarieChristien, en
Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen
gelegenheid de kruisweg bekijken, de bloedreliek van de
H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St. Jean
in de tuin der verschijningen, het Mariaal museum
bezoeken en de graven van de zieners. Stille aanbidding
is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel.
Het accueil waar we verblijven, naast de tuin der
verschijningen, heeft kamers voor 1 of 2 personen.
Inschrijving tot deelname is mogelijk tot zes weken voor
de bedevaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heenen terugreis van de centrale opstapplaats naar
Beauraing, volledig pension, een ongevallen/ziekte- en
reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor
vrijwilligers van het medisch team te betalen. Reissom
vanaf € 280,- p.p.
De dagbedevaart op zondag 16 juni 2019 heeft de
opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en
grensovergang Bergeijk.
Programma: Hoogmis met zegening van de processiekaars 11.00 uur, DVD over Beauraing, Mariahulde, lof,
en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament 14.30
uur. Muzikale begeleiding: door Arlette van Hout en
Dimphy van Boekel. U kunt desgewenst een diner
bestellen. Ook kunt u op eigen gelegenheid het heiligdom ontdekken en het dorpje. Er wordt een gewone bus
ingezet. Reissom € 35,- p.p.
Opgave tot zes weken voor de bedevaart.
Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de
Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen
Maria vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen.
Maria, de moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed
en beloofde aan zieken en bedroefden hulp en troost.
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Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. “Dat men
hier op bedevaart kome.” Het is een uitdrukkelijke wens
van de Heilige Maagd met het Gouden Hart. Vergeet niet
op de wens van Maria in te gaan! Tot in Beauraing?
Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria:
• mw Van Gemert, Angerensteinstraat 12,
6535 JP Nijmegen, 024-3557725, of
• mw R. Senders, Schapendries 16,
5521 LH Eersel, 0497-682296
• www.nbcpromaria.weebly.com
• www.home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/
Kort verhaal van de verschijningen
Op 29 november 1932, omstreeks 18u, vraagt
Meneer Voisin aan zijn kinderen Fernande (15
jaar) en Albert (11 jaar) om hun zus Gilberte
(13 jaar) te gaan halen in het Pensionaat van
de Zusters van de Christelijke Leer van Nancy.
Onderweg nodigen de kinderen hun vriendinnen Andrée Degeimbre (14 jaar) en haar
kleine zus Gilberte (9 jaar) uit om met hen mee
te gaan. Wanneer Albert aan de voordeur van
het pensionaat aangebeld heeft, draait hij zich
om en bemerkt de Heilige Maagd die in de lucht wandelt, boven op de
spoorwegbrug over de weg naar Rochefort. Zijn zus en hun vriendinnen geloven hem niet, maar als ze omkijken, zien ook zij de " mooie
dame". Zuster Valéria komt de deur opendoen. De kinderen wijzen
haar op de aanwezigheid van de Maagd. Geen geloof hechtend aan die
"verzinsels", gaat de non Gilberte halen in de studieruimte. Wanneer
zij aan de voordeur komt, onwetend over wat er gebeurd is, ziet ook zij
meteen de Heilige Maagd die in de lucht wandelt boven de brug.
Verschrikt lopen de kinderen naar huis, afsprekend om de volgende
dag op hetzelfde uur weer Gilberte te komen afhalen. De 30ste
verschijnt de Heilige Maagd opnieuw boven de brug; hetzelfde op 1
december, maar ze verdwijnt om weer opnieuw op te duiken aan de
hulststruik (rechts van het huidige podium), ze verdwijnt opnieuw; dan
toont ze zich onder een tak van de meidoorn, vlak bij de ingangspoort
van de tuin. Het is daar dat Maria zich nog een dertigtal keren zal laten
zien, tot 3 januari 1933. Ze is gekleed in een lang wit kleed, met
plaatselijk lichte blauwe schijnen. Haar hoofd is bedekt door een lange
witte sluier die over haar schouders valt. Vanuit haar hoofd vertrekken
fijne lichtstralen die net een kroon vormen. Maria houdt gewoonlijk
haar handen gevouwen en glimlacht. Vanaf 29 december bemerken de
kinderen tussen de geopende armen een afscheidsteken, haar
oplichtend hart, alsof het een hart van goud is. Vanwaar de naam
Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing: de Maagd met het gouden hart. De
tweede december, op de vraag van de kinderen "Wat wilt U van ons
?", spreekt Maria voor de eerste maal : "Dat jullie braaf zijn". Dan 's
avonds, bij een nieuwe verschijning: "Is het waar dat jullie steeds braaf
zullen zijn?" Op 8 december vallen de kinderen in extase gedurende
een kwartier. "Ze was mooier dan ooit tevoren!" De 17de vraagt Maria
"een kapel". De 21ste, op de vraag:"Zeg ons wie U bent", noemt Maria
zichzelf: "Ik ben de Onbevlekte Maagd". De 23ste: "Waarom komt
U hier?" - "Opdat men hier op bedevaart zou komen!" Vanaf
30 december openbaart Maria de kern van haar boodschap: de 30ste:
"Bidt, bidt veel", de 1ste januari: "Bidt altijd". De 3de januari vertrouwt
Maria een geheim toe aan de drie jongsten. Ze belooft: "Ik zal de
zondaars bekeren." Ze noemt zich opnieuw: "Ik ben de Moeder van
God, de Koningin van de hemelen". Ze vraagt: "Houden jullie van mijn
Zoon? Houden jullie van mij?" "Offer u dan op voor mij". "Vaarwel.".
Twee genezingen zijn erkend als miraculeus. De verering is toegelaten
sinds 2 februari 1943. De authenticiteit van de feiten is erkend op 2 juli
1949, door Monseigneur Charue, de toenmalige bisschop van Namur.
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Vanaf 14 november 2018:
elke woensdagmorgen om 9.00
H. Mis + aanbidding van
het Allerheiligste Sacrament
Onze moeder van God, Maria, roept ons op tot gebed.
Overal waar Maria verschenen is, is haar boodschap
gecentreerd in de volgende woorden: Bid veel!
Paus Franciscus heeft dit benadrukt door te zeggen: “het
gebed is het beste wapen dat we hebben, de grootste
kracht van de kerk”. “Gebed en onderscheiding” zijn de
twee houdingen van de Christen “om in de tijd te leven”,
om “ogenblik na ogenblik” door te gaan zonder te verdwalen.
Onze patroonheilige van Gennep en van onze parochie,
de heilige Norbertus, was een groot voorstander en
verdediger van de Eucharistie en de aanbidding van het
Allerheiligste Sacrament. Hij staat daarom vaak afgebeeld
met een monstrans in de hand. We hebben dus genoeg
voorbeelden! Daarom, om aan deze oproepen te beantwoorden vieren we in onze dagkapel (Martinuskerk)
vanaf 14 november 2018 iedere woensdagmorgen om
9.00u de Eucharistie. Aansluitend zullen we tot 10.00u
gelegenheid hebben om te bidden voor het Allerheiligste
Sacrament.

Nota bene: Vanaf 14 november zullen we voortaan,
door de week, twee H.Missen hebben: op dinsdag om
19.00u in Norbertushof en op woensdag om 9.00 u in de
dagkapel van de Martinuskerk. Hiermee komen de door
de weekse Missen op de andere weekdagen (maandag,
donderdag en vrijdag) te vervallen.

De gouden draad (2)
“Het is niet zo dat ik gelovig ben en daarom bid. Ik bid
en word gelovig”. Wat vind je van zo’n zin? Je bidt dan
b.v. “Onze Vader in de hemel....”
Ja, hallo, in de hemel….wie gelooft er nou in een hemel?
Neil Armstrong, de eerste mens op de maan, stuurde het
bericht naar de aarde, dat hij nergens iets van een hemel
had gezien. Dus, het bestaat niet. Klaar en over tot de

orde van de dag! Maar, ken je het gevoel van ‘in de
zevende hemel zijn’, van een moment van totaal geluk?
En ken je ook dat gevoel dat je verbonden bent met alles
en iedereen? Hemel, Rijk van God, Paradijs, zijn woorden
en visioenen, over hoe deze aarde kán zijn en over hoe
deze visioenen hier en nu echt te realiseren zijn. “Yes we
can”! zei Obama. Soms zie je iets oplichten, soms zie je
er een glimp van! Want God die zich laat kennen als een
Vader, zei:” Ik ben er. Ik zal er zijn, voor jou”. Dat duidt op
een interactie tussen God en de mens. God troont niet
ergens hoog in een hemel. God is stil aanwezig in al die
uitdagingen, in alle omstandigheden van je leven, in de
mooie en fijne gebeurtenissen, maar ook in ziekte en
dood. Deze God is aanwezig, aanraakbaar in mensen, om
ons te bevrijden. Omdat God al het lijden van de
kinderen van deze wereld niet meer kon aanhoren en
kon aanzien. En het is God die niet alleen ziet en hoort,
maar die ook roept en stuurt en zegt:” Heb je naaste lief
die een mens is net als jij, die kwetsbaar is net als jij, die
bang en alleen is, net als jij, die geliefd wil worden, net als
jij. Sta op ! uit je zelfgecreëerd hemels paradijs en open
de deur voor wie leven een hel op aarde is. Sta op ! uit je
comfortabele stoel en zorg dat je buurvrouw niet
maandenlang dood op bed ligt; versta het woordeloze
geluidloze schreeuwen van dat kind, misbruikt en mishandeld. (Uit boek ‘Het Onze Vader, wat zeg je’)
Eeuwenlang is ‘het heilige’ een verwijzing geweest naar
het boven- natuurlijke, dat wat de aarde ontstijgt. Dat
wat met God of het goddelijke te maken heeft. Een
heilige in de katholieke traditie is dan ook niet iemand
die een goed leven heeft geleid, nee, het was op
de eerste plaats iemand die beschikte over bovennatuurlijke krachten en gaven, een wonderdoener. In het
Hebreeuws heeft het woord ‘heilig’, ‘qadosj’ echter niets
te maken met bovennatuurlijke gaven of wonderen. Het
heeft als eerste betekenis ‘part’ of ‘anders’. De Bijbelse
oproep om ‘een heilig mens te zijn omdat God heilig is’, is
een oproep om de dingen in je leven anders te doen dan
slechts vanuit je eigen ideeën en normen. Want je hoort
als mens bij God de Vader. Heilig is helend, is heel
maken, gezond en levendig maken. Het gaat om de
verbreding, om jezelf te richten op een andere wereld,
dan die waar het verschil blijft bestaan tussen ’arm en
rijk’, tussen‘hoog en laag’. Een wereld waar ieder mens
tot zijn recht kan komen. God is daarom afgedaald in de
mensheid, en heeft een vrijheidsroute opgetekend in de
Tora, de 10 richtlijnen. Je heiligt de naam van God en van
jezelf, door net als Jezus Christus, die Tora te doen, door
in ieder geval te proberen om zo loyaal mogelijk naar
iedereen te leven. En ja, dan kunnen er wonderbaarlijke
dingen gebeuren, die geen mens ooit voor mogelijk had
gehouden! Dan kan de wereld ‘een hemel op aarde’
worden, voor iedereen! Yes we can!!
Annette Jetten-Sevriens
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Onze nieuwe bisschop: Harrie Smeets
Mgr. Harrie Smeets is op 10 oktober 2018 door paus
Franciscus benoemd tot bisschop van Roermond. Hij is
de 24e bisschop van Roermond sinds de oprichting van
het bisdom in 1559 en de tiende bisschop sinds het
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland
in 1853.
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jaren administrator in diverse parochies in het dekenaat
Venray.
2012: Benoemd tot voorzitter van de Stichting Organisatie
Limburgse Bedevaarten
2010: Toegetreden tot de Ridderorde van het Heilig van Graf
van Jeruzalem
2015: Benoemd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel
van het bisdom Roermond
2018: Benoemd tot 24e bisschop van Roermond

Wapenspreuk
Elke bisschop heeft traditioneel een persoonlijk wapen.
Het wapen van Mgr. Smeets wordt op dit moment ontworpen. Bij het wapenschild hoort ook een wapenspreuk. Ook dit is een eeuwenoude traditie. In de spreuk
is meestal iets eigens terug te vinden van de betreffende
persoon. Mgr. Smeets heeft als wapenspreuk gekozen
voor: ‘In Gods naam mensen liefhebben’. In een van de
interview die hij recent gaf, zei hij hierover: “In die spreuk
zit zoveel in, daar kun je een leven lang mee vooruit.”

Profiel Mgr. Smeets
22 oktober 1960: Geboren als Hendrikus Marie Gerardus
(roepnaam Harrie) in de Vroedvrouwenschool in Heerlen
1960 – 1978: Opgegroeid in Born
1973 – 1980: Middelbare school aan het Serviamcollege in
Sittard (Atheneum A)
1980 – 1985: Studie Nederlands in Utrecht
1985 – 1992: Opleiding tot priester aan het grootseminarie
Rolduc
1991: diakenwijding door mgr. A. Castermans
1992: priesterwijding door Mgr. dr. J. Gijsen
1991 – 1994: Kapelaan in de H.-Odaparochie in WeertBoshoven
1994 – 1997: Kapelaan in de parochies H. Michaël in Thorn
en H. Medardus in Wessem
1997 – 2003: Pastoor van de parochies De Vier Evangelisten
(Malberg0, O.-L.-Vrouw van Goede Raad (Malpertuis),
Christus’ Hemelvaart (Pottenberg), H. Hart van Jezus (OudCaberg) en H. Christoforus (Caberg) in Maastricht-West.
2004 – 2018 : Deken van Venray (in 2011 uitgebreid met het
dekenaat Gennep) en pastoor van de parochies Petrus‘
Banden, Christus Koning, O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten en
H. Franciscus van Assisië in Venray en in de loop van de

Bisschopswijding mgr. Smeets op 8 december
De wijding van Mgr. Harrie Smeets tot bisschop vindt
plaats op zaterdag 8 december. Dit is de feestdag van
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de patrones
van het bisdom Roermond.
Hij zal de bisschopswijding ontvangen uit handen van
Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en
voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.
De andere wijdende bisschoppen zijn emeritus-bisschop
Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong van Roermond.
De bisschopswijding vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Daar staat ook de zogeheten
cathedra, de officiële zetel van de bisschop van Roermond. Tijdens de wijdingsplechtigheid zal bisschop
Smeets op een bepaald moment hierop gaan zitten, als
teken dat hij de zetel in bezit neemt, zoals date in
kerkelijke termen heet. Op de zetel komt ook het
persoonlijk wapen van Mgr. Smeets te hangen. Hoe dat
er gaat uitzien, is nog niet bekend. Het wordt op dit
moment door een aantal heraldische deskundigen ontworpen. Ook de overige voorbereidingen voor de wijdingsplechtigheid zijn inmiddels in volle gang. In de loop
van de komende weken komt er meer duidelijkheid over
de inhoud daarvan.
Mgr Smeets maakt op dit moment een kennismakingsronde langs de andere Nederlandse bisschoppen. Ook
moet hij in Venray, waar hij pastoor-deken was, nog
zaken afhandelen. In de tweede helft van november
hoopt hij naar Roermond te kunnen verhuizen.
Wij bidden voor onze nieuwe bisschop en wensen hem
veel kracht en vreugde toe!
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Overhandiging ‘tegeltjes’ 18 november
Het kerkbestuur heeft twee tegeltjes laten ontwerpen
en bakken voor in de Mariakapel van de Martinuskerk.
Eén tegeltje is gemaakt voor de herinnering aan deken
Huisman; het andere tegeltje voor de herinnering aan
het 200-jarig jubileum van Harmonie Unitas et Fidelitas.
Wij willen deze tegeltjes bij een bijzonder moment aanbieden. Daarom hebben wij gekozen voor de Eucharistieviering met de jaardienst van deken Huisman. Deze zal
zijn op zondag 18 november 2018 om 10.00u. Bij deze
gelegenheid zal onze kerkelijke harmonie Unitas et
Fidelitas zorgen voor de muzikale opluistering van de
H.Mis. Van harte nodigen wij u allen uit voor deze
viering!

moeder God’s Maria iets te zeggen, ergens voor te
bedanken of iets te vragen. We hebben gelukkig enkele
vrijwilligers die zorgen dat de verbruikte kaarsen en
dergelijke worden aangevuld en vervangen. Ze zorgen
voor de bloemen die er wel eens worden gebracht en
houden de kapel schoon. Hun inzet is geheel vrijwillig
en verdient veel waardering! Daarnaast zorgt ondergetekende voor het dagelijks openen en sluiten van de
kapel waarbij een kerkbestuurslid hem op zondag en
maandag helpt.
Vele handen maken licht werk! Daarom zoeken we een
vrijwilliger die de Mariakapel wil openen (9.00 u) en
sluiten (19.00 u) van dinsdag tot en met zaterdag. We
willen graag dat de Mariakapel open kan blijven. Maar
dat kan alleen als er een vrijwilliger (of meerdere) zich
aanmeldt om een handje mee te helpen.
Zou u dit willen doen? Meldt u zich dan a.u.b. bij mij.
Alvast dank! Pastoor G. Kessels

Spreekuurtje
De parochies H.Martinus en H.Norbertus houden elke
eerste donderdag van de maand tussen 19.30 uur en
20.30 uur een spreekuurtje.
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. Kom dus gerust, want samen kunnen we
meer! Het volgende spreekuur is op donderdag 6
december 2018 vanaf 19.30 uur in het zaaltje van de
Norbertuskerk.
Graag tot ziens op het inloopspreekuur!
De koffie staat klaar.

Volgende edities
De Gennepenaar zal verschijnen op: wo. 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 3 december.

Herhaalde oproep: Vrijwilliger gezocht
Mariakapel Martinuskerk
De Mariakapel in onze Martinuskerk wordt dagelijks
bezocht door omwonenden en vele voorbijgangers. Er
wordt de gelegenheid gegeven een kaarsje te branden,
even tot bezinning te komen en te bidden. Om onze

Kalender 2018
Zo
Zo
Zo
Vr
Za

11-11
11-11
25-11
30-11
01-12

11.11
17.00
10.00
19.00
16.00

Openingsmis Carnaval + Gildemis
Sint Maarten optocht
Vrijwilligersdag
Tienergroep
Knutselen + Gezinsmis Advent
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☺KINDERPAGINA☺
Dit keer staat de pagina in het teken van De Advent
De Advent is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest.
Het woord advent komt van het Latijnse woord ‘adventus’
wat `komst` betekent of `God komt naar ons toe`.
De Advent duurt ongeveer 4 weken en begint altijd 4 zondagen voor Kerst.
Dit jaar is dat op 2 december. De 4 zondagen noemen we dan de 1e, 2e, 3e en 4e zondag van de Advent.
In kerken en bij veel mensen thuis wordt elke zondag van de advent een kaars aangestoken op een
adventskrans. Het paarse lint op de adventskrans is een teken van bezinning en inkeer, de dennentakken
zijn een symbool voor eeuwig leven. In deze tijd van het jaar wordt het steeds vroeger donker.
Daarom verspreiden de kaarsjes hun warme licht. Zij doen ons denken aan Christus,
het Licht dat in de wereld zal komen.

Ook dit jaar gaan we met zijn allen Adventskransen maken! Kom je ook naar het Buurthuis Van Ons
op zaterdag 1 december? We beginnen om 16.00 uur met het maken van de kransen, hiervoor mag
je zelf 4 kaarsen en eventueel versiering meenemen. Voor kransen en groen wordt gezorgd. (Als je
nog een krans hebt van vorig jaar, neem je deze dan mee?) Na het knutselen eten we samen een
broodje en bereiden we met zijn allen de H. Mis voor. Daarna vieren we de H. Mis in de
Norbertuskerk.
Aanmelden kan via: info@parochie-martinus-gennep.nl
Laat je even weten met hoeveel personen je komt?

Om alvast te noteren:
Op Kerstavond
is er weer een gezinsviering.
Wil je meedoen in het Kerstspel?
Meld je dan aan op:
info@parochie-martinus-gennep.nl
zodat we de rollen kunnen verdelen
en alvast één keer kunnen oefenen.
Leuk als je erbij bent!!
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