
1 De Gennepenaar

Loslaten… 
over bomen 
over brandweerlieden 
over onszelf 
 
De bomen worden kaal; ze laten 
hun bladeren vallen. Dat is geen 
verrassing, dat zien we iedere 
herfst. Toch is het ieder jaar weer 
een schitterend schouwspel. De 
één geniet van de kleurenpracht, 
de ander ziet vooral opruimwerk 
op zich afkomen; een ander stemt het tot nadenken. 
De boom heeft geen keus: hij moet zijn bladeren loslaten, onwetend waarom. Het 
gebeurt gewoon. Dat hij daardoor de winter kan overleven en in de lente weer tot 
nieuwe groene pracht kan komen, beseft hij niet. Hij denkt over dit loslaten niet na 
en heeft er ook geen gevoelens bij. Hij doet het gewoon. 
Voor ons mensen is het anders. In het begin van de jaren ’90 kwamen in de VS in 
korte tijd 27 brandweerlieden bij grote bosbranden om het leven. Onderzoek bracht 
aan het licht dat ze het hadden kunnen redden als ze hun zware bepakking achter 
zich gelaten hadden. Maar ze waren er zo op getraind om hun doorgaans 
levensreddende gereedschappen altijd mee te nemen, dat ze niet in staat waren 
deze tools achter te laten. Met hun verstand wisten ze het misschien wel, maar door 
hun training en beroep waren de tools een onderdeel geworden van henzelf, waar ze 
niet van los konden komen1.  
Veel overkomt ons in ons leven, zoals een boom de herfst overkomt, zoals 
brandweerlieden een oproep overkomt. Maar hoe we daarin staan, bepalen we zelf. 
De herfst leert ons stil te staan, om te overwegen bij welke dingen van het leven ons 
verstand of ons gevoel het moeilijk vinden om los te laten. Want vaak is de verleiding 
groot om je druk te maken over dingen, waar je toch niets aan veranderen kunt. Wie 
dat los kan laten, kan weer een nieuwe lente tegemoet. 
 
Pastoor Bouman. 
 
Herhaalde oproep: kerkbestuursleden gezocht! 
 
Graag herinneren we u aan deze oproep in de vorige Gennepenaar. 
 
29 november: Advent met de kinderen 
 
Het eerste weekend van de Advent gaan we weer aan de slag met de 
Adventskransen, zie verderop in deze Gennepenaar. 

                                                           
1 Weick, Karl E. "Drop Your Tools: An Allegory for Organizational Studies." Administrative Science Quarterly 41, no. 2 
(1996): 301-13. 
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Je bent nog overal aanwezig… 

 
Dit was in beide parochies het thema van de Allerzielen-
viering, waarin de overledenen van het afgelopen jaar 
werden herdacht. Een prentje met hun namen, aan-
geboden door uitvaartonderneming Goemans, werd in 
beide kerken uitgereikt.  
Wij hopen dat deze viering een steun is geweest voor 
hen, die het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van 
een dierbare: maar ook voor hen, voor wie het gemis al 
langer duurt. 
Voor wie niet aanwezig kon zijn, maar toch alsnog een 
prentje wil ontvangen: in beide kerken liggen achterin 
nog enkele exemplaren. 

 
Nieuwe repetitietijd kinderkoor: 
donderdag direct na school! 
 
Ons nieuwe kinderkoor zingt de sterren van de hemel; 
mooi om te zien hoe kinderen onder de bezielende 
leiding van Jacqueline Fijnaut groeien, en het zelfs 
aandurven om (alleen als ze willen!) voor een volle kerk 
solo te zingen. 
Met het schuiven van de schooltijden (“continurooster”) 
in Gennep werd de repetitietijd echter wat onhandig. 
Sinds de herfstvakantie repeteren we daarom eerder op 
de donderdagmiddag. De kinderen zijn direct na school 

welkom in het zaaltje onder de pastorie van de 
Martinusparochie. Ze worden ontvangen met een 
bekertje drinken. Vervolgens krijgen ze even de tijd om 
wat te spelen en uit te blazen; rond 14.30 beginnen we 
dan met het zingen zelf, dat duurt tot 15.15 uur. 

 
Het wordt hoog tijd dat het koor ook een échte naam 
krijgt, de kinderen zijn er druk mee bezig om tot een 
goed voorstel te komen! We hopen deze naam te 
kunnen presenteren bij het volgende optreden in de 
gezinsmis van de Advent (zie hiernaast), dus zaterdag 29 
november om 17.45 uur in de Norbertuskerk. 

 
Bijzonder vermeldenswaard is ook dat het Genneps 
Vocaal Ensemble en het Caecliakoor Ottersum voor het 
zangproject, van waaruit het kinderkoor is gegroeid, een 
mooie prijs mochten ontvangen: de Limburgse “Toon je 
Talent Award 2014”. Op de foto: Ernst Lamers van het 
Genneps Vocaal Ensemble en onze dirigente Jacqueline 
Fijnaut bij de prijsuitreiking. 
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Projectgroep Kind en Kerk: aan de slag met de Advent!  
 
Ieder jaar maken we met de kinderen samen Adventskransen. Afgelopen jaren een overweldigend succes,  
maar liefst 50 kransen werden gemaakt en gezegend in de aansluitende gezinsmis! 
Daarom willen we ook dit jaar de Advent weer op dezelfde manier beginnen. 
 

 
We doen dat dus als volgt voor de kinderen van de beide parochies St. Martinus en St. Norbertus: 
 
Zaterdag 29 november 2014: 

 Vanaf 16.00: knutselen Adventskransen in Buurthuis Van Ons (Norbertplein). 
o Wij zorgen voor een ring en groen om erom heen te doen en tafels waar je gemakkelijk aan kunt werken. 

Heb je de kale ring van vorig jaar nog? Neem die dan mee, anders krijg je een nieuwe krans. 
o Zorg je zelf voor vier kaarsjes voor op de krans en wat versiering om de krans mooi en van jezelf te 

maken? (Als je geen eigen kaarsjes hebt, zorgen wij voor waxinelichtjes.) 
 Rond 17.00 is er voor iedereen wat te drinken en een broodje, want we zitten rond etenstijd.  
 Om 17.45 is de Mis zelf in de Norbertuskerk, naast het Buurthuis. We leggen alle kransen voorin de kerk; tijdens 

de Mis mogen de kinderen met van alles helpen. 
 Na de Mis mag je de krans meenemen naar huis, waar je dan samen met je ouders het eerste kaarsje aan kunt 

maken. 
 
We hopen op HEEL veel kinderen en HEEL veel mooie kransen, maar willen wel graag tevoren weten hoeveel kransen en 
broodjes we nodig hebben! Mogen we je daarom vragen om onderstaand strookje uiterlijk 20 november 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  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ja, wij doen mee met het maken van de Adventskransen op 29 november! 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon en/of e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
I.v.m. broodjes en kransen:  
 
Aantal volwassenen:  …………………………………………. 
 
Aantal kinderen: …………………………………………………. 
 
Leeftijden kinderen: ……………………………………………. 
 
Aantal kransen dat we gaan maken:  .…………………. 
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   KINDERPAGINA         
 
Hallo allemaal, 
Welkom op alweer de derde kinderpagina in de Gennepenaar!  Deze pagina met allerlei leuke en 
interessante dingen is speciaal voor jullie: de kinderen van de St. Martinus- en de Norbertusparochie.  
 
Dit keer besteden we aandacht aan  Sint Nicolaas, beter bekend als Sinterklaas.  

 

 
 
 
 
 

 

                      
 
 
 
 

   

Zo zag Sint Nicolaas er vroeger uit  
 

Sint Nicolaas komt oorspronkelijk niet uit Spanje. 
Hij was bisschop van Myra, een havenstad in 
Turkije.  

De feestdag van Sint Nicolaas werd in Nederland 
eerst met kerkelijke plechtigheden gevierd. In de 
zestiende eeuw verbood de kerk de verering van 
heiligen. Het Sinterklaasfeest bleef toch bestaan, 
door de populariteit van het feest en door het wat 
aan te passen. Het feest werd minder katholiek 
gemaakt. We noemen Sint Nicolaas nu Sinterklaas.  

6 december is de naamdag van Sint Nicolaas. 
Vroeger zetten kinderen hun schoentje ook al, maar 
alleen op pakjesavond. Arme kinderen kregen toen 
een cadeautje of iets lekkers. Nu krijgen alle 
kinderen iets in hun schoen. Ze bedanken 
Sinterklaas met een mooie tekening of iets lekkers 
voor zijn paard Amerigo. 
 

Kom je ook naar de intocht van Sinterklaas in Gennep? Hij komt op 16  
november aan!  

Vind jij de 10 verschillen? Dan kun je daarna lekker kleuren!  
 

Uitslag Zonnebloemloterij 
 
Drie prijzen zijn gevallen op loten die in Gennep zijn 
verkocht: Het gaat in alle drie de gevallen om prijzen van 
€ 15,- gevallen op de loten 357937, 357690 en op 
357987. 
Voor de volledige uitslag kunt u terecht op: 
http://loterij.zonnebloem.nl  
 
Vrijwilligersdag 
 
Op zondag 9 november werd de Mis bijzonder kleur 
gegeven door het Gilde St. Martinus: want deze zondag 
ligt het dichtst bij 11-11, de feestdag van Sint Maarten, 
patroon van het gilde en van één van onze beide 
parochies. 

Na de Mis, feestelijk gezongen door het Dames- en 
Herenkoor, troffen de vrijwilligers elkaar in Pica Mare. 
Pastoor Bouman plaatste de stelling dat de parochie 
geen vrijwilligers heeft, maar: dat de parochie bestaat uit 
vrijwilligers, uit mensen die de geloofsgemeenschap ter 
harte gaan, die zich verantwoordelijk voelen. 

We bedanken dus elkaar voor de inzet! 

De brunch was een feestelijke ontmoeting, een gezellig 
samenzijn waarin we elkaar beter konden leren kennen. 
Ook werden de nodige “roddels” op de hak genomen. 
Wilt u weten welke? Dat is nu jammer…. Wordt 
vrijwilliger en volgend jaar zult u het horen! 

Tot slot werden 2 vrijwilligers bijzonder in het zonnetje 
gezet omdat ze al 25 jaar op verschillende manieren hun 
bijdrage geven aan de geloofsgemeenschap. Helaas zijn 
niet alle “startdata” van iedereen bekend; wanneer 
iemand een jubileum heeft als vrijwilliger vragen we dus 
nadrukkelijk om dit actief aan het kerkbestuur te laten 
weten. Samen bouwen we verder aan onze parochies! 
 
Optocht Sint Maarten 
 
Dezelfde middag was het gilde weer present voor de 
lampionoptocht. Opvallend veel kinderen hadden dit jaar 
deelgenomen aan het knutselen van een lampion bij Jong 
Nederland, die dat ieder jaar uitstekend organiseert. Het 
was een mooie stoet! 
Na het vertellen en uitbeelden van het verhaal werd in 
het Niersdal het grote vuur ontstoken waaraan we ons 
allemaal konden warmen, zoals eens de bedelaar aan de 
mantel, die hij van Sint Maarten had gekregen. 

 
 
Carnavalsmis 
 
Hierover kunnen we helaas niets melden, omdat deze 
Gennepenaar op dezelfde dag wordt vermenigvuldigd. 
Tot de volgende Gennepenaar! 
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gezet omdat ze al 25 jaar op verschillende manieren hun 
bijdrage geven aan de geloofsgemeenschap. Helaas zijn 
niet alle “startdata” van iedereen bekend; wanneer 
iemand een jubileum heeft als vrijwilliger vragen we dus 
nadrukkelijk om dit actief aan het kerkbestuur te laten 
weten. Samen bouwen we verder aan onze parochies! 
 
Optocht Sint Maarten 
 
Dezelfde middag was het gilde weer present voor de 
lampionoptocht. Opvallend veel kinderen hadden dit jaar 
deelgenomen aan het knutselen van een lampion bij Jong 
Nederland, die dat ieder jaar uitstekend organiseert. Het 
was een mooie stoet! 
Na het vertellen en uitbeelden van het verhaal werd in 
het Niersdal het grote vuur ontstoken waaraan we ons 
allemaal konden warmen, zoals eens de bedelaar aan de 
mantel, die hij van Sint Maarten had gekregen. 

 
 
Carnavalsmis 
 
Hierover kunnen we helaas niets melden, omdat deze 
Gennepenaar op dezelfde dag wordt vermenigvuldigd. 
Tot de volgende Gennepenaar! 



Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Za  15-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gelegenheidskoor 
Za 22-11 16.00 uur Viering Dichterbij, muziek Piet Wijers 

17.45 uur Samenzang 
Za 29-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gezinsmis Advent met Kinderkoor 
Za 06-12 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Samenzang  
Vr 12-12 18.30 uur Kersttocht - Vertrek vanaf basisschool De Ratel 
Za 13-12 16.00 uur Viering Dichterbij, muziek Piet Wijers 

17.45 uur Gemengd koor 
Vr 19-12 14.00 uur Zonnebloemviering 
 

Kerkbijdrage 
 
Nu het jaar weer zo langzamerhand naar een einde toe gaat, probeert iedereen zo´n 
beetje de balans op te maken. Dat de kerk minder deelnemers aan de kerkbijdrage 
telt, begint nu ook zijn financiële tol te eisen. Het is aan de parochianen om te 
voorkomen dat de parochie niet op zwart zaad komt te zitten. Mogen wij dit jaar ook 
op uw steun rekenen? 
Kerkbijdragen t/m september € 10.272,89   
Collecten t/m september € 2.069,04   
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!  
 
 
 
 

Levende Kerststal

in de Kerk!

Mede mogelijk gemaakt door: Norbertus Parochie Gennep

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 15-11 19.00 Samenzang 
Zo 16-11 10.00 Samenzang 
Za 22-11 19.00 Samenzang 
Zo 23-11 10.00 Samenzang 
Za 29-11 19.00 Samenzang 
Zo 30-11 10.00 Herenkoor 
Za 06-12 19.00 Samenzang 
Zo 07-12 10.00 Dameskoor 
Za 13-12 19.00 Samenzang 
Zo 14-12 10.00 Samenzang 
 
Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het 
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt. 
Iedere dinsdagavond is er om 19.00 uur een avondmis in de nieuwbouw van de 
Norbertushof: ook niet-bewoners zijn van harte welkom. 
 

Herinnering betaling Grafrechten 
Begraafplaats  Torenstraat te Gennep 
 
Wanneer u in 2014 een antwoordformulier voor de verlenging van de grafrechten 
per 1.1.2015 hebt ondertekend en aan ons geretourneerd en u de betalingsopdracht 
aan uw bank nog niet hebt opgegeven maken wij u er op attent dit binnenkort toch 
te doen. 
Bij deze het vriendelijke verzoek u er voor zorg te dragen dat uw betaling  (ad € 400,-) 
vóór 1 december 2014 wordt bijgeschreven op  onze bankrekening  nummer  NL 74 
RABO 0135 0353  33  ten name van R.K. Parochie  H. Martinus. 
 

Kersttocht Gennep-Zuid (zie poster hiernaast) 
 
Dit jaar wordt op vrijdag 12 december voor de 11e keer de Levende Kersttocht 
georganiseerd door de gebruikersgroep van het buurthuis VanOns, de parochie en 
Dichterbij. Deze Kersttocht is voor iedereen en leidt je langs het kerstverhaal. De start 
van de Kersttocht is tussen 18.30 en 19.30 uur vanaf basisschool De Ratel en trekt 
vervolgens door de straten van Gennep-Zuid. Onderweg loop je langs levende 
onderdelen uit het kerstverhaal: herders, koningen, de kameel, de herberg en 
uiteindelijk kom je in de St. Norbertuskerk bij Maria, Jozef en het kindje Jezus. Langs 
de route zijn meerdere plekken om te pauzeren en te genieten van kerstmuziek van 
koren en muziekgezelschappen. 
Aansluitend kun je in het buurthuis VanOns komen kijken naar een kerstmarkt en 
kunnen kinderen kerststukjes maken. Natuurlijk zal de erwtensoep niet ontbreken. 
Om de Kersttocht helemaal af te maken vragen wij de hulp van de bewoners langs de 
route om de woning te versieren in Kerstsfeer!? 
Hopelijk doet iedereen mee en maken we er samen een mooie Kersttocht van. 
Deelname is gratis. 
 

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  15-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gelegenheidskoor 
Za 22-11 16.00 uur Viering Dichterbij, muziek Piet Wijers 

17.45 uur Samenzang 
Za 29-11 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Gezinsmis Advent met Kinderkoor 
Za 06-12 16.00 uur Viering Dichterbij 

17.45 uur Samenzang  
Vr 12-12 18.30 uur Kersttocht - Vertrek vanaf basisschool De Ratel 
Za 13-12 16.00 uur Viering Dichterbij, muziek Piet Wijers 

17.45 uur Gemengd koor 
Vr 19-12 14.00 uur Zonnebloemviering 
 

Kerkbijdrage 
 
Nu het jaar weer zo langzamerhand naar een einde toe gaat, probeert iedereen zo´n 
beetje de balans op te maken. Dat de kerk minder deelnemers aan de kerkbijdrage 
telt, begint nu ook zijn financiële tol te eisen. Het is aan de parochianen om te 
voorkomen dat de parochie niet op zwart zaad komt te zitten. Mogen wij dit jaar ook 
op uw steun rekenen? 
Kerkbijdragen t/m september € 10.272,89   
Collecten t/m september € 2.069,04   
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!  
 
 
 
 

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 15-11 19.00 Samenzang 
Zo 16-11 10.00 Samenzang 
Za 22-11 19.00 Samenzang 
Zo 23-11 10.00 Samenzang 
Za 29-11 19.00 Samenzang 
Zo 30-11 10.00 Herenkoor 
Za 06-12 19.00 Samenzang 
Zo 07-12 10.00 Dameskoor 
Za 13-12 19.00 Samenzang 
Zo 14-12 10.00 Samenzang 
 
Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het 
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt. 
Iedere dinsdagavond is er om 19.00 uur een avondmis in de nieuwbouw van de 
Norbertushof: ook niet-bewoners zijn van harte welkom. 
 

Herinnering betaling Grafrechten 
Begraafplaats  Torenstraat te Gennep 
 
Wanneer u in 2014 een antwoordformulier voor de verlenging van de grafrechten 
per 1.1.2015 hebt ondertekend en aan ons geretourneerd en u de betalingsopdracht 
aan uw bank nog niet hebt opgegeven maken wij u er op attent dit binnenkort toch 
te doen. 
Bij deze het vriendelijke verzoek u er voor zorg te dragen dat uw betaling  (ad € 400,-) 
vóór 1 december 2014 wordt bijgeschreven op  onze bankrekening  nummer  NL 74 
RABO 0135 0353  33  ten name van R.K. Parochie  H. Martinus. 
 

Kersttocht Gennep-Zuid (zie poster hiernaast) 
 
Dit jaar wordt op vrijdag 12 december voor de 11e keer de Levende Kersttocht 
georganiseerd door de gebruikersgroep van het buurthuis VanOns, de parochie en 
Dichterbij. Deze Kersttocht is voor iedereen en leidt je langs het kerstverhaal. De start 
van de Kersttocht is tussen 18.30 en 19.30 uur vanaf basisschool De Ratel en trekt 
vervolgens door de straten van Gennep-Zuid. Onderweg loop je langs levende 
onderdelen uit het kerstverhaal: herders, koningen, de kameel, de herberg en 
uiteindelijk kom je in de St. Norbertuskerk bij Maria, Jozef en het kindje Jezus. Langs 
de route zijn meerdere plekken om te pauzeren en te genieten van kerstmuziek van 
koren en muziekgezelschappen. 
Aansluitend kun je in het buurthuis VanOns komen kijken naar een kerstmarkt en 
kunnen kinderen kerststukjes maken. Natuurlijk zal de erwtensoep niet ontbreken. 
Om de Kersttocht helemaal af te maken vragen wij de hulp van de bewoners langs de 
route om de woning te versieren in Kerstsfeer!? 
Hopelijk doet iedereen mee en maken we er samen een mooie Kersttocht van. 
Deelname is gratis. 
 

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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Agenda relevante data 
 
Za 29-11  Gezinsmis Adventskransen 
Vr 12-12  Kersttocht in Zuid 
Wo 24-12 19.00 Norbertuskerk gebedsdienst mmv 
    koor Esperance 
   19.30 Martinuskerk H. Mis mmv kinderkoor 
    en Harmonie Unitas et Fidelitas 
   21.00 Martinuskerk Dames- en Herenkoor 
Do 25-12 09.30 Martinuskerk Genneps Vocaal  
    Ensemble 
   11.00 Norbertuskerk gemengd koor en 
    en gelegenheidskoor 
Vr 26-12 10.00 Martinuskerk Samenzang 
2015 
Zo 12-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk 
Zo 26-04 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Zo 14-06 10.00 H. Vormsel beide parochies 

 
In memoriam 
 

 
 
 
 
 

Mathieu 
de Groot 

* 21-09-1926 
† 05-09-2014 

 
 
 
 
 
 

Een bijzonder mens 
Die genoot 
Van mensen om zich heen 
Waar hij iets voor kon betekenen 
Een vriendelijke lach 
Een luisterend oor, oprechte belangstelling. 
  
Een bijzonder mens 
Die genoot 
Van de stilte, van het gebed 
Van kennis en muziek 
Van natuur en cultuur 
Wandelingen en turen inde verte 
Dankbaar, humor tot het eind. 
  
Een lieve man 
Een geweldige vader 
Een super opa. 

In memoriam 
 

 
 
 

 
 

Jan Ebben 
 

* 21-02-1933 
† 14-10-2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Een trotse man 
- Steun en toeverlaat voor zijn vrouw 
- Stond klaar voor anderen 
- De deur stond altijd open 
- Midden in het leven 
- Een beetje eigenwijs 
- Klusjesman 
- Regelde alles graag zelf 
- Autorijden was zijn lust en leven 
- Trots op kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 
Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid 
en medeleven. 
Mia, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
 
 
 

In memoriam 
 

Wilhelmina Schenk-Jacobs 
 

* 12-01-1925 † 27-10-2014 
 
 
 

Volgende editie: 17 december 
 
De laatste Gennepenaar van dit jaar verschijnt op 
woensdag 17 december. Dit betekent dat copy voor deze 
editie uiterlijk dinsdag 9 september  ingeleverd moet zijn 
bij de redactie; advertenties dienen voor dezelfde datum 
te zijn doorgegeven aan printmarkt.eu. 
 
 

In memoriam  
 

 
 
 
 
 

Chris van Duuren 
 

* 11-09-1917 
† 04-11-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gezin van Duuren bestond uit 9 kinderen, waarvan 
Pap de 8e was. De vader van Pap was veldwachter, dit 
betekende vaak verhuizen. Het gezin kwam uiteindelijk in 
Gennep terecht. Zijn vader verloor Pap helaas al in zijn 9e 
levensjaar.  
Voor zijn werk moest hij wekelijks op de fiets naar Horst, 
waar hij bij de familie Versleijen in de kost was. Na de 
oorlog leerde hij Moeke kennen en samen hebben ze in 
Horst een leven en een bedrijfje opgebouwd. In zijn 
werkzame leven was Pap elektricien. 
Ze kregen 1 zoon en 2 dochters.  
Pap had een aantal hobby’s: vissen in Gennep aan de 
Maas (op ‘t huukske ien de Maaskèmp) en vogels (vogel-
vereniging “Ons Genoegen” in Horst heeft hij mee 
opgericht). Zelf had hij bij zijn huis een mooie volière, 
waar hij de nodige uren doorbracht.  
De kinderen vlogen uit, 2 ervan gingen terug naar 
Gennep. Na 40 jaar hard werken in Horst keerden Pap en 
Moeke terug naar Gennep. 
Moeke is in 2002 gestorven. In 2007 heeft pap zijn intrek 
genomen in bejaardenhuis Norbertus.  
In 2010 is helaas ook zijn zoon Herman overleden. 
Pap moest na verloop van tijd ook gedwongen afscheid 
nemen van zijn auto en later ook van de scootmobiel. Dit 
nam hij ons niet in dank af. 
De trouwste bezoeker van Pap was neef Richard van 
Bergen. Deze kwam iedere zaterdag. Indien Richard 
verhinderd was, kwam hij dit vrijdags melden. 
Vorige week is hij gevallen en heeft zijn heup gebroken. 
Daarna is het snel bergafwaarts gegaan met zijn 
gezondheid. Wij hebben er vrede mee en zijn blij, dat hij 
nu zijn rust heeft gevonden. 
Gennep, 7 november 

 

In memoriam 
 
 
 
 
 

 
Rien Noij-van Bergen 

 
* 07-05-1922 
† 04-11-2014 

 
 
 
 
 

Geboren in Gennep, als oudste uit een gezin met nog een 
zus Nellie en een broer Wim. Je groeide op in een sobere 
wereld van hard werken en zien rond te komen, vader en 
moeder hadden een meubelzaak in Gennep. Je tienertijd 
werd overschaduwd door de oorlog, maar na de oorlog 
braken betere tijden aan en trof je je grote liefde, Hans.  
Na een verkerings-verlovingstijd van enige jaren zijn jullie 
in juni 1952 getrouwd en konden jullie, weliswaar 
inwonend bij je ouders in de Zandstraat, toch aan je 
eigen toekomst werken. Maar helaas kwam je vader 
twee jaar later te overlijden door een tragisch ongeval, 
en de zaak werd door zus Nellie en zwager Harrie over-
genomen. 
In 1962 kon het gezin Noij, inmiddels uitgebreid met 
dochter Gonnie en zoon Geert, het huis van de ouders 
van Hans op de Duivenakker overnemen. Er volgden 
jaren van voorspoed en geluk en, zoals in elk gezin, 
gingen de kinderen hun eigen weg. In die jaren daarna 
kregen jullie ook weer meer tijd voor elkaar. Zeker nadat 
Hans in de VUT was konden jullie er op uit, zoals het 
wekelijkse “schuu.p“-dagje en jullie vakanties naar 
Scandinavië, dat waren mooie jaren. Toen je ook nog 
oma werd kon je je geluk niet op. Helaas kwam je steun 
en toeverlaat Hans in 2000 te overlijden, de klap was 
groot, maar je sloeg je er doorheen en na enige tijd kon 
je toch weer van het leven genieten, gesteund door je 
grote hobby’s lezen en breien. Veel tijd werd je echter 
niet gegund toen in 2005 ook Gonnie veel te vroeg 
overleed. Je wereld stortte nu echt in elkaar, dit kon niet, 
je eigen dochter overleven. Maar ook hier kon je na enige 
tijd, zeker voor de buitenwereld, mee omgaan, hoe 
moeilijk dit ook geweest moet zijn. Er volgden jaren van 
relatieve rust, maar begin dit jaar begon je leeftijd je 
parten te spelen en langzamerhand moest je steeds meer 
de regie uit handen geven, wat erg moeilijk was. 
Ma, je was voor ons altijd onze steun en toeverlaat in 
moeilijke tijden, vind nu de rust die je verdiend hebt, nu 
je weer bij Hans en Gonnie bent. 
Bedankt dat je bij ons was…  
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Het gezin van Duuren bestond uit 9 kinderen, waarvan 
Pap de 8e was. De vader van Pap was veldwachter, dit 
betekende vaak verhuizen. Het gezin kwam uiteindelijk in 
Gennep terecht. Zijn vader verloor Pap helaas al in zijn 9e 
levensjaar.  
Voor zijn werk moest hij wekelijks op de fiets naar Horst, 
waar hij bij de familie Versleijen in de kost was. Na de 
oorlog leerde hij Moeke kennen en samen hebben ze in 
Horst een leven en een bedrijfje opgebouwd. In zijn 
werkzame leven was Pap elektricien. 
Ze kregen 1 zoon en 2 dochters.  
Pap had een aantal hobby’s: vissen in Gennep aan de 
Maas (op ‘t huukske ien de Maaskèmp) en vogels (vogel-
vereniging “Ons Genoegen” in Horst heeft hij mee 
opgericht). Zelf had hij bij zijn huis een mooie volière, 
waar hij de nodige uren doorbracht.  
De kinderen vlogen uit, 2 ervan gingen terug naar 
Gennep. Na 40 jaar hard werken in Horst keerden Pap en 
Moeke terug naar Gennep. 
Moeke is in 2002 gestorven. In 2007 heeft pap zijn intrek 
genomen in bejaardenhuis Norbertus.  
In 2010 is helaas ook zijn zoon Herman overleden. 
Pap moest na verloop van tijd ook gedwongen afscheid 
nemen van zijn auto en later ook van de scootmobiel. Dit 
nam hij ons niet in dank af. 
De trouwste bezoeker van Pap was neef Richard van 
Bergen. Deze kwam iedere zaterdag. Indien Richard 
verhinderd was, kwam hij dit vrijdags melden. 
Vorige week is hij gevallen en heeft zijn heup gebroken. 
Daarna is het snel bergafwaarts gegaan met zijn 
gezondheid. Wij hebben er vrede mee en zijn blij, dat hij 
nu zijn rust heeft gevonden. 
Gennep, 7 november 
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Geboren in Gennep, als oudste uit een gezin met nog een 
zus Nellie en een broer Wim. Je groeide op in een sobere 
wereld van hard werken en zien rond te komen, vader en 
moeder hadden een meubelzaak in Gennep. Je tienertijd 
werd overschaduwd door de oorlog, maar na de oorlog 
braken betere tijden aan en trof je je grote liefde, Hans.  
Na een verkerings-verlovingstijd van enige jaren zijn jullie 
in juni 1952 getrouwd en konden jullie, weliswaar 
inwonend bij je ouders in de Zandstraat, toch aan je 
eigen toekomst werken. Maar helaas kwam je vader 
twee jaar later te overlijden door een tragisch ongeval, 
en de zaak werd door zus Nellie en zwager Harrie over-
genomen. 
In 1962 kon het gezin Noij, inmiddels uitgebreid met 
dochter Gonnie en zoon Geert, het huis van de ouders 
van Hans op de Duivenakker overnemen. Er volgden 
jaren van voorspoed en geluk en, zoals in elk gezin, 
gingen de kinderen hun eigen weg. In die jaren daarna 
kregen jullie ook weer meer tijd voor elkaar. Zeker nadat 
Hans in de VUT was konden jullie er op uit, zoals het 
wekelijkse “schuu.p“-dagje en jullie vakanties naar 
Scandinavië, dat waren mooie jaren. Toen je ook nog 
oma werd kon je je geluk niet op. Helaas kwam je steun 
en toeverlaat Hans in 2000 te overlijden, de klap was 
groot, maar je sloeg je er doorheen en na enige tijd kon 
je toch weer van het leven genieten, gesteund door je 
grote hobby’s lezen en breien. Veel tijd werd je echter 
niet gegund toen in 2005 ook Gonnie veel te vroeg 
overleed. Je wereld stortte nu echt in elkaar, dit kon niet, 
je eigen dochter overleven. Maar ook hier kon je na enige 
tijd, zeker voor de buitenwereld, mee omgaan, hoe 
moeilijk dit ook geweest moet zijn. Er volgden jaren van 
relatieve rust, maar begin dit jaar begon je leeftijd je 
parten te spelen en langzamerhand moest je steeds meer 
de regie uit handen geven, wat erg moeilijk was. 
Ma, je was voor ons altijd onze steun en toeverlaat in 
moeilijke tijden, vind nu de rust die je verdiend hebt, nu 
je weer bij Hans en Gonnie bent. 
Bedankt dat je bij ons was…  
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Vroeger (15) Mijn leven als misdienaar 

 
Met “Ons Heer” op pad! 
Eén van de dingen waaraan ik als misdienaar altijd veel 
plezier beleefde, was het zogenaamde “rondbrengen van 
de Communie” aan de zieken en de parochianen die te 
oud of te ziek waren om naar de kerk te komen. Dit 
rondbrengen gebeurde meestal op vrijdag. De pastoor, 
die elke dag op school kwam om godsdienstles te geven, 
ging dan naar mijn “meester” en zei tegen hem: “vrijdag 
heb ik Jan nodig!“ Hij vroeg het nooit, het was gewoon 
een mededeling.  
De pastoor was namelijk in die tijd ook voorzitter van het 
schoolbestuur. Het betekende voor mij dat ik met de 
pastoor mee moest om de Communie rond te brengen. 
In het centrum gebeurde dat te voet en in het veld 
kwamen de boeren, die veraf woonden, ons dan halen. 
 
In de koets 
Deze boeren, die een zieke of een oudere in huis hadden, 
moesten de pastoor en mij met sjees of koets komen 
halen. Soms zelfs met de kar. Dit was voor mij natuurlijk 
helemaal een feest. Met de pastoor in een koets en niet 
in de benauwde klaslokalen. Ik genoot van elke stap van 
het paard! De pastoor had natuurlijk zijn “stool” om en 
droeg een lang wit kleed. Ik kan me herinneren dat het 
“tuniek” werd genoemd. Daarover het “schoudervelum” 
of schouderdoek. Ik had gewoon mijn toog en superplie 
aan. In een gouden (?) doosje droeg de pastoor een 
aantal hosties mee. Voor het wijwater, palmtakje, 
kaarsen en een schone witte doek moesten de bewoners 
zelf zorgen. 
 
Altaarschel in plaats van bel 
Ook droeg ik om mijn nek 
een z.g. linnen draagtas met 
wat persoonlijke spullen van 
de pastoor. o.a. een missaal, 
een rozenkrans en glazen 
schaaltje (zie foto). In dit 

glazen schaaltje waren twee uitsparingen voor de busjes 
met gewijde olie en ik meen ook met wijwater. Midden 
in het schaaltje kun je heel goed de letters IHS zien. Als ik 
het goed onthouden heb betekende dit “Christus”. 
Verder had ik altijd de altaarschel bij me. Die moest ik 
onderweg gebruiken als we parochianen tegenkwamen. 
Het was namelijk gebruikelijk dat, als je als parochiaan de 
pastoor met “Ons Heer “ tegenkwam, je stil stond en op 
de knieën ging. Ik had tot taak om de tegenligger dan te 
waarschuwen met de altaarschel. Het was wel 
vermakelijk om te zien dat sommige parochianen als ze 
ons aan zagen komen plotseling een zijweg insloegen… . 
Natuurlijk deed ik met de altaarschel dan extra mijn best. 
En de pastoor maar mopperen op de afbuigers! 
 
Te voet 
Ook leuk vond ik het Communie rondbrengen in het 
centrum en de directe omgeving van de kerk. Vaak liep je 
op een verharde zandweg en als het geregend had 
stonden er veel plassen, want klinkerweg of asfalt 
kenden we toen nog niet. Een enkele keer moest je van 
de zandweg af om bij de woning van een zieke te komen. 
Ik moest altijd voorop, al klingelend met de altaarschel. 
Wij gingen een heel smal pad in met aan beide kanten 
diepe karsporen met water en modder. Het begaanbare 
pad was zeker niet breder dan 60 cm. Je kon elkaar dus 
onmogelijk passeren zonder van het smalle pad af te 
gaan. 
 
Mieneke in de modder 
Wat wilde het geval, in de verte op het smalle pad zagen 
we Mieneke aankomen. Mieneke was een doodgoed 
mens. Ze deed heel veel goede werken, alleen kletste ze 
wat veel over van alles en iedereen en ze was helemaal 
idolaat van alles wat maar een toog aanhad. Nu is er niets 
mis mee, om eerbied te hebben voor de geestelijkheid, 
maar Mieneke overdreef schromelijk. Zo erg dat zelfs de 
pastoor er korzelig van werd. Ja, en daar kwam Mieneke 
aan. Ik deed extra mijn best om onze komst te laten 
merken met de altaarschel. Ik zag dat ze twijfelde tussen 
omkeren en door blijven lopen. Ze koos voor het laatste 
en stapte vlak bij ons van het smalle pad in de modder. 
Ja, en als dan “Ons Heer” voorbij komt moest je knielen. 
In dit geval in de modder. Haar lange rok optillen was 
geen optie, want dan zou de pastoor (en ik) haar benen 
en enkels zien (!). Dan maar met haar rok in de modder 
knielen. Het was een komisch gezicht. De pastoor kon zijn 
lach amper inhouden, maar zijn kleine ogen glinsterden 
en een “grijnslach” trok over zijn gezicht. 
Stiekem had hij er schik van! 
 
2014 
Jan Eikholt (Gzn.) 
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