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Getrouwd
Gedoopt
10 augustus 2018:

Marcel Janssen en Serena Janssen-Derks,
Gennep.

14 september 2018:

Mark Weren en Jessica Weren-Janssen,
Milsbeek.

Emily Reintjes, dochter van René Reintjes en
Kim Reintjes-Verwaaijen, Dr. Nolensstraat.

Vince Arts, zoon van Gerben Arts en
Joyce Arts-Beelen, Picardie.

Kinderkoor weer van start!

Zingen in een koor? Leuk én leerzaam voor kinderen.
De kinderen van ons Kinderkoor ‘de Muzieknootjes’ repeteren elke donderdagmiddag na school in het zaaltje van de
pastorie. Onder de bezielende leiding van Jacqueline Fijnaut worden allerlei soorten liedjes aangeleerd, soms zelfs met
een bijpassend dansje. Tijdens de gezinsvieringen, carnavalsmis en op kerstavond zingt het koor. Op verzoek ook elders.
Het augustus
kinderkoor 2018:
is een vrolijk koor. Van zingen wordt je blij. Een kind bij het koor leert muziek, ritme en krijgt het
10
vertrouwen
om
voor
een groep
te staan. Een
unieke kans dus. Er wordt geen contributie gevraagd, wel inzet. Jongens en
Danny Berkers en Melissa
Berkers-Luijpers,
Boxmeer.
meisjes vanaf groep 4 zijn welkom om zich aan te sluiten bij het koor. De wat oudere kinderen krijgen in een apart
groepje nog extra zangles.
Wilt u meer weten? Kijk op de
Gedoopt
facebookpagina van: Kinderkoor de
Muzieknootjes. Of kom samen met
• Sarah
dochter
van
uw (klein-)
kindHermsen,
eens kijken
tijdens
Martijn
Hermsen
en
Christine
de repetitie op donderdag vanaf Gietemans, Kollermolen.
(Zieinfoto)
14.15 uur
het zaaltje van de
pastorie. Ingang tegenover de Aldi.
• Matthias Ercan, zoon van
Richard Ercan en Wendy van der Rijt, Houtstraat.
•

Gwen Schuurmans, dochter van
Tommie Schuurmans en Loes Poels, Havikstraat.

3

De Gennepenaar

Vrijwilliger gezocht voor openen en
sluiten 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
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 uur) en
sluiten (19.00 uur) 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 spreekuur is op donderdag 4 oktober 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 de data:
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 29 oktober.

Aanmelding Communie en Vormsel
Op de basisscholen in Gennep wordt deze dagen een
aanmeldingsformulier uitgereikt voor de 1e H. Communie
(groep 4) en het H. Vormsel (groep 8). Dit ingevulde
formulier graag bij de pastorie (Niersdijk 1) in de brievenbus deponeren.
U kunt de gevraagde gegevens (zie hieronder) ook via
e-mail naar pastoor Kessels toesturen:
info@parochie-martinus-gennep.nl
AANMELDEN KAN TOT UITERLIJK 12 OKTOBER!
Roepnaam en achternaam kind:
Geboortedatum kind:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Tel. nr:
Naam basisschool:
E-mail adres ouders:
Parochiekerk en plaats van Doopsel:
Datum Doopsel:


25 november vrijwilligersdag

Een parochie kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Onze
parochiegemeenschap is trots op het grote aantal mensen dat zich inzet voor de kerk én de medemens. Om de
inzet van al deze vrijwilligers de verdiende waardering
te geven wordt er op 25 november 2018 om 10.00 uur
een Eucharistieviering gehouden in de H. Martinuskerk
waarvoor iedereen en natuurlijk met name de vrijwilligers zijn uitgenodigd. Na afloop van de Eucharistieviering zijn alle vrijwilligers die een steentje bijdragen in
onze parochie uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in
Pica Mare. De vrijwilligers ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging, maar de datum zondag 25 november
kan alvast gereserveerd worden.

Kalender 2018
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26-10
27-10
28-10
28-10
28-10
01-11
04-11
11-11
11-11
25-11
01-12

19.00
17.45
10.00
11.00
14.00
10.00
14.00
11.11
17.00
10.00
16.00

Tienergroep
Herdenking Overledenen Norbertus
Herdenking Overledenen Martinus
Zegening graven Torenstraat
Zegening graven Kampweg
Hoogfeest Allerheiligen
Concert G.V.E. Martinuskerk
Openingsmis Carnaval + Gildemis
Sint Maarten optocht
Vrijwilligersdag
Knutselen + Gezinsmis Advent
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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:
Koren en diensten

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

LET OP: Vanwege de ontwikkelingen omtrent de voorgenomen clustering van de parochies van Gennep en de
VOMMMM-parochies zullen er de komende maanden vele zaken op elkaar afgestemd moeten worden, waaronder de
mistijden en het aantal H.Missen per parochie. Dat betekent dat de Eucharistieviering op zaterdagavond in de
H. Martinuskerk voorlopig nog komt te vervallen.
Do 04-10 19.30 uur
Za 06-10 17.45 uur
Zo 07-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Spreekuur in parochiezaaltje
Samenzang
Samenzang

Za 13-10 16.00 uur
17.45 uur
Zo 14-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gregoriaans Koor
Herenkoor

Za 20-10 17.45 uur
Zo 21-10 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk

Gemengd koor. Koffie na de Mis.
Samenzang. Koffie na de Mis.

Za 27-10 16.00 uur
17.45 uur
Zo 28-10 10.00 uur
11.00 uur
14.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Samenzang. H.Mis met herdenking overledenen van de parochie.
Dameskoor. H.Mis met herdenking overledenen van de parochie.
Zegening graven op het oude kerkhof aan de Torenstraat.
Zegening graven op het nieuwe kerkhof aan de Kampweg,
mmv het Gregoriaans koor.

Do 01-11 10.00 uur

Martinuskerk

Dameskoor. Hoogfeest Allerheiligen.

Za 03-11 17.45 uur
Zo 04-11 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk

Koor Esperance
Herenkoor

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

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gregoriaans Koor
Openingsmis Carnavalsseizoen en tevens St. Martinus Gildemis

Tevens is er van di. - vr. iedere avond om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel van de Martinuskerk, tenzij in het weekend ervoor
anders bekend gemaakt. Op iedere dinsdag is om 19.00 uur een avondmis in de Norbertushof, Kleermakersgroes.
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De gouden draad…
Onlangs zijn we met een groepje van ±10 personen,
weer begonnen met onze bijeenkomsten rondom bijbel
teksten. We hebben verhalen en psalmen verkend en
nu zijn we met het oudste - maar toch meest actuele kerkgebed gestart, ‘het Onze Vader’. Je kunt misschien
denken, wat saai…waar zou je het dan in hemelsnaam
over moeten hebben…?
We begonnen met het ontstaan van dit gebed, dat was
zo’n 2018 jaar geleden. Jezus was een Joodse timmermanszoon, niet gestudeerd, niks beroemds of bijzonders
zou je op het eerste gezicht zeggen. Maar hij stamt uit
een lange geschiedenis van David en Abraham. Bij zijn
geboorte werd hij Emmanuel genoemd, dat betekent
‘God met ons’. In die tijd was Johannes, een neef van
hem, heel populair. Er kwamen veel mensen op hem af.
Deze riep de mensen op, om zich ‘om te keren’, om een
andere zinvolle weg te gaan zoeken in hun leven. Als
teken van die omkeer, of bekering, liet men zich onderdompelen in de rivier de Jordaan. Zo liet Jezus zich ook
dopen. Tijdens dat gebeuren hoorde hij een stem uit de
hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik
vreugde’. Deze intense diepe ervaring veranderde het
leven van Jezus totaal. Hij ging op weg en bracht
iedereen de blijde boodschap, dat ieder mens een kind
van God is. Dat gevoel bracht ‘wonderen’ teweeg, het
onmogelijke werd mogelijk: een verlamde die dag en
nacht in zijn bed lag, stond weer op met nieuwe energie
en pakte zijn leven weer op. En bij een blinde die het
letterlijk niet meer zag zitten, opende Jezus de ogen voor
een nieuw perspectief, want ook jij bent een geliefd
persoon. Zo zagen zijn vrienden Jezus wel eens bidden
en vroegen hem, hoe doe je dat nou, leer ons het ook!
Kijk, zei Jezus, je hebt niet veel woorden nodig, je hoeft je
alleen maar te richten tot onze Vader, die in de hemel is…
Maar wat betekent dat eigenlijk voor ons nu, een
vader… en dan ónze vader..?
‘Ons’ zegt men ook in het dialect: ons vader, ons moeder,
onze Piet. Dat ‘ons’ verbreedt, we zijn van een en
dezelfde familie, broers en zussen die bij elkaar horen.
Jouw eigen naam te midden van al die andere namen,
iedereen hoort erbij. Maar tegenwoordig is iedereen op
zich zelf aangewezen: ‘ieder voor zich en god voor ons
allen’. Behalve bij een ramp als de MH 17, of wanneer
we winnen met voetballen, dan komt dat saamhorige gevoel nog wel eens op. En wat, als je een hele autoritaire
of bazige vader hebt gehad, of nog erger, een slechte
vader, hoe kijk je dan tegen een vader aan? Dan zoek je
naar andere beelden, zoals b.v. naar De Bron, of de
Kosmos, of de Natuurwetten. Maar het beeld van een
vader roep iets meer op. Je leven komt van je vader
vandaan, je erft bepaalde eigenschappen van hem, je
kunt zelfs op hem lijken, je hebt dezelfde bloedgroep. Zo

kun je je tegenover God de Vader opstellen, als een kind.
Je mag jezelf als een kind toevertrouwen aan God de
Vader. En dan hebben we het niet over een man op een
wolk, van God kun je immers maar moeilijk een voorstelling maken. Maar wel kun je die gouden verbindingsdraad ervaren in je leven. Als je plotseling voelt dat iets
zich ten goede keert, als er iemand op je pad komt die je
nou net nodig had, als je leven weer in een positieve
stroomversnelling komt, hoe dan ook.
Zo mag je zoeken naar jouw gouden verbinding met de
eeuwige Vader, de God die Liefde en Wijsheid is en die
jou volgt en voorgaat, in naam van diens liefde.
Annette Jetten-Sevriens
Leerlooiersgroes 27, 6591 KA Gennep.
Tel: 0485 540165/ 06 236 195 42
Email: annettejetten@gmail.com

De Stichting Vrienden van Norbertus
organiseert in samenwerking met
KBO afdeling Gennep, een

KIENMIDDAG
Dinsdag
30 oktober 2018
Aanvang:
14.00 uur
Plaats:
Zaal MFC
‘de Goede Herder’
Europaplein Gennep

De opbrengst is voor de rolstoelbus
Een gezellige middag en vele mooie prijzen
HOOFDPRIJS
TWEEDE PRIJS
DERDE PRIJS

€ 50.€ 25.€ 25.-

Help mee de rolstoelbus te laten rijden
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In memoriam
Annie Goossens-Janssen
* 20-07-1929

† 07-09-2018

Annie werd geboren in Mill
op 20 juli 1929 en woonde
met twee broers, Ton en
Willy, op de Heijenseweg in
Gennep, waar haar vader,
Harrie Janssen, Stationschef
was. Na de lagere school in
Gennep kwamen de oorlogsjaren die tijdens de evacuatie
in Groningen in de Wilp zijn
doorgebracht.
Al met al waren dat geen
gemakkelijke jaren, maar na
de terugkomst in Gennep
werd de opleiding tot lerares opgepakt. In 1957 begon
Annie als lerares NXX (Kinderverzorging, opvoeding en
handenarbeid) aan de huishoudscholen in Gennep. In
1963 werd ze benoemd aan de RK kleuterleidstersopleiding van de Mariënburgte ’s-Hertogenbosch. Met
haar grote liefde en belangstelling voor kinderen gaf zij
als medewerkster opvoedingsvoorlichting in Den Haag tal
van kleutercursussen en oudergespreksavonden bij het
Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant en het Groene Kruis in
Noord-Limburg.
In 1966 trouwde Annie met Engel Goossens en gingen ze
op de Emmastraat in Gennep wonen. Engel werkte in
Den Haag bij een ingenieursbureau en doordat hij door
de week veel weg was zorgde Annie voor de enige zoon
Armand die in 1967 geboren werd. Ze was toen als
docente werkzaam bij het MHNO aan de RK Scholengemeenschap in Gennep. In 1972 werd er verhuisd naar
de Logterberge. In deze periode werd Annie als eerste
vrouw gekozen in de Gennepse gemeenteraad. Nieuwe
ontwikkelingen in het onderwijs volgde ze met grote
interesse en daardoor besloot ze plaats te nemen in het
bestuur van de Vakgroep KO van Bernardus. Nadat ze
was ingeloot voor de eerste applicatiecursus omgangskunde Tilburg, begon ze met volle inzet en vreugde aan
deze nieuwe periode. Ze behaalde tweede graad bevoegdheid en ging energiek verder met lesgeven aan de
INTAS-opleiding. Haar uitgangspunten waren vooral de
persoonlijke ontwikkeling van de leerling, begrip en
respect voor de ander, met name de medeleerling, de
docent, de zieken, de gehandicapten en de oudere
mensen. Ze kon daarbij best streng zijn in de klas om de
beoogde leerdoelen te behalen.
In 1988 stopte ze in het onderwijs. Annie bleef echter
actief op vele vlakken, de KBO, het CNV, het kerkbestuur
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van de Norbertuskerk in Gennep-Zuid, het koor… Een
periode waarin ze ook lange tijd met veel liefde voor haar
moeder, die aan dementie leed, heeft gezorgd in
Madeleine.
Ondanks de drukke periodes werd er altijd voldoende tijd
vrij gemaakt om samen met Engel, hun zoon Armand te
ondersteunen en een onbezorgde jeugd en toekomst te
geven. Ze leefde enorm met Armand mee en met alles
wat hij deed en ze was enorm trots op hem.
Vele creatieve hobby’s zoals het quilten en handwerken
werden met enthousiasme beoefend. Ze was ook altijd in
de weer samen mét en vóór anderen. Vele langdurige
vriendschappen heeft ze in de loop der tijd opgebouwd
en gekoesterd. De “engeltjes groep” en de Wapenbroeders waar Engel bij hoorde, zijn daar mooie voorbeelden van.
Annie hield van reizen met het gezin en die werden
achteraf netjes in een album vastgelegd. Vooral Luxemburg, Zuid-Duitsland en Zwitserland werden jarenlang
bezocht. Ook Kerstmarkten en Kevelaer stonden hoog op
de bezoekerslijst.
In maart 2006 ontving Annie de koninklijke onderscheiding Lid in de orde van Oranje-Nassau voor haar
langdurige inzet voor vrijwilligerswerk, kerk en onderwijs.
Bedankt lieve mam voor alles!!!
Bedankt voor uw steun en medeleven.
Armand Goossens

Vieringen Allerzielen 2018
In het weekend van 27 en 28 oktober herdenken we
onze dierbare overledenen, met name die van het
afgelopen jaar. De families zullen daarvoor een uitnodiging krijgen.
H. Norbertuskerk:
Op zaterdag 27 oktober zullen in de Eucharistieviering
van 17.45 uur de overledenen van het afgelopen jaar
worden herdacht. Het koor Esperance zal zorgen voor de
muzikale opluistering.
H. Martinuskerk:
Op zondag 28 oktober zullen in de Eucharistieviering van
10.00 uur de overledenen van het afgelopen jaar worden
herdacht. Het herenkoor zal zorgen voor de muzikale
opluistering.
Oude begraafplaats (Torenstraat)
Op zondag 28 oktober, na afloop van de Eucharistieviering in de H. Martinuskerk (± 11.00 uur), worden de
graven op de oude begraafplaats aan de Torenstraat
gezegend.
Nieuwe begraafplaats (Kampweg)
Op zondag 28 oktober worden om 14.00 uur de graven
van de nieuwe begraafplaats aan de Kampweg gezegend.
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De Heilige Communie voor onze zieken
Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in de
gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te gaan.
Aan hen wordt thuis, in het zorgcentrum of in het
ziekenhuis door de pastoor de H.Communie gebracht.

Het uitreiken van de H. Communie willen we in onze
parochiegemeenschap met grote waardigheid doen.
De H. Communie wordt in principe alleen uitgereikt door
priesters en diakens. Als de omstandigheden dat vragen
kunnen katholieke gelovigen – alleen in goed overleg met
de pastoor – de H. Communie uitdelen aan zieken.
Kunt u niet meer naar de kerk komen en wilt u graag de
H. Communie ontvangen? Neemt u dan contact op met
pastoor Kessels. T 0485 - 511 888.

De Heilige Ziekenzalving
De zieken hebben in het
bijzonder Gods aandacht en
zorg, en daarmee ook die van
Zijn kerk. Door de zalving
met de Heilige Olie van de
zieken, wordt deze zorg van
God voor het heil van de
mens nog eens uitdrukkelijk
uitgesproken. Daarmee is dit
sacrament een hoopvol gebeuren, ook voor iemand die
stervende is. Als een zieke dit
sacrament wil ontvangen, neem dan tijdig contact op
met de pastoor Kessels.
Mocht u hem niet direct kunnen bereiken, dan kunt u
ook bellen met pastoor Rijs (Mook) of pastoor Reijnen
(Heijen).

Wilt u ook een misintentie of gestichte
jaardienst aan ons doorgeven?
Dat kan!
Misintentie
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke zaak,
voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz.
De intenties worden bij de voorbeden in een Eucharistieviering vermeld. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te geven.
Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het offer van
Christus niet kopen. Het stipendium is er om de parochie
te helpen in het onderhouden van de kerkgebouwen, de
salarissen, verwarming, enz.
Gestichte jaardienst
Bij de parochie kunt u ook een gestichte jaardienst aanvragen. D.w.z dat u voor een periode van 5, 10 of 20 jaar
een H. Mis bestelt voor een of meer van uw overleden
familieleden. Het te betalen bedrag voor een gestichte
jaardienst is:
• voor 5 jaar:
€ 100,• voor 10 jaar: € 200,• voor 20 jaar: € 400,Voor de aanvraag van een misintentie of een stichting
neemt u contact op met de pastoor.

De Gennepenaar

Openingsmis Carnaval
en St. Martinusfeest:
Zondag 11 november om 11.11 uur
in de H. Martinuskerk.
Volgens goed gebruik wordt het Carnavalsseizoen op de
11e van de 11e geopend met een feestelijke
Eucharistieviering. Van harte welkom jong en oud!
Aan deze Eucharistieviering
werken de verschillende
Carnavalsverenigingen en
Joekskapellen mee.
Daarnaast is er op diezelfde dag het Sint Martinusfeest.
De Martinusoptocht zal zijn om 17.00 uur.
Aansluitend aan de optocht is er
het Sint Maartensvuur op de Groes.
Tot ziens op 11 november!
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Jaarlijkse fakkeltocht Kapel In ’t Zand
Op zaterdag 6 oktober wordt voor de 32e maal de
jaarlijkse fakkelbidtocht van de kathedraal in Roermond
naar het Mariabedevaartsoord Kapel In ’t Zand gehouden.

Thema is dit jaar: ‘Vrees niet, Maria’.
De tocht begint om 18.30 uur met een pontificale
eucharistieviering door hulpbisschop Everard de Jong in
de kathedraal aan de Markt.
Na de Heilige Mis vertrekt de eigenlijke fakkeltocht.
Honderden kinderen, jongeren en volwassenen trekken
dan door de straten van de Roermondse binnenstad, op
weg naar Maria, wier genadebeeld al eeuwen in de Kapel
In ’t Zand wordt vereerd. Daar aangekomen is er om
20.45 uur een gebedsdienst en gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste. Ook is er een kraam waar
wat te eten en te drinken gekocht kan worden. Na afloop
rijden pendelbussen de deelnemers gratis terug naar de
binnenstad.
Deelname aan de tocht is gratis en opgave vooraf is niet
nodig. Wel wordt een bijdrage van 2 euro voor een
fakkel (of lampion voor de kinderen) gevraagd.

Leuke dag voor tieners
Op zaterdag 6 oktober is er in Roermond een leuke dag
voor tieners van 12 tot en met 17 jaar. Het thema van de
dag luidt: Samen op weg.
De Tienerdag begint om 13.30 uur. Er zijn dan diverse
workshops: creatief, sportief en muziek.
’s Avonds nemen alle tieners deel aan de fakkelbidtocht
die elk jaar in Roermond wordt gehouden. Deze begint
met een heilige mis met hulpbisschop De Jong in de
kathedraal. Daarna is er een fakkeltocht vanaf de markt
in Roermond naar de bekende Kapel In ’t Zand. Rond
21.00 uur is het programma afgelopen.
Wil je deelnemen? kijk dan op
www.bisdom-roermond.nl/jongeren
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Gezinsweekeinde in Steyl

Wees gegroet Maria

Van 12 tot en met 14 oktober wordt in Steyl weer een
weekend voor katholieke gezinnen gehouden. Voor de
ouders zijn er tijdens de driedaagse inleidingen rond
geloof en opvoeding, voor de kinderen tot en met 17 jaar
zijn er aparte programma’s per leeftijdsgroep.
Het gezinsweekend wordt aangeboden door het Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom en vindt
plaats in het klooster van de Zusters Dienaressen van de
Heilige Geest in kloosterdorp Steyl.
Deelname kost € 200 voor het hele gezin.
De gezinsweekenden vinden op de volgende data plaats:
2018: 12 t/m 14 oktober
2019: 22 t/m 24 maart
27 t/m 29 september
Wees gegroet Maria,
uitverkorene van God,
onze moeder,
vol van genade,
die gij wilt uitdelen
aan al uw kinderen,
de Heer is met u,
gij kunt van God verkrijgen
wat wij in gelovig vertrouwen vragen,

Gezinsbedevaart:
Met kinderen naar Lourdes
Met de kinderen of kleinkinderen naar Lourdes! Veel
mensen zouden dat graag eens willen. In de herfstvakantie (13 t/m 20 oktober) is er vanuit Limburg een
speciale gezinsbedevaart naar Lourdes.
Tijdens de reis wordt er een speciaal op kinderen afgestemd programma aangeboden. Zo kunnen ze spelenderwijs kennismaken met Lourdes en het verhaal van
Maria en Bernadette. Deze gezinsreis (ook opa’s en
oma’s zijn welkom) wordt tegen zeer gereduceerd tarief
aangeboden.
Vraag de speciale brochure aan bij het Huis voor de
Pelgrim in Maastricht via:
• info@huisvoordepelgrim.nl
• Bel: (043) 3215715
• Of kijk op: www.huisvoordepelgrim.nl

gezegende onder de vrouwen,
ons voorgegaan in nederigheid
en in dienstbaarheid,
gezegend is Jezus
uit u geboren
tot onze verlossing ontvangen,
heilige Maria,
moeder van Jezus,
moeder van de Kerk,
bid in ons,
bid met ons,
bid voor ons,
opdat ook wij,
in geloof en hoop,
mogen openstaan
voor de geest van God
die ons leidt
tot in eeuwigheid.
Amen.
(Thea van Domburg-Mans,
Uit: Groot Gebedenboek, Lannoo 1999)

De Gennepenaar

10

Ruimte voor afscheid en herinnering

Nieuw uitvaartcentrum Schrijen in Gennep
Onlangs opende uitvaartonderneming Schrijen een vestiging aan de Kleermakersgroes in Gennep. Het
lokale familiebedrijf voor afscheid en herinnering is al zeventig jaar onlosmakelijk verbonden met de regio
en kiest bewust voor kleinschalig en dichtbij.

"Vaak willen mensen die hun hele leven ergens
gewoond en geleefd hebben, ook in die omgeving begraven of gecremeerd worden", vertelt
Bianca Schrijen. "Ook willen nabestaanden graag
dat hun dierbare zo dicht mogelijk bij huis opgebaard wordt. Dat kan nu dus ook via ons in
Gennep. Om vervolgens bijvoorbeeld te kiezen
voor een crematie in de regio. Vanaf november
dit jaar kan dat op Buitenplaats Zevenhutten in
Cuijk - in plaats van in Venray, Nijmegen of
Beuningen."

Onafhankelijk van verzekeraars

Omdat Schrijen niet afhankelijk is van grote
verzekeraars, kan de uitvaartonderneming maatwerk bieden en hebben zij echt de tijd om zich in
te leven in de klant. "Alleen dan kun je nabestaanden keuzevrijheid bieden en tot het
uiterste gaan om persoonlijke wensen te vertalen
naar een onvergetelijk afscheid. Al onze medewerkers wonen in de buurt. Vanuit een basis van
wederzijds vertrouwen en respect staan zij klaar
om de afscheidsdienst achter de schermen tot in
het kleinste detail te verzorgen. Ze kennen de
mensen en de regio en weten wat de mogelijkheden hier zijn." Dat was voor Schrijen ook de
reden om een uitvaartcentrum in Gennep te
openen. "Sinds 1948 zijn we gevestigd in
Boxmeer, inmiddels zitten we ook al heel wat
jaren in Cuijk. En nu dus ook aan de Kleermakersgroes 150 in Gennep. Waar we overigens zeker
geen onbekende zijn; Piet is hier al zijn hele leven
thuis."
Kijk voor meer informatie op www.schrijen.com

Kleermakersgroes 150
6591 KH Gennep
Tel: 0485 – 52 11 11
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