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Hemelvaart 10 mei: dauwtrappen!

Gouden dameskoor

Ja, het komt er weer aan! Het dauwtrappen in Gennep is een
traditie die niet meer weg te denken is. Donderdag (Hemelvaartsdag) 10 mei aanstaande is het weer zover. We verzamelen
om 7.30 uur ’s morgens voor de pastorie, Niersdijk 1, en vieren
dan om 8.45 uur de H. Mis bij de boerderij van Mat Janssen aan
het einde van de Looiseweg. We zullen dit keer onze trouwe
natuurgids Jan Eikholt moeten missen omdat hij 19 februari dit
jaar van ons is heengegaan. Wij zullen aan hem denken tijdens
de wandeling en de H. Mis. Wij wensen allen een gezegende
Hemelvaartsdag toe.

Met de 1e prijs richting het Heilig Vormsel op 27 mei!

Communicanten geven feestje
voor Vluchtelingenzorg Gennep

Tijdens de Christoffeldag in Roermond, een dag vol sport, spel en bijzondere evenementen, hebben de vormelingen uit onze Gennepse parochies de 1e prijs gewonnen.
Nogmaals proficiat allemaal!!!
De grote dag nadert al: Het sacrament van het H. Vormsel zal zondag 27 mei om
10.00 uur in de Martinuskerk worden toegediend aan onze vormelingen: Joep Voots,
Daniël Bäumler, Julia Könings, Freek Spikmans, Lisa Gerrits, Imke Brouwers, Fleur
Janssen, Maartje Janssen en Bernardo Every.
Mgr. Willemssen zal voorgaan in de viering, met medewerking van ons dameskoor
St. Martinus en het Gilde St. Martinus. Wij wensen de vormelingen, de ouders en de
parochianen een hele mooie viering toe.
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Tom en Grecia proficiat!

Tom Corstjens (Gennep) en Grecia Galvan Espinosa
(Mexico) zijn in december 2017 in Mexico getrouwd. Tom
ontving de huwelijksvoorbereiding in Gennep van
pastoor Kessels en Grecia in Mexico. Wij wensen hen
God’s zegen toe!
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Steven Gerrits is het repertoire zeer veelzijdig geworden,
zoals tijdens de viering te beluisteren viel. Het Avé Maria
in het Latijn, Venu Jesu in het Engels en You raise me up
in het Nederlands. De dames zijn van alle markten thuis.
Het was mooi om te zien dat kinderen en zelfs
kleinkinderen van leden én van oud-leden van het
dameskoor naar de kerk gekomen zijn om hun waardering te tonen. Na afloop van de viering was in de
zonnige pastorietuin een gezellig samenzijn en een goed
bezochte receptie. In het parochiezaaltje was een presentatie te zien van oude foto’s van het koor door de
jaren heen. In zijn toespraak sprak Pastoor Kessels nogmaals zijn waardering uit voor de trouw van de dames
naar de kerk en naar elkaar. Na de vele felicitaties kreeg
elke lid door een kerkbestuurslid een speldje met de
gravering ‘50 jaar dameskoor Martinus’ opgespeld en een
mooie roos uitgereikt.

Communicanten proficiat!

Op zondag 8 april hebben onze communicanten voor het
eerst de Heilige Communie ontvangen! Wij wensen hen
van harte proficiat en welkom in onze parochie:
Benjamin Bäumler, Karlijn van den Goor, Shanaya Every,
Bram Spikmans, Evie Jilisen, Myrthe Roelofs, Sewerijm
Kunicki, Ties Jaspers, Aukje Janssen.
De Gennepse harmonie deelde aan elke dame een
envelop uit met daarin een felicitatie. In één van die
enveloppen waren twee toegangskaartjes verstopt voor
het Promsconcert van de harmonie op 9 juni. Iet Cöp
was de gelukkige winnares. De feestdag werd afgesloten
met een heerlijke maaltijd bij Restaurant–Vesperije
‘De Plasmolense Hof’. Het was een prachtig feest.
De dames kunnen er weer 50 jaar tegen, maar begonnen
toch op woensdag weer aan hun gebruikelijke repetitie
bij ‘de Goede Herder’. Wilt u ook eens meezingen of
gewoon eens een repetitie bijwonen? Dat kan. Neem
dan contact op met Ria Bijlard, tel: 51 42 47 of ga op de
woensdagochtend naar MFC ‘de Goede Herder’ en drink
gezellig een kopje koffie mee. U bent van harte welkom!

Zonnige dag voor gouden dameskoor!

Zondag 15 april werd gevierd dat het dameskoor
St. Martinus al 50 jaar bestaat. Een gouden jubileum dus.
Zoals de pastoor tijdens de viering benoemde, staat het
koor altijd klaar om een viering op te luisteren. Vroeger
was het koor bekend als het rouw- en trouwkoor. Te pas
en te onpas moest men komen opdraven om te zingen in
de kerk. Tegenwoordig kan men ook op andere momenten genieten van het koor. Want onder leiding van

Dag lieve mensen!
Wij, het dameskoor, willen iedereen bedanken voor de
mooie dag van ons 50 jarig jubileum. De belangstelling
in de kerk, het mooie woordje van de pastoor en
natuurlijk het mooie weer was geweldig. De vele
mensen die er waren bij de receptie en ons kwamen
feliciteren was hartverwarmend. Een hele fijne onvergetelijke dag, dat heeft ons koor goed gedaan. Nu op
naar de 60 jaar, en we hopen dan ook nog wat nieuwe
leden te mogen begroeten. Nogmaals heel veel dank.
Dameskoor St. Martinus.
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Samen de schouders eronder!
Wie wil ons team van
kerkbestuursleden versterken?
In de vorige twee edities van de Gennepenaar, alsmede
tijdens de vieringen in de Kerk, hebben wij een oproep
gedaan voor kerkbestuursleden. Helaas is er nog geen
nieuw kerkbestuurslid...
Wat ‘kost’ het om kerkbestuurslid te zijn?
Het kost u zes vergaderingen per jaar, een warm hart
voor de kerkgemeenschap en vrijwillige inzet.
Wat krijgt u?
Door uw inzet merkt u dat u het verschil maakt. Doordat
u uw schouders onder de kerkgemeenschap zet, zorgt u
ervoor dat ons christelijk geloof verder gedragen wordt,
dat onze kerken open blijven voor onze en nieuwe
generaties. U ontvangt veel voldoening door het
samenwerken met andere enthousiaste vrijwilligers!
Graag aanmelden bij pastoor Kessels of een van de
kerkbestuursleden.

“Me too” en “Hey, het is okay!”…
Termen die in de media een storm aan reacties hebben
veroorzaakt. Mensen durven in deze tijd hun
kwetsbaarheid aan elkaar te tonen. Je ontdekt dat je niet
de enige bent die geen raad weet met wat je overkomt.
Want meestal praat je met elkaar in eerste instantie
nooit over zoiets. En je hoeft en kunt ook niet aan
iedereen je persoonlijke verhaal te vertellen. Maar waar
moet je het zoeken, waar kun je nou echte waarachtige
hulp van verwachten? Ik ken een weduwnaar die
wanneer hij, nu alleen, de hond uitlaat, hardop met zijn
overleden vrouw praat. Hij zegt dat hij voelt dat ze naar
hem luistert en dat ze hem helpt. Geloof je dan echt dat
zo iemand naar je luistert? Het heelal is donker,
eindeloos en zonder geluid, de natuur ademt en ritselt en
kan zeer troostend werken. Een medemens luistert soms
maar half of komt met ‘goede raad’ aanzetten waar je
helemaal niet op zit te wachten. Onze pastoor heeft het
over de stilte opzoeken om te kunnen bidden. De
volgende tekst zegt misschien iets:
“Als God er niet was en zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake
alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet
en dat kan doodeenzaam maken
Maar de stilte – dat is een tweestemmig lied
waarin God en mens elkaar raken”.
Willem Bernard
Al eeuwenlang verhalen mensen over de hulp die ze
krijgen van JHWH of God. Over hulp die ze niet zelf

geregeld hebben. Over de kracht die ze niet zelf hebben.
Over een plotseling inzicht waardoor ze verder konden.
Over iemand die ze op het juiste moment hielp. Jezus
ging een stap verder. Op de vraag van zijn vrienden hoe
je in hemelsnaam kunt bidden zei hij:” Je hoeft er niet
veel woorden aan vuil te maken. Je hoeft alleen maar
‘Onze Vader’ te zeggen”. Wat wil dat zeggen? Bij het
woord ‘vader’ denk ik aan mijn eigen vader, waar ik bij
hoor, waar ik van af stam en die van mij hield. En ‘onze’
betekent dat die Vader niet van of voor mij alleen is,
maar van ons allemaal. Dat we daardoor als het ware
allemaal familie zijn.
Ik heb een mooi boekje over dat eeuwenoude “Onze
Vader” gebed gevonden. Graag wil ik dat samen met
anderen gaan verkennen. Als je interesse hebt, geef je
dan op en ook je voorkeur voor de maandagmiddag of
voor de maandagavond. De eerste datum wordt later
dan doorgegeven. Annette Jetten-Sevriens
0485-540 165 / 06 236 195 42 of
annettejetten@gmail.com

Bloemetje voor het graf van de Deken
Wie wil er mee gaan zorgen dat er op het graf van deken
Huisman altijd een bloemetje staat? Als we met een paar
mensen om de beurt ervoor zorgen dat er iets op staat,
het graf schoon wordt gehouden, dan kost dat niet veel
moeite. Als je mee wilt gaan doen, meld je dan aan bij:
André + Annette Jetten. 0485 540 165 / 06 236 195 42 of
annettejetten@gmail.com

Volgende edities
De Gennepenaar zal verschijnen op de data: 30 mei; 4 juli;
22 augustus; 3 oktober; 7 november en 12 december. LET
OP: De kopij dient telkens in de week ervoor op de
maandag te worden aangeleverd: voor de volgende editie is
de deadline dus maandag 21 mei.

Kalender 2018
Zo 27-05 10.00 H. Vormsel Martinuskerk
Zo 10-06 10.30 Openluchtmis op de Groes i.v.m.
200-jarig jubileum Harmonie
Zo 24-06 10.00 Dankviering en autozegening
Zo 19-08 10.00 Mis Mariakapel Touwslagersgroes
Za 25-08
Tuinsale museum
Zo 02-09
Bedevaart Kranenburg
Zo 09-09
Zonnebloemmis/
Open Monumentendag
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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
Za

28-04

Zo
Do

29-04
03-05

Za

05-05

Zo
Do

06-05
10-05

Za

12-05

Zo

13-05

Za

19-05

Zo
Ma

20-05
21-05

Za

26-05

Zo

27-05

Za

02-06

Zo

03-06

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gemengd koor
Samenzang
Samenzang
Spreekuur in parochiezaaltje pastorie St. Martinus

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur
08.45 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Samenzang
Samenzang
Hemelvaart, Ysheuvel, H. Mis na dauwtrappen
(Geen HH. Missen in Martinus- en Norbertuskerk)

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Gregoriaans Koor
Samenzang
Herenkoor

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Pinksteren, Samenzang. Koffie na de Mis
Pinksteren, Samenzang
Pinksteren, Dames- en Herenkoor. Koffie na de Mis
Tweede Pinksterdag, Samenzang

16.00 uur
17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij”
Koor Esperance
Samenzang
H. Vormsel m.m.v. Dameskoor

17.45 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk

Gemengd koor
Samenzang
Geen H. Mis in Martinuskerk. Welkom bij Oecumenische viering Prot. kerk

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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Communicanten geven feestje voor Vluchtelingenzorg Gennep!
Zondag 8 april vierden we in onze parochies de Eerste Heilige Communie. We hadden hierbij als thema “Samen stralen,
samen zijn we één”. Tijdens de communielessen hebben de kinderen een spaarpotje gemaakt voor het goede doel. Dit
jaar is gekozen voor Vluchtelingenzorg Gennep. Tijdens hun communiefeest hebben de kinderen geld ingezameld voor dit
goede doel.
Op woensdag 18 april gaven onze communicanten een feestje voor de families van Vluchtelingenzorg Gennep, om samen
een gezellige middag te beleven. Dankjewel Shanaya, Seweryn, Aukje, Myrthe, Benjamin, Bram, Karlijn, Ties en Evie.
Natuurlijk dank ook aan hun ouders en aan Vluchtelingenzorg Gennep. Buiten en binnen werd samen gespeeld en
geknutseld, de kinderen werden geschminkt en de ouders zorgden voor lekkere hapjes en drankjes. Het was een zeer
geslaagde dag!
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naarhet
hetheiligdom
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van H.
van
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in Wittem
H.
Gerardus
in Wittem
Op zaterdag 12 mei 2018 gaan we vanuit de regio
Nijmegen voor de 78e keer op bedevaart naar het
heiligdom van H. Gerardus in Wittem.

Het thema voor de komende bedevaart is: Zorg voor Uw
naasten. Een dag van gebed en ontmoeting en de
mogelijkheid om onze intenties – ook schriftelijk – aan de
H. Gerardus kenbaar te maken.
Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze
heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater
Domini in Italië is overleden.
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!
U ging al eerder mee? Weer van harte welkom! Eenieder
die graag deze pelgrimstocht mee wil maken kan zich
aanmelden bij:
• Mevr. N. Lamers
Ketelhuis 90
Tel: 0485-511195
• Mevr. C. Kersten
Fazantstraat 33
Tel: 0485-517420
Email: carla.kersten@tele2.nl
Een hartelijke groet aan allen en we hopen u dit jaar te
mogen ontmoeten!

koorleden gezamenlijk op tijdens de kaarsjesceremonie
van Samenloop voor Hoop op 16 juni, waarna voor de
gastzangers een
eenblijvend
blijvend
lidmaatschap
tot de
lidmaatschap
tot de mogelijkmogelijkheden
heden behoort.behoort.

Belangstellenden voor
voor
dit project
kunnen
dit project
kunnen zich
aanmelden:
• via een van de koorleden
• via zangverenigingcaecilia@hotmail.com
• via 0485-210838

zich

Op 4 november om 14.00 uur geeft Caecilia samen met
het GVE een groot najaarsconcert in de Martinuskerk te
Gennep. Ook
Ook over
overditdit
concert
t.z.t. nadere
concert
volgtvolgt
t.z.t. nadere
inforinformatie.
matie.

Maandelijks spreekuur voor iedereen
Caecilia opent
opent
deuren
haarhaar
deuren
gastzangers
voor gastzangers

voor

Van medio april tot medio juni organiseert Caecilia een
gastzangersproject met
metals als
thema:
’Verjonging’,
thema:
’Verjonging’,
waarwaarvoor
hetmet
koor
metdames
name tot
dames
toten55
jaarvan
en
voor het koor
name
55 jaar
heren
heren
van elke leeftijdscategorie
elke leeftijdscategorie
uitnodigt. uitnodigt.
Gedurende een achttal repetities kunnen de gastzangers
kennismaken met een gevarieerd repertoire, waarin
zowel klassieke als moderne nummers aan bod komen.
Als afsluiting van het project treden gastzangers en

De parochies H. Martinus en H. Norbertus houden elke
eerste donderdag van de maand tussen 19.30 uur en
20.30 uur een vrij en toegankelijk spreekuur. Enkele
kerkbestuursleden zullen in wisselende samenstelling
steeds aanwezig zijn. Op dit spreekuur kunt u terecht
met uw
uw vragen,
vragen,zorgen
zorgen
en opmerkingen.
Het
en opmerkingen.
Het eersteerstvolgende
spreekuur
is op
donderdag3 3mei
mei in
in het
volgende spreekuur
is op
donderdag
parochiezaaltje van de pastorie (tegenover de Aldi).
Graag tot ziens op het inloopspreekuur, de koffie staat
klaar!

De Gennepenaar
Zomerkampen voor jongens en meisjes van 7 t/m 17 jaar!
Aanmelden voor deze kampen  via het digitale aanmeldingsformulier op:
www.formdesk.com/ipal/zomerkampen-2018
of via een email naar: m.rademaker@bisdom-roermond.nl
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Dag voor misdienaars en kinderkoren
in Maastricht
Op zaterdag 19 mei zijn alle misdienaars en acolieten en
alle leden van kinderkoren uit heel Limburg welkom in
Maastricht.
De jaarlijkse Misdienaars- en
kinderkorendag staat dan
helemaal in het teken van de
Heiligdomsvaart, het grote
7-jaarlijkse religieus-culturele
evenement dat in mei in
Maastricht wordt gehouden.
Het wordt een gezellige dag
met leuke activiteiten. Het is
een ontmoetingsdag en
tegelijk een ‘dankjewel’ voor
alle kinderen en jongeren die
zich als misdienaar of lid van
een kinderkoor voor de kerk
inzetten. Ook de misdienaars
/acolieten uit onze parochie
nemen hieraan deel.

Heiligdomsvaart in Maastricht
Dit jaar vindt in Maastricht weer de Heiligdomsvaart
plaats. Van 24 mei tot en met 3 juni staat de Limburgse
hoofdstad in het teken van dit religieuze en culturele
feest.

De Heiligdomsvaart is een bedevaart naar het graf van
Sint Servaas, de eerste verkondiger van het geloof in het
huidige Nederland. Tegelijkertijd is de Heiligdomsvaart
ook een groot cultureel feest. Er zijn tal van vieringen,
processies, evenementen, exposities, concerten en
voorstellingen.
Hoogtepunt van de Heiligdomsvaart zijn de twee ommegangen op 27 mei en 3 juni. De relieken van Sint
Servaas en de andere devoties van Maastricht worden
dan in een processie annex historische stoet door de stad
rondgedragen.
Het thema van de Heiligdomsvaart is dit jaar

‘Doe goed en zie niet om’

“Goed doen zonder te verwachten dat je er iets voor
terugkrijgt. Dat heeft de Vader met ons gedaan en wij
moeten hetzelfde doen. Doe het goede en voorwaarts.”
Paus Franciscus

Wil je ook misdienaar worden? Kom dan een keer langs
of ga mee naar de misdienaarsdag in Maastricht. Kosten
voor deelnemers € 9,50 en voor begeleiders € 4,50
(inclusief lunch).
Aanmelden voor deze dag kan bij Katja Tijssens via
fam.tijssens@home.nl of 06-11013714. Of download de
flyer op www.bisdom-roermond.nl/jongeren.

Het uitgebreide programma van de Heiligdomsvaart is te
vinden op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl

De Gennepenaar
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en2018
17 juniEvenemententerrein
2018 Evenemententerrein
Groes Gennep
16 en 1716
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De GroesDe
Gennep

Wie worden
onze eregasten
de SamenLoop
H
Hoop
2018?
Wie worden
onze eregasten
tijdens tijdens
de SamenLoop
voor Hoop
H voor2018?

tijdens
de SamenLoop
50 eregasten
met begeleiders
te gast geweest.
In juni
zijn erde
SamenLoop
50 eregasten
met begeleiders
te gast geweest.
In juni 2013
zijn2013
er tijdens
was een geweldige
met een
lachtraan.
en een traan.
Het was Het
een geweldige
weekend,weekend,
met een lach
en een
Met verwennerij
veel vrijwilligers
!
Met verwennerij
door veeldoor
vrijwilligers
!
Lekker
eendrinken
glaasje en
drinken
het
samen zijn.
Lekker eten,
eeneten,
glaasje
zekeren
hetzeker
samen
zijn.
Kortom,
zeer geslaagd
evenement
waar
onze eregasten
veel hebben
supportervaren
hebben en
ervaren en
Kortom, een
zeereen
geslaagd
evenement
waar onze
eregasten
veel support
met een
goedaan
gevoel
aan terugdenken.
met een heel
goedheel
gevoel
terugdenken.
Daarom: Daarom:

SAMENLOOP
ZONDER
EEN EEN
SAMENLOOP
VOORVOOR
HOOPHOOP
ZONDER
EREGASTEN
BESTAAT
EREGASTEN
BESTAAT
NIET!NIET!
Kent uwaarvan
iemand uwaarvan
denkt,verdient
hij/zij verdient
het te
eregast
te zijn,
vraag hem/haar
Kent u iemand
denkt, uhij/zij
het eregast
zijn, vraag
hem/haar
of wij of wij
contactopnemen!
mogen opnemen!
contact mogen
Via onderstaand
of telefoonnummer
kuntenu telefoonnummer
naam en telefoonnummer
doorgeven.
Via onderstaand
mailadresmailadres
of telefoonnummer
kunt u naam
doorgeven.
Wijvoor
zorgen
voor de rest!
Wij zorgen
de rest!

Commissie
Eregasten:
Commissie
Eregasten:
0485-512195
toosenpiet@hetnet.nl
Toos Tiebosch
- de Kleijn
0485-512195
toosenpiet@hetnet.nl
Toos Tiebosch
- de Kleijn
Marion Hendriks
– Laracker
Marion Hendriks
– Laracker
Lianne Hopmans
Lianne Hopmans
– Emons – Emons
Sonja Schouten
– Hendriks
Sonja Schouten
– Hendriks

Samenloop
Hoop Gennep
Samenloop
voor Hoopvoor
Gennep
E gennep@samenloopvoorhoop.nl
E gennep@samenloopvoorhoop.nl
www.samenloopvoorhoop.nl/gennep
www.samenloopvoorhoop.nl/gennep
Bankrekening:
NL76RABO0320706877
tnv Samenloop
Hoop Gennep
Bankrekening:
NL76RABO0320706877
tnv Samenloop
voor Hoopvoor
Gennep
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