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Torenklokken - Klokken gieten - Kerkkunst
“Norbertus, Hervormer en Diplomaat”

Museum Het Petershuis Gennep
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Landgoed Roepaen
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Johannes de Doperkerk Ottersum
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Atelier Richard Smeets Heijen
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Kasteel Huis Heyen
Bezichtiging - Atelier Peter Roovers
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Jenayah Langen, dochter van Ferdi Langen en Debbie van
den Woldenberg, zusje van Yesmee, Spoorstraat.

Noa Zurnée, dochter van Dennis en Linda Zurnée-Geerts,
Hoekweg.

  
Helaas was het weer zo slecht, dat de scouts die een
week bij de pastoor hun kampterrein hadden
opgeslagen, hun plannen voor een buitenmis in het
water zagen vallen. Daarom vierden ze in de Martinuskerk samen met ons.

Lieke Beerkens, dochter van Theo en Sabine BeerkensEhren, zusje van Teun, Goch-Hassum.

Ze dienden de Mis en hielpen op andere manieren mee.

Glenn Arts, zoon van Gerben en Joyce Arts-Beelen,
Milsbeek.

Aan het eind van de Mis vormden ze volgens
scoutinggebruik een vriendenkring met alle kerkgangers
en zongen samen “Wij reiken nu elkaar de hand”.
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Dit keer staat de pagina in het teken van De Toren van Babel
en de verjaardag van Pastoor Bouman!

Er was een tijd dat er op de wereld
slechts een taal werd gesproken. De
mensen besloten samen een stad met een
toren te maken. Het volk zei: `Laten wij
een stad bouwen met een toren die tot
de hemel reikt.´
Vervolgens staat er dat God afdaalde om
naar de stad en de toren te kijken, en Hij
kwam tot de conclusie dat het niet goed
was dat alle mensen één taal spraken. Hij
zag waartoe ze nu in staat waren en wat
ze dan nog meer konden doen.
Daarom zorgde God ervoor dat er tijdens
de bouw een spraakverwarring kwam. De
bouwers spraken opeens allemaal een
andere taal, zo konden ze niet
samenwerken. Ieder met dezelfde taal
ging ergens anders wonen.
Zo verspreidde God de mensen op aarde.
De bouw van de stad werd gestaakt. Dat
is de reden dat de stad Babel heet, want
Babel betekend: verwarring. Door de
verschillende talen ontstond er
verwarring bij de bouwers en zo konden
ze niet samenwerken.

Op zondag 27 september vertelt Pastoor Bouman het uitgebreide
verhaal in de Mis waarin hij ook zijn verjaardag viert. Kom je ook?
De Mis is om 10 uur en daarna drinken we gezellig koffie met iets
lekkers, en is er allerlei leuks te doen om de verjaardag van Pastoor
Bouman feestelijk te vieren!

tĞƌŬŐƌŽĞƉ<ŝŶĚĞŶ<ĞƌŬ͗ Ilse van den Goor, Sandra Noij, Linda van Elst, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl

Kinderpagina 11, september 2015
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Sporen van Norbertus in Bedburg-Hau
en Xanten
Op vrijdag 16 oktober a.s. organiseert de St.
Norbertusparochie een excursie naar de Duitse steden
Bedburg-Hau en Xanten. Een interessant vervolg op de
lezing over Norbertus en zijn sporen in de hedendaagse
Gennepse gemeenschap die André Vermeulen, Bert
Paquay en Ted Noij in de afgelopen maanden op een
negental plaatsen, waaronder onze parochiekerk, voor
honderden belangstellenden hebben verzorgd. Voor hen
die geïnteresseerd zijn geraakt in deze boeiende man,
een hernieuwde kennismaking met de beroemde zoon
van Gennep.
tĂĂƌǀŽĞƌƚĚĞǌĞƐƉĞƵƌƚŽĐŚƚŽŶƐŶĂĂƌƚŽĞ͍
Na een kort bezoek aan ŚĞƚ 'ĞŶŶĞƉĞƌŚƵŝƐ,
geboorteplaats van Norbertus, gaan we naar Bedburg Hau. We bezoeken de negenhonderd jaar oude
ŬůŽŽƐƚĞƌŬĞƌŬ^ƚ͘DĂƌŬƵƐ. Arnoud I van Kleef bouwde hier
in 1124 op voorspraak van Norbertus een klooster. We
krijgen een interessante lezing over de geschiedenis van
dit machtige klooster.
We gaan vervolgens naar de&ƺƌƐƚĞŶďĞƌŐ bij Xanten. Hier
herinnert een kapel nog aan de drie jaren die Norbertus
op deze berg als kluizenaar heeft doorgebracht. Op deze
heuvel heeft tot het einde van de Tweede Wereldoorlog
een klooster gestaan. Ook de stichting van dit klooster
gaat terug op Norbertus.
Na een smakelijke lunch krijgen we van een Nederlandse
gids een uitvoerige rondleiding door de DŽŵǀĂŶyĂŶƚĞŶ͕
ŚĞƚ ŶĂďŝũŐĞůĞŐĞŶ ŬůŽŽƐƚĞƌŚŽĨ ĞŶ ŚĞƚ ^ƚŝĨƚŵƵƐĞƵŵ. In
deze prachtige stad maken we vooral kennis met de
jonge Norbertus. Hier woonde hij als kanunnik,
verbonden aan de St. Viktordom. Hier zette hij na zijn
wonderlijke ommekeer in 1115 de eerste stappen die
uiteindelijk zouden leiden tot de stichting van een van de
grootste kloosterordes van de Middeleeuwen.
De kosten van deze dag bedragen incl. vervoer (met een
aantal auto’s), consumpties, lunch, entrees, lezing en
rondleiding € 35, - per persoon. Het maximum aantal
deelnemers is 25. Definitieve inschrijving vindt plaats in
volgorde van ontvangen betaling.
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 23 september
2015 per e-mail opgeven bij de St. Norbertusparochie.
,Ğƚ ŵĂŝůĂĚƌĞƐ ŝƐ ŬĞƌŬΛŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘Ŷů . Ook kan
tijdens kantooruren in de voormalige pastorie aan
Norbertplein 18 te Gennep op donderdag van 18.4519.45 uur opgave van deelname gedaan worden.
sĞƌŵĞůĚ ďŝũ ŵŽŶĚĞůŝŶŐĞ ŽƉŐĂǀĞ ĞŶ ŝŶ ĚĞ ŵĂŝů͗ ĂĚƌĞƐ͕
ǁŽŽŶƉůĂĂƚƐ ĞŶ ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĞǀĞŶƚƵĞůĞ
ƐŶĞůůĞďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚ͘
Betaling kan per bank als ook contant. Betaling per bank
kan geschieden door de verschuldigde bijdrage ad €
35,00 uiterlijk 23 september 2015 te voldoen op
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bankrekening NL RABO 0140 6106 42 ten name van de
St. Norbertusparochie onder vermelding van
“Norbertusexcursie”.
Contante betaling kan tijdens kantooruren van de
parochie, zoals hiervoor aangegeven, worden gedaan.
Deelnemers ontvangen zo spoedig mogelijk na 23
september per e-mail of anderszins nadere informatie
over deze excursie.
Ik wil u hartelijk uitnodigen voor deelname aan deze
excursie,
Namens het kerkbestuur en pastoor Bouman,
Het organiserend comité,
Ted Noij, Bert Paquay, André Vermeulen,

Open Monumentendag 12 en 13
september. Thema: Kunst en Ambacht
Ook dit jaar is onze St. Martinuskerk - die sinds vorig jaar
de monumentenstatus heeft - te bezichtigen op deze
dagen.
Zowel van binnen als van buiten sluit onze kerk perfect
aan op het thema “Kunst en Ambacht”.
De kerk werd in de Basilicastijl gebouwd in de begin jaren
vijftig onder leiding van architect Nico van der Laan die
een vertegenwoordiger was van De Bossche school.
Als je de kerk binnen gaat voel je de rustige sfeer die de
bouwstijl en het interieur uitstralen en wat onmiddellijk
in het oog springt is de muurschildering boven het
priesterkoor.
Deze afbeelding - geschilderd door Theodore Strawinsky
in de jaren zestig - stelt Jezus voor op de berg Tabor
samen met Elia en Mozes

Ook de twee schilderijen boven de zijaltaren zijn van zijn
hand, evenals het gebrandschilderde raam in de sacristie.
ÆǀĞƌǀŽůŐďůǌ͘ϱ
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Vervolg van blz.4

De gebrandschilderde ramen in de kerk zijn een ontwerp
van glazenier Marius de Leeuw en dragen door hun
lichtinval bij aan de serene sfeer. De bovenste rij ramen
hebben planten als motief, in de onderste zijn
hemellichamen verwerkt.
Niet te bezichtigen maar vaak wel te horen zijn de
torenklokken die na de oorlog uit de verwoeste
Martinuskerk in 1954 zijn overgebracht naar de “nieuwe“
St. Martinuskerk.
Er valt nog veel meer te zien en te beleven in onze kerk,
er zijn rondleidingen er is een speurtocht voor de
kinderen, er is orgelspel en u wordt ontvangen met koffie
en thee en een versnapering. U bent van harte welkom.


ǲ ǳ
Dit is de titel van een boek van Johan van der Vloet en
Ilse Cornu, waar we met een groepje van vier vrouwen
afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. Wat betekent
‘spiritueel’ eigenlijk?
‘Spiritus’ betekent geest. Veel mensen denken dan
meteen aan iets ‘zweverigs’ of iets van ‘geloof’ en haken
dan meteen af. Maar niet aan spiritualiteit doen is
onmogelijk. Want het heeft vooral te maken met de
persoonlijke ervaringen die we allemaal hebben. Het gaat
erom hoe je zelf kijkt naar die ervaringen. Welke
betekenis geef je er aan? Wat doe je ermee? Want, zoals
je denkt, zo is je leven. Daarom, verzamel ‘goede
gedachten’, zodat je altijd verder kunt, wat er ook
gebeurt! Het was heel waardevol om zo samen deze
avonden te kunnen beleven!
Annette Jetten, catechist.
Hierbij de reacties van de deelnemers:
"Iedereen spiritueel", zijn avonden in de pastorie olv
Annette Jetten. Ik zat in een z.g. ‘geloofscrisis’ en dacht
het daar wel weer terug te vinden. En inderdaad daar
vond ik beetje bij beetje de Weg terug maar vooral mijn
eigen "ik" leerde ik weer kennen. Mijn vragen werden
gaandeweg het boek "Iedereen spiritueel", beantwoord.
Wie ben ik? Waar sta ik nu voor in mijn leven? Hoe kijk ik
nu tegen het Geloof aan?
Het heeft me weer "wakker" gemaakt. Het waren
prachtige avonden om te luisteren, te praten en te delen.
Ik ben blij dat deze avonden werden aangeboden en
beveel ze dan ook van harte bij U aan. Het boek is nu uit
maar wellicht komt er een doorstart met een nieuw boek
die Annette weer zal gaan verzorgen.....Komt u dan ook?
Juul Gerrits

Annette , dank voor de fijne en inspirerende avonden . Ik
heb veel geleerd over spiritualiteit , maar ook van de
gesprekken en ervaringen samen met jou Ulla en Juul.
Het waren zoals ik al zei ‘PARELTJES’ en eyeopeners .
Ik hoop dat er in het nieuwe seizoen weer van die mooie ,
leerzame avonden mogen komen. Dank je wel!
Groetjes Wil Busser .
Af en toe …….Iedereen spiritueel,
Dit was het thema van af en toe een avond samen over
iets anders praten dan over koetjes en kalfjes! Op mijn
agenda stond voor die avonden genoteerd
“vrouwengesprek” – niet over kleren, mannen of kilo s
maar gesprekken over “het gevoel voor god, het gevoel
voor geloof, het gevoel voor liefde, het gevoel voor
anderen, het gevoel voor jezelf ……” het zijn oneindig veel
dingen tussen hemel en aarde waarover je kunt praten!
Met de inleiding van Annette kom je een heel eind weg
van de dagelijkse sleur in je gedachten. De leukste
momenten, ook die je dan het diepste raken, zijn die
momenten als iemand zich “herkent”, als iemand zegt: dit
is ook mij overkomen, dit gevoel heb ik inderdaad gehad.
Ik heb van deze avonden genoten, wij waren het eens
ondanks dat wij “vreemden” van elkaar waren en ik hoop
dat de term “vrouwengesprek” weer op mijn agenda
komt te staan.
Ulla van Dieten

 
Norbertus, zoon van onze stad.
Door God uitverkoren,
voor de wereld verloren,
die weggaf wat hij aan rijkdom bezat.
Norbertus, strijder voor de Heer.
Door zijn grote erbarmen
steun en stut voor de armen,
voor de misdeelde mens in de weer.
Hij zag de kerk van toen,
spottend met wetten, deugd en gebod
weg van de hemel, los van God.
Heel wat werk lag er nog te doen.
Hij stichtte een orde voor mannen en vrouwen,
alle dagen biddend en werkend.
Aldus de band met de hemel versterkend.
Nieuw fundament waarop de kerk kon bouwen.
Piet Tunnesen, stadsdichter van Gennep.
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^ƚ͘EŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
Ǥ 
Norbertusparochie
Pastoor:
,͘:͘ŽƵŵĂŶ
EŝĞƌƐĚŝũŬϭ
ϲϱϵϭ>'ĞŶŶĞƉ
T (0485) 51 18 88
ŚďŽƵŵĂŶΛƉůĞǆ͘Ŷů

Kerk:
EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶϭ
ϲϱϵϭy'ĞŶŶĞƉ

Kantoor:

Za
Za
Za
Za
Za

05-09 16.00 uur
17.45 uur
12-09 16.00 uur
17.45 uur
19-09 16.00 uur
17.45 uur
26-09 16.00 uur
17.45 uur
03-10 16.00 uur
17.45 uur

GEEN viering Dichterbij
Samenzang
viering Dichterbij, Gezinskoor Hatert
Samenzang
viering Dichterbij
Gemengd koor
viering Dichterbij, jeugdkoor Mikado uit Groesbeek
Nog in te vullen
viering Dichterbij
Koor Esperance



  Ǧ

Žϭϴ͘ϰϱͲϭϵ͘ϰϱƵ͘ŝŶ
ĚĞǀŽŽƌŵĂůŝŐĞƉĂƐƚŽƌŝĞ͕
EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶϭϴ
ϲϱϵϭy'ĞŶŶĞƉ
T (0485) 51 51 00
ŬĞƌŬΛŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘Ŷů

Website:
ǁǁǁ͘ŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘Ŷů

sĂƐƚĞŵŝƐƟũĚ͗
Ăϭϳ͘ϰϱƵ͘

<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞŶ͗
E>ϲϭZKϬϭϰϬϲϭϬϲϰϮ

DŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐ͗
sŝĂŬĂŶƚŽŽƌ͕ŬŽƐƚĞŶΦϭϴ͕Ͳ
Vermelding:
ǌŝĞǁĞŬĞůŝũŬƐĞŝŶĚĞ
DĂĂƐͲĞŶEŝĞƌƐďŽĚĞ

ŽƉĞŶ͕ŚƵǁĞůŝũŬĞŶ͗
sŝĂƉĂƐƚŽŽƌ

Uitvaarten:
sŝĂDϬϲϮϰϱϵϯϯϴϱ

Op zaterdag 5 september 1970 was de eerste Eucharistieviering in Gennep-zuid. Dit
is nu precies 45 jaar geleden. De viering vond plaats in de St. Aloysiusmulo, Dr.
Nolensstraat 9, met als voorganger kapelaan Harrie Scheffers. Het was een zeer
drukke viering met als organist de heer Jo Janssen, leraar van de St. Aloysiusmulo, en
als dirigent de heer Jan Schober, directeur van de lagere school St. Jozef. Er werden
werkgroepen samengesteld voor het wekelijks inrichten en opruimen van het
kerkgedeelte, want op maandag was de kerkruimte weer lokalen en kantine voor de
leerlingen. Er was in het begin alleen op zaterdagavond om 19.00 uur een
Eucharistieviering. Het was een prachtig begin en de plannen voor de bouw van veel
huizen in Gennep-zuid waren volop in ontwikkeling. Plannen waren er genoeg maar
directe besluiten laten nog even op zich wachten.

 ´
Kerkbijdrage:
t/m juli
Collectes:
t/m juli

2014
€ 9.483,62

2015
€ 9.458,57

€ 1.699,43

€ 2.324,95

 
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,
6591 DL Gennep. Telefoon 0485-511888 of email hbouman@plex.nl.
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het kerkbestuur
aanwezig in de pastorie De Heistolp, Norbertplein 18. (telefoon 0485-515100)
E-mailadres van de parochie: kerk@norbertusparochie.nl
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Mientje
LindersNagels

Marietje
Hartmanvan Treeck

* 26-07-1932
† 26-06-2015

* 21-03-1923
† 01-07-2015

Ons mam is geboren op 26 juli 1932 in Middelaar. Samen
met 4 zussen, waarvan 2 ouder en 2 jonger en 4 broers
groeide ze op, op de boerderij van haar ouders.
Ze trouwde met Theo Linders uit Gennep op 12
november 1958 en krijgen 2 kinderen, Jim en Nancy. Ons
mam kennen we als een moeder die er altijd was voor de
kinderen. Toen Theo op 24 januari 1992 overleed ging ze
niet bij de pakken neerzitten maar werd ze juist zeer
actief.
Ze was jarenlang vrijwilligster bij de Zonnebloem en
Wellfare. Ze ging zwemmen en zat bij de yoga-club. Ze
was actief voor Museum het Petershuis, lid van KBO en
voor de buurtvereninging “de 4 Lanen” was ze tientallen
jaren betrokken bij de organisatie van de maandelijkse
bingoavond. Al vanaf het begin van de oprichting was ze
lid van smartlappenkoor Suuk-7 en ging graag mee naar
allerlei optredens.
Fietsen was een van haar grote hobby’s. Zo gauw de
mogelijkheid daar was, ging ze samen met vriendinnen,
vele kilometers er op uit en dan overal terrasjes pikken.
Graag ging ze ook op reis samen met vriendinnen of
zussen.
Toen de kleinkinderen kwamen, 4 in totaal, Mick, Joany,
Sanne en Julia kwam ze eigenlijk tijd te kort. Oppassen
deed ze graag en het liefst had ze dat de kleinkinderen
kwamen logeren. Steevast stond ook het weekendje
Zeeland op het programma dat we met ons mam en de 2
gezinnen elk jaar in oktober deden. Heerlijke
wandelingen over het strand en niet te vergeten de
spelletjes die we ’s avonds speelden.
Iedereen kent ons mam als iemand die zichzelf altijd op
de achtergrond plaatste. Alles overhad voor de kinderen
en kleinkinderen. Niemand tot last willen zijn en van alles
genoot.
Mam, bedankt voor alles.
Jim, Carin, Mick en Joany
Nancy, Sibrand, Sanne, en Julia.
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We zaten lekker in het zonnetje…. je wordt zooo mager,
geen zin meer om te eten en … eigenlijk nergens meer in.
Je zegt ineens: “de heenreis ging vanzelf……, maar….” Ik
vul aan… “de terugreis?” Je glimlacht en je zegt: “ik wil
naar huis, naar mijn moeder. Neem je me mee naar haar
toe?”
Wat was je een sterke vrouw.
Veel gezorgd en hard gewerkt voor jullie gezin in Bergen
en toen voor je eigen gezin.
Hoe zwaar werd het toen vader overleed en je als nét
veertigjarige het taxibedrijf alleen moest gaan leiden.
Later met hulp van ons, je dochters, die ook al niet altijd
gemakkelijk waren.
Maar je dééd het en je deed het goed! Je hebt iets
neergezet, waar we trots op zijn en waar nog zoveel
mensen herinneringen aan hebben.
Wat werd het later moeilijk voor je. Die afschuwelijke
dementie heeft je levensvreugde totaal afgebroken.
Onafhankelijk als je altijd was, vond je het onverdraaglijk
geholpen te moeten worden. En daar heb je nu een punt
achter gezet… op je eigen-wijze.
Je laatste dagen waren prachtig; we hebben alles kunnen
delen en in je moeilijkste uren mochten we gelukkig wél
voor je zorgen.
Je zei heel duidelijk: ik ga naar huis, daar ga ik zingen en
daar is álles oranje.
Lieve moeder, het is klaar. Je bént op weg naar huis, om
te zingen en waar alles oranje is.
En wij houden je met een heel warm gevoel vast in ons
hart.
Wilma, Marjan, Willem, Merel, Jaap, Maud, Melle,
Marnix en achterkleinkinderen
Wij hebben uw belangstelling bijzonder op prijs gesteld.
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Truus
van TankerenStevens
* 24-01-1933
† 07-07-2015

Truus werd geboren op 24 januari 1933, als jongste van
een gezin met 8 kinderen, in Afferden, Limburg. In dat
gezin groeide ze op en, zoals in de meeste gezinnen voor
de oorlog, hadden ze het niet breed. Haar jeugd was
eenvoudig en veilig in het dorpje. Toen de oorlog uitbrak,
moest ze met het hele gezin evacueren naar Groningen,
na de oorlog maakte ze de school af en ging werken. Ze
ontmoette Jacob tijdens de kermis in Afferden en hij ging
daarna iedere week met de fiets van Gennep naar Truus.
In 1957 trouwden ze en daarna werden Angeline en Wiljo
geboren.
Mam vond haar draai in Gennep, sloot zich aan bij het
rouw- & trouwkoor en deed veel vrijwilligerswerk voor
de gemeenschap, zoals ziekenbezoek. In 1975 werden
pap en mam Prins en Prinses van ’t Bombakkes. Vele
nieuwe vriendschappen zijn hieruit ontstaan.
Het gezin stond altijd centraal in het leven van mam, ze
zorgde graag voor mensen en gastvrijheid was voor haar
vanzelfsprekend. De voordeur stond altijd voor iedereen
open en gezelligheid kende dan ook geen tijd. Iedereen
was welkom en niets was dan teveel. Het gezin breidde
zich uit met Frans en Lies en ze werd tot haar grote
vreugde oma van Rosanne, Julianne, Giel & Paul. De
kleinkinderen waren alles voor haar, ze verwende ze
voortdurend. Ook op latere leeftijd ging mam samen met
pap nog steeds heel wat feestjes af en niet te vergeten,
elke vrijdag even naar Hotel de Kroon waar alle nieuwtjes
dan werden uitgewisseld. Van de uitstapjes met vrienden
naar o.a. de Moezel genoot ze enorm. Haar grote hobby
was kaarten, dit deed ze het liefste, tot laat in de avond.
Toen mam later ziek werd moest ze de zorg overlaten
aan anderen, wat haar veel moeite kostte. ‘Zorgen voor
anderen’ was immers iets wat bij mam hoorde. Pas toen
het helemaal niet meer ging, gaf ze zich over aan de zorg
van de naaste mensen om haar heen. Tot het einde toe
hebben pap en wij, mam thuis kunnen verzorgen, wat
haar grote wens was.
Mam, we zijn dankbaar voor alles wat je voor ons gedaan
hebt. Je hebt het meer dan goed gedaan, je was groots in
kleine dingen!
Dank aan iedereen die heeft meegeleefd met mam.
Familie van Tankeren

Huub Kroon
* 11-03-1937
† 07-07-2015

'Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Mijn
tijd om te gaan is nu gekomen."
Ons pap, Huub Kroon, een echte Gennepenaar is niet
meer. Bijna 53 jaar getrouwd met ons mam. Trots en
dankbaar zijn wij op ons pap en superopa.
Hard werkend 40 jaar op de Page. Blij dat hij met de 54
jaar met de VUT kon en veel heeft ondernomen met ons
mam. Vele reizen hebben ze samen gemaakt o.a. naar
Lourdes, Rome en Oostenrijk. Trots was hij op zijn
onderscheiding van de koningin in 1991. Een man van het
verenigingsleven. Hij heeft gespeeld in het eerst van
Vitesse en was vele jaren trainer en leider van
jeugdelftallen. Hij is 25 jaar lid geweest van de vrijwillige
brandweer waar hij heel trots op was. Vele jaren was hij
vendelier en commandant van het Sint Martinusgilde. 50
jaar lid van de Nederlandse bond van vogelhouders. Zijn
grootste passie was het Sinterklaasgebeuren. Eerst vele
jaren als hoofdpiet, later speelde hij de hoofdrol als
Sinterklaas. Ons pap was heel gelovig en had veel steun
aan Maria. Veel jaren heeft hij zich ingezet voor de kerk
als acoliet.
Ons pap was een echte hondenvriend en genoot van zijn
wandelingen met Bo en Teun. Zijn familie was erg
belangrijk. Hij genoot volop van zijn drie kleinkinderen.
Vol overgave en onvoorwaardelijke liefde heeft hij ons
mam jarenlang verzorgd met hulp van de verzorgenden.
In februari werd hij ziek, maar hij bleef sterk en
strijdbaar. Tot het laatst heeft hij de regie in eigen hand
gehad. Hij overleed 7 juli in zijn vertrouwde omgeving.
De familie Kroon dankt u voor de aanwezigheid bij de
uitvaart en het medeleven.
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^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ


DĂƌƟŶƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
Pastoor:
,͘:͘ŽƵŵĂŶ
EŝĞƌƐĚŝũŬϭ
ϲϱϵϭ>'ĞŶŶĞƉ
T (0485) 51 18 88
ŚďŽƵŵĂŶΛƉůĞǆ͘Ŷů

Em.-deken:
͘,ƵŝƐŵĂŶ
ƌƵŐƐƚƌĂĂƚϭϵϬ͕
ϲϱϵϭ,'ĞŶŶĞƉ
T (0485) 32 53 22

Kerk:
DĂƌƟŶƵƐŚŽĨϮ
ϲϱϵϭD'ĞŶŶĞƉ

Kantoor:
ŝĞƉĂƐƚŽŽƌ

Website:
ǁǁǁ͘ƐŝŶƚŵĂƌƟŶƵƐŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů


Ă
ϬϱͲϬϵ ϭϵ͘ϬϬ ^ĂŵĞŶǌĂŶŐ
Ž
ϬϲͲϬϵ Ϭϵ͘ϯϬ DŝƐŝŶ<ƌĂŶĞŶďƵƌŐ͕DĂƌƚŝŶƵƐŬĞƌŬǀĞƌǀĂůƚ
Ă
ϭϮͲϬϵ ϭϵ͘ϬϬ ^ĂŵĞŶǌĂŶŐ
Ž
ϭϯͲϬϵ ϭϬ͘ϬϬ ĂŵĞƐŬŽŽƌ͖ŽŶŶĞďůŽĞŵŵŝƐďŐǀŝĞŬĞŶĚĂŐ
Ă
ϭϵͲϬϵ ϭϵ͘ϬϬ ^ĂŵĞŶǌĂŶŐ
Ž
ϮϬͲϬϵ ϭϬ͘ϬϬ ^ĂŵĞŶǌĂŶŐ
Ă
ϮϲͲϬϵ ϭϵ͘ϬϬ ĂŵĞƐŬŽŽƌ
Ž
ϮϳͲϬϵ ϭϬ͘ϬϬ 'ĞǌŝŶƐŵŝƐŵŵǀŬŝŶĚĞƌŬŽŽƌ
Ă
ϬϯͲϭϬ ϭϵ͘ϬϬ ^ĂŵĞŶǌĂŶŐ
Ž
ϬϰͲϭϬ ϭϬ͘ϬϬ ,ĞƌĞŶŬŽŽƌ
ŝŶƐĚĂŐ ƚͬŵ ǀƌŝũĚĂŐ ŝƐ Ğƌ Žŵ ϭϵ͘ϬϬ ƵƵƌ ĞĞŶ ĂǀŽŶĚŵŝƐ ŝŶ ĚĞ ĚĂŐŬĂƉĞů͕ ƚĞŶǌŝũ ŚĞƚ
ǁĞĞŬĞŶĚƚĞǀŽƌĞŶĂŶĚĞƌƐŬĞŶďĂĂƌŐĞŵĂĂŬƚ͘
/ĞĚĞƌĞ ĚŝŶƐĚĂŐĂǀŽŶĚ  ŝƐ Ğƌ Žŵ ϭϵ͘ϬϬ ƵƵƌ ĞĞŶ ĂǀŽŶĚŵŝƐ ŝŶ ĚĞ ŶŝĞƵǁďŽƵǁ ǀĂŶ ĚĞ
EŽƌďĞƌƚƵƐŚŽĨ͗ŽŽŬŶŝĞƚͲďĞǁŽŶĞƌƐǌŝũŶǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͘




,ĞƚŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌǀĂŶĚĞWĂƌŽĐŚŝĞ,͘DĂƌƚŝŶƵƐͲ,͘EŽƌďĞƌƚƵƐƚĞ'ĞŶŶĞƉŚĞĞĨƚďĞƐůŽƚĞŶ
ŽŵŽƉĚĞZ͘<͘ĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐĂĂŶĚĞ dŽƌĞŶƐƚƌĂĂƚĞĞŶŐĞĚĞĞůƚĞŝŶƚĞƌŝĐŚƚĞŶĂůƐĞĞŶ
ďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐǀŽŽƌƵƌŶĞŶ͘
ĞŶƌƵŝŵƚĞůŝŶŬƐǀĂŶĚĞŽƵĚĞƚŽƌĞŶǁŽƌĚƚŚŝĞƌǀŽŽƌŐĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚ͘
/ŶĚĞŬŽŵĞŶĚĞ'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌŬŽŵƚŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞŽǀĞƌŵĂĂƚǀŽĞƌŝŶŐ͕ŬŽƐƚĞŶĞƚĐ͘


sĂƐƚĞŵŝƐƟũĚĞŶ͗

  

Ăϭϵ͘ϬϬƵ͘
ŽϭϬ͘ϬϬƵ͘
tĞĞŬĚĂŐĞŶĚŽŽƌŐĂĂŶƐŽŵ
ϭϵ͘ϬϬƵ͘ŝŶĚĞĚĂŐŬĂƉĞů


<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞŵĞŝ
<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞũƵŶŝ
<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞũƵůŝ
dŽƚĂĂůϮϬϭϱ


<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞŶ͗
E>ϵϱZKϬϭϯϱϬϯϲϭϭϵ

Andere betalingen:
E>ϳϰZKϬϭϯϱϬϯϱϯϯϯ

DŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐ͗
sŝĂƉĂƐƚŽƌŝĞ͕ŬŽƐƚĞŶΦϭϴ͕Ͳ
Vermelding:
ǌŝĞǁĞŬĞůŝũŬƐŝŶĚĞ
DĂĂƐͲĞŶEŝĞƌƐďŽĚĞ

ŽƉĞŶ͕ŚƵǁĞůŝũŬĞŶ͕
uitvaarten:
sŝĂƉĂƐƚŽŽƌ

Φ
ϱϴϬ͕ϳϱ
Φ Ϯ͘ϱϴϯ͕ϱϳ
Φ ϭ͘ϳϵϳ͕ϲϯ
Φ ϭϰ͘ϳϮϯ͕Ϯϰ

ŽůůĞĐƚĞƐŵĞŝ
ŽůůĞĐƚĞƐũƵŶŝ
ŽůůĞĐƚĞƐũƵůŝ
dŽƚĂĂůϮϬϭϱ

Φ
Φ
Φ
Φ

ϭ͘ϯϬϰ͕Ϯϵ
ϲϳϮ͕ϵϲ
ϳϲϲ͕ϮϮ
ϲ͘Ϯϴϲ͕ϭϱ

ǣǨ

ŝƚ ũĂĂƌ ŚĞĞĨƚ ŵƵƐĞƵŵ ĚĞ ƌǇƉƚĞ ĞĞŶ ĞǆƚƌĂ ƚƌĞŬŬĞƌ͗ ĞĞŶ ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ ŽǀĞƌ
EŽƌďĞƌƚƵƐ͘ƌǌŝũŶĞĞŶĂĂŶƚĂůĨŽƚŽΖƐǀĂŶEŽƌďĞƌƚƵƐĞŶŽŽŬĞĞŶƚǁĞĞƚĂůďŝũǌŽŶĚĞƌĞ
ƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶ͘sĞƌĚĞƌŝƐĞƌĞĞŶďĞĞůĚǀĂŶEŽƌďĞƌƚƵƐĞŶŚĞďďĞŶǁĞǁĂƚǁĞƌĞůĚƐĞǌĂŬĞŶ
ďĞƚƌĞĨĨĞŶĚĞ ĚĞ EŽƌďĞƌƚŝũŶĞŶ ĞŶ ǌŝũŶ Ğƌ ŶŽŐ ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ǌĂŬĞŶ͕ ĚŝĞ ĞĞŶ ǀĞƌƌĂƐƐŝŶŐ
ŵŽĞƚĞŶ ďůŝũǀĞŶ͘ ,Ğƚ ŵƵƐĞƵŵ ŽŶĚĞƌ ĚĞ ^ƚ͘ DĂƌƚŝŶƵƐŬĞƌŬ ŝŶ 'ĞŶŶĞƉ ŝƐ ǁĞŬĞůŝũŬƐ
ŐĞŽƉĞŶĚ͗ĞůŬĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶϭϰ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬƵƵƌƚŽƚĚĞůĂĂƚƐƚĞǌŽŶĚĂŐǀĂŶƐĞƉƚĞŵďĞƌŬƵŶƚ
Ƶ ƚĞƌĞĐŚƚ͘ 'ƌŽĞƉĞŶ ŬƵŶŶĞŶ ŽƉ ĂĂŶǀƌĂĂŐ ŽŽŬ ŽƉ ĂŶĚĞƌĞ ĚĂŐĞŶ ƚĞƌĞĐŚƚ͘ ĂĂƌǀŽŽƌ
ŬƵŶŶĞŶ ǌĞ ĐŽŶƚĂĐƚ ŽƉŶĞŵĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌ ͘ ,ƵŝƐŵĂŶ d ϯϮϱϯϮϮ͖ 
Ğ͘ũ͘Ś͘ŚƵŝƐŵĂŶΛŬƉŶŵĂŝů͘Ŷů  ŽĨ ĚĞ ƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐ &͘ ǀ͘Ě͘ sĞŶ d ϱϰϬϲϮϮ͖ 
ĨƌĂŶĐŝĞŶǀĂŶĚĞǀĞŶΛŚŽŵĞ͘Ŷů
ŶƚƌĞĞ͗ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶΦϮ͕ϱϬĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶƚͬŵϭϮũĂĂƌΦϭ͕ϬϬ͘
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Henk Janssen

Toon Hendriks

* 26-06-1926
† 14-08-2015

* 16-08-1936
† 16-08-2015

tĂĂƌũĞŽŽŬďĞŶƚ͕
ŝŬǌĂůŚĞƚŶŝĞƚǁĞƚĞŶ͕
ŶŝĞƚ ŝŶ ƚŝũĚ ĞŶ ĂĨƐƚĂŶĚ
ƚĞŵĞƚĞŶ͘
/ŬŚĞďũĞďŝũŵĞ͕
ĚŝĞƉŝŶŵŝũ͕
ĚĂĂƌŽŵďĞŶũĞŽŽŬǌŽ
ĚŝĐŚƚďŝũ͘
Henk is geboren en opgegroeid in Nijmegen als oudste in
een gezin van vier kinderen. Daar heeft hij een fijne jeugd
gehad. Als marinier heeft hij zijn meisje Riet ontmoet en
in november 1952 trouwden zij. Ze kregen vijf kinderen:
vier dochters en één zoon.
Na enkele jaren bij de krant de Gelderlander te hebben
gewerkt, verhuisde het gezin naar Gennep, waar hij tot
aan zijn pensioen bij de Page werkte. Wat vond hij het
jammer dat hij moest stoppen met werken omdat hij
65 jaar was geworden. De kinderen waren inmiddels
uitgevlogen en er kwamen negen kleinkinderen en zeven
achterkleinkinderen waar hij trots op was.
Met hart en ziel zette Henk zich in voor diverse
verenigingen en zat hij in menig bestuur waardoor hij ook
‘s avonds vaak van huis was. In zijn vrije tijd werd er
regelmatig gevist in de Paesplas, daar had hij speciaal een
boot voor aangeschaft. Jaarlijks ging hij enkele weken op
vakantie in eigen land, eerst met zijn gezin en later met
zijn Riet. Samen gingen ze graag met de caravan op pad
en dan vooral naar de provincie Zeeland. De kinderen en
kleinkinderen waren ook daar altijd welkom. Toen het
autorijden niet meer mogelijk was, hebben ze samen vele
kilometers per spoor afgelegd.
Met het ouder worden, kwamen ook de ongemakken.
Vooral het slechte horen en zien hadden een grote
invloed op de dagelijkse gang van zaken en na een
valpartij, waardoor hij niet meer kon lopen, werd Henk
totaal afhankelijk van anderen. Zijn Riet was zijn grote
steun en toeverlaat. Tweeënzestig jaar hebben zij lief en
leed gedeeld tot hij in de vroege ochtend van 14
augustus toch nog onverwacht is overleden.
Wij zijn verdrietig dat we hem moeten missen, maar
dankbaar dat hem verder lijden is bespaard.
Lieve Henk, pap, opa en opi, bedankt voor je liefde en
belangstelling voor ons allemaal.
Wij bedanken iedereen voor de belangstelling en het
medeleven.
Riet, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

dĞůŬĞŶƐĞĞŶďĞĞƚũĞ

^ƚĞƌǀĞŶĚŽĞũĞŶŝĞƚŝŶĞĞŶƐ
DĂĂƌĂĨĞŶƚŽĞĞĞŶďĞĞƚũĞ͘
ŶĂůůĞďĞĞƚũĞƐĚŝĞũĞƐƚĞƌĨƚ͕
,ĞƚŝƐǀƌĞĞŵĚ͕ŵĂĂƌĚŝĞǀĞƌŐĞĞƚũĞ͘
,ĞƚŝƐũĞĚŝŬǁŝũůƐŽŶƚŐĂĂŶ͕
:ĞǌĞŐƚŝŬďĞŶǁĂƚŵŽĞ͕
ŵĂĂƌŽƉĞĞŶŬĞĞƌďĞŶũĞĂĂŶ
ũĞůĂĂƚƐƚĞďĞĞƚũĞƚŽĞ͘
Door alles wat Toon had meegemaakt, verbleef hij in
Madeleine in Boxmeer. Op zijn 79e verjaardag kon pap
even thuis zijn. Want “thuis” voelde hij zich maar op één
plaats: het huis op de Loodsstraat 53, waar hij al 55 jaar
met zijn Maria lief en leed deelde.
Dit was het thuis voor zijn gezin, voor de kinderen en de
kleinkinderen op wie hij zo trots was. Vanuit dit huis ging
hij telkens op pad met zijn hond Boris, een zo vertrouwd
beeld in Gennep. In dit huis verwijst zoveel naar hem,
zoveel maakte hij zelf. Van smeedwerk in de tuin tot het
schilderen van tuinkabouters, alles herinnert aan hem.
Aan het eind van de dag ging hij door alle kamers van het
huis, alsof hij nog even afscheid wilde nemen. Terug in
Madeleine zakte hij in elkaar, om onderweg te gaan naar
een nieuw leven.
20 augustus was hij weer even terug in zijn tuin en
hadden we hem in ons midden. Daarna namen we
afscheid in de Mis in de Norbertuskerk en hebben we
hem begeleid naar de begraafplaats aan de Kampweg.
Toon, het is goed zo.
tŝũŚĞďďĞŶŵŝũŶŵĂŶ͕ŽŶǌĞǀĂĚĞƌ͕
ŽƉĂĞŶǀƌŝĞŶĚŶŝĞƚǀĞƌůŽƌĞŶ͘
ĂĂƌǀŽŽƌŐĂĨŚŝũŽŶƐƚĞǀĞĞů͘
tĂƚŚŝũŽŶƐǌĞŝ͕ĚĂƚďůŝũǀĞŶǁĞŚŽƌĞŶ͘
sĂŶǁĂƚǁŝũǌŝũŶ͕ŝƐŚŝũĞĞŶĚĞĞů͘
tĞŬŽŵĞŶŚĞŵŽǀĞƌĂůƚĞŐĞŶ͘
/ŶǁĂƚǁĞĚŽĞŶ͕ŝŶǁĂƚǁĞůĂƚĞŶ͘
ŝũŶŚĂŶĚĞŶŚĞďďĞŶǀŽŽƌŽŶƐŐĞǁĞƌŬƚ͕ǌŝũŶŚĂƌƚŐĞŬůŽƉƚ͘
KŽŬĚĂĂƌǌŝĞŶǁĞŚĞƚƐƉŽŽƌĚĂƚƐƚĞĞĚƐǀĞƌĚĞƌŐĂĂƚ.
Wij willen u bedanken voor uw aanwezigheid en
belangstelling na het overlijden van Toon.
Maria, kinderen en kleinkinderen.
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C. Kersten, Fazantstraat 33, Gennep
T 517420, E carla.kersten@tele2.nl
N. Lamers, Ketelhuis 90 Gennep
T 511195



Maandag 14 Sept. 2015
Bijeenkomst Sacristie Parochie
Ottersum
9.30u Ontvangst met koffie
10.00u Inleidingswoord:
Pastoor Schols
11.00u De Heilige Mis
12.00u Samen brood eten
(zelf meegebracht lunchpakket)
13.00u Bezoek Rondleiding
Hospice de Cocon in St. Anthonis
15.00u. Afsluiting
Kosten: € 5,= en € 2,=(bijdrage auto)
Aanmelding:
Juul T 513621, Carla 517420

ͷͲΪ
Vrijdag 25 Sept. Oeffelt 9 Km
vertrekken vanaf de Goede Herder
Europaplein Gennep
€ 2,= p.p. voor de auto
Inl: G. Noij, 213404

Muziek maakt slim! Dat is bewezen door
wetenschappelijk onderzoek in diverse landen. Nu de
scholen weer zijn begonnen, is dit hét moment om uw
kind op speelse wijze in aanraking te brengen met
muziek. Een mooier geschenk kunt u uw kind niet geven.
Harmonie Unitas et Fidelitas start een muziekopleiding
voor kinderen vanaf groep 4. Zij werken hierin samen
met muziekonderwijs Marjo, gespecialiseerd in muziek
voor de jongere jeugd. De eerste informatieve lessen
voor ouders en kinderen beginnen op woensdag 9
september. Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn de
lessen bij ‘de Ratel’ of in het repetitielokaal in ‘het
Bolwerk’. Om de kinderen optimaal aandacht te kunnen
geven, wordt gewerkt in groepjes van maximaal 8
kinderen. Een les duurt 40 minuten. Er wordt op een
leuke manier met een CD blokfluitles gegeven volgens de
Tom Stone methode ‘Blokfluiten, dat is leuk’. Er is ook
veel aandacht voor de ontwikkeling van het ritmegevoel
van het kind. Het lesgeld bedraagt slechts € 125,00 per
jaar. Indien gewenst, kunnen ouders wachten tijdens de
muzieklessen. En wat is er nou mooier dan zelf muziek te
kunnen maken? Dat is een vaardigheid die vooral in de
jonge jaren gemakkelijk op te pakken is. Het is niet alleen
een leuke bezigheid, maar vooral ook heel goed voor de
ontwikkeling van het kind. Een kind dat bezig is met
muziek ontwikkelt zich beter op sociaal en emotioneel
vlak. Muziek draagt ook bij om de leerontwikkelingen te
verbeteren. Het belang van leren op school, meedoen
met sport en zwemles vanaf een zeer jonge leeftijd is bij
iedereen bekend. Het belang van het in contact komen
met muziek veel minder. Toch geeft u een kind met leuke
muzieklessen een vaardigheid voor het leven, want
muziekmaken of zingen kan tot op hoge leeftijd. Zelfs
prinses Maxima zet zich met het Oranjefonds speciaal in
voor muziekles voor kinderen. Harmonie Unitas et
Fidelitas werkt al veel met jongeren die muziek maken
o.a. bij een speciaal leerlingenorkest. Wilt u meer
informatie of uw kind direct opgeven voor de
muzieklessen? Wilt u naar de eerste informatieve les
komen op 9 september? Neem dan contact op met
Dorien Holthuysen T 06-18723703 of kijk op:
www.harmoniegennep.nl .
Sport is goed voor het lichaam; Muziek is sport voor de
geest. Gun uw kind muziek in het leven!
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Vroeger (22)
Mijn leven als
misdienaar


^ƚƌĞŬĞŶƵŝƚŚĂůĞŶ
Het uithalen van streken als misdienaar, hoorde in mijn
tijd min of meer bij het misdienaarschap. Vaak waren het
gewone kwajongensstreken, maar het gebeurde ook wel
dat we (soms onbedoeld) de zaak op stelten zetten. Soms
liep een streek ook wel eens totaal uit de hand, met
gevolg dat we er later heel veel spijt van hadden.
DƵŝǌĞŶ
Zo gebeurde het op een winterdag dat de korenmijten
die op het erf van mijn vaders boerderij stonden, gedorst
moesten worden. Dit was op zich al een feest, want in die
korenmijten krioelde het natuurlijk van de muizen. Het
vangen van de muizen was voor ons dan ook een
geweldig avontuur. Twee vrienden van mij, beide ook
misdienaar, kwamen op de bewuste zaterdag helpen.
Niet alleen om de muizen te vangen, maar mijn moeder
maakte, als er gedorst moest worden, altijd een geweldig
grote pan erwtensoep met flink wat worst er in en daar
waren mijn misdienaarsvrienden ook echt niet vies van!
Nu was het zo dat de meeste muizen aan het eind van
het dorsen uit de korenmijt te voorschijn kwamen. Dan
werd het voor ons extra opletten. Kortom, aan het eind
had ik drie muizen in mijn jampotje en mijn beide
compaenen elk één. Vijf prachtige muizen. Maar ja, wat
moet je nou met muizen?? Dood maken was ook al
zoiets, dus dat deden we maar niet. Aan de kat geven
was geen optie, want de kat kon na het dorsen geen muis
meer zien zoveel had hij er gevangen!!
Ik weet echt niet meer wie er op het idee kwam om de
muizen zondag in de noodkerk los te laten, maar we
vonden het alle drie een geweldig idee.
<ĞƌŬŽƉƐƚĞůƚĞŶ
Het geval wilde echter dat ik die zondag moest dienen en
mijn twee vrienden niet. Dus was er voor hen de taak om
de vijf muizen tijdens de Mis los te laten. Aanvankelijk
bleef alles rustig en ik begon al te denken dat ze niet
durfden of dat er iets tussen gekomen was. Maar ze
hadden netjes gewacht tot na de consecratie. Ze hadden
de vijf muizen in één jampotje gedaan en hadden
plaatsgenomen op de lage houten bankjes die voor de
kinderen bestemd waren. Precies achter deze bankjes
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hadden de zusters hun bidstoelen. Op een gegeven
moment hoorde ik achter mij gemompel en gedruis.
Toen wist ik het zeker de muizen hadden hun vrijheid
gekregen. Stiekem keek ik achterom en zag al twee
zusters met de rokken opgetrokken angstig rondkijkend.
De andere zusters gingen behoedzaam naar het
middenpad en keken onder de stoelen en banken.
Sommige jonge meiden slaakten van ontzetting hoge
gilletjes. Mannen en jongens toonden dat zij de zaak wel
een even zouden oplossen en probeerden de muizen te
vangen. Ook de pastoor keek achterom en zag dat er
grote hilariteit was onder zijn parochianen, maar hij wist
natuurlijk niet wat er aan de hand was.
Geleidelijk aan werd het weer rustig in de noodkerk. De
muizen waren door de vele kieren en spleten verdwenen.
Achteraf hadden wij natuurlijk wel spijt, dat we de Mis
verstoord hadden.
We hebben het ook nog gebiecht, maar niet in
Groesbeek, want dat durfden we niet, ook al had de
pastoor biechtgeheim, wij weken toch maar liever uit
naar Kranenburg.
Gennep, Augustus 2015.
Jan Eikholt (Gzn)

Agenda relevante data 2015
Zo
Za
Zo
Zo
Zo
Vr
Za
Zo
Zo
Zo
Zo
Za
Zo
Do

06-09
12-09
13-09
13-09
27-09
16-10
31-10
01-11
01-11
08-11
08-11
28-11
13-12
24-12

09.30 Mis Kranenburg
Open Monumentendag
Open Monumentendag
10.00 H. Mis Zonnebloem
10.00 Gezinsmis
In de sporen van Norbertus
17.45 Herdenking Overledenen Norbertus
14.00 Zegening graven Kampweg
15.00 Herdenking Overledenen Martinus
Vrijwilligersdag
Sint Maarten
17.45 Gezinsmis Advent
15.00 Adventsconcert
Kerstavond

Volgende editie: 7 oktober
In 2015 zal de Gennepenaar nog verschijnen op 7
oktober; 11 november; 16 december.
Dit betekent dat kopij voor de volgende editie uiterlijk
dinsdag 29 september ingeleverd moet zijn bij de
redactie; advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn
doorgegeven aan printmarkt.eu.
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