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Eerste reacties op de oproep aan ouders zijn binnen 
 
In de vorige Gennepenaar vond u een oproep aan ouders, om eens samen te komen 
om met elkaar van gedachten te wisselen over kinderen en geloof. Het liep niet 
storm, maar er kwamen wel meerdere positieve reacties binnen. Dat geeft hoop! 
Met deze ouders zal contact worden opgenomen; daarnaast herhalen we de oproep 
in deze Gennepenaar en zal er een mail uitgaan naar de ouders, van wie de kinderen 
in de vorige twee schooljaren voor het eerst de H. Communie ontvingen. 
Sommige ouders aarzelen, omdat ze deze benadering niet gewend zijn of huiveren 
dat er teveel van hen zal worden gevraagd. Dat is zeker niet de bedoeling: het doel is 
om te komen tot een open brainstormsessie, waarin we open en eerlijk met elkaar 
kunnen spreken. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met mij op! 
Pastoor Bouman. 

 
Eerste H. Communie leerlingen basisschool Mikado 
 
Door pastor Maas, werkzaam bij Dichterbij, werden 6 leerlingen van basisschool 
Mikado voorbereid op de Eerste H. Communie. Op 7 september ontvingen zij in een 
Mis in Gennep- Zuid voor het eerst hun Communie. De Mis werd opgedragen door 
pastoor Bouman in samenwerking met pastor Maas en ondersteund door team en 
leerlingen van de school. 
Wij wensen (van links naar rechts) Luuk Peters, Melvin Surig, Leon Arts, Martijn 
Heeren, Sterre van Raaij en Tamara Peters van harte proficiat! 

Foto: Pascal Nogarede 

6 Oktober: 
Bedevaart naar Kevelaer



De Gennepenaar 2

Dopelingen proficiat! 

Zoë van Lendt, dochter van Shanko van Lendt en 
Machteld Ballast, zusje van Sil, Steffenberg Ottersum. 

Anna Petronilia, dochter van Dionicio en Jeanine 
Petronilia-Schoonbroodt, zusje van Lisa en Ella, Ketelhuis. 

Keet Otten, dochter van Robert Otten en Sanneke van 
Uden, zusje van Susa, Willem Boyeweg. 

Rens Jilisen, zoon van Wietse en Renata Jilisen-
Malinowska, broer van Evi, Spechtstraat. 

Relana Arts, dochter van Jan-Willem Arts en Jalisa 
Xhofleer, Burg. Gilissenweg. 

Dewi Noij, dochter van Berry en Linda Noij-Göertz, 
Ketelhuis. 

Finn van Uden, zoon van Bob en Leonie van Uden-
Wiggers, broertje van Luna, Ketelhuis. 
 

Neeltje van den Broecke, dochter van Frank en Nellie van 
den Broecke-Teunissen, zusje van Pieter en Harm, 
Papierschepper. 

Herdenking overledenen 
 

 
Volgens goed jaarlijks gebruik zullen we hen herdenken, 
van wie we in het afgelopen jaar in verbondenheid met 
onze geloofsgemeenschappen afscheid namen. 
Dat zal als volgt worden georganiseerd: 

 Za 02-11 17.45 Norbertuskerk mmv koor 
Esperance voor de overledenen van Gennep-
Zuid. 

 Zo 03-11 14.00 Zegening van de graven op de 
algemene begraafplaats aan de Kampweg mmv 
het Gregoriaans Koor van Gennep-Zuid. 

 Zo 03-11 15.00 Martinuskerk mmv Dameskoor 
herdenking van de overledenen van de 
Martinusparochie. 

 Aansluitend zegening van de graven op de oude 
begraafplaats bij de Martinustoren. 

De families van hen, van wie we afgelopen jaar afscheid 
namen, zullen persoonlijk worden uitgenodigd. 
Vanzelfsprekend is iedereen bij alle vieringen van harte 
welkom. 
 

10 november vrijwilligersdag 
beide parochies 
 
Zowel de Norbertus- als de Martinusparochie kunnen 
bestaan omdat velen zich actief inzetten als vrijwilliger. 
Zij nemen de verantwoordelijkheid om op verschillende 
manieren hun steentje bij te dragen aan de eigen 
geloofsgemeenschap. Zonder hen is kerk-zijn in Gennep 
niet mogelijk. 
Beide parochies hebben de jaarlijkse gewoonte om op 
uitnodiging van het kerkbestuur (ook vrijwilligers, 

behalve ik!) samen te komen. Aan de ene kant is dit een 
soort dank-je-wel, aan de andere kant is het ook gezellig 
en bemoedigend om te zien wie ook allemaal actief zijn, 
ofwel op de voorgrond, ofwel achter de schermen. 
Het leek het kerkbestuur een goed idee om dit jaar de 
vrijwilligersdag samen te houden. Dat zal gebeuren op 
zondag 10 november om 11 uur in Pica Mare (4events). 
Alle vrijwilligers krijgen hiervoor in de komende periode 
een uitnodiging. Mocht u die niet krijgen, voel u dan niet 
gepasseerd: er is dan een andere vrijwilliger gewoon iets 
ontschoten. Neem dan even contact op met een 
kerkbestuurslid en het komt allemaal goed. 
Ook voor hen die 10 november verhinderd zijn: 
dank voor de inzet! 
 
Pastoor Bouman. 
 

Vooraankondiging Adventskransen 
 
Gezien het succes van vorig jaar gaan we op 
zaterdagmiddag 30 november met de kinderen weer 
samen adventskransen maken. In de volgende 
Gennepenaar hierover meer! 
 

Alle oneven uren: nimatv 
 
GENNEP De lokale omroep van gemeente Gennep, nima, 
heeft tijdens de zomerstop niet stilgezeten. Er is hard 
gewerkt aan een nieuw uitzendschema. Voortaan zijn de 
uitzendingen van nimatv al vanaf vrijdagavond te zien.  
Niet meer, zoals voorheen, om de drie uur maar op alle 
oneven uren (13:00 uur, 15:00 uur, 17:00 uur, 19:00 uur, 
21:00 uur, 23:00 uur etc.). Hiermee voorziet nima in de 
wens van een groot aantal kijkers. Momenteel zijn er bij 
de lokale omroep vijf stagiaires actief om samen met de 
vrijwilligers van nima een zo gevarieerd en actueel 
mogelijk wekelijks programma voor u samen te stellen. 
Extra hulp is altijd welkom! Bekijk de vacatures op 
www.nima.nu . 
Binnen het uitzendschema is er ook iedere week het 
onderdeel “even stilstaan”, waarin een voorganger aan 
het woord komt. Vanaf zaterdag 5 oktober is de beurt 
aan pastoor Bouman. 

 
Volgende editie Gennepenaar 
 
De volgende editie van de Gennepenaar verschijnt vanaf 
woensdag 6 november. 
Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk dinsdag 29 
oktober ingeleverd moet zijn bij de redactie; advertenties 
dienen voor dezelfde datum te zijn doorgegeven aan 
printmarkt.eu . 
De inhoud van dat nummer bestrijkt de periode t/m 
13 december. 
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Overleden 
 
In de afgelopen periode namen wij afscheid van Nellie 
van Treeck-Thomassen. Zij woonde op de Wagenstraat 
17 en overleed in de leeftijd van  83 jaar. 
Wij wensen haar familie veel sterkte toe in deze moeilijke 
tijd. Mogen onze dierbare overledene rusten in de vrede 
bij Onze Heer. 
 

Agenda relevante data 
 
Za 02-11 17.45 Allerzielen Norbertuskerk 
Zo 03-11 14.00 Zegening graven Gennep-Zuid 
  15.00 Allerzielen Martinuskerk 
Zo 10-11 10.00 Gildemis 
  11.00 Vrijwilligersdag 
  17.00 St. Maarten 
Ma 11-11 19.00 Carnavalsmis 
   Gezinsmis Advent 
Vr 13-12  Kersttocht Gennep-Zuid 
Di 17-12 14.00 Kerstviering Zonnebloem 
Za 21-12  Kaarsjesavond Markt 
2014: 
Zo 27-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk 
Zo 18-05 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk 
Zo 22-06 10.00 H. Vormsel beide parochies 
 

Vrijwilligers gezocht voor begeleiding 
van rolstoelgebruikers die naar de 
Norbertuskerk willen komen. 
 
Meedoen in alle geledingen van onze samenleving is ook 
voor cliënten van Dichterbij heel belangrijk. Daarom is er 
iedere zaterdag van 16.00-17.00 uur in de Norbertuskerk 
te Gennep een viering met bijzondere aandacht voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
We zoeken hiervoor enkele vrijwilligers die kunnen 
helpen met het ‘uit’ en ‘weer terug naar’ de taxi brengen  
van cliënten die met een rolstoeltaxi naar de 
Norbertuskerk komen.  
Zonder enkele begeleidende handen bij de kerk is het 
helaas voor hen niet mogelijk om deel te nemen aan  
deze vieringen. Een  kleine taak met groot effect! 
Voor meer informatie: 
Toos van Gellecom t.vangellecom@dichterbij.nl  
T 06-46870875 
 

KBO Kevelaer 
 
Op zaterdag 6 oktober gaat de KBO op bedevaart naar 
Kevelaer. Leden kunnen voor informatie bij het bestuur 
terecht. 
Wij wensen hen een hele mooie bedevaart toe! 

Gezocht:  bezorgers “de Gennepenaar” 
 
Veel parochianen bezorgen gedurende vele jaren met 
hart en ziel het parochiebulletin. Waarvoor onze 
oprechte dank. Maar deze ploeg bezorgers staat te 
popelen om nieuwe bezorgers te mogen begroeten. Vele 
handen maken immers licht werk. Met name door de 
sterke uitbreiding van het aantal woningen op het 
Pagepark is een uitbreiding van het aantal bezorgers in 
deze wijk noodzakelijk. Ook zijn een aantal bezorgers 
gestopt vanwege leeftijd, ziekte of andere redenen. 
Vandaar deze oproep voor nieuwe bezorgers. Het 
nieuwe parochiebulletin “De Gennepenaar” wordt 10 
keer per jaar uitgeven en bezorgd. 
Maar zonder uw steun lukt het niet! 
De Gennepenaar kan enkel succesvol zijn dankzij uw 
steun. Het bezorgen van “De Gennepenaar” in eigen 
straat of wijk is een gezonde sportieve bezigheid. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit? U kunt zich als 
bezorger van “De Gennepenaar” aanmelden bij de 
coördinatoren voor de bezorging, Mevr. Graat-Janssen T  
512201 of Dhr. Ploum T 511983. 
 

Eerste H. Communie 2014 
 
Het aantal aanmeldingen voor de eerste H. Communie 
2014 stijgt nog gestaag. Inmiddels zijn er2 vieringen 
gepland: 

 Zondag 27 april 10.00 uur Martinuskerk voor 
leerlingen van de Maria Goretti (10), Elckerlyc 
(6), de Piramide (1) en Nijmegen (1).  

 Zondag 18 mei 10.30 Norbertuskerk voor 
leerlingen van de Ratel (17). 

 
In 2013 waren er al meer communicanten dan in 2012, 
nu stijgt het aantal weer, mooi om te zien. 
Misschien een dankjewel voor de positieve sfeer die onze 
nieuwe paus weet te brengen? Wie zal het zeggen! 
Ouders die de opgave hebben gemist kunnen natuurlijk 
alsnog aansluiten. Als de lijst helemaal rond is, zullen de 
ouders via het opgegeven mailadres een uitnodiging 
ontvangen voor een informatieavond. 
 

Vormsel 2014 
 
Het H. Vormsel voor leerlingen van het laatste jaar van de 
basisschool zal plaatsvinden op zondag 22 juni en worden 
toegediend door de vicaris-generaal Mgr. Schnackers. 
Na de herfstvakantie zal op de scholen worden 
geïnventariseerd wie mee wil doen; kinderen van scholen 
buiten Gennep kunnen zich melden op de pastorie. 
Het Vormsel “leeft” wat minder dan de Communie, maar 
is als viering minstens zo belangrijk! 

“Laat de kinderen toch bij me komen 
en houd ze niet tegen” (Mt. 19,14) 
 
Graag gaan we in gesprek met een zo groot mogelijke 
groep ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. 
De volgende vragen zouden centraal kunnen staan, maar 
andere vragen zijn ook prima: 

 Vinden we het nog belangrijk dat de kinderen in 
onze tijd nog iets mee krijgen van kerk en geloof? 

 Op welke manier zouden we dat kunnen doen? 
 Moeten we oude vormen weer laten herleven 

zoals misdienaars, kinderkoor, kinderwoord-
dienst, knutselclub? 

 Of is een ander aanbod een goed idee? 
 
We leven in een tijd waarin structuren los staan van de 
kerk. Katholieke scholen zoeken naar wegen om 
invulling te geven aan de identiteit, maar zien zichzelf al 
lang niet meer als een verlengstuk van de lokale 
parochiegemeenschap. We kunnen dat betreuren, maar 
beter kunnen we als Kerk en als ouders onze eigen 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
Wellicht is een vrijblijvende brainstormsessie een goed 
idee! Vindt u dit ook? Vul dat onderstaand formulier 
in; afhankelijk van interesse en voorkeursdag ontvangt 
u dan een uitnodiging. U kunt dit formulier inleveren 
op de pastorie of mailen naar: hbouman@plex.nl 
 
 
 

 
 
Naam:  ........................................................................................................................................................................................  
 
Adres: .........................................................................................................................................................................................  
 
Telefoon en email: ....................................................................................................................................................................  
 
Kinderen in de leeftijd van: ......................................................................................................................................................  
 
Avonden van voorkeur: (ma-vr) ...............................................................................................................................................  
 
Zeer lastige avonden: (ma-vr) ..................................................................................................................................................  
 
Opmerkingen:............................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................  

“We kunnen onszelf wel wijsmaken dat het 
geloof in Limburg zo diep geworteld is dat 

het nooit verdwijnt. 
Maar met geloof is het net als met dialect: 
als één generatie ouders geen dialect meer 

spreekt met de kinderen, is het weg” 
(naar: pastoor Brouwers, Voerendaal) 
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Opmerkingen:............................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................................................  

“We kunnen onszelf wel wijsmaken dat het 
geloof in Limburg zo diep geworteld is dat 

het nooit verdwijnt. 
Maar met geloof is het net als met dialect: 
als één generatie ouders geen dialect meer 

spreekt met de kinderen, is het weg” 
(naar: pastoor Brouwers, Voerendaal) 
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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:
Rabobank: 1406.10.642
ING bank: 4448665

Misintenties:
Via kantoor, kosten € 17,-
Vermelding: 
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Za  05-10 17.45 Gelegenheidskoor    
Za 12-10 17.45 Gemengd koor 
Za 19-10 17.45 Samenzang 
Za 26-10 17.45 Gregoriaans koor 
Za 02-11 17.45 Koor Esperance 
Zo 03-11 14.00 Zegening van de graven op het kerkhof Randweg Gennep- 
   Zuid met medewerking van het Gregoriaans koor. 
Iedere zaterdag is om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale dienst van 
Dichterbij in onze kerk. 
 

Nieuwe verwarmingsketel 
 
De ketel voor de doopkapel, sacristie, de kapel en andere ruimtes is vervangen door 
een nieuwe ketel. Wij zijn nu nog beter voorbereid voor de komende winter. Met 
deze zuinigere nieuwe ketel kunnen we de te verwarmen ruimtes nog zuiniger en 
comfortabeler verwarmen. 

Het Gemengd koor zoekt een nieuwe dirigent. 
 
Het Gemengd koor is na een vruchtbare periode met de dirigent Sjef 
van Hoek op zoek naar een nieuwe dirigent(e). Met uitzondering van de 
zomervakantie heeft het koor eenmaal per week een repetitie van 
ongeveer een uur, en gemiddeld 10x per jaar luisteren zij de H. Mis in 

onze kerk op met hun zang. Het koor heeft op dit moment een bezetting van 
ongeveer 16 koorleden.  
Het koor zoekt een dirigent(e) die het evenwicht weet te bewaren tussen muziek als 
ontspanning en het halen van een degelijk niveau. Bent u geïnteresseerd om onze 
nieuwe dirigent(e) te worden? Neem dan contact op de  voorzitter van het Gemengd 
koor dhr. P. van Schijndel, Lavendelstraat 2 te Gennep. T 513793. 
 

Kerkbijdrage 
 
Nu het jaar weer zo langzamerhand naar het einde toe gaat, proberen wij een beetje 
de balans op te maken. Mocht u de kerkbijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan 
is de komende tijd een geschikt moment om uw bijdrage te voldoen. De parochie kan 
nu eenmaal niet leven zonder uw financiële steun. 
Kerkbijdragen t/m september € 9.692,60 ; Collecten t/m september € 3.098,36.   
Wij hopen dat de kerkbijdrage dit jaar minimaal het niveau van 2012 gaat halen. U 
kunt de parochie steunen door het storten van uw kerkbijdrage, of uw bank opdracht 
te geven voor automatische betalingen c.q. aan de parochie een machtiging te 
verstrekken tot doorlopende  incasso om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per 
maand een bedrag over te boeken op één van de volgende bankrekeningen t.n.v.: 
Parochie St. Norbertus 
Rabobank: 1406.10.642 of NL61 RABO 0140 6106 42 
ING:  4448665 of NL36 INGB 0004 4486 65 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!  

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 05-10 19.00 Samenzang 
Zo 06-10 10.00 Samenzang 
Za 12-10 19.00 Samenzang 
Zo 13-10 10.00 Herenkoor 
Za 19-10 19.00 Samenzang 
Zo 20-10 10.00 Dameskoor 
Za 26-10 19.00 Samenzang 
Zo 27-10 10.00 Samenzang 
Za 02-11 19.00 Koor KBO 
Zo 03-11 10.00 Samenzang 
  15.00 Herdenking overledenen mmv Dameskoor 
Za 09-11 19.00 Samenzang 
Zo 10-11 10.00 Gildemis mmv Dames- en herenkoor 
 
 
Kerkbijdrage/collecte 
 
Kerkbijdrage aug. € 765,73 Collectes aug. € 624,23  
Totaal 2013 € 19.892,86 Totaal 2013 € 5.166,87 
 
Voortgang verwarming: bijdrage gevraagd 
 
Het was spannend: met welke prijzen en opmerkingen zouden de installateurs 
komen? De aanbesteding voor een nieuwe verwarming en alle bijkomende 
werkzaamheden liep 24 augustus ten einde. Bij het openen van de enveloppen bleek 
de aanbieding van de firma van Haren uit Cuijk het meest interessant. Het 
kerkbestuur heeft alle vier de offertes ter beoordeling aan de bouwkundige van het 
bisdom Roermond voorgelegd, die tot dezelfde conclusie kwam. De werkzaamheden 
zijn dan ook aan dit bedrijf gegund. 
Inmiddels is alles in bestelling en wordt de planning gemaakt. De werkzaamheden 
zullen plaatsvinden in november, waarbij toegezegd is dat alle vieringen, inclusief de 
Carnavalsmis en eventuele uitvaarten, gewoon doorgang kunnen vinden. Wel zal er 
in de 2e helft november gedurende kortere tijd geen verwarming in de kerk zijn, dus 
we hopen op een late winter: maar dan wel de eerste winter waarin we warm 
kunnen vieren! 
Het bisdom geeft een bijdrage, maar verder zullen we de kosten uit reservering en 
bijdragen moeten betalen. Dat zijn nog altijd zo’n € 75.000! 
Particulieren en bedrijven die ons willen steunen zijn daartoe natuurlijk van harte 
uitgenodigd! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 1350.35.333 ten name van 
Kerkbestuur St. Martinus in Gennep, onder vermelding van “verwarming”. Mocht u 
een grotere bijdrage willen doen en daarom meer willen weten, dan kunt u contact 
opnemen met de pastorie: T 511888. 
Als we voor iedere opmerking over de kou in de kerk van de afgelopen jaren een 
euro krijgen, zijn we een heel eind! 
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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:
Rabobank: 1350.36.119

Andere betalingen:
Rabobank: 1350.35.333

Misintenties:
Via pastorie, kosten € 17,-
Vermelding: 
zie wekelijks in de 
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

Vieringen St. Norbertusparochie 
 
Za  05-10 17.45 Gelegenheidskoor    
Za 12-10 17.45 Gemengd koor 
Za 19-10 17.45 Samenzang 
Za 26-10 17.45 Gregoriaans koor 
Za 02-11 17.45 Koor Esperance 
Zo 03-11 14.00 Zegening van de graven op het kerkhof Randweg Gennep- 
   Zuid met medewerking van het Gregoriaans koor. 
Iedere zaterdag is om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale dienst van 
Dichterbij in onze kerk. 
 

Nieuwe verwarmingsketel 
 
De ketel voor de doopkapel, sacristie, de kapel en andere ruimtes is vervangen door 
een nieuwe ketel. Wij zijn nu nog beter voorbereid voor de komende winter. Met 
deze zuinigere nieuwe ketel kunnen we de te verwarmen ruimtes nog zuiniger en 
comfortabeler verwarmen. 

Het Gemengd koor zoekt een nieuwe dirigent. 
 
Het Gemengd koor is na een vruchtbare periode met de dirigent Sjef 
van Hoek op zoek naar een nieuwe dirigent(e). Met uitzondering van de 
zomervakantie heeft het koor eenmaal per week een repetitie van 
ongeveer een uur, en gemiddeld 10x per jaar luisteren zij de H. Mis in 

onze kerk op met hun zang. Het koor heeft op dit moment een bezetting van 
ongeveer 16 koorleden.  
Het koor zoekt een dirigent(e) die het evenwicht weet te bewaren tussen muziek als 
ontspanning en het halen van een degelijk niveau. Bent u geïnteresseerd om onze 
nieuwe dirigent(e) te worden? Neem dan contact op de  voorzitter van het Gemengd 
koor dhr. P. van Schijndel, Lavendelstraat 2 te Gennep. T 513793. 
 

Kerkbijdrage 
 
Nu het jaar weer zo langzamerhand naar het einde toe gaat, proberen wij een beetje 
de balans op te maken. Mocht u de kerkbijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan 
is de komende tijd een geschikt moment om uw bijdrage te voldoen. De parochie kan 
nu eenmaal niet leven zonder uw financiële steun. 
Kerkbijdragen t/m september € 9.692,60 ; Collecten t/m september € 3.098,36.   
Wij hopen dat de kerkbijdrage dit jaar minimaal het niveau van 2012 gaat halen. U 
kunt de parochie steunen door het storten van uw kerkbijdrage, of uw bank opdracht 
te geven voor automatische betalingen c.q. aan de parochie een machtiging te 
verstrekken tot doorlopende  incasso om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per 
maand een bedrag over te boeken op één van de volgende bankrekeningen t.n.v.: 
Parochie St. Norbertus 
Rabobank: 1406.10.642 of NL61 RABO 0140 6106 42 
ING:  4448665 of NL36 INGB 0004 4486 65 
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!  

Vieringen Martinuskerk 
 
Za 05-10 19.00 Samenzang 
Zo 06-10 10.00 Samenzang 
Za 12-10 19.00 Samenzang 
Zo 13-10 10.00 Herenkoor 
Za 19-10 19.00 Samenzang 
Zo 20-10 10.00 Dameskoor 
Za 26-10 19.00 Samenzang 
Zo 27-10 10.00 Samenzang 
Za 02-11 19.00 Koor KBO 
Zo 03-11 10.00 Samenzang 
  15.00 Herdenking overledenen mmv Dameskoor 
Za 09-11 19.00 Samenzang 
Zo 10-11 10.00 Gildemis mmv Dames- en herenkoor 
 
 
Kerkbijdrage/collecte 
 
Kerkbijdrage aug. € 765,73 Collectes aug. € 624,23  
Totaal 2013 € 19.892,86 Totaal 2013 € 5.166,87 
 
Voortgang verwarming: bijdrage gevraagd 
 
Het was spannend: met welke prijzen en opmerkingen zouden de installateurs 
komen? De aanbesteding voor een nieuwe verwarming en alle bijkomende 
werkzaamheden liep 24 augustus ten einde. Bij het openen van de enveloppen bleek 
de aanbieding van de firma van Haren uit Cuijk het meest interessant. Het 
kerkbestuur heeft alle vier de offertes ter beoordeling aan de bouwkundige van het 
bisdom Roermond voorgelegd, die tot dezelfde conclusie kwam. De werkzaamheden 
zijn dan ook aan dit bedrijf gegund. 
Inmiddels is alles in bestelling en wordt de planning gemaakt. De werkzaamheden 
zullen plaatsvinden in november, waarbij toegezegd is dat alle vieringen, inclusief de 
Carnavalsmis en eventuele uitvaarten, gewoon doorgang kunnen vinden. Wel zal er 
in de 2e helft november gedurende kortere tijd geen verwarming in de kerk zijn, dus 
we hopen op een late winter: maar dan wel de eerste winter waarin we warm 
kunnen vieren! 
Het bisdom geeft een bijdrage, maar verder zullen we de kosten uit reservering en 
bijdragen moeten betalen. Dat zijn nog altijd zo’n € 75.000! 
Particulieren en bedrijven die ons willen steunen zijn daartoe natuurlijk van harte 
uitgenodigd! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 1350.35.333 ten name van 
Kerkbestuur St. Martinus in Gennep, onder vermelding van “verwarming”. Mocht u 
een grotere bijdrage willen doen en daarom meer willen weten, dan kunt u contact 
opnemen met de pastorie: T 511888. 
Als we voor iedere opmerking over de kou in de kerk van de afgelopen jaren een 
euro krijgen, zijn we een heel eind! 



De Gennepenaar 8

Interview met paus Franciscus 
 

 
Paus Franciscus sprak in augustus met het Italiaanse 
jezuïetentijdschrift ‘La Civilta Cattolica’. Het interview 
wordt gelijktijdig gepubliceerd in zestien aan de orde van 
de jezuïeten gelieerde tijdschriften. Ook de Vatican 
Information Service bracht het interview onder de 
aandacht. 
 
In het Nederlandse taalgebied wordt het interview 
gepubliceerd in het tijdschrift ‘Streven’, waar het ook op 
de website is te vinden. Internationaal is een Engelse 
versie van het interview onder meer te vinden via de 
websites van ‘American Magazine’ en ‘Thinking Faith’. 
  
Onderscheiding 
In het interview spreekt de paus onder meer over 
‘Onderscheiding’ als beginsel dat hem leidt in zijn 
bestuurlijke werk. “Onderscheiding in de Heer leidt me in 
mijn bestuursvorm. In feite hoed ik me voor onverwachts 
genomen beslissingen. Ik vertrouw niet op de eerste 
gedachte, namelijk voortgaan op het allereerste wat me 
ingegeven wordt als ik een beslissing moet nemen. In het 
algemeen is dat de verkeerde optie. Ik dien te wachten, 
de zaak innerlijk in te schatten door er de tijd voor te 
nemen. De wijsheid van onderscheiding verlost ons van 
de onontkoombare dubbelzinnigheid van het leven en 
reikt ons de meest geschikte middelen aan, die zich niet 
steeds identificeren met wat groot of sterk lijkt.” 
 
Tweede Vaticaans Concilie 
Een ander thema dat in het interview ter sprake komt is 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). “Vaticanum 
II is een herlezing geweest van het Evangelie aan de hand 
van de hedendaagse cultuur. Het heeft een 
hernieuwingsbeweging op gang gebracht die gewoon 
voortspruit uit het Evangelie zelf. De vruchten zijn enorm. 
Het volstaat te denken aan de liturgie. De liturgische 
hervorming is een dienst geweest aan het volk als een 

herlezing van het Evangelie vanuit een bepaalde 
historische gegevenheid. Ja, er zijn hermeneutische lijnen 
van continuïteit en ook van discontinuïteit, maar een 
zaak is toch duidelijk: met name de dynamiek om het 
Evangelie te lezen en te begrijpen op een geactualiseerde 
manier naar het heden toe is eigen aan het Concilie en is 
daarom absoluut onomkeerbaar.” 
 
‘God ontmoet men in het hier en nu’ 
“God ontmoet men hier en nu,” aldus de paus. “God is 
zeker aanwezig in het verleden, namelijk in de sporen die 
Hij nalaat. Ook is Hij aanwezig in de toekomst, als belofte. 
Maar God is ook, laten we zeggen, “concreet”, Hij is nu.” 
Het interview laat zien hoe paus Franciscus leeft vanuit 
dat gelovige besef. 
 
Barmhartigheid 
De paus spreekt ook over de begeleiding van mensen 
anno nu. “In het leven begeleidt God de mensen en wij 
moeten hen begeleiden vanuit de situatie waarin ze zich 
bevinden. Het is nodig mensen te begeleiden met 
barmhartigheid. Wanneer dit gebeurt, inspireert de 
Heilige Geest de priester om de juiste woorden uit te 
spreken”. “Dat is ook de kracht van de biecht: het feit om 
van geval tot geval te oordelen en om te kunnen 
onderscheiden wat het beste is voor een persoon die op 
zoek is naar God en Zijn Genade. De biechtstoel is geen 
folterkamer, maar de ruimte voor barmhartigheid 
waarmee de Heer ons stimuleert om het in het vervolg 
beter te doen.” 
 
Voor Christus 
In de slotalinea’s spreekt de paus over gebed. “Het gebed 
is voor mij steeds een gebed vol herinneringen, 
herinneringen aan mijn eigen levensverhaal of aan wat 
de Heer heeft gedaan in zijn Kerk of in een specifieke 
parochie. Voor mij is dit het geestelijk heroproepen van 
datgene waarover Ignatius spreekt in zijn Eerste Week 
van de Oefeningen tijdens de barmhartige ontmoeting 
met de gekruisigde Christus. En dan vraag ik me af: “Wat 
heb ik gedaan voor Christus? Wat doe ik voor Christus? 
Wat hoor ik te doen voor Christus?” 
 
Bron: www.rkkerk.nl 
 
Voor de volledige tekst in Nederlandse vertaling: 
www.streventijdschrift.be/Interview_paus_Franciscus.pdf 
 
Voor het originele Engelse interview: 

http://americamagazine.org/sites/default/files/issues/20
13/pdfs/09-30-13web.pdf 

 

Uitwisselingsconcert Harmonie Unitas 
et Fildelitas. 
 
Zondag 6 oktober speelt de Gennepse harmonie in 
multifunctioneel centrum “de Klaproos” in Siebengewald. 
Ook de fanfare van Siebengewald zal van zich laten horen 
tijdens dit koffieconcert. Beide orkesten staan onder de 
bezielende leiding van dirigent Remy Beckers en zo 
ontstond het idee om eens een uitwisseling te doen. Een 
uitwisselingsconcert met een harmonie en een fanfare 
laat ook duidelijk het verschil horen tussen beide soorten 
orkesten. Een fanfare met alleen koperen 
blaasinstrumenten en een harmonie met houten- en 
koperen blaasinstrumenten. Er is een afwisselend 
programma samengesteld voor deze herfstochtend. Het 
zou leuk zijn om ook veel Gennepenaren, oud en jong, te 
mogen verwelkomen in de prachtige zaal van “de 
Klaproos”. Het adres van mfc  “de Klaproos” is 
Gaesdonkerstraat 2a, 5853AX Siebengewald. Het concert 
begint om 11.00 uur en de entree is gratis.  U bent van 
harte welkom! 
 

 ‘n Dag voor je zelf 
 
Rustmoment in je drukke leven. 
Praten, luisteren, meedenken 
en nadenken 
Samen met vrouwen onder elkaar 
Als dit u aanspreekt bent u van harte 
welkom bij onze Maria Materkring 
Gennep/Ottersum. Of kom gewoon! 
 
Maandag 7 Oktober 
9.30 Ontvangst met koffie en thee.  

De morgen zal begeleid worden door  Pastoor R.
 Schols  
10.00 Inleiding ’n thema uit de bijbel 
11.00 Heilige Mis met stiltemoment 
12.00 Lunch (zelf meebrengen) 
13.00 Gastspreker: Mgr. de Jong. Het leven, werken en 

reizen  van Johannes Paulus II. 
15.00  Afsluiting 
 
Kosten € 5,= 
Locatie: Kerk Johannes de Doper Ottersum, het zaaltje 
achter de kerk. 
Inlichtingen: Maria Materkring Gennep/Ottersum 
Carla Kersten T 517420 of Juul Gerits T 513621. 

  

Muren 
 
 
 
 
 
Het enige menselijk bouwsel 
dat ruimtevaarders op aarde konden waarnemen 
was de Chinese muur, 
gebouwd om de barbaren 
buiten het keizerrijk te houden. 
De muur dwars door Berlijn 
was tientallen jaren 
het symbool van de koude oorlog. 
En de hoge muur tussen 
Israël en het Palestijnse gebied 
duidt op kennelijke onoplosbaarheid 
van een lang slepend conflict. 
Maar metselen we niet ook muren 
in de harten of in de hoofden 
van onszelf, mensen van vlees en bloed? 
We weten van de vele oorlogen 
in ver-weg-istan tussen volkeren en naties en stammen 
en soms tussen geloofsrichtingen. 
Maar ook kennen we muren tussen haves en have-nots, 
tussen arm en rijk, tussen blank en gekleurd, 
tussen noord en zuid, ja soms tussen jong en oud. 
Het komt heel dichtbij, 
als je een muur gaat ervaren 
in je allerpersoonlijkste leven, 
als je een groeiende muur speurt 
tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen 
of tussen vrienden en bekenden. 
Hoe komen we daar weer vanaf, 
of dienen we ons er maar bij neer te leggen, 
zoals de Chinese muur er nog altijd staat na eeuwen? 
Een muur is ter verdediging, 
omdat iemand zich angstig voelt, bedreigd misschien. 
Beter dan je er bij neer te leggen 
kun je proberen, en blijven proberen 
aan te tonen dat je niet wilt bedreigen, 
ook zelf kwetsbaar te zijn. 
Hebben we in de Argentijnse paus Franciscus 
niet een opmerkelijk voorbeeld, 
van een man die met uitgestoken handen, 
zelf ook kwetsbaar op mensen afgaat, 
zonder machtsmiddelen muren tracht te slechten. 
Met een open hart en een open geest, 
zoals zijn naamgever Sint Franciscus, 
die in zijn tijd het vertrouwen van de sultan won. 
 
+ Frans Wiertz 
bisschop van Roermond 
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Interview met paus Franciscus 
 

 
Paus Franciscus sprak in augustus met het Italiaanse 
jezuïetentijdschrift ‘La Civilta Cattolica’. Het interview 
wordt gelijktijdig gepubliceerd in zestien aan de orde van 
de jezuïeten gelieerde tijdschriften. Ook de Vatican 
Information Service bracht het interview onder de 
aandacht. 
 
In het Nederlandse taalgebied wordt het interview 
gepubliceerd in het tijdschrift ‘Streven’, waar het ook op 
de website is te vinden. Internationaal is een Engelse 
versie van het interview onder meer te vinden via de 
websites van ‘American Magazine’ en ‘Thinking Faith’. 
  
Onderscheiding 
In het interview spreekt de paus onder meer over 
‘Onderscheiding’ als beginsel dat hem leidt in zijn 
bestuurlijke werk. “Onderscheiding in de Heer leidt me in 
mijn bestuursvorm. In feite hoed ik me voor onverwachts 
genomen beslissingen. Ik vertrouw niet op de eerste 
gedachte, namelijk voortgaan op het allereerste wat me 
ingegeven wordt als ik een beslissing moet nemen. In het 
algemeen is dat de verkeerde optie. Ik dien te wachten, 
de zaak innerlijk in te schatten door er de tijd voor te 
nemen. De wijsheid van onderscheiding verlost ons van 
de onontkoombare dubbelzinnigheid van het leven en 
reikt ons de meest geschikte middelen aan, die zich niet 
steeds identificeren met wat groot of sterk lijkt.” 
 
Tweede Vaticaans Concilie 
Een ander thema dat in het interview ter sprake komt is 
het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). “Vaticanum 
II is een herlezing geweest van het Evangelie aan de hand 
van de hedendaagse cultuur. Het heeft een 
hernieuwingsbeweging op gang gebracht die gewoon 
voortspruit uit het Evangelie zelf. De vruchten zijn enorm. 
Het volstaat te denken aan de liturgie. De liturgische 
hervorming is een dienst geweest aan het volk als een 

herlezing van het Evangelie vanuit een bepaalde 
historische gegevenheid. Ja, er zijn hermeneutische lijnen 
van continuïteit en ook van discontinuïteit, maar een 
zaak is toch duidelijk: met name de dynamiek om het 
Evangelie te lezen en te begrijpen op een geactualiseerde 
manier naar het heden toe is eigen aan het Concilie en is 
daarom absoluut onomkeerbaar.” 
 
‘God ontmoet men in het hier en nu’ 
“God ontmoet men hier en nu,” aldus de paus. “God is 
zeker aanwezig in het verleden, namelijk in de sporen die 
Hij nalaat. Ook is Hij aanwezig in de toekomst, als belofte. 
Maar God is ook, laten we zeggen, “concreet”, Hij is nu.” 
Het interview laat zien hoe paus Franciscus leeft vanuit 
dat gelovige besef. 
 
Barmhartigheid 
De paus spreekt ook over de begeleiding van mensen 
anno nu. “In het leven begeleidt God de mensen en wij 
moeten hen begeleiden vanuit de situatie waarin ze zich 
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barmhartigheid. Wanneer dit gebeurt, inspireert de 
Heilige Geest de priester om de juiste woorden uit te 
spreken”. “Dat is ook de kracht van de biecht: het feit om 
van geval tot geval te oordelen en om te kunnen 
onderscheiden wat het beste is voor een persoon die op 
zoek is naar God en Zijn Genade. De biechtstoel is geen 
folterkamer, maar de ruimte voor barmhartigheid 
waarmee de Heer ons stimuleert om het in het vervolg 
beter te doen.” 
 
Voor Christus 
In de slotalinea’s spreekt de paus over gebed. “Het gebed 
is voor mij steeds een gebed vol herinneringen, 
herinneringen aan mijn eigen levensverhaal of aan wat 
de Heer heeft gedaan in zijn Kerk of in een specifieke 
parochie. Voor mij is dit het geestelijk heroproepen van 
datgene waarover Ignatius spreekt in zijn Eerste Week 
van de Oefeningen tijdens de barmhartige ontmoeting 
met de gekruisigde Christus. En dan vraag ik me af: “Wat 
heb ik gedaan voor Christus? Wat doe ik voor Christus? 
Wat hoor ik te doen voor Christus?” 
 
Bron: www.rkkerk.nl 
 
Voor de volledige tekst in Nederlandse vertaling: 
www.streventijdschrift.be/Interview_paus_Franciscus.pdf 
 
Voor het originele Engelse interview: 

http://americamagazine.org/sites/default/files/issues/20
13/pdfs/09-30-13web.pdf 

 

Uitwisselingsconcert Harmonie Unitas 
et Fildelitas. 
 
Zondag 6 oktober speelt de Gennepse harmonie in 
multifunctioneel centrum “de Klaproos” in Siebengewald. 
Ook de fanfare van Siebengewald zal van zich laten horen 
tijdens dit koffieconcert. Beide orkesten staan onder de 
bezielende leiding van dirigent Remy Beckers en zo 
ontstond het idee om eens een uitwisseling te doen. Een 
uitwisselingsconcert met een harmonie en een fanfare 
laat ook duidelijk het verschil horen tussen beide soorten 
orkesten. Een fanfare met alleen koperen 
blaasinstrumenten en een harmonie met houten- en 
koperen blaasinstrumenten. Er is een afwisselend 
programma samengesteld voor deze herfstochtend. Het 
zou leuk zijn om ook veel Gennepenaren, oud en jong, te 
mogen verwelkomen in de prachtige zaal van “de 
Klaproos”. Het adres van mfc  “de Klaproos” is 
Gaesdonkerstraat 2a, 5853AX Siebengewald. Het concert 
begint om 11.00 uur en de entree is gratis.  U bent van 
harte welkom! 
 

 ‘n Dag voor je zelf 
 
Rustmoment in je drukke leven. 
Praten, luisteren, meedenken 
en nadenken 
Samen met vrouwen onder elkaar 
Als dit u aanspreekt bent u van harte 
welkom bij onze Maria Materkring 
Gennep/Ottersum. Of kom gewoon! 
 
Maandag 7 Oktober 
9.30 Ontvangst met koffie en thee.  

De morgen zal begeleid worden door  Pastoor R.
 Schols  
10.00 Inleiding ’n thema uit de bijbel 
11.00 Heilige Mis met stiltemoment 
12.00 Lunch (zelf meebrengen) 
13.00 Gastspreker: Mgr. de Jong. Het leven, werken en 

reizen  van Johannes Paulus II. 
15.00  Afsluiting 
 
Kosten € 5,= 
Locatie: Kerk Johannes de Doper Ottersum, het zaaltje 
achter de kerk. 
Inlichtingen: Maria Materkring Gennep/Ottersum 
Carla Kersten T 517420 of Juul Gerits T 513621. 

  

Muren 
 
 
 
 
 
Het enige menselijk bouwsel 
dat ruimtevaarders op aarde konden waarnemen 
was de Chinese muur, 
gebouwd om de barbaren 
buiten het keizerrijk te houden. 
De muur dwars door Berlijn 
was tientallen jaren 
het symbool van de koude oorlog. 
En de hoge muur tussen 
Israël en het Palestijnse gebied 
duidt op kennelijke onoplosbaarheid 
van een lang slepend conflict. 
Maar metselen we niet ook muren 
in de harten of in de hoofden 
van onszelf, mensen van vlees en bloed? 
We weten van de vele oorlogen 
in ver-weg-istan tussen volkeren en naties en stammen 
en soms tussen geloofsrichtingen. 
Maar ook kennen we muren tussen haves en have-nots, 
tussen arm en rijk, tussen blank en gekleurd, 
tussen noord en zuid, ja soms tussen jong en oud. 
Het komt heel dichtbij, 
als je een muur gaat ervaren 
in je allerpersoonlijkste leven, 
als je een groeiende muur speurt 
tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen 
of tussen vrienden en bekenden. 
Hoe komen we daar weer vanaf, 
of dienen we ons er maar bij neer te leggen, 
zoals de Chinese muur er nog altijd staat na eeuwen? 
Een muur is ter verdediging, 
omdat iemand zich angstig voelt, bedreigd misschien. 
Beter dan je er bij neer te leggen 
kun je proberen, en blijven proberen 
aan te tonen dat je niet wilt bedreigen, 
ook zelf kwetsbaar te zijn. 
Hebben we in de Argentijnse paus Franciscus 
niet een opmerkelijk voorbeeld, 
van een man die met uitgestoken handen, 
zelf ook kwetsbaar op mensen afgaat, 
zonder machtsmiddelen muren tracht te slechten. 
Met een open hart en een open geest, 
zoals zijn naamgever Sint Franciscus, 
die in zijn tijd het vertrouwen van de sultan won. 
 
+ Frans Wiertz 
bisschop van Roermond 
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Vroeger (4) 
Mijn leven als misdienaar 

 
Benevelde misdienaars? 
De Pastoor van de parochie waar ik misdienaar was, had 
al vrij snel na zijn benoeming in de parochie op de Horst, 
de “Broederschap van de H. Familie” opgericht 
(Association de la Sainte famille). Hij was er erg op 
gesteld, dat alle parochianen hiervan lid waren. Er was 
een Broederschap voor de mannen en één voor de 
vrouwen. Eén keer in de 14 dagen was er “vergadering” 
in de kerk. Voor de mannen was dit op de tweede zondag 
van de maand en voor de vrouwen de derde zondag. Het 
was altijd op zondagmiddag onmiddellijk na het lof. Wat 
er op een dergelijke vergadering besproken werd kan ik 
mij niet meer herinneren. (Als jonge misdienaar hoorden 
we er dan ook niet bij). Er werd ook een presentielijst 
bijgehouden en in de kerk afgelezen. Als je niet aanwezig 
was zonder geldige reden, dan kon je de dagen erna de 
Pastoor op bezoek krijgen. Ik weet wel dat er ook af en 
toe een donderpreek gehouden werd.  
 
Samenstelling 
Er was een directeur (de Pastoor) en er waren afdelingen 
met een eigen patroonheilige en ook een vaandel. Ook 
waren er z.g. Prefecten die tevens de aanspreekpunten 
van de afdeling waren. Een afdeling bestond uit een 
buurtschap of een aantal straten binnen de parochie.  
Als misdienaar zijnde moest je natuurlijk het lof “dienen”. 
Twee keer in de maand betekende dat niet alleen het 
Lof, maar ook moest je tijdens de “vergadering” van de 
Broederschap van de H. Famillie in de sacristie blijven 
omdat na afloop van de “vergadering” nog de zegen met 
het Allerheiligste gegeven werd en daar hoorden 
natuurlijk de misdienaars bij. Een dergelijke vergadering 
duurde meestal drie kwartier tot een uur. 
 
 
 
 

 
Verenigingen 
De verenigingen mochten van de pastoor op de tweede 
zondag van de maand géén voetbalwedstrijden,  spring-
concoursen of schietwedstrijden organiseren. Het is 
gebeurd dat de schutterij op een tweede zondag van de 
maand naar de Biesselt moest gaan schieten. De 
schutters van De Horst gingen snel op de fiets naar de 
Biesselt en na geschoten te hebben ging men in razende 
vaart terug en waren vóór aanvang van de “vergadering “ 
van de Broederschap weer terug. Natuurlijk ging men 
meteen na afloop weer terug naar De Biesselt. De 
Pastoor had zijn zin en de schutters ook!! 
 
Misdienaars-Snuffelaars  
Als misdienaars verveelden wij ons natuurlijk te pletter in 
de sacristie tijdens de “vergadering”. Het was dan ook 
niet verwonderlijk dat we na verloop van tijd in de kasten 
gingen “snuffelen”. Ik diende het Lof, samen met Ger, de 
zoon van de bakker. Tijdens het snuffelen vonden we in 
een kast een twaalftal “lege” flessen Miswijn. Nu had de 
pastoor een hekel aan droesem onder in de wijn. De 
gevonden wijnflessen hadden allemaal een klein laagje 
droesem onder in de fles, met daarboven ook nog een 
laagje wijn. “Doorke van de Pastoor” (de Pastoorsmeid), 
die de ampullen moest vullen had er dus goed voor 
gezorgd dat er geen droesem in de ampullen terecht 
kwam. Met gevolg dat wij heel voorzichtig de achter-
gebleven wijn in een waterglas verzamelden. Ger en ik 
hadden beide een groot waterglas vol Miswijn. Heel 
voorzichtig gingen we proeven. Ik vond er niks aan, maar 
wilde mij voor Ger niet laten kennen en beweerde dat 
het “echt” lekker was. We namen elk een flinke slok. Ger 
beweerde dat hij het heerlijk vond, en inderdaad hoe 
meer we er van dronken hoe lekkerder het werd. We 
dronken beiden het glas helemaal leeg. We hebben de 
flessen teruggezet en voordat de pastoor in de sacristie 
kwam en de vergadering was afgelopen hadden we alles 
weer opgeruimd. Wij moesten nog met de pastoor het 
altaar op, die de zegen moest geven. De pastoor merkte 
niets, alleen Ger miste op een haar na een pilaar waar hij 
met moeite omheen kon. Ik voelde me een beetje 
draaierig worden en de engelen op de muurschildering 
begonnen te dansen….We hadden plotseling erg veel 
haast om de kerk uit te komen. Achter de pastorie 
hebben we beide flink staan overgeven, en elkaar 
beloofd dat we nooit meer wijn zouden drinken. Een 
belofte die we trouwens geen van beide gehouden 
hebben. 
 
Jan Eikholt (Gzn.) 
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