De Gennepenaar
St. Norbertusparochie
Huwelijkszondag,
10 februari 2019
Ja, ik wil ... nog altijd!
10 februari 2019 in Steyl

Dag met onder andere:

Bisschopswijding
Harrie Smeets

Heilige Mis / Lezing door Z.E. W.J. kardinaal Eijk /
Hernieuwing van de trouwbeloften / Apart kinderprogramma

Gennep

St. Martinusparochie

Zalig Kerstmis en God’s zegen voor 2019!
We vieren binnenkort Kerstmis.
De laatste hand wordt gelegd aan de voorbereidingen op dit
grote feest, zowel in de kerken, als in onze huizen en op de
straten. Daarnaast is het nodig om ons innerlijk voor te bereiden
om dit grote mysterie van het geloof intens te kunnen beleven.
Laten we onze ogen in deze Advent vooral richten op Maria.
Het begin van de menswording van God vond plaats in haar
hart, in haar “Hier ben ik”, als antwoord op de goddelijke roep.
Als we de echte betekenis van Kerstmis willen begrijpen,
nemen we een voorbeeld aan Maria.
Zij helpt ons het mysterie van de geboorte van God
te begrijpen en te beleven door haar nederigheid, stilte,
verwondering en vreugde.

Kaarsjesavond 2018,
vrijdag 21 december

vrijdag 21 december 2018
19.30 uur

Kaars esavond
2018
Markt
Gennep
m.m.v.
Cheers
Fanfare
Eendracht Maakt Macht

Colofon

Bezorging:
* Martinusparochie
Mevr. Graat-Janssen
T (0485) 51 22 01
* Norbertusparochie
Dhr. Ploum
T (0485) 51 19 83
Redactie:
E info@parochie-martinus-gennep.nl
Adverteren:
Printmarkt.eu
T (0485) 51 83 48
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Ze spoort ons allereerst aan tot nederigheid, zodat God ruimte in
ons hart kan vinden, niet verduisterd door trots en arrogantie.
Ze wijst ons op de waarde van stilte, die ons in staat stelt te
luisteren naar God.
Samen met haar gaan we voor de kerststal staan met een
intieme verwondering, genietend van de eenvoudige en pure
vreugde die dit Kind de mensheid schenkt.

Wij wensen u Zalig Kerstmis
en God’s zegen in 2019!
Namens het kerkbestuur:
Riet Graat, Holger Rodoe, Dory Murray, Charles Schoemaker,
Carla Kersten, pastoor Kessels
en de redactie van de Gennepenaar.
December 2018
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Terugblik op 2018 ......
....... vooruitblik op 2019!
We blikken in deze Gennepenaar even terug op het
afgelopen jaar. Er is weer veel gebeurd in onze Gennepse
gemeenschap, bijvoorbeeld het 50 jarig jubileum van het
kerkelijk dameskoor van de H. Martinusparochie; het
200-jarig jubileum van de kerkelijke harmonie Unitas et
Fidelitas; de ontvangst in Gennep van meer dan 100
Norbertijnen; de wijding van onze nieuwe bisschop
Harrie Smeets; en nog veel meer. Maar naast deze
grotere gebeurtenissen zijn er ook weer de alledaagse
dingen geweest die onze Gennepse gemeenschap zo
kleurrijk maken.
We kijken samen met u ook vooruit. We staan in onze
parochiegemeenschap voor aardig wat uitdagingen. De
zorg voor de parochianen en de kerkgebouwen in
Gennep gaat velen aan het hart. Aan allen, die de
parochies reeds steunen zeggen we: dank u wel! Maar
we willen via deze weg met nadruk aan iedereen om uw
steun en hulp vragen! Samen zijn wij Kerk. Samen
hebben wij de opdracht om
het geloof door te geven.
Allereerst in onze gezinnen,
want daar moet het fundament liggen van geloofsoverdracht.
Onze kerken kunnen alleen
open blijven als de mensen
die in de parochies wonen –
wij allemaal dus – zich
persoonlijk betrokken voelen
en ons pastoraal en
financieel steunen!
Laten we hoopvol en vreugdevol samen verder gaan. Zo
leert ons immers het Genneps Volkslied:
Wat ook valle af moog' verkeren,
Toch ons hart verandert niet;
Sint Norbertus blijven we eren,
Zoon van Genneps grondgebied.
Veilig onder zijne hoede
Doen wij onzen plicht gestand,
Immer naarstig, blij te moede,
Trouw aan God en vaderland.
Verderop in deze Gennepenaar vindt u een uitgebreide
terugblik. Pastoor Kessels
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Advent begonnen met de kinderen
De kinderen van onze parochies H. Norbertus en
H. Martinus waren weer druk in de weer met het maken
van Adventskransen. We hebben de adventskransen
daarna gezegend in de gezinsmis met het kinderkoor.
Sommige kinderen hielpen de pastoor mee het altaar
klaarmaken, anderen lazen iets voor. Met dank aan de
werkgroep, het kinderkoor, 4events en iedereen die
heeft geholpen!
Wij willen speciaal de bloemisten bedanken voor hun
materiële bijdragen! Hierdoor hebben de kinderen mooie
adventskransen kunnen maken. Dank dus aan:
•
De Kroon flowers, Milsbeek
•
Bloemsierkunst Joselien, Boxmeer

15e Kaarsjesavond Gennep 21-12-2018
Het is al weer heel snel de kortste dag van het jaar en dat
betekent in Gennep al voor de 15e keer Kaarsjesavond.
Op vrijdagavond 21 december om half acht is er dan
weer massale samenzang bij kaarslicht op de Markt in
hartje Gennep.
Op de tonen van fanfare Eendracht Maakt
Macht uit Heijen en ondersteund door het Gennepse
koor Cheers zullen er weer kerstliederen gezongen
worden door de naar verwachting vele honderden
aanwezigen. Traditioneel is er ook een korte kerstboodschap van de burgemeester en spreken de voorgangers
van de Gennepse geloofsgemeenschappen een vredeswens uit.
De elektrische verlichting wordt uitgeschakeld en
de Markt zal dan weer sfeervol verlicht zijn door een paar
duizend kaarsen. Zoals in alle voorgaande jaren zijn de
kaarsen en het programmaboekje gratis. Het evenement
is inmiddels een bijzondere traditie in Gennep. Het
feerieke kaarslicht en de samenzang zorgen zo kort voor
Kerstmis al jaren voor een moment van bezinning en een
voelbaar ingetogen sfeer.

De Gennepenaar
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Na ruim 12 jaar neemt Monique Rutten
afscheid van het kerkbestuur
Met ingang van
1 september 2006 was
Monique Rutten-Janssen
werkzaam in de parochie
als kerkbestuurslid.
Dit heeft zij 12 jaar lang
gedaan met heel veel
enthousiasme en ijver!

Naast de vele bestuurlijke taken heeft Monique vele
hand-en-spandiensten verricht voor de parochiegemeenschap. Zelfs nu nog kunnen wij op haar rekenen als er iets
gedaan moet worden. Ze stond altijd klaar, dacht mee,
zag het werk en deed het werk! Zij heeft in die periode
met verschillende pastoors en kerkbestuursleden samengewerkt, hetgeen ook flexibiliteit vroeg.
Het bestuurlijk samengaan van de parochies H. Martinus
en H. Norbertus vroeg wederom aanpassingen... maar
dat liep mede dankzij Monique heel goed. We zullen haar
zeker gaan missen en we hopen dat er parochianen zijn
die haar werk gaan voortzetten.
Monique,
onze oprechte dank voor
je geweldige betrokkenheid en inzet
voor het kerkbestuur en
onze parochiegemeenschap!

Nieuwjaarsconcert kerkelijke harmonie
Unitas et Fidelitas 6 januari 11.00 uur
Zo net voor de Kerst kiezen veel muziekgezelschappen
ervoor een Kerstconcert te organiseren. Harmonie
Unitas et Fidelitas Gennep kiest ervoor om het nieuwe
jaar goed te beginnen: natuurlijk met muziek!

Zondag 6 januari 2019 vanaf 11.00 uur is iedereen
welkom voor een ongedwongen Nieuwjaarsconcert in de
zaal van Pica Mare. Onder het genot van een kopje koffie,
thee of ranja geniet u samen van een ontspannen nieuwjaarsconcert van de Gennepse harmonie.
Breng uw (klein-)kinderen en vrienden gerust mee, want
zij zullen met u gaan genieten van de muziek. Ook de
blokfluitgroep zal enkele nummers ten gehore brengen.
De zeer jeugdige muzikanten zijn in september pas begonnen met de muziekles, maar spelen al een aardig
stukje muziek, mét nog wat extra’s. Op het programma
van de harmonie staan bekende en minder bekende
nummers die passen bij de tijd van het jaar. Ook het
leerlingenorkest is van de partij.

Dankwoordje Gennepenaar
Dankzij ons parochieblad de Gennepenaar kunnen we
iedere keer in direct contact met u staan. Met dank voor
iedereen die artikelen schrijft en aanlevert; dank aan
Harm Teunissen, Pascal Nogarede en Pieter Lamers die
het telkens goed vinden dat we hun foto’s gebruiken;
dank aan de adverteerders die het samen met de
parochie financieel mogelijk maken; dank aan de
bezorgers die vrijwillig iedere keer weer de Gennepenaar
bezorgen. Wij danken vooral ook Sjang Noij en zijn team
van Printmarkt. Iedere keer keurig verzorgd, de pastoor
uit de brand helpend waar nodig en steeds in goede
afspraken op tijd klaar. Oprechte dank daarvoor!
Pastoor Kessels

De harmonie weet uit ervaring dat muziek emotie is,
maar ook dat muziek maken goed is voor de ontspanning
en de sociale contacten. Na een geweldig jubileumjaar
begint de Gennepse harmonie 2019 met gezellige
muziek. Zondag 6 januari, 11.00 uur in de zaal van Pica
Mare dus. De entree is gratis. U bent van harte welkom!
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Van harte nodigen we u uit om Kerstmis samen te vieren
in één van onze kerken:
•

•
•

•
•

•

Kerstavond maandag 24-12:

17.00u Martinuskerk Gezinsmis
Deze Gezinsmis wordt opgeluisterd door het kinderkoor. Kinderen die
mee willen doen kunnen zich opgeven bij: Carla Kersten →
carla.kersten@tele2.nl
19.30u Norbertuskerk Kerstavondmis
Deze Eucharistieviering wordt opgeluisterd door ons koor Esperance.
21.30u Martinuskerk Kerstavondmis
Deze Eucharistieviering wordt opgeluisterd door het Genneps Vocaal
Ensemble.

Eerste Kerstdag dinsdag 25-12:

9.30u Martinuskerk Kerstmis
Deze Eucharistieviering wordt opgeluisterd door het Dameskoor.
11.00u Norbertuskerk Kerstmis
Deze Eucharistieviering wordt opgeluisterd door het Gemengd Koor en
het Gelegenheidskoor. Na afloop van de viering is er gezellig koffie
drinken in het zaaltje van de kerk.

Tweede Kerstdag woensdag 26-12:

10.00u Martinuskerk
Deze Eucharistieviering wordt opgeluisterd door Nej Heijs onder
begeleiding van organist Steven Gerrits.

Glühwein en chocomel op Kerstavond

Sinds enkele jaren wordt er na de 2 vieringen op Kerst-avond Glühwein
en warme chocomel geschonken in het voorportaal van de St.
Martinuskerk.
Dit is een mooi moment om elkaar te ontmoeten en elkaar de
kerstwensen over te brengen. Graag willen we ook dit jaar weer dit
samenzijn na de vieringen aankleden met een versnapering. Daarvoor
worden nog enkele ‘handjes’ gezocht. De inkopen zijn al gedaan, en de
drankjes staan al klaar. Gaat u toch naar de kerk? Dan wilt u na de viering
misschien ook wel even helpen met het inschenken en uitdelen van de
drankjes. De gezinsmis van 17.00 uur moet wel lukken maar vooral na de
late viering kunnen we wat hulp gebruiken. U bent van harte welkom. Het
is fijn wanneer u zich even wilt aanmelden bij Ilse of Ron tel: 0485-751938.
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In memoriam

In memoriam
Huub Basten
* 26-02-1933
† 27-11-2018

Huub is zijn leven lang een bezige bij geweest. Schilderen,
behangen, timmeren, bij hem thuis, maar ook bij zijn hele
familie. Altijd bezig, Huub was geen stilzitter.
Toch maakte hij ook tijd vrij voor zijn kinderen en later
voor zijn kleinkinderen. Hij ging graag met zijn familie
naar de camping in Baarlo en maakte ook geregeld korte
reisjes naar Duitsland. Toen zijn zicht slechter werd en
Huub geen auto meer kon rijden, ging hij niet bij de
pakken neerzitten. Elke dag werden er heel wat kilometers afgelegd op de fiets. Wij hielden vaak ons hart
vast, maar hij kwam altijd veilig thuis. Huub hield van
gezelligheid en feestjes, de hele avond was hij op de
dansvloer te vinden en daar genoot hij van. Langzamerhand leverde Huub steeds meer in, de fiets bleef in de
schuur en ook het lopen ging moeizamer. Samen met
Rieky hebben zij nog een aantal mooie jaren gehad in de
Brugstraat. Hij genoot van kleine dingen; een terrasje in
de zomer, een bezoekje van zijn kleinkinderen, hij
maakte er nog het beste van. De laatste maanden ging
het steeds slechter met Huub en kwam hij op Madeleine
terecht. Huub had het er goed naar zijn zin, maar voelde
ook dat dit zijn laatste plek zou zijn. Op 24 november
hebben wij nog samen Rieky’s verjaardag gevierd op
Madeleine en dat was tevens het afscheid. Huub is gaan
slapen en niet meer wakker geworden. Dinsdag 27
november is Huub in het bijzijn van zijn dierbaren rustig
gestorven. Het kaarsje
was opgebrand. Dankbaar voor alles wat wij samen
hebben mogen beleven, hebben wij afscheid genomen.
Het was goed zo.
Rieky, kinderen en kleinkinderen.

Jos Raats
* 21-05-1950
† 30-11-2018

Lieve Jos, je was en blijft onze bijzondere broer. Je werd
geboren met een verstandelijke beperking. Tot je acht
jaar was, hebben vader en moeder jou de veilige basis en
liefdevolle zorg thuis kunnen geven. Met het grote gezin
van zeven kinderen werd het steeds moeilijker om deze
intensieve zorg en aandacht thuis te kunnen blijven
bieden.
60 jaar lang heb je in Gennep gewoond, eerst op
de Augustinusstichting, wat later Dichterbij werd. Hier
werken alleen maar mensen met een gouden hart! Door
hun warme betrokkenheid en inzet kon jij hier al die
jaren naar je zin wonen. Dit deed vader en moeder goed,
al bleef het pijn doen dat zij destijds deze moeilijke
beslissing hebben moeten nemen.
Wat genoot je van de kermis, Carnaval,
Sinterklaas, Kerst en paardrijden, al bracht dit alles veel
spanningen met zich mee, je genoot intens. In de
groepen waar je woonde, zocht je steeds de veiligheid en
de aandacht van je begeleiders op. Je zorgde begeleiders
er altijd voor dat je in hun buurt bleef. Van ons bezoek
genoot je ook zo. We hoorden echt bij jou en daar was je
heel trots op.
We schrokken enorm toen we vorige maand
hoorden dat je ernstig ziek was en niet meer beter kon
worden. Vanaf die tijd ging je ook steeds meer achteruit.
In de nacht van 30 november ben je rustig uit het leven
weggegleden. Wij waren bij jou en hebben je nabijheid
gegeven zodat je kon gaan en je bent gegaan…
Je bent nu weer bij vader en moeder. Daar in
Hoogerheide waar zij zijn begraven heb jij een plaatsje
naast ze gekregen. Terug naar de geborgenheid van onze
ouders waar het goed rusten is voor altijd.
Hartelijk bedankt voor uw medeleven en belangstelling
na het overlijden van onze broer Jos.
Broers en zussen Raats

De Gennepenaar
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UITNODIGING!

De gouden draad (2)

Iedere woensdagmorgen vieren wij om 9.00 uur de
H. Mis en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament
in de dagkapel van de H. Martinuskerk. Aansluitend
drinken we een kopje koffie in het parochiezaaltje.

Laatst waren we bij een hele interessante voorlichtingsavond
over positieve gezondheid. Goed voor jezelf zorgen door
goede voeding, beweging en gezonde gewoontes. Want zei
een arts, het merendeel van ziekten wordt veroorzaakt door
stress, angst en zorgen.

In deze onrustige wereld is het belangrijk dat wij ons als
christenen voeden met gebed en stilte. Paus Franciscus
heeft dit benadrukt door te zeggen: “het gebed is het
beste wapen dat we hebben, de grootste kracht van de
kerk”. De heilige Norbertus, was een groot voorstander
van de Eucharistie en de aanbidding van het Allerheiligste
Sacrament.

Wij als deelnemers konden zelf kijken hoe onze eigen
gezondheidsscore er voorstond. Je gaf jezelf een punt voor
1: lichaamsfuncties, 2: dagelijks functioneren, 3: meedoen,
4: kwaliteit van leven, 5: zingeving, 6: mentaal welbevinden.
Het ging erom dat je zicht kreeg op je eigen gezondheid en wat
je er zelf nog aan kunt doen. In deze tijd ben je immers zelf
verantwoordelijk voor je leven en hoe het met je gaat. Maar
soms kun je het gewoon niet, lukt het echt niet. ‘Voor je ligt de
eindeloze zee van droefenis… Kéér je om! Want aan je voeten
ligt de veilige grond!’ Maar wat of wie is dan die veilige grond?
En zo kom ik bij het gebed ‘Onze Vader’, God de Vader, uit wie
wij voortkomen: ‘Onze Vader in de hemel, Uw naam worde
geheiligd’. Wat betekent eigenlijk de naam van God? ‘What is
in a name?’ roept Julia in Shakespeare’s beroemde verhaal ‘
Romeo en Julia’. Zij mogen niet samen trouwen omdat ze uit
twee rivaliserende families komen. Want voor Julia gaat het er
echt niet om, hoe Romeo heet, maar om wie hij is. En wie is
God dan? In het Oude Testament wordt God, ‘Elohim’ of ‘EL’
genoemd, wat ‘God van het begin’ betekent, ‘de levende’, ‘de
vergevende’, ‘de trouwe’, ‘de God van mijn kracht’. En ook
komt de naam van God voor als JHWH of zoals wij zeggen
Jahweh en betekent’ Ik Ben er’, ‘Ik zal er zijn’. De Joden spreken
die naam nooit uit, zij buigen dan stil eerbiedig het hoofd.
JHWH is de meest gebruikte naam in de Bijbel (7000 X) wat
erop duidt dat JHWH óveral aanwezig is. Met deze naam heeft
God zich bekend gemaakt aan Mozes toen hij de tien richtlijnen
of geboden gaf. Mozes vroeg God: ‘Zeg mij nou maar eens wie
U bent, zodat ik het aan mijn volk kan doorgeven’. Toen gaf
God zijn naam. Als je iemand bij naam kent, dan kun je hem
ook roepen, dan kun je hem zelfs ook ‘op het matje roepen’:
‘God, wat maakt u me nou? Moet je zien wat er gebeurt!” God
laat zich in deze naam kennen en aanroepen. Probeer het maar
eens! Je zult zien wat er dan mogelijk wordt.
Zo gebeurde het, dat jaren geleden, toen wij met Kerstmis in
een zwarte periode zaten, vanwege de dood van onze zoon.
Er werd bij ons aangebeld. In het lamplicht stond een jongetje,
met glanzend blond haar, hij leek wel op een engel.
‘Alstublieft!’ zei hij en gaf ons een groot kerstbrood. ‘Van de
Deken’, riep hij nog en wég was hij. Verbouwereerd keken we
op de bijgevoegde kaart waarop stond: “IMMANUEL, dat
betekent GOD-MET-ONS”; en ook nog ‘ Zalig Kerstfeest’!
En inderdaad, God was met ons, in al die moeilijke dagen, door
de vele, soms vreemde mensen die ons hielpen, door onverwachts bezoek, door goede begeleiding, door hartelijke telefoontjes en kaarten, door het goede gevoel van de gouden
draad die ons nu nog steeds verbindt met onze zoon, die daar
al is, in het eeuwige licht en de altijddurende liefde van JHWH
en ik buig eerbiedig mijn hoofd…

Naast het vieren van de Eucharistie en het gebed is de
ontmoeting met elkaar ook zeer belangrijk. Daarom
drinken we samen koffie in het parochiezaaltje. Meestal
komen er de mooiste gesprekken uit voort die ons
allemaal goed doen! Welkom!

Nota bene: Sinds 14 november 2018 hebben we doorde-week twee H. Missen: op dinsdag om 19.00 uur
in Norbertushof en op woensdag om 9.00 uur in
de dagkapel van de Martinuskerk. Hiermee zijn de
door-de-weekse H. Missen op de andere weekdagen
(maandag, donderdag en vrijdag) komen te vervallen.

Annette Jetten-Sevriens
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Terugblik 2018
We kijken op deze twee pagina’s samen met u terug
naar het jaar 2018, dat immers bijna voorbij is. We
hebben mooie jubilea gevierd en het hele jaar door
memorabele gebeurtenissen meegemaakt.
Januari: Een zware storm raasde over Nederland en onze
buurlanden. Hierbij vielen meerdere doden. Onze
Martinuskerk en de pastorie hebben het zwaar te
verduren gehad. Het duurde vele maanden voordat onze
monumentale gebouwen weer hersteld waren.
April: Dit jaar vierde het kerkelijk dameskoor van onze
H.Martinusparochie haar 50 jarig jubileum. Het koor is
indertijd begonnen als "rouw- en trouwkoor" om naast
de "gewone" kerkelijke vieringen vooral begrafenissen en
huwelijken op te luisteren, en met groot succes. De
dames repeteren elke woensdagochtend in de Goede
Herder en zouden uitbreiding en verjonging erg leuk
vinden. Kom gewoon eens kijken! Momenteel is Steven
Gerrits dirigent van het dameskoor. Het gouden jubileum
werd gevierd op zondag 15 april met de Eucharistieviering en daarna een receptie in de pastorietuin.
Februari: In deze maand stond de Kinder-Carnavalsmis
centraal. Samen met de Coloradokevers, de scholen en
vele vrijwilligers zorgden we voor een feestelijke
Eucharistieviering in de Martinuskerk.

Wij mochten in deze maand ook onze communicanten
van harte proficiat wensen met het ontvangen van de 1e
H. Communie: Benjamin Bäumler, Karlijn van den Goor,
Shanaya Every, Bram Spikmans, Evie Jilisen, Myrthe
Roelofs, Sewerijm Kunicki, Ties Jaspers en Aukje Janssen.
Het was een prachtig feest!
Maart: De voorbereidingen
voor de Eerste Heilige
Communie waren in volle
gang.
De communicanten stelden
zich voor aan de parochiegemeenschap tijdens de Presentatieviering op 10 maart.

Mei:
Het dauwtrappen op Hemelvaart en de aansluitende
openluchtmis vormden weer een heel bijzonder gebeuren. Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van onze
natuurgids Jan Eijkholt. Toch was hij bij ons en wij bij
hem. Met meer dan 150 personen vierden we samen de
H. Mis. In deze H. Mis hebben we speciaal gebeden voor
Jan Eikholt en deken Huisman.
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Augustus: Op woensdag 1 augustus hebben we in
27

mei, in de H. Martinuskerk, het sacrament van het H.
Daarnaast
hebben onzeJoep
vormelingen
zondagBäumler,
27 mei,
Vormsel ontvangen:
Voots, op
Daniël
in
de
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het
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het
H.
Vormsel
Julia Könings, Freek Spikmans, Lisa Gerrits, Imke
ontvangen:
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Daniël Bäumler,
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Brouwers, Joep
Fleur
Janssen,
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Janssen
en
Freek
Spikmans,
Bernardo
Every. Lisa Gerrits, Imke Brouwers, Fleur
Janssen, Maartje Janssen en Bernardo Every.

Juni:
Juni: Op
Op 8,
8, 99 en
en 10
10 juni
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stond Gennep
Gennep in
in het
het teken
teken van
van
het
200-jarig
jubileum
van
onze
kerkelijke
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het 200-jarig jubileum van onze kerkelijke harmonie
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Unitas et
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Fidelitas. Op
Op zondag
zondag 10
10 juni
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vierden we
we samen
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de
openluchtmis
op
het
sportpark
de
Groes.
Uit
de openluchtmis op het sportpark de Groes. Uit handen
handen
van
van burgemeester
burgemeester de
de Koning
Koning ontving
ontving voorzitter
voorzitter Rutten
Rutten
de
Koninklijke
Erepenning.
de Koninklijke Erepenning.

Gennep genoten van een bijzondere ontmoeting met
meer dan 100 Norbertijnen. Ze kwamen in Nederland bij
elkaar voor het Generaal Kapittel; een belangrijke
vergadering binnen de orde, die al bijna 900 jaar bestaat.
Ze bezochten het oude stadhuis, de keramiekmuur, de
H.
Martinuskerken
ennatuurlijk
natuurlijkhet
hetGenneperhuis.
Genneperhuis.
H.Martinuskerk

September: In september was er weer vanalles te doen
in Gennep:
Op de eerste zondag van september de bedevaart naar
Kranenburg.
Op de tweede zondag de Open Monumentendagen en
de Zonnebloemmis.
Ook dit jaar werd het nieuwe schooljaar weer geopend
met een gezinsmis met de Muzieknootjes o.l.v.
Jacqueline Fijnaut.
Oktober: In deze maand hebben we samen de
Eucharistie gevierd in beide kerken met de herdenking
van onze dierbare overledenen. We hebben de graven op
het oude kerkhof aan de
de Torenstraat
Torenstraat en
ende
degraven
gaven op het
nieuwe kerkhof aan de Kampweg gezegend.

Juli:
Juli: De
De wandelaars
wandelaars in
in de
de Nijmeegse
Nijmeegse Vierdaagse
Vierdaagse werden
werden
in
Gennep
warm
onthaald.
in Gennep warm onthaald.

November: Zondag 11 november vierden we samen met
de carnavalsverenigingen en het St. Martinus-Gilde de
H.
Mister
ter ere
ere van
van het
het St.
St. Martinusfeest
Martinusfeest en het nieuwe
H.Mis
carnavalsseizoen.
Zondag 25 november stond in het teken van de
vrijwilligers. Na de H. Mis kwamen we bij elkaar in Pica
Mare.
December: Harrie
HarrieSmeets
Smeets
werd door paus Franciscus op
10
2018 benoemd
op oktober
10 oktober
2018
tot
bisschop
van Roermond.
benoemd
tot bisschop
van
Op
zaterdag
8 december
Roermond.
Op zaterdag
8
werd
hij
in
onze
kathedraal
december werd hij in onze
tot
bisschop gewijd.
kathedraal
tot bisschop
gewijd.

Augustus: Op woensdag 1 augustus hebben we in
Gennep genoten van een bijzondere ontmoeting met

De Gennepenaar
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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
Vr

14-12 18.30 uur

Norbertplein

Za
Zo
Di
Do

15-12
16-12
18-12
20-12

17.45 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Norbertuskerk
Norbertuskerk

Start van de kersttocht vanaf het Norbertplein. In de kerk is een levende
kerstgroep met muzikale begeleiding van twee koren.
Samenzang
Herenkoor
Kerstviering m.m.v. Zonnebloem
Kerstviering m.m.v. Dagbesteding Dopheide

Za 22-12 17.45 uur
Zo 23-12 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Samenzang

Ma 24-12 16.00 uur
17.00 uur
19.30 uur
21.30 uur
Di 25-12 09.30 uur
11.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Norbertuskerk

Wo 26-12 10.00 uur

Martinuskerk

Kerstviering “Dichterbij”
Gezinsmis Kerstmis met Kinderkoor
Kerstavondmis met koor Esperance
Kerstavondmis met Genneps Vocaal Ensemble
Eerste Kerstdag met dameskoor
Eerste Kerstdag met Gemengd- en Gelegenheidskoor. Na afloop van de
Eucharistieviering is er gezellig koffie drinken in het zaaltje van de kerk.
Tweede Kerstdag met samenzang kerstliederen o.l.v. Steven Gerrits

Za
Zo
Ma
Di

17.45 uur
10.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Samenzang
Samenzang
Samenzang (Oudjaarsavond)
Samenzang (Nieuwjaarsdag)

Za

05-01 16.00 uur
17.45 uur
Zo 06-01 10.00 uur

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij” (onder voorbehoud)
Samenzang
Samenzang

Za 12-01 17.45 uur
Zo 13-01 10.00 uur

Norbertuskerk
Martinuskerk

Gregoriaans koor
Herenkoor

Za

Norbertuskerk
Norbertuskerk
Martinuskerk

Gebedsviering “Dichterbij” (onder voorbehoud)
Gemengd koor
Samenzang

29-12
30-12
31-12
01-01

19-01 16.00 uur
17.45 uur
Zo 20-01 10.00 uur
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17e editie Kersttocht Gennep
Van harte nodigen we u allen uit voor de 17e editie
van de Kersttocht. Deze zal plaatsvinden op vrijdag
14 december 2018, vanaf 18.30 uur.
De route leidt als vanouds door de straten van GennepZuid waar u met vele anderen het Kerstverhaal kunt
beleven door langs de fraaie decors te wandelen. Vele
acteurs in unieke kostuums vertellen prachtige verhalen.

Zo is er een Winterkoningin, een Bedoeïenenfamilie en
natuurlijk een groepje herders. Onderweg zijn er dieren
om te aaien en uiteraard kunt u ook dit jaar in de herberg
genieten van (alcoholvrije) Glühwein of warme chocolademelk.
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Kerstmarkt
Om geheel in Kerstsfeer te raken, is er een Kerstmarkt op
het Norbertplein, waar u onder het genot van een hapje
en drankje ook kunt luisteren naar optredens van popkoor Cheers. Kinderen kunnen in Buurthuis VanOns een
mooi kerststukje maken. Ook is daar de traditionele
(kerst)hobbymarkt weer te vinden.
De route zal in
verband met de
veiligheid worden
afgesloten voor
verkeer.
(aanwonenden
worden hierover
nog geïnformeerd)
Meelopen?
Dus bent u jong of oud, gelovig of niet gelovig, te voet,
in een rolstoel of in een kinderwagen? En wilt u meegenieten van dit unieke evenement? Zet dan vrijdag 14
december in uw agenda, trek warme kleding aan en loop
mee om de magie te ervaren! Het is leuk als kinderen
verkleed willen komen als bijvoorbeeld herder of engel
en voor de veiligheid is een lampje of reflector een goede
aanvulling.
Onderweg kunt u gefotografeerd of gefilmd
worden t.b.v. onze website en berichtgeving in de media.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
organisatie: Liesbeth Hubertus, telefoon: 0485-514779 of
per e-mail: info@kersttocht-gennep.nl
Kijk op onze website: www.kersttocht-gennep.nl
voor meer informatie en foto’s van voorgaande jaren.

Volgende edities Gennepenaar
In 2019 zal parochieblad de Gennepenaar in de eerste
maanden verschijnen op de data: 16 januari; 20 februari.
De andere data worden in de volgende Gennepenaar
vermeld.
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 7 januari.

Met de hulp van vele buurtbewoners en vrijwilligers is
de route sfeervol aangekleed. Tevens wordt het geheel
door diverse muzikanten en o.a. de koren Esperance en
het Gemengd Koor muzikaal opgeluisterd. Tussen 18.30
en 20.00 uur wordt u door de gastvrouwen vanaf het
Norbertplein op reis gestuurd door het magische verhaal.
De tocht eindigt in de Norbertuskerk waar u op kraamvisite kunt gaan bij Jozef, Maria en hun kindje Jezus.

Kalender 2019
Zo
Wo
Zo
Za
Zo
Za
Zo

24-02
06-03
10-03
13-04
19-05
10-06
30-06

Kinder-Carnavalsviering
Aswoensdag
Voorstellingsmis communicanten
Knutselen Palmpasen en gezinsmis
Eerste H. Communie
H. Vormsel
10.00 Dankviering en autozegening
19.00
10.00
16.00
10.00
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Huwelijkszondag 10 februari 2019 in Steyl
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De Heilige Communie voor onze zieken
Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in de
gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te gaan.
Aan hen wordt thuis, in het zorgcentrum of in het
ziekenhuis door de pastoor de H. Communie gebracht.
Het uitreiken van
de H. Communie willen
we in onze
parochiegemeenschap
met grote waardigheid
doen. De H. Communie
wordt in principe alleen
uitgereikt door priesters
en diakens.
Als de omstandigheden dat vragen kunnen katholieke
gelovigen – alleen in goed overleg met de pastoor – de
H. Communie uitdelen aan zieken.
Kunt u niet meer naar de kerk komen en wilt u graag de
H. Communie ontvangen? Neemt u dan contact op met
pastoor Kessels. 0485-511888.

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

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

Waarom bidden wij
voor onze overledenen?
Waarom dragen wij
H. Missen voor hen op?
Wanneer wij als christenen
afscheid nemen van onze
dierbare familieleden en
vrienden, dan bidden wij
en wij dragen de H. Mis op voor hen. Waarom doen wij
dat eigenlijk? Omdat wij geloven dat allen die uit dit
leven zijn heengegaan, en nog niet voor altijd bij de Heer
zijn, ons gebed en de Eucharistie nodig hebben. Door
het bidden voor onze overledenen en het opdragen
van H. Missen geloven wij dat zij hierdoor van hun
zonden worden vrijgesproken en de toegang tot het
eeuwig leven wordt vrijgemaakt. Dit is onze rijkdom
als katholieken! Een afscheidsdienst zonder Eucharistieviering kan deze rijkdom niet geven.
In onze Westerse wereld zijn wij deze verbondenheid
met God en de hemel een beetje verloren. Wat betreft
onze christelijke identiteit zijn we in een soort comfortabele slaap gevallen. God roept iedere christen om uit
deze slaap op te staan. Om niet te blijven steken bij de
horizontale, menselijke, wereldlijke dimensie van ons
bestaan. God wil dat wij weer die verticale dimensie in
ons leven ontdekken, die goddelijke dimensie, onze
relatie met Hem. Hij schenkt ons door zijn H. Geest
dat vuur waardoor wij weer opstaan uit deze geloofscrisis. Want Hij wil maar één ding voor ons: dat wij ten
diepste gelukkig zijn en straks het eeuwig leven kunnen
binnengaan.
Pastoor G. Kessels
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