
Paus Franciscus in ‘Gaudete et exsultate’ (126) 
 
 

Een echte carnavalsvierder zou zeggen: “Je moet wel meedoen, om het te begrijpen. 
Je moet erbij wíllen horen.” Geldt dat niet ook voor het christelijk geloof? Er zijn veel 
mensen die God wél toelaten in hun leven, maar ook steeds meer die dat niet meer 
willen. Ze begrijpen de vreugde niet die christenen bezitten vanwege hun geloof. Een 
echte christen zou zeggen: “Je moet wel meedoen, om het te begrijpen. Je moet erbij 
wíllen horen.”  
 
Daarom van harte uitgenodigd bij de: 
- Kinder-Carnavalsviering op zondag 24 februari  
  om 11.00u in de Martinuskerk. 
- Aswoensdagviering 6 maart 
  om 19.00u in de Martinuskerk. 
 
Mede namens het kerkbestuur wens ik u een mooie Carnavalstijd toe en daarna een 
vruchtbare Veertigdagentijd, op weg naar Pasen! 

Pastoor Kessels 

 
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc 
doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland 
nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in 
huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote 
delen van de wereld is water ver weg en vaak ook on-
veilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied 
van gezondheid, opleiding en scholing, economische 
ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en 
vrouwen. Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor 
water! We steunen projecten in Niger, Congo, Sierra 
Leone, Nicaragua en Indonesië, die schoon water dichtbij 

mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!  Doe mee. Steun 
het Vastenactieproject van onze parochie. Verderop in deze Gennepenaar meer 
hierover. 
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Kinder-Carnavalsviering  
 

Van harte welkom aanstaande zondag om 11.00u in de 
Martinuskerk voor de Kinder-Carnavalsviering. (Dit is een 
gebedsviering, dus zonder Communie.) 
De Kinder-Carnavalsviering staat in het teken van het 
aankomende Carnavalsfeest. Verschillende groepen doen 
weer mee: JCV ‘de Coloradokevers’; dansgarde; kinder-
koor; jeugdjoekskapel ‘D’r ân’; Winnende Schlager en de 
parochie natuurlijk. Samen willen wij er weer een hele 
mooie viering van maken. Welkom! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Aswoensdag 6 maart  
 

Van harte welkom woens-
dag 6 maart om 19.00u in 
de Martinuskerk. Om het 
begin van de Veertigda-
gentijd te markeren is het 
een goed gebruik om het 
askruisje te ontvangen.  
 
Iedereen is van harte welkom om samen met ons te
vieren en dit teken te ontvangen in de Martinuskerk.
Deze Eucharistieviering zal muzikaal worden opgeluisterd 
door ons dameskoor o.l.v. Steven Gerrits.  
 
 
Steun Vastenactie in Flores, Indonesië  
 

Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele 
wereld die zorgen voor veilig, bereikbaar water. Zo zorg-
den we er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang 
kregen tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we vijf 
waterprojecten in de schijnwerpers. 

Een waterput voor Baboursaye, Niger 
Goed waterbeheer in Kivu, Congo 
Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië 
Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua 
Een duurzame watervoorziening in het Kambia 
District, Sierra Leone 

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg 
arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks 
basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen 
heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is 
dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel 
ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectie-
ziekten, die worden verspreid door vervuild water. 
Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun 
immuunsysteem kwetsbaarder is. De kindersterfte is dan 
ook hoog, in de afgelegen dorpen van Flores. 
Dit project richt zich op het bevorderen van de levens-
omstandigheden en de zelfredzaamheid van de inwoners 
van Detukeli-Kebesani. Er worden openbare toiletten 
gebouwd en voorzieningen aangelegd voor schoon drink-
water. Ook is er aandacht voor educatie. Daarnaast wor-
den er trainingen en vakopleidingen gegeven, zodat de 
inwoners in staat zijn zelf de watervoorzieningen te 
onderhouden, zoals reservoirs, pompen, tappunten en 
pijpleidingen.  
 

Dat kan via de website:  
https://www.vastenactie.nl/nl/steunons/doneren 
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Dag-indeling: 
   9.30u   Ontvangst koffie/ thee 
10.00u  Inleiding: Pastoor M. Rijs 
11.00u  H. Mis. Aansluitend aanbidding v/h Allerheiligste 
12.00u  Lunch (zelf meebrengen) 
13.00u  Thema: Ontmoeten. Spreker: Anke Sonnemans 

met vluchtelingen 
15.00u  Afsluiting 
Kosten € 5,= 
Locatie: Kerk St. Johannes de Doper (St.Janstraat 13,  
Ottersum. Ingang aan de achterkant van de kerk de trap 
omhoog naar de sacristie.  
               
Volgende datum: 27 maart: Stille dag in Venraij  
 
Vragen: Maria Materkring Gennep/Ottersum 
Carla Kersten: 0485-517420 / 06-55925833  
carla.kersten@tele2.nl  
 

 
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.  
 

 
 

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

 

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een 
overledene, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke 
zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, 
enz. De intenties worden bij de voorbeden in een 
Eucharistieviering vermeld. Het is een gebruik om voor 
een misintentie een stipendium (bepaald bedrag) te 
geven. Uiteraard kan men Gods barmhartigheid of het 
offer van Christus niet kopen. Het stipendium is er om de 
parochie te helpen in het onderhouden van de 
kerkgebouwen, de salarissen, verwarming, enz. 
 

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.  
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Za 23-02 17.45 uur Norbertuskerk Koor Esperance 
Zo 24-02  Martinuskerk Herenkoor 
   Martinuskerk Kinderkoor. Kinder-Carnavalsviering 
 
Za 02-03 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Samenzang 
Zo 03-03 10.00 uur Martinuskerk Samenzang  
 
Wo 06-03 19.00 uur Martinuskerk Aswoensdagviering (Géén H.Mis om 9.00u) 
 
Za 09-03 17.45 uur Norbertuskerk Gregoriaans koor 
Zo 10-03 10.00 uur Martinuskerk Kinderkoor. Presentatieviering communicanten 
 
Za 16-03 16.00 uur Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij” 
  17.45 uur Norbertuskerk Gemengd koor. Koffie na de Mis 
Zo 17-03 10.00 uur Martinuskerk Koor Esperance. Koffie na de Mis 
 
Za 23-03 17.45 uur Norbertuskerk Samenzang. Palmpasenviering 
Zo 24-03 10.00 uur Martinuskerk Samenzang. Palmpasenviering 
 
 

Elke woensdag: H. Mis om 9.00u met aanbidding van het Allerheiligste tot 10.00u in dagkapel H.Martinuskerk, aansluitend 
koffie in het zaaltje. Elke dinsdag: H.Mis om 19.00u in Norbertushof, Kleermakersgroes. 

: 
Zoals u inmiddels weet kunnen de door u opgegeven misintenties helaas niet meer gepubliceerd worden in het weekblad ViaGennep. 
Gelukkig hebben we het Boxmeers Weekblad bereid gevonden om uw misintenties te publiceren.  
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Afgelopen zomer hebben we in Gennep genoten van een 
bijzondere ontmoeting met een groot aantal Norber-
tijnen. Ze kwamen in Nederland bij elkaar voor het 
Generaal Kapittel; een belangrijke vergadering binnen de 
orde, die al bijna 900 jaar bestaat. Op 1 augustus hadden 
de Norbertijnen een dagje vrij en bezochten daarom 
onze stad Gennep.  
 

Van deze dag is een film gemaakt door  
Ad Koot en Theo Vos (en collega)  

die te zien is op youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=zXT2UAnmHFI 

 
Deze film wilden wij (parochie en werkgroep Norbertus), 
samen met een bezoekje, aanbieden aan de Norbertijnen 
in Berne. Door volle agenda’s aan beide kanten hebben 
we er lang op moeten wachten. Maar woensdag 13 
februari 2019 was het dan zover. We gingen met een 
klein gezelschap naar de Abdij te Berne. Daar kregen we 
koffie met gebak aangeboden door abt Denis Hendrickx. 
Hij vertelde over het ontstaan van de abdij en hoe zij in 
deze tijd, in een geseculariseerd land als Nederland, toch 
hun hoofd boven water houden en veel betekenen voor 
de gasten en parochianen. Hieronder enkele impressies... 
 

 
 

 

S 
 

 
 

 

 

In 2019 zal de Gennepenaar verschijnen op de data:  
20 maart, 17 april, 22 mei, 26 juni, 14 augustus, 25 
september, 30 oktober en 18 december. 
De kopij dient telkens  
te worden aangeleverd: voor de volgende editie is de 
deadline dus maandag 11 maart. 
 
 

 

Zo 24-02 11.00 Kinder-Carnavalsviering 
Wo 06-03 19.00 Aswoensdag 
Zo 10-03 10.00 Voorstellingsmis communicanten 
Za 13-04 16.00 Knutselen Palmpasen en gezinsmis 
Zo 19-05 11.00 Eerste H. Communie 
Do 30-05  Hemelvaartsdag dauwtrappen  
Ma 10-06 11.00 H. Vormsel voor parochies Gennep  
    en VOMMMM in Milsbeek 
Zo 30-06 10.00 Dankviering en autozegening 
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Wandelen voor de rolstoelbus 

  
De wandeltocht is op zaterdag 20 april 2019. De 
afstanden zijn: 5, 10, 15, 20, 25 en 40 kilometer. 
Start:   

40 kilometer vanaf  7.00 uur tot 9.00 uur 
25 kilometer vanaf 7.00 uur tot 11.00 uur 
15 en 20 kilometer vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur 
5 (rolstoeltoegankelijk) en 10 kilometer vanaf 
9.00 uur tot 14.00 uur. 

  

De 5 kilometertocht is zeer geschikt voor een gezins-
wandeling. De tocht leidt weer door het mooie landschap 
van Gennep en de Maas. De bijdrage die wordt gevraagd 
is 5 euro. Kinderen 2 euro. De opbrengst van de wandel-
tocht is bestemd voor de rolstoelbus. Start en eindbe-
stemming is het Zorgcentrum Norbertushof, Kleerma-
kersgroes 20 te Gennep. Er zullen onderweg weer een 
aantal rustplaatsen worden ingericht. Daar zijn diverse 
consumpties te verkrijgen. De opbrengst hiervan komt 
ook ten goede van de rolstoelbus. Namens de Vrienden 
van Norbertus, 
Suus Knevel. 
 

 
 

Bij Aswoensdag en de 40-dagentijd 
 

 
 

 
 

Uit: Getijdengebed van Aswoensdag 
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Verspreiding 
Bombakkeskrant 
GENNEP. Alweer zo’n twee 
weken geleden is in de hele 
gemeente Gennep de 1x 
per jaar verschijnende 
Bombakkeskrant verspreid. 
Volgens de meeste reacties 
een hele mooie krant die zo 
werd hardop ‘gefluisterd’ 
geen kans kreeg dat ie uit 
de brievenbus waaide of 
tussen de andere kranten 
onvindbaar was.  
Body, mooie verhalen en heel veel kleur waren de in-
grediënten die van de krant van Prins Stefan I en Prinses 
Ankie dit jaar een heel bijzonder exemplaar maakten. 
 
Helaas  bereikten ons de laatste dagen ook berichten als dat 
de krant niet in alle brievenbussen in de gemeente Gennep is 
beland. Uiteraard wordt de krant niet bezorgd bij adressen 
die middels een Nee-Nee sticker te kennen hebben gegeven 
geen reclamemateriaal of anderszins te willen ontvangen. En 
toch… zou het zo maar kunnen zijn dat men uw brievenbus 
vergeten is, deze niet heeft kunnen vinden of anderszins. 
Mocht u geen Bombakkeskrant hebben gekregen, maar deze 
wel graag had ontvangen, stuur ons dan een mailtje met 
naam, adres en tel. nr. Dat kan naar info@printmarkt.eu U 
hoort dan van ons.  
 
 
Receptie Coloradokèvers 
Zaterdag 23 februari a.s. houden Kleuterprinses Ninthe I en 
Jeugdprins Stan I hun traditionele receptie in Café de Mouter 
aan de Heijenseweg. U kunt de Hoogheden vanaf 15:41u 
feliciteren met hun benoeming. Uiteraard wordt dat weer 
een dolle, drukke bedoening waar tevens een groot aantal 
Joekskapellen hun opwachting zullen maken. En uiteraard 
niet te vergeten de zusterverenigingen uit Ottersum, Mils-
beek etc., ‘t Bombakkes en de Waggelaars.  
 
Al met al een gezellige middag/ 
avond die u niet mag missen als 
‘opwarmertje’ voor de car-
naval 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’t Stadscomitee bestaat 5 jaar 
Het is dit jaar alweer 5 jaar geleden dat een aantal Com-
paenen op het idee kwam om de carnavalsmaandag nieuw 
leven in te blazen. En met succes. Sinds die tijd beschikken 
we in Gennep over een ‘Sjiengeleboemmaondag’ die bol 
staat van de carnavals-activiteiten, incl. optredens op de 
Mèrt en een heuse optocht.  
Reden om dit houten jubileum 
te vieren met een grandioze 
receptie in Hotel de Kroon.  U 
bent daar allemaal van harte 
welkom vanaf 15:11u om zoals 
ze zelf zeggen:  

 
 
 

Sponsoractie bij Albert Heijn 
Komende week start AH van der Laan een grote Sponsor 
Prijzenfestival actie. Gedurende 7 weken krijgen klanten bij 
elke besteding van € 5.- een sponsorzegel. Bij 10 gespaarde 
zegels is de kaart vol en maakt u wekelijks kans op een van de 
20 prijzen met een totale waarde van € 4.000.-. Met uw 
spaarkaart kunt u vervolgens weer uw favoriete sportclub 
sponsoren want van elke ingeleverde spaarkaart doneert 
Albert Heijn € 0,50. Het prijzenpakket is mede tot stand 
gekomen door de collegiale samenwerking van 18 onder-
nemers uit de gemeente Gennep. De wekelijkse trekking 
vindt telkens plaats bij een van die ondernemers. Meer 
informatie zie de advertentie op pagina 10. 
              

middag/ 
ssen als 
e car-

WOENSDAG 20 MAART 
PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN
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In de kerk zijn vele vrijwilligers 
actief, op zeer uiteenlopende 
terreinen. Ze werken pro Deo, 
letterlijk vertaald is dat ‘voor 
God’, zonder er geld voor te 
krijgen. Zo helpen ze mee de 
liefde van God gestalte te geven 
en door te geven. Af en toe een 

uurtje of elke week een dagdeel. Ze bezoeken zieken, 
geven leiding, rijden ouderen naar de kerkdienst, 
beheren het kerkgebouw, zorgen voor het geld. Ze 
besturen, maken schoon, maken muziek, etc etc. 
Wij zijn in onze Martinuskerk op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers die willen helpen om de kerk schoon te 
houden. Het is een monumentaal gebouw, een godshuis, 
waarin we samenkomen om liturgie te vieren, om te 
bidden. We willen graag dat dit ‘huis’ schoon blijft voor 
alle bezoekers. Al is het een uurtje in de maand; u helpt 
uw parochie hiermee en tevens is het ook leuk bijpraten 
tijdens de koffie. Wilt u ons een handje helpen? Meldt u 
zich dan bij een van de kerkbestuursleden of pastoor. 
 
 

 
De bisschop blijft dan steeds drie dagen in een dekenaat. 
Mgr. Smeets, die op 8 december de leiding van het 
bisdom Roermond op zich nam, hoopt zo op een goede 
manier kennis te kunnen maken met het dagelijks leven 
in de parochies in Limburg. Inmiddels zijn alle data van de 
zogeheten dekenale ‘visitaties’ bekend.  
Het eerste bezoek is half maart in het dekenaat Kerkrade. 
De ronde door het bisdom wordt begin december 
afgesloten in het dekenaat Schinnen.  
De bezoeken vinden steeds plaats van vrijdag tot en met 
zondag, dagelijks tussen maximaal 9.00 uur en 21.00 uur. 
De bisschop laat het programma verder aan de parochies 
in het betreffende dekenaat over. Wel heeft hij de 
dekens gevraagd om gesprekken en bezoeken in te 
plannen, die hem een eerlijk beeld van de kerk in dat 
dekenaat geven.  
 

Een dekenaat is een regionaal verband van meerdere 
parochies.  
 

 
 
Het bisdom Roermond telt officieel zo’n 300 parochies, 
die verdeeld zijn over dertien dekenaten. Aan het hoofd 
van een dekenaat staat een deken, die meestal ook 
pastoor is van een of meer parochies in het dekenaat. 
Ons dekenaat Venray is aan de beurt van 4 t/m 6 
oktober. 
 
 

 
Vroeger was het bijna vanzelfsprekend dat de pastoor 
geregeld op huisbezoek kwam. Tegenwoordig is dit veel 
moeilijker geworden. Toch kunnen wij ons voorstellen 
dat u in een vertrouwde omgeving met pastoor wilt 
spreken. Pastoor Kessels komt graag bij u op bezoek. U 
kunt hem bereiken via 0485-511888 of info@parochie-
martinus-gennep.nl 
 
 

 

 
Gebed en onderscheiding zijn de twee houdingen van de 
Christen om in de tijd te leven, om ogenblik na ogenblik 
door te gaan zonder te verdwalen. Daarom, om aan deze 
oproep te beantwoorden vieren we in onze dagkapel 
(Martinuskerk) iedere woensdagmorgen om 9.00u de 
Eucharistie met daarna aanbidding van het Allerheiligste 
Sacrament. Aansluitend drinken we een kop koffie in het 
parochiezaaltje ernaast. Het doet de mens goed! Van 
harte welkom! 
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Stille Omgang 2019 Amsterdam  
 
Op de avond van 16 maart 2019 komen duizenden 
bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, 
per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de 
Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door 
het centrum van Amsterdam. 

 
Voor of na de Omgang wonen zij één van de twintig 
feestelijke eucharistievieringen bij, in één van de zeven 
binnenstadskerken. Het motto, de intentie voor de 
Omgang van dit jaar luidt: 
 

“Vreugde is het onmiskenbare teken van God” 
 

De jongere pelgrims hebben in de Mozes en Aaronkerk 
hun eigen viering. De Stille Omgang volgt de route die de 
pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige 
was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een 
zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de 
Middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met 
een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een 
nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille 
tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, 
het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en 
de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelo-
vigen. De Omgangers weten zich al biddend en medite-
rend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle 
mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. 
Voor verdere info: zie www.stille-omgang.nl; voor het 
jongerenprogramma of www.stille omgang.nl/jongeren. 
Voor vieringen in de Begijnhofkapel (tijdens Mirakel-
week, 13-16 maart) zie: www.begijnhofamsterdam.nl 
 
PER TOURINGCAR VANUIT LIMBURG 
- Prijs per persoon € 25,- 
- Inlichtingen over inschrijvingen, 

opstapplaatsen, vertrektijden en programma 
bij: T. van Haare, Lijsterbesstraat 1,  
6598 AW Heijen. Tel. nr. 0485-512859  

-  Aanmelden tot uiterlijk 8 maart 
 
 

Gezinsweekend 22-24 maart 2019  

Dat is het thema van het voorjaarsweekend voor 
gezinnen, dat van 22 tot en met 24 maart in Steyl wordt 
gehouden. Christenen over de hele wereld maken deel 
uit van dezelfde kerk, hebben dezelfde missie. Wat 
hebben christenen voor hun geloof over en wat kunnen 
wij voor christenen in andere landen betekenen? Hoe 
kan de wereldkerk ons bemoedigen? 
 

 
Sprekers zijn hulpbisschop Herman Woorts van het 
aartsbisdom Utrecht, oud-vicaris Joris Schröder van het 
bisdom Den Bosch en CDA-Tweede Kamerlid Martijn van 
Helvert uit Sittard. Op zaterdag 23 maart is er ook een 
ontmoeting met bisschop Harrie Smeets.  

 
Het gezinsweekend is een initiatief van het Centrum voor 
Huwelijk en Gezin van het bisdom. Het weekend is 
bedoeld voor katholieke gezinnen. Op het programma 
staan inleidingen en gesprekken voor de ouders rondom 
geloof en opvoeding. Voor de kinderen t/m 17 jaar zijn 
er aparte programma’s per leeftijdsgroep. Het gezins-
weekend vindt plaats van 22 tot en met 24 maart in het 
klooster van de Missiezusters Dienaressen van de 
H. Geest in Steyl. Deelname kost € 200,- per gezin. 
Aanmelden kan via www.huwelijkengezin.nl 
 



13 De Gennepenaar

 

Daarin vragen we: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’.                                
Deze ontwikkelingen laten ons zien, dat mensen lijden 
onder toenemende ongelijkheid, economische onzeker-
heid, natuurrampen, angst voor de vele migranten, angst 
voor hun toekomst. De populisten spinnen er garen bij en 
roep-toeteren: ‘wij’ tegen de politiek,’ ‘wij’ tegen de 
rijken, ‘wij’ tegen de buitenlanders, ‘wij ‘tegen de 
islam/christenen/joden etc. Als je cynisch wordt van alle 
negatieve berichten, ook die over kerk en geloof, 
waarom zou je überhaupt dan nog bidden, het helpt toch 
allemaal niks. ‘Het’ (datgene wat je zo graag zou willen), 
komt echt niet zomaar uit de hemel gevallen. Je zult het 
zelf moeten doen, zelf je problemen oplossen, zelf er 
achteraan moeten gaan, daar helpt geen God of 
vadertje- of moedertje-lief aan. En toch, ik ken niemand 
die nooit eens bidt… 
In de nieuwe Bijbelvertaling staat: “Geef ons het brood 
dat wij vandaag nodig hebben”. Deze regel staat precies 
in het midden van het gebed, tussen ‘uw heiligheid en uw 
rijk’ en voor ‘onze vergeving en onze beproeving’, wat 
zou dat betekenen? Men zegt wel eens: “Het is 
gemakkelijker om te geven, dan om te ontvangen”. Hoe 
komt dat toch, dat je niet graag van iemand anders 
afhankelijk wilt zijn. Je regelt je eigen zaken wel. Je wilt 
zelf bepalen hoe en wat er gebeurt, je wilt zelf de 
controle over alles hebben. Totdat je erachter komt dat 
het leven soms zo heel anders verloopt dan dat je 
gepland, gedacht, gehoopt had. Dan wordt dat 
‘gegevene’ iets wat je heel hard nodig hebt, op dat 
moment, vandaag. Want iedere dag heeft genoeg aan 
zijn eigen sores, je hebt elke dag kracht /voedsel nodig. 
Het eeuwenoude gebed laat ons zien, dat je niet teveel 
voor jezelf moet verzamelen en oppotten, want dat 

bederft alleen maar, je wordt er hebzuchtig van. Niet 
alleen lichamelijk voedsel heb je nodig maar ook 
inspiratie, geestelijk voedsel. Om een ziekte uit te kunnen 
houden, om een ruzie weer bij te kunnen leggen, om te 
weten welke kant je uit moet gaan.  Er staat ook: ‘ons’ en 
niet geef ‘mij’ vandaag brood’. Dus het gebed gaat 
automatisch over ons allemaal, over iedereen, over men-
sen die in crisis zitten, over mensen die geen eten 
hebben, of met andere grote problemen zoals oorlog en 
natuurrampen te kampen hebben. Klimaatverandering is 
een 'symptoom van een giftige mondiale economie’, 
aldus Oxfam, ‘die alleen oog heeft voor groei in harde 
euro's en niet voor schade aan milieu, natuur en men-
sen’. Thomas Piketty, de Franse econoom die de groei-
ende ongelijkheid in westerse landen nauwkeurig in kaart 
heeft gebracht, denkt dat er meer nodig is voor een 
sociaal en klimaatbestendige economie. Hij lanceerde 
met meer dan 50 wetenschappers en voormalige 
bewindslieden een plan voor een 'rechtvaardiger Europa' 
dat een antwoord moet zijn op groeiende armoede en 
klimaatverandering. Dat helpt meer dan nog betere 
wapens, grote hekken en strenger beveiliging. Kom 
daarom op zondag (10.00u) of op woensdag (9.00u) eens 
naar de kerk om samen te bidden, want goede gedach-
ten zijn goede krachten.        

Annette Jetten-Sevriens                 
 

 

De Zonnebloem is vooral bekend van de vele ‘dagjes uit’ 
en aangepaste vakanties. De doelstelling van de Zonne-
bloem is iedereen deel te laten nemen aan de “gewone” 
dingen van het leven. Door het gebrek aan persoonlijke 
hulp en door medische zorg kunnen veel mensen moeilijk 
de deur uit. Daarom doen tienduizenden Zonnebloem-
vrijwilligers bezoekwerk. Dat varieert van gezellig een 
kopje koffiedrinken tot een wandeling maken. Ook komt 
het voor dat vrijwilligers en de persoon die zij bezoeken 
samen een hobby oppakken, naar de film gaan of 
winkelen. De afdeling Gennep organiseert bovendien 
maandelijks een leuke activiteit voor al haar gasten. De 
Zonnebloem is natuurlijk ook bekend van de gezellige 
bootreizen, de bootvakanties en andere reizen.  
Van 17 tot 25 januari, de Week van het Bezoekwerk, 
heeft de afdeling Gennep meer dan 75 huisbezoeken 
gedaan, waarbij de gasten verrast werden met een 
traktatie. 
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Op het hoogfeest van Sint-Jozef organiseert de Stichting 
Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) een wandeling van 7 
kilometer van station Venray (Oostrum) naar het Jozef-
pelgrimsoord Smakt. De wandeling terug naar het station 
gaat langs een andere route en is een kilometer korter. 

 
De wandeling begint om 10.15 uur bij station Venray (in 
Oostrum). De officiële opening is een kwartier later, 700 
m verder in de zijkapel van de parochiekerk van Oostrum, 
waar al sinds 1350 Maria vereerd wordt als ‘behoudenis 
der kranken’. De wandeling ‘Van Maria naar Jozef’ gaat 
verder door het prachtige Landgoed Geijsteren. Midden 
in het bos, op de provinciegrens tussen Limburg en 
Brabant  ligt de Willibrorduskapel, waar de beheerder 
Peter Jacobs zal vertellen over de geschiedenis van deze 
16e eeuwse kapel met Willibrordusput. Daar is ook een 
kort bezinningsmoment voordat de laatste 3 km worden 
afgelegd naar Smakt. Rond 12.45 uur eindigt daar de 
pelgrimstocht met een kleine gebedsdienst in de Sint-
Jozefkapel. Daarna biedt het ernaast gelegen Pelgrims-
huis gelegenheid tot verpozing. Om 14.00 uur begint een 
6 km lange wandeling langs de andere kant van het spoor 
terug naar het station. Elk half uur vertrekken daar 
treinen noord- en zuidwaarts. Om mee te wandelen is 
vooraf aanmelden niet nodig; op tijd aanwezig zijn bij 
station Venray (10.15 uur) is voldoende. Deelname is 
gratis. 
 

Al in 1699 werd in Smakt een Jozefkapelletje gebouwd, 
maar het kreeg pas echt een bedevaartkarakter door 
rector Franciscus Cremers (1854-1930) die in 1880 naar 
Smakt kwam, zijn eerste en enige standplaats. Hij liet een 
nieuwe kapel bouwen die in eerste instantie bedoeld was 
voor de plaatselijke gelovigen, maar hij promootte ook 
sterk de verering van Sint-Jozef. Uit 1887 dateren de 
eerste berichten over georganiseerde bedevaarten naar 

Smakt. In 1947 werd de geestelijke verzorging van het 
rectoraat overgedragen aan de orde van de onge-
schoeide Karmelieten.  
 

 
 

 
 
Met hun lange traditie van verering van St.-Jozef, waren 
zij bij uitstek geschikt om de bedevaartplaats nieuwe 
impulsen te geven, nog versterkt door de hernieuwde 
aandacht in het algemeen in de RK Kerk voor Sint-Jozef. 
In 1955 stelde Pius XII het feest van ‘St.-Jozef Werkman’ 
(1 mei) in als katholiek antwoord op de 'rode' Dag van de 
Arbeid. Pogingen om deze tweede feestdag van Sint-
Jozef ingang te doen vinden in Smakt, bleven zonder 
succes.  
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