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Uit handen van de bisschop, Mgr. Wiertz, zullen deze kinderen van onze beide
parochies op zondag 23 juni om 10.00 uur het H. Vormsel ontvangen.
Vanzelfsprekend bent u van harte welkom in deze H. Mis in de Martinuskerk.
Na afloop van de Vormselmis zal ook de jaarlijkse autozegening plaatsvinden. Niet
alleen auto’s, maar alles wat wielen heeft en rijdt zal worden gezegend. Eerst zullen
de fietsers langs de kerk gaan, dan personenauto’s en vervolgens een bonte stoet
van bedrijfswagens. Bedrijfswagens dienen zich tevoren op te geven, particulieren
kunnen gewoon aansluiten in de rij.

7 juli: H. Mis op de Pleinfeesten vanwege het eerste
lustrum met medewerking van koor Cheers
Van 5-7 juli vinden de Pleinfeesten plaats op het Europaplein, dit jaar voor de vijfde
keer. En dat moet worden gevierd! Uit dankbaarheid zal om 10.30 op het
Europaplein een feestelijke H. Mis worden gevierd met medewerking van koor
Cheers. Na afloop wordt iedereen nog koffie/thee of wat fris aangeboden.
Wij wensen de Pleinfeesten van harte proficiat en nodigen u uit om deze H. Mis én
de andere activiteiten van het weekend mee te vieren!

Juni - Juli 2013
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Gedoopt

Laatste groepje Vormelingen

Niek van den Goor, zoon van Ron en Ilse van den Goorvan der Wijst, broer van Ilse, Burg. Woltersstraat.

Ook het laatste groepje Vormelingen heeft keurig
geassisteerd in de H. Mis. Bijzonder was dat zij zelfs nog
een vriendinnetje meenamen dat ook spontaan mee ging
dienen. Dames, keurig gedaan, bedankt!

Communicanten: SamenLoop voor Hoop

Izzi Pouwels, dochter van Bjorn en Tamara PouwelsPoppelier, Lavendelstraat.
Wij wensen beide dopelingen en hun families van harte
proficiat!

Volgens goed gebruik knutselen de communicanten van
Gennep-Zuid in de voorbereidingstijd een spaardoosje.
Dit helpt hen om te beseffen dat het bij de Communie
niet gaat om het krijgen van cadeautjes, maar om het
doen wat Jezus ons heeft voorgedaan: van hun eigen
geld sparen ze dan iets voor een goed doel, dat wordt
uitgekozen.
Dit jaar werd gekozen voor SamenLoop voor Hoop: trots
overhandigden de kinderen op het hoofdpodium een
cheque met de opbrengst. Toen nog € 185,70: een later
ingeleverd doosje bracht de teller op zo’n € 205,-.
Jongens en meisjes, hartelijk bedankt hiervoor!
En natuurlijk een bijzonder dankjewel aan de organisatie,
dat de kinderen zo’n kans kregen om dit prominent te
overhandigen. Een super ervaring!
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Kapel de Groes 75 jaar!

Op zondag 18 augustus vieren we feestelijk dat de kapel
aan de Touwslagersgroes 75 jaar bestaat. Het
programma:
 10.00 uur: feestelijke H. Mis m.m.v. het
Dameskoor, buiten bij de kapel.
 Deze Mis is tevens de uitgestelde dankviering
van de communicanten van onze beide
parochies.
 Aansluitend: gezellig samenzijn.

Agenda relevante data
Za 22-06
Zo 23-06 10:00
11:30
Vr 05- Zo 07-07
Zo 18-08 10.00
Za 31-08
Zo 01-09
Za 07-09 17.45
Zo 08-09 10.00
Za 02-11 17.45
Zo 03-11 14.00
15.00
Zo 10-11
Ma 11-11 19.00
Di 17-12 14.00
Za 21-12

Gilde: koning inhalen en receptie
Vormsel beide parochies
Autozegening
Pleinfeesten
H. Mis kapel Touwslagersgroes
Tuinsale museum De Crypte
Voetbedevaart Kranenburg
H. Mis Gilde Norbertuskerk
Zonnebloemmis
Allerzielen Norbertuskerk
Zegening graven Gennep-Zuid
Allerzielen Martinuskerk
St. Maarten
Carnavalsmis
Kerstviering Zonnebloem
Kaarsjesavond Markt

Volgende editie Gennepenaar
De volgende editie van de Gennepenaar verschijnt vanaf
woensdag 28 augustus.
Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk dinsdag 20
augustus 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 21
september.

“Even stilstaan” Bij NIMA

Wij nodigen u van harte uit om dit met ons mee te
vieren. Welkom!

Overleden
De afgelopen periode namen we in verbondenheid met
onze geloofsgemeenschap afscheid van:
 Henk van Oss, Zuid Oostwal, 74j.
 Annie Jansen, Eksterstraat, 74j.
 Gerard Hendriks, Boomheide, 67j.
Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke
tijd. Mogen onze dierbare overledenen rusten in de
vrede bij Onze Heer.

In dit programma staat iedere week een andere
voorganger even met ons stil. Het schema van de
komende weken is als volgt:
23 juni Dominee Th. Pattinasarany, Molukse gemeenschap
30 juni Pastoor H. Bouman, R.K. Parochies Gennep
07 Juli Imam El Ghazi Mhamed, Moslimgemeenschap.
14 Juli Dominee R. Fechner, Protestantse Kerk.
21 Juli Deken E. Huisman, emeritus.
Daarna is er bij NIMA de zomerstop t/m 1 september.
Dan worden er geen nieuwe tv opnames gemaakt. Wel
zullen er hoogtepunten uit het afgelopen jaar uitgezonden worden.
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‘n Dag voor je zelf

Lenteboden?

Rust moment 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.

Kunstenaars en schrijvers
worden vaak beschouwd
als mensen met fijnzinnige
voelsprieten voor ontwikkelingen
in de samenleving.

Maandag 1 Juli
9.30u. Ontvangst met koffie en thee
De morgen zal begeleid worden door
Pastoor R. Schols
10.00u Inleiding van een thema uit de bijbel
11.00u. Heilige Mis met stilte moment
12.00u. Lunch (zelf mee brengen)
13.00u. Gastspreker: Dhr./Mevr. Corstjens,
Project Gambia
15.00u. Afsluiting
Kosten € 5,=
Locatie: Kerk Johannes de Doper, Zaaltje achter de kerk
Ottersum

De laatste decennia
keken verreweg de meeste
schrijvers in het Nederlands taalgebied,
wat geloof en religie betreft,
eerder sceptisch om in wrok,
of zagen het als een achterhaalde fase.

Inlichtingen: Maria Materkring Gennep/Ottersum, Carla
Kersten T 517420 of Juul Gerits T 513621.

Open Kerkennacht
De Landelijke Raad van Kerken roept per twee jaar een
weekend uit voor de Open Kerkennacht. De plaatselijke
kerken kunnen binnen dat weekend hun eigen keuzes
maken. In het verleden heeft een dergelijke activiteit tot
veel bezoek aan kerken geleid. In 2011 is daar onderzoek
naar gedaan (zie het onderzoeksrapport “Ik vond de kerk
al cool”; Kerkennacht 2011, prof .dr. H. de Roest e.a.).
Informatie hierover vindt u ook op de website van de
Raad van Kerken: www.kerkennacht.nl .
In Venray wordt één en ander georganiseerd door drie
kerken, namelijk de Grote Kerk, de Paterskerk en de
protestantse kerk “Het Zonnelied”. De laatste
presenteert zich – vanwege de relatief onbekende en
decentrale ligging van hun gebouw – in de Grote Kerk.
Het globale programma is als volgt:
 Op vrijdagavond 21 juni in de Paterskerk om
19.30 uur een Taizé-viering tot ongeveer 20.10
uur, daarna aansluitend activiteiten in de
Paterskerk (rondleiding, activiteiten) tot 23.00
uur.
 Op zaterdag 22 juni in de Grote Kerk van 15.00
uur tot middernacht 24.00 uur met presentaties,
muziek, torenbeklimming, glas-in-lood expositie,
inclusief de mis van 19.15 uur, die zal worden
gezongen door het koor Happy Sound uit
Merselo.

Opmerkelijk is dan,
dat dit jaar twee romans verschenen
van gerenommeerde auteurs,
die een andere toon zetten.
Van Leon de Winter de roman “VSV”:
een verhaal over verantwoording,
die we aan het einde van ons leven moeten afleggen
om eeuwige rust te kunnen vinden.
En van Tommy Wieringa: “Dit zijn de Namen”.
In deze roman twee verhalen die elkaar ontmoeten:
een man die zijn joodse wortels ontdekt
en geleidelijk ook zijn verbondenheid vindt
met zijn volk en geschiedenis,
met zijn bijbelverhalen
en met zijn oudtestamentische God.
En een groep die door een barre tocht door de woestijn
verwordt tot elkaar bedreigende lotgenoten,
die zich toch geleid weten naar
wat je het beloofde land zou kunnen noemen.
Zeker zo interessant is
dat Tommy Wieringa voor zijn roman
dit jaar de Libris Literatuur Prijs heeft ontvangen,
en bij die gelegenheid voor het NOS-journaal
het woord voerde over zijn leven.
Hij vertelde vele jaren
over de wereld te hebben gezworven.
En daarbij heeft hij zich gerealiseerd
Dat 96% van alle wereldbewoners in God gelooft.
4% gelooft dus niet in God, aldus Tommy Wieringa.
En hij stelde vervolgens laconiek vast:
’‘de meesten in deze zaal
(die de literatuurprijs Libris nu vieren)
behoren tot die vier procent’’.
+ Frans Wiertz, bisschop van Roermond
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St. Norbertusparochie
Vieringen 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

Za
Zo
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Zo

22-06 17.45
23-06 10.00

Gemengd koor
Vormselviering van beide parochies is de St. Martinuskerk
met als vormheer bisschop F. Wiertz.
29-06 17.45 Gregoriaans koor
06-07 17.45 Samenzang
13-07 17.45 Samenzang
20-07 17.45 Samenzang
27-07 17.45 Samenzang
03-08 17.45 Samenzang
10-08 17.45 Samenzang
17-08 17.45 Samenzang
18-08 10.00 Kapel Touwslagersgroes: dankviering eerste H. Communie

Iedere zaterdag is om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale dienst van
Dichterbij in onze kerk. Vanaf 20 juni 2013 gaat de Mariakapel van Dichterbij op
locatie Ottersum sluiten.

Kerkbijdragen

www.norbertusparochie.nl

De laatste stand van zaken aangaande Kerkbijdragen en collecten houdt u van ons
tegoed daar de penningmeester van een welverdiende vakantie geniet.

Vaste mistijd:

Vakantie

Website:

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:

Men zegt dat God de wereld schiep, maar Nederlanders hun eigen land.
We zijn daar best een beetje trots op, maar mogen ook graag over de grens kijken,
nieuwsgierig naar hoe de grote Schepper het er af gebracht heeft. En dat valt best
mee. We gaan daar dan ook graag op vakantie. Vakantie betekent letterlijk ‘niets
doen’, ‘je tijd ijdel doorbrengen’, onze nationale hobby.
We wensen u in ieder geval een fijne vakantie toe en hopen u dan weer volledig
uitgerust en ontspannen te zien. Bent u thuis? Uw parochie heeft geen vakantie, we
gaan gewoon door: welkom dus!

Lichtje van anderen

Via pastoor

Duisternis kan geen duisternis verdrijven; enkel licht is daartoe in staat.
Haat kan geen haat verdrijven; enkel liefde is daartoe in staat.

Uitvaarten:

Martin Luther King Jr.

Via M 06 24 59 33 85

De website van de St. Norbertusparochie
De website van de parochie, http://www.norbertusparochie.nl, wordt wekelijks
voorzien van de nieuwste gegevens over en van de parochie. Ook het
parochiebulletin “De Gennepenaar” kunt u via deze website downloaden en lezen.
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St. Martinusparochie
Vieringen Martinuskerk
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:

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

22-06
23-06
29-06
30-06
06-07
07-07
13-07
14-07
20-07
21-07
27-07
28-07
03-08
04-08
10-08
11-08
17-08
18-08

19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.30
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00

Za
Zo

24-08 19.00
25-08 10.00

Zie pastoor

Website:
www.sintmartinusgennep.nl

Dameskoor
H. Vormsel door Mgr. Wiertz, daarna autozegening
Samenzang
Samenzang
Samenzang
H. Mis op de Pleinfeesten mmv koor Cheers
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
H. Mis kapel Touwslagersgroes bgv het 75-jarig jubileum,
tevens dankviering 1e H. Communie beide parochies mmv
Dameskoor
Samenzang
Samenzang

Vaste mistijden:

Kerkbijdrage/collecte

Za 19.00 u.
Zo 10.00 u.
Weekdagen doorgaans om
19.00 u. in de dagkapel

Kerkbijdrage mei
Totaal 2013

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

€
957,01
€ 15.138,33

Collectes mei
Totaal 2013

€
€

649,80
3.374,60

1 september: Kranenburg, nu ook met de fiets!
We kijken alvast wat vooruit over de vakantie heen: op 1 september gaan we weer
naar Kranenburg! De hoofdlijn van het programma is zoals ieder jaar, maar er zijn
ook nieuwe elementen.
Zoals ieder jaar vertrekken we om 6.30 uur bij de St. Martinuskerk. We lopen door de
velden en door het Reichswald. Wanneer we uit het Reichswald komen worden we
ontvangen met een kop koffie als een versterkertje voor het laatste stukje door
Kranenburg zelf. De H. Mis begint om 9.30 uur; medewerking wordt verleend door
ons dames- en herenkoor en door het St. Martinusgilde.
Nieuw is dit jaar dat ook de parochies boven de Niers nadrukkelijk aansluiten én dat
er ook de mogelijkheid is gezamenlijk te fietsen. Daarover meer in de volgende
Gennepenaar!

Nieuw adres voor de kerk
Onze St. Martinuskerk heeft van de gemeente Gennep een nieuw adres gekregen:
Martinushof 2. Daarmee vervalt het adres Zuid Oostwal 33; het postadres blijft
gewoon de pastorie, Niersdijk 1.

De Gennepenaar
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SumMmertime
concert jarige
Harmonie.
Zaterdag 22 juni om 14.00 uur begint de muzikale zomer
voor de jarige harmonie Unitas et Fidelitas. Natuurlijk in
Gennep! De Gennepse harmonie o.l.v. Remy Beckers,
verspreidt haar vrolijke klanken over de Markt in Gennep
als
onderdeel
van de
opening
van het
SumMertimeseizoen. U kunt gaan genieten van een
grote variatie aan muziekstukken zoals een Herman van
Veen collectie, Viva la Vida van Coldplay en Highlights van
the Brave. Heel speciaal is dat ook de Youtube hit
Gangnam Style ten gehore wordt gebracht. De harmonie
is dan wel 195 jaar oud, haar muziek is helemaal van deze
tijd. Bijzonder aan dit concert, is dat er ook aan wordt
meegewerkt door Jorrit de Vries uit Haarlem, een
begiftigd zanger. Zijn samenwerking met de harmonie
werd geboren tijdens de Proms van 2012. Een optreden
in de buitenlucht is van een heel andere orde, maar zijn
stem en charisma zullen u zeker bevallen. Naast
harmonie met zang zal ook het leerlingenorkest van de
harmonie enkele zomerse muziekstukken ten gehore
brengen. In dit leerlingenorkest speelt de jongste jeugd
met ondersteuning van ervaren muzikanten. Onlangs
speelde het jeugdorkest nog zeer verdienstelijk bij de
Ossebraadfeestein in Ottersum. Plezier hebben met het
samen maken van muziek staat voorop bij dit orkest. U
zult merken dat ze alweer enorm gegroeid zijn in hun
prestaties. Wie ook enorm gegroeid zijn, zijn de
blokfluitleerlingen van de harmonie die hun
muzieklessen volgen bij muziekonderwijs Marjo. Zijn
zullen een afwisselend optreden voor u neerzetten en u
laten zien was ze in een jaar hebben geleerd. Oud en jong
komen samen op de Markt. Gaat u naar de intocht van
de Ottersumse 4-daagse? Fiets via de gezellige Markt. U
hebt ruim de tijd om beide evenementen te kunnen
bezoeken. De Gennepse Markt, met op de achtergrond
het historische stadhuis, is met haar gezellige terrassen
dé ideale lokatie om eens gratis te komen genieten van
(jong) talent van Gennepse bodem. Het Zomerconcert op
22 juni is voor iedereen gratis toegankelijk en begint om
14.00 uur op de Markt in Gennep.

Muzieklessen voor de jeugd
Na de zomer gaan de kinderen verder op een ander
instrument en zullen nieuwe kinderen beginnen op
blokfluit. Al deze lessen kunnen worden verzorgd via de
Gennepse harmonie. Momenteel zijn er op woensdag
om 16.45 uur nog enkele gratis proeflessen bij de
Meander tegenover Pica Mare. Kijk daarvoor eens op de
website www.harmoniegennep.nl of bel met Dorien tel:
06-18723703. Met muziekles geeft u een kind een gave
voor het leven. Na dit zomerse concert is het nog geen

vakantie voor het orkest. Op 24 juni worden de diploma’s
uitgereikt aan de leerlingen die dit jaar muziekexamen
hebben gedaan. Na een afsluitende bijeenkomst kan de
harmonie zich voorbereiden op haar verhuizing. Na de
zomer kunnen ze de nieuwe repetitieruimte betrekken
onder in het Bolwerk. Na 2 jaar te gast geweest te zijn bij
Tjenke Muda aan de Pr Margrietstraat kan de nieuwe
repetitieruimte worden ingericht. Daar zit natuurlijk nog
wel wat werk in. Er moeten kasten gebouwd worden
voor instrumenten en uniformen. De muzieklessen zullen
dan ook voortaan zoveel mogelijk gegeven worden in het
Bolwerk. Later deze zomer zullen we hier nog wat meer
over bekendmaken. Maar eerst nodigen we nog graag uit
voor een afwisselend en zomers concert op de Markt
tijdens SumMmertime. U bent van harte welkom.

SamenLoop voor Hoop: bijzonder!
Het eerste weekend van juni vond een bijzonder
evenement plaats: de samenloop voor hoop! Een
bijzonder woord van dank is op z’n plaats aan iedereen,
die hier op welke manier dan ook aan heeft meegewerkt:
als vrijwilliger in de voorbereiding en uitvoering, of het nu
was als bestuurslid, in een comité of uitvoerend; in
sponsoring en ondersteuning; in deelname of op welke
manier dan ook. Uit alle verhalen blijkt dat het een uniek
en warm gebeuren was voor de survivors die als
eregasten in de watten werden gelegd én voor iedereen
die er op welke manier dan ook op betrokken was. Vaak
wordt gezegd dat we steeds individualistischer worden,
maar niets bleek minder waar!
Hopelijk helpt de gigantische financiële opbrengst in de
strijd tegen kanker, maar nemen we er ook nog iets meer
van mee: hoe belangrijk het is dat we elkaar als mens
nabij zijn en letterlijk SAMEN-lopen in het leven.
Een bijzonder compliment aan iedereen die zich hiervoor
heeft ingezet, dit heeft ondersteund of heeft
deelgenomen is bijzonder op z’n plaats!
Pastoor Bouman.
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Vroeger (2): Mijn opleiding tot
“missendiender”
Op een keer (het was 1943) was de pastoor bij mijn
ouders op huisbezoek. Nadat de gebruikelijke zaken die
aan de orde komen tijdens het huisbezoek waren
afgehandeld, zei hij plotseling tot mij: “Jan gij mot mor
missendiender worre”. In die tijd hoefde men geen ja of
nee te zeggen… De pastoor zei het,…. dus het gebeurde.
Ga woensdagmiddag maar naar de nonnen, (hij zei nooit
zusters) en zeg maar dat ik je gestuurd heb om
misdienaar te worden. Zuster Anysia zou mij het Latijn
wel leren. Ik kreeg een boekje mee met de Nederlandse
en Latijnse teksten en na een week of vier was ik klaar
voor mijn eerste optreden. De zuster had mij al een paar
keer “droog” laten oefenen in de kapel van het klooster
op De Horst.
Eerste H. Mis
Mijn eerste “optreden” vond plaats op een doordeweekse dag tijdens een gelezen H. Mis. Nu was ik als 7jarige niet al te groot van gestalte en broodmager. De
zuster had dus geen passende toog voor mij. Maar ze had
een oplossing: ik kreeg een toog die minstens 40 cm. te
lang was en daarom heen knoopte zij om mijn middel
een zogenaamde “singel” (wit koord dat de priester
gebruikt) stevig vast, trok de toog wat op, zodat ik toch
nog kon lopen. De superplie er overheen en ik kon met
de pastoor naar het altaar voor de voetgebeden. Alles
ging goed, ik antwoorde de pastoor in het Latijn en ik
voelde mij een hele kerel, totdat we kwamen aan het
Evangelie. Mijn taak was onder meer om het missaal van
de Epistelkant naar de Evangeliekant te dragen. Het lukte
mij om het loodzware met koper en zilver beslagen
missaal, dat ook nog eens op een zware standaard stond,
van het altaar te nemen en de altaar trappen af te dalen.
Als 7-jarige sneuzel heb je nog geen heupen en ik voelde
dan ook dat het koord om mijn middel los raakte en ik
met het zware missaal, onder aan de trappen van het
altaar stokstijf bleef staan. Ik kon niet meer vooruit en
ook niet achteruit of ik trapte op de toog. Ik heb het
meerdere keren geprobeerd maar het ging echt niet.
“Avancer”
De pastoor was ondertussen al naar de Evangeliezijde
van het altaar gelopen en zag dat het missaal er nog niet
was. Hij draaide zich om en beet mij toe “Jan, avanceer
en bietje”
Avanceer komt van het Franse woord Avancer dat
opschieten betekent. (Soms strooide de pastoor wat
Franse woorden door zijn Brabants dialect.) Hij zag echter
niet dat ik met problemen te kampen had en snapte niet
dat ik bleef staan. “Allee, kom op met dat misboek”
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kreeg ik te horen. Ik gaf hem ten antwoord dat het niet
ging, het huilen stond mij nader dan het lachen. Op dat
moment greep de zuster in, zij nam het zware misboek
van mij over en zette het op de communiebank. In die
tijd mochten vrouwen nog niet op het altaar komen.
Ze trok mijn toog weer op en bond de singel er zo strak
omheen dat mij de adem enigszins werd ontnomen.
Maar…ik kon weer vooruit en de pastoor kreeg zijn
missaal aangereikt.
Mijn eerste H. Mis zat er op !
Jan Eikholt (Gzn.)

Summerschool voor jongeren
Na het succes van vorig jaar, organiseert Grootseminarie
Rolduc ook déze zomer een 'summerschool' over
hedendaagse vragen die jongeren bezighouden. De
midweek is bedoeld voor katholieke jongeren tussen 18
en 30 jaar.
In deze tijd van ‘tolerant liberalisme’ komt elke
‘waarheid’ steeds meer onder druk te staan. Maar
bestaat er wel zoiets als ‘waarheid’ of zelfs ‘christelijke
waarheden’? Waar zijn ze te vinden in de
wetenschappen, in het geloof en in het leven? Zijn
‘waarheden’ niet vooral cultureel bepaald, of zijn ze
misschien voor alle mensen geldig of zelfs verplichtend?
In hoeverre kunnen zij invloed hebben op mijn denken en
handelen? Een greep uit enkele vragen die tijdens de
week behandeld worden.
De midweek bestaat uit colleges, discussies,
ontmoetingsmomenten, uitstapjes en liturgievieringen,
waarin naar antwoorden op de vragen gezocht wordt.
Vakdocenten in filosofie en theologie (bisschop dr. Jan
Liesen van Breda, de Roermondse hulpbisschop dr.
Everard de Jong en de priesters dr. Lambert Hendriks en
dr. Detlef Rohling) zullen handvaten aanreiken en de
gesprekken begeleiden.
De summerschool vindt plaats van zondagmiddag 4
augustus tot zaterdagochtend 10 augustus. De
deelnamekosten bedragen € 210,- (inclusief alle
maaltijden en eenpersoonskamers met douche en toilet).
Bovendien biedt het grootste bewaard gebleven
abdijencomplex van Nederland talrijke gelegenheden tot
ontspanning en verkenning in de Euregio. Meer info is tot
10 juli verkrijgbaar via telefoonnummer T 045-5466822
of drohling@rolduc.nl .
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