
 
 
 
 
Veertigdagentijd: stilte en gebed 
 
Net zoals wij in het voorjaar onze tuin en ons huis op orde willen hebben, zo dienen 
wij op een actieve manier onze relatie met God op orde te stellen. Want wij dragen 
soms een ballast met ons mee die deze relatie kan belemmeren of zelfs verbreken. 
 
De Veertigdagentijd is voor ons een tijd van actieve voorbereiding op Pasen. Niet in 
de zin van: we moeten in onze toch al volle agenda’s nog méér doen. Maar meer in 
de zin van: streep enkele dingen in de agenda door om de stilte en het gebed op te 
zoeken. God wil je zoveel zeggen!  
Zeker in deze drukke tijd waarin zoveel geluiden en beelden een beroep doen op 
onze aandacht, is rust, stilte en gebed nodig. Dat is de voorwaarde om een relatie 
met God te onderhouden. Terugkeren naar de bron van het leven! Van harte wens ik 
u een gezegende Veertigdagentijd toe, op weg naar Pasen! 

Pastoor Kessels 
 
Sacrament van Boete en Verzoening 
 
Christus heeft de weg bereid, Hij 
is ons voorgegaan naar de Vader. 
Het is de weg van de nederig-
heid. Voor ons betekent dit: het 
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den en tekorten t.o.v. God en de 
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van boete en verzoening, ontvangen wij vergeving van God. God wil de onnodige 
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Daarom is er tijdens de hele Veertigdagentijd de gelegenheid om een afspraak te 
maken met de pastoor om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.  
 

 
 
Palmpasen met de kinderen 
 
Op Palmpasen, zaterdag 13 april, knutselen we met de kinderen om 16.00 uur de 
Palmpasenkruisen in het buurthuis “Van Ons” aan het Norbertplein. Daarna eten we 
samen een broodje en vieren we om 17:45 uur de gezinsmis, die natuurlijk gezongen 
wordt door het kinderkoor. Van harte welkom! 
 

De Gennepenaar
 St. Norbertusparochie                                                                                             St. MartinusparochieGennep

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
E info@printmarkt.eu

Maart 2019

Concert 31 maart 2019 
St. Martinuskerk

31  MAART  2019   14.00 UUR 
MARTINUS KERK, GENNEP (NL) 

ZU ID-OO STW A L 33,  6591  DK GEN N E P   

MATTHÄUS-PASSION  
JOHANN SEBASTIAN BACH 

 

KARIN SCHULTE   SOPRAAN 

MEREL VAN SCHIE   ALT 

DOLF DRABBELS   TENOR (ARIA'S) 

JANKO FRAANJE   BAS  (ARIA'S) 

ERIK JANSE    TENOR (EVANGELIST) 

JELLE DRAIJER   BAS  (JESUS) 

 

 

JEUGDKOOR "DE ULFTSE NACHTEGALEN" ULFT (NL) 

(DIRIGENT BEN SIMMES) 

 

 

VOCAAL- EN INSTRUMENTAAL-ENSEMBLE 
BACH COLLEGIUM RHENANUM 

 
 

DIRIGENT HANS LINNARTZ 
 

     
     

Kaarten à € 20.- (Midden) en € 15.- (Zijkant) met reductie € 12,50  
Duitsland Kleve  Boekhandel Hintzen, Hagsche Str. 46 
  Goch   Boekhandel Am Markt, Frauenstr. 1 
Nederland  Gennep Boekhandel Bruna, Zandstraat 56B 
Kassa op de dag aan de kerk 
via Internet: www.bach-collegium-rhenanum.de  

 

Veranstalter: Liemers-Niederrhein e.V. 

Afscheid bij Hotel de Kroon
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30-jarig jubileum koor Esperance 
 
Koor Esperance werd opgericht in februari 1989 door enkele leden van het huidige koor. Deze leden gingen op zoek naar 
een aantal enthousiaste mensen die tesamen het koor Esperance gingen vormen. Esperance telde in 1989 zo’n 8 leden. 
Inmiddels is het koor uitgegroeid tot 16 leden, waaronder een aantal muzikanten die o.a. voor de begeleiding zorgen. 
 
Het koor Esperance zingt in de Norbertuskerk te Gennep-Zuid. Ook zingt het koor wel eens voor Dichterbij, bij verpleeg-
huis Madeleine of op uitnodiging. 
Het repertoire van het koor loopt zeer uiteen. Zo zingt het koor o.a. het Ave Maria, Country roads, Family tree maar ook 
nummers als Sweet Goodbyes en Thank you for the music en vele andere liederen. 
 
Iedereen is van harte welkom tijdens onze jubileumviering op 6-4-2019 om 17.45u. in de Norbertuskerk te Gennep-Zuid. 
 

Kom luisteren op zaterdag 6 april naar 
Koor Esperance 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
                            

 

Museum de Crypte opent weer 
 
Op Tweede Paasdag, maandag 22 april, is het religieus 
museum “DE CRYPTE” weer open en verder elke zondag 
van 14.00 - 17.00 uur tot 1 oktober.  
 

Dit museum bevindt zich onder de St. Martinuskerk in 
Gennep. De ingang is aan de zij-ingang van de kerk. Een 
bijzonder museum waar in een ruime opstelling vele 
religieuze voorwerpen van vroeger en nu te zien zijn. 
Uniek zijn vier in kruissteek vervaardigde tapijten uit de 
19e eeuw; een daarvan is een meterslange loper met 
14 taferelen uit het leven van Mozes. Verder 400 Maria-
beelden en beeldjes uit de hele wereld; 80 nonnen in 
originele kleding; gebedssnoeren van alle tijden en ver-
schillende geloofsbelevingen in allerlei vormen. Ook zijn 
er misgewaden, altaren, biechtstoelen, kelken en mon-
stransen uit de oude St. Martinuskerk terug te vinden. 
Kortom: een interessant museum voor jong en oud. 
Groepen kunnen ook op andere dagen als op zondag op 
aanvraag onder tel.: 0485-325322 het museum be-
zoeken. Toegangsprijs: € 2.50 per persoon; kinderen € 1,- 
 

 
Religieuze voorwerpen schenken? 
Wilt u religieuze voorwerpen schenken aan het museum 
de Crypte dan kan dit via T. 0485-511888 of via: 
info@parochie-martinus-gennep.nl 
De religieuze voorwerpen dienen in gave toestand te ver-
keren, dus zonder schade. 
 

Meehelpen in het museum? 
Het museum de Crypte zoekt vrijwilligers die een handje 
willen meehelpen, hetzij binnen het bestuur of de vrij-
willigersgroep. Met het bestuur vergaderen we een keer 
per jaar, met de hele groep ook nog eens een keer.  
De vrijwilligers letten in toerbeurten vanaf Pasen tot  
1 oktober, op zondag, op het museum. Heeft u interesse, 
laat het dan even weten aan pastoor Kessels via 0485-
511888 of via info@parochie-martinus-gennep.nl 
 

Huisbezoek pastoor 
 
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 spre-
ken. Pastoor Kessels komt graag bij u op bezoek.   
U kunt hem bereiken via 0485-511888  
of info@parochie-martinus-gennep.nl 
 
 

Elke woensdagmorgen  
H. Mis,  Aanbidding en Koffie! 

 
Paus Franciscus zei: “het gebed is het beste wapen dat 

we hebben, de grootste kracht van de kerk”. 
 
Daarom vieren we in de dagkapel (Martinuskerk) - om 
aan deze oproep te beantwoorden - iedere woensdag-
morgen om 9.00u de Eucharistie met daarna aanbidding 
van het Allerheiligste Sacrament. Aansluitend drinken we 
een kop koffie in het parochiezaaltje ernaast. Het zal u 
goed doen! Van harte welkom! 
 

 
 
 
Volgende edities 
 

In 2019 zal de Gennepenaar verschijnen op de data:  
17 april, 22 mei, 26 juni, 14 augustus, 25 september,  
30 oktober en 18 december. 
De kopij dient telkens in de week ervoor op de maandag 
te worden aangeleverd: voor de volgende editie is de 
deadline dus maandag 8 april. 
 
 
Kalender 2019 
 

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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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: Via pastoor, Niersdijk 1, 6 591 DL Gennep, T (0 485) 5118 88 
Internet: 
Uitvaarten: 
Kerkbijdrage: 
Andere bet.: 

www.sintmartinusgennep.nl E info@parochie-martinus-gennep.nl 
via pastoor 
NL 9 5  RABO 0135 036119 
NL 74 RABO 0135 0353 33 

St. Norbertuskerk, Norbertplein 1 Gennep 
Kantoor: Do 18.45-19 .45 u. in het kantoor van de kerk, Norbertplein 1, 6 591 XA Gennep 

T (0 485) 51 51 0 0  
Internet: 
Uitvaarten: 
Kerkbijdrage: 

www.norbertusparochie.nl E kerk@norbertusparochie.nl 
Via M 06 24 59 33 85 
NL 61 RABO 0140 6106 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koren en diensten 
 
Za 23-03 17.45 uur Norbertuskerk  Samenzang 
Zo 24-03 10:00 uur Martinuskerk  Samenzang 
 
Za 30-03 16.00 uur Norbertuskerk   Gebedsviering “Dichterbij” 

17.45 uur Norbertuskerk  Samenzang 
Zo 31-03 10:00 uur Martinuskerk  Samenzang 

14:00 uur             Martinuskerk   Concert Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach,  
opgeluisterd door Bach Collegium Rhenanum 

 
Za 06-04 17.45 uur Norbertuskerk  Jubileumviering 30 jaar koor Esperance 
Zo 07-04 10:00 uur Martinuskerk   Herenkoor 
 
Let op!!! De verdeling van de vieringen in de Goede Week is anders dan in de gewone weekenden,  
dus graag uw bijzondere aandacht zodat u niet aan een gesloten deur staat: 
 
Za 13-04 16.00 uur Norbertuskerk   Gebedsviering “Dichterbij” 
                            17.45 uur  Norbertuskerk  Palmpasenviering. Gezinsmis met het Kinderkoor 
Zo 14-04 10.00 uur Martinuskerk  Palmzondag. Samenzang 
 
Do 18-04 19.00 uur Martinuskerk  Witte Donderdag. Dameskoor 
Vr 19-04 14.30 uur Norbertuskerk  Goede Vrijdag. Kruiswegviering “Dichterbij” 
  15.00 uur Martinuskerk  Goede Vrijdag. Kruiswegviering 
  19.00 uur Martinuskerk  Goede Vrijdag. Herdenking lijden en sterven van de Heer 
 
Za 20-04 16.00 uur Norbertuskerk          Gebedsviering “Dichterbij” 

20.00 uur Martinuskerk  Paaswake. Dameskoor  
Zo 21-04   11.00 uur Norbertuskerk   Pasen. Gemengd koor en Gelegenheidskoor 
 
 

In memoriam 
 

 
Gerda  

Sanders-Schaap 
 

* 13-01-1923 
† 09-02-2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve familie en vrienden, 
 

Ik wil jullie bedanken voor alle liefde en 
zorg die ik van jullie heb gehad.  

Het was altijd zo gezellig als jullie  
op bezoek kwamen.  

Mijn gehoor was zo slecht en 
toch was ik van alles op de hoogte, 

dankzij de kladblok en pen  
die altijd op de tafel lagen.  

Nogmaals allemaal bedankt! 
 

Tante Sjer 
 
 
In memoriam 

 

Annie van Haren-Roosenboom 
* 03-10-1951 
† 02-03-2019 

 
 
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. 

 
 
Het Sacrament van de Ziekenzalving 
 
De zieken hebben in het bijzonder 
Gods aandacht en zorg, en daar-
mee 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 berei-
ken, 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 over-
ledene, 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 Eucharistie-
viering vermeld. Het is een gebruik om voor een mis-
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 aan-
vragen.  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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Wat vieren we eigenlijk  
in de Goede Week? 

 
Palmzondag 14 april 

Op Palmzondag, zeven dagen voor Pasen en tevens het 
begin van de Goede Week (daarom ook wel Passie-
zondag genoemd), wordt de intocht van Jezus in Jeruza-
lem herdacht, waarbij Hij met palmtakken werd begroet. 
Ook nu nog worden takjes van palmbomen gezegend en 
uitgereikt om thuis achter de kruisbeelden te steken. 
Kinderen brengen in de Gezinsmis op 13 april om 17.45 
uur in de Norbertuskerk hun Palmpasenstok mee in kruis-
vorm. Op Palmzondag 14 april is er om 10.00 uur in de 
Martinuskerk een H. Mis, waarin de palmtakjes worden 
gezegend en het Lijdensverhaal van Jezus Christus wordt 
voorgelezen. 
 

Biechtgelegenheid 
God wil de onnodige ballast van ons wegnemen en een 
nieuw begin maken, Hij wil onze zonden vergeven. De 
Veertigdagentijd is de tijd bij uitstek om het sacrament 
van boete en verzoening te ontvangen, om innerlijk met 
een zuiver hart Pasen te vieren. U heeft de hele Veertig-
dagentijd de gelegenheid om hiervoor een afspraak te 
maken met pastoor. Tel. nr. 0485-511888 
 

Woensdag 17 april: Chrismamis in Roermond 
Op de vooravond van Witte Donderdag worden het 
chrisma en de andere heilige oliën door de bisschop 
gewijd, om daarna over de verschillende parochies van 
ons bisdom verspreid te worden. Deze heilige oliën zijn 
een teken van de genadewerking van Christus, door zijn 
Geest, en worden gebruikt bij de bediening van de 
sacramenten als doopsel, vormsel en ziekenzalving. Ook 
wordt het chrisma gebruikt bij de wijding van een 
priester of een bisschop. Deze Chrismamis begint om 
19.00 uur in de kathedraal van Roermond.  
 

Witte Donderdag 18 april 
Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht 
wordt het paasmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn 
kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste 
Avondmaal stelde Jezus de sacramenten van Eucharistie 
en Priesterschap in. De dag is vernoemd naar zijn litur-
gische kleur: “wit”. De witte kleur verwijst naar het 
overwinnende licht van Jezus Christus, dat onder ons zal 
blijven: het Nieuwe Verbond in zijn Lichaam en Bloed. De 
liefdevolle zelfgave van Jezus, terwille van onze verlos-
sing, drukte Hij uit in de voetwassing van zijn leerlingen. 
Dit gebaar van de voetwassing wordt in de Witte Donder-
dagmis door de priester herhaald. Met deze avondmis 
van Witte Donderdag begint het Driedaagse Paasfeest, 
ook wel Paastriduüm genoemd.  

Goede Vrijdag 19 april 
Op deze dag herdenken we het lijden en sterven van 
Christus, voor onze verlossing. Het is een dag van vasten 
en onthouding. We herdenken dat ook ons leven soms 
wordt getroffen door verdriet en leed. Gelukkig wordt 
zichtbaar dat God met mensen meetrekt, dat liefde en 
goedheid sterker zijn dan dood en verdriet!  
 

• U bent van harte uitgenodigd voor een bijzon-
dere Kruiswegviering in de Norbertuskerk op 
vrijdag 19 april a.s. om 14.30 uur. Aan de hand 
van geprojecteerde beelden staan we stil bij dit 
bijzonder menselijke verhaal. Er is gelegenheid 
tot een bloemenhulde aan de voet van het kruis. 

• U bent van harte welkom om 15.00 uur in de 
Martinuskerk waar we samen de Kruisweg 
bidden. In de Kruisweg worden de 14 fases (of 
staties) herdacht - met overweging, zang en 
gebed - van de kruisweg die Jezus moest gaan, 
vanaf zijn terdoodveroordeling tot aan zijn 
graflegging.  
 

Om 19.00 uur in de Martinuskerk is er de gedachtenis-
viering van het lijden en sterven van de Heer. In stilte 
wordt deze viering begonnen. Na de lezingen, onder 
meer die van de profeet Jesaja over de lijdende Dienaar 
van de Heer, wordt het Lijdensverhaal van Christus ge-
lezen, volgens de evangelist Johannes. Vervolgens zijn er 
de uitgebreide voorbeden voor Kerk en wereld en is er de 
verering van het Kruis. 
 

Paaszaterdag 20 april 
Om 20.00u vieren we in de Martinuskerk de Paaswake. 
Met het paasvuur wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken 
en binnen gebracht: teken van de verrezen Christus, die 
zijn licht op ons overdraagt. In een uitgebreide serie 
Bijbellezingen wordt de geschiedenis van God met de 
mensen gevolgd, vanaf de schepping tot en met de 
Verrijzenis, die de aanvang is van Gods nieuwe en defini-
tieve schepping. Tijdens de Paaswake worden nieuwe 
volwassen gelovigen worden gedoopt, terwijl alle aan-
wezigen het geloof van hun eigen doopsel hernieuwen. 
Daarna wordt op feestelijke wijze de Eucharistie gevierd, 
waarin de verrezen Christus met zijn lichaam en bloed 
onder ons blijft en ons voedt. 
 

Paaszondag 21 april 
Van harte welkom om op deze zondag samen Pasen te 
vieren. Dat doen we om 11.00u in de Norbertuskerk. Het 
Hoogfeest van Pasen staat in het teken van de vreugde 
over Christus’ verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de 
vergeving der zonden en de toegang tot een nieuw en 
eeuwig leven. Aan het begin van de viering worden de 
gelovigen besprenkeld met water dat tijdens de Paas-
wake gewijd is. 
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De Gouden draad (6)  
 
Doe jij ook iets aan de Vasten? Tegenwoordig heb 
je de actie ‘ Ik Pas’, 40 dagen geen druppel alcohol. 
Vasten en boetedoening zijn begrippen die we 
eigenlijk niet meer kennen, laat staan toepassen. 
Vasten kun je doen om slanker te worden, maar 
‘boetedoening’ is iets van een andere eeuw.  
 
Maar toch… Jezus leert ons bidden: “Vergeef ons onze 
schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven” 
of “zoals wij vergeven aan onze schuldenaren”. Eerst gaat 
het over onze eigen schuld, dan pas over die van een 
ander. Dat is cruciaal. Je vraagt om vergeving en dat 
moet iemand anders jou geven.    
          

                  
Voel jij  je wel eens echt schuldig? Voor onszelf gelden 
toch altijd de verzachtende omstandigheden. Je begrijpt 
waarom het zo fout ging. Maar vaak bij een sterfgeval 
van een dierbare denk je: had ik dit maar gezegd of dat 
gedaan. Vooral bij zo’n onherroepelijke dood, zie je heel 
scherp in wat je hebt nagelaten. Jezelf vergeven, als je 
eerlijk in de spiegel, kijkt is niet zo eenvoudig.  
 

 

Dat jijzelf nou zo stom kon zijn, dat jijzelf nou zo’n 
verkeerde beslissing hebt genomen, dat jijzelf die ander 
hebt belogen,dat je jezelf zo erg kon laten gaan…                                                              
Maar hoe zal dat toch met de mensen gaan, die de gru-
welijkste situaties hebben meegemaakt: de Holocaust, de 
conflicten en tragedies van Bosnië, Rwanda, of in Zuid-
Afrika? Hoe kun je jezelf na al die misdaden nog ooit 
vergeven? En hoe kun je als slachtoffer die misdadiger(s) 
ooit vergeven? Jezus bad zelfs, toen hij onschuldig aan 
het kruis vastgenageld was, voor zijn beulen: “God, ver-
geef het  hun, want ze weten niet wat ze doen”.  
 
Nelson Mandela die jarenlang onterecht in de beruchte 
gevangenis Robbeneiland zat, schreef: “Loslaten bete-
kent niet dat het me niet uitmaakt, het betekent dat ik 
het niet voor iemand anders kan doen. Loslaten betekent 
niet mijzelf afsluiten, het is het besef dat ik een ander 
niet kan beheersen. Loslaten betekent machteloos toe-
geven, wat betekent dat ik het resultaat niet in handen 
heb. 

 
Loslaten betekent niet in het middelpunt staan en alles 
beheersen, maar anderen toestaan hun eigen weg te 
gaan. Loslaten betekent niet treiteren, schelden of ruzie 
maken, maar zoeken naar eigen tekortkomingen en die 
verbeteren. Loslaten betekent niet alles naar eigen hand 
zetten, maar elke dag nemen zoals die komt. Loslaten is 
niet spijt hebben van het verleden, maar erdoor groeien 
in leven, in het hier en nu. Loslaten betekent niet oor-
delen, maar de ander toelaten mens te zijn. Loslaten 
betekent niet ontkennen. Loslaten betekent niet zorgen 
voor, maar geven om. Loslaten betekent minder vrezen 
en meer beminnen”.                                                                                         
 

Jezus zegt: Bidt God die Liefde is 
om vergeving zodat jij een ander ook kunt 
vergeven. Dat is verder-geven, zodat het 

leven weer door kan stromen.  
Wat een prachtig vrij mens wordt je dan!                                                                                             

 
Annette Jetten-Sevriens 
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31  MAART  2019   14.00 UUR 
MARTINUS KERK, GENNEP (NL) 

ZU ID-OO STW A L 33,  6591  DK GEN N E P   

MATTHÄUS-PASSION  
JOHANN SEBASTIAN BACH 

 

KARIN SCHULTE   SOPRAAN 

MEREL VAN SCHIE   ALT 

DOLF DRABBELS   TENOR (ARIA'S) 

JANKO FRAANJE   BAS  (ARIA'S) 

ERIK JANSE    TENOR (EVANGELIST) 

JELLE DRAIJER   BAS  (JESUS) 

 

 

JEUGDKOOR "DE ULFTSE NACHTEGALEN" ULFT (NL) 

(DIRIGENT BEN SIMMES) 

 

 

VOCAAL- EN INSTRUMENTAAL-ENSEMBLE 
BACH COLLEGIUM RHENANUM 

 
 

DIRIGENT HANS LINNARTZ 
 

     
     

Kaarten à € 20.- (Midden) en € 15.- (Zijkant) met reductie € 12,50  
Duitsland Kleve  Boekhandel Hintzen, Hagsche Str. 46 
  Goch   Boekhandel Am Markt, Frauenstr. 1 
Nederland  Gennep Boekhandel Bruna, Zandstraat 56B 
Kassa op de dag aan de kerk 
via Internet: www.bach-collegium-rhenanum.de  

 

Veranstalter: Liemers-Niederrhein e.V. 
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OLH slaapt nooit!/Gebed verhoord na 66 weken 
Hotel de Kroon  

gaat over in andere handen 
 

GENNEP.(jn) ‘De tijd gaat snel als je leuke dingen doet, 
zegt men wel eens.’ Toon von der Haar van Hotel de 
Kroon schreef dit in het voorwoord van het jubileum-
boek t.g.v. 25 jaar Hotel de Kroon in 2009. En hij ver-
volgt: ‘Toen Marian en ik in 1984 het hotel openden 
stonden we er niet bij stil dat ik 25 jaar later dit voor-
woord zou schrijven.’ Inmiddels zijn we al weer 10 jaar 
verder en zijn beide bezig hun laatste hoofdstuk te 
schrijven over Hotel de Kroon. Als ze 31 maart a.s. 
samen met Dorien als eigenaar voor de laatste keer de 
deur achter zich dicht trekken kan achter dat hoofdstuk 
een punt gezet worden en begint een geheel ‘nieuw’ 
leven. 

 
Maar eerst wordt er nog uitbundig afscheid genomen 
van de gasten, vrienden, clubkes, verenigingen etc. die 
ze al die jaren met veel plezier hebben mogen ont-
vangen. Dat gebeurt op zondag 24 maart a.s. tussen 
14:00 en 18:00u in het café van Hotel de Kroon. Dus, als 
u zich geroepen voelt, wees welkom! 

Om terug te komen op dat laatste hoofdstuk; dat be-
gint waarschijnlijk op de elfde van de elfde in 2017. 
Tijdens de avondmis in de Martinuskerk krijgt Toon ‘de 
Kroon’ zoals hij beter bekend staat, nl. de gelegenheid 
een geheel eigen invulling te geven aan de voorbeden. 
Het was dat jaar precies 33 (3 x 11) jaar geleden dat 
Toon en Marian de zaak hadden overgenomen en nu 
beiden nadachten over een leven na/zonder Hotel de 
Kroon werd bekeken of er liefhebbers waren die ‘de 
Kroon’ over wilden nemen. En omdat dat niet zo 1-2-3 
vlotte, deed Toon een duit in het zakje door de 
voorbeden hiervoor te gebruiken. Dat ging (in vol 
carnavalsornaat!) als volgt: 
 

Lieve Heer, wi.j da.nke alle minse 
die al 33 jaor bi.j o.ns ien de Kroon 
gekomme zien en wi.j da.nke Ôw 
dat we dit jaorelang ien goeie 
gezondheid hèbbe meuge en kunne 
doen. Mar doe ons dit alsteblief nie 
nog ens 33 jaor an. Laot o.ns 
daorvör bidde! 
Allen: Heer onze God, wi.j bidde 
Ôw, verheur TOON. 
 

U ziet het al in de kop: OLH heeft Toon zoals hij vroeg 
na de eerste 33 jaar niet nog eens 33 jaar laten wachten, 
nee hij heeft er gewoon 2 x 33 weken van gemaakt. En 
wat heeft dat getal 33 nu weer te betekenen? Dat was 
de leeftijd van Jezus toen hij stierf.  
En op het moment dat ik dit schrijf zijn we 33 dagen 
verwijderd van het Paasfeest. Toeval? Neen, hier geloof 
ik in! 
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een geheel eigen invulling te geven aan de voorbeden. 
Het was dat jaar precies 33 (3 x 11) jaar geleden dat 
Toon en Marian de zaak hadden overgenomen en nu 
beiden nadachten over een leven na/zonder Hotel de 
Kroon werd bekeken of er liefhebbers waren die ‘de 
Kroon’ over wilden nemen. En omdat dat niet zo 1-2-3 
vlotte, deed Toon een duit in het zakje door de 
voorbeden hiervoor te gebruiken. Dat ging (in vol 
carnavalsornaat!) als volgt: 
 

Lieve Heer, wi.j da.nke alle minse 
die al 33 jaor bi.j o.ns ien de Kroon 
gekomme zien en wi.j da.nke Ôw 
dat we dit jaorelang ien goeie 
gezondheid hèbbe meuge en kunne 
doen. Mar doe ons dit alsteblief nie 
nog ens 33 jaor an. Laot o.ns 
daorvör bidde! 
Allen: Heer onze God, wi.j bidde 
Ôw, verheur TOON. 
 

U ziet het al in de kop: OLH heeft Toon zoals hij vroeg 
na de eerste 33 jaar niet nog eens 33 jaar laten wachten, 
nee hij heeft er gewoon 2 x 33 weken van gemaakt. En 
wat heeft dat getal 33 nu weer te betekenen? Dat was 
de leeftijd van Jezus toen hij stierf.  
En op het moment dat ik dit schrijf zijn we 33 dagen 
verwijderd van het Paasfeest. Toeval? Neen, hier geloof 
ik in! 
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