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St. Norbertusparochie
In deze editie o.a.:

Inzegening 17e eeuws
kabinetorgel

Gennep

St. Martinusparochie

Leven in de brouwerij, bouwen aan toekomst!
We hebben Pasen gevierd; het feest van nieuw leven, nieuw begin. Hoe mooi kerkzijn kan zijn blijkt bij de verschillende kanten van het leven, zoals u die ook in deze
Gennepenaar aantreft. We zien foto’s van Doop, Communie en Vormsel; we lezen
een verslag van een samenkomst van ouders en van de inzegening van een 17eeeuws kabinetorgel. Ook respectvolle terugblikken trekken onze aandacht; een
terugblik op het feest en het leven van de oudste vrijwilliger van onze parochie,
deken Huisman; in-memoriams van dierbaren, die ons te vroeg zijn ontvallen;
herinneringen aan Groesbeekse misdienaarsjaren. Ook zien we weer mooie plannen
rond dauwtrappen en de 25e editie van de autozegening.
Het “instituut Kerk” is geen doel op zich; het is een instrument om contact tussen
mensen onderling en met God te bevorderen, om ons zelf op het persoonlijke vlak
spiritueel te verdiepen. Onze paus Franciscus is daar een aansprekend voorbeeld van:
het gaat hem niet om het instituut, maar dankzij het instituut dat hem paus heeft
gemaakt heeft hij een podium om de liefdesboodschap uit te dragen in een vaak veel
te harde wereld.
Heeft deze Kerk toekomst? Ooievaars hebben alleen toekomst, als ze hun jongen
geboren laten worden én een plaats laten houden in hun nest, totdat ze zelf hun
vleugels uit kunnen slaan. Een parochie heef toekomst wanneer we kinderen weer
de kans geven het mooie te ontdekken.

Mooie plannen rond
dauwtrappen

90e verjaardagsfeest van
deken Huisman

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

Na het schitterende project “zingen in de klas” hebben we de stoute schoenen
aangetrokken en Jacqueline Fijnaut gevraagd een kinderkoor op te richten. Op 15
mei was de eerste inlooprepetitie: van de 21 kinderen die kwamen (foto) gaf ¾ aan
volgende week weer terug te willen komen. Daarom repeteren we iedere donderdag
(behalve Hemelvaart) van 15.30-16.30 uur in het zaaltje van de pastorie, rechts naast
de Martinuskerk. Ook andere kinderen zijn van harte welkom om eens vrijblijvend te
komen meezingen. De eerste uitvoering is voorzien voor de dankviering van
communicanten en vormelingen op zondag 29 juni om 10.00 uur, dezelfde zondag
dat ook aansluitend de autozegening zal zijn.
Laten we samen bouwen aan de toekomst, ook andere goede ideeën zijn welkom!
Pastoor Bouman

Mei / juni 2014
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Gedoopt

Jorja Koster, dochter van Arjan Koster en Joke den Elsen,
Weverstraat.

Lisa en Anna Gerrits, dochters van Pedro Gerrits en
Anneke Hoogeveen, Lijsterstraat.

Vormelingen in actie

Jasmijn Houben, dochter van Sander Houben en Manon
Bindels, zusje van Jort, Molenstraat.

Het derde groepje vormelingen heeft ook de Mis
gediend, twee nu nog te gaan. Verschillende vormelingen
bevalt dit zo goed, dat ze aan hebben gegeven best vaker
te willen misdienen. Super!

Deken Huisman 90 jaar: proficiat!

Pippa Voss, dochter van Jacco Voss en Daisy Voss, zusje
van Pam, Brugstraat.

(zie verder blz. 3)
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(vervolg van pagina 2)
Op de foto van pagina 2 wordt deken Huisman
gefeliciteerd door deken Smeets van het dekenaat
Venray-Gennep. Eén van de velen die hem kwam
feliciteren, een feest van ontmoeting!
Even daarvoor was de ochtend al bijzonder begonnen
toen “de Lange”, zo vaak ook zijn metgezel bij de
carnaval, hem thuis was komen ophalen. Bij de kerk werd
hij opgewacht door het Gilde, dat hem feestelijk ontving.

In de kerk werd hij begroet door oud-kapelaan van
Horne, nu pastoor in Wanssum en Blitterswijck, en door
zijn acolieten en ondergetekende.

diverse achtergronden, die met elkaar deelden dat ze dit
jaar allemaal een tiental vierden of al bereikt hadden, dus
10 – 20 – 30 (en zo verder) waren of nog zouden worden.
Zij lazen lezingen en voorbeden, spraken eigen
gedachten uit of brachten de gaven aan.
Meermalen kwam deken Huisman natuurlijk zelf aan het
woord. Het ijs was al gebroken bij één van de eerste
opmerkingen: hij vertelde over de beschermengel
achterop de fiets, “die regelt het verkeer uitstekend!”
De kern van zijn boodschap werd duidelijk verwoord
tijdens de preek, waarin hij een vurig pleidooi hield: de

kerk van vroeger is weg, en hoeft ook niet terug te
komen. Geen regels en macht, maar een kerk moet een
kerk van mensen zijn!

Het feestcomité had de Mis op zijn wens cachet gegeven
door de samenzang te bevorderen, naast de vaste
gezangen door het Dameskoor en orgelbegeleiding van
Steven Gerrits en Frans Meeuws.
Ondanks het matige weer (de deken zegt het goede weer
nooit in eigenbelang te kunnen regelen!) werd het in de
tuin een gezellige drukte. Met dank aan de harmonie;
aan Foto Ben die op de dinsdagmarkt stroopwafels
maakt en door deken Huisman was gevraagd dit ook op
zijn feest te komen doen; met dank aan alle vrijwilligers
die gevraagd of zelfs spontaan de handen uit de mouwen
staken om de ongeveer 400 aanwezigen van koffie of een
drankje te voorzien. Daarmee werd het voor de oudste
vrijwilliger en voor de hele parochiegemeenschap een
stralende dag!
Maar natuurlijk waren er ook verrassingen. Zo waren
dankzij Dory Murray parochianen verzameld van hele

Pastoor Bouman.
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met de schoonmaakgroep aan de slag ging in diezelfde
Norbertuskerk. Een toezegging die hij vele jaren waar
heeft gemaakt!

* 3-1-1951 † 19-4-2014
Henny, geboren in Huissen bij Arnhem, woonde sinds
1997 met haar partner Michiel met veel plezier in het
centrum van Gennep. Henny was de administratieve
schakel voor een aantal bedrijven van haar broer. Die
administratieve vaardigheid legde ze ook aan de dag als
vrijwilligster bij diverse Gennepse organisaties. Met name
bij de lokale omroep waarvoor zij enige tijd de
boekhouding deed en bij de OVG waarvan zij enkele
jaren de penningmeester was en van waaruit zij de
toenmalige voorzitter Mat Knapen financieel en
administratief hielp het evenement Summmertime op te
zetten.
In haar vrije tijd was Henny vooral supporter van
voetbalclub Vitesse in Arnhem. Naast reizen en muziek
waren haar favoriete hobby’s vooral de fotografie en de
genealogie (stamboomonderzoek).
Na een kort maar hevig ziekbed is Henny vroeg in de
ochtend op Stille Paaszaterdag (19 april) overleden.
Zij is bij haar ouders op de begraafplaats in Huissen
begraven.
Michiel van Oeffelen.

In memoriam Jan van Ginkel
Als kerkbestuur willen we Jan bijzonder danken voor zijn
inzet voor onze parochies. Altijd steunde hij zijn
echtgenote Tonnie bij haar grote hobby, het zingen in
onze Norbertuskerk.
Na zijn pensionering wist hij haar en velen te verrassen
door aan te bieden om met haar mee te gaan wanneer ze

* 3-6-1930 † 10-5-2014
Zo willen wij Jan, Pap, Opa herinneren:
Jan, bedankt voor 61 mooie jaren.
Pap, je bent altijd goed voor ons geweest!
Bedankt voor alles!
Opa, voetballen was onze hobby.
Ik zal je missen.
Lieve Opa, ik zal je nooit vergeten en zal
altijd trots blijven dat ik jou kleinzoon
heb mogen zijn.
Die snoeptrommel moet leeg.
Opa je hebt ons altijd ‘lekker’ verwend.
Opa, bedankt voor alle mooie jaren!
En ik zal jou en je verwennerijen zeker
gaan missen!
Opa, we bellen nog.
Levensgenieter.
Bedankt dat ik je kleindochter mocht zijn.
Ik blijf alle momenten samen koesteren.
Bedankt.
Tonnie van Ginkel-Raijmakers, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind.

5

De Gennepenaar

Dankwoord deken Huisman
De gezamenlijke viering van mijn 90e verjaardag was in
en buiten de kerk een unieke gebeurtenis. Er waren veel
meer mensen dan verwacht en van allerlei pluimage: één
grote familie. Dank zij de bezielende leiding van het
kerkbestuur met de pastoor als regisseur hebben velen
zich op een bijzondere manier voor dit feest ingezet. Dit
alles vervult mij met een onuitwisbare dankbaarheid. Het
om de mond smeren met stroop werd een onvergetelijk
slot. Ondertussen ben ik nog dagelijks bezig met het
doornemen van de brieven en het uitpakken van de
cadeaus.
U hebt mij 10 jaar jonger gemaakt!

Het laatste stuk loop ik op blote voeten, zoals men dat
ook in de Middeleeuwen al deed.
Aangekomen op de Iesheuvel zullen de Duitse
parochianen van uit Hommersum al aangekomen zijn en
zal de H. Mis worden opgedragen.

Deken Huisman.

Dauwtrappen in Gennep !
Uniek, gezellig, bijzonder en stijlvol.
De mensen die elk jaar meegaan met het “Gennepse
dauwtrappen” zijn het er helemaal over eens, je moet
het een keer mee gemaakt hebben, dan kun je er ook
over meepraten.
Dit jaar voor de 14e keer staat het weer te gebeuren op
Hemelvaartmorgen.
Op deze bijzondere DONDERDAGMORGEN staan we
’s morgens om 7.00 uur aan de Niersdijk, bij pastoor
Bouman voor de deur om hem uit te nodigen mee te
gaan. Hij heeft de uitnodiging helemaal niet nodig, want
hij staat al lang klaar om te starten…
Van sommigen hoor je wel eens: om 7.00 uur ’s morgens,
das wel erg vroeg! Mijn antwoord is dan altijd: “Och, als
je er eenmaal uit bent, merk je dat niet meer”.
Een ander zegt: ik kan niet meer zo ver lopen! Daarop
heb ik maar één antwoord: ”Je bent ook van harte
welkom met de fiets of auto” en bij Mat Janssen op d’n
“Iesheuvel” kun je gratis parkeren. Je krijgt er na afloop
zelfs nog gratis koffie en een broodje bij. Beschikbaar
gesteld door een heel SNELLEN Gennepse Horeca
groothandel.
Als de 90 jarige Em. Deken Huisman ook nog “acte de
présence “ geeft, dan heeft niemand meer een reden om
weg te blijven.
Pastoor Bouman zal onderweg de landerijen zegenen en
het moet gezegd: de lekkerste aardbeien komen uit de
Looi.
Onderweg van de Niersdijk naar Mat Janssen op de
Iesheuvel, heb ik de eer om als IVN natuurgids te
vertellen over alle leuke dingen in de natuur, die we
onderweg tegenkomen. Bijvoorbeeld: knientjes,
bluumkes,
plè.ntjes,
bömkes,
bouwménnekes,
bèèjmezen en nog veul meer kruupgerei!

De bekende muzikale familie Beumeler zal ook dit jaar,
tot veel plezier van de deelnemers aan de openluchtmis,
weer zorgen voor de muzikale omlijsting. Het “Onze
Vader” en het “Vater Unser “ zullen weer gelijktijdig
klinken!
Jan Eikholt (Gzn.)

Agenda relevante data
Do 29-05 07.00
08.30
Zo 08-06
Zo 22-06 10.00
Zo 29-06 10.00
11.00
Zo 17-08 10.00
Za
Zo
Zo
Zo
Za
Zo
Zo

30-08
07-09
14-09
05-10
01-11
02-11
09-11

10.00
10.00
17.45
15.00

Za 29-11
Vr 12-12

Dauwtrappen Hemelvaart
Mis Hemelvaart na dauwtrappen
Pinksteren
H. Vormsel beide parochies
Dankviering Communie en Vormsel
Autozegening
Mis kapel Groes b.g.v.
Maria-ten-Hemelopneming
Tuinsale museum de Crypte
Voettocht Kranenburg
Zonnebloemmis
Gezinsmis Dierendag
Norbertuskerk Allerzielen
Martinuskerk Allerzielen
Vrijwilligersdag beide parochies
Gilde: Sint Martinus
Gezinsmis Adventskransen
Kersttocht in Zuid

Kinderkoor
Iedere donderdag (buiten schoolvakanties):
repetitie 15.30-16.30 uur zaaltje pastorie Martinuskerk.

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
Za
Za
Za
Za
Za
Zo

24-05
24-05
31-05
07-06
14-06
21-06
22-06

17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
10.00 uur

Koor Esperance
Koor Esperance
Gelegenheidskoor
Gemengd koor
Koor Esperance
Samenzang
Vormselviering van beide parochies is de
St. Martinuskerk met als vormheer vicaris-generaal
Mgr. H. Schnackers
Za
28-06 17.45 uur
Gelegenheidskoor
Iedere zaterdag is in onze kerk om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale
dienst van Dichterbij.

Eerste H. Communie: foto volgende keer

Za 17.45 u.

De Gennepenaar probeert zo actueel mogelijk te zijn, maar laveert in de planning
langs verschillende gebeurtenissen. Het maken, vermenigvuldigen en verspreiden
neemt ongeveer een week in beslag; voor de kleurenpagina’s is de doorlooptijd nog
net iets langer. Dat betekent dat op het moment van voorbereiden nét de eerste
repetitie van het kinderkoor is geweest; dat kan nog mee. Maar de eerste H.
Communie van de Norbertusparochie valt precies in de periode van
vermenigvuldigen. Daarom ziet u in het middendeel nog de foto van de
voorstellingsmis, niet van de Communie zelf. Deze zal dus pas in de volgende editie
worden geplaatst.

Kerkbijdragen:

Kerkbijdragen

Website:
www.norbertusparochie.nl

Vaste mistijd:

NL61 RABO 0140 6106 42

Misintenties:
Via kantoor, kosten € 18,Vermelding:
zie wekelijkse in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken:
Via pastoor

Uitvaarten:
Via M 06 24 59 33 85

U kunt de parochie steunen door het storten van uw kerkbijdrage, of uw bank te
machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand een bedrag over te
boeken op een van de volgende bankrekeningen t.n.v. Parochie St. Norbertus,
Rabobank: NL61 RABO 0140 6106 42 of ING: NL36 INGB 0004 4486 65
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!

Bereikbaarheid van uw parochie
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,
6591 DL Gennep. T 511888 of email hbouman@plex.nl .
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur zijn leden van het kerkbestuur
aanwezig in de pastorie De Heistolp, Norbertplein 18, T 51 51 00.
E-mailadres van de parochie:
kerk@norbertusparochie.nl
Website:
http://www.norbertusparochie.nl

De Gennepenaar
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Onderweg naar het Vormsel op 22 juni

Boven v.l.n.r.: Jori Beelen – Aaliyah Niessen – Lisa Rutten – Evelien Fijnaut – Simon Daals
Midden: Jim Brouwers – Lisa van Schijndel – Imke Janssen – Gwen Vervoort – Marloes Peters – Hélène Franken
Onder: Pieter Lamers – Thom Rutten – Sjuul Hermsen – Indy Artz – Jennifer Noij - Tim van Duijnhoven – Remco Braks

23 april afsluiting project “Zingen in de klas”
Ter afsluiting van het project zongen 200 (!) kinderen samen met het Genneps Vocaal Ensemble, koor St. Caecilia
(Ottersum) en kinderkoor KiKoJa (Ottersum) in onze Martinuskerk. Eén groot feest, dat naar meer doet smaken!
Hartelijk dank aan de hele organisatie en heel in het bijzonder aan Jacqueline Fijnaut!
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Eerste H. Communie 27 april: Martinuskerk

Boven v.l.n.r.: Julia Konings –Leslie Plum – Donna Lamers – Noah Weren-Rio – Bernardo Every – Dewi Surig
Midden: Mike Teunesen – Siem Gerrits – Jordy van Lierop – Vera Kersten – Freek Spikmans –Chiem Noij
Onder: Gijs Janssen – Faith Cartwright – Jet Spikmans – Luna Grens – Roque Weren-Rio – Pim van Lokven

Onderweg naar de eerst H. Communie 18 mei: Norbertuskerk

Boven v.l.n.r.: Jorn Geutjes, Djoey Noij, Ravin Jansen, Daniël Bäumler, Imke Brouwers, Kimberly Luijpers, Sid Smits
Onder: Isa Wessels, Lisa Gerrits, Juul Schoenmakers, Joran Busser, Fleur Janssen, Joep Voots, Bram Weijers, Maartje Janssen,
Cléo Smits, Neele Weijers.

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
Do

24-05 19.00
25-05 10.00
29-05 08.30

Za
Zo
Za
Zo
Ma
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

31-05
01-06
07-06
08-06
09-06
14-06
15-06
21-06
22-06
28-06
29-06

Gospelkoor New Spirit uit Cuijk
Samenzang
Mis bij d’n Iesheuvel i.v.m. dauwtrappen,
zang fam. Beumeler
GEEN H. MIS
Samenzang
Samenzang
Vooravond Pinksteren m.m.v. Harmonie
Pinksteren, Dames- en Herenkoor
Tweede Pinksterdag, Samenzang
Samenzang
Samenzang
Samenzang
H. Vormsel
Dameskoor
Dankviering Communie en Vormsel mmv kinderkoor,
Daarna Autozegening.

10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00

Zie pastoor

Kerkbijdragen en collectes

Website:
www.sintmartinusgennep.nl

Kerkbijdrage april
Totaal 2014

Vaste mistijden:

Oproep i.v.m. vervallen grafrechten per 31.12.2014

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

Kerkbijdragen:
NL95 RABO 0135 0361 19

Andere betalingen:

€
€

1.849,68
8.989,00

Collectes april €
Totaal 2014
€

922,43
2.822,80

Betreft: Graf nr. L 14.202 waarin begraven: H. Basten, W. Noij en B. Basten
De onlangs aangeschreven contactpersoon Th. Basten reageerde niet op deze
brieven. Nu blijkt, volgens buren, dat hij al zo’n 5 jaar geleden is overleden, men weet
ook dat er een dochter moet zijn die in Almere woont (geen verdere info).
Wie kent deze familie Th. Basten, laatst bekende adres: van Loonstraat 23 in Gennep.
Gaarne een reactie naar de pastorie, telefoon 51 18 88 of naar Financiële
Administratie Parochie H. Martinus, T 32 4 282.

NL 74 RABO 0135 0353 33

L.H.J. van Schayk

Misintenties:

Aanpassing blauwe zone parkeerplaats Martinushof

Via pastorie, kosten € 18,Vermelding:
zie wekelijks in de
Maas- en Niersbode

Dopen, huwelijken,
uitvaarten:
Via pastoor

Als gevolg van de vestiging van de ALDI aan de Martinushof wordt de parkeerplaats
anders ingedeeld. Eerst was er alleen een blauwe zone voor de kerk; nu wordt de
blauwe zone uitgebreid tot de volgende doorsteek. Alleen voor de school, dus meer
richting de Niers, kan nog onbeperkt worden geparkeerd. Iets om rekening mee te
houden!

De Gennepenaar

Inzegening kabinetorgel

Onder grote publieke belangstelling werd het 18e-eeuws
gerestaureerde kabinetorgel plechtig gezegend en in
gebruik genomen met een orgelconcert door Jo Louppen.

Om de restauratie van het kabinetorgel financieel
mogelijk te maken is er een restauratiecomité opgericht
dat zich heeft ingezet voor de fondsenwerving ten
behoeve van het restauratieproject.
Mede vanwege het unieke karakter van het instrument
mogen we spreken van een succesvolle fondsenwerving
en dus een uniek resultaat, waar Gennep trots op mag
zijn!
Een gulle gever, groot orgelliefhebber die graag anoniem
wil blijven, heeft een meer dan substantiële donatie in
het restauratiefonds gedaan. Zonder hem was deze
restauratie niet mogelijk geweest! Wij danken hem en
andere particulieren die ook hun bijdragen gaven.
Voor de uitvoering danken wij heel bijzonder:
• Frans Meeuws, de kartrekker van het project;
• Rogér van Dijk, orgeladviseur KKOR;
• Verschueren Orgelbouw Heythuysen B.V. voor
de vakkundige restauratie en de constructieve
samenwerking.
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Het restauratiecomité bedankt mede namens het
kerkbestuur daarnaast de navolgende instanties wier
donaties de restauratie mede mogelijk hebben gemaakt:
• Het Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling
Limburg, Maastricht;
• Kattendijke Druckerstichting;
• Het Olga Heldring Fonds, Amsterdam;
• De Meindersma-Siebenga Stichting, Molenend;
• Stichting tot behoud van het Nederlandse Orgel
Elburg;
• Stichting Bonhomme Tielens, Maastricht;
• Het Bisdom Roermond.
Namens het kerkbestuur,
Pastoor Bouman

Vieringen Norbertushof
De lang verwachte verhuizing van de Norbertushof naar
de nieuwbouw heeft zowel voor de bewoners als voor de
personeelsleden heel wat gevolgen. Op hoge leeftijd toch
nog een keer verhuizen valt niet mee, hoe mooi de
nieuwbouw er ook uit ziet!
Binnen Pantein probeert men alles wat er bij zo’n
verhuizing komt kijken zo goed mogelijk te laten
verlopen. Maar men loopt ook tegen allerlei zaken op,
die pas in de praktijk opgelost kunnen worden. Zo is de
vaste Mistijd van maandag 10.15 uur lastig, omdat de
nieuwe gemeenschapsruimte een open keuken kent,
waarin ’s morgens het middageten wordt bereid.
In goed overleg wordt bezien waar en op welke tijd de H.
Mis doorgang kan vinden. We houden u op de hoogte!

Pastoor Schols krijgt er 3 parochies bij
De bisschop van Bisdom Roermond heeft onlangs
besloten om per 1 juni a.s. pastoor René Schols te
benoemen tot pastoor van de parochies van Middelaar,
Mook en Molenhoek. Pastoor Schols blijft pastoor van de
parochies van Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek.
Met andere woorden, met ingang van 1 juni 2014 is René
Schols pastoor van de zes noordelijkste parochies van het
bisdom. Bij zijn werkzaamheden als pastoor wordt hij
bijgestaan door de eerwaarde heer Martinus Rijs die per
dezelfde datum wordt benoemd als kapelaan en gaat
wonen in de pastorie van Mook.
Voor wat betreft de priesterlijke, pastorale taken is de
kapelaans functie niet wezenlijk verschillend ten opzichte
van die van een pastoor. Het grote verschil is dat een
pastoor de voorzitter is van een kerkbestuur. Pastoor
René Schols zal deze bestuurlijke functie ook gaan
bekleden voor de MMM-parochies.
De installatieplechtigheid zal plaatsvinden op zondag 15
juni om 14.00u in de kerk van Molenhoek.
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29 juni: dankviering Communie
en Vormsel
Op 29 juni zal de H. Mis van 10.00 uur in de Martinuskerk
bijzonder in het teken staan van dankbaarheid van
Communicanten en vormelingen. Tevens zal het de
eerste keer zijn dat het nieuwe kinderkoor zingt!
Iedereen is in deze H. Mis natuurlijk bijzonder welkom.
Ook na de Mis gaat het op een bijzondere manier verder,
want dan is:

voor de 25e keer de autozegening!
Na de Mis zullen eerst de voertuigen in de bijzondere
stoet worden gezegend; daarna worden alle kerkgangers
uitgenodigd, wanneer ze dat willen, om aan te sluiten
met alles wat wielen heeft. Welkom!
Franciscus’ dierenliefde centraal

In voorbereiding:
Kindermis op zondag 5 oktober
Een groepje jonge ouders dat sinds januari een aantal
keren bij elkaar is gekomen, is nu een speciale Kindermis
aan het voorbereiden. Voor deze Mis op 5 oktober, daags
na Werelddierendag, hebben zij de heilige Franciscus van
Assisi als hoofdpersoon gekozen. Dat is geen toeval, want
4 oktober is de feestdag van Franciscus. Franciscus
bekommerde zich om het lot van melaatsen, armen en
dieren. Er zijn vele verhalen waaruit Franciscus’ liefde
voor dieren blijkt. Dieren zullen dus centraal staan in
deze Mis! Zowel de kleintjes als de oudere kinderen
zullen tijdens deze Mis bij een aantal onderdelen
betrokken worden, waardoor zij zich niet zullen vervelen
en de Mis als een prettig samenzijn ervaren.
En ook na de Mis is er gelegenheid voor een prettig
samenzijn. Iedereen is van harte welkom om onder het
genot van een kopje koffie, thee of een beker ranja, een
broodje en wat lekkers, gezellig bijeen te komen, samen
te spelen en misschien wel ideeën met elkaar te delen
over een nieuw thema.
Zet de datum alvast in de agenda en houd de
Gennepenaar in de gaten. Wij hopen op een fijn
samenzijn op 5 oktober!
Miranda Artz
Annemarie Baümler-Arians
Jan van Gelder
Linda van Elst
Sandra Noij
Ilse van den Goor

22 juni: H. Vormsel
Op 22 juni zullen 18 schoolverlaters het H. Vormsel
ontvangen in de Mis van 10.00 uur. Nadrukkelijk kiezen
we voor deze tijd, omdat het Vormsel ook een viering
van de hele gemeenschap is.
Voor het Vormsel komt de vicaris-generaal van het
bisdom, Mgr. Schnackers. Hij vierde onlangs zijn 40-jarig
priesterjubileum, waar wij hem van harte mee feliciteren.
Van de 18 vormelingen zijn er 14 uit Gennep zelf.
Bijzonder is, dat bij deze groep 4 kinderen uit Middelaar
aansluiten, waar men het, gezien het geringe aantal
vormelingen lastig vond om daar speciaal iemand van het
bisdom voor te laten komen.
Voor hun namen: zie bij de groepsfoto op blz. 8.

Gospelkoor New Spirit uit Cuijk
Op zaterdag 24 mei mogen we in de Martinuskerk als
gastkoor een gospelkoor uit Cuijk verwelkomen.
Gospelkoor New Spirit brengt Engelstalige gospels ten
gehore. Het koor bestaat 12 jaar en verzorgt optredens in
kerken, zorginstellingen en ziekenhuizen. Bijzonder
aanbevolen!

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Een parochie kan alleen maar bestaan dankzij
vrijwilligers. Zij verzetten ongelooflijk veel werk, zoals ook
zoveel verenigingen draaien op vrijwilligers.
Maar net zoals bij verenigingen kunnen ook bij de kerk
soms mensen zich aandienen voor vrijwilligerswerk,
terwijl ze minder zuivere bedoelingen hebben. Daarom
zal het bisdom Roermond er strikter op toe gaan zien, dat
ook voor kerkelijke vrijwilligers, afhankelijk van het soort
werkzaamheden, een zo genaamde “verklaring omtrent
gedrag” wordt aangevraagd.
In een contractje wordt dan vastgelegd welke taken de
vrijwilliger krijgt. Heeft hij/zij directe toegang tot
financiën, of doet zij/hij huisbezoeken of werkt hij/zij
direct met minderjarigen, dan zal bij de gemeente een
VOG dienen te worden aangevraagd, zoals dat ook bij
veel werkplekken en jeugdverenigingen een eis is. De
kosten van deze aanvraag worden gedragen door het
kerkbestuur.
Hebt u hier vragen over, of wilt u hier meer over weten?
Dan kunt u terecht bij de pastoor of bij de andere leden
van het kerkbestuur, of bij het bisdom
Roermond, g.smulders@bisdom-roermond.nl
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Vroeger (11) Mijn leven als misdienaar
Misdienaar
Wat was nu de oorzaak van de brand in de sacristie?
Wel, op zondagmiddag werd er tijdens het Lof ook
wierook gebruikt. Men gebruikte daarvoor de z.g.
kooltjes (van geperste koolstof) die in het wierookvat
werden geplaatst. Daarvoor moesten de kooltjes
gloeiend gemaakt worden. Dat gebeurde met lucifers. Als
het kooltje begon te gloeien moest men er even op
blazen om het goed gloeiend te maken. Daar werden dan
de wierookkorrels op gelegd. Haand en Petje moesten
het Lof dienen. Petje was nog maar een heel jong
misdienaartje, die nog weinig ervaring had. Hij kreeg tot
taak om zich met het wierookvat te bemoeien.
Brand in de sacristie!
De noodkerk na de 2e Wereldoorlog was nog maar net in
gebruik genomen, toen de hele Horst in rep en roer
kwam. Er was brand en niet zo maar een brand, nee want
er was brand in de noodkerk. Eén van de voorbijgangers,
“Alt Thieske”, had rook uit het raam zien komen. Hij
fietste als een haas naar het zustersklooster, waar de
pastoor een tijdelijk onderkomen had. Maar tot zijn grote
verbazing en schrik waren zowel de pastoor als ook
“Dooreke” de pastoorsmeid niet thuis. Wat te doen? Een
telefooncel kende men in die tijd op de Horst nog
helemaal niet. De GSM verkeerde nog in de “embryonale
fase” De weinige zusters die net na de oorlog in het
klooster woonden hadden uiteraard geen telefoon. Dan
maar naar “de Smid” die een paar honderd meter
verderop zijn werkplaats en noodwinkel had.
Aangekomen bij de smid kon “Alt Tieske” de eerste paar
minuten geen woord uitbrengen ten gevolge van het
harde fietsen. Tenslotte wist hij de smid duidelijk te
maken dat er brand was in de noodkerk. De smid
geloofde hem echter niet op zijn woord, want “Alt
Tieske” dronk regelmatig wel eens te veel van een héél
slechte jenever. De smid wilde dus eerst zelf wel even
gaan kijken of het echt waar was, voordat hij de
brandweer belde. En inderdaad er bleek echt brand te
zijn, want de noodkerk hing vol met een dikke grijze rook.
Brandweer
Toen het belletje bij de brandweer overging waren er al
ruim 25 minuten voorbij. Het “uitrukken” van de
brandweer was in die tijd ook geen peulenschilletje. Met
het sterk verouderd materiaal had men geluk als het
binnen het kwartier zover was, dat men kon uitrijden.
Toen de brandweer met loeiende sirene (die deed het
altijd perfect) voor de noodkerk stond, was ondertussen
de overgrote meerderheid van de parochianen ook al
aanwezig. Binnen het kwartier had de brandweer het
karwei geklaard.

“Zuunige” pastoor
De pastoor had in de gaten dat het Lof niet zo lang zou
duren en hij gaf Petje opdracht dat als het kooltje half
opgebrand was, het kooltje na afloop van het Lof maar
even onder de pomp te houden zodat het nog een keer
gebruikt kon worden. (zuunig)
Petje deed wat de pastoor hem opdroeg, maar het
kooltje was zonder dat hij er erg in had nog niet helemaal
uit en gloeide nog wat na. Hij legde het kooltje terug in
de kist met zaagsel en ging naar huis!
Met als g1evolg: smeulend zaagsel in de sacristie en een
paar uur later stond de hele noodkerk vol met een dikke
grijze rook. Nog wekenlang stonk de hele inventaris van
de kerk naar de gore rook. Dooreke, de pastoorsmeid
heeft wekenlang moeten wassen en boenen om de stank
uit de togen en superplies te krijgen.
En ”Alt Thieske” ?........... Die fietste de hele dag over De
Horst met een brede lach op zijn verweerde kop, omdat
hij de noodkerk had gered!
Gennep mei 2014, Jan Eikholt ( Gzn.)

Bijbelkring
De volgende Bijbelkring is op dinsdag 27 mei om 20.00
uur in de Regenboog. Inleider is dominee Fechner.

Volgende editie: 2 juli
De volgende Gennepenaar verschijnt op woensdag 2 juli.
Dit betekent dat copy voor deze editie uiterlijk dinsdag 26
juni ingeleverd moet zijn bij de redactie; advertenties
dienen voor dezelfde datum te zijn doorgegeven aan
printmarkt.eu.
De verdere verschijningsdata zijn: 3 september,
8 oktober, 12 november en 17 december.
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