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ůĠŶĂ ^ƚĞǀĞŶƐ͕ ĚŽĐŚƚĞƌ ǀĂŶ ĂƐ ^ƚĞǀĞŶƐ ĞŶ ŚĞƌƌŝĂŶ
ŽŽůƐ͕,ŽƵƚƐƚƌĂĂƚ͘


ĂǀǇ WůƵŵ͕ ǌŽŽŶ ǀĂŶ WĂƚƌŝĐŬ WůƵŵ ĞŶ :ŽůĂŶĚĂ <ŽĞŶĞŶ͕
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KƉ ϲ ũƵůŝ ǁĞƌĚ ŚĞƚ ŶŝĞƵǁĞ ƌĞƉĞƚŝƚŝĞůŽŬĂĂů ǀĂŶ ĚĞ
ŬĞƌŬĞůŝũŬĞ ,ĂƌŵŽŶŝĞ ͞hŶŝƚĂƐ Ğƚ &ŝĚĞůŝƚĂƐ͟ ŐĞŽƉĞŶĚ ĚŽŽƌ
ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ ĚĞ <ŽŶŝŶŐ͕ ǁĂĂƌŶĂ ŚĞƚ ĚĞ ďĞƵƌƚ ǁĂƐ ĂĂŶ
ƉĂƐƚŽŽƌ ŽƵŵĂŶ Žŵ ĚĞ ƌƵŝŵƚĞ ŽŶĚĞƌ ŐƌŽƚĞ ďĞůĂŶŐͲ
ƐƚĞůůŝŶŐŝŶƚĞǌĞŐĞŶĞŶ͘

tŝũ ĚĂŶŬĞŶ ĚĞ ,ĂƌŵŽŶŝĞ ǀŽŽƌ ŚƵŶ ŝŶǌĞƚ ǀŽŽƌ ĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉĞŶǁĞŶƐĞŶŚĞŶŚĞĞůǀĞĞůǌĞŐĞŶǀŽŽƌŚƵŶ
ĞŝŐĞŶŵƵƐŝĐĞƌĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬǀŽŽƌĚĞĚŝǀĞƌƐĞŵƵǌŝĞŬůĞƐƐĞŶ
ĚŝĞǌŝũǀĞƌǌŽƌŐĞŶ͊


Ǩ


&ĞůŝŶĞ:ĂŶƐƐĞŶ͕ĚŽĐŚƚĞƌǀĂŶ:ŽŚŶĞŶ^ƵǌĂŶŶĞ:ĂŶƐƐĞŶͲǀĂŶ
ZŝĞƚ͕ǌƵƐũĞǀĂŶzĨŬĞ͕<ĞůůĞƌďĞƌŐ͘


ŝŶ ŝŶ ǌŝŶŐĞŶ͕ ǌŝŶ Žŵ ŵĞĞ ƚĞ ĚŽĞŶ͍ tĞůŬŽŵ ŽƉ
ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ǀĂŶ ϭϱ͘ϭϱͲϭϲ͘ϭϱ ŝŶ ŚĞƚ ǌĂĂůƚũĞ ŽŶĚĞƌ ĚĞ
ƉĂƐƚŽƌŝĞ͘;E͗ĚŽϭϭͲϵ'EƌĞƉĞƚŝƚŝĞͿ͘

e ǀŽůŐeŶĚe 'eŶŶepeŶĂĂr ǀerƐĐŚŝũŶt ǁŽeŶƐĚĂŐ ϴ ŽŬtŽber 2014
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Voorspraak van Maria

overstijgt. We stappen dus uit de dagelijkse routine van
ons parochieleven om andere dimensies van ons
geloofsleven samen te ervaren. Opgeven is niet nodig:
welkom!

20 sept: Zanggroep Together Beers

Met een klein zonnetje en een beetje wind was het 17
augustus goed toeven op de Groes bij de kapel. Zo’n 150
parochianen vierden samen in de open lucht en baden
op voorspraak van Maria, Hulp der Christenen, aan wie
de kapel is toegewijd.
Dank aan iedereen die meevierde, dank ook aan
iedereen die deze viering mogelijk heeft gemaakt!

Eerste Communie en Vormsel
In de agenda vindt u, net zoals in de vorige editie, de data
van 1e H. Communie en Vormsel voor het komende
schooljaar. Formulieren zullen begin september worden
uitgereikt via de basisscholen.
Formulier niet ontvangen of nog vragen? Neem dan even
contact op met pastoor Bouman.

Waarom naar Kranenburg op 7 sept?
Iedere eerste zondag van de maand september trekken
we samen naar Kranenburg. We trekken door het
Reichswald (tijden: zie voorpagina). Wanneer we uit het
bos komen, pauzeren we even met een kop koffie. Ook
kijken we dan even naar de plaats, waar eens in de stam
van een boom bij het kappen een bijzonder kruis werd
gevonden. Een kruis, dat in Kranenburg al 700 jaar wordt
vereerd, omdat het uit een hostie gegroeid zou zijn. Een
wonderlijk verhaal, zoals de middeleeuwen er zoveel
kent!
Hoe het ook zij: we zijn met elkaar op weg, samen ook
met parochianen van de zes samenwerkende parochies
boven de Niers en hun geestelijken. We gaan letterlijk de
grens over, om samen Eucharistie te vieren in een Duitse
bedevaartkerk. Daarmee vallen bijzonder aspecten van
onze geloofsbeleving samen: het samen-op-weg gaan,
het gebed, het plaatsen van het kruis in je eigen leven,
het samen vieren op een manier die talen en grenzen

Zanggroep Together bestaat in de huidige opzet bijna
tien jaar. Met veel plezier luisteren we regelmatig een
kerkdienst op. Dit doen we vaak in Beers maar ook
regelmatig in een ander dorp in onze regio.
De gemiddelde samenstelling van de groep bestaat uit
zo’n 13 enthousiaste vrouwen en mannen. Naast het
zingen begeleiden we onszelf met gitaar en dwarsfluit.
Ons repertoire bestaat uit diverse liederen, vooral
Nederlands en Engelstalig. Alle liedjes worden 3-stemmig
ten gehore gebracht, dit maakt dat we met een relatief
kleine groep mensen een vol geluid kunnen produceren.
De liedjes die we zingen en spelen kunnen voor u bekend
zijn, of een bekende melodie hebben waarop een nieuwe
tekst is geschreven.
We doen ons best om een veelzijdig repertoire te hebben
zodat we voor elke gelegenheid wat moois kunnen
samenstellen.
Graag tot ziens zaterdag 20 september 19.00 uur in de
Martinuskerk te Gennep!
Zanggroep Together

28 sept: verjaardag pastoor
Wie mij een beetje kent, weet het inmiddels: cadeaus
meenemen of meebrengen is niet nodig, ik vind het
gewoon fijn om mijn verjaardag met anderen samen te
zijn. Dit jaar krijgt de dag nog een apart karakter omdat
de 28e een zondag is. We vieren dus samen de Mis in de
Martinuskerk om 10 uur, waarna er op de pastorie Open
Huis is. We helpen elkaar dan met koffie of de afwas,
zodat we allemaal tijd hebben voor ontmoeting.
Wilt u me toch een cadeau geven? Geef me dan een
envelop met daarin een toezegging met iets, wat u voor
de parochie zou kunnen betekenen. Wilt u helpen weer
tot een misdienaars groep van basisschoolkinderen te
komen? Wil uw kind zingen in het nieuwe kinderkoor?
Durft u het aan vrijwilliger te worden, (deel)taken over te
nemen van het kerkbestuur, klussen rond de kerk(en) te
doen? Schrijf dat met uw naam en contactgegevens op
een wenskaart in een envelop. Als het de parochie goed
gaat, gaat het de pastoor ook goed!
Tot 28 september!
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In
memoriam
Maatje (Zus)
RuttenThijssen
*28-05-1952
+29-06-2014

Maatje is geboren in Groesbeek als oudste van 6
kinderen. Als 16 jarig meisje werd haar vader getroffen
door een hersenbloeding. Zij was een grote steun voor
haar moeder, daardoor stond ze al op jonge leeftijd sterk
in het leven.
Ze werd verliefd op Henk, gingen samen in Gennep
wonen en kregen 3 kinderen, Maaike, Thed & Ellen. Toen
later ook haar moeder overleed, wisten broers en zussen
de weg naar Gennep goed te vinden en waren altijd
welkom.
De Gennepse kermis werd een traditie. Ieder jaar kwam
de hele familie bij elkaar om dit samen te vieren. Koken
en bakken was haar grote hobby, dus aan lekkers geen
gebrek. Afgelopen jaar waren we voor de 40e keer
samen.
Maatje heeft met veel plezier in vele takken van de zorg
gewerkt, waarvoor ze veel waardering heeft gekregen.
De meeste waardering kreeg ze van haar eigen kinderen,
waar ze met veel liefde, plezier en kennis haar kinderen
en kleinkinderen een fijne kraamtijd heeft bezorgd.
Haar kleinkinderen zijn haar grootste trots!
Maatje een mooie en krachtige vrouw, maar helaas heeft
ze door haar ziekte niet meer van haar pensioen mogen
genieten samen met haar grote liefde Henk. Ze hadden
nog zoveel willen doen samen.
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In memoriam Mia Denissen-Clevers
* 4-6-1919 + 6-7- 2014
Een huis hoort te zingen
maar ons huis zwijgt.
Dit begin uit ‘Klaagliedjes VI’ van Judith Herzberg uit 2011
geeft aan hoe stil het werd toen mama het huis aan de
Heijenseweg moest verlaten. Het huis dat papa en mama
na een reis naar Zwitserland eind jaren vijftig, hadden
laten bouwen. Ze waren er zo trots op.
Hoe vrolijk kon mama zijn, lachend en zingend, met
grappen en grollen, ‘himmelhoch jauchzend’.
Mama kon van het leven genieten, bijvoorbeeld als ze
met de schildersclub naar Frankrijk ging, schilderend in
de natuur, genietend van kunst en cultuur. Anderzijds
was mama gevoelig voor de nare kant van het leven,
bijvoorbeeld diep treurig door het verlies van haar
ouders en vooral van haar enige zus, ‘zum Tode betrübt’.
Mama had haar hele leven lang veel vriendinnen en
kennissen. Ook dat was haar leven. Bijzonder was dat ze
in de laatste jaren van haar leven ook gesteund werd
door kinderen van die vriendinnen.
Helaas, ze moest begin dit jaar haar huis verlaten, en het
huis zweeg. Mama, moge de engelen jou geleiden naar
het paradijs:
In paradisum te ducant angeli.

In memoriam Dien Peters-Sanders

Zus, mama & oma
We missen je nu al…
Henk
Maaike
Chavel, Djanyl
Thed & Simone
Isa, Vince
Ellen & Ruud
Gino, ݗ

* 11-7-1924 +13-8-2014
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KINDERPAGINA
Hallo allemaal,
Welkom op de allereerste kinderpagina in de Gennepenaar! Deze pagina zul je vaker zien, met allerlei leuke
en interessante dingen, speciaal voor jullie: de kinderen van de St. Martinus- en de Norbertusparochie.
Dit keer besteden we aandacht aan Sint Franciscus van Assisi.
Sint Franciscus is een beroemde heilige. Hij leefde in Italië van 1182 tot 1226. Zijn sterfdag was 4 oktober.
Omdat hij zoveel van dieren hield, is 4 oktober nu dierendag. Franciscus was de zoon van een rijke koopman,
maar koos later voor een leven in armoede. Hij hield veel van God en de natuur. Hij kon zelfs met dieren
praten! De wonderlijke dingen de hij deed hebben zijn vrienden opgeschreven.

Vlak voordat hij stierf, schreef
Franciscus mooie gedichten/
gebeden. De bekendste
daarvan is het Zonnelied.
Hierin dankt hij God voor de
mensen, de zon en de maan, de
dieren, de aarde, de lucht, het
water en vuur.
Vind jij het ook leuk om
gedichtjes te schrijven? Wij
zouden het leuk vinden als je
jouw gebedje over dierendag/
St. Franciscus wilt voorlezen
tijdens de mis van 5 oktober!
Stuur je het van tevoren naar
ons toe?

Kleurplaat Sint Franciscus

Wil je meer weten over Sint Franciscus? Kom dan op 5 oktober 10 uur naar de gezinsviering, die
speciaal voor dierendag over hem zal gaan. Neem je liefste knuffeldier mee, of een foto van je huisdier(en)
of lievelingsdier.
Na de Mis willen we gezellig met jullie en natuurlijk jullie ouders, een broodje eten en wat drinken. We
zorgen dat je ook nog iets leuks kunt knutselen in het teken van dierendag of lekker kunt spelen.
Kom je ook?? Neem je broertje/ zusje, vriendje/ vriendinnetje ook gezellig mee. Tot dan!

tĞƌŬŐƌŽĞƉ<ŝŶĚĞŶ<ĞƌŬ͗ Ilse van den Goor, Sandra Noij, Linda van Elst, Jan van Gelder, Miranda Artz en Annemarie Bäumler, o.l.v. Pastoor Bouman.
Email: info@parochie-martinus-gennep.nl

^ƚ͘EŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
Vieringen St. Norbertusparochie
Norbertusparochie
Pastoor:
,͘:͘ŽƵŵĂŶ
EŝĞƌƐĚŝũŬϭ
ϲϱϵϭ>'ĞŶŶĞƉ
T (0485) 51 18 88
ŚďŽƵŵĂŶΛƉůĞǆ͘Ŷů

Kerk:
EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶϭ
ϲϱϵϭy'ĞŶŶĞƉ

Kantoor:
Žϭϴ͘ϰϱͲϭϵ͘ϰϱƵ͘ŝŶ
ĚĞǀŽŽƌŵĂůŝŐĞƉĂƐƚŽƌŝĞ͕
EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶϭϴ
ϲϱϵϭy'ĞŶŶĞƉ
T (0485) 51 51 00
ŬĞƌŬΛŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘Ŷů

Website:

Za
Za
Za
Za
Zo
Za

06-09
13-09
20-09
27-09
04-10
11-10

17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur
17.45 uur

Gemengd koor
Samenzang
Gelegenheidskoor
Gregoriaans koor
Koor Esperance
Gemengd koor

Tevens is er iedere zaterdag om 16.00 uur een viering verzorgd door de pastorale
dienst van Dichterbij.

Vrijwilligers gezocht voor het onderhoud van de tuin van
de Norbertuskerk
De vrijwilligersgroep voor het onderhoud van de tuin van de Norbertuskerk is op
zoek naar aanvulling. Deze groep zoekt enkele vrijwilligers met groene vingers, of
vrijwilligers die graag buiten, in de frisse lucht, in de tuin willen werken. Wat de
tijdsinvestering betreft gaat het om ongeveer een ochtend in de maand. Over welke
ochtend het betreft is met de groep een afspraak te maken.
Voelt u hier iets voor, dan graag uw reactie aan kerk@norbertusparochie.nl of een
briefje in de bus bij Norbertplein 18, of een reactie aan F.J. Welles T 06-24593385.

ǁǁǁ͘ŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘Ŷů

sĂƐƚĞŵŝƐƟũĚ͗
Ăϭϳ͘ϰϱƵ͘

<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞŶ͗
E>ϲϭZKϬϭϰϬϲϭϬϲϰϮ

DŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐ͗
sŝĂŬĂŶƚŽŽƌ͕ŬŽƐƚĞŶΦϭϴ͕Ͳ
Vermelding:
ǌŝĞǁĞŬĞůŝũŬƐĞŝŶĚĞ
DĂĂƐͲĞŶEŝĞƌƐďŽĚĞ

ŽƉĞŶ͕ŚƵǁĞůŝũŬĞŶ͗
sŝĂƉĂƐƚŽŽƌ

Uitvaarten:
sŝĂDϬϲϮϰϱϵϯϯϴϱ

Kerkbijdragen en collecten
Kerkbijdragen t/m juli € 9.483,62
Collecten t/m juli € 1.699,43
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.

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 515100.
E-mailadres van de parochie:
kerk@norbertusparochie.nl
Website:
http://www.norbertusparochie.nl

^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
Vieringen Martinuskerk
DarƟŶusparochie
Pastoor:
,͘:͘ŽƵŵĂŶ
EŝĞƌƐĚŝũŬϭ
ϲϱϵϭ>'ĞŶŶĞƉ
T (0485) 51 18 88
ŚďŽƵŵĂŶΛƉůĞǆ͘Ŷů

Em.-deken:
͘,ƵŝƐŵĂŶ
ƌƵŐƐƚƌĂĂƚϭϵϬ͕
ϲϱϵϭ,'ĞŶŶĞƉ
T (0485) 32 53 22

Kerk:
DĂƌƟŶƵƐŚŽĨϮ
ϲϱϵϭD'ĞŶŶĞƉ

Kantoor:
ŝĞƉĂƐƚŽŽƌ

Website:
ǁǁǁ͘ƐŝŶƚŵĂƌƟŶƵƐŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů

sĂƐƚĞŵŝƐƟũĚĞŶ͗
Ăϭϵ͘ϬϬƵ͘
ŽϭϬ͘ϬϬƵ͘
tĞĞŬĚĂŐĞŶĚŽŽƌŐĂĂŶƐŽŵ
ϭϵ͘ϬϬƵ͘ŝŶĚĞĚĂŐŬĂƉĞů

<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞŶ͗
E>ϵϱZKϬϭϯϱϬϯϲϭϭϵ

Andere betalingen:
E>ϳϰZKϬϭϯϱϬϯϱϯϯϯ

DŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐ͗
sŝĂƉĂƐƚŽƌŝĞ͕ŬŽƐƚĞŶΦϭϴ͕Ͳ
Vermelding:
ǌŝĞǁĞŬĞůŝũŬƐŝŶĚĞ
DĂĂƐͲĞŶEŝĞƌƐďŽĚĞ

ŽƉĞŶ͕ŚƵǁĞůŝũŬĞŶ͕
uitvaarten:
sŝĂƉĂƐƚŽŽƌ

Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo
Za
Zo

06-09
07-09
13-09
14-09
20-09
21-09
27-09
28-09
04-10
05-10

19.00
09.30
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00
19.00
10.00

Samenzang
H. Mis in Kranenburg, Dames- en Herenkoor
Samenzang
Dameskoor, Zonnebloemmis
Koor Together uit Beers
Herenkoor
Samenzang
Samenzang, waarna Open Huis pastorie
Samenzang
Gezinsmis met kinderkoor, waarna samenzijn

Dinsdag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een avondmis in de dagkapel, tenzij het
weekend tevoren anders kenbaar gemaakt.
Iedere dinsdagavond is er om 19.00 uur een avondmis in de nieuwbouw van de
Norbertushof: ook niet-bewoners zijn van harte welkom.

Kerkbijdragen en collectes
Kerkbijdrage juni
Kerkbijdrage juli
Totaal 2014

€ 2.632,57
€ 1.015,63
€ 14.521,06

Collectes juni
Collectes juli
Totaal 2014

€
€
€

961,46
284,72
4.808,10

De Gennepenaar

Ons Monument mag gezien worden!
Op zaterdag 13 en zondag 14 september 2014 is het
weer Open Monumentendag, hèt grootste culturele
evenement van het jaar.
Ook onze eigen St. Martinuskerk heeft onlangs de
monumentenstatus verkregen.
Daar zijn wij bijzonder trots op.
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Ook zullen er die dagen tal van activiteiten georganiseerd
worden. Zoals rondleidingen door de kerk, speurtocht
voor de kinderen, koren die zullen optreden, speciale
lezingen, orgelspel, tentoonstelling van attributen van
bedevaarten.
Natuurlijk zal een lekker kopje koffie of thee met een
versnapering niet ontbreken.
En voor de sportievelingen onder ons…
Er zijn wandel- en fietsroutes die langs alle Monumenten
van de Gemeente Gennep voeren, zodat U dus vanzelf
langs onze mooie Martinuskerk komt.
Houdt 13 en 14 september dus vrij in Uw agenda en kom
eens een keer kijken!! De St. Martinuskerk is op beide
dagen geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Wij zijn er!

Platform Cultuurhistorie Gennep start
radioprogramma

Deze 2 dagen staan geheel in het teken van het “thema
“van Open Monumentendag; “Op Reis”, en voor onze
kerk geldt dan natuurlijk dat het een spirituele reis is.
“De bedevaart”
In vroeger tijden kenden we in Gennep de traditionele
bedevaart naar Kevelaer en Kranenburg. Die werden
traditioneel goed bezocht. Nu nog zijn er elk jaar weer
heel wat parochianen die de bedevaart maken. Tijdens
Open Monumentendag zal hier ook aandacht aan
besteed worden.
Maar ook het Monument zelf. De St. Martinuskerk is een
bezoek meer dan waard.

Denk eens aan het onlangs gerestaureerde kabinetorgel,
of de unieke afbeelding van Theodore Strawinsky.

In september start NIMA met het uitzenden van een
nieuw cultuurhistorisch radioprogramma. Het heet
Culthis en wordt elke eerste dinsdagavond van de maand
uitgezonden tussen 19.00 en 20.00 uur. Op de donderdag
in diezelfde week is het programma nogmaals te
beluisteren als herhaling.
Het programma Culthis wordt verzorgd door leden van
het platform Cultuurhistorie Gennep.
Dit platform werd opgericht in 2011 en bestaat uit
vertegenwoordigers van diverse verenigingen en
stichtingen in Gennep die actief zijn op het gebied van
cultuurhistorie. De gemeente Gennep stond aan de wieg
van het Platform.
Deelnemers zijn Stichting Cultuurbehoud Milsbeek,
stichting Monarch, Museum het Petershuis, stichting
Johannes Engelen en nog tien anderen.
De platformdeelnemers komen meerdere keren per jaar
bijeen om activiteiten op elkaar af te stemmen,
samenwerking te zoeken in werkgroepen en actuele
cultuurhistorische zaken aan de orde te stellen. De wens
om een radioprogramma te starten, bestond al geruime
tijd.
Dankzij de lokale omroep Nima kan deze wens
gerealiseerd worden.
Op dinsdag 2 september a.s. gaat het dan toch echt
gebeuren.
Door middel van interviews, reportages en hoorspelen
krijgt u cultuurhistorische en culturele informatie en
wordt u op de hoogte gehouden van evenementen op dit
gebied in de gemeente Gennep. U vindt NIMA Radio op
FM 107.9 (ether) en FM 87.50 (kabel)
Heeft u suggesties voor ons programma? Stuur dan een
e-mail met informatie naar culthisradio@gmail.com .

De Gennepenaar
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Agenda relevante data
Zo
Za
Zo
Zo
Zo
Zo
Za
Zo
Zo

07-09
13-09
14-09
14-09
28-09
05-10
01-11
02-11
09-11

Za
Vr

29-11
12-12

10.00
10.00
17.45
15.00

Voettocht Kranenburg
Open Monumentendag en ook
Open Monumentendag
Zonnebloemmis
Open Huis pastorie
Gezinsmis Dierendag
Norbertuskerk Allerzielen
Martinuskerk Allerzielen
Vrijwilligersdag beide parochies
Gilde: Sint Maarten
Gezinsmis Adventskransen
Kersttocht in Zuid

2015
Zo 12-04 10.00 1e H. Communie Martinuskerk
Zo 26-04 10.30 1e H. Communie Norbertuskerk
Zo 14-06 10.00 H. Vormsel beide parochies

Automatische incasso. De meest
praktische manier om uw kerkbijdrage
te betalen!
Automatische Incasso, een ander woord voor machtigen,
is heel handig bij het betalen van uw kerkbijdrage. U vult
één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat
voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat u altijd op tijd
bent met betalen. Bij automatische incasso houdt u altijd
controle over uw rekening. Schrijft de parochie ten
onrechte geld af van uw rekening, of schrijft zij een
onjuist bedrag af, neem dan contact op met de
penningmeester/kerkbestuur.
Wij zullen de fout/
vergissing zo snel mogelijk herstellen.

bankieren of uw eigen bank. Dat hangt af van waar de
opdracht oorspronkelijk is aangemaakt.
Via Internetbankieren?
Heeft u met uw computer de opdracht aangemaakt via
Internetbankieren? Dan kunt u hem daar met behulp van
uw computer ook stopzetten.
Via uw bank?
Is de originele opdracht via uw bank aangemaakt? Neem
dan contact op met uw bank. U kunt de overboeking
namelijk alleen daar laten aanpassen.
Voor meer informatie over het formulier: zie de
contactadressen van beide parochies op blz. 6-7.

Gevonden voorwerpen
Regelmatig blijven er kledingstukken of voorwerpen in de
kerk of de hal van de kerk liggen. Wij proberen, door na
te vragen, de rechtmatige eigenaar van de gevonden
voorwerpen te achterhalen. Maar helaas lukt dit niet
altijd en blijft het aantal gevonden voorwerpen groeien.
De kapstok in de hal van de kerk wordt steeds voller van
jassen, paraplu’s enz. die zijn blijven hangen/staan. Door
het plaatsen van onderstaande foto, hopen we dat veel
voorwerpen weer de weg naar de rechtmatige eigenaar
terugvinden. Mocht u een van uw eigendommen
herkennen, dan kunt u contact opnemen met de koster
of het kerkbestuur. Daarna gaan we ze een andere
bestemming geven.

Uw voordelen
Automatische Incasso is een zeer handige manier van
betalen. U hoeft de parochie alleen schriftelijk te
machtigen om maandelijks, per kwartaal, per half jaar of
heel jaar een bepaald bedrag van uw rekening af te laten
schrijven. De parochie neemt vervolgens het initiatief om
het afgesproken bedrag over te laten boeken.
Hoe regelt u de machtiging?
Eenvoudig. U vult het machtigingsformulier van de
parochie in en stuurt het daarna terug. De parochie mag
pas ná ontvangst van uw machtiging het afgesproken
bedrag van uw rekening afschrijven. Dankzij
automatische Incasso bent u nooit te laat met betalen.
De parochie laat u jaarlijks weten wanneer zij het geld
van uw rekening afschrijft.
Indien u voorheen de kerkbijdrage betaalde via een
automatische overboeking, dan moet u deze
automatische overboeking stopzetten via Internet-

Hal Norbertuskerk

Venterbank Martinuskerk

De Gennepenaar

Vroeger (13)
Mijn leven
misdienaar

als

Twee teilen water halen!
Als jongen moet ik ’s morgens voordat ik op De Horst de
Mis dien, eerst nog water halen uit de “Leigraaf”. Dat is
een paar jaar na de oorlog, zeg maar eind jaren veertig. Ik
ben dan dertien of veertien jaar oud.
Op een platte kruiwagen zet ik een grote ovale teil, met
daarin een emmer en daarin dan weer een grote steen.
Deze emmer met steen is tegen het klotsen van het
water tijdens het kruien. Verder neem ik een
“zeikschepper” mee om het water uit de beek te
scheppen. Dit is een soort emmer met een lange steel,
veelal gebruikt om de gierkelder of de beerput leeg te
maken.
Aldus uitgerust krui ik vanaf onze boerderij, die staat
waar de Ashorst en de Lage Horst bij elkaar komen, naar
de “Leigraaf” bij de “Botterpot” op de Plak. Deze
zandweg is moeilijk begaanbaar en vooral in de herfst en
voorjaar is de weg een grote smerige modderpoel,
doorsneden door de karwielen die diepe sporen in de
weg achterlaten. Aangekomen bij de Leigraaf schep ik het
heldere beekwater in de teil en de emmer met steen
doet zijn werk meestal prima. Ik kom met net zoveel
water thuis als ik er in geschept heb. ’s Avonds na
schooltijd moet ik vaak nog een keer op en neer, soms
zelfs twee keer. Overdag heeft mijn vader (als hij tijd
heeft) dezelfde route ook één of twee keer gemaakt.
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het biechten van mij is een hoofdstuk apart en daar kom
ik later nog eens op terug.
Pas in de jaren vijftig komt, met de aanleg van de
waterleiding, een einde aan dit geploeter.
Drooglijn
Het is in dezelfde tijd geweest dat mijn moeder klaagde
bij mijn vader dat ze te weinig “wasdraad” (drooglijn)
heeft voor zo’n groot gezin van 11 personen. Mijn vader
die niet van halve maatregelen houdt, grijpt de bijl en
hakt uit de knotwilgen achter in de wei acht stammen
met een doorsnee van zo’n 10 cm. Deze worden, met
een onderlinge afstand van ongeveer 10 meter, één
meter diep in de natte leemgrond geplaatst. Draad
ertussen en mijn moeder is heel tevreden met haar 60
meter lange drooglijn.
De verbazing volgde in het daarop volgende voorjaar. De
waspalen krijgen blaadjes en takken, de wilgenstammen
groeien als kool in de vochtige grond. Ze vormen in de
loop der jaren een prachtige wilgenlaan…… Niemand in
de hele buurt heeft zo’n mooie drooglijn!
Gennep, augustus 2014, Jan Eikholt (Gzn.)

Volgende editie: 8 oktober
De volgende Gennepenaar verschijnt op woensdag 8
oktober. Dit betekent dat kopij voor deze editie uiterlijk
dinsdag 30 september ingeleverd moet zijn bij de
redactie; advertenties dienen voor dezelfde datum te zijn
doorgegeven aan printmarkt.eu. De verdere
verschijningsdata zijn: 12 november en 17 december.

Oorzaak
De oorzaak van al dit geploeter is dat het water uit de put
bij ons huis niet voor de was gebruikt kan worden, omdat
het roestig is. De roestbruine kleur geeft aan, dat het
water zeer ijzerhoudend is. Ook het water dat de
weipomp levert is na filtering wel te drinken, maar door
de roodbruine kleur volkomen ongeschikt voor de was.
Mijn moeder (zaliger gedachtenis) is heel secuur en haar
was moet vooral heel helder wit zijn.
Vloekende misdienaar
Op een keer gebeurt het dan als ik bijna thuis ben met
zo’n volle teil, dat ik in een karspoor rij…. De kruiwagen
kiept met teil en al over de weg. Nu ben ik van huis uit
niet zo’n gebruiker van “krachttermen”, maar nu
ontsnappen me (als misdienaar nog wel) toch een paar
vloeken, waar de schapen die vlakbij in de wei staan van
schrikken en op hol slaan ! Ik moet terug en wel op een
draf, want ik moet wel op tijd in de kerk zijn om de Mis te
dienen… Natuurlijk moet ik die vloeken biechten, maar

Te koop o.a. bij:
x C. Kersten, Fazantstraat 33, 6591 WP Gennep T
517420, E-mail: carla.kersten@tele2.nl
x Mevr. Lamers, Ketelhuis 90 Gennep T 511195
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