
Terugblik Kerst en jaarwisseling 
 
De sneeuw is wat laat… maar de Kerstmis was er niet minder om! Bijzonder dank aan de 
bouwers van de kerststal, de versiersters, de koren, kosters, acolieten, collectanten, de 
werkgroepen die de viering van 7 uur voorbereidden en uitvoerden, kortom: aan iedereen die 
voor ons allemaal zo’n mooi Kerstmis mogelijk heeft gemaakt! 
De gezamenlijke Oudjaarviering van de parochies St. Martinus en St. Norbertus kreeg nog 
een extra bijzondere tint door de hoeveelheid kinderen in de kerk. Krijg je als kind een 
microfoon onder de neus met de vraag, waar je bij het vorige jaar altijd aan zult blijven 
denken. “Nou, op de camping waren er allemaal jonge poesjes geboren. Met die poesjes 
hebben we heel wat mensen blij kunnen maken die er graag één wilde hebben”. 
Niks crisis of andere zorgen: het zijn de kleine dingen die het doen, en de kinderen gaan ons 
daarin voor! 
Ook al is het wat rijkelijk laat, maar het is tenslotte de eerste parochiebulletin van dit jaar: 
heel veel zegen over 2012! 
 
Diensten St. Norbertusparochie 
 
Zaterdag 4 februari 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met het koor Esperance. 
Zaterdag 11februari 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met het Gemengd koor. 
Zaterdag 18 februari 2012 - Carnaval - is om 17.45 uur een Eucharistieviering met volkszang. 
Woensdag 22 februari 2012 – Aswoensdag – is om 19.00 uur een WoCo-viering. 
Zaterdag 25 februari 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met het Gelegenheidskoor. 
Zaterdag 3 maart 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met volkszang. 
Zaterdag 10 maart 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met het koor Esperance. 
Zaterdag 17 maart 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met het Gelegenheidskoor. 
 
Verschillende vieringen Aswoensdag 
 
Met de Carnaval voor de deur blikken we ook vast vooruit naar de Aswoensdag. We bieden 
dit jaar in onze beide kerken 2 verschillende soorten vieringen aan, allebei om 19.00 uur: 
* in de Martinus een plechtige H. Mis, waarbij ook de Carnavalsverenigingen aanwezig zijn; 
* in de Norbertus een gebedsdienst van de werkgroep Hart en Ziel, die ook voor beide kerken 
de Allerzielendienst heeft voorbereid. 
Zo maken we met het halen van het Askruisje een goed begin aan de Veertigdagentijd! 
 
Nieuwe tarieven per 2012 
 
We hopen dat de kerkbijdrage stijgt, zodat we een aantal andere tarieven zo laag mogelijk 
kunnen houden. Zo sturen we geen rekening bij doop, eerste H. Communie of Vormsel: geld 
mag nooit een reden zijn om wel of niet aan vieringen deel te nemen. 
Toch zijn we genoodzaakt een paar tarieven aan te passen. Het betreft: 
* Misintentie in het weekend: van € 16,- naar € 17,-. 
* koor en organist bij uitvaart of huwelijk: van € 70,- naar € 80,-. 
* De tarieven voor uitvaart en huwelijk ( gratis bij voldoende deelname kerkbijdrage, anders . 
€ 384,-); extra Mis b.g.v. jubileum (€ 100,- bij voldoende kerkbijdrage, anders  € 210,-). 
 
Voorbereidingen 1e H. Communie en Vormsel in volle gang! 
 



Kinderen zijn enthousiast bezig met de voorbereiding van deze dagen, ondersteund door 
werkgroep en ouders. Mooi om te zien! 
Kinderen die de briefjes hebben misgelopen kunnen zich alsnog aanmelden op de pastorie 
zodat ze nog aan kunnen haken. 
Op zaterdag 14 april zullen de communicanten zich aan ons voorstellen in de Mis van 17.45 
uur. Voor de vormelingen is er geen presentatieviering; zij zullen in groepjes van 4 of 5 
telkens in een weekendviering meehelpen. De Vormselviering is op zondag 3 juni.  
 
Wie betaalt dat eigenlijk allemaal? 
 
Veel mensen lijken te denken, dat het allemaal maar vanzelf gaat. Ze 
staan er niet bij stil, dat de penningmeester van de kerk allerlei 
rekeningen op z’n bord krijgt: salarissen zoals van de pastoor, 
energierekeningen en verzekeringen en ga zo maar door! Inderdaad: 
hij is de man, die het allemaal betaalt. 
Maar: waarmee? Nee, we krijgen geen geld van de paus of van het 
bisdom; nee, we krijgen geen subsidie van gemeente, provincie of 
rijk: de parochie kan alleen maar bestaan doordat de kosten laag 
blijven door de inzet van vele vrijwilligers en door het geld dat we 
zelf samen betalen in onze collectes én vooral: de kerkbijdrage. 
Eigenlijk is kerkbijdrage een soort contributie. Jaarlijks voeren alle 
Nederlandse kerken samen de actie “Kerkbalans” om iedereen ervan te overtuigen, dat we 
samen verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van het kerkgebouw én vooral ook voor 
de activiteiten van de parochiegemeenschap. 
Daarom: dankjewel aan iedereen, die hieraan mee doet! U ontvangt daarvoor dan ook een 
aparte bedankbrief op naam met een overzicht van uw bijdrage in het vorige jaar. U kunt dit 
ook gebruiken ter controle en als overzicht voor de belastingdienst. 
Daarom: wat jammer, als u (nog) niet meedoet of niet meer meedoet. Zou u daar eens over na 
willen denken? Het staat u vrij zoveel of weinig te geven als u wilt; ook het penningske van 
de weduwe wordt gewaardeerd. Het bisdom adviseert ons u als richtbedrag voor te stellen, 
indien mogelijk: € 8,- per maand ofwel € 96,- per jaar. Als u wilt steunen, kan dat op 
verschillende manieren op de rekeningnummers 1406.10.642 of 4448665 t.n.v. parochie St. 
Norbertus met vermelding van uw adres bij de opmerking zodat we ons niet vergissen: 
* u kunt zelf een overschrijving doen.. 
* u kunt zelf via internetbankieren een terugkerende opdracht plaatsten, bv: maandelijks € 8,- 
totdat u zelf de betaling stopt.  
* u kunt bij uw bank een formulier “periodieke overboeking” krijgen, waarmee u de bank 
opdracht geeft per maand/kwartaal/halfjaar of jaar automatisch een betaling te doen. Voor 
wijziging of opzegging dient u altijd weer een formulier bij de bank in te vullen (let wel: 
NIET het formulier “machtiging” gebruiken!). 
* u kunt via dhr. C. Ploum, tel. 0485-511983, of schriftelijk via de pastorie “de Heistölp”, 
Norbertplein 18, 6591 XA Gennep, vragen, indien nog niet bekend, om ieder 
kwartaal/halfjaar/jaar een acceptgiro te krijgen. Op zich heeft dit niet onze voorkeur, omdat 
dit het duurste systeem van betalen is gezien de kosten, die de bank hiervoor in rekening 
brengt. 
* u kunt via een notaris een acte laten opmaken, waarmee u voor vijf jaar een groter bedrag 
vastlegt. In dat geval kunt u het hele bedrag aftrekken van de belasting (de drempel geldt 
niet). 
Wat is de kerk u waard? 



Wij bevelen de actie Kerkbalans 2012 van harte bij U aan. Uw steun maakt het mogelijk dat 
de parochie haar waardevolle werk kan blijven doen. Laat de instandhouding van onze 
parochie ook U tot zorg zijn! Voor elke bijdrage zijn wij oprecht dankbaar. 
Mogen wij op U rekenen? 
Het Kerkbestuur 
 
Bereikbaarheid van uw parochie 
 
Het adres van de pastorie is nu het adres van pastoor H. Bouman: Niersdijk 1,  
6591 DL Gennep. Telefoon 0485-511888 of email hbouman@plex.nl. 
Woensdagmorgen in het zaaltje van de kerk, Norbertplein 1, van 10.30 uur tot 12.00 uur  
Donderdagavond van 18.45 uur tot 19,45 uur zijn leden van het kerkbestuur aanwezig in de 
pastorie De Heistolp, Norbertplein 18. (telefoon 0485-515100) 
E-mailadres van de parochie:  kerk@norbertusparochie.nl 
Website:      http://www.norbertusparochie.nl 
 
Parochiejournaal 
 
Overleden: 
Aalmoezenier Piet Linssen  * 07-04-1929 en † 05-01-2012 
Door Schaap-Peters   * 20-10-1916 en † 11-01-2012 
Emiele Jacobs    * 18-05-1962 en † 22-01-2012  
 
Wij wensen de families veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
Mogen onze dierbare overledenen rusten in de vrede bij Onze Heer. 
 
 
 


