Terugblik: 1 jaar Gennep!
Een oude pastoorswijsheid is: “primus annus annus meditationis”: het eerste jaar is een jaar
van overweging. En dat zouden meer managers in het bedrijfsleven ook kunnen doen: zet niet
het eerste jaar op z’n kop, maar kijk rond. Leer begrijpen hoe je nieuwe werkterrein in elkaar
zit, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, wat het verhaal van mensen is. Natuurlijk blijf je
zo’n eerste jaar wel dicht bij jezelf en pak je kansen die zich aandienen, maar: het ingroeien
staat centraal!
Veel parochianen stonden met Pinksteren stil bij mijn eerste verjaardag als pastoor van
Gennep. Met hun aanwezigheid in de Martinuskerk, het woordje van de vicevoorzitter Riet
Graat, het gezellige koffiedrinken na de Mis en de belangstelling van de pers werd het een
bijzondere ochtend.
Wat heeft dat jaar aan eerste indruk achtergelaten? Om met de nieuwe burgemeester te
spreken: dat Gennep een dynamisch stadje is. Gennep zou best eens trotser op zichzelf
mogen zijn, er gebeurt hier veel goeds! Bij mijzelf zijn het natuurlijk vooral uitgebreidere
gebeurtenissen die veel deden: het speedbootongeluk, vieringen van Communie en Vormsel,
dauwtrappen, contact met verenigingen, de enkele lessen op scholen, maar ook intense 1-op-1
gesprekken met mensen. Kostbare herinneringen!
Toch vond én vind ik het lastig om m’n draai te pakken te krijgen: rond onze beide kerken is
het vaak veel te stil. Zelfs doopsel, Communie, huwelijk en kerkelijke uitvaart zijn voor veel
Gennepenaren niet meer van belang. En waar zijn we als kerk actief in het maatschappelijk
debat? Waar steken wij de handen uit de schouders als het bv gaat over projecten rond
eenzaamheid, armoede of WMO? Wat hebben we te bieden aan mensen die voor hun
kinderen of zichzelf verdieping en bezinning zoeken? Waar zoeken we moderne vormen van
kerk-zijn, die passen in 2012?
Na het jaar van overweging komt dan de vraag: gaan we met elkaar écht aan de slag? Wilt u
dat ik in die veel te grote pastorie lekker op het balkon van de zon geniet? Of gaan we samen
bouwen aan onze geloofsgemeenschap? Zegt u het maar!
Als eerste initiatief hebben een aantal moeders de handen ineen geslagen om voor
communicanten en vormelingen samen met andere kinderen op 24 juni een dankviering te
organiseren, waarover verderop meer. Dat is in elk geval voor mij een schitterend voorbeeld
hoe het zou moeten en kunnen: het goede behouden, maar ook nieuwe initiatieven
ontwikkelen en daarin met elkaar aan de slag.
Zou de slogan voor het tweede jaar kunnen zijn: Bouwt u mee met Bouman?
Uw pastoor,
Hans Bouman.
Diensten St. Norbertusparochie
De vakantie staat weer voor de deur! Natuurlijk gaat de Kerk gewoon door en blijft u welkom.
Voor iedereen die op vakantie gaat: mooie tijden en behouden thuiskomst! Ook voor iedereen
die thuisblijft: goede weken gewenst. Speciaal een hart onder de riem voor hen, die
thuisblijven en hun vakantievierende dierbaren missen.
Tijdens de komende vakantietijd is elke zaterdag om 17.45 uur een Eucharistieviering met
volkszang.
Vormelingen proficiat!

Op zondag 3 juni ontvingen 21 leerlingen van het laatste jaar van de basisscholen de Ratel,
Maria Goretti, Elckerlyc en Piramide uit handen van deken Smeets van het dekenaat VenrayGennep het H. Vormsel in de Norbertuskerk.
Wij wensen hen van harte proficiat, goede laatste schoolweken, mooie vakantie, een goede
start in de brugklas, en: veel kracht van de heilige Geest!

Foto: Pascal Nogarede
Boven: Denise Geulen; Chamilla Vervoort; Romy Luypers; Briénne Hendriks; Pien Nijholt;
deken Smeets; Nadine van Duijnhoven.
Midden: Joey van Krevel; Bryan Artz; Jana v.d. Graaf; Marlie Giesbers; Floor Praster; Jaimy
Göertz; Mike Sanders; Niels van den Hoogen.
Onder: Chavel Rutten; Ciel Artz; Kevin Zegers; Eline Agterberg; Dave Geulen; Eefke Smits;
Sam Verhaaf
Auto-zegening
Volgens het jaarlijks gebruik is op zondag 24 juni na de Mis, dus
rond 11 uur, de autozegening op het plein voor de St.
Martinuskerk (Gennep-centrum). Iedereen is daarbij welkom!
Ter plaatse zullen ook Christoffelmedailles worden verkocht;
opbrengst van de verkoop is bestemd voor museum de Crypte.
Foto: autozegening 2011, www.gennep.nu
24 juni: Mis met en door kinderen!
Een werkgroepje wil de Mis van zondag 24 juni 10.00 uur in de Martinuskerk uitbouwen tot
een Mis met en door kinderen. Allereerst met de kinderen die dit jaar in onze beide kerken de
eerste H. Communie of Vormsel hebben ontvangen: met hen willen we in dank het schooljaar
afsluiten. Deze kinderen zullen via de mail meer informatie krijgen. Wie wil er in die Mis

voorlezen, muziek maken, wat uitbeelden of nog een ander idee uitvoeren? De Kerk moet
weer leven!
Ook andere kinderen die mee willen helpen: heel graag! Meld je op de pastorie of mail aan:
info@parochie-martinus-gennep.nl . Natuurlijk is jong én oud welkom in de Mis zelf!
Na afloop van de Mis is iedereen uitgenodigd met de (communie-)fiets, de auto of welk
voertuig dan ook aan de autozegening deel te nemen. Welkom!
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
Bruidspaar
Ulli Schroers en Patty Sanders van de Langeweg zijn voornemens om elkaar op 29 juni in de
Martinuskerk trouw te beloven en zegen te vragen over hun relatie.
Wij wensen hen hele mooie dagen en vooral heel veel zegen voor hun gezamenlijke leven!
Gedoopt:
13 mei 2012

Jayro Bongers

Overleden:
Jack van Dillen

* 08-04-1952 en † 05-06-2012

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Mogen onze dierbare overledene rusten in de vrede bij Onze Heer.

