Vastenactie
Zoals elk jaar organiseert de Werkgroep Vastenaktie van de regio Gennep ook dit jaar weer
een bijeenkomst van bezinning en informatie voor medewerkers en sympathisanten van de
Vastenaktie.
We hebben Guus Prevoo, medewerker van de Vastenaktie daarvoor uitgenodigd. Deze avond
vindt plaats in Gennep-Zuid, in Buurthuis VanOns, Norbertusplein 3, Gennep 0p maandag 26
maart a.s. van 20.00 tot 22.30 uur. Zoals de vorige jaren zal ook de Wereldwinkel van Bergen
aanwezig zijn. Iedereen van harte welkom.
Het project
In Addis Abeba is leven voor veel mensen simpelweg overleven. Kinderen kunnen niet naar
school, jongeren krijgen geen opleiding. En ouders worstelen om zelfs maar één dollar per
dag te verdienen.
In de wijk Yeka werkt Zuster Brenda Villarin van de Daughters of Charity. Met grote passie
zet zij zich in voor de mensen om haar heen. Dat doet ze met een duidelijke visie: ‘Dankzij
ons werk kunnen deze mensen voor hun eigen ontwikkeling zorgen. Het enige wat wij doen,
is de juiste middelen aanreiken. Met educatie, training en kleine leningen kunnen ze
zelfstandig een fatsoenlijk bestaan opbouwen en hun kinderen naar school sturen. Alleen zó
komen we tot een blijvende, positieve verandering.’ ‘Deze manier van werken maakt ons
populair in de wijken’, vertelt Brenda. ‘We boeken er concrete successen en ik zie blijvende
vooruitgang. Laatst bezochten we bijvoorbeeld de koksschool waar we jongeren een opleiding
laten volgen. Toen hoorde ik dat een van onze jongens na afronding van zijn opleiding een
prachtige baan heeft gevonden in Soedan. Hij verdient nu meer dan de directeur van de
koksschool. Zo’n jongen kan zijn hele familie onderhouden. Ik ben ongelooflijk trots op
hem.’
Ook een kansarme vrouw als Eden is enorm geholpen door de congregatie. Ze heeft aids en
vecht dagelijks om te overleven. ‘Ik heb een lening gekregen van 1000 birr (ongeveer € 40,-).
Daarmee heb ik kaarsvet gekocht, grote strengen katoen en kleurstof. Ik maak nu kaarsen die
ik verkoop aan mensen die naar de kerk gaan. Zo verdien ik nu genoeg om van te leven.’
De Daughters of Charity kiezen in Addis Abeba voor een heldere strategie. Zuster Brenda
legt uit: ‘We helpen mensen in de sloppenwijken een zelfstandig bestaan op te bouwen. We
zorgen dat vrouwen en jongeren een microkrediet krijgen om een eigen bedrijfje op te zetten.
En we investeren in onderwijs voor jongeren, zodat ze een baan kunnen vinden. Als de
mensen in de ene wijk hebben geleerd hoe ze een beter bestaan voor zichzelf kunnen
opbouwen, dan gaan we door naar de volgende wijk.’
Vastenaktie steunt het werk van de Daughters of Charity en biedt zo kansarme
sloppenwijkbewoners.
Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening 30 000 46 t.n.v. Vastenaktie of door gebruik te
maken van het bekende Vastenzakje. De Vastenzakjes 2012 liggen in de hal van de kerk. Het
ingevulde of gevulde Vastenzakje kunt u deponeren in de kist in de hal van de kerk of in de
brievenbus van de pastorie, Norbertplein 18.
Helpt u mee?
De werkgroep Vastenactie regio Gennep.
Diensten St. Norbertusparochie
Zaterdag 24 maart 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met het Gemengd koor.
Zaterdag 31 maart 2012 – Palmpasen – is om 17.45 uur een Gezinsviering met als thema
Palmpasen.
Zaterdag 7 april 2012 – Paaszaterdag – is om 17.45 uur een Paaswake met het Gemengd koor.

Zaterdag 14 april 2012 – Presentatie 1e communie - is om 17.45 uur een Eucharistieviering
met het koor Esperance.
Zaterdag 21 april 2012 is om 17.45 uur een Eucharistieviering met het Gemengd koor.
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2011
Lasten
Persoonskosten
Kosten kerkelijke gebouwen
Kosten eredienst
Kosten pastoraal
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten
Voordelig saldo

2011
5.023,00
8,067,14
4.549,57
1.826,03
4.545,60
2.313,26
----------26.324,60

2010
4.251,33
9.889,54
5.865,65
1.983,60
4.180,48
2.213,11
27,20
----------28.410,91

Baten
Kerkbijdragen
Collecten
Stipendia
Huwelijken, uitvaarten, kerkelijke diensten
Offerkaarsen, giften
Opbrengst uit bezittingen
Nadelig saldo

13.133,52
13.631,87
4.008,15
5.971,76
1.151,20
1.562,00
2.300,00
4.130,00
631,80
574,18
2.710,78
2.541,10
2.389,15
--------------------26.324,60
28.410,9
1n 2011 is de financiële buikriem van de parochie heel ver aangehaald, maar we hebben het
jaar 2011 met een nadelig saldo van € 2.389,15 moeten afsluiten. Door de pastoorswisseling
op 1 juni j.l. zijn de persoonskosten gestegen. Deze lasten zullen in 2012 nog verder stijgen.
Een pastoor ouder dan 65 jaar krijgt geen salaris maar een onkostenvergoeding, en AOW van
het rijk. Dit was jarenlang een gunstige situatie voor de parochie. Een pastoor jonger dan 65
jaar krijgt salaris en toeslagen volgens de regels van het Bisdom, en we betalen ook zijn
pensioenpremie. De parochie ontvangt van niemand subsidie, en is geheel afhankelijk van de
inkomsten van de parochie. 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: 1406.10.642 of ING 4448665
We rekenen op uw steun. Voor uw kerkbijdrage zijn we u oprecht dankbaar!
Norbertus Vriendentocht
Op zaterdag 7 april 2011 organiseert de Stichting Vrienden van Norbertus de Norbertus
Vriendentocht. Door de mooie omgeving van Gennep en de Maas, met zijn maasheggen,
houden we een wandeltocht van 5 - 10 - 15 - 20 - 25 en 40 kilometer.
Dus voor elk wat wils. De route is ook rolstoeltoegankelijk. De inschrijvingskosten bedragen
€.3,00. Het start- en eindpunt is Norbertushof te Gennep. De opbrengst is bestemd voor de
rolstoelbus.
Namens de Stichting Vrienden van Norbertus, Vincent van Riet (secretaris)

Pastorie te koop
Met de benoeming van pastoor Bouman werd vorig jaar duidelijk dat de pastorie van de
Norbertusparochie, Norbertplein 18, geen priesterwoning meer zal zijn. Het huis wordt nu
enkele uren per week gebruikt voor activiteiten die ook in het zaaltje van de kerk plaats
kunnen vinden. Na overleg met het bisdom Roermond heeft het kerkbestuur St. Norbertus
daarom besloten het huis te verkopen.
Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden bij makelaar Smedema, die ook de
aanspreekpersoon is voor verdere afspraken.
Ter info: zie http://smedema.nl/aanbod/548/gennep_norbertplein-18/
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:
Marianne ten Haaf_Gommers
Annie van de Logt-Damink
Thea van Druten-van Halteren

* 07-02-1948 en † 10-02-2012
* 24-08-1924 en † 17-02-2012
* 06-04-1922 en † 29-02-2012

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

