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De Martinusfakkel

Parochieblad Gennep
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±ǡǫǫǫǫ
Inderdaad… iets nieuws! De Martinusfakkel en het Parochie Bulletin St. Norbertus
gaan samen hand-in-hand verder volgens het principe: samen sta je sterk!
Een nieuwe naam is er nog niet, daarom de ????? bovenaan deze openingspagina.
Graag horen we van u suggesties (adressen: zie hiernaast) voor een nieuwe,
toekomstbestendige naam. Een vlag die de lading dekt!
Wat zou die lading dan moeten zijn? Waarom dit blad? In deze eerste editie vindt u
een aanzet, die later nog verder uitgebouwd zal worden:
x 12 pagina’s A4 waarvan maximaal ¼ advertenties.
x Middenin aparte informatie per kerkgebouw.
x Natuurlijk is er aandacht voor wat in beide parochies speelt;
x De één voelt zich wat meer thuis in de intiemere Norbertuskerk, de andere
in de statige Martinuskerk. Deze voorkeuren hoeven niet samen te vallen
met de straat waarin je woont. Waar je in de kom Gennep ook woont,
iedereen krijgt nu dezelfde info aangereikt.
x Een parochie is allereerst een gemeenschap van mensen. Door foto’s van
b.v. bruidsparen en activiteiten krijgt de gemeenschap een gezicht.
x We willen ook aandacht besteden aan andere zaken die ons als
gemeenschap raken: van Goede Herder voor de KBO tot Zonnebloem tot de
nieuwe brandweerkazerne.
We willen ons zo ook bij-de-tijd presenteren: kerk en geloof zijn niet achterhaald,
maar zoeken juist anno 2012 naar nieuwe vormen, ze zijn meer dan de moeite
waard! En het mooiste van alles is: in principe moet dit blad door de adverteerders
en door de vrijwillige bezorgers kostendekkend kunnen draaien. Dat was bij de vorige
blaadjes per parochie ook het geval: voor hetzelfde geld dus meer!
Een bijzonder woord van dank is zeker op z’n plaats voor Sjang Noij van
printmarkt.eu. Vele uren heeft hij meegedacht over het format. Opmaak en inhoud
worden door hem en zijn medewerkers nauwkeurig gecontroleerd, hij behandelt het
advertentiedeel en als klap op de vuurpijl biedt hij ons het financieel wat moeilijkere
startjaar het buitenblad in kleur aan tegen de prijs van zwart-wit. Dank, dank, dank!

ŽůŽĨŽŶ
Bezorging:
ΎDĂƌƟŶƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
DĞǀƌ͘'ƌĂĂƚ:ĂŶƐƐĞŶ
T 0485-512201
Ύ EŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
Śƌ͘ WůŽƵŵ
T 0485-511983
ZeĚĂĐƟe:
ŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞ-ŵĂƌƟŶƵƐ-ŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů
Adverteren:
WƌŝŶƚŵĂƌŬƚ͘ĞƵ
T 0485-518348
E ŝŶĨŽΛƉƌŝŶƚŵĂƌŬƚ͘ĞƵ

Hoe gaat het verder? Dat is aan ons allemaal. Wat vindt u ervan? Wat spreekt u aan,
wat hoeft niet zo? Wat zou ook een goed idee kunnen zijn? Laat het weten via de
kerkbestuursleden, de brievenbussen van de pastorieën of op info@parochiemartinus-gennep.nl of kerk@norbertusparochie.nl. Wat we voor 26 september
ontvangen kunnen we bespreken in de redactie en desgewenst al inbrengen bij de
volgende editie. Ook zijn extra adverteerders natuurlijk bijzonder uitgenodigd.
Samen gaan we vooruit: bouwt u mee met Bouman?
Alle goeds voor u en de uwen!
Namens de redactie, kerkbestuur St. Martinus en kerkbestuur St. Norbertus,
Hans Bouman, pastoor.
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Op 19 augustus trouwden in onze doopkapel Ramon
Liebrand en Imke Crooymans, tegenwoordig wonend in
Westervoort. Zij deden dit in dezelfde viering waarin hun
Yvèn het H. Doopsel ontving.

&ŽƚŽ͗'ĞƌĂƌĚ<ƌƵŝũƐĞŶ͕KƚƚĞƌƐƵŵ

Eveneens in kleine kring gaven Roy Kamps en Marleen
Vermeer elkaar op 23 augustus het jawoord. Deze viering
vond plaats in de kerk van Afferden. Voor velen in onze
kerk is Roy een vertrouwd gezicht: iedere keer is hij als
acoliet trouw op z’n post.
In de vakantietijd werden we ook geïnformeerd over het
voorgenomen huwelijk van Henri Roelofs en Sherly
Arens. Inmiddels heeft dit huwelijk op 24 augustus plaats
gevonden in Beuningen.
Wij wensen alle drie de paren van harte proficiat en heel
veel zegen over de toekomst!
KŽŬ ŬĞƌŬĞůŝũŬĞ ƚƌŽƵǁƉůĂŶŶĞŶ͍ >ĂĂƚ ŽŶƐ ƌƵŝŵ
ƚĞǀŽƌĞŶĚĞŐĞŐĞǀĞŶƐĞŶĞǀƚ͘ĞĞŶĨŽƚŽƚŽĞŬŽŵĞŶĞŶ
ĚĞǌĞ ǁŽƌĚƚ ŐƌĂƚŝƐ ŐĞƉůĂĂƚƐƚ͕ ǌŽĚĂƚ ǁĞ ĂůƐ
ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ ŝŶ ũƵůůŝĞ ŐĞůƵŬ ŬƵŶŶĞŶ ĚĞůĞŶ ĞŶ ũƵůůŝĞ
ŬƵŶŶĞŶĚƌĂŐĞŶŵĞƚŽŶƐŐĞďĞĚ͊

Op 1 september om 14.00 uur zullen Jessica Kraus en
Eugène (“Eus”) Janssen elkaar voor God en de
Kerkgemeenschap trouw beloven.
Wij wensen hen, hun kinderen Djeno & Rayèn een hele
mooie dag en ook voor hen: heel veel zegen over hun
toekomst!





In onze beide parochiekerken ontvingen de volgende
kinderen in de periode juli-augustus het H. Doopsel:
x
x
x
x
x
x
x

Noor Stubbe, Perron 8
Rosanne Snellen, Sint Anthonis
Suze Jetten, Stamelbergerdijk 2
Teun van Lokven, Kraaienhof 1
Nine Bongers, Ketelhuis 41
Senn Bongers, Ketelhuis 41
Yvèn Liebrand, Westervoort

Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap en wensen hen en hun familieleden alle
goeds!
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In de vakantieperiode vonden een aantal bijzondere
vieringen plaats:

ͳȌ  

drankenhandel Snellen die belangeloos 150 stoelen ter
beschikking stelde en het transport regelde.
Dank aan de velen, die zich voor deze Mis hebben ingezet
en vooral ook aan de vrijwilligers, die dagelijks voor de
kapel zorgen.
Na een periode van vandalisme, die noopte de deuren te
sluiten, lijkt het nu weer rustig: de kapel Touwslagersgroes is dan ook weer zoveel mogelijk overdag open.
tĞŬŝũŬĞŶǀĂƐƚƵŝƚŶĂĂƌǀŽůŐĞŶĚũĂĂƌ͕ǁĂŶƚĚĂŶďĞƐƚĂĂƚ
ĚĞ ŬĂƉĞů ϳϱ ũĂĂƌ͗ ĚĂĂƌ ŵŽĞƚĞŶ ǁĞ ŝĞƚƐ ďŝũǌŽŶĚĞƌƐ ǀĂŶ
ŵĂŬĞŶ͊


͵Ȍ 

Allereerst was er op zondag 1 juli in de tuin van de
pastorie een openluchtmis b.g.v. het scoutingkamp van
scouting Pius XII uit Landgraaf. Vier scouts, lid van het
jeugdkoor Nieuwenhagerheide, vormden een gelegenheidskoortje en zongen à capella de sterren van de
hemel.
De scouts danken iedereen voor de gastvrijheid in
Gennep, heel in het bijzonder ook Mark Salden die
restafval van zijn steigerhout voor meubelen etc.
(www.maatwerkplaatsmwp.nl) gratis ter beschikking
stelde voor het avondvuur.

ʹȌ
Nogmaals een Mis buiten: we vierden op 12 augustus
samen bij de Mariakapel aan de Touwslagersgroes.

&ŽƚŽ͗Ăƌƚ<ƂŶŝŶŐƐ

Een mooie traditie, zo rond Maria-ten-Hemelopneming!
Het was een heel feestelijk gebeuren onder een mooie
zomerzon, mogelijk dankzij veel vrijwilligers en

Dit kleinkoor, bestaand
uit twintigers onder
leiding van Jo Louppen,
werd eind 2004 in
Landgraaf door pastoor
Bouman opgericht. De leden beloofden hem bij zijn
installatie vorig jaar om een Mis in Gennep op te komen
luisteren: een belofte, die op 25 augustus werd ingelost.
Helaas werden de afspraken pas in de vakantie gemaakt
zodat er maar weinig ruchtbaarheid aan kon worden
gegeven, maar er waren vele complimenten en we zien
ze graag nog een keer terug!


Het is 3 oktober a.s. een jaar geleden dat we werden
opgeschrikt door een bericht, dat zelfs het landelijke
nieuws haalde. Wat een laatste mooie zomerdag had
moeten zijn, eindigde in een tragedie. Eerst waren de
berichten vaag; bij Cuijk zou op de Maas een speedboot
een ongeluk hebben gehad. Families leefden tussen hoop
en vrees totdat uiteindelijk duidelijk werd dat er drie
lichtgewonden waren, maar ook vier overleden: Michael
Kraus, Boy Xhofleer, Christiaan Niessen en Rens v.d. Hurk.
Bij het afscheid van Michael, Boy en Christiaan was onze
Martinuskerk ondanks de bijgeplaatste tent te klein; ook
bij het afscheid van Rens, een dag later in de Roepaen,
was de belangstelling overweldigend.
Natuurlijk zijn velen van ons daarna weer overgegaan tot
de orde van de dag; voor hun familieleden, in het
bijzonder ouders, partners en kinderen wordt het leven
nooit meer zoals het was. Het is belangrijk dat we ons
hen blijven herinneren en elkaar blijven steunen in het
gemis en het verdriet. En gelukkig gebeurt dat nog heel
wat!
Zowel om “de jongens” te herdenken als om hun naasten
te steunen zal er op woensdag 3 oktober voor hen een
herdenkingsdienst cq. eerste jaardienst zijn. WƌĞĐŝĞǌĞ
ĚĞƚĂŝůƐ ǌŝũŶ ŶƵ ŶŽŐ ŶŝĞƚ ďĞŬĞŶĚ͕ ŵĂĂƌ ĚĂŶ ŬƵŶƚ Ƶ ĚĞ
ĚĂƚƵŵŝŶĞůŬŐĞǀĂůĂůǀĂƐƚĞǀĞŶŶŽƚĞƌĞŶ͘
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2 september: Kranenburg
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Achtergrond van de bedevaart
Al meer dan 700 jaar trekken pelgrims naar Kranenburg.
Waarom? Door de jaren heen zijn er vijf overleveringen
doorgegeven, die allemaal dezelfde kern hebben, zoals te
lezen op de website van de parochie Kranenburg,
www.wallfahrt-kranenburg.de
Ein Hirte vom Neuenhof ging zur Osterkommunion.
Nachdem er die Hostie empfangen hatte, aber nicht
hinunterzuschlucken vermochte, spuckte er diese in einen
hohlen Baum des Reichswaldes aus. Später meldete er dies
seinem Pfarrer, Heinrich van Gelre. Der Pfarrer konnte die
entweihte Hostie nicht bergen.
28 Jahre später, 1308, wurde jener Baum dann als
Brennholz, das dem Pfarrer als Deputat zugeteilt war, auf
dem Kirchplatz gespalten. Dabei fiel ein ca. FPJURHU
&KULVWXVNRUSXV DXV +RO], das später sogenannte
:XQGHUWlWLJH+HLOLJH.UHX], heraus.
Es wurde auf Anordnung des Grafen Otto von Kleve
(Regierungszeit 1305 - 1311) in der Pfarrkirche zur
"Verehrung" ausgestellt.“

De jaarlijkse bedevaart naar Kranenburg verloopt als
volgt:
x om 6.30 verzamelen we op het kerkplein voor de
Martinuskerk. We vertrekken te voet naar
Kranenburg.
x Wanneer we het Reichswald uit komen worden we
ontvangen met koffie, die mooi kan passen bij een
evt. zelf meegenomen lunchpakket.
x Daarna lopen we door naar de kerk, waar de H. Mis
van 9.30 uur gezongen wordt door ons eigen
dames- en herenkoor o.l.v. Steven Gerrits.
x Na de Mis worden we door de parochie getrakteerd
op Kaffee und Kuchen.
Voor het eerst is hier ook in de VOMMM-parochies (de
zes Limburgse parochies boven de Niers) bijzonder
aandacht aan besteed; zij roepen graag op om bij ons aan
te sluiten!
Iedereen is van harte welkom om mee te lopen. Wie op
eigen gelegenheid wil gaan met fiets of auto kan dat
natuurlijk ook; we zien u dan in de kerk in Kranenbrug.
Wellicht ten overvloede: U zult begrijpen dat die ochtend
de Mis in de Martinuskerk vervalt.

:XQGHUWlWLJHV+HLOLJHV.UHX]+RO]NRUSXVFDFPYRQ

Schnell verbreitete sich die Kunde vom Kreuz, GDV DXV
HLQHU +RVWLH JHZDFKVHQ LVW. Durch den Zulauf der
Gläubigen, die Förderung durch den zuständigen Bischof
von Köln und der Grafen und Herzöge von Kleve, wird
Kranenburg zum größten Wallfahrtsort im Herzogtum
Kleve.
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tĞŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶĚĞDŝƐǀĂŶǌŽŶĚĂŐϵƐĞƉƚĞŵďĞƌƐĂŵĞŶ
ŵĞƚĚĞŽŶŶĞďůŽĞŵ͗ĚĞǌĞǌŽŶĚĂŐƐƚĂĂƚŶů͘ŝŶŚĞƚƚĞŬĞŶ
ǀĂŶĚĞŝĞŬĞŶǌŽŶĚĂŐ͘



/ĞĚĞƌĞ ǁĞĞŬ ƉƌŽďĞĞƌ ŝŬ ĂůƐ ƉĂƐƚŽŽƌ ĚĞ
ǌŝĞŬĞŶŝŶĚĞ ǌŝĞŬĞŶŚƵŝǌĞŶǀĂŶŽǆŵĞĞƌ
ĞŶEŝũŵĞŐĞŶƚĞďĞǌŽĞŬĞŶ͘DĂĂƌŚĞůĂĂƐ͘͘
ǀĞĞůƚĞǀĂĂŬďůŝũĨƚĚĞĂƵƚŽŝŶĚĞŐĂƌĂŐĞ͘
,ŽĞŬĂŶĚĂƚ͍
ĞƉĂƌŽĐŚŝĞŬƌŝũŐƚǀĂŶĚĞǌŝĞŬĞŶŚƵŝǌĞŶ
ŐĞĞŶ ŶĂŵĞŶ ŵĞĞƌ ĚŽŽƌ͘ Ŷ ĂůƐ ŝŬ ĚƵƐ
ŶŝĞƚǁĞĞƚĚĂƚƵĞƌďĞŶƚ͕ŬĂŶŝŬŽŽŬŶŝĞƚ
ĂƚƚĞŶƚǌŝũŶ͊
DŽŐĞůŝũŬ ƐƚĂĂƚ Ƶǁ ŚŽŽĨĚ Ğƌ ŶŝĞƚ ŶĂĂƌ
Žŵ ŵŝũ ĚĂŶ ǌĞůĨ ĞǀĞŶ ƚĞ ďĞůůĞŶ͖ ĂůƐ
ŝĞŵĂŶĚ ŝŶ ĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ;ĨĂŵŝůŝĞ͕
ǀƌŝĞŶĚĞŶͿŵŝũĚĂŶŝŶƵǁŶĂĂŵƚŝƉƚŬŽŵ
ŝŬĞǀĞŶůĂŶŐƐ͘
ĞŶ ĂŶĚĞƌ ŵŝƐǀĞƌƐƚĂŶĚ ŝƐ͕ ĚĂƚ ŝŬ ĂůůĞĞŶ
ŬŽŵĂůƐŚĞƚǌĞĞƌĞƌŶƐƚŝŐůŝũŬƚ͘KŽŬĂůƐƵ
ďǀŽƉŵĂĂŶĚĂŐǁŽƌĚƚŽƉŐĞŶŽŵĞŶǀŽŽƌ
ĞĞŶŬŶŝĞŽƉĞƌĂƚŝĞĞŶǁĞĞƚĚĂƚƵǀƌŝũĚĂŐ
ŽĨǌŽĂůǁĞĞƌŶĂĂƌŚƵŝƐŬƵŶƚŐĂĂŶ͕ŬŽŵ
ŝŬ ŐƌĂĂŐ ŝŶ ĚĞ ůŽŽƉ ǀĂŶ ĚĞ ǁĞĞŬ ĞǀĞŶ
ůĂŶŐƐ͊




'H=RQQHEORHP]HW]LFKLQYRRUPHQVHQGLH
QLHWPDNNHOLMN]HOIVWDQGLJGHGHXUXLWNXQQHQ
PDDUWRFKJUDDJLQFRQWDFWEOLMYHQPHW
PHQVHQ
:H]LMQHUYRRULHGHUHHQGLHGRRU]LHNWH
RXGHUGRPRIKDQGLFDSI\VLHNEHSHUNWLV
JHUDDNWYDQDIMDDU+HWJDDWYRRUDORP
SHUVRQHQYRRUZLHSHUVRRQOLMNFRQWDFWHQ
GHHOQDPHDDQGHPDDWVFKDSSLMQLHW
YDQ]HOIVSUHNHQG]LMQ:H]RUJHQHUYRRUGDW
GH]HPHQVHQQLHWLQHHQVRFLDDOLVROHPHQW
WHUHFKWNRPHQPDDURSVWDSNXQQHQRI
JHUHJHOGEH]RHNNULMJHQ




/Ŷ ĚĞ DŝƐ ǌĂů ŽŶƐ ĂŵĞƐŬŽŽƌ ǌŝŶŐĞŶ ĞŶ ǌĂů ďŝũǌŽŶĚĞƌ
ĂĂŶĚĂĐŚƚ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞŐĞǀĞŶ ĂĂŶ ĚĞ ůĞĚĞŶ ĞŶ ĚĞ
ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶŶĞďůŽĞŵ͕ ĞŶ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ĂĂŶ ĚĞ
ǌŝĞŬĞŶŝŶŚĞƚĂůŐĞŵĞĞŶ͘
tĂŶƚ ŵĂĂƌ Ăů ƚĞ ǀĂĂŬ ǁŽƌĚƚ ͞ĚĞ ǌŝĞŬĞ͟ ƚŽƚ ͞ĚĞ ǌŝĞŬƚĞ͗͟
ĞĞŶǀƌĂĂŐ͞ŚŽĞŐĂĂƚŚĞƚŵĞƚũĞ͟ůĞŝĚƚĚĂŶƚŽƚĞĞŶŐĞƐƉƌĞŬ
ŽǀĞƌ ĚŽŬƚĞƌƐďĞǌŽĞŬĞŶ͕ ƵŝƚƐůĂŐĞŶ ǀĂŶ DZ/͛Ɛ ĞƚĐ͘ dĞƌǁŝũů
ŚĞƚĞƌŽŵŵŽĞƚŐĂĂŶŚŽĞŚĞƚŵĞƚũŽƵĂůƐDE^ŐĂĂƚ͘Ŷ
ŚĞƚŝƐǀŽŽƌĚĞDE^ĚĂƚĚĞŽŶŶĞďůŽĞŵǌŝĐŚŝŶǌĞƚ͗ĚĂŶŬ
ŶĂĂƌĂůĚĞǌĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŵĂŐŽŽŬďĞƐƚĞĞŶƐƵŝƚŐĞƐƉƌŽŬĞŶ
ǁŽƌĚĞŶ͊
KŽŬǁŝĞŚĞůĞŵĂĂůŐĞǌŽŶĚǀĂŶůŝũĨĞŶůĞĚĞŶŝƐ͕ŝƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬ
ǀĂŶ ŚĂƌƚĞ ǁĞůŬŽŵ ŝŶ ĚĞǌĞ DŝƐ͘ ,Ğƚ ǌĂů ĚĞ ĂŶĚĞƌ ŐŽĞĚ
ĚŽĞŶĂůƐƵĞƌďĞŶƚ͊

>ĞĚĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŽŶŶĞďůŽĞŵ ǌŝũŶ ǀŝĂ ĚĞ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ
ŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚ ŽǀĞƌ ĚĞǌĞ DŝƐ ĞŶ ĚĞ ŐĞǌĞůůŝŐĞ ŶĂǌŝƚ ĞƌŶĂ͘
ĞŶƚ Ƶ ůŝĚ ĞŶ ŚĞďƚ Ƶ Ěŝƚ ŐĞŵŝƐƚ͍ ĞŶĂĚĞƌ ĚĂŶ  Ƶǁ
ĐŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŽŶ͊


=RQGHUHONDDU
LVLHGHUHHQDOOHHQ





KŽŬ ƚŚƵŝƐ ŬŽŵ ŝŬ Ƶ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ŐƌĂĂŐ
ďĞǌŽĞŬĞŶ͕ĂůƐƵĚĂƚǁĞŶƐƚ͘ĂƚŬĂŶŽŵ
ĞĞŶ ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ ƌĞĚĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ
ŐĞǁŽŽŶ ǌŽŵĂĂƌ Žŵ ďǀ ŬĞŶŶŝƐ ƚĞ
ŵĂŬĞŶ͘ KŽŬ ŚŝĞƌ ŐĞůĚƚ͗ ŝŬ ŬĂŶ ĚĂƚ ŶŝĞƚ
ƌĂĚĞŶ͊
tĂƚE/dǁĞƌŬƚŝƐ͕ĂůƐƵŽƉƐƚƌĂĂƚŽĨďŝũ
ĞĞŶ ĨĞĞƐƚ ŵŝũ ĂĂŶƐĐŚŝĞƚ ĞŶ ǀƌĂĂŐƚ ŽĨ ŝŬ
͞ĞĞŶƐ ĞĞŶ ŬĞĞƌ͟ ŬŽŵ͘ DĂĂŬ ŚĞƚ
ĐŽŶĐƌĞĞƚ͕ ǌŽƌŐ ĚĂƚ ŝŬ ŵĞƚĞĞŶ ŵŝũŶ
ĂŐĞŶĚĂ ƉĂŬ ĞŶ ĞĞŶ ĚĂƚƵŵ ŵĞƚ Ƶ
ĂĨƐƉƌĞĞŬ͘

KĨďĞůŽĨŵĂŝůŵĞ͗

d ϬϰϴϱͲϱϭϭϴϴϴ
D ϬϲͲϭϬϵϴϯϴϵϭ;ĂůůĞĞŶĚƌŝŶŐĞŶĚ͊Ϳ
 ŚďŽƵŵĂŶΛƉůĞǆ͘Ŷů͕ŽĨ͗
ŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞͲŵĂƌƚŝŶƵƐͲŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů

WĂƐƚŽŽƌ,͘:͘ŽƵŵĂŶ͘
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^ƚ͘ EŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
Norbertusparochie
Pastoor:
,͘:͘ ŽƵŵĂŶ
EŝĞƌƐĚŝũŬ 1
6591 > 'ĞŶŶĞƉ
T 0485-511888
 ŚďŽƵŵĂŶΛƉůĞǆ͘Ŷů



Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă

ϬϭͲϬϵ
ϬϴͲϬϵ
ϭϱͲϬϵ
ϮϮͲϬϵ
ϮϵͲϬϵ
ϬϲͲϭϬ

ϭϳ͘ϰϱ
ϭϳ͘ϰϱ
ϭϳ͘ϰϱ
ϭϳ͘ϰϱ
ϭϳ͘ϰϱ
ϭϳ͘ϰϱ

^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘
'ĞůĞŐĞŶŚĞŝĚƐŬŽŽƌ͘
ŬŽŽƌƐƉĞƌĂŶĐĞ͘
'ĞŵĞŶŐĚŬŽŽƌ͘
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘
ŬŽŽƌƐƉĞƌĂŶĐĞ͘
sŽŽƌŵĂůŝŐĞƉĂƐƚŽƌŝĞ

Kerk:



EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶ 1
6591 y 'ĞŶŶĞƉ


DĞƚĚĞďĞŶŽĞŵŝŶŐǀĂŶƉĂƐƚŽŽƌŽƵŵĂŶǁĞƌĚǀŽƌŝŐũĂĂƌĚƵŝĚĞůŝũŬĚĂƚĚĞƉĂƐƚŽƌŝĞǀĂŶ
ĚĞEŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ;EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶϭϴ͕ǌŝĞĨŽƚŽͿŐĞĞŶƉƌŝĞƐƚĞƌǁŽŶŝŶŐŵĞĞƌǌĂůǌŝũŶ͘
,Ğƚ ŚƵŝƐ ǁŽƌĚƚ ŶƵ ĞŶŬĞůĞ ƵƌĞŶ ƉĞƌ ǁĞĞŬ ŐĞďƌƵŝŬƚ ǀŽŽƌ ĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚĞŶ ĚŝĞ ŽŽŬ ŝŶ ŚĞƚ
ǌĂĂůƚũĞ ǀĂŶ ĚĞ ŬĞƌŬ ƉůĂĂƚƐ ŬƵŶŶĞŶ ǀŝŶĚĞŶ͘ EĂ ŽǀĞƌůĞŐ ŵĞƚ ŚĞƚ ďŝƐĚŽŵ ZŽĞƌŵŽŶĚ
ŚĞĞĨƚŚĞƚŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌ^ƚ͘EŽƌďĞƌƚƵƐĚĂĂƌŽŵďĞƐůŽƚĞŶŚĞƚŚƵŝƐƚĞǀĞƌŬŽƉĞŶ͘
'ĞŢŶƚĞƌĞƐƐĞĞƌĚĞŶŬƵŶŶĞŶŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝĞǀŝŶĚĞŶďŝũŵĂŬĞůĂĂƌ^ŵĞĚĞŵĂ͕ĚŝĞŽŽŬĚĞ
ĂĂŶƐƉƌĞĞŬƉĞƌƐŽŽŶŝƐǀŽŽƌǀĞƌĚĞƌĞĂĨƐƉƌĂŬĞŶ͘
dĞƌŝŶĨŽ͗ǌŝĞƐŵĞĚĞŵĂ͘ŶůͬĂĂŶďŽĚͬϱϰϴͬŐĞŶŶĞƉͺŶŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶͲϭϴ


Kantoor:
tŽ 10͘30-12͘00 Ƶ͘ ŝŶ ĚĞ ŬĞƌŬ͕
Ž 18͘45-19͘45 Ƶ͘ ŝŶ
ĚĞ ǀŽŽƌŵĂůŝŐĞ ƉĂƐƚŽƌŝĞ͕
EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶ 18
6591 y 'ĞŶŶĞƉ
T 0485-515100
 ŬĞƌŬΛŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘Ŷů

Website:
ǁǁǁ͘ŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘Ŷů

sasteŵisƟũd:
Ă 1ϳ͘45 Ƶ͘

Kerkbiũdragen:
ZĂďŽďĂŶŬ͗ 1406͘10͘642
/E' ďĂŶŬ͗ 4448665

DisintenƟes:
sŝĂ ŬĂŶƚŽŽƌ͕ ŬŽƐƚĞŶ Φ 1ϳ͕serŵeůding:
ǌŝĞ ǁĞŬĞůŝũŬƐĞ ŝŶ ĚĞ
DĂĂƐ- ĞŶ EŝĞƌƐďŽĚĞ

oƉen͕ŚƵǁeůiũken:
sŝĂ ƉĂƐƚŽŽƌ

Uitvaarten:
sŝĂ T 06-24593385



'ĞƌĚĂ:ĂĐŽďƐͲWŚŝůŝƉƐĞ͕ΎϭϮͲϬϮͲϭϵϰϵĞŶΏϬϰͲϬϳͲϮϬϭϮ
tŝũǁĞŶƐĞŶĚĞĨĂŵŝůŝĞǀĞĞůƐƚĞƌŬƚĞƚŽĞŝŶĚĞǌĞŵŽĞŝůŝũŬĞƚŝũĚ͘
DŽŐĞŶŽŶǌĞĚŝĞƌďĂƌĞŽǀĞƌůĞĚĞŶĞƌƵƐƚĞŶŝŶĚĞǀƌĞĚĞďŝũKŶǌĞ,ĞĞƌ͘




ĞŶƉĂƌŽĐŚŝĞŬĂŶĂůůĞĞŶŵĂĂƌďĞƐƚĂĂŶĚŽŽƌĚĂƚĚĞŬŽƐƚĞŶůĂĂŐďůŝũǀĞŶĚŽŽƌĚĞŝŶǌĞƚ
ǀĂŶǀĞůĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ͕ĞŶĚŽŽƌŚĞƚŐĞůĚĚĂƚĚĞƉĂƌŽĐŚŝĂŶĞŶďĞƚĂůĞŶŝŶŽŶǌĞĐŽůůĞĐƚĞƐ
ĠŶ ǀŽŽƌĂů ĚĞ ŬĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞ͘ ŝŐĞŶůŝũŬ ŝƐ ŬĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞ ĞĞŶ ƐŽŽƌƚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĞ͘ sŽŽƌ ĞĞŶ
ƐůƵŝƚĞŶĚĞ ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝĞ ŝƐ ĚĞ ƉĂƌŽĐŚŝĞ ŐĞŚĞĞů ĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ĚĞ ŬĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞŶ ĞŶ
ĐŽůůĞĐƚĞŐĞůĚĞŶǀĂŶŚĂĂƌƉĂƌŽĐŚŝĂŶĞŶ͘
<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞƚͬŵ:Ƶůŝ Φϵ͘ϯϭϯ͕ϭϬ;ǁĂƐ:ƵůŝϮϬϭϭͲΦϵ͘ϴϴϵ͕ϳϰͿ
ŽůůĞĐƚĞƐƚͬŵ:Ƶůŝ
ΦϮ͘ϱϱϴ͕Ϯϳ;ǁĂƐ:ƵůŝϮϬϭϭͲΦϮ͘ϯϭϱ͕ϳϲͿ
tŝũŚŽƉĞŶĚĂƚĚĞŬĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞĚŝƚũĂĂƌŶŽŐŐĂĂƚƐƚŝũŐĞŶ͕ǌŽĚĂƚǁĞŵŝŶŝŵĂĂůŚĞƚŶŝǀĞĂƵ
ǀĂŶ ϮϬϭϭ ŐĂĂŶ ŚĂůĞŶ͘ h ŬƵŶƚ Ƶǁ ŬĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞ ƐƚŽƌƚĞŶ ŽƉ ĞĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ
ƌĞŬĞŶŝŶŐŶƵŵŵĞƌƐƚĞŶŶĂŵĞǀĂŶ͗
WĂƌŽĐŚŝĞ^ƚ͘EŽƌďĞƌƚƵƐ͕ZĂďŽďĂŶŬ͗ϭϰϬϲ͘ϭϬ͘ϲϰϮŽĨ/E'ďĂŶŬ͗ϰϰϰϴϲϲϱ
tŝũƌĞŬĞŶĞŶŽƉhǁƐƚĞƵŶ͘ĂŶŬh͊




sĞĞůƉĂƌŽĐŚŝĂŶĞŶŚĞďďĞŶůŽƚĞŶŐĞŬŽĐŚƚǀŽŽƌĚĞũĂĂƌůŝũŬƐĞǀĞƌůŽƚŝŶŐǀĂŶĚĞWĂĂƐŬĂĂƌƐ͘
Ğ ƚƌĞŬŬŝŶŐ ŚĞĞĨƚ ŶĂ ĂĨůŽŽƉ ǀĂŶ ĚĞ sŝĞƌŝŶŐ ŽƉ ϯϬ ũƵŶŝ ũ͘ů͘ ƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ͘ ,Ğƚ
ǁŝŶŶĞŶĚ ůŽƚ ǁĂƐ ďůĂƵǁ ϰϯϱ͘ Ğ ŐĞůƵŬŬŝŐĞ ǁŝŶŶĂƌĞƐ ŚĞĞĨƚ ŝŶŵŝĚĚĞůƐ ĚĞ WĂĂƐŬĂĂƌƐ
ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘
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^ƚ͘ DĂƌƟŶƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
DarƟŶusparochie
Pastoor:
,͘:͘ ŽƵŵĂŶ
EŝĞƌƐĚŝũŬ 1
6591 > 'ĞŶŶĞƉ
T 0485-511888
 ŚďŽƵŵĂŶΛƉůĞǆ͘Ŷů

Eŵ͘Ͳdeken:
͘ ,ƵŝƐŵĂŶ
ƌƵŐƐƚƌĂĂƚ 190͕
6591 , 'ĞŶŶĞƉ
T 0485-325322

Kerk:
ƵŝĚ-KŽƐƚǁĂů 33
6591 < 'ĞŶŶĞƉ

Kantoor:
ŝĞ ƉĂƐƚŽŽƌ

Website:
ǁǁǁ͘ƐŝŶƚŵĂƌƟŶƵƐŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů

sasteŵisƟũden:
Ă 19͘00 Ƶ͘
Ž 10͘00 Ƶ͘
tĞĞŬĚĂŐĞŶ ĚŽŽƌŐĂĂŶƐ Žŵ
19͘00 Ƶ͘ ŝŶ ĚĞ ĚĂŐŬĂƉĞů

Kerkbiũdragen:
ZĂďŽďĂŶŬ͗ 1350͘36͘119

Anderebetaůingen:
ZĂďŽďĂŶŬ͗ 1350͘35͘333

DisintenƟes:
sŝĂ ƉĂƐƚŽƌŝĞ͕ ŬŽƐƚĞŶ Φ 17͕serŵeůding:
ǌŝĞ ǁĞŬĞůŝũŬƐ ŝŶ ĚĞ
DĂĂƐ- ĞŶ EŝĞƌƐďŽĚĞ

oƉen͕ŚƵǁeůiũken͕
Ƶitvaarten:
sŝĂ ƉĂƐƚŽŽƌ



Ă
Ž
Ă
Ž
Ă
Ž
Ă
Ž
Ă
Ž
Ă
Ž


ϬϭͲϬϵ
ϬϮͲϬϵ
ϬϴͲϬϵ
ϬϵͲϬϵ
ϭϱͲϬϵ
ϭϲͲϬϵ
ϮϮͲϬϵ
ϮϯͲϬϵ
ϮϵͲϬϵ
ϯϬͲϬϵ
ϬϲͲϭϬ
ϬϳͲϭϬ

ϭϵ͘ϬϬ
'E
ϭϵ͘ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬ
ϭϵ͘ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬ
ϭϵ͘ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬ
ϭϵ͘ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬ
ϭϵ͘ϬϬ
ϭϬ͘ϬϬ

^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘
ϵ͗ϯϬ,͘DŝƐŝŶ<ƌĂŶĞŶďƵƌŐŵ͘ŵ͘ǀ͘ĂŵĞƐŬŽŽƌ͘
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘
ĂŵĞƐŬŽŽƌ͘
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘
,ĞƌĞŶŬŽŽƌ'ƌĞŐŽƌŝĂĂŶƐ͘
ĂŵĞƐŬŽŽƌ͘
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘
<ĞƌŬĞůŝũŬĂŶŐŬŽŽƌ^ƚ͘'ƌĞŐŽƌŝƵƐ>ĂŶĚŐƌĂĂĨ͘
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘



WŝĞƌƌĞ:ĂŶƐƐĞŶ͕ƌ͘^ĐŚĂĞƉŵĂŶƐƚƌĂĂƚϯϭ͕ΎϴͲϴͲϭϵϲϰнϱͲϳͲϮϬϭϮ
WĂƚĞƌŽƌŶĞůŝƐǀĂŶĚĞƌWŽĞů͕^ƉŽŽƌƐƚƌĂĂƚϭϱϵ͕ΎϭϵͲϵͲϭϵϮϭнϮϮͲϳͲϮϬϭϮ
dƌƵƵƐ:ĂŶƐƐĞŶͲŽŶŬĞƌƐ͕WƌŝŶƐĞƐ/ƌĞŶĞƐƚƌĂĂƚϯϬ͕ΎϯͲϮͲϭϵϮϴнϱͲϴͲϮϬϭϮ
tŝũǁĞŶƐĞŶĚĞĨĂŵŝůŝĞƐǀĞĞůƐƚĞƌŬƚĞƚŽĞŝŶĚĞǌĞŵŽĞŝůŝũŬĞƚŝũĚ͘
DŽŐĞŶŽŶǌĞĚŝĞƌďĂƌĞŽǀĞƌůĞĚĞŶĞŶƌƵƐƚĞŶŝŶĚĞǀƌĞĚĞďŝũKŶǌĞ,ĞĞƌ͘




/Ŷ ƐĞƉƚĞŵďĞƌ ŝĞĚĞƌĞ ǌŽŶĚĂŐ ŽƉĞŶ ǀĂŶ ϭϰ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ ƵƵƌ ǀŝĂ ĚĞ ŝŶŐĂŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ƵŝĚͲ
KŽƐƚǁĂůϯϯ͘


 Ȁ

<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞũƵŶŝ
<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞũƵůŝ
dŽƚĂĂůϮϬϭϮ

ŽůůĞĐƚĞƐũƵŶŝ
ŽůůĞĐƚĞƐũƵůŝ
dŽƚĂĂůϮϬϭϮ


Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ

Ϯ͘ϭϭϬ͕Ϭϴ
ϭ͘ϮϴϮ͕ϳϯ 
ϭϵ͘ϭϰϭ͕ϰϰ 
ϲϯϬ͕ϰϯ
ϱϬϮ͕Ϯϴ
ϰ͘ϴϬϬ͕Ϭϴ

 

ĂŶŬǌŝũĚĞŽƉƌŽĞƉǀŽŽƌǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŝŶĚĞ&ĂŬŬĞůĞŶĚĞŬĞƌŬŬŽŶĚĞŶǁĞĞŶŬĞůĞŶŝĞƵǁĞ
ĐŽůůĞĐƚĂŶƚĞŶǀĞƌǁĞůŬŽŵĞŶ͘ĂŶŬĚĂĂƌǀŽŽƌ͊,ĞůĂĂƐďůŝũǀĞŶǀĞůĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǀĂĐĂƚƵƌĞƐ
ǌŽĂůƐ ŐĞďŽƵǁĞŶďĞŚĞĞƌ ĞŶ ƉĂƌŽĐŚŝĞŬĂŶƚŽŽƌ ŶŽŐ ƐƚĂĂŶ͘ DĂĂƌ ǁŝĞ ǁĞĞƚ͗ ĚŽĞƚ ŐŽĞĚ
ǀŽŽƌďĞĞůĚǀŽůŐĞŶ͍
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ʹͲͳʹ

 

Wij sturen geen rekening bij doop, eerste H. Communie
of Vormsel. Geld mag nooit een reden zijn om wel of niet
aan vieringen deel te nemen.
Verder hanteren wij de volgende tarieven:
x Misintentie in het weekend: € 17,-;
x Uitvaart en huwelijk: gratis bij voldoende
deelname kerkbijdrage, anders max. € 384,-;
x extra Mis b.g.v. jubileum: € 100,- bij voldoende
kerkbijdrage, anders max. € 210,Voor verdere details kunt u altijd bij de parochiekantoren
of bij de penningmeesters van de kerkbesturen terecht.

Op zondag 23 september biedt het kerkbestuur van de
parochie H. Norbertus (Gennep-Zuid) een brunch aan als
blijk van waardering voor alle vrijwilligers die zich iedere
keer weer voor de parochie inzetten.
Als het goed is ontvangen alle vrijwilligers van de
parochie Norbertus daarvoor één dezer dagen een
uitnodiging.
Mocht u als vrijwilliger die uitnodiging niet ontvangen
hebben, wees dan niet beledigd: mogelijk is er dan iets bij
de verspreiding van de uitnodigingen fout gegaan.
Daarom dit artikeltje om u dan uit te nodigen: meld u
zich even bij één van de bestuursleden, dan komt het
allemaal goed.
Dank voor uw inzet!

 ʹͲͳ͵

 ǣ  
Vele jaren heeft de Ark goede diensten bewezen, maar
wat een vooruitgang is de Goede Herder als nieuwe
locatie voor o.a. de KBO. Van harte proficiat!
Wij wensen de KBO een hele mooie officiële opening van
dit unieke gebouw toe en wensen hen dat ze er nog vele
jaren met veel plezier gebruik van kunnen maken voor de
veelheid van activiteiten van deze bloeiende vereniging.
Bijzonder dank ook voor de gastvrijheid, die hier iedere
woensdagochtend aan ons parochiële Dameskoor wordt
verleend: de eerste repetities in het nieuwe onderkomen
zijn uitstekend bevallen. Dank!

 ǣ
ǦͳͲ
Is weer verschenen.
Kosten: Kalender met schild € 5,95.
Het is een leuk cadeautje i.p.v. een bloemetje,
’n jaar lang lees plezier met mooie Bijbelteksten,
moppen, raadsels en wetenswaardigheden.
Te koop o.a. bij:
C. Kersten
Fazantstraat 33
6591 WP Gennep
T 0485-517420

N. Lamers
Ketelhuis 90
6591 TH Gennep
T 0485-511195

De activiteiten van de KBO
blijven
natuurlijk
niet
beperkt tot de muren van
de Goede Herder:
Zo kunnen op zondag 7
oktober
geïnteresseerde
leden van de KBO deelnemen aan een busbedevaart naar Kevelaer. We zullen
daar aansluiten bij de feestelijke Hoogmis in de Basiliek.
Voor meer details kunnen de leden terecht bij de KBO
zelf.
Een mooi initiatief: wij hopen dat de gebeden op
voorspraak van Maria verhoring mogen vinden.

9

Parochieblad Gennep

Ͷͷǣ
ʹͺ

Een pastorie is een woon- en
werkhuis tegelijk: parochianen zijn
daar altijd welkom!
Om dat te benadrukken organiseerde ik vorig jaar bij mijn 4*11 een “open huis” op de
pastorie. Blijkbaar viel dat in goede aarde, want vlaai en
drank waren bijna niet aan te slepen! Dus: voor herhaling
vatbaar.
Op 28 september bent u dus weer van harte welkom bij
het “open huis” aan de Niersdijk 1 en wel:
x ’s morgens van 10.00-12.00 uur
x ’s avonds van 19.30-???
Net zoals vorig jaar: neem geen wijn of chocolade of wat
dan ook mee, nergens voor nodig. Ervaar dat niet als
“lege handen”, maar als een “open hart”. Het mooiste én
het belangrijkste vind ik de ontmoeting met elkaar.
Dus: wanneer u mij proficiat wilt wensen of gewoon
nieuwsgierig bent, wanneer u vorig jaar al geweest bent
of niet, wanneer u kort wilt komen of wat langer wilt
blijven plakken: welkom op 28 september!
Hans Bouman, pastoor.

ʹ

Voor veel mensen heeft ziekenzalving een negatieve
bijklank: ze denken aan het “bedienen” of “voorzien” of
“laatste sacramenten” zoals dat vroeger werd genoemd.
Een hardnekkig beeld, dat maar moeilijk weg te krijgen is!
De ziekenzalving is een Sacrament, dat je kunt ontvangen
als je voelt dat het leven kwetsbaar is. Dat kan dus
inderdaad op een sterfbed zijn, maar ook als je door
leeftijd of gezondheid de zwakheid van het leven ervaart.
Daarom wordt door de pastorale dienst van het verpleeghuis Norbertushof jaarlijks een gemeenschappelijke
viering van de ziekenzalving georganiseerd, waarbij ook
eventuele partners van de bewoners aanwezig kunnen
zijn of zelf mee het Sacrament kunnen ontvangen,
wanneer ze dat willen. Aangezien het sacrament zelf
alleen door een priester kan worden toegediend zullen
pastor Evelien Roode en pastoor Hans Bouman samen
voorgaan in de viering.
Wie de bekendmaking in het verpleeghuis heeft gemist
kan alsnog aldaar informeren en zich opgegeven.
In het verzorgingshuis vond een vergelijkbare viering in
april plaats; zodra er een nieuwe viering gepland wordt
zal dat ook in dit parochieblad bekend worden gemaakt.



De gloednieuwe kazerne, aan de Paesplasweg 2 in
Gennep, wordt 31 augustus officieel geopend. Daarbij
wordt hij ook gezegend door pastoor Bouman.
Op zaterdag 1 september is er tussen 10.00 en 16.00 uur
een open dag voor iedereen die nieuwsgierig is
geworden. Er valt voor jong en oud van alles te beleven.
Die dag zijn er diverse spectaculaire demonstraties, zoals
‘vlam in de pan’, de blusboot en hulpverlening. Ook
kunnen bezoekers zelf ervaren hoe het is om door een
met rook gevulde omgeving te lopen. Kinderen kunnen
onder andere een kijkje nemen in de diverse
indrukwekkende voertuigen en deelnemen aan
wateractiviteiten. Natuurlijk is er ook gedacht aan een
hapje en drankje. Vanwege de verwachte drukte kunt u
het beste met de fiets naar de open dag komen.
Meer informatie? Kijk op www.brandweergennep.nl .
Hier staat een uitgebreid overzicht van de activiteiten die
tijdens de open dag plaatsvinden en zijn foto’s te zien van
de bouw van de kazerne.

ʹͲͳ͵  Ǩ

Het lijkt nog ver weg, maar volgend jaar juni is er een
bijzonder evenement in Gennep, dat wij als parochies
van harte ondersteunen.
24 uur lang lopen verschillende sponsorteams een
parcours in estafettevorm om geld in te zamelen voor de
KWF. Maar minstens zo belangrijk zijn de “survivors”, die
mensen die op de één of andere manier deze vreselijke
ziekte hebben doorstaan.
Wij zullen ter ondersteuning hier regelmatig aandacht
aan besteden en verwijzen u ook graag naar:
http://gennep.samenloopvoorhoop.nl
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Eerste H. Communie en Vormsel

10.000 in de regen

Via de verschillende Gennepse basisscholen zullen
binnenkort formulieren worden uitgereikt, waarmee u
als ouders aan kunt geven dat u uitgenodigd wilt worden
voor een infoavond voor de eerste H. Communie of het
H. Vormsel. Mocht uw kind uit groep 4 of 8 niet met zo’n
formulier thuiskomen en blijkt het ook niet onderin de
gymtas te zitten, neem dan even contact op met de
pastoor (T 511888) zodat u dit formulier alsnog krijgt.
Middels dit parochieblad zullen we u ook door het jaar
heen over de verdere voortgang blijven informeren.

Onlangs was er in Kevelaer
een bedevaart voor 10.000 misdienaars
uit het westen van Duitsland
en ook uit Brabant en Limburg.

Agenda relevante data
Om overzicht te blijven houden over de veelheid van
activiteiten zullen we regelmatig een agenda voor de
komende periode publiceren. Ook relevante data die wat
verder weg liggen zullen er een plaats vinden, zodat u
ermee rekening kunt houden.
Za
Zo
Za
Zo
Zo
Do
Vr

01-09
02-09
08-09
09-09
23-09
27-09
28-09

Wo
Za
Zo
Vr
Za
Za
Zo
Vr
Zo
Zo
Ma
Ma
Za
Za
Di

03-10
06-10
07-10
26-10
27-10
27-10
28-10
02-11
11-11
11-11
12-11
12-11
17-11
01-12
18-12

ϮϬϭϯ͗
Za 08-06

Open dag nieuwe Brandweerkazerne
06.30 Voetbedevaart Kranenburg
Gennep verwelkomt nieuwe burgers
10.00 H. Mis ziekenzondag
Vrijwilligers Norbertusparochie
19.00 Gez. Ziekenzalving verpleeghuis
10.00 Open Huis pastorie
19.30 Open Huis pastorie
Herdenking speedbootongeluk
19.00 Gastkoor St. Gregorius Landgraaf
KBO bedevaart Kevelaer
Proms Harmonie
17:45 Norbertuskerk Allerzielen
Proms Harmonie
15:00 Martinuskerk Allerzielen
Voorronde liedjesavond
Sint Maarten
Opening Carnavalsseizoen
Gildemis
Katholieke Klets Club Dichterbij
Teeravond Gilde
Liedjesavond
14:00 Mis Zonnebloem Norbertuskerk

Indrukwekkend was de stemming
onder de plensbui, die tijdens de H. Mis
op een groot plein over hen neerdaalde.
Aandachtig, devoot en vooral geduldig.
En dat terwijl je kletsnat wordt
en er geen einde lijkt te komen aan die bui.
Is dat niet vergelijkbaar
met de situatie van de meeste jonge mensen
die hun geloof willen beleven
en actief willen zijn binnen de Kerk?
Van alle kanten worden er kanttekeningen geplaatst
bij geloof en vooral bij Kerk.
En de verhalen die we over sommige leiders,
vaak uit het verleden, horen
dragen daartoe het hunne bij.
Nee, voor jonge mensen is het op dit moment
niet gemakkelijk om er voluit voor te gaan.
Dat alles maakt het moeilijk om te ontdekken
waar het bij geloof en Kerk eigenlijk om draait:
om Jezus Christus, Gods Zoon,
die in de wereld kwam om ons de weg te wijzen
in de duisternis van lijden, dood en kwaad.
Wie Jezus écht eenmaal ontmoet,
raakt niet zo gauw meer van de kook.
Daarvandaan dat ik zo onder de indruk was
van die 10.000 jongens en meisjes
in de regen in Kevelaer.

Samenloop voor Hoop
+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond

10

11

Parochieblad Gennep

Parochieblad Gennep

12

