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DE GENNEPENAAR
WĂƌŽĐŚŝĞ,͘EŽƌďĞƌƚƵƐWĂƌŽĐŚŝĞ,͘DĂƌƟŶƵƐ
GENNEP

BISSCHOP SMEETS BEZOEKT GENNEP
‘Lopen jij. Goed bidden. En gedraag je’. Woorden van de moeder van onze
bisschop Harrie Smeets, 50 jaar geleden.

BURENDAG 2019 IN TEKEN
VAN ONTMOETING

27 OKTOBER A.S. :
PROJECTKOOR GELDERLAND

‘Deze jongen van toen en bisschop van nu,
bezoekt in het eerste jaar van zijn bisschopsambt alle 13 dekenaten. Het weekend van
4, 5 en 6 oktober aanstaande is ons dekenaat aan de beurt. De bisschop wil veel
mensen leren kennen en een zo helder
ŵŽŐĞůŝũŬďĞĞůĚŬƌŝũŐĞŶǀĂŶǁĂƚĞƌůĞĞŌĞŶ
speelt in het bisdom waar hij zorg voor
draagt. Bijzonder is wel dat hij al 15 jaar deken is geweest van het dekenaat Venray, waar
later ook het dekenaat Gennep aan toe is
gevoegd. Voor zijn bezoek is een gevarieerd
programma samengesteld. We vragen de Gennepenaren om de bisschop voorĂůŝŶ'ĞŶŶĞƉǁĂƌŵƚĞǀĞƌǁĞůŬŽŵĞŶƟũĚĞŶƐĚĞĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŽƉǌĂƚĞƌĚĂŐ
ϱŽŬƚŽďĞƌŝŶĚĞ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͘
Zaterdag 5 oktober:
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de viering van de H. Mis met bisschop
,ĂƌƌŝĞ^ŵĞĞƚƐŽƉǌĂƚĞƌĚĂŐϱŽŬƚŽďĞƌŽŵϭϴ͘ϬϬƵƵƌŝŶĚĞ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͘,Ğƚ
kinderkoor zingt, wat de H. Mis ook erg geschikt maakt voor jongeren en mensen jong van geest. Verderop in deze ‘Gennepenaar’ het volledige programma
van het 3daagse bezoek.

RIJK GEVULDE AGENDA

KOSTER BART
OP DE OMSLAG

Steeds meer verenigingen en instellingen weten ons te vinden als het erom gaat hun
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚŽŶĚĞƌĚĞĂĂŶĚĂĐŚƚƚĞďƌĞŶŐĞŶ͘ĂƚǌĞůĨĚĞŐĞůĚƚǀŽŽƌĚĞĂĚǀĞƌƚĞĞƌĚĞƌƐĚŝĞ
‘de Gennepenaar’ hebben ontdekt als een betrouwbaar medium. Niet alleen wat
ďĞƚƌĞŌĚĞƌĞĚĂŬƟŽŶĞůĞŝŶŚŽƵĚ͕;ĞĞŶĞŶŬĞůĞƵŝƚǌŽŶĚĞƌŝŶŐĚĂĂƌŐĞůĂƚĞŶ͊ͿŵĂĂƌŵĞĞƌ
nog vanwege de kwaliteit van de bezorging. En dat vindt zijn oorzaak weer in de
ŽŶŐĞůŽĨĞůŝũŬĞƚŽĞǁŝũĚŝŶŐǁĂĂƌŵĞĞĞĞŶŬŽƌƉƐǀĂŶǌŽ͛ŶϲϬǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐŝĞĚĞƌĞŵĂĂŶĚ
– door weer en wind – ‘de Gennepenaar’ bij u in de bus stopt. Chapeau voor deze
vrijwilligers die zondag 24 november a.s. uitgebreid in het zonnetje worden gezet.

KERMIS

TORENWACHTERS
GEËERD

sĂŶĂĨǌĂƚĞƌĚĂŐϭϮŽŬƚŽďĞƌǀŝĞƌĞŶǁĞǁĞĞƌΗ'ĞŶŶĞƉƐĞŬĞƌŵŝƐΗ͘,ĞƚǀŽůŬƐͲĞŶĨĂŵŝůŝĞĨĞĞƐƚďŝũƵŝƚƐƚĞŬ͘EŝĞƚŵĞĞƌǌŽĂůƐǀƌŽĞŐĞƌƚŽĞŶĚĞ'ĞŶŶĞƉĞŶĂƌĞŶǌŽŶĚĂŐƐǀĂŶŚĞŝŶĚĞ
en verre ‘op huus an kwaame’ om na het Frühschoppen thuis te genieten van een
ďŽƌĚΗǌŽŶĚĂŐƐĞƐŽĞƉΗ͕͛ŶƵƵƌ͚ĚĞŶŽŽƌĞŚŝĞůĚĞ͛ĞŶĚĂŶǁĞĞƌŝŶĚĞŬƌŽĞŐ͕ƚĞŶƚŽĨŽƉ
ŚĞƚŬĞƌŵŝƐƚĞƌƌĞŝŶƚĞǀŝŶĚĞŶǁĂƌĞŶ͘ŶĞƌǁĞƌĚŵĞƚĚŝĞĚĂŐĞŶǁĂƚĂĨŐĞĚĂŶƐƚ͘ŝƚũĂĂƌ
ŝƐĚĞǌĞƚƌƌĂĚŝƟĞŝŶŽƵĚĞŐůŽƌŝĞŚĞƌƐƚĞůĚďŝũD&͛ƚ,ƂŬƐŬĞĂĂŶĚĞWƌ͘DĂƌŐƌŝĞƚƐƚƌĂĂƚ͘
sĂŶĂĨϭϱ͗ϬϬƵŬƵŶƚƵĚĂĂƌŬĞƌŵŝƐǌŽŶĚĂŐŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĞĞŶŽƵĚĞƌǁĞƚƐŐĞǌĞůůŝŐĞĚĂŶƐŵŝĚĚĂŐŵĞƚŵƵǌŝĞŬƵŝƚ͚ĚĞŽƵĚĞĚŽŽƐ͛ĞŶĚĞ:ŽĞŬƐŽǆ͘ƵŝƚĞŶĚĂƚĚĞĞŶƚƌĠĞŐƌĂƟƐ
ŝƐ͕ŝƐĞƌŽŽŬŐĞǌŽƌŐĚǀŽŽƌĞĞŶŚĂƉũĞĞƚĞŶǌŽĂůƐƐƚĂŵƉƉŽƩĞŶŽĨĞĞŶŚĞĞƌůŝũŬĞƐĐŚŶŝƚǌĞů͘
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BURENDAG 2019 IN TEKEN VAN ONTMOETING
GENNEP - Burendag is een Tevens is er een rommelmarkt en kan iedereen tegen inleveũĂĂƌůŝũŬƐ ƚĞƌƵŐŬĞƌĞŶĚĞ ĂĐƟǀŝ- ƌŝŶŐǀĂŶĞĞŶďŽŶĨƌŝƚĞƐŽĨƐŶĂĐŬƐŬŽƉĞŶĞŶďŝũŐŽĞĚǁĞĞƌŝũƐ͘Ğ
teit en staat dit jaar in Gennep ŬŽĸĞĞŶƚŚĞĞǁŽƌĚĞŶǀĞƌǌŽƌŐĚĚŽŽƌEŽƌďĞƌƚƵƐŚŽĨ͘
in het teken van het Jaar van
ĚĞKŶƚŵŽĞƟŶŐϮϬϭϵ͘ŝƚũĂĂƌ
vindt deze gezellige dag in diverse buurten en wijken op zaƚĞƌĚĂŐϮϴƐĞƉƚĞŵďĞƌƉůĂĂƚƐ͘
Gennep-Zuid
/Ŷ'ĞŶŶĞƉͲƵŝĚǁŽƌĚĞŶŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶĚĞEĂƟŽŶĂůĞƵƌĞŶĚĂŐƚƵƐƐĞŶϭϮ͘ϬϬĞŶϭϳ͘ϬϬƵƵƌĚŝǀĞƌƐĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŐĞŽƌŐĂŶŝseerd op het Norbertplein. Zo kunnen kinderen van 12.00 uur
ƚŽƚϭϲ͘ϬϬƵƵƌƐƉĞĞůŐŽĞĚǀĞƌŬŽƉĞŶƟũĚĞŶƐĚĞŬŝŶĚĞƌƌŽŵŵĞůŵĂƌŬƚ͕ǌŝũŶĞƌĚŝǀĞƌƐĞŵƵůƟĐƵůƚƵƌĞůĞŬƌĂĂŵƉũĞƐŵĞƚůĞŬŬĞƌŶŝũĞŶĞŶŝƐĞƌŐƌĂƟƐŬŽĸĞŽĨƚŚĞĞ͘<ŝŶĚĞƌĞŶŬƵŶŶĞŶĞĞŶďŽŶnenkaart kopen voor een bekertje ranja, een zakje chips en
ŬŝŶĚĞƌĨƌŝĞƚũĞƐ͘KŽŬƐƚĂĂƚĞƌĞĞŶĚƌĂĂŝŵŽůĞŶĞŶĞĞŶƐƉƌŝŶŐŬƵƐsen. Voor oudere wijkbewoners is gezorgd voor voldoende
zitplekken. Tijdens de Burendag wordt ook de huiskamer van
Gennep-Zuid geopend. De opbrengst van de verkoop van de
ĚƌĂŶŬƟũĚĞŶƐĚĞƵƌĞŶĚĂŐŝƐďĞƐƚĞŵĚǀŽŽƌŚĞƚŚƵŝƐŬĂŵĞƌproject van Gennep-Zuid.

Arendstraat
KŽŬŝŶĚĞƌĞŶĚƐƚƌĂĂƚǁŽƌĚĞŶĚŝǀĞƌƐĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŐĞŽƌŐĂŶŝseerd door en voor alle buurtbewoners.

Gennep-West
In Gennep-West staat Burendag in het teken van ’Elkaar ontŵŽĞƚĞŶĞŶǀĞƌďĂŶĚĞŶůĞŐŐĞŶ͛ĞŶĐŽŶĐĞŶƚƌĞĞƌƚŚĞƚĨĞĞƐƚǌŝĐŚ
van 14.00 uur tot 18.00 uur rondom de Beweegtuin en op
de parkeerplaats achter het verpleeghuis van Norbertus.
ŝũ ƐůĞĐŚƚ ǁĞĞƌ ǀŝŶĚĞŶ ĚĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ƉůĂĂƚƐƚ ŝŶ ŚĞƚ ƚƌŝƵŵ
van Norbertus. Er zijn verschillende optredens van o.a. Wim
met z’n poppenkast, Mr. Diamond met een wervelende
show, Morris met z’n disco en jeugd Joekskapel d’r Ân.

OPEN MONUMENTENDAG 2019 ‘PLEKKEN VAN PLEZIER’
Het tweede weekend van september was het weer landelijke
DŽŶƵŵĞŶƚĞŶĚĂŐ͘Ğ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͕ĂůƐŵŽŶƵŵĞŶƚ͕ŝƐĚĂŶ
natuurlijk ook geopend. De kerk, werd samen met museum ‘de
Crypte’ enorm goed bezocht. Veelal mensen van buiten de regio
ŬǁĂŵĞŶŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĚĞƐĞƌĞŶĞƌƵƐƚĚŝĞĚĞ^ƚ͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬƵŝƚƐƚƌĂĂůƚĞŶĚĞƌǇƉƚĞƚĞďĞǌŽĞŬĞŶ͘ƌǁĂƐǌĞůĨƐĞĞŶŚĞůĞǀƌŝĞŶĚĞŶŐƌŽĞƉƵŝƚƵŶĚĞƌƚĚŝĞĂůůĞŵŽŶƵŵĞŶƚĞŶĂĨŐŝŶŐ͘ƌŬǁĂŵŝĞŵĂŶĚ
ƐƉĞĐŝĮĞŬǀŽŽƌĚĞŽƐƐĐŚĞďŽƵǁƐƟũů͕ŽŵĚĂƚŚŝũǌĞůĨĞĞŶǁŽŶŝŶŐŝŶ
ĚŝĞƐƟũůǁŝůŐĂĂŶďŽƵǁĞŶ͘DĂĂƌŽŽŬǁĂƚŵĞŶƐĞŶƵŝƚ'ĞŶŶĞƉǌĞůĨ͕
die lang geleden voor het laatst de kerk hadden bezocht, kwaŵĞŶŵĞƚŚƵŶŬŝŶĚĞƌĞŶƚŽĐŚĞǀĞŶĚĞŬĞƌŬďĞŬŝũŬĞŶĞŶĚĞƐĨĞĞƌ
te laten proeven. En zo ontstonden er vele mooie gesprekken.
Extra was dit Monumentenweekend het orgelspel van gastorganist Leon Eijsbouts. Leon woont nog niet zo lang in Gennep,
ŵĂĂƌŚĞĞŌĞĞŶŽƉůĞŝĚŝŶŐŝŶĚĞŵƵǌŝĞŬŐĞĚĂĂŶĞŶǁŝůĚĞĚĞ'ĞŶnepse orgels wel eens bespelen. Bijzonder leuk om een jonge
man enthousiast te horen spelen op zo’n enorm orgel. Wie weet
gaan we hem vaker horen. Vanuit het kerkbestuur is het Monumentenweekend met enthousiasme georganiseerd. We kunnen
terugkijken op een zeer geslaagd en zonnig weekend. Het kerkbestuur dankt alle vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de
ƌŽŶĚůĞŝĚŝŶŐĞŶ͕ŵƵǌŝĞŬ͕ƵŝƚůĞŐĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬĚĞŬŽĸĞĞŶƚŚĞĞ͘

Leon Eijsbouts en Coen Ploum bij het Kabinetorgel
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AANMELDING 1e HEILIGE COMMUNIE
EN HEILIG VORMSEL VAN START!
/ŶŵŝĚĚĞůƐŚĞĞŌƉĂƐƚŽŽƌĚĞďĂƐŝƐƐĐŚŽůĞŶďĞǌŽĐŚƚĞŶǌŝĐŚǌĞůĨǀŽŽƌŐĞƐƚĞůĚĂĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĂŶŐƌŽĞƉϰĞŶ
ϴ͘dŝũĚĞŶƐĚĞǌĞŽŶƚŵŽĞƟŶŐŚĞĞŌƉĂƐƚŽŽƌĞĞŶŬŽƌƚĞƵŝƚůĞŐŐĞŐĞǀĞŶŽǀĞƌŚĞƚŽŶƚǀĂŶŐĞŶǀĂŶĚĞŚĞŝůŝŐĞŽŵŵƵŶŝĞ
;ŐƌŽĞƉϰͿĞŶŚĞƚŚĞŝůŝŐsŽƌŵƐĞů;ŐƌŽĞƉϴͿ͘
ϭe,ĞŝůŝŐĞŽŵŵƵŶŝĞ

,ĞŝůŝŐsŽƌŵƐĞů

tĂŶŶĞĞƌǀŝŶĚƚĚĞϭe,͘ŽŵŵƵŶŝĞƉůĂĂƚƐ͍
Dit schooljaar is de Communieviering op zondag 19 april
ϮϬϮϬ Žŵ ϭϬ͘ϬϬƵ ŝŶ ĚĞ ,͘ DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͘ Ğ ŽŵŵƵŶŝĞͲ
viering houden we voor alle communicanten van de
basisscholen van Gennep gemeenschappelijk.

tĂŶŶĞĞƌǀŝŶĚƚĚĞsŽƌŵƐĞůǀŝĞƌŝŶŐƉůĂĂƚƐ͍
De Vormselviering is net als het voorgaande jaar bedoeld voor de vormelingen van de parochies van GenŶĞƉ ĞŶ ǀĂŶ ĚĞ sKDDDDͲƉĂƌŽĐŚŝĞƐ͘ ĞǌĞ sŽƌŵƐĞůǀŝĞring wordt gehouden op zondag 10 mei 2020 om 10.00u
ŝŶĚĞ,͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬƚĞ'ĞŶŶĞƉ͘KŶǌĞďŝƐƐĐŚŽƉ͕DŐƌ͘,͘
Smeets, zal voorgaan in deze viering.

,ŽĞŵĞůĚŝŬŵŝũŶŬŝŶĚĂĂŶǀŽŽƌĚĞϭe,͘ŽŵŵƵŶŝĞ͍
tĂŶŶĞĞƌƵǁŬŝŶĚŐĞĚŽŽƉƚŝƐŝŶĚĞZ͘<͘<ĞƌŬĞŶϳͬϴũĂĂƌŽƵĚ
ŝƐ͕ŬƵŶƚƵŚĞŵͬŚĂĂƌĂĂŶŵĞůĚĞŶǀŝĂŚĞƚĨŽƌŵƵůŝĞƌĚĂƚƵŽƉ
ƐĐŚŽŽůŚĞĞŌŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘'ĞĞŶĨŽƌŵƵůŝĞƌŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͍'ĞĞŶ
ƉƌŽďůĞĞŵ͘ ^ƚƵƵƌ ĞǀĞŶ ĞĞŶ ďĞƌŝĐŚƚ ŶĂĂƌ ƉĂƐƚŽŽƌ <ĞƐƐĞůƐ͗
ŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞͲŵĂƌƟŶƵƐͲŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů

/ŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚ
Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚ ŝƐ ďĞĚŽĞůĚ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽƵĚĞƌƐ ĚŝĞ ŚƵŶ
ŬŝŶĚ;ĞƌĞŶͿ ŚĞďďĞŶ ĂĂŶŐĞŵĞůĚ ǀŽŽƌ ĚĞ ϭe H.Communie.
Deze avond wordt gehouden op woensdag 23 oktober 2019
Žŵϭϵ͘ϯϬƵƵƌŝŶĚĞƉĂƌŽĐŚŝĞǌĂĂůǀĂŶĚĞƉĂƐƚŽƌŝĞ;EŝĞƌƐĚŝũŬ
ϭ͕ŝŶŐĂŶŐƚĞŐĞŶŽǀĞƌĚĞůĚŝͿ͘KƉĚŝĞĂǀŽŶĚŬƵŶŶĞŶǁĞŵĞƚ
elkaar kennis maken en het traject van Communievoorbereiding bespreken.
,ŽĞǀĞƌůŽŽƉƚĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐŽƉĚĞϭe,͘ŽŵŵƵŶŝĞ͍
ĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĚŽŽƌƟĞŶŽŵŵƵŶŝĞůĞƐƐĞŶ
die in het parochiezaaltje van de pastorie plaatsvinden.
dŝũĚĞŶƐ ĚĞǌĞ ůĞƐƐĞŶ ŬŽŵĞŶ ƚŚĞŵĂ͛Ɛ ĂĂŶ ďŽĚ ĂůƐ͗ 'ŽĚ ĚĞ
sĂĚĞƌ͕ĚĞƐĐŚĞƉƉŝŶŐ͕<ĞƌƐƚŵŝƐ͕WĂƐĞŶ͕:ĞǌƵƐŵĞƚǌŝũŶĂƉŽƐƚĞůĞŶ
en de H.Communie. We lezen samen uit de Bijbel en er
worden leuke kleuropdrachten gegeven. Naast de Communielessen horen ook de gezinsmissen bij de voorbereiding. Het
is zeer belangrijk dat jullie als ouders met jullie kinderen in
ĚĞŬĞƌŬĚĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐďŝũǁŽŶĞŶ͘ĂĂƌŽŵŚĞďďĞŶǁĞ
een aantal gezinsmissen in het schooljaar gepland die door
ons kinderkoor muzikaal worden opgeluisterd. Bij aanmelding voor de 1e H. Communie wordt er van jullie als ouders
ĞŶŬŝŶĚ;ĞƌĞŶͿǀĞƌǁĂĐŚƚĚĂƚũƵůůŝĞďŝũĚĞǌĞŽŵŵƵŶŝĞůĞƐƐĞŶ͕
ŐĞǌŝŶƐŵŝƐƐĞŶĞŶŝŶĨŽĂǀŽŶĚĞŶĂĂŶǁĞǌŝŐǌŝũŶ͘

,ŽĞŵĞůĚŝŬŵŝũŶŬŝŶĚĂĂŶǀŽŽƌŚĞƚsŽƌŵƐĞů͍
tĂŶŶĞĞƌƵǁŬŝŶĚŐĞĚŽŽƉƚŝƐŝŶĚĞZ͘<͘<ĞƌŬĞŶŝŶŐƌŽĞƉ
ϳͬϴǌŝƚ͕ŬƵŶƚƵŚĞŵͬŚĂĂƌĂĂŶŵĞůĚĞŶǀŝĂŚĞƚĨŽƌŵƵůŝĞƌĚĂƚ
ƵŽƉƐĐŚŽŽůŚĞĞŌŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘'ĞĞŶĨŽƌŵƵůŝĞƌŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͍
'ĞĞŶƉƌŽďůĞĞŵ͘^ƚƵƵƌĞǀĞŶĞĞŶďĞƌŝĐŚƚŶĂĂƌƉĂƐƚŽŽƌ<ĞƐƐĞůƐ͗ŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞͲŵĂƌƟŶƵƐͲŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů
/ŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚ
Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚ ŝƐ ďĞĚŽĞůĚ ǀŽŽƌ ĚĞ ŽƵĚĞƌƐ ĚŝĞ ŚƵŶ
ŬŝŶĚ;ĞƌĞŶͿŚĞďďĞŶĂĂŶŐĞŵĞůĚǀŽŽƌŚĞƚ,͘sŽƌŵƐĞů͘ĞǌĞ
avond wordt gehouden op woensdag 6 november 2019
Žŵϭϵ͘ϯϬƵŝŶĚĞƉĂƌŽĐŚŝĞǌĂĂůǀĂŶĚĞƉĂƐƚŽƌŝĞ;ŝŶŐĂŶŐƚĞŐĞŶŽǀĞƌĚĞůĚŝͿ͘KƉĚŝĞĂǀŽŶĚŵĂŬĞŶǁĞŵĞƚĞůŬĂĂƌŬĞŶnis en bespreken we het traject van VormselvoorbereiĚŝŶŐ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǌĂůĞƌŶŽŐĞĞŶƚǁĞĞĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞĂǀŽŶĚ
gepland worden.
,ŽĞǀĞƌůŽŽƉƚĚĞǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐŽƉŚĞƚsŽƌŵƐĞů͍
De kinderen die het sacrament van het vormsel gaan ontǀĂŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶĚĂĂƌŽƉǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĚŽŽƌŵŝĚĚĞůǀĂŶƟĞŶ
ůĞƐƐĞŶ͘ůůĞƌĞĞƌƐƚŐĂĂŶǌĞŵĞĞƌƚĞǁĞƚĞŶŬŽŵĞŶŽǀĞƌŚĞƚ
ŐĞůŽŽĨ͘tĞŐĂĂŶŽŽŬůĞƌĞŶŚŽĞũĞŵŽĞƚďŝĚĚĞŶĞŶƵŝƚŐĞbreid wordt behandeld wie de Heilige Geest is en hoe we
Hem kunnen ervaren in ons leven. Door samen te leren,
ďŝĚĚĞŶĞŶǀŝĞƌĞŶŵŽŐĞŶĚĞƟĞŶĞƌƐŽŶƚĚĞŬŬĞŶĚĂƚŚĞƚĮũŶ
is om gelovig te zijn en dat je er gelukkig van wordt. Naast
de vormsellessen horen ook de gezinsmissen bij de voorďĞƌĞŝĚŝŶŐ͘ ĞǌĞ ŐĞǌŝŶƐŵŝƐƐĞŶ ;ŵĞĞƐƚĂů ǌĞƐ ƉĞƌ ƐĐŚŽŽůũĂĂƌͿǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌŽŶƐŬŝŶĚĞƌŬŽŽƌŵƵǌŝŬĂĂůŽƉŐĞůƵŝƐƚĞƌĚ͘
Bij aanmelding voor het H. Vormsel wordt er van jullie als
ŽƵĚĞƌƐĞŶŬŝŶĚ;ĞƌĞŶͿǀĞƌǁĂĐŚƚĚĂƚũƵůůŝĞďŝũĚĞǌĞǀŽƌŵƐĞůůĞƐƐĞŶ͕ŐĞǌŝŶƐŵŝƐƐĞŶĞŶŝŶĨŽĂǀŽŶĚĞŶĂĂŶǁĞǌŝŐǌŝũŶ͘

>dKW͗ĂŶŵĞůĚĞŶǀŽŽƌŽŵŵƵŶŝĞŽĨsŽƌŵƐĞůŬĂŶƚŽƚƵŝƚĞƌůŝũŬǀƌŝũĚĂŐϭϭŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϵ
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DANKBETUIGING

DANKBETUIGING

:ĂŶĐŬĞƌƐĐŚŽƩ

ŶŶĞŵŝĞ:ĂŶƐƐĞŶͲƵƉƉĞŶ
KƉ ϭϯ ĂƵŐƵƐƚƵƐ ϮϬϭϵ ŝƐ ŐĞŚĞĞů ŽŶǀĞƌwacht mijn lieve vrouw, onze moeder,
ƐĐŚŽŽŶŵŽĞĚĞƌĞŶƚƌŽƚƐĞŽŵĂŶŶĞŵŝĞ
:ĂŶƐƐĞŶͲƵƉƉĞŶ ŽǀĞƌůĞĚĞŶ͘ ŶŶĞŵŝĞ
is 76 jaar geworden.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

Vrijdag 16 augustus is er een herdenkingsdienst gehouden in de St. MarƟŶƵƐŬĞƌŬŝŶ'ĞŶŶĞƉ͘
Zaterdag 17 augustus was de
ĐƌĞŵĂƟĞŝŶĐƌĞŵĂƚŽƌŝƵŵ
Boschhuizen te Venray.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het
overlijden van onze opa, vader en mijn lieve man

:ĂŶĐŬĞƌƐĐŚŽƩ

Vanwege de overweldigende belangstelling is het
voor ons onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.

,ĂĂƌǁĞƌŬ͕ŚĂĂƌŬƌĂĐŚƚ͕ŚĂĂƌůŝĞĨĚĞĞŶŝŶƚĞƌĞƐƐĞǀŽŽƌ
ŽŶƐĞŶǀŽŽƌŚĞƚůĞǀĞŶ͘,ĂĂƌŵŽĞĚ͕ǌŽƐƚĞƌŬ͕ǌŝũŚĞĞŌĞƌ
alles voor gegeven.
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken
om iedereen te bedanken voor de overweldigende
ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐ͕ĮũŶĞďĞƌŝĐŚƚĞŶĞŶŬĂĂƌƚĞŶĚŝĞǁŝũŵŽĐŚƚĞŶŽŶƚǀĂŶŐĞŶŶĂŚĞƚŽǀĞƌůŝũĚĞŶǀĂŶŶŶĞŵŝĞ͘
Wij kijken als gezin terug op een mooie en waardige
ĂĨƐĐŚĞŝĚƐĚŝĞŶƐƚŝŶĚĞŬĞƌŬĞŶŚĞƚĐƌĞŵĂƚŽƌŝƵŵ͘,ĞƚŝƐ
ǀŽŽƌŽŶƐĞĞŶĮũŶĞ͕ƚƌŽŽƐƚƌŝũŬĞŐĞĚĂĐŚƚĞĚĂƚŶŶĞŵŝĞ
ŝŶŚĂĂƌůĞǀĞŶǀŽŽƌǀĞůĞŶǌŽǀĞĞůŚĞĞŌďĞƚĞŬĞŶĚ͘
Hay Janssen
ZŽŐĞƌΘ>ŝƐĞƩĞ͕Luna en Senna
WĂƚƌŝĐŬΘZŝĂŶŶĞ͕Tom & Kirsten, Sanne & Jessy

Tiny, kinderen en kleinkinderen
Gennep, september 2019

MISINTENTIES VOORTAAN IN
DE GENNEPENAAR

VOLGENDE EDITIES

hǁ ŽƉŐĞŐĞǀĞŶ ŵŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐ ŬŽŶĚĞŶ ǁŝũ ƚŽƚ ĚĞĐĞŵďĞƌ
ϮϬϭϴ ĂůƟũĚ ůĂƚĞŶ ƉƵďůŝĐĞƌĞŶ ŝŶ ĚĞ s/'ĞŶŶĞƉ͘ ,ĞůĂĂƐ
ůŝĞƚ ĚĞƌĞĚĂĐƟĞŽŶƐƚŽĞŶǁĞƚĞŶĚĂƚǌŝũĚĞƉĂƌŽĐŚŝĞďĞƌŝĐŚten niet meer wilden publiceren. Wij zochten verder en
vonden zo het Boxmeers Weekblad. Zij waren bereid om
ŽŶƐƚĞŚĞůƉĞŶĞŶĚĞĚŽŽƌƵŽƉŐĞŐĞǀĞŶŵŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐǁĞů
te plaatsen. Daar zijn we natuurlijk dankbaar voor.
Toch merken we dat het Boxmeers Weekblad lang niet
door iedereen in Gennep wordt gelezen. Daarom zijn we
ǀĂŶƉůĂŶŽŵĚĞĚŽŽƌƵŽƉŐĞŐĞǀĞŶŵŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐƚĞƉůĂĂƚsen in ons eigen parochieblad 'de Gennepenaar'.
KŵĚĂƚ ĚĞ 'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌ ƐůĞĐŚƚƐ ϭϬ ŬĞĞƌ ƉĞƌ ũĂĂƌ ǀĞƌƐĐŚŝũŶƚǀƌĂŐĞŶǁĞƵŽŵƌƵŝŵǀĂŶƚĞǀŽƌĞŶ;ϰǁĞŬĞŶͿƵǁ
ŵŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐĂĂŶŽŶƐĚŽŽƌƚĞŐĞǀĞŶ͘ŝƚŬĂŶǀŝĂĞĞŶďƌŝĞłĞ
ŝŶĚĞďƌŝĞǀĞŶďƵƐǀĂŶĚĞƉĂƐƚŽƌŝĞ;EŝĞƌƐĚŝũŬϭͿŽĨŝŶ'ĞŶŶĞƉͲƵŝĚŝŶĚĞďƌŝĞǀĞŶďƵƐǀĂŶĚĞŬĞƌŬ;EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶϭͿ͘
Kerkbestuur

/ŶϮϬϭϵǌĂů͚ĚĞ'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌ͛ǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶŽƉĚĞĚĂƚĂ͗
30 oktober en 18 december. De kopij dient telkens in
ĚĞǁĞĞŬĞƌǀŽŽƌŽƉĚĞĚŝŶƐĚĂŐƚĞǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞůĞǀĞƌĚ͗
ǀŽŽƌĚĞǀŽůŐĞŶĚĞĞĚŝƟĞŝƐĚĞĚĞĂĚůŝŶĞĚƵƐĚŝŶƐĚĂŐϮϮ
ŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϵ

AGENDA:
Ă͘ϮϴƐĞƉƚ͘

ϭϮ͗ϬϬƵƵƌĞŶĚĂŐ'ĞŶŶĞƉ

Ă͘ϱŽŬƚ͘



ϭϴ͗ϬϬƵƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŵĞƚ
ďŝƐƐĐŚŽƉ,͘^ŵĞĞƚƐ͕DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ

sĂŶĂĨǌĂ͘ϭϮŽŬƚ͘'ĞŶŶĞƉƐĞŬĞƌŵŝƐ͕


ƵƌŽƉĂƉůĞŝŶͬ:ĂŶ>ŝŶĚĞƌƐƉůĞŝŶ
Ž͘ϮϳŽŬƚ͘



ϭϱ͗ϬϬƵŽŶĐĞƌƚ͚sĂŶ,ƵŝƐĞŶ,ĂĂƌĚ͕͛
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ

Ž͘ϭϬŶŽǀ͘



ϭϬ͗ϬϬƵWůĞĐŚƟŐĞ,ĞŝůŝŐĞ'ŝůĚĞŵŝƐ
WĂƚƌŽŽŶƐŚĞŝůŝŐĞ

Ž͘ϮϰŶŽǀ͘



ϭϬ͗ϬϬƵsƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐďĞĚĂŶŬŽĐŚƚĞŶĚ
;ŽƉƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐͿ

COLOFON
Bezorging:
ΎDĂƌƟŶƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ
Mevr. Graat-Janssen
d;ϬϰϴϱͿϱϭϮϮϬϭ

* Norbertusparochie
Śƌ͘WůŽƵŵ
d;ϬϰϴϱͿϱϭϭϵϴϯ

ZĞĚĂĐƟĞ͗
ƌĞĚĂĐƟĞΛƉƌŝŶƚŵĂƌŬƚ͘ĞƵŽĨ
ŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞͲŵĂƌƟŶƵƐͲ
gennep.nl

Adverteren:
WƌŝŶƚŵĂƌŬƚ͘ĞƵ
d;ϬϰϴϱͿϱϭϴϯϰϴ
EŝŶĨŽΛƉƌŝŶƚŵĂƌŬƚ͘ĞƵ
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KOREN EN DIENSTEN
LET OP:/ŶǀĞƌďĂŶĚŵĞƚĚĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŽƉǌĂƚĞƌĚĂŐĂǀŽŶĚϱŽŬƚŽďĞƌŵĞƚŽŶǌĞďŝƐƐĐŚŽƉǌŝũŶĞƌƚǁĞĞĚŝŶŐĞŶŝŶĚĞ
ƉůĂŶŶŝŶŐŐĞǁŝũǌŝŐĚ͗Ğ'ĞǌŝŶƐŵŝƐǀĂŶϮϵƐĞƉƚĞŵďĞƌŬŽŵƚƚĞǀĞƌǀĂůůĞŶ͖ĚĞƌĞŐƵůŝĞƌĞ,͘DŝƐŽƉϱŽŬƚŽďĞƌŽŵϭϳ͘ϰϱƵŝŶĚĞ
EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬŬŽŵƚƚĞǀĞƌǀĂůůĞŶ͘
Za
Ž

28-09 17.45 uur
ϮϵͲϬϵ ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ

Norbertuskerk Samenzang
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ ^ĂŵĞŶǌĂŶŐ

Za
Ž

05-10 16.00 uur
17.45 uur
ϭϴ͘ϬϬƵƵƌ
ϬϲͲϭϬ ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ

Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij”
Géén H.Mis
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ <ŝŶĚĞƌŬŽŽƌ͘,͘DŝƐŵĞƚďŝƐƐĐŚŽƉ,͘^ŵĞĞƚƐ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ ^ĂŵĞŶǌĂŶŐ

Ă
Ž

ϭϮͲϭϬ ϭϳ͘ϰϱƵƵƌ
ϭϯͲϭϬ ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ

EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ 'ƌĞŐŽƌŝĂĂŶƐ<ŽŽƌ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ ,ĞƌĞŶŬŽŽƌ

Za

Ž

19-10 16.00 uur

ϭϳ͘ϰϱƵƵƌ
ϮϬͲϭϬ ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ

Norbertuskerk Gebedsviering “Dichterbij”
EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ 'ĞŵĞŶŐĚŬŽŽƌ͘<ŽĸĞŶĂĚĞDŝƐ͘
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ ĂŵĞƐŬŽŽƌ͘<ŽĸĞŶĂĚĞDŝƐ͘

Ă
Ž

ϮϲͲϭϬ ϭϳ͘ϰϱƵƵƌ
ϮϳͲϭϬ ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ

EŽƌďĞƌƚƵƐŬĞƌŬ <ŽŽƌƐƉĞƌĂŶĐĞ
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ ^ĂŵĞŶǌĂŶŐ

sƌ

ϬϭͲϭϭ ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ

DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ

^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘,ŽŽŐĨĞĞƐƚůůĞƌŚĞŝůŝŐĞŶ͘

Za

02-11 16.00 uur
17.45 uur
ϬϯͲϭϭ ϭϬ͘ϬϬƵƵƌ

ϭϭ͘ϬϬƵƵƌ

ϭϰ͘ϬϬƵƵƌ

Norbertuskerk
Norbertuskerk
DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ





Gebedsviering “Dichterbij”
Gemengd koor. H.Mis met herdenking overledenen van de parochie.
^ĂŵĞŶǌĂŶŐ͘,͘DŝƐŵĞƚŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐŽǀĞƌůĞĚĞŶĞŶǀĂŶĚĞƉĂƌŽĐŚŝĞ͘
ĞŐĞŶŝŶŐŐƌĂǀĞŶŽƉŚĞƚŽƵĚĞŬĞƌŬŚŽĨĂĂŶĚĞdŽƌĞŶƐƚƌĂĂƚ͘
ĞŐĞŶŝŶŐŐƌĂǀĞŶŽƉŚĞƚŶŝĞƵǁĞŬĞƌŬŚŽĨĂĂŶĚĞ<ĂŵƉǁĞŐ͕
mmv het Gregoriaans koor.

Ž



dĞǀĞŶƐŝƐĞƌŝĞĚĞƌĞǁŽĞŶƐĚĂŐŵŽƌŐĞŶŽŵϵ͘ϬϬƵƵƌĞĞŶ,͘DŝƐŵĞƚĂĂŶďŝĚĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚůůĞƌŚĞŝůŝŐƐƚĞ^ĂĐƌĂŵĞŶƚŝŶĚĞĚĂŐŬĂƉĞůǀĂŶĚĞDĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͕ƚĞŶǌŝũŝŶŚĞƚǁĞĞŬĞŶĚĞƌǀŽŽƌĂŶĚĞƌƐďĞŬĞŶĚŐĞŵĂĂŬƚ͘KƉŝĞĚĞƌĞĚŝŶƐĚĂŐŝƐŽŵϭϵ͘ϬϬƵƵƌĞĞŶ
,͘DŝƐŝŶEŽƌďĞƌƚƵƐŚŽĨ͕<ůĞĞƌŵĂŬĞƌƐŐƌŽĞƐ͘

BEIDE PAROCHIES:
WĂƐƚŽŽƌ͗'͘<ĞƐƐĞůƐ͕

EŝĞƌƐĚŝũŬϭ͕ϲϱϵϭ>'ĞŶŶĞƉ͕
d;ϬϰϴϱͿϱϭϭϴϴϴ͕










<ŽƐƚĞŶŵŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐĚŽŽƌĚĞǁĞĞŬ͗ΦϭϬ͕Ͳ
<ŽƐƚĞŶŵŝƐŝŶƚĞŶƟĞƐǁĞĞŬĞŶĚ͗ΦϮϬ͕Ͳ
ŽƉĞŶͬŚƵǁĞůŝũŬĞŶͬďĞǌŽĞŬĞŶͬǌŝĞŬĞŶďĞǌŽĞŬǌŝĞŬĞŶŚƵŝƐ͗ǀŝĂĚĞƉĂƐƚŽŽƌ͘

ŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞͲŵĂƌƟŶƵƐͲŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů

WĂƌŽĐŚŝĞ,͘DĂƌƟŶƵƐ͕DĂƌƟŶƵƐŚŽĨϮ'ĞŶŶĞƉͲ<͘ǀ͘Ŭ͘Ŷƌ͗͘ϳϰϴϴϮϱϰϲ
<ĂŶƚŽŽƌ͗
/ŶƚĞƌŶĞƚ͗
hŝƚǀĂĂƌƚĞŶ͗
<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞ͗
ŶĚĞƌĞďĞƚ͗͘

sŝĂƉĂƐƚŽŽƌ͕EŝĞƌƐĚŝũŬϭ͕ϲϱϵϭ>'ĞŶŶĞƉ͕d;ϬϰϴϱͿϱϭϭϴϴϴ
ǁǁǁ͘ƐŝŶƚŵĂƌƟŶƵƐŐĞŶŶĞƉ͘ŶůŝŶĨŽΛƉĂƌŽĐŚŝĞͲŵĂƌƟŶƵƐͲŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů
ǀŝĂƉĂƐƚŽŽƌ
E>ϵϱZKϬϭϯϱϬϯϲϭϭϵ
E>ϳϰZKϬϭϯϱϬϯϱϯϯϯ

WĂƌŽĐŚŝĞ,͘EŽƌďĞƌƚƵƐEŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶϭ'ĞŶŶĞƉͲ<͘ǀ͘Ŭ͘Ŷƌ͗͘ϳϰϴϴϮϲϰϯ
<ĂŶƚŽŽƌ͗


/ŶƚĞƌŶĞƚ͗
hŝƚǀĂĂƌƚĞŶ͗
<ĞƌŬďŝũĚƌĂŐĞ͗

Žϭϴ͘ϰϱͲϭϵ͘ϰϱƵ͘ŝŶŚĞƚŬĂŶƚŽŽƌǀĂŶĚĞŬĞƌŬ͕
EŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶϭ͕ϲϱϵϭy'ĞŶŶĞƉ͕d;ϬϰϴϱͿϱϭϱϭϬϬ
ǁǁǁ͘ŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘ŶůŬĞƌŬΛŶŽƌďĞƌƚƵƐƉĂƌŽĐŚŝĞ͘Ŷů
sŝĂDϬϲϮϰϱϵϯϯϴϱ
E>ϲϭZKϬϭϰϬϲϭϬϲϰϮ
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KOSTER BART OP DE OMSLAG!
KŶǌĞŬŽƐƚĞƌĂƌƚ<ƂŶŝŶŐƐŝƐĚĞŝŶƐƉŝƌĂƟĞŐĞǁĞĞƐƚǀŽŽƌŚĞƚ
boek ͚KƌƐŝƉƉƵƐĞŶĚĞŬůĂƐǀĂŶŵĞĞƐƚĞƌKůůŝĞ͛͘
Sinds 2016 rent meester Bart
nl. elke dag een Engelse mijl,
zo’n 1600 meter, met de kinĚĞƌĞŶǀĂŶǌŝũŶŬůĂƐ͘ŝƚŝŶŝƟĂƟĞĨ ŝƐ ŐĞďŽƌĞŶ ŝŶ ^ĐŚŽƚůĂŶĚ
en inmiddels door heel veel
scholen in heel Europa overgenomen.
,Ğƚ ŐĂĨ ƐĐŚƌŝũĨƐƚĞƌ <ƌŝƐƟŶĞ
'ƌŽĞŶŚĂƌƚ ŝŶƐƉŝƌĂƟĞ ƚŽƚ ŚĞƚ
schrijven van dit boek. BlijkďĂĂƌŚĞĞŌ<ŽƐƚĞƌĂƌƚŽŽŬŵŽĚĞůŐĞƐƚĂĂŶǀŽŽƌĚĞŬĂŌǀĂŶŚĞƚ
boek, want hij is duidelijk herkenbaar aan zijn volle baard en de
tatoeages op zijn armen.
Het boek verschijnt 5 november a.s. en is nu al te bestellen bij
ZhE͘,ĞƚƌŝũŬŐĞŢůůƵƐƚƌĞĞƌĚĞďŽĞŬƚĞůƚϭϵϮƉĂŐŝŶĂ͛ƐĞŶŝƐƚĞ
ŬŽŽƉǀŽŽƌ͗Φϭϰ͕ϵϵ͘

DE HEILIGE COMMUNIE UITDELEN EN ONTVANGEN
BINNEN DE KATHOLIEKE KERK
KŶǌĞ ďŝƐƐĐŚŽƉ͕ DŐƌ͘ ,͘ ^ŵĞĞƚƐ͕
ŚĞĞŌ ŝŶ ĞĞŶ ďƌŝĞĨ ;ĨĞďƌƵĂƌŝ ϮϬϭϵͿ
alle pastoors en kloosters in het
bisdom Roermond gevraagd om
ŝŶ ŚƵŶ ƉĂƌŽĐŚŝĞŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ ŽĨ
klooster met de grootst mogelijke
waardigheid om te gaan met de
heilige Communie.
Het uitdelen van de heilige Communie komt in principe alleen de
priesters en diakens toe. Maar de
priesters kunnen daarin bijgestaan worden door andere katholieke gelovigen. Deze taak kan per viering worden verleend
ĚŽŽƌĞĞŶǌĞŐĞŶŝŶŐǀĂŶĚĞďĞƚƌĞīĞŶĚĞŵĂŶŽĨǀƌŽƵǁ͕ǀŽŽƌŚĞƚ
>Ăŵ'ŽĚƐ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŬĂŶŝĞŵĂŶĚǀŽŽƌůĂŶŐĞƌĞƟũĚĚĞǌĞƚĂĂŬ
ǀĞƌǀƵůůĞŶ͕ĚŽŽƌĞĞŶƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞďĞŶŽĞŵŝŶŐǀĂŶĚĞǀŝĐĂƌŝƐͲŐĞŶĞƌĂĂů͕ŐĞǀŽůŐĚĚŽŽƌĞĞŶŽĸĐŝģůĞĂĂŶƐƚĞůůŝŶŐĚŽŽƌŚĞƚďŝƐĚŽŵ
ŽĨĚĞƉĂƐƚŽŽƌǀĂŶĚĞƉĂƌŽĐŚŝĞ͘DŽĐŚƚƵŝŶƚĞƌĞƐƐĞŚĞďďĞŶŽŵ
ŝŶŽŶǌĞƉĂƌŽĐŚŝĞƐ;,͘EŽƌďĞƌƚƵƐĞŶ,͘DĂƌƟŶƵƐͿĚĞǌĞƚĂĂŬƚĞ
vervullen, neemt u dan contact op met ondergetekende.
KŵĚĂƚĚĞďŝƐƐĐŚŽƉǀĂŶŽŶƐŵĂŐǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶĚĂƚǁŝũŵĞƚĚĞ
grootst mogelijke waardigheid omgaan met de heilige CommuŶŝĞǁŝůůĞŶǁŝũŵĞƚŶĂĚƌƵŬĚĞďŽŽĚƐĐŚĂƉǀĂŶĚĞŬĂƚŚŽůŝĞŬĞ<ĞƌŬ
omtrent het uitdelen en ontvangen van de heilige Communie

ŚŝĞƌǀĞƌŵĞůĚĞŶ͗͞<ĂƚŚŽůŝĞŬĞďĞĚŝĞŶĂƌĞŶĚŝĞŶĞŶĚĞ^ĂĐƌĂŵĞŶƚĞŶĂůůĞĞŶŐĞŽŽƌůŽŽĨĚƚŽĞĂĂŶŬĂƚŚŽůŝĞŬĞĐŚƌŝƐƚĞŶŐĞůŽǀŝŐĞŶ͕ĚŝĞ
ǌĞĞǀĞŶĞĞŶƐĂůůĞĞŶǀĂŶŬĂƚŚŽůŝĞŬĞďĞĚŝĞŶĂƌĞŶŐĞŽŽƌůŽŽĨĚŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘͟;ŽĚĞǆǀĂŶŚĞƚĂŶŽŶŝĞŬĞƌĞĐŚƚ͕Ŷƌ͘ϴϰϰͿ
ĞǌĞƚĞŬƐƚǌĞŐƚŽŶƐĚƵƐ͗
1. Dat het uitdelen van de heilige Communie in ons bisdom en
ĚƵƐŽŽŬŝŶŽŶǌĞ'ĞŶŶĞƉƐĞƉĂƌŽĐŚŝĞƐͲŽĨĚĂƚŶƵŝŶŽŶǌĞŬĞƌŬĞŶ
;,͘DĂƌƟŶƵƐĞŶ,͘EŽƌďĞƌƚƵƐͿ͕ŝŶEŽƌďĞƌƚƵƐŚŽĨ͕ŝŶĚĞDĂƌŝĂŬĂƉĞůůĞŶŽĨǁĂĂƌĚĂŶŽŽŬŝŶ'ĞŶŶĞƉŐĞďĞƵƌƚʹĂůůĞĞŶŐĞĚĂĂŶ
ŵĂŐǁŽƌĚĞŶĚŽŽƌƉƌŝĞƐƚĞƌƐĞŶĚŝĂŬĞŶƐǀĂŶĚĞŬĂƚŚŽůŝĞŬĞ<ĞƌŬ
en zij die een door de bisschop goedgekeurde benoeming hebben ontvangen. Dit geldt ook voor de andere sacramenten binŶĞŶĚĞ<ĂƚŚŽůŝĞŬĞ<ĞƌŬ͘
2. Dat alleen katholieke gelovigen de sacramenten, waaronder
ĚĞŚĞŝůŝŐĞŽŵŵƵŶŝĞŽĨĚĞŝĞŬĞŶǌĂůǀŝŶŐŵŽŐĞŶŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘
EĂŵĞŶƐŽŶǌĞ<ĞƌŬĞŶĚĂĂƌŵĞĞŽŶǌĞďŝƐƐĐŚŽƉǁŝůŝŬƵǀƌĂŐĞŶ
ǌŝĐŚƚĞŚŽƵĚĞŶĂĂŶĚĞǌĞǀŽŽƌƐĐŚƌŝŌĞŶ͘DŽĐŚƚƵŚŝĞƌŽǀĞƌǀƌĂŐĞŶŽĨŽŶĚƵŝĚĞůŝũŬŚĞĚĞŶŚĞďďĞŶŽĨǁŝůƚƵŐĞǁŽŽŶĞĞŶƐƉƌĂten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op.
ĞŬŽĸĞƐƚĂĂƚŬůĂĂƌ͊
,ĂƌƚĞůŝũŬĚĂŶŬǀŽŽƌƵǁŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐ͊
WĂƐƚŽŽƌ<ĞƐƐĞůƐ
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BISSCHOP SMEETS BEZOEKT
DEKENAAT VENRAY EN GENNEP

sƌŝũĚĂŐϰŽŬƚŽďĞƌ͗
ͻKĐŚƚĞŶĚ͗ďĞǌŽĞŬǀĂŶĚĞĚŝĂĐŽŶĂůĞƉƌŽũĞĐƚĞŶŝŶĞƌŐĞŶ

ŽĂůƐ ƌĞĞĚƐ ŝŶ ĚĞ 'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌ ǀĂŶ ĨĞďƌƵĂƌŝ ϮϬϭϵ ŐĞŵĞůĚ
maakt onze bisschop, Mgr. H. Smeets, dit jaar een kennisŵĂŬŝŶŐƐƚŽĐŚƚůĂŶŐƐĂůůĞĚĞƌƟĞŶĚĞŬĞŶĂƚĞŶŝŶŚĞƚďŝƐĚŽŵ͘,ŝũ
ŬŽŵƚǀĂŶϰͲϲŽŬƚŽďĞƌŶĂĂƌŽŶƐĚĞŬĞŶĂĂƚsĞŶƌĂǇĞŶ'ĞŶŶĞƉ͘
Op zaterdagavond 5 oktober is hij bij ons in Gennep te gast!

ͻDŝĚĚĂŐ͗ƵĐŚĂƌŝƐƟĞŝŶŽƌŐĐĞŶƚƌƵŵĞDƵůĚĞƌŝŶsĞŶƌĂǇ͖ ĂĂŶƐůƵŝƚĞŶĚ ŽŶƚŵŽĞƟŶŐ ŵĞƚ ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐ ĚŝĞ ŝŶ ƚĂů
van dergelijke huizen zorgen voor vieringen zodat bewoners die niet meer naar de kerk kunnen toch deel kunnen
ŶĞŵĞŶĂĂŶŚĞƚǀŝĞƌĞŶǀĂŶĚĞ<ĞƌŬ͘
ͻ ǀŽŶĚ͗ ŽŶƚŵŽĞƟŶŐ ŵĞƚ ƉƌŝĞƐƚĞƌƐ ĞŶ ŬĞƌŬŵĞĞƐƚĞƌƐ ŝŶ
Molenhoek. De bisschop zal vertellen over zijn ervaringen in het eerste jaar als bisschop en vragen beantwoorden uit de zaal. Dr. Johan van der Vloet zal namens het
team parochievernieuwing van het bisdom aanwezig zijn
om te vertellen over de eerste ervaringen met parochies
die zich ingezet hebben om, na een gezamenlijke bezinŶŝŶŐ͕ ĞĞŶ ƉĂƐƚŽƌĂĂů ďĞůĞŝĚƐƉůĂŶ ŽƉ ƉĂƉŝĞƌ ƚĞ ǌĞƩĞŶ͕ ǌŽĂůƐŚĞƚďŝƐĚŽŵĚĂƚƚǁĞĞũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŚĞĞŌĂĂŶŐĞŬĂĂƌƚ͘
/ŶǀĞĞůƉĂƌŽĐŚŝĞƐŚĞĞŌĚĂƚŐĞůĞŝĚƚŽƚĞĞŶĚŝĞƉŐĂĂŶĚĞĞŶ
zinvolle bezinning op de plaats van parochie en kerk in de
nabije toekomst, alsook tot een hoopvol breed gedragen
pastoraal beleidsplan.
Zaterdag 5 oktober:
ͻϭϴ͘ϬϬƵƵƌ͗ƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŝŶŽŶǌĞ,͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬƚĞ
Gennep met ons kinderkoor o.l.v. Jacqueline Fijnaut. Iedereen in Gennep is van harte welkom bij deze mooie EuĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŵĞƚŽŶǌĞŶŝĞƵǁĞďŝƐƐĐŚŽƉ͊

De bisschop bezoekt onze dekenaten en daarmee de gelovigen in zijn bisdom. Mgr. Smeets, die op 8 december 2018
de leiding van het bisdom Roermond op zich nam, hoopt
zo op een goede manier kennis te kunnen maken met het
dagelijks leven in de parochies in Limburg. Het eerste beǌŽĞŬǁĂƐŚĂůĨŵĂĂƌƚŝŶŚĞƚĚĞŬĞŶĂĂƚ<ĞƌŬƌĂĚĞ͘ĞƌŽŶĚĞ
ĚŽŽƌŚĞƚďŝƐĚŽŵǁŽƌĚƚďĞŐŝŶĚĞĐĞŵďĞƌĂĨŐĞƐůŽƚĞŶŝŶŚĞƚ
dekenaat Schinnen. De bezoeken vinden steeds plaats van
vrijdag tot en met zondag, dagelijks tussen maximaal 9.00
uur en 21.00 uur. De bisschop laat het programma verder
ĂĂŶ ĚĞ ƉĂƌŽĐŚŝĞƐ ŝŶ ŚĞƚ ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ ĚĞŬĞŶĂĂƚ ŽǀĞƌ͘ tĞů
ŚĞĞŌŚŝũĚĞĚĞŬĞŶƐŐĞǀƌĂĂŐĚŽŵŐĞƐƉƌĞŬŬĞŶĞŶďĞǌŽĞŬĞŶ
in te plannen, die hem een eerlijk beeld van de kerk in dat
dekenaat geven.

dĞƌ ŝŶĨŽ͗ ĞŶ ĚĞŬĞŶĂĂƚ ŝƐ ĞĞŶ ƌĞŐŝŽŶĂĂů ǀĞƌďĂŶĚ ǀĂŶ
ŵĞĞƌĚĞƌĞƉĂƌŽĐŚŝĞƐ͘,ĞƚďŝƐĚŽŵZŽĞƌŵŽŶĚƚĞůƚŽĸĐŝĞĞů ǌŽ͛Ŷ ϯϬϬ ƉĂƌŽĐŚŝĞƐ͕ ĚŝĞ ǀĞƌĚĞĞůĚ ǌŝũŶ ŽǀĞƌ ĚĞƌƟĞŶ
ĚĞŬĞŶĂƚĞŶ͘ĂŶŚĞƚŚŽŽĨĚǀĂŶĞĞŶĚĞŬĞŶĂĂƚƐƚĂĂƚĞĞŶ
ĚĞŬĞŶ͕ĚŝĞŵĞĞƐƚĂůŽŽŬƉĂƐƚŽŽƌŝƐǀĂŶĞĞŶŽĨŵĞĞƌƉĂrochies in het dekenaat.
Voor ons dekenaat Venray gaat het natuurlijk om een uitǌŽŶĚĞƌůŝũŬĞ ƐŝƚƵĂƟĞ͗ Śŝũ ŝƐ Ğƌ ŶĞƚ ϭϱ ũĂĂƌ ĚĞŬĞŶ ŐĞǁĞĞƐƚ͘
ĞƐĂůŶŝĞƩĞŵŝŶŵĞŶĞŶǁĞĞĞŶǌŝŶǀŽůƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞŚĞďďĞŶƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚǀŽŽƌϰ͕ϱĞŶϲŽŬƚŽďĞƌĂĂŶƐƚĂĂŶĚĞ͗

ͻцϮϬ͘ϬϬʹϮϭ͘ϬϬƵƵƌ͗ŽŶƚŵŽĞƟŶŐŵĞƚŽŶǌĞƟĞŶĞƌŐƌŽĞƉ
ŝŶŚĞƚƉĂƌŽĐŚŝĞǌĂĂůƚũĞ;ĞŶďŝũŵŽŽŝǁĞĞƌŽŽŬďƵŝƚĞŶͿ͘
ŽŶĚĂŐϲŽŬƚŽďĞƌ͗
ͻĞďŝƐƐĐŚŽƉŝƐƚĞŐĂƐƚŝŶĚĞWĂƚĞƌƐŬĞƌŬƚĞsĞŶƌĂǇǀĂŶwege het 60-jarig jubileum van de Zangers van Sint Frans.
Met name zouden we u van harte willen uitnodigen
ǀŽŽƌĚĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŽƉǌĂƚĞƌĚĂŐĂǀŽŶĚϱŽŬƚŽďĞƌ
Žŵϭϴ͘ϬϬƵŝŶĚĞ,͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͘,ĞƚǌŽƵŵŽŽŝǌŝũŶǀŽŽƌ
ŽŶǌĞďŝƐƐĐŚŽƉĞŶǀŽŽƌƵǌĞůĨĂůƐŚŝũǌŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬƉĂƌŽĐŚŝĂŶĞŶŵĂŐŽŶƚŵŽĞƚĞŶĚŝĞĚĂŐ͊sĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͊
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MUSEUM HET PETERSHUIS DAAGT AMATEURKUNSTENAARS UIT
DƵƐĞƵŵ ,Ğƚ WĞƚĞƌƐŚƵŝƐ ŝƐ ŐĞƐƚĂƌƚ ŵĞƚ ĚĞ ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚŝŶŐ
ǀĂŶ ĞĞŶ ŐƌŽĞƉƐƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐ ǁĂĂƌŝŶ ǁĞƌŬ ǁŽƌĚƚ ŐĞƚŽŽŶĚ ǀĂŶ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĂŵĂƚĞƵƌŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐ ƌŽŶĚŽŵ ŚĞƚ
ƚŚĞŵĂ ͚,ŝƐƚŽƌŝĞ ĞŶ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ǀĂŶ 'ĞŶŶĞƉ͛͘ Ğ ƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐŐĂĂƚĂĐŚƚǁĞŬĞŶĚƵƌĞŶĞŶǀŝŶĚƚƉůĂĂƚƐŝŶĚĞǌŽŵĞƌ
ǀĂŶϮϬϮϬ͘ŵĂƚĞƵƌŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐĚŝĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐŚĞďďĞŶ
ŽŵŚŝĞƌĂĂŶĚĞĞůƚĞŶĞŵĞŶŬƵŶŶĞŶǌŝĐŚƚŽƚϰŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϵ
ƉĞƌĞͲŵĂŝůĂĂŶŵĞůĚĞŶ͘,ĞƚŵĂŝůĂĚƌĞƐŝƐĞǆƉŽĂŵĂƚĞƵƌŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐϮϬϮϬΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘
/ŶĚĞdŽƉǀĂŶ>ŝŵďƵƌŐǁŽŶĞŶǀĞĞůĂŵĂƚĞƵƌŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐ͘
,ĞƚŵƵƐĞƵŵǁŝůŽŽŬŚĞŶŐƌĂĂŐĞĞŶƉŽĚŝƵŵďŝĞĚĞŶ͘ĂĂƌ
ŝƐ ĚĞ ƚŚĞŵĂƉĞƌŝŽĚĞ ŝŶ ĚĞ ǌŽŵĞƌ ǀĂŶ ϮϬϮϬ ǀŽŽƌ ŐĞƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚ;ƉĞƌŝŽĚĞϮϴũƵŶŝƚŽƚĞŶŵĞƚϮϯĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϮϬͿ͘ůůĞ
ĂŵĂƚĞƵƌŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐ Ƶŝƚ ĚĞ ƌĞŐŝŽ ƌŽŶĚŽŵ 'ĞŶŶĞƉ ;tĞůů
ƚŽƚDŽŽŬ͕>ĂŶĚǀĂŶƵŝũŬ͕<ůĞĞĨĞŶ'ŽĐŚͿŬƵŶŶĞŶǌŝĐŚŚŝĞƌǀŽŽƌĂĂŶŵĞůĚĞŶ͘KŽŬŽƵĚͲŝŶǁŽŶĞƌƐǌŝũŶǀĂŶŚĂƌƚĞƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚ͘ĞŶƐƉĞĐŝĂůĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞǌĂůƵŝƚĚĞĂĂŶŵĞůĚŝŶŐĞŶ
ĞĞŶ ĂĂŶƚĂů ŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐ ƐĞůĞĐƚĞƌĞŶ ĚŝĞ ǁŽƌĚĞŶ ƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚŽŵĂĂŶĚĞĞǆƉŽƐŝƟĞĚĞĞůƚĞŶĞŵĞŶ͘

tŝĞďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐŚĞĞŌŽŵĂĂŶĚĞǌĞĞǆƉŽƐŝƟĞŵĞĞƚĞĚŽĞŶ͕
ǁŽƌĚƚǀĞƌǌŽĐŚƚŽŵĚĂƚǀŽŽƌϰŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϵƉĞƌŵĂŝůƚĞůĂƚĞŶ
ǁĞƚĞŶ͕ŽŶĚĞƌǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶŶĂĂŵͲĞŶĂĚƌĞƐŐĞŐĞǀĞŶƐ;ŝŶĚŝĞŶ
ĂĂŶǁĞǌŝŐŝŶĐůƵƐŝĞĨŚĞƚĂĚƌĞƐǀĂŶĚĞǁĞďƐŝƚĞͿ͘sŽĞŐĚĂĂƌďŝũĚƌŝĞ
ĨŽƚŽͲŽĨĮůŵďĞƐƚĂŶĚĞŶǀĂŶŚƵŝĚŝŐǁĞƌŬ͘;ΎͿŝƌĞĐƚŶĂϰŽŬƚŽďĞƌ
ǀŝŶĚƚĚĞƐĞůĞĐƟĞƉůĂĂƚƐ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŬƌŝũŐƚďĞƌŝĐŚƚĞŶĚĞŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞŶǁŽƌĚĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚǀŽŽƌĞĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞͲ
ĞŶŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐƐďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŝŶŚĞƚŵƵƐĞƵŵ͘
EŽŐǀŽŽƌĚĂƚǁĞĚŝƚƉĞƌƐďĞƌŝĐŚƚŐŽĞĚĞŶǁĞůŐĞůĞǌĞŶŚĂĚĚĞŶ
ŵĞůĚĚĞǌŝĐŚĂůĚĞĞĞƌƐƚĞĂŵĂƚĞƵƌŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌ͘ĞďŝũŶĂϵϭũĂƌŝŐĞ:ĂŶEŽŝũƵŝƚtĞƐƚĞƌǀŽŽƌƚ͕ǀƌŽĞŐĞƌEŝũŵĞĞŐƐĞǁĞŐ͕͚ǌĂŐŚĞƚ
ŚĞůĞŵĂĂůǌŝƩĞŶ͛ĞŶůŝĞƚŽŽŬŵĂĂƌĚŝƌĞĐƚĞĞŶƉĂĂƌƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶͬ
ƐĐŚŝůĚĞƌŝũĞŶĂĐŚƚĞƌ͘

ƌŝƚĞƌŝƵŵǀŽŽƌĚĞŬĞƵǌĞǀĂŶĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞŝƐĚĂƚŵĞƚŚĞƚ
ǁĞƌŬǀĂŶĚĞŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐĞĞŶďŽĞŝĞŶĚĞĞŶ
ǀĞĞůǌŝũĚŝŐĞƚĞŶƚŽŽŶƐƚĞůůŝŶŐŬĂŶǁŽƌĚĞŶƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚ͘Ğ
ŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐĚŝĞǁŽƌĚĞŶƵŝƚŐĞŶŽĚŝŐĚĚŽĞŶĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚŵĞĞ
ŵĞƚďĞƐƚĂĂŶĚǁĞƌŬ͘ĂŶŚĞŶǁŽƌĚƚŐĞǀƌĂĂŐĚĞĞŶŶŝĞƵǁ
ǁĞƌŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ĚĂƚ ƉĂƐƚ ďŝŶŶĞŶ ŚĞƚ ƚŚĞŵĂ͗ ͚,ŝƐƚŽƌŝĞ ĞŶ
ŽŵŐĞǀŝŶŐǀĂŶ'ĞŶŶĞƉ͛͘ĞŶƌƵŝŵƚĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞƌĞŶƚŚĞŵĂ͕
ǁĂĂƌŝŶǀĞƌǁĞŐĞŶŚĞĞůĚŝĐŚƚďŝũĞĞŶƌŽůŬĂŶƐƉĞůĞŶ͖ǌŽǁĞů
ŝŶƟũĚĂůƐŝŶƉůĂĂƚƐ͘ĞŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐŬƌŝũŐĞŶŽŶŐĞǀĞĞƌĞĞŶ KƉďŝũŐĂĂŶĚĞƐĐĂŶŝƐŚĞƚ<ĂƐƚĞĞů>ŽŽŶĞŶƐƚĞŝŶƚĞǌŝĞŶ͘ĞǌĞƉŽƚŚĂůĨũĂĂƌĚĞƟũĚŽŵǌŝĐŚŝŶŚĞƚƚŚĞŵĂƚĞǀĞƌĚŝĞƉĞŶĞŶŚĞƚ ůŽŽĚƚĞŬĞŶŝŶŐŝƐŐĞŵĂĂŬƚĂĂŶĚĞŚĂŶĚǀĂŶĞĞŶŬůĞŝŶĞƐĐŚĞƚƐ
ǁĞƌŬƚĞŵĂŬĞŶĚĂƚŝŶĚĞĞǆƉŽƐŝƟĞĞĞŶƉůĂĂƚƐŬƌŝũŐƚ͘
ǀĂŶ:ŽƐƵĂĚĞ'ƌĂǀĞ;ϭϲϰϯͲϭϳϭϮͿ͘

JAN EN RIA NOIJ 50 JAAR GETROUWD
ŽŶĚĞƌĚĂŐ ϭϵ ƐĞƉƚĞŵďĞƌ ũů͘
ǁĂƐŚĞƚƉƌĞĐŝĞƐϱϬũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶ
ĚĂƚ :ĂŶ EŽŝũ ĞŶ ZŝĂ tĞƌŬŵĂŶ
ŝŶŚĞƚŚƵǁĞůŝũŬƐďŽŽƚũĞƐƚĂƉƚĞŶ͘
hŝƚĞƌĂĂƌĚǁĞƌĚ ŚŝĞƌƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ
ďŝũ ƐƟůŐĞƐƚĂĂŶ ĞŶ ŝŶ ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ ǀĂŶ ĨĂŵŝůŝĞ ĞŶ ǀƌŝĞŶĚĞŶ
ƵŝƚďƵŶĚŝŐŐĞǀŝĞƌĚďŝũ͛ĚĞWƵď͛ŝŶ
KƩĞƌƐƵŵ͘
ůƐǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌǀĂŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞƵƵƌ͕
:ĂŶŝƐĂůũĂƌĞŶůŝĚǀĂŶĚĞŬĞƌŬŚŽĨƉůŽĞŐ͕ ŶĂŵĞŶƐ ŚĞƚ ŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌ
ĞŶĂůůĞĂŶĚĞƌĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌƐǀĂŶĂĨ ĚĞǌĞ ƉůĂĂƚƐ ŽŶǌĞ ŚĂƌƚĞůŝũŬĞ
ŐĞůƵŬǁĞŶƐĞŶ͕ǀĞƌŐĞǌĞůĚŵĞƚĚĞ
ǁĞŶƐ ĚĂƚ ďĞŝĚĞŶ ŶŽŐ ůĂŶŐ ŵŽŐĞŶ ƉƌŽĮƚĞƌĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ŐĞǌŽŶĚ
ĞŶŐĞůƵŬŬŝŐůĞǀĞŶ͘
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RABO CLUBSUPPORT

Steun Gennepse clubs, verenigingen en stichtingen!

Rabo ClubSupport!
Stem vanaf 27 september
Ontdek hoe op Rabobank.nl/clubsupport

ĂŶǀĞƌƐĐŚŝũŶƚĞƌĞĞŶĨŽƌŵƵůŝĞƌǁĂĂƌŽƉƵĞŶŬĞůĞŐĞŐĞǀĞŶƐ
moet invullen. U klikt op verzenden en klaar is kees. Bent
u niet handig met internetbankieren. Dan kunt u ook vraŐĞŶŽĨŝĞŵĂŶĚĂŶĚĞƌƐĚŝĞƵǀĞƌƚƌŽƵǁĚŝƐ͕ŚĞƚǀŽŽƌƵĚŽĞƚ͘
Maakt u geen gebruik van internetbankieren dan kunt
u ook bij de Rabobank binnenlopen en uw lidmaatschap
ĚĂĂƌĂĂŶǀƌĂŐĞŶ͘KŽŬŬƵŶƚƵďĞůůĞŶŵĞƚĚĞZĂďŽďĂŶŬϬϰϴϱͲ
ϰϱϬϰϱϬ͕ĚĂŶǁŽƌĚƚƵƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚŐĞŚŽůƉĞŶ͘,ĞƚĂĂŶǀƌĂŐĞŶ
ǀĂŶĞĞŶůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉŚĞĞŌŐĞĞŶĞŶŬĞůĞŶĂĚĞůŝŐŐĞǀŽůŐĞŶ
ǀŽŽƌ Ƶ͕ ĞĞƌĚĞƌ ǀŽŽƌĚĞůĞŶ͘ ĂŶ ŚĞƚ ůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉ ǌŝũŶ ŽŽŬ
ŐĞĞŶŬŽƐƚĞŶǀĞƌďŽŶĚĞŶ͘KŽŬĂůƐƵĂůůĞĞŶĞĞŶŚǇƉŽƚŚĞĞŬĂĨŐĞƐůŽƚĞŶŚĞĞŌďŝũĚĞZĂďŽďĂŶŬŬƵŶƚƵůŝĚǁŽƌĚĞŶ͘

Elke stem is geld waard!
ůƐƵǀĂŶĚĞZĂďŽďĂŶŬĞĞŶďĞƌŝĐŚƚŽŶƚǀĂŶŐƚŚĞĞŌŽŵƵǁ
stemmen uit te brengen, dan staat hierop hoe u dit moet
ĚŽĞŶ͘ĂŶǁĞůŬĞĐůƵďŽĨǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƵƵǁƐƚĞŵŐĞĞŌ͕ŝƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ǀŽůůĞĚŝŐ ĂĂŶ Ƶ͊ ĞŶŝĞƵǁĚ ǁĞůŬĞ ĐůƵďƐ͕ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶĞŶƚƵůŝĚǀĂŶZĂďŽďĂŶŬůĂŶĚǀĂŶƵŝũŬĞŶDĂĂƐĚƵŝŶĞŶ͕ ŐĞŶĞŶƐƟĐŚƟŶŐĞŶĂůůĞŵĂĂůĚĞĞůŶĞŵĞŶŝŶ'ĞŶŶĞƉ͍EĞĞŵ
dan ontvangt u een deelnamekaart en kunt u van ϮϳƐĞƉ- dan een kijkje op de website www.rabo-clubsupport.nl
ƚĞŵďĞƌƚͬŵϭϭŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϵ uw stem uitbrengen op uw ;ǌŽĞŬŽƉ>ĂŶĚǀĂŶƵŝũŬĞŶDĂĂƐĚƵŝŶĞŶĞŶƐĞůĞĐƚĞĞƌ͚ĂĐƟĞĨ
ĨĂǀŽƌŝĞƚĞ'ĞŶŶĞƉƐĞĐůƵďƐ͕ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶĞŶƐƟĐŚƟŶŐĞŶ͘Kŵ ŝŶ 'ĞŶŶĞƉ͛Ϳ͘ Hier ziet u ook waaraan de deelnemers het
te kunnen stemmen moet u wel lid zijn, want alleen een geld willen gaan besteden. Hoe meer stemmen de deelnemers ontvangen, hoe meer geld ze uiteindelijk krijgen uitďĂŶŬƌĞŬĞŶŝŶŐŚĞďďĞŶďŝũĚĞZĂďŽďĂŶŬŝƐŶŝĞƚǀŽůĚŽĞŶĚĞ͊
ŐĞŬĞĞƌĚ͊
KŶĚĞƌĚĞŶĂĂŵ͚ZĂďŽůƵď^ƵƉƉŽƌƚ͛ŐĞĞŌĚĞZĂďŽďĂŶŬŽŽŬ
ĚŝƚũĂĂƌǁĞĞƌĞĞŶĚĞĞůǀĂŶŚĂĂƌǁŝŶƐƚĂĂŶĐůƵďƐ͕ƐƟĐŚƟŶŐĞŶ
en verenigingen, zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al
ĚŽĞŶ͘KŶǌĞǁĞƌĞůĚ͕ďƵƵƌƚǀŽŽƌďƵƵƌƚ͕ďĞƚĞƌŵĂŬĞŶ͘

Hoe meldt u zich aan als lid
Maakt u gebruik van internetbankieren dan logt u met
uw gebruikelijke inloggegevens in op de Rabobank. In het
͞ǌŽĞŬǀĂŬũĞ͟ƚǇƉƚƵ͗>ĞĚĞŶͲZĂďŽďĂŶŬĂĂƌŬůŝŬƚƵŽƉĞŶĚĂŶ
ǀĞƌƐĐŚŝũŶƚĞƌĞĞŶŽƌĂŶũĞďĂůŬũĞŵĞƚĚĂĂƌŝŶ͗tŽƌĚůŝĚǀĂŶĚĞ
Rabobank.
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HET GAAT ER WILD AAN TOE!

PLASMOLEN. In navolging van de in april jl. zeer geslaagde
ƐƉĞƌŐĞƚŽƵƌŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚ͚ƚZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ'ŝůĚĞǀĂŶ<ŝƐƚĞdƌƵŝ
ǌŽŶĚĂŐϯŶŽǀĞŵďĞƌĂ͘Ɛ͘ǀĂŶϭϮ͗ϬϬʹϭϲ͗ϬϬƵĞĞŶ͞dƌƵŝŶĞĞŵƚ
je mee” wildtour.
U bezoekt die dag 4
restaurants, maakt
ŬĞŶŶŝƐ ŵĞƚ ϰ ;ǁŝůĚgerechten en 4 wijnen en neemt deel
ĂĂŶϰĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ŝũ
dat laatste moet u
denken aan een wildquiz, de jager aan het
woord en wildweetjes en welke wijn drink je bij wild.
In elk van de 4 onderstaande restaurants krijgt u telkens
ϭŐĞƌĞĐŚƚĞŶϭŐůĂƐǁŝũŶ͘ĞƚŽĐŚƚďĞŐŝŶƚŝŶWůĂƐŵŽůĞŶĞŶ
ǀŽĞƌƚ Ƶ ĚŽŽƌ ŚĞƚ ĚĂŶ ŝŶ ƉƌĂĐŚƟŐĞ ŚĞƌĨƐƚŬůĞƵƌĞŶ ŐĞƚŽŽŝĚĞ
Zevendal naar de Biesselt waar de provincies Limburg en
Gelderland naadloos in elkaar overgaan. U zou te voet deel
kunnen nemen, maar met een e-bike is eigenlijk wel de ideale manier om aan deze tocht deel te nemen.
Gezien de capaciteit van de deelnemende Restaurants op
deze zondagmiddag is het aantal deelnemers beperkt tot
ŵĂǆ͘ϱϬƉĞƌƐŽŶĞŶ͘tŝĞŚĞƚĞĞƌƐƚŬŽŵƚ͕ŚĞƚĞĞƌƐƚŵĂĂůƚ͘KĨtewel aarzel niet te lang om bij een van onderstaande restaurants te reserveren, want weg = weg.
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STEUN DE 18e   ǧ 
Beste Gennepenaar

ŽƉ ĚĞ <ĞƌƐƚŵĂƌŬƚ͕ ŽƵĚĞ ͞WĞƌǌŝƐĐŚĞ͟ ƚĂƉŝũƚĞŶ͕ ƐƚŽĨ ǀŽŽƌ
ŬŽƐƚƵƵŵƐŽĨǀĞƌůŝĐŚƟŶŐƐƐŶŽĞƌĞŶ͘

^ƟĐŚƟŶŐ<ĞƌƐƩŽĐŚƚ'ĞŶŶĞƉǀƌĂĂŐƚƵŽŵƐƚĞƵŶ͊hŚĞĞŌ
ǀĂƐƚĂůĞĞŶƐǀĂŶĚĞ<ĞƌƐƩŽĐŚƚŐĞŚŽŽƌĚ͕ǁĞůůŝĐŚƚŚĞĞŌƵ
ǁĞůĞĞŶƐŵĞĞŐĞůŽƉĞŶŽĨŽŶƐŐĞƐƉŽŶƐŽƌĚ͘KŽŬĚŝƚũĂĂƌŽƌganiseren we dit unieke evenement weer, al voor de 18e
ŬĞĞƌ͊ŝƚũĂĂƌǌĂůĚĞ<ĞƌƐƩŽĐŚƚŽƉϭϯĚĞĐĞŵďĞƌǌŝũŶ͘
/ĞĚĞƌĞĞŶƵŝƚ'ĞŶŶĞƉĞŶŽŵƐƚƌĞŬĞŶŬĂŶƟũĚĞŶƐĚĞ<ĞƌƐƚƚŽĐŚƚŐƌĂƟƐŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĞĞŶŵĂŐŝƐĐŚĞĂǀŽŶĚŝŶĚĞƐƚƌĂƚĞŶ
ǀĂŶ 'ĞŶŶĞƉͲƵŝĚ͘ :ŽŶŐ ĞŶ ŽƵĚ ǁĂŶĚĞůƚ ůĂŶŐƐ ƉƌĂĐŚƟŐĞ
ĚĞĐŽƌƐǁĂĂƌŝŶĂĐƚĞƵƌƐƚĞůŬĞŶƐĞĞŶĚĞĞůǀĂŶŚĞƚ<ĞƌƐƚǀĞƌhaal uitbeelden. Voor alle acteurs worden passende kostuums gemaakt, waardoor een beeld wordt geschetst van
het leven 2000 jaar geleden.

Helpt u ons mee ook dit jaar weer een uniek evenement
ƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ ǁĂĂƌ ŚŽŶĚĞƌĚĞŶ ŵĞŶƐĞŶ ŐƌĂƟƐ ǀĂŶ ŬƵŶŶĞŶ ŐĞŶŝĞƚĞŶ͍ tĞ ǌŝũŶ Ƶ ǌĞĞƌ ĚĂŶŬďĂĂƌ͊ EĞĞŵƚ Ƶ ǀŽŽƌ
ŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚŽŶƐŽƉ͗
Liesbeth Hubertus
EĂŵĞŶƐ^ƟĐŚƟŶŐ<ĞƌƐƩŽĐŚƚ'ĞŶŶĞƉ
dĞů͘ϬϰϴϱͲϱϭϰϳϳϵŽĨϬϲͲϯϲϮϭͲϵϭϭϳ
ͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛŬĞƌƐƩŽĐŚƚͲŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů

ƵƵƌƚďĞǁŽŶĞƌƐŬůĞĚĞŶĚĞĚĞĐŽƌƐŽƉŚƵŶŽƉƌŝƩĞŶĂĂŶĞŶ
versieren de route, waardoor een belangrijk doel van de
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞďĞƌĞŝŬƚǁŽƌĚƚ͗ŚĞƚďĞƚƌĞŬŬĞŶǀĂŶƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌ
ŝŶǁŽŶĞƌƐǀĂŶĚĞǁŝũŬďŝũĚŝƚƵŶŝĞŬĞĞǀĞŶĞŵĞŶƚ͘KŽŬƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ ǌŝũŶ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ďŝũ ĚĞ <ĞƌƐƩŽĐŚƚ͕ ǌŝũ
ďŝĞĚĞŶŽƉĚĞ<ĞƌƐƚŵĂƌŬƚŽƉŚĞƚEŽƌďĞƌƚƉůĞŝŶĞĞŶŚĂƉũĞ
en drankje aan waardoor ze hun kas een beetje kunnen
spekken. Dit alles vergroot de saamhorigheid in de buurt.
Tijdens de tocht wordt de wandelaars een heerlijke glühǁĞŝŶ ŽĨ ǁĂƌŵĞ ĐŚŽĐŽůĂĚĞŵĞůŬ ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ ŝŶ ĚĞ ,Ğƌberg, in de Norbertuskerk zijn er beschuitjes met muisjes
voor de kraamvisite bij kindje Jezus en bij Buurthuis VanKŶƐŬƵŶŶĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞĞŶŬĞƌƐƚƐƚƵŬũĞŵĂŬĞŶ͘KŶĚĞƌweg zijn er dieren om te aaien en is er op diverse plaatsen
muziek en zingen er koren.
U begrijpt dat dit alles niet mogelijk zou zijn zonder de inzet
van de vele vrijwilligers maar zeker ook de steun van diverse
ondernemers. ůƐƉĂƌƟĐƵůŝĞƌŬƵŶƚƵŽŶƐŶƵŽŽŬƐƚĞƵŶĞŶ͊ŝƚ
ŬĂŶŚĞĞůĞĞŶǀŽƵĚŝŐĚŽŽƌŽƉ^ƟĐŚƟŶŐ<ĞƌƐƩŽĐŚƚ'ĞŶŶĞƉƚĞ
ƐƚĞŵŵĞŶŝŶĚĞZĂďŽďĂŶŬůƵďŬĂƐĐƟĞ͘Dit kost u behalve
ĞĞŶŵƵŝƐŬůŝŬĚƵƐŶŝŬƐ͊^ƚĞŵŵĞŶŬĂŶƚŽƚϭϭŽŬƚŽďĞƌ͘
hŝƚĞƌĂĂƌĚǌŝũŶǁĞŽŽŬǌĞĞƌĚĂŶŬďĂĂƌǀŽŽƌĮŶĂŶĐŝģůĞŐŝŌĞŶ
ĞŶŐŝŌĞŶŝŶŶĂƚƵƌĂ͘,ŝĞƌďŝũŬƵŶƚƵĚĞŶŬĞŶĂĂŶďŝũǀ͘ŵĂƚĞƌŝ- W^͗ <ŝũŬƚ Ƶ ǀŽŽƌ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽĨ ĞĞŶ ƐĨĞĞƌŝŵƉƌĞƐƐŝĞ
alen om kerststukjes te maken, hout voor de vuurkorven ĞĞŶƐŽƉŽŶǌĞǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ŬĞƌƐƩŽĐŚƚͲŐĞŶŶĞƉ͘Ŷů
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PROJECTKOOR GELDERLAND
Op reis met liederen en muzikanten uit het Midden-Oosten
ŽŶĚĂŐŵŝĚĚĂŐϮϳŽŬƚŽďĞƌĂ͘Ɛ͘ĐŽŶĐĞƌƚĞĞƌƚŚĞƚWƌŽũĞĐƚŬŽŽƌ
'ĞůĚĞƌůĂŶĚŽ͘ů͘ǀ͘ĚŝƌŝŐĞŶƚ:ŽŶĂƚŚĂŶWůŽĞŐ͕ŝŶĚĞ^ŝŶƚDĂƌƟnuskerk van Gennep.
Dit verrassende en veelzijdige koor had in 2018 groot succes met het programma ‘Van Huis en Haard’. Het was een
muzikale mix waarmee een wereld werd gepresenteerd
die in beweging is. Een wereld ook, waarin velen gedwongen worden hun huis en hun land te ontvluchten. De rode
ĚƌĂĂĚ ǀĂŶ ŚĞƚ ĐŽŶĐĞƌƚ ǁĂƐ ĚĞ ůŝĞĨĚĞ ǀŽŽƌ͕ ĞŶ ŚĞŝŵǁĞĞ
naar, wat je hebt achtergelaten. Het ging over verlangen
ĞŶŚŽŽƉ͖ŽǀĞƌǁĂƚũĞŚĞďƚŽĨŚĂĚĞŶŽǀĞƌĞĞŶǌŽĞŬƚŽĐŚƚ
naar een ander thuis; een onbekende wereld, ver van je
ĨĂŵŝůŝĞĞŶũĞŐĞůŝĞĨĚĞŶ͘ĂŶǀĂŶŐ͗ϭϱ͗ϬϬƵƵƌ

;ŽǀĞƌǁĞŐĞŶĚ ŶŝĞƚ ƵƌŽƉĞƐĞͿ ĐƵůƚƵƌĞŶ͘ ŝũ ŚĞĞŌ WƌŽũĞĐƚkoor Gelderland gevraagd om ‘Van Huis en Haard’ nog
ĞĞŶ ŬĞĞƌ Ƶŝƚ ƚĞ ǀŽĞƌĞŶ͘ ,Ğƚ ĐŽŶĐĞƌƚ ŝƐ ŐƌĂƟƐ ƚŽĞŐĂŶŬĞlijk, maar een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk op prijs
ŐĞƐƚĞůĚ͘ĞŽƉďƌĞŶŐƐƚǁŽƌĚƚďĞƐƚĞĞĚĂĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
ĚŝĞǌŝũŶŐĞƌŝĐŚƚŽƉŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůĞŽŶƚŵŽĞƟŶŐĞŶ͘<ŽŵůƵŝƐƚĞƌĞŶ͕
ďĞůĞĞĨŚĞƚŵĞĞĞŶůĂĂƚƵǀĞƌƌĂƐƐĞŶ͊
Instrumentalisten:
EĂǁƌĂƐ ůƚĂŬǇ͕ 'ŚĂĞƚŚ ůŵĂŐŚŽŽƚ͕ DŽĚĂƌ ^ĂůĂŵĂ͕ ŝƚĂ
sĞƌďĞĞĐŬ͕:ŽƐĠƌĞŶĚƐĞŶDĂƌŝĂŶŶĞZĂƚĂũƐŬŝ͘
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗
projectkoorgelderland.nl
ĞŶͬŽĨ
ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶŐĞŶŶĞƉ͘ŶůͬũĂĂƌǀĂŶĚĞŽŶƚŵŽĞƟŶŐ
ZKK<>h
ĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ĐƌĞĂƟĞǀĞ ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ Ƶŝƚ ŚĞƚ ͚:ĂĂƌ ǀĂŶ ĚĞ
KŶƚŵŽĞƟŶŐ͛ŝƐĚĞŽƉƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶĚĞƌŽŽĚďĂŬĐůƵď͘ĞǌĞ
ĐůƵďďĂŬƚŝŶǌĞůĨŐĞďŽƵǁĚĞŽǀĞŶƐŝŶĚĞŽƉĞŶůƵĐŚƚďƌŽŽĚ͕
zoals het wordt gegeten over de hele wereld en in heel
verschillende culturen.

Het koor werkt samen met muzikanten die gevlucht zijn
Ƶŝƚ ĐŽŶŇŝĐƚŐĞďŝĞĚĞŶ͘ ^ĂŵĞŶ ŵĞƚ ŚĞŶ ǁŽƌĚƚ ŵƵǌŝĞŬ ŐĞmaakt, op basis van liederen rond thema’s als verlangen,
hoop en heimwee. Een deel van het repertoire is in een
gezamenlijk proces ontstaan en het resultaat daarvan erǀĂĂƌƚƵƟũĚĞŶƐĚŝƚĐŽŶĐĞƌƚ͘/ŶĚĞůŝĞĚĞƌĞŶƌĞŝƐƚƵŵĞĞĂǀĂŶ
^ĐĂŶĚŝŶĂǀŝģǀŝĂEĞĚĞƌůĂŶĚŶĂĂƌDŝĚĚĞŶͲĞŶƵŝĚͲƵƌŽƉĂ
ƚŽƚ ŝŶ ŚĞƚ DŝĚĚĞŶͲKŽƐƚĞŶ͘ Ğ ŵƵǌŝŬĂůĞ ŐĞĚĞĞůƚĞŶ ǁŽƌĚĞŶĂĨŐĞǁŝƐƐĞůĚŵĞƚŬŽƌƚĞƚĞŬƐƚĞŶ͘

Ğ ^ƟĐŚƟŶŐ ǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ 'ĞŶŶĞƉ ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚ ŝŶ ϮϬϭϵ
ŚĞƚ ͚:Z sE  KEdDKd/E'͕͛ ŐĞƌŝĐŚƚ ŽƉ ĂŶĚĞƌĞ

Ğ ďƌŽŽĚďĂŬĐůƵď ǁĂƐ ŝŶ ϮϬϭϵ Ăů ĂĐƟĞĨ ďŝũ ĚŝǀĞƌƐĞ ĞǀĞnementen en zal ook op 27 oktober weer aanwezig zijn.
Direct na het concert zal de geur van versgebakken brood
ŽƉƐƟũŐĞŶǀĂŶĂĨŚĞƚƉůĞŝŶǀŽŽƌĚĞŬĞƌŬ͘ŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬǌŝũŶ
de concertgangers uitgenodigd ervan te proeven.
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OP ZOEK NAAR FITNESS IN REGIO GENNEP?
Sportschool Fit District stelt zich graag aan u voor
&ŝƚ ŝƐƚƌŝĐƚ ĂĂŶ Ğ WŽĞů ŝŶ
Gennep is de verbindingsplek waar gelijkgestemden
bij elkaar komen om de
ďĞƐƚĞ ǀĞƌƐŝĞ ǀĂŶ ǌŝĐŚǌĞůĨ ƚĞ
ǁŽƌĚĞŶ͘ KŶĚĞƌ ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ
van een persoonlijke coach
wordt naar ieders doelstelling gewerkt. Dit kan doormiddel van het volgen van
groepslessen, small group
ĮƚŶĞƐƐ͕ ϭ ŽƉ ϭ ďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐ
en het onder de loep nemen
van voedingspatronen.
>^^EsKKZ
sK>t^^EE
Buiten personal training en
vrij sporten, kunnen volwassenen bij Fit District terecht
voor de volgende groepslesƐĞŶ͗ƵŵďĂ͕:ƵŵƉŝŶŐ&ŝƚŶĞƐƐ͕
Total body work-out, Spinning,
WŽǁĞƌ ĞŶ &ŝƚ ŽǆŝŶŐ͕ WŽǁĞƌ

ALLERZIELEN 2019
/ŶƚĞŐĞŶƐƚĞůůŝŶŐƚŽƚǀŽƌŝŐũĂĂƌ;ǁĞĞŬĞŶĚǀŽŽƌůůĞƌǌŝĞůĞŶ͊Ϳ
vindt dit jaar de Allerzielenherdenking plaats in het
weekend NA Allerzielen.
In het weekend van 2 en 3 november herdenken we onze
ĚŝĞƌďĂƌĞŽǀĞƌůĞĚĞŶĞŶ͕ŵĞƚŶĂŵĞĚŝĞǀĂŶŚĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶ
ũĂĂƌ͘ĞĨĂŵŝůŝĞƐǌƵůůĞŶĚĂĂƌǀŽŽƌĞĞŶƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐŬƌŝũŐĞŶ͘
H. Norbertuskerk:
KƉǌĂƚĞƌĚĂŐϮŶŽǀĞŵďĞƌǌƵůůĞŶŝŶĚĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐ
ǀĂŶϭϳ͘ϰϱƵƵƌĚĞŽǀĞƌůĞĚĞŶĞŶǀĂŶŚĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌ
worden herdacht. Het Gemend koor zal zorgen voor de
muzikale opluistering.
,͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ͗
KƉǌŽŶĚĂŐϯŶŽǀĞŵďĞƌǌƵůůĞŶŝŶĚĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐǀĂŶ
ϭϬ͘ϬϬƵƵƌĚĞŽǀĞƌůĞĚĞŶĞŶǀĂŶŚĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌǁŽƌĚĞŶ
ŚĞƌĚĂĐŚƚ͘ƌŝƐƐĂŵĞŶǌĂŶŐƟũĚĞŶƐĚĞǌĞǀŝĞƌŝŶŐ͘
KƵĚĞďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐ;dŽƌĞŶƐƚƌĂĂƚͿ
KƉǌŽŶĚĂŐϯŶŽǀĞŵďĞƌ͕ŶĂĂŇŽŽƉǀĂŶĚĞƵĐŚĂƌŝƐƟĞǀŝĞƌŝŶŐŝŶĚĞ,͘DĂƌƟŶƵƐŬĞƌŬ;цϭϭ͘ϬϬƵƵƌͿ͕ǁŽƌĚĞŶĚĞŐƌĂǀĞŶ
ŽƉĚĞŽƵĚĞďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐĂĂŶĚĞdŽƌĞŶƐƚƌĂĂƚŐĞǌĞŐĞŶĚ͘
EŝĞƵǁĞďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐ;<ĂŵƉǁĞŐͿ
KƉǌŽŶĚĂŐϯŶŽǀĞŵďĞƌǁŽƌĚĞŶŽŵϭϰ͘ϬϬƵƵƌĚĞŐƌĂǀĞŶ
ǀĂŶĚĞŶŝĞƵǁĞďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐĂĂŶĚĞ<ĂŵƉǁĞŐŐĞǌĞŐĞŶĚ͘

work-out, Steps en bodypump, Dans balans 50+, Fit
en vitaal, Fast-Fit Circuit,
Yoga en Hatha Yoga
JE PERSOONLIJKE
dZ/E/E'^W>E
IS LEIDEND
Fit District is niet zomaar
een sportschool, omdat het
team van Fit District van
mening is dat de reguliere
ƐƉŽƌƚƐĐŚŽŽůǀĞƌůĞĚĞŶƟũĚŝƐ͘
Fit District is dé plaats waar
doelgericht gewerkt word
naar een doelstelling onder
begeleiding van een persoonlijke coach. Het gaat
om het verrijken van mensen hun leven, sterker nog,
het veranderen van mensen
ŚƵŶ ůĞǀĞŶ ŝŶ ĚĞ ƉŽƐŝƟĞǀĞ
zin van het woord. Je persoonlijke trainingsplan is lei-

ĚĞŶĚŚŝĞƌŝŶ͘WƌŽďĞĞƌŚĞƚǌĞůĨ
ŵĂĂƌĞĞŶƐ͊
ALLES ONDER ÉÉN DAK!
Fit District biedt alles wat je
nodig hebt om je persoonůŝũŬĞƚƌĂŝŶŝŶŐƐƉůĂŶŽƉƟŵĂĂů
tot uitvoering te brengen
onder begeleiding van de
WĞƌƐŽŶĂůƚƌĂŝŶĞƌƐ͘
KŽŬ ĚĞ ŬŝĚƐ ǁŽƌĚĞŶ ŶŝĞƚ
ǀĞƌŐĞƚĞŶ͘sĂŶĂĨϮũĂĂƌŬƵŶnen zij hier al terecht.
Lessen voor kinderen:
:ƵŵƉŝŶŐ&ŝƚŶĞƐƐ<ŝĚƐ͕^ƚƌĞĞƚdance, Hip-Hop, Breakdance,
DŽĚĞƌŶĞĚĂŶƐĞŶ<ŝĚƐĚĂŶĐĞ
Sportschool Fit District
ǀŝŶĚƚ Ƶ ĂĂŶ Ğ WŽĞů ϭϰ͕
6591 BV te Gennep en
ŽŶůŝŶĞ ŽƉ ĮƚĚŝƐƚƌŝĐƚ͘Ŷů ĞŶ
ŽƉĮƚĚŝƐƚƌŝĐƚůŝǀĞ͘Ŷů
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ZINGEN IN EEN KOOR?
>ĞƵŬĠŶůĞĞƌǌĂĂŵŽŽŬǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶ

'ĞĂĐŚƚĞƌĞĚĂĐƟĞǀĂŶ͚Ğ'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌ͕͟
Tot onze verbazing zagen we in de augustus-uitgave van
ƵǁďůĂĚĞĞŶĂƌƟŬĞůƐƚĂĂŶŐĞƟƚĞůĚ͞ϭϱϬũĂĂƌDĂƌƟŶƵƐƚŽƌĞŶ͕
ƉƵďůŝĞŬƐƚƌĞŬŬĞƌǀĂŶũĞǁĞůƐƚĞ͟. Het verbaasde ons, omdat
ǁŝũĂůƐtĞƌŬŐƌŽĞƉDĂƌƟŶƵƐƚŽƌĞŶĚŝƚĂƌƟŬĞůŶŝĞƚŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ
ŚĞďďĞŶ͘/ŶŚŽƵĚĞůŝũŬƐƚĂĂŶĞƌĚŝǀĞƌƐĞĨŽƵƚĞŶŝŶĞŶĚĞǌŝŶƐďŽƵǁ
ǌĞƚĚĞůĞǌĞƌŽƉŚĞƚǀĞƌŬĞĞƌĚĞďĞĞŶ͘sĞƌĚĞƌŚĞĞŌƵŐĞďƌƵŝŬ
ŐĞŵĂĂŬƚ ǀĂŶ ĨŽƚŽ͛Ɛ ĚŝĞ ǁĞ ĂůůĞĞŶ ǀŽŽƌ ďĞƉĂĂůĚĞ ĚŽĞůĞŶ
mogen gebruiken.
KƉŚĞƚŵŽŵĞŶƚǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶǀĂŶ͚Ğ'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌ͛ŚĂĚ
ĚĞǁĞƌŬŐƌŽĞƉŶŽŐŐĞĞŶĚĞĮŶŝƟĞǀĞďĞƐůŝƐƐŝŶŐŐĞŶŽŵĞŶŽǀĞƌ
ŚĞƚǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶǀĂŶŚĞƚďŽĞŬũĞ;ĮŶĂŶĐŝģŶͿĞŶǁĂƚĚĞƟƚĞů
ǌŽƵ ǁŽƌĚĞŶ͘ KŽŬ ƐƚĂĂƚ ŝŶ ŚĞƚ ĂƌƟŬĞů ĚĂƚ ŚĞƚ ĞĞŶ ƵŝƚŐĂǀĞ
ǀĂŶƐƟĐŚƟŶŐDŽŶĂƌĐŚŝƐ͘ŝƚŝƐŽŶũƵŝƐƚ͘,ĞƚǁŽƌĚƚŶĂƚƵƵƌůŝũŬ
ĞĞŶďŽĞŬũĞǀĂŶtĞƌŬŐƌŽĞƉDĂƌƟŶƵƐƚŽƌĞŶ͘
dĞƌǀĞƌĚƵŝĚĞůŝũŬŝŶŐǀĂŶĚĞŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬĞĨŽƵƚĞŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ ǌŝŶ͗ ͚tĂŶƚ ĞŝŐĞŶůŝũŬ ŝƐ ĚĞ ĞĞƌƐƚĞ ƐƚĞĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ŽƵĚƐƚĞ
ƚŽƌĞŶĚŝĞŚŝĞƌŽŽŝƚŐĞƐƚĂĂŶŚĞĞŌ͕ŐĞůĞŐĚƚƵƐƐĞŶĚĞϳe en 9e
ĞĞƵǁ͘ De werkelijkheid is als volgt. De oudste toren stamt
zeer waarschijnlijk uit de 15e eeuw. Het eerste kerkje was
ĞĞŶ;ŚŽƵƚĞŶͿƉĂĂůŬĞƌŬũĞǌŽŶĚĞƌƚŽƌĞŶ͕ǌĞĞƌǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ
uit het begin van de 8e eeuw. Dus geen eerste steen en
geen toren.
KŽŬ ĚĞ ǌŝŶ ͚dŽĞŶ ŝŶ ϭϲϰϴ ŝŶ DƺŶƐƚĞƌ ĚĞ ǀƌĞĚĞ ŐĞƚĞŬĞŶĚ
ǁĞƌĚ͕͕͘͘͘͘͘͘͘ƐƚŽƌƩĞŝŶ'ĞŶŶĞƉĚĞŬĞƌŬŝŶ. Hier zou men een
oorzakelijk verband kunnen concluderen, dat er uiteraard
niet is. We zagen de humor van deze zin wel in, maar we
ǌŝũŶĞƌƚŽĐŚŶŝĞƚďůŝũŵĞĞ͘KŽŬĚĞǌŝŶ͚ũĂĂƌůŝũŬƐϭϭ͘ϬϬϬƵŶŝĞŬĞ
ďĞǌŽĞŬĞƌƐ͛ŬůŽƉƚŶŝĞƚ͘tĞǁĞƚĞŶŶŝĞƚŽĨĚĞǌĞƵŶŝĞŬǌŝũŶ͘
ĞǁĞƌŬŐƌŽĞƉŝƐĞƌƵŝƚĞƌĂĂƌĚǀĂŶŽǀĞƌƚƵŝŐĚĚĂƚƵĚŝƚĂƌƟŬĞů
ŵĞƚĚĞďĞƐƚĞďĞĚŽĞůŝŶŐĞŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶŚĞĞŌ͕ŵĂĂƌĞĞŶŐŽĞĚ
ŐĞŢŶĨŽƌŵĞĞƌĚĞŬƌŝƟƐĐŚĞůĞǌĞƌǌĂůǌŝũŶǁĞŶŬďƌĂƵǁĞŶĨƌŽŶƐĞŶ
ĞŶǌŽǌŝũŶŝĚĞĞģŶŚĞďďĞŶŽǀĞƌĚĞŬĞŶŶŝƐǀĂŶĚĞǁĞƌŬŐƌŽĞƉ
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ ĚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŚŝƐƚŽƌŝĞ ĞŶ ĚĞ EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ƚĂĂů͘
En daar zijn we niet blij mee.
'ƌĂĂŐĞĞŶĐŽƌƌĞĐƟĞŝŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞ͚'ĞŶŶĞƉĞŶĂĂƌ͛͘
EĂŵĞŶƐĚĞtĞƌŬŐƌŽĞƉĞǌŽĞŬĞƌƐĐĞŶƚƌƵŵDĂƌƟŶƵƐƚŽƌĞŶ͕
:ŽŚŶ^ŝůǀĞƌƚĂŶĚ

Zingen is goed voor iedereen. ‘Waarom is het goed’ horen
we u denken. Het is goed voor onder andere de TaalontǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕ƐƟŵƵůĞƌĞŶǀĂŶĞǁĞŐĞŶ͕ĞŶŚĞƚůĞƌĞŶ>ƵŝƐƚĞƌĞŶ͘
KŽŬŐĞĞŌŚĞƚĞĞŶŬŝŶĚǌĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶŽŵǀŽŽƌĞĞŶŐƌŽĞƉ
te staan. En natuurlijk is het ook gewoon gezellig om samen met andere kinderen nieuwe liedjes te leren. De kinĚĞƌĞŶ ǀĂŶ <ŝŶĚĞƌŬŽŽƌ ͚ĚĞ DƵǌŝĞŬŶŽŽƚũĞƐ͛ ƌĞƉĞƚĞƌĞŶ ĞůŬĞ
donderdagmiddag na school in het zaaltje achter de pasƚŽƌŝĞ͘KŶĚĞƌĚĞďĞǌŝĞůĞŶĚĞůĞŝĚŝŶŐǀĂŶ:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ&ŝũŶĂƵƚ
worden allerlei soorten liedjes aangeleerd, soms met een
bijpassend dansje. Tijdens de gezinsvieringen, carnavalsŵŝƐĞŶŽƉ<ĞƌƐƚĂǀŽŶĚǌŝŶŐƚŚĞƚŬŽŽƌ͘KƉǀĞƌǌŽĞŬƐŽŵƐŽŽŬ
elders. Het kinderkoor is een vrolijk koor. Van zingen wordt
ũĞďůŝũ͘ƌǁŽƌĚƚŐĞĞŶĐŽŶƚƌŝďƵƟĞŐĞǀƌĂĂŐĚ͕ǁĞůŝŶǌĞƚ͘ůůĞ
ũŽŶŐĞŶƐĞŶŵĞŝƐũĞƐǀĂŶĂĨŐƌŽĞƉϰǌŝũŶǁĞůŬŽŵŽŵǌŝĐŚĂĂŶ
te sluiten bij het koor. De wat oudere kinderen krijgen in
ĞĞŶĂƉĂƌƚŐƌŽĞƉũĞŶŽŐĞǆƚƌĂǌĂŶŐůĞƐ͘tŝůƚƵŵĞĞƌǁĞƚĞŶ͍
<ŝũŬŽƉĚĞĨĂĐĞďŽŽŬƉĂŐŝŶĂǀĂŶ͗<ŝŶĚĞƌŬŽŽƌĚĞDƵǌŝĞŬŶŽŽƚũĞƐ͘KĨŬŽŵƐĂŵĞŶŵĞƚƵǁ;ŬůĞŝŶͲͿŬŝŶĚĞĞŶƐŬŝũŬĞŶƟũĚĞŶƐ
ĚĞ ƌĞƉĞƟƟĞ ŽƉ ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ǀĂŶĂĨ ϭϰ͘ϭϱ ƵƵƌ ŝŶ ŚĞƚ ǌĂĂůƚũĞ
ǀĂŶĚĞƉĂƐƚŽƌŝĞ͘/ŶŐĂŶŐƚĞŐĞŶŽǀĞƌĚĞůĚŝ͘

VRIJWILLIGERSBEDANKOCHTEND
ŽŶĚĂŐ Ϯϰ ŶŽǀĞŵďĞƌ ǁŝůůĞŶ ƉĂƐƚŽŽƌ <ĞƐƐĞůƐ ĞŶ ŚĞƚ ŬĞƌŬďĞstuur de vele vrijwilligers van de Gennepse parochies bedanken voor hun tomeloze inzet door het jaar heen. Vrijwilligerswerk gebeurt op vele manieren. Wekelijks in het zicht van de
ŬĞƌŬŐĂŶŐĞƌƐ͕ŽĨƐƟůůĞƚũĞƐǌŽƌŐĞŶĚĂƚĚĞŬŽĸĞŝƐŐĞǌĞƚĞŶĚĂƚĚĞ
ďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐĞƌǁĞĞƌŶĞƚũĞƐƵŝƚǌŝĞƚ͘ŶŚĞƚǀĂůƚĂůůĞĞŶŵĂĂƌŽƉ
als de kerk niet schoon is, maar die wordt natuurlijk bijgehouden door... U raadt het al een groep vrijwilligers.
Er zijn ook verrassende vrijwilligers die opeens op een avond
ƐƚĂĂŶ ƚĞ ƐĐŚŽīĞůĞŶ ŽĨ ŬĂƉŽƩĞ ůĂŵƉĞŶ ŬŽŵĞŶ ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͘
&ŝũŶĚĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶǌŝĐŚŽƉĚĞĞĞŶŽĨĂŶĚĞƌĞŵĂŶŝĞƌǀĞƌĂŶƚwoordelijk voelt voor de Gennepse gemeenschap. Daarom
deze vrijwilligersbedankochtend. Dus beste vrijwilligers;
ďĞŬĞŶĚŽĨŽŶďĞŬĞŶĚďŝũŚĞƚŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌ͕ǌĞƚϮϰŶŽǀĞŵďĞƌ
ĂůǀĂƐƚ ŽƉ Ƶǁ ŬĂůĞŶĚĞƌ͘ ĂŶ ŚŽĞŌ Ƶ ĚŝĞ ŐĞǌĞůůŝŐĞ ŽĐŚƚĞŶĚ
niet te missen. Een uitnodiging volgt nog. En bent u wel
ĂĐƟĞĨ͕ ŵĂĂƌ ŶŝĞƚ ŽĸĐŝĞĞů ĂĂŶŐĞŵĞůĚ͍ 'ĞĞĨ Ěŝƚ ĚĂŶ ĚŽŽƌ
ĂĂŶĚĞƉĂƐƚŽŽƌŽĨĂĂŶĠĠŶǀĂŶĚĞŬĞƌŬďĞƐƚƵƵƌƐůĞĚĞŶ͘tĞ
ontmoeten u graag op 24 november.
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dŝũĚĞŶƐĚĞΖKƉĞŶDŽŶƵŵĞŶƚĞŶĚĂŐΖŽƉǌŽŶĚĂŐϭϱƐĞƉƚĞŵďĞƌũ͘ů͘ǌŝũŶĂůůĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞdŽƌĞŶǁĂĐŚƚĞƌƐǀĂŶĚĞ^ŝŶƚDĂƌƟŶƵƐƚŽƌĞŶ
ŐĞģĞƌĚŵĞƚĞĞŶǌĞĞƌďŝũǌŽŶĚĞƌĞΖDĂƌƟŶƵƐƚŽƌĞŶ'ĞŶŶĞƉͲƐƉĞůĚΖƚĞƌŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚǀĂŶŚĞƚϭϱϬũĂƌŝŐďĞƐƚĂĂŶǀĂŶĚŝƚŵŽŶƵŵĞŶƚ͘
h ŚĞƌŬĞŶƚ ĚĞ dŽƌĞŶǁĂĐŚƚĞƌƐ ǀĂŶĂĨ ŶƵ ĚƵƐ ĂĂŶ Ěŝƚ ƉƌĂĐŚƟŐĞ ǀĞƌƐŝĞƌƐĞů͘ KƉ ĚĞ ĨŽƚŽ ǀĂŶ ϭϰ ƐĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϵ ƐƚĂĂŶ ǀ͘ů͘Ŷ͘ƌ͘ ĚĞ
ǀŽůŐĞŶĚĞdŽƌĞŶǁĂĐŚƚĞƌƐ͗tŝůůĞŵŝĞŶDŝĐŚĞůƐ͕dŽŽƐ^ĐŚƌŝũĞŶ͕<ĂƌŝŶDŝŶƚĞŶ͕:ŽƐǀĂŶƵƵƌĞŶ͕tŝůůĞŵŝĞŶǀĂŶƵƵƌĞŶ͕WŝĞƚdƵŶŶĞƐĞŶ͕,ĂǇǀĂŶƌĞŶƐďĞƌŐĞŶ͕:ŽŚŶ^ŝůǀĞƌƚĂŶĚ͕'ĠƌĂƌĚǀĂŶƵƵƌĞŶ͕:ĂŶtĞƐƐĞůƐ͕:ŽŚĂŶWŽĞůƐ͕:ŽƐĂůůĂƐƚ͕WŝĞƚ^ůƵŝƚĞƌƐ͕WŝĞƚtŽůƚĞƌƐ͕
Theo Wilbers, Gerdie Hollenberg, Tjeu Vullings, Willy Michels, Sjaak van Lendt, Chris van Duuren, Henk Bernards, Helga van Rens,
'ĞŽƌŐĞ:ĂŶƐĞŶ͕^ĂƐŬŝĂĞŶ:ƵƌŐĞŶ<ƌĂŵƉŵĞƚŬŝŶĚĞƌĞŶ͘sĞƌŚŝŶĚĞƌĚĚŝĞĚĂŐ͗,ĞƌŵĂŶƂƉ͕dĞĚEŽŝũ͕:ĞƌŽĞŶWƌŝŶƐĞŶďĞƌŐ͕,ĞŶŬ:ĂŶƐĞŶĞŶ'ŽŶŶǇdƵŶŶĞƐĞŶ͘/ƐŬĂǀĂŶĚĞƌDŽŽƌĞŶǁĞůĂĂŶǁĞǌŝŐ͕ŶŝĞƚŽƉĚĞĨŽƚŽ͕ŽŵĚĂƚǌŽŝĞƚƐĂůƐĨŽƚŽŐƌĂĂĨĞƌŐŵŽĞŝůŝũŬŝƐ͙
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