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KERSTBOODSCHAP

Beste parochianen! 

Met veel dankbaarheid mag ik het eerste woordje schrijven in onze nieuwe (digitale) nieuwsbrief. Middels 
deze nieuwsbrief willen we u actuele berichten sturen vanuit onze parochiefederatie. Onze parochie geeft 
maandelijks een digitale nieuwsbrief uit, u kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. 

We bevinden ons in de Advent, we naderen Kerstmis. We zien uit en we verlangen naar de komst van 
Christus. Natuurlijk is het mooi om ieder jaar de geboorte van Jezus te vieren met Kerstmis. Dat is een 
verjaardagsfeest die we er zeker in moeten houden. We herinneren ons Zijn geboorte in Bethlehem, zo’n 
2000 jaar geleden. Die eerste komst van Christus staat vast, ieder jaar weer. Maar wat niet vast staat is de 
tweede komst van Christus: de geboorte van Hem in ons eigen leven. Die komst hangt helemaal van ons af.
Daarom horen wij in deze Advent de woorden: “Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” 
Laten wij eerlijk bij onszelf nagaan: is er ruimte in de herberg van mijn leven om Christus te ontvangen? Of 
is die herberg te vol met wereldse en ik-gerichte zaken? De Advent wil ons niet alleen klaarmaken voor het 
feest op 25 december, maar ook voor iedere zondag als ik naar de kerk ga om de Eucharistie te vieren. Hoe
ontvang ik Christus, zijn woorden en zijn Lichaam in de H.Mis? “Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn 
paden recht.” 



Beste parochianen. Wat zijn wij als kerkbestuur dankbaar voor de vele trouwe vrijwilligers. Die zorg van 
jullie voor de Kerk is zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Onbetaalbaar! En toch... in geestelijke zin krijg je het 
dik en dubbel terug. Want je voelt van binnen aan: dit is het juiste om te doen! 

Natuurlijk staan we met z’n allen realistisch met beide voeten op de grond. We zien dat Nederland op 
geestelijk gebied een dorre vlakte is geworden, een woestijn. Toch, als we goed om ons heen kijken, zien 
we ook nieuw leven ontspringen. Op heel wat plekken wordt er gezaaid. Nieuwe initiatieven zijn er te zien. 
Ook al valt veel zaad op de rotsen of tussen de distels: het geloof in Gods Woord is aanwezig. Ook al zien 
we lang niet altijd de vruchten van onze arbeid: we moeten geduldig en hoopvol zijn. Er is tijd nodig om
deze nieuwe groei tot wasdom te laten komen. 

Christus geeft nieuw leven! Daarom vieren we ieder jaar Kerstmis! Daarop vertrouwend is het goed om in 
deze advent geduldig en vol verwachting richting Kerstmis te gaan. 

Om het met de woorden van onze bisschop te zeggen: 
“In de eenvoud van een stal, in de kwetsbaarheid van het kind in de kribbe en in het hart van mensen die in 
Hem durven geloven, wordt God mens.” 

Mede namens de kerkbestuursleden wens ik u alvast een Zalig Kerstmis toe en Gods rijkste 
zegen voor het nieuwe jaar dat komen gaat. 

– Pastoor G. Kessels

NIEUWSBRIEF EN OPROEP PAROCHIEBLAD
Sinds enkele maanden is er achter de schermen een klein team bezig om te werken aan een nieuwsbrief en
een parochieblad. Het doel was duidelijk. We willen een manier hebben om parochianen te informeren en 
betrekken bij wat er in de parochie speelt. In eerste plaats over alles wat gaat over het beleven en vieren 
van geloof. En dat staat nu op je scherm of heb je nu in de hand. De nieuwsbrief, die iedere maand uit zal 
komen. Abonneren op de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar nieuwsbrief@parochie-
martinus-gennep.nl. Nou weten we dat niet iedereen een emailadres heeft of gebruikt. Mocht dit voor jou 
zo zijn, maar wil je wel graag de nieuwsbrief lezen? Laat dit dan weten aan de pastoor, dan zorgen we dat 
er eentje voor jou geprint wordt. Deze kun je dan ophalen in een van de kerken na de mis. 

En dan komt er volgend jaar nog iets aan. In de parochie speelt meer dan alleen het laatste nieuws. Denk 
bijvoorbeeld aan de familieberichten. Daarom komt er vanaf volgend jaar een parchieblad. Deze zal ook 
andere berichten bevatten, zoals de familieberichten, ingezonden berichten, maar ook berichten over hun 
die verbonden zijn aan de parochie, denk bijvoorbeeld aan de kerkelijke harmonie Unitas et Fidelitas of 'De
Crypte'. Want waar de nieuwsbrief alleen voor het vieren en beleven van het geloof zal worden ingezet. Is 
onze parochiefederatie natuurlijk veel meer en groter dan alleen dat. Om de kosten laag te houden, en 
omdat we (nog) geen advertenties hebben, zal het parochieblad 4x per jaar uitkomen met een beperkt 
aantal pagina's. Met deze combinatie hopen we dat we zoveel mogelijk mensen, die dit willen, kunnen 
bereiken, en we een concept hebben gevonden die nog jaren mee kan.
Omdat wij het parochieblad graag weer huis-aan-huis zouden willen bezorgen, zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die deze rond willen brengen. Dit kan een uurtje, maar ook meer. Net hoeveel tijd je over hebt 
en in wil zetten voor de bezorging. Aanmelden kan via nieuwsbrief@parochie-martinus-gennep.nl

.



ACTIEVE AVOND TIENERGROEP 

Aan het eind van het vorige seizoen is de tieners gevraagd wat ze graag zouden willen doen met de 
tienergroep.  Een duidelijk antwoord was, een keer met z'n allen iets actiefs doen. Dat hebben de tieners 
geweten. Afgelopen oktober zijn de tieners uitgenodigd om mee te gaan naar Primates in Ottersum. Daar 
hebben ze drie activiteiten gedaan. Eerst een vertrouwensoefening, waarbij steeds twee tieners gekoppeld
werden en elkaar met aanwijzingen een route probeerde te laten afleggen. Dat lijkt niet moeilijk. Alleen 
stond één tiener aan de zijlijn, terwijl de ander geblinddoekt was. Gelukkig is het allemaal goed gegaan. Na 
een wedstrijdje handboogschieten, werden de tieners rondgeleid over een parcours. Daar mochten ze, 
letterlijk, klimmend, swingend, zwaaiend overheen. Voor de een makkelijk, voor de ander een uitdaging. 
Maar wat hebben de tieners elkaar geholpen en aangemoedigd. De avond werd natuurlijk afgesloten met 
een wedstrijdje over het parcours. We willen Joey, en Primates, nogmaals bedanken voor deze mooie 
avond. 
Wil je ook een keer komen kijken bij een tieneravond? Deze is elke laatste vrijdag van de maand, van 
ongeveer 19.00u tot 21.00u in het parochiezaaltje in Gennep. Aanmelden voor je komt is heel fijn!

SINT MARTINUSKERK IN DE STEIGERS

Misschien heb je het al gezien of gehoord, maar de Sint Martinuskerk 
staat sinds kort in de steigers! Wat er aan de hand is? Gepland 
onderhoud. Niks zorgelijks dus. Samen met Monumentenzorg wordt er
iedere paar jaar gekeken óf, en welk, onderhoud er nodig is. De 
afgelopen jaren was er geen onderhoud nodig, maar dit keer wel. Zo 
hebben we grotere reparaties, en hoge kosten, te voorkomen en is de 
Sint Martinuskerk weer klaar voor de toekomst. 
Mochten er updates zijn over de werkzaamheden, dan wordt dit  
natuurlijk gemeld. Mocht je zelf vragen hebben? Dan kun je hiermee 
bij het kerkbestuur terecht. 



VIERINGEN MET KERSTMIS EN OUD EN NIEUW 

Nog maar een paar weekjes en dan is het alweer Kerstmis. En eindelijk mogen we dat dit jaar weer in de 
kerken vieren. In de Advent leefden we in de duisternis toe naar het Licht. Iedere week een kaarsje meer 
aan, om zo de duisternis te verdrijven. En dat licht willen we met elkaar delen, want hoe meer licht, hoe 
minder duisternis. En op Kerstavond komt dan het Licht in de wereld, op de wereld. Wil je graag met ons 
mee vieren? Dat kan in een van onze kerken. Let wel op! Alle missen en vieringen zijn in de kerk en niet in 
de dagkapel! Dit geldt voor de Sint Martinuskerk en de Sint Dionysiuskerk. In de Sint Norbertuskerk zal de 
gehele kerk weer in gebruik zijn. De mis op Tweede Kerstdag zal wel in de dagkapel zijn.

Kerstavond (24 december) 
19.00 Sint Norbertuskerk Kerstavondviering m.m.v. Esperance
19.30 Sint Martinuskerk Kerstavondmis m.m.v. Harmonie Unitas et Fidelitas en 

kinderkoor De Muzieknootjes
22.00 Sint Martinuskerk Kerstavondmis m.m.v. Genneps Vocaal Ensemble
22.00 Sint Dionysiuskerk Kerstavondmis m.m.v. Gezinskoor

Eerste Kerstdag (25 december)
09.30 Sint Dionysiuskerk Kerstmis m.m.v. Dames/Herenkoor
11.00 Sint Norbertuskerk Kerstmis m.m.v. Gemengd Koor 

Tweede Kerstdag (26 december) Heilige Stefanus
11.00 Sint Martinuskerk Samenzang (in de Dagkapel)

Oudjaarsavond (31 december) Maria, moeder van God
19.00 Sint Martinuskerk Samenzang

Nieuwjaarsdag (1 januari) Maria, moeder van God
09.30 Sint Dionysiuskerk Nej Heijs
11.00 Sint Martinuskerk Nej Heijs (na afloopt is er koffie in het parochiezaaltje)

Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn
schouders; men noemt hem: Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst.

(Jes 9,5)

Namens de redactie wensen wij u een zalig Kerstfeest toe en al het goede in 2023



PASTORAAL

Huisbezoek pastoor
Mocht u graag een keer met pastoor Kessels willen spreken, schroom dan niet om hem even te bellen of een email
te sturen. Het persoonlijk contact blijft belangrijk en een luisterend oor waardevol, zeker in deze tijden van crisis!
Omdat wij als parochie niet precies weten wie graag een gesprekje wil hebben of wie onlangs in onze parochie is
komen wonen is het goed zelf initiatief te nemen en ons op te bellen of te schrijven. Pastoor Kessels komt graag bij u
op bezoek! Wilt u contact hebben met pastoor Kessels dan kan dat: 

 via telefoon 0485-511888 
 of email: info@parochie-martinus-gennep.nl
 In zeer dringende gevallen, zoals een uitvaart of ziekenzalving, kunt u pastoor Kessels bellen op nummer: 

06-48164267

De heilige communie en ziekenzaling
Er zijn mensen in onze parochie die niet (meer) in de gelegenheid zijn om in de kerk ter Communie te gaan.
Aan hen kan  thuis  of  in  het  ziekenhuis  door  de pastoor  of  onze parochievrijwilliger  de H.  Communie
worden gebracht.  Mocht  u dit  willen,  laat  dit  dan even weten aan pastoor.  De zieken hebben in  het
bijzonder Gods aandacht en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de zalving met de Heilige Olie
van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uitdrukkelijk uitgesproken.
Daarmee is dit sacrament een hoopvol gebeuren, ook voor iemand die stervende is. Als een parochiaan die
ernstig ziek is dit sacrament wil ontvangen, neem dan tijdig contact op met pastoor Kessels. Wacht daar
niet te lang mee. (Mocht u hem niet direct kunnen bereiken, dan kunt u ook bellen met pastoor Miedema
(Mook) op nummer 024 696 13 90)

Misintentie en/of jaardienst doorgeven
Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, voor hulp in een moeilijke zaak, voor
een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij  de voorbeden in een Eucharistieviering
vermeld. Het is een gebruik om voor een misintentie een stipendium (€20,-) te geven.  Uiteraard kan men Gods
barmhartigheid  of  het  offer  van  Christus  niet  kopen.  Het  stipendium  is  er  om  de  parochie  te  helpen  in  het
onderhouden van  de kerkgebouwen,  de salarissen,  verwarming,  enz.  Bij  de  parochie  kunt  u  ook  een  gestichte
jaardienst aanvragen.  D.w.z dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt voor een of meer
van uw overleden familieleden. 
Voor de aanvraag van een misintentie of een stichting neemt u contact op met de pastoor. U kunt uw
vrijwillige bijdrage voor de parochie storten op rekening: NL74 RABO 0135 0353 33

GEBEDSINTENTIES VAN PAUS FRANCISCUS

Iedere maand vraag Paus Franciscus alle katholieken om te bidden voor een speciale intenties. Graag 
nodigen we je uit om met katholieken wereldwijd mee te bidden voor deze intenties.

December 2022
Voor non-profit vrijwilligersorganisaties. Bidden we dat organisaties zonder winstoogmerk, die zich 
inzetten voor de ontwikkeling van de mensheid, vrijwilligers vinden die zich inzetten voor het algemeen 
welzijn en onophoudelijk zoeken naar nieuwe wegen voor internationale samenwerking.

Januari 2023
Voor onderwijzers. Bidden we dat ze geloofwaardige getuigen mogen zijn, die broederschap leren in plaats
van competitie, en dat ze het helpen van de jongsten en meest kwetsbaren boven alles stellen. 
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HEILIGEN VAN DE MAAND

Onze kerk kent veel verschillende heiligen, die om verschillende redenen gevierd en aangeroepen worden. 
Graag delen wij de heiligen van de komende maand in het bisdom Roermond. Mocht je meer willen weten 
over deze of andere heiligen, kijk dan eens op www.heiligen.net 

December 
3 december H. Franciscus Xaverius
6 december H. Nicolaas
7 december H. Ambrosius
8 december Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria (en Dies Natalis van 

bisdom Roermond)
9 december H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
10 december H. Maria van Loreto
12 december H. Maria van Guadalupe
13 december H. Lucia 
14 december H. Johannes van het Kruis
23 december H. Johannes van Kenty

Kerstoctaaf
In het octaaf van Kerstmis, de acht dagen erna, gedenken wij personen die een bijzondere plek hadden in 
het aardse leven van Jezus en in de kerk. Tijdens het octaaf vieren wij iedere dag nog een beetje Kerstmis. 
26 december H. Stefanus (de eerste diaken en eerste martelaar)
27 december H. Johannes (de geliefde Apostel en aan het kruis gaf Jezus hem, en daarmee ons allemaal 

Maria als moeder) 
28 december Onnozele kinderen (alle kinderen die zijn gedood door Koning Herodus)
29 december H. Thomas Becket
30 december H. Familie 
31 december H .Silvester I

Januari 
1 januari H. Maria, moeder van God
2 januari HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze
3 januari De heilige Naam Jezus
5 januari H. Gerlach
5 januari H. Karel van Sint Andries
7 januari H. Raimundus van Penyafort
8 januari Openbaring des Heren
9 januari Doop van de Heer
13 januari H. Hilarius
17 januari H. Antonius
20 januari H. Fabianus
20 januari H. Sebastianus
21 januari H. Agnes
24 januari H. Franciscus van Sales
25 januari Bekering H. apostel Paulus
26 januari HH. Timoteüs en Titus
27 januari H. Angela Merici
28 januari H. Thomas van Aquino
31 januari H. Johannes Don Bosco



VIERINGEN IN DE PAROCHIEFEDERATIE JANUARI 2023

Maria, moeder van God
31 december

17.45 Sint Martinuskerk Samenzang
1 januari

09.30 Sint Dionysiuskerk Nej Heijs
11.00 Sint Martinuskerk Nej Heijs (na afloop koffie drinken in het parochiezaaltje)

Openbaring des Heren
7 januari

17.45 Sint Norbertuskerk Samenzang
8 januari

09.30 Sint Dionysiuskerk Samenzang
11.00 Sint Martinuskerk Herenkoor

Tweede zondag door het jaar
14 januari

17.45 Sint Norbertuskerk Samenzang
15 januari

09.30 Sint Dionysiuskerk Herenkoor
11.00 Sint Martinuskerk Samenzang

Derde zondag door het jaar 
21 januari

17.45 Sint Norbertuskerk Gregoriaans koor (aansluitend koffie drinken in het parochiezaaltje)
22 januari

09.30 Sint Dionysiuskerk Samenzang
11.00 Sint Martinuskerk Dameskoor (aansluitend koffie drinken in het parochiezaaltje)

Vierde zondag door het jaar
28 januari

17.45 Sint Norbertuskerk Gemengd koor
29 januari

09.30 Sint Dionysiuskerk Samenzang
11.00 Sint Martinuskerk Herenkoor

Doordeweeks een viering bijwonen?
Maandag 09.00 in Mook, met aanbidding van het Allerheiligste
Dinsdag: 19.00 in Molenhoek, voor de mis begint om 18.30 het rozenkransgebed
Woensdag 09.00 in Milsbeek
Donderdag 09.00 in Mook, met aanbidding van het Allerheiligste
Vrijdag 09.00 in Mook, met aansluitend barmhartigheidsrozenkrans

15.30 in Norbertushof in Gennep
Zaterdag 16.00 Sint Norbertuskerk, woord- en communiedienst door Dichterbij (1e van de maand)
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