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NIEUWSBRIEF, PAROCHIEBLAD EN HOE NU VERDER?

Na een aantal maanden vergaderen, digitale proefversies maken en (advies)gesprekken met anderen, was 
het plan ontstaan om te kiezen voor zowel een digitale nieuwsbrief als een papieren parochieblad. In een 
parochieblad gaat veel tijd zitten, veel kosten en er zijn veel vrijwilligers nodig voor de bezorging. Daarom 
werd de nieuwsbrief in het leven geroepen, zodat we de periodes tussen de verschijningsdatums van het 
parochieblad te overbruggen. Het idee was dat een kwartaalblad lagere kosten zou hebben en het hopelijk 
makkelijker zou zijn om vrijwilligers te vinden. Na de zomer werd er begonnen met het plannen van de 
nieuwsbrief en deze kreeg groen licht van het kerkbestuur. Vanaf dit jaar zouden we gaan beginnen met 
het parochieblad. Ook daar stond het kerkbestuur achter. 
Maar tijdens de eerste vergadering die we dit jaar als ‘werkgroep parochieblad’ hielden voelde het niet 
goed. We zijn met man en macht aan het proberen om de kosten binnen de parochiefederatie te drukken. 
Vanwege de hoge stookkosten vieren we in de hele parochiefederatie de H.Missen in de kleinere ruimtes 
van onze kerken om zo geld te besparen. Daarnaast hebben we adviesgesprekken gevoerd voor een 
eventueel nieuw te beginnen (papieren) parochieblad, maar ook op dit gebied werden we geconfronteerd 
met de steeds hoger wordende papier- en drukprijzen. We zouden graag weer een nieuwe papieren versie 
van het parochieblad willen, maar is dat op de lange termijn wel haalbaar en verstandig? Ook een parochie
kan maar een keer zijn geld uitgeven. En de prioriteit hoort daarbij meer te liggen bij de catechese, het 
vieren van de sacramenten, diaconie, verkondigen, vieren en dienen. Daarom hebben we na overleg, en 
met toestemming van het kerkbestuur, besloten om de digitale nieuwsbrief te veranderen in een digitaal 
parochieblad. We zijn dankbaar dat het kerkbestuur heeft ingestemd met dit voorstel. En dankbaar dat de 
nieuwsbrief al zo goed ontvangen is. Graag hadden we het anders gezien, maar we hopen wel dat we, door
digitaal te gaan, een parochieblad voor de toekomst kunnen neerzetten. Veel zal er niet veranderen. In 
plaats van maandelijks de nieuwsbrief, krijg je vanaf de maand maart 6 keer een parochieblad via de mail 
toegestuurd. Het nieuwe digitale parochieblad zal dus in de huidige vorm van het parochienieuws zijn, 
maar dan een stuk uitgebreider: met familieberichten, kinderpagina's, derden die verbonden zijn met de 
parochiefederatie en ingezonden stukken. We willen nadrukkelijk erop wijzen dat er in ons nieuwe 
parochieblad alleen artikelen komen te staan die verband houden met onze parochiefederatie; het is dus 
geen algemeen dorpsblad. We behouden ons het recht voor om ingezonden stukken te plaatsen of te 
verwijderen. Als je iets wil insturen kan dat tot uiterlijk een week voor de verschijningsdatum, via 
nieuwsbrief@parochie-martinus-gennep.nl. 

– Werkgroep Parochieblad



VASTENTIJD

  

Aankomend weekend vieren we met z'n allen Carnaval. Een gezellig feest, bedoeld om nog een keer los te 
gaan (met mate!) voor de Vastentijd, of Veertigdagentijd, begint. Deze begint op Aswoensdag, dit jaar 22 
februari, met het halen van een askruisje. Daarbij spreekt de pastoor uit; stof zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren (of een variatie hierop) De woorden die God tegen Adam en Eva sprak, toen hij ze het paradijs 
uit stuurde. Maar de Veertigdagentijd is niet bedoeld als een periode waarin God ons weg stuurt. Maar een
periode van bekering, van verzoening. De Veertigdagentijd is bedoeld om ons te bezinnen op onze relatie 
met God en met elkaar. Een periode om ons weer naar God te keren en ons voor te bereiden op Pasen, als 
we vieren en herdenken dat Jezus voor ons gestorven is, om zo onze zonden te vergeven, en onze relatie 
met God te herstellen. Veel mensen kennen de Veertigdagentijd als de tijd dat je niet mocht snoepen, een 
lichamelijk offer dat werd gebracht. Maar er zijn meer manieren om te vasten. 

Lichamelijk 
Het bekende niet snoepen, of wat je tegenwoordig vaker hoort, niet drinken. Het idee is dat je een 
gewoonte zoekt, iets wat je doet, of eet, of drinkt. En dat in de Veertigdagentijd niet doet. Als je besluit om
bijvoorbeeld niet te snoepen, dan breng je steeds als je dit niet doet een offer aan God. Daarnaast denk je, 
iedere keer dat je niet snoept, aan God. Hiermee zeg je, ik doe dit voor U. En als je dan tegen een moment 
aan loopt dat het moeilijk is, dan kun je dit ook bij God neerleggen. Als je iets gevonden hebt waarmee je 
een lichamelijk offer wil brengen, is het belangrijk om je hierop voor te bereiden. Belangrijk is om een 
concreet offer te hebben. Als je niet snoept, wat valt daar voor jou onder? Als je dit voor jezelf concreet 
hebt, bedenk dan wat je wel wilt doen. Als je geen alcohol drinkt, wat drink je dan wel? Op zondagen hoef 
je niet te vasten, wat mag je dan van jezelf? Snoep je dan ook niet? Drink je 1 glas wijn bij het eten? Ook dit
is iets om je op voor te bereiden. Hierdoor maak je het voor jezelf concreet en hoef je niet op het moment 
zelf nog een beslissing te nemen. 

Spiritueel
De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en bekering. We willen in deze tijd werken aan onze relatie 
met God en met elkaar. En misschien komt er nu meteen iets in je op. Vaker de Bijbel lezen, vaker bidden, 
misschien ben je wel een boek met overdenkingen tegen gekomen die je wilt lezen. Of misschien wil je wel 
werken aan naastenliefde. Maar het kan ook zijn dat je wil werken aan jezelf. Dat je jezelf leert zien met de
Liefde van God. Het gaat er dus om dat je iets laat, waarvan je weet dat het tussen jou en God instaat of 
jouw relatie met Hem beschadigd. Het hebben van een relatie met God is bijvoorbeeld moeilijk als je nooit 
bid. Net zoals een goed huwelijk lastig is als je nooit met elkaar praat. Maar je relatie met God wordt er 
ook niet beter op als afhankelijk bent van iets, bijvoorbeeld social media of een verslaving. 
Een spiritueel offer brengen is misschien wel de moeilijkste van de drie. Want hiermee stel je je kwetsbaar 
op tegenover God. Je laat zien waar je tekort schiet. Op een andere manier dan je doet in  de 
schuldbelijdenis. En, je moet nu zelf aan de slag, aan jezelf werken. Maar ook hierop kun je je 
voorbereiden, wat het iets makkelijker kan maken. Als je iets concreets hebt gekozen, leg dit dan op een 
makkelijke plek neer, een die je vaak ziet en waar je zo min mogelijk afleiding hebt. Als je de Bijbel steeds 



ziet liggen, is het makkelijker om iedere dag erin te lezen. Zo werkt het ook met je rozenkrans, of een 
blaadje met een gebed. Je kunt ook een notitie openen in jouw telefoon of een blaadje bij de hand 
houden. Steeds als je iets of iemand bedenkt om voor te bidden, dan schrijf je het op. Aan het einde van de
dag neem je dit mee in jouw gebedstijd. En ja, dit is een hele grote uitdaging. Maar bedenk je eens hoe blij 
je wordt als je kinderen, kleinkinderen of ouders zomaar met je praten. Bedenk je nou hoe blij God wordt 
als je met Hem praat. Als je Zijn Woord leest. Als je jezelf wil verbeteren, als je de liefde die je van Hem 
ontvangt met anderen wil delen. 

Financieel 
Waarschijnlijk heb je ook wel eens gehoord van geld of middelen doneren tijdens de Veertigdagentijd. 
Door stil te staan bij jouw relatie met God en je te bezinnen, zie je ook de zegeningen die God jou heeft 
gegeven. Misschien lijken ze nou niet meteen helder te zijn, maar als je er even over nadenkt schiet jou 
vast wel iets te binnen. Tijdens de Veertigdagentijd wordt er opgeroepen om iets van jouw overvloed te 
geven aan hun die het minder hebben. Ieder jaar wordt er daarom in de parochies geld ingezameld voor 
het goede doel. Dit jaar is dat weer Vastenactie. 
Vastenactie is opgericht in opdracht van de Nederlandse bisschoppen en gericht op kleinschalige 
projecten. Ze willen zo veel mogelijk mensen proberen te helpen, ongeacht religie, sekse, afkomst of 
etnische achtergrond. Zodat iedereen een beter bestaan kan krijgen. Maar je kunt natuurlijk ook een ander
goed doel steunen. Het gaat er vooral om dat je stil staat bij wat je in overvloed hebt en dat deelt met 
mensen die het minder hebben. Of zoals Vastenactie het zegt 'even minderen voor een ander'.

Wat kan ik het beste kiezen?
Misschien begint het nou te klinken als een beetje veel, een beetje overweldigend. Dat is niet de bedoeling
van de Veertigdagentijd, niet zo veel mogelijk kiezen dat het niet haalbaar wordt. Ook niet opgeven om het
opgeven. Kijk diep in je hart wat voor jou de beste oplossing is, maar ga niet zo veel kiezen dat het te veel 
wordt. Het belangrijkste is dat je kiest wat bij jou en jouw leven past. Waarvan jij voelt dat God jou roept of
waarvan jij voelt dat het tussen jou en God in staat. Want daar gaat het om. Om jouw relatie met Hem te 
versterken. Om stil te staan bij wat Hij voor ieder van ons gedaan heeft. En om te kijken naar wat je kan 
doen om je weer op Hem te richten en je voor te bereiden op het feest van Pasen. 

Aswoensdag en Goede Vrijdag
De bisschoppen in Nederland hebben twee dagen uitgeroepen tot vastendagen: Aswoensdag en Goede 
Vrijdag. Op deze dagen worden alle gelovigen (tussen de 14 en 65 jaar) opgeroepen om geen vlees te eten 
en om deze dagen sober te leven, zoals kleinere maaltijden. Daarnaast worden gelovigen aangespoord om 
tijdens alle vrijdagen in de Veertigdagentijd geen vlees te eten. Vis mag op deze dagen wel, omdat vissen 
niet warmbloedig zijn. Door het jaar heen wordt gevraagd om op vrijdag een offer te brengen, omdat Jezus
op Goede Vrijdag is gestorven. Een ander offer wat de bisschoppenconferentie noemt is 'niet roken of 
drinken of in andere genoegens duidelijk te beperken'. 
Voor vrijdagen door het jaar is het offer wat je brengt aan jou en jouw geweten en jouw relatie met God. 
Op vrijdagen in de Veertigdagentijd wordt je opgeroepen om geen vlees te eten. En Aswoensdag en Goede
Vrijdag zijn vastendagen waarop geen vlees wordt gegeten. 



BIECHTGELENHEID EN AANBIDDING

Tijdens de Veertigdagentijd zal er, op een vijftal zaterdagen, gelegenheid zijn om het sacrament van boete 
en verzoening te ontvangen. Het sacrament, meestal biechten genoemd, geeft de gelegenheid om voor 
God uit te spreken wat je verkeerd gedaan hebt, waar je mee zit, waar je spijt van hebt, en vergeving te 
ontvangen. De biecht past daarom ook goed in de Veertigdagentijd, werken aan jouw relatie met God en 
vergeving vragen voor wat je fout hebt gedaan of waar je het goede hebt gelaten. Belangrijk hierbij is dat 
je oprecht berouw hebt. Na het biechten ontvang je de absolutie, waarmee jouw zonden zijn vergeven en 
het voor God is, alsof het niet gebeurd of gedaan is. Hiermee krijg je dus een nieuwe start in jouw relatie 
met God. 
Tijdens de biechtgelegenheid is er ook uitstelling van het Allerheiligste sacrament, aanbidding. Een 
geconsecreerde Hostie zal in een monstrans op het altaar uitgesteld zijn. Hierdoor is Jezus daadwerkelijk 
aanwezig. Na de aanbidding zal afgesloten worden met het Tantum Ergo en de zegening met het 
Sacrament. Tijdens de aanbidding kun je bidden door met je eigen woorden met God te praten, of met een
standaard gebed (bijvoorbeeld de rozenkrans) te bidden. Je kunt ook een (korte) Bijbeltekst nemen en 
hierop mediteren. Maar je kunt ook alleen het Allerheiligste aanbidden en God in jou laten werken. 
Probeer om niet met een plan te komen, maar loop gewoon (in stilte) de dagkapel binnen en laat het 
gebeuren. 
Zaterdag 25-02 15.00 – 16.00
Zaterdag 04-03 15.00 – 16.00
Zaterdag 11-03 15.00 – 16.00
Zaterdag 18-03 15.00 – 16.00
Zaterdag 25-03 15.00 – 16.00

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 

Maart
4 Maart H. Casimir
7 Maart HH. Perpetua en Felicitas
8 Maart H. Johannes a Deo
9 Maart H. Francisca Romana
17 Maart H. Patricius
18 Maart H. Cyrillus van Jeruzalem
20 Maart H. Jozef  (wordt op maandag gevierd, omdat de 19e op een zondag in de Veertigdagentijd valt)
23 Maart H. Turibius de Mogrovejo
25 Maart Annunciatie (Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer)

Annunciatie
Negen maanden voor Kerstmis vieren we Annunciatie. Tijdens dit Hoogfeest gedenken we, dat de aartsengel Gabriël 
Maria bezoekt en haar vertelt dat God haar heeft uitverkoren om de Zoon van God te dragen. 

Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult 
zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot 
zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader

David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap
zal nooit een einde komen.' (Lucas 1, 30-33)



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

Parochiekantoor
Iedere tweede en vierde donderdag is het parochiekantoor geopend van 10.00u tot 12.00u. U bent dan
uitgenodigd om langs te komen voor het stellen van vragen, doorgeven van misintenties, een luisterend
oor of voor een kopje koffie. In de maand maart zitten de vrijwilligers voor u klaar op 9 en 23 maart.

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.

Voor slachtoffers van misbruik. We bidden voor hen, die te lijden hebben gehad door leden van de Kerk; 
dat ze binnen de Kerk een concreet antwoord mogen vinden op hun pijn en lijden. 



VIERINGEN MAART 2023

Eerste zondag in de Veertigdagentijd
25 februari

17.45 Norbertuskerk Gemengd koor (aansluitend koffie drinken in het parochiezaaltje)
26 februari

09.30 Dionysiuskerk Gezinskoor
11.00 Martinuskerk Samenzang

Tweede zondag in de Veertigdagentijd
4 maart

17.45 Norbertuskerk Samenzang
5 maart

09.30 Dionysiuskerk Samenzang
11.00 Martinuskerk Presentatieviering m.m.v. Kinderkoor

Derde zondag in de Veertigdagentijd
11 maart

17.45 Norbertuskerk Samenzang
12 maart

09.30 Dionysiuskerk Gregoriaans koor
11.00 Martinuskerk Samenzang

Vierde zondag in de Veertigdagentijd
18 maart

17.45 Norbertuskerk Gregoriaans koor
19 maart

09.30 Dionysiuskerk Samenzang
11.00 Martinuskerk Gregoriaans koor (aansluitend koffie drinken in het parochiezaaltje)

Vijfde zondag in de Veertigdagentijd
25 maart 

17.45 Norbertuskerk Gemengd koor (aansluitend koffie drinken in het parochiezaaltje)
26 maart

09.30 Dionysiuskerk Gezinskoor
11.00 Martinuskerk Dameskoor

Palmpasen
1 april

17.45 Norbertuskerk Gezinsmis m.m.v. Kinderkoor
2 april

09.30 Dionysiuskerk Herenkoor
11.00 Martinuskerk Samenzang



GOEDE WEEK

Witte donderdag
6 april

19.00 Martinuskerk Dameskoor

Goede Vrijdag
7 april

15.00 Martinuskerk Kruisweg
19.00 Martinuskerk Herdenking 

Stille Zaterdag
8 april

20.00 Martinuskerk Samenzang

Eerste Paasdag
9 april

09.30 Dionysiuskerk Dames- en Herenkoor
11.00 Norbertuskerk Gemengdkoor (aansluitend koffie drinken in het parochiezaaltje)

Tweede Paasdag
10 april

11.00 Martinuskerk Samenzang (Let op: deze mis is in de dagkapel)

Doordeweeks een viering bijwonen?
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)

 


