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VIA CARNAVAL NAAR DE VASTENTIJD

“Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.” Met humor is het
leven  niet  alleen  leuker,  maar  worden  de  scherpe  kanten
draaglijker.  Humor  relativeert  zonder  de  ander  belachelijk  te
maken.

Met carnaval  worden we uitgedaagd om met een andere blik te
kijken naar onszelf  en naar  de samenleving.  En dan is  er veel  te
zien, want als je met humor kijkt naar jezelf en naar je omgeving
dan zie je hoeveel maskers wij door het jaar heen gewend zijn te
dragen. Jezelf  een spiegel  voorhouden dat kan het beste met de
nodige  humor,  want  dat  geeft  ruimte  om  zonder  gezichtsverlies
jezelf te corrigeren én jezelf te blijven. 

Op Aswoensdag 22 februari begint de Veertigdagentijd met het uitreiken van het askruisje tijdens de H.Mis
om  19.00u  in  de  Martinuskerk  in  Gennep.  Het  askruisje  nodigt  ons  uit  om oog  te  hebben voor  wat
werkelijk  belangrijk  is  in  het  leven:  onze  band  met  God,  onze  band  met  onze  medemensen,  hoe
beantwoord ik met mijn leven aan Gods plan? 

De Vastentijd is veel meer dan zich te onthouden van spijs en drank. Het vasten begint van binnen, vanuit
het geloof in God. Vasten is daarom niets, als je niet bidt. In het gebed ontvangen wij kracht en vergeving,
krijgen wij ingevingen om ons leven te veranderen. Het gebed opent ons hart voor de nood van anderen en
door het gebed leggen wij ons leven open voor God. Door te vasten worden wij niet armer, maar rijker,
gelukkiger en vrijer.

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, dat is waar. Maar wij weten dat de vreugde van deze wereld
snel gedoofd kan worden door allerhande omstandigheden. De innerlijke diepgaande vreugde komt van
God, zoals Nehemia al zegt: “de vreugde die de Heer u schenkt zij uw kracht!” Graag wens ik iedereen een
mooi Carnavalsfeest toe en daarna een goed begin van de Veertigdagentijd.

– Pastoor Kessels



VRIJWILLIGERSBRUNCH

Het was weer een paar geleden, maar eindelijk mocht het weer, de vrijwilligersbrunch. En dit keer was het 
extra speciaal, want voor het eerst was het met onze nieuwe parochiefederatie. Volgens traditie hebben 
we eerst uit dankbaarheid samen de H. Mis gevierd. Dankbaar voor zoveel mensen die zich inzetten voor 
onze parochies. Dankbaar voor onze zegeningen als parochiefederatie. Maar ook voor hoe God ieder van 
ons persoonlijk heeft gezegend. Aansluitend aan de H. Mis werd er een brunch aangeboden aan de 
vrijwilligers als blijk en dank van waardering. Helaas is de groep van vrijwilligers over de jaren heen minder 
geworden, maar het enthousiasme niet. Vandaar nogmaals dank aan allen die zich voor onze 
parochiefederatie inzetten, en in het bijzonder een extra dankjewel aan diegene die de afgelopen jaren zijn
gestopt met hun taken. De waardering voor hun inzet is groot en we hopen dat de betrokkenheid met onze
parochiefederatie blijft. En een welkom aan de nieuwe vrijwilligers die zich de afgelopen jaren hebben 
gemeld. Zoals pastoor Kessels al zei, de toewijding van vrijwilligers is onmisbaar en onbetaalbaar. 
Dankjulliewel. 

OVERLIJDEN PAUS BENEDICTUS XVI

Op oudejaarsavond, 31 december 2022, is emeritus paus Benedictus XVI overleden. Zijn gezondheid was 
verslechterd en op 28 december vroeg paus Franciscus om te bidden voor de gezondheid van paus 
Benedictus. Paus Benedictus werd geboren als Joseph Ratzinger op 16 april 1927. Hij was paus van 2005 
tot 2013, de eerste paus sinds de 16e eeuw die aftrad. Tijdens zijn pausschap heeft paus Benedictus veel 
geschreven, zoals de encyclieken 'Deus caritas est' (Naastenliefde en Gods liefde) en Caritas in Veritate 
(Liefde in waarheid). Bekender zijn misschien wel de drie boeken die hij schreef over het leven van Jezus. 
Deze heeft hij niet geschreven als leergezag vna de kerk, maar vanuit zijn eigen persoon. Ook heeft paus 
Benedictus zich sterk ingezet voor catechisatie en heeft hij opdracht gegeven tot het maken van Youcat. 
Deze begon als jongerencatechismus, maar is inmiddels uitgegroeid tot een serie met oa een Bijbel, een 



kinderuitgave, en nog veel meer. De Youcat wordt ook gebruikt voor catechese voor volwassenen. Zo ook 
tijdens de geloofscursus 'Geloofwaardig', die afgelopen jaar in onze parochiefederatie werd gegeven. Wil je
meer weten over het leven van paus Benedictus? Of beelden van zijn uitvaart of de herdenkingsmis van 
bisdom Roermond terug kijken? Kijk dan eens op de site van ons bisdom (www.bisdom-roermond.nl) Hier 
is ook het bidprentje te bestellen, uitgegeven door ons bisdom. Deze is ook verspreid onder de 
verschillende parochies in ons bisdom. 

GERARDUSKALENDER 2023

Tot 28 februari is de Gerarduskalender 2023 verkrijgbaar. Dit is een scheurkalender met als motto: elke dag
een beetje spirit!
Op de voorkant staat voor elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen.
Op de achterkant staan moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen! En de opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet:  
www.kloosterwittem.nl).

De Gerarduskalender is voor € 9,00 te verkrijgen bij: 
Mevr. Kersten Fazantstraat 33 Gennep. Tel: 06 55925833. Email: chpm.kersten@gmail.com 
Dhr. V. Bergen Kerstenberg 56596 CE | Milsbeek. Tel: (0485) 515667/ 06-13143900

WIJZIGING KERKBESTUUR

Onlangs heeft het kerkbestuur afscheid genomen van Henk Lietmeijer en Leo van Schaijk. Henk is jarenlang
de spil geweest van het reilen en zeilen van alles wat nodig is om een parochie draaiende te houden. Leo 
heeft zich de afgelopen jaren ingezet als penningmeester, hij blijft nog aan tot april. Zodat hij zijn taak op 
een goede manier over kan dragen. De afgelopen maanden zijn er ook twee kerkbestuur geïnstalleerd. Jan 
Lamers gaat zich bezig houden met de kerkgebouwen. Frits Sanders zal de taak van penningmeester op 
zich nemen, deze functie heeft hij al een keer vervuld. Wij danken Henk en Leo voor hun inzet en 
feliciteren Jan en Frits met hun installatie en wensen hun veel succes en plezier. 



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 februari zitten de vrijwilligers voor u klaar op 9 en 23 februari.

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 parochies. We bidden, dat parochies hun gemeenschap met elkaar en met God in het middelpunt 
zetten, en zo steeds meer een gemeenschap van geloof, broederschap en openheid zijn voor hun die dit 
het meest nodig hebben. 



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 

Februari
2 februari Opdracht van de Heer in de tempel
3 februari H. Blasius
6 februari HH. Paulus Miki en gezellen
8 februari H. Hieronymus Emiliani
10 februari H. Scholastica
11 februari H. Maria van Lourdes
14 februari HH. Cyrillus en Methodius
17 februari HH. Stichters van de servieten
21 februari H. Petrus Damiani
23 februari H. Polycarpus
27 februari H. Gregorius van Narek

Opdracht van de Heer in de tempel
Het feest van 'Opdracht van de Heer in de tempel' is bekender onder een andere naam. Het wordt ook wel 
'Maria Lichtmis' genoemd. Volgens de Wet van Mozes moest een vrouw zich, 40 dagen na de geboorte van
een zoon, laten reinigen in de tempel. Dit gebeurde door het brengen van een offer. Maria en Jozef gingen 
dan ook met Jezus naar de tempel. Hier ontmoeten ze Simeon, een man op leeftijd, die van God te horen 
heeft gekregen dat hij niet zal sterven, totdat hij de Messias heeft gezien. Toen hij Jezus in zijn armen kreeg
sprak hij een lofzang uit, deze wordt nog iedere dag gebeden in de completen (of dagsluiting) in het 
getijdengebed. Behalve Simeon, was ook de profetes Hanna aanwezig. Ook zij was al op leeftijd, en diende 
als weduwe in de tempel. Toen Jozef en Maria het offer brachten, dankte Hanna God en sprak ze over 
Jezus met allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten. Het verhaal van het bezoek aan de tempel 
staat beschreven in Lukas 02,21-40. 
Het feest heeft zich sinds de 7e eeuw verspreid over het Westen, maar wordt al sinds de 4e eeuw gevierd. 
Tijdens een viering van Maria Lichtmis worden kaarsen gezegend en daarna de H. Mis gevierd, met een 
korte processie of plechtige intocht. En op deze veertigste dag na Kerstmis, wordt ook liturgisch de 
kerstcyclus afgesloten. 

Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest
dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de 

Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.

Toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten,
om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen,
nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde 

Gods lof met de woorden: 
'Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan,

mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd,
dat Gij voor alle volken hebt bereid; 

een licht dat voor de heidenen straalt,
een glorie voor uw volk Israël.'

– Lucas 2,26-32 -



VIERINGEN FEBRUARI 2023

Vierde zondag door het jaar 
4 februari

17.45 Norbertuskerk Samenzang
5 februari

09.30 Dionysiuskerk Gregoriaans koor
11.00 Martinuskerk Samenzang

Vijfde zondag door het jaar 
11 februari

17.45 Norbertuskerk Samenzang
12 februari

09.30 Dionysiuskerk Samenzang
11.00 Martinuskerk Dameskoor

Zesde zondag door het jaar 
18 februari

17.45 Norbertuskerk Gregoriaans koor 
19 februari

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

Aswoensdag
22 februari

19.00 Martinuskerk Dameskoor

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

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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