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Interfaith encounter

2019 IS IN GENNEP UITGEROEPEN TOT HET 
‘JAAR VAN DE ONTMOETING’

In de gemeente Gennep wonen zo’n 17.000 mensen. Ongeveer 1000 
van hen zijn niet in Nederland geboren. Zij komen uit meer dan 40 
landen, verspreid over alle werelddelen.

Om goed met elkaar te kunnen samenleven is het belangrijk 
dat mensen met elkaar in gesprek gaan en proberen elkaar te               
begrijpen. Ook (misschien wel: juist) als de culturele of religieuze 
achtergrond verschilt.

De activiteiten die tijdens het ‘Jaar van de Ontmoeting’ worden ge-
organiseerd hebben allemaal ten doel om mensen met een verschil-
lende culturele achtergrond met elkaar in contact te laten komen. 

Gedurende het hele jaar zijn er activiteiten, variërend van tentoon-
stellingen, lezingen en concerten, tot ontmoetingen op sportief,      
culinair of religieus gebied. De coördinatie van al deze activiteiten 
is in handen van  de Netwerkorganisatie ‘Samen Verder in Gennep’ 
en de ‘Stichting Evenementen Gennep (SEG)’.

Gennep wil een tolerante en prettige samenleving zijn voor al zijn 
burgers.   Waarin we elkaar respecteren en culturele en religieuze 
verschillen kunnen overbruggen. Tijdens de interreligieuze ontmoe-
ting zullen de religieuze leiders van de Christelijke kerken en de 
Islamitische moskee korte inleidingen geven over het naast elkaar 
- en met elkaar - leven in één gemeente. Met als motto: 
‘elkaar ontmoeten, inspireren en bemoedigen’

In deze folder leest u meer over de interreligieuze ontmoeting die 
wordt gehouden op zondag 16 juni 2019 in de “Groene Gracht”      
nabij het Jan Lindersplein.

                 

The municipality of Gennep has a population of apprx. 17,000 peo-
ple. About 1,000 of them were not born in the Netherlands. They 
came from more than 40 countries, all over the world.
To live well together, it’s important that people engage in conversa-
tions and try to understand each other. Even (maybe: in particular) 
if the cultural or religious background differs.

The activities, organized during the ‘Year of the Meeting’, are all 
aimed at bringing people from different cultural backgrounds into 
contact with each other.
Throughout the year there are activities, ranging from exhibitions, 
lectures and concerts, to sportive, culinary or religious meetings.
The coordination of all these activities is in the hands of the Network 
Organization “Samen Verder in Gennep” and the “Stichting Evene-
menten Gennep (SEG)”.

Gennep wants to be a tolerant and pleasant society for all its citi-
zens. In which we respect each other and manage to bridge cultural 
and religious differences. During the interfaith encounter, the reli-
gious leaders of the Christian churches and the Islamic mosque will 
give brief introductions about living side by side - and with each 
other - in one society. Their motto is: 
“meet, inspire and encourage each other”.

In this brochure you can read more about the interfaith encounter, 
which will be held on Sunday June the 16th in the “Green Canal” 
near the Jan Lindersplein.

E-mail: st.evenementengennep@gmail.com
website: www.evenementengennep.nl/jaar-van-de-ontmoeting

    IN GENNEP 2019 HAS BEEN CALLED  
UPON THE ‘YEAR OF THE MEETING’



DE INTERRELIGIEUZE ONTMOETING 16 JUNI 2019 14:00-17:00 UUR

MET MEDEWERKING VAN:
- Moskee ‘Ar-Rhman’
- RK Parochies St. Martinus en St. Norbertus
- Congregatie van de H. Geest
- Protestantse Gemeente Gennep e.o.
- Moluks Evangelische Kerk ‘Immanuël’

SPREKERS:
- Burgemeester P.J.H.M. de Koning
- Imam El Ghazi
- Ds. R. Fechner
- Da. M.M. Aipassa-Loppies
- Pastoor G. Kessels
- Pater K. Bruin CSSp

MET MUZIKALE ONDERSTEUNING VAN:
- Zanggroep ‘Cheers’
- De Trumpies
- Tifa en Molukse zanggroep

GROENE GRACHT | NABIJ JAN LINDERSPLEIN

Rooms Katholieke Kerken in Gennep
De inwoners van Gennep zijn overwegend katholiek. Ie-
der dorp in de gemeente Gennep heeft een RK kerk; de 
stad Gennep heeft er twee, te weten de St. Martinuskerk 
en de St. Norbertuskerk. Ook de Nederlandse provincie 
van de Congregatie van de H. Geest is in Gennep ge-
vestigd. In de Spiritijnenhof aan de Spoorstraat wonen 
gepensioneerde missiepaters. Het was hun missie om in 
verre landen de pleitbezorger te zijn voor zwakke en 
kwetsbare mensen. 
 

HET PROGRAMMA
14:00 uur
14:05 uur

14:15 uur

14:20 uur
14:30 uur
14:35 uur
14:45 uur

14:50 uur

15:00 uur
15:05 uur
 
15:15 uur

15:25 uur
15:30 uur
17:00 uur

Opening namens SEG
Welkomstwoord door                      
burgemeester P.J.H.M. de Koning
Kort woord door de Imam, dhr.     
El Ghazi
Optreden zanggroep ‘Cheers’ 
Kort woord door Ds. R. Fechner
Optreden Trumpies
Kort woord door Da M.M. Aipas-
sa-Loppies
Optreden Tifa en de ouderen zang-
groep van de Molukse gemeen-
schap
Kort woord door Pastoor G. Kessels
Optreden Kinderkoor 
“De Muzieknootjes”
Kort woord door 
pater K. Bruin CSSp
Einde spirituele ontmoeting
INFORMELE ONTMOETING
EINDE

Protestantse Kerken in Gennep
Er is al sprake van een Protestante gemeente in Gen-
nep sinds 1535. In de Tachtigjarige oorlog kwamen daar 
veel protestantse vluchtelingen bij uit de Nederlanden, 
België en Frankrijk. In 1566 ontstaat daardoor in deze 
omgeving een geheime protestantse vluchtelingenge-
meente. Vijf jaar later wordt deze kerk zelfstandig en 
is dan de oudste Protestantse kerk in het latere Neder-
land. Deze vanouds protestantse vluchtelingengemeente 
weet zich sinds haar oprichting binnen het gastvrije 
Rooms Katholieke Gennep nog steeds geïnspireerd als 
“Vrijplaats voor andersdenkenden”. 

De Molukse Evangelische Kerk ‘Immanuël’ heeft een ei-
gen kerkzaal aan de Puttershof. In de erediensten wordt 
doorgaans Maleis/Nederlands gesproken. Geloof, 
Hoop en Liefde zijn drie kernbegrippen waarmee de 
kerk het evangelie doorgeeft aan volgende generaties.  

Islamitische Moskee in Gennep
De huidige Islamitische gebedsruimte is in 2016 in 
gebruik genomen en is gevestigd aan de Prins Bern-
hardlaan, op de locatie van de voormalige Protes-
tants Christelijke basisschool ‘De Goede Herder’.  

Foto: St. Pieter kathedraal in Rome, symbool van de RK Wereldkerk.


