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Bij dragen voor dlt blad zendel aan: Redactle Generts
Binderseinrl J6, Gemert.
Overnane van

VAN

DE

artikelen

a11een rnet toestenming van de

I{eem,

redactie.

VOORZITTER

Heenvrienden,

Dit nu:uoer van Generts Heem is het eerste nunmer dat veïschijnt onder verantwoordeli jkheld van het nieuhre - uitgebreide
- redactie team, hetzêlfde tean da.t de Heenbeïichten verzorgt.
I{ierboven vindt U de namen en adressen van dit tearo. Zij zullen
in de toekonst Generts Heen trachten uit te breiden en verder
vorm te geven.
Eet za1 duidelijk zijn dat daar veel tijd voor nodig is. Maaï
ook andere belangrijke zaken vroegen de aandacht, of zullen nog

de aandacht vragen.
Zo hailden we de tentoonstelling in het Bejaardenhuis Ruyschenbergh, het eerste deel (Saraer-!!) van "Bijdrágen tot de cesclr.iedenis van Genert", getiteld "100 jaar Bejaardenzorg", de praatavonden, d-e ontwerpstatuten en de voorbereiding van het winterprogranma. Wat de statuten betreft, kan worden geneld dat deze

-2hoogstwaarschi

jtli jk

nog vóór 1 januari 1978 krrnnen worden vast-

gesteld.

In dit nunner van Generts lIeem kornen weer interessante zaken
op gebied van gaschiedenis, dialect en stamboornonderzoek aan de
orde.
Eet zal U opgevallen zijn dat dit pas het nurnmer is van Zoner
1977. Wij zijn duà wat achtergeraakt, naar wl}1en proberen dat
weer in te halen.
Ilet redactietean zou dan ook ui-ternate blii ziin als êen lid
net enige type-ervaring een handje zou wiL1en helpen. Eet is best
leuk on te doen en wellicht groeit er nog een actief redactielid
uit.

Tot slot wi1 ik U gaaïne weeï veel leesgenoegen toewensen.
Martien van den Boon,
voorzit-ber.
RESTALRATIE GEMERTSE SINT J1TSIGRK VOLTOOID.

Na tr,ree jaar werken onder leiding van Momrmentenzorg is de
Sint Janskerk van Genert geheef gerestaureerd . De daken ziin vernieuwd,vele s tu.kken hardsteen moesten worden vervangen' alle ranen zijn onder handen genonen en hier en daar nooesten gêdeelten
van het netselwerk worden vernieuwd.
Van binnen is de kerk geheel opnieurí ges cbifderd. Hierbi j zijn
de beschilderingen van vroeger op de triomfboog weer onder de
oud.e verflaag uit gehaald. Aan de binnenkant van de boog staan de
twaalf apostelen, aan de vóorkant ziet nen helenaal bovenaan de
Kroning van Marla in de henel-.
De beschilderingen zullen worden gerestaureerd door de Gernertse schilder Plet Cuppens, die dit uit eigen beweglng heeft aangeboden. Een gelukkj-g idee, dat de ke"k zeker zal. verfraaien.
Er ls ook een andere kruisweg gekornen, afkonstig uit de kapel
van Huize Padua en verder een Sint Teuais/Sint Jeuris aftaar,een
altaar van het l{.Kn.ris en êen van O.L.VrouïÍ.
Met nog enige gerestaureerde schllderijen en andere verfraai-ingen hebben we net onze Sint Janskerk in Genert êen van de
nooiste kerken j-n de ontrek. Veel d.ank aan degenen, dj-e zich voor
dezerestaurat-iehebbeningespannen. M.H.J.pennings.

