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Begin januari richtte de heer H.H.J"Pennings zich echrifte-
riJx tát ond.ergetekende om uit de redaktie te tred.en van
Geáerts Heem wegens zijn leeftiid'.
Qnwillekeurig ga ie op zorn moment van afscheid. terug naar
het uoment waarop het allemaaI begonnen is" Ik blad.er dan
eens d.oor de oudere nuÍlnêrs van Gemerts Heem en lees in het
winternusner 1965-1966 (nr.21) aat op 1! f,ebruari 1966 ó'e

ï[eer ]4.H.J"Pennings d.e nieuwe kringsectretaris ís geworden'
3e red.aktie van GemertsHeem bestond. d"estiids uit d'e Gemerte-
naren M.A.v.d..wiisto wonend.e j-n Arnhem en w.J.vosrwonende in
's*HertogenboscÈ. De heer Pennings (a1s secretaris wé1 in
Gemert wóonachtig)zou een centrale ro1 bij het doen verschli-
nen van Gemerts lIeem kunnen gaàn spelen, zo dacht men. Maar
urat gebeurde? Gemerts Heen, eenvoud.ig samengesteld- uit twee
ve1}ón papi-er, d.ubbel gevouwen en aan twee zdld.en gestencild.
(Aus B paginats) onderging vanaf d.at moment steed.s verbete-
ringen. Eórst kwam f'cle rechte achterkantliin", d.ie al]een te
verÈrijgen was d.oor all-es tweemaal te typen.En wie d.eed d.at?
Juist-ja Pater Pennings!vervolgens werd" het aantal paginars
steeds verd.er uitgebreid. Tot 20 paginats. En wie verzamel-
d.e d.e artikelen? ne tekeningen? lfie schreef?En wie verrich-
te a1 d.at typewerk? ,!'Íie d.eeId.e d.e paginats in? ldie zorgd.e
ervooï d.at het bij de d.rukker kwan? En wie bezorgde Gemerts
Heem bij d.e led.en? Pater Pennings ! Dat Pater Pennings pas in
1gT1 oifi"i*"I in d.e redaktie kwam is nj-emand. opgevallen'
want feitelijk yas hri toen a1 jaren die red.aktie.

Toen Pater Pennings zich uit het bestuur van de kring had
teruggetrokken bleef h{j Gemerts Heem verzorgen. En toen ook
in lgll ond.er leid.ing van een verjongd. bestuur cle red.aktie
urerd uitgebreid.rbleef hÍj als een soort van 'rtoeziond ,voogd.rr

zijn med.ewerking verlenen aan gilg Gemerts Eeem. Sankz{j Pater
pónnings kon de t'verjongingskuurtt soepel verlopen, omd.at
gastvrijheid., vriendsohap en ware heenliefcte altijd de basis
van ziin doen en laten ziin.

Mijnheer Penni-ngs r nan€ns allen: SetLankt !
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