
Straatnaan?
ze neettc Jonanna van de Laa?, was góboren in Sint Oeden_rode op { april 1847 en ze woond.e in Gónert van 1J juni lglotot aan haar dood op'l 6 januarí j9t|, dus bijna 67 Jaar, Liszodanig echter kende haar bljna nienand, naar Zuster lÍarti-na

was in Genert d.e overbekende; Lrant ongevee" 6olïa- ïii[ïTJ
op Nazareth d.e Genertse kleuters op.

Grootvaders die in hun pïilste jeugd ze]]f de weg naarzuster Martina werd gewezen, brachten lateï hun klei;kinde_ren naar diezelfde Martlna.
Er bestond vroeger in Genert het gezegde: ,'Dr.Kuyper enzuster lilartina hebben heef Genert tegen de k...nt (il-rrrE ,rannij "kontrr schrijven, nijnh.de Red) gekeken,'. Het letetËnt,dat ns. de geboorte, wáorbij altijd dr.Kuyper aanwezig wasde n,rodzakelijke visie op gJnoemd lichaarn-sdeel twee óf driejaar voor zuster Martlna was. We kunnen het een si-npelebezigheid noemen, rt was echter toen noodzakelijk en dát 60jaar lang.
Aan,sonrnige nensen, die hler een blauwe naand.ag we?kzaanwaren (a-11e respect voor hun werk) hebben we een straatnaarl

geggyen. Ook nr.Kuyper heeft zijn straatnaan, Zuster Martina]reeft hem dubbe] en dwars aan Genortrs jeugd verdiend.
Chr"v-S.

( lladvutling)
rrOngevêer een week na zijn aankonst suisde het praatje doorde heerl-ijkheids Hebt ge rt gehoord ? lïoe de nieuwe pastoorzijn neus snult ? Dat do-et.hij niet in zijn vÍngers àn hijgooit 't dan ni-êt weg geli.jk i-ed.ereen, *"ui hi; staat te lfá_zen en te toeten in een lijnen doekske. Ja, rt noet wezenlijkwaar zijn, daar zijn er genoeg, die rt gezien hebben. En d.átdoekske steekt hij dan in zijnen zak! Wát heett dàt te bete_kenen? Is het dan pl'oper on gedurig net die vuil-igheid in u_Lren zak te lopen ? Goed. on allerhande zlekten te krijgen !nerst waren het de kwezels, die raad wisten:Dat is een nieuwekerkelijke ordonnantie voor de priesters. tti; nrug zi-jn neusniet rneer snuiten in dezelfd.e ,ringer", waarltee hij de hostievastpakt. O,dan hadden ze niets gàrngárdon was hei redeJ,ijk,

.d.an hoefden ze niet langer te rrelkeni,.(Ult: ltr.A.Roothaert: lie Verkeerde Weereldt,,). vdld.


