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vrijdag 22 mei 2015

ATTENTIE
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond, vriendelijk verzoek dit door
te geven aan familie Peukens, tel. 046-4371673
Redactie.
Indien u pastoor J.v.Oss wilt bereiken, dan kan dat in Schimmert op: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur, tel 045-4041227
Nadere informatie op www.parochiegenhout.nl en www.genhout.nl.

REDACTIENIEUWS
In week 22 verschijnt geen OOS NUUTS; maandag 1 juni a.s. kunt u berichten doorgeven
voor editie nummer 19.

SPREUK VAN DE WEEK:

Het was mijn bedoeling slapend rijk te worden.
Maar ik kan de slaap niet vatten.
DONATEURSACTIE GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. HUBERTUS
Er is weer een jaar voorbij waarin wij met veel plezier voor u hebben gezongen.
Wij zijn er graag voor u allen, maar kunnen ook niet zonder de steun van u allen.
Ook dit jaar hopen wij weer een geldelijke bijdrage van u te mogen ontvangen.
In deze Oos Nuuts vindt u een envelop. In de week na Pinksteren, van 26 mei tot
en met 29 mei 2015, zullen leden van ons koor deze envelop bij u komen
ophalen. Wij danken u bij voorbaat voor uw ondersteuning en hopen er nog vele
jaren voor u te mogen zijn.
Bestuur, dirigent, organist en leden van G.K.Z. St. Hubertus.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 24 MEI T/M ZONDAG 7 JUNI 2015
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: GIRO: NL81INGB0001054892
RABO: NL67RABO0104903961
Stichting Leiendak ENZO donatie/aankoop leien RABO:NL29RABO0160040027
Zaterdag 23 mei; 14.00 uur doopdienst
Zondag 24 mei: Hoogfeest van Pinksteren.
`
9.30 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor “St. Hubertus”.
Intenties: Pastoor Welters (gestichte jaardienst).
Maandag 25 mei : Tweede Pinksterdag .
9.30 uur: Hoogmis, opgeluisterd door de “Schola Cantorum”.
Intenties: voor alle overleden pastoors van Genhout.
12.00 uur doopdienst
Dinsdag 26 mei: H. Filippus Neri, priester.
9.30 uur: H. Mis tot intentie van de gever.
Zondag 31 mei: H. Drie-Eenheid
9.30 uur: H. Mis, opgeluisterd door de “Sjnake fanfare”.
Intenties: overleden ouders Frissen-Jeanné en overleden familie;
overleden ouders Keulers-Wouters en zoon Frans (gestichte
jaardienst);overleden ouders Slangen-Eurelings en zoon Hub
overleden echtpaar Tina en Sjeng Peusens-Nijsten (gestichte
jaardienst) Annie Voncken-Lemmens (jaardienst).
Dinsdag 2 juni; 9.30 uur: H. Mis tot intentie van de gever.
Vrijdag 5 juni; 14.00 uur Plechtige Eucharistieviering bgv het huwelijk van
Ine Nijsten en Luc van Kan.
e
Zondag 7 juni; H. Mis bgv 1 H. Communie van de leerlingen van Mgr Hansen
school Hoensbroek opgeluisterd door de Snake fanfare.
LITURGIE VAN HET WEEKEND
Het eerste Pinksterfeest: de leerlingen vertolken wat de geest hun ingeeft en allen
verstaan hen, ieder in zijn eigen taal. De Geest zal alles doen begrijpen wat Jezus
geleerd heeft. Hij geeft kracht om vrijmoedig te getuigen.
HUWELIJK
Op vrijdag 15 mei werd in onze kerk het huwelijk gesloten van
Angelique Besems en Wil Solberg.
Ze wonen in Bunde, Beukenlaan 39. Van harte geluk gewenst.
“Liefde is een wonder.
Je kunt haar niet verzinnen, niet organiseren.
ze is er ineens”.
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ARTHUR SPRONKEN
Dit stuk over de kunstenaar hoort eigenlijk in het boek “ Een kerk vol verhalen ”
thuis. Het is van de hand van Ingrid Henssen- van Hees.
Maar omdat we niet zeker wisten of het beeld van de kunstenaar voor de opening
van het Kunstcentrum vóór de kerk zou staan, kwam het niet in het boek terecht.
Daarom deze “hommage” en dank aan de kunstenaar.
Arthur Spronken is een Limburger puur sang. Hij werd geboren in 1930 in Beek.
Twee belangrijke zaken uit zijn jonge jaren zien we terug in zijn werk. Dat waren
de inspiratie vanuit de paardenliefhebberij van zijn vader en opa en de grote
voorbeelden vanuit de kunstwereld van beeldhouwer Paul Smalbach.
Arthur Spronken studeerde aan de Kunstnijverheidsschool in Maastricht van
1948 tot 1952. Hij kreeg er les van onder andere Charles Vos en Harry Koolen.
Arthur vervolgde zijn scholing in Milaan. Daar specialiseerde hij zich verder op het
gebied van paarden in de beeldhouwkunst. Eenmaal weer in Nederland maakte
Spronken in eerste instantie voornamelijk religieuze figuren uit hout, daarna ging
hij rond 1961 over op brons. Zijn figuratieve beelden concentreren zich rond de
dynamiek van lichamen, danseressen en paardentorso's. Zijn beelden hebben een
krachtige, steeds speelse beweging. Zelfs als alleen de aanzet van de benen van
het paard te zien zijn wordt het door de draaiing een licht geheel. Hoe groot een
beeld ook is het is nimmer log en statisch. In 1964 kreeg hij een individuele
tentoonstelling in het Frans Hals Museum. In 1996 vond er in Scheveningen in het
Museum Beelden aan Zee een overzichtstentoonstelling plaats. Bekend is Arthur
Spronken van het beeld in Scheveningen van het koninklijk gezin. Hij hield er een
vriendschap met prinses Beatrix aan over. Nog regelmatig bezoekt ze hem. Arthur
Spronken heeft 5 kinderen. 4 van hen, Siiri, Aria, Kore en Caius, zijn ook
kunstenaar geworden. Zoon Caius kennen we van het beeld “de Engel van
Genhout” dat op de splitsing van Klein en Groot Genhout staat sinds 1964. Thans
woont Arthur samen met beeldhouwster Franscesca Zijlstra in Kelmond, op
ongeveer 1 km. afstand van de kerk op landgoed VARPULLAN in Kelmond.
Zo’n grote kunstenaar die van Italië, tot het koningshuis faam heeft verworven,
die hoort ook dicht bij huis geëerd te worden. Waar zou in Beek een beeld van
Arthur Spronken beter passen dan in een omgeving met andere Limburgse
kunstenaars? Dat is dicht bij de kerk, op het kerkplein zelf. Beter kan niet.
De gemeente heeft bijgedragen aan het beeld en de plaatsing ervan. Het was niet
eenvoudig om uit de vele prachtige werken die Arthur gemaakt heeft een keuze te
maken. Het moest goed in de omgeving en de context passen. Zo werd een grote
stier afgekeurd vanwege een pronerend lichaamsdeel en ook belangrijk was dat
het oorlogsmonument in het midden van het portaal goed zichtbaar blijft. Arthur
zelf was het die met het idee van de Phoenix kwam. De Phoenix staat op een
molensteen, verheven. Daarmee wordt zijn mythologische symboliek eer aan
gedaan. Immers een Phoenix is een soort van fabeldier, vaak een vogel, die
symbool staat voor onsterfelijkheid. Het beeld is prachtig, krachtig in zijn eenvoud,
sierlijk vanwege zijn rondingen en toch eenvoudig vanwege het natuurlijke
materiaal.
Onsterfelijkheid is een prachtig thema dat zeer past bij alle activiteiten die gericht
zijn op het in stand houden van de kunst en de kerk in Genhout. Het beeld is de
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kers op de taart van het kerkplein. En met de Phoenix krijgt Arthur Spronken
eindelijk zijn verdiende standbeeld in onze gemeenschap. Onsterfelijkheid.
Laten we hopen dat het zijn werk blijft doen, op een kerkplein dat nu af is.
MISDIENAARS
Zondag 24 mei 09.30 uur Pinsteren Thijs Nollé Siem Nollé
e
Maandag 25 mei 2 pinksterdag 09.30 uur Sharon Vranken Mitchel Vranken
Zondag 31 mei 09.30 uur Ryan Vranken Mirthe Vonhögen
Zondag
7 juni 09.30 uur Judith Peukens Annemiek Hermens
Zondag 14 juni 09.30 uur Sharon Vranken Maddy Vranken Lindsay Vranken
ACTIVITEITEN 2015
31 mei
H. Mis (09.30 uur) met SJNAKE FANFAAR
31 mei
Openluchtconcert fanfare St. Antonius bij Cantharel
St. Maartens Voeren
7 juni
Communie Mgr. Hansenschool met SJNAKE FANFAAR
14 juni
Open Kloosterdag
21 juni
Processie (buurt klein Genhout) en aansluitend Tuinfeest
5 juli
Eindejaarsfeest basisschool

BOEK EEN KERK VOL VERHALEN
Het boek kunt u bestellen bij Thea Deuzings 046 4376311, bij geen gehoor 046
4360007. Het boek is natuurlijk om te lezen, maar u kunt het ook cadeau geven bij
een verjaardag of andere gebeurtenissen. Er zullen zeker oud-Genhoutenaren zijn
die interesse hebben. Via de website of per email, info@kunstcentrumgenhout,
kunt u ook een boek bestellen. Veel leesplezier.
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JEUGDTONEEL ONS GENOEGEN PRESENTEERT: “DOOR ÔS BEKEEKE”
Een theater- ontdekkingstocht door Genhout op zondag 31 mei vanaf 14.00
Vertrek vanaf Printhagen 2a
Na het succes van de Inspecteur is voor toneelvereniging Ons Genoegen een
lang gekoesterde droom in vervulling gegaan! jeugdtoneel Ons Genoegen heeft
het levenslicht aanschouwd. Sinds 10 maart zijn 20 jeugdigen onder de
bezielende leiding van acteur, theatermaker en regisseur Niels Lemmens druk in
de weer. De groep die mee wilde doen was zelfs zó groot dat we twee groepen
hebben gemaakt. Samen hebben ze vol overgave gewerkt aan een door henzelf
bedachte kijk op het leven met als titel; “Door ôs bekeeke”.
De super-enthousiaste groep jongeren, tussen de 11 en 18 jaar, is met recht,
héél trots om hun eerste gezamenlijke voorstelling met iedereen te delen. “ Door
ôs bekeeke” brengen ze op geheel eigentijdse wijze voor het voetlicht. Op de
planken kan namelijk niet gezegd worden! “Door ôs bekeeke” neemt de
toeschouwers mee langs een aantal locaties in Genhout. Huizen, boerderijen en
allerlei andere locaties waar de dagelijkse beslommeringen gewoon doorgaan
terwijl de toeschouwers een kijkje nemen achter deuren die normaal gesloten zijn.
Hoe ziet de jeugd de dagelijkse gebeurtenissen waarmee ze geconfronteerd
worden? Maar ook: De toeschouwers die een kijkje mogen nemen in de privacy
van andermans leven en beleving! “Door ôs bekeeke” neemt je mee!
Jeugdtoneelvereniging Ons Genoegen wil iedereen uitnodigen om te komen
kijken.Vanwege de wijze waarop dit gebeurt is het wenselijk om vooraf de kaarten
te reserveren. Vanwege de route en het feit dat er ook in huizen gespeeld gaat
worden is de tocht niet geschikt voor kinderwagens/ rolstoelen. De adviesleeftijd
voor de voorstellingen is 6+.
De kaarten kosten
5 euro en zijn te
reserveren tot vrijdag
29 mei as. via
jeugdtoneelonsgenoeg
en@gmail.com of via
046-4374284 ( tussen
18.00- 20.00 uur)
Reserveren voorkomt
teleurstellingen want
vol = vol
Uiteraard kan er na de
voorstelling gezellig
worden nagepraat
onder het genot van
een hapje en drankje.
Komp geer auch
kieke?!
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GSV’28 NIEUWS
Komend weekend: Zomerfeesten GSV’28
22-05 GSV’28 Darts Toernooi / Pinda-pel Avond
23-05 GSV’28 Familietoernooi en seizoensafsluiting / feestavond
24-05 Likkepot Trip en Sponsorloterij
25-05 GSV’28 2 - SV Simpelveld 2 (halve finale nacompetitie)
Uitslagen senioren
KVC Oranje 2 - GSV’28 2
0-3
GSV’28 2 heeft zich met overtuiging geplaatst voor de halve finale van de
e
nacompetitie om promotie naar de reserve 2 klasse. Ook in de return wonnen de
mannen van coaches Hub en John dik verdiend. Na een benauwde 1-0 thuiszege
was de marge in Kerkrade wat ruimer: 0-3. Het waren de rood-witten die vrijwel de
volledige wedstrijd wisten te domineren en niets weggaven. Een van richting
veranderd schot van Max Limpens viel 10 minuten voor de thee in de rechter
bovenhoek: 0-1. Na de rust ging GSV’28 2 op zoek na de genade klap. Deze bleef
uit en het was doelman Pascal Beenkens die met een schitterende reflex het doel
schoonhield. Tien minuten voor tijd waren de Kerkradenaren moegestreden. Een
flitsende aanval werd keurig afgerond door Brandon Wolters. Vlak voor tijd wist
ook Mitch Graman nog een doelpunt mee te pikken. Een op vrijdagavond
ingestudeerde corner van Max Limpens viel op Mitch’ hoofd. Ontlading was er na
het laatste fluitsignaal, ook bij de vele meegereisde Genhouter supporters.
Namens GSV’28 2 bedankt voor jullie steun! Pinkstermaandag staat de volgende
wedstrijd op het programma: SV Simpelveld 2 komt op bezoek. Wordt ook deze
ploeg verslagen in het tweeluik, dan mag Genhout zich op 7 juni opmaken voor
een finale op neutraal terrein.
GSV’28 VR2 - Maarheeze VR1
2-0
Programma senioren
Ma 25-05
14.30 uur
Zo 31-05
11.00 uur

GSV’28 2 - SV Simpelveld 2 (heenwedstrijd)
SV Simpelveld 2 - GSV’28 2 (return)

***U kunt iedere werkdag op ons GSV’28 complex, als de poort is geopend, uw
oude metalen (accu’s, TV, computers, witgoed, kabels en alle elektrische
apparaten), maar ook oud frituurvet en alle plantaardige oliën (in goed gesloten
verpakking in groene container) inleveren. Indien te groot en/of te zwaar: bel voor
het maken voor een afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.0018.00 uur).
Activiteiten
05/07-06
26-07
08/09-08

Jeugdkamp GSV’28 (Safari in Vlaanderen)
Eerste training selectie seizoen 2015/2016
Groot Beek Toernooi bij GSV’28
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