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vrijdag 19 juli 2019

ATTENTIE
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20.00 uur, vriendelijk
verzoek dit door te geven aan familie Spronken, tel. 046- 4360971.
Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Thea Deuzings 06-83656519 of
Elly van Wunnik 06-22629726
In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met het klooster in Schimmert

045-4048111.
Voor bestellen van H. Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72.
Spreuk van de week: Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.
BERICHT VAN DE REDACTIE:
Wegens zomervakantie is dit de laatste editie.
U kunt weer berichten aanleveren op 12 augustus tot 20:00 uur.
DANKBETUIGING
Leef luu,
Bedank veur de vele kaarten, bloome en de persoonlijke aandacht....
Bedank veur de mooie deens in de kerk en de prachtige zang van het koor.
Bedankt dat geer der allemoal woardt, bie 't werme aafschiedt van os mam Jeske
Lucassen.
Veur de luu die nog gear ein bidprentje wille , kenne dit aaf hoalle bie Alice en Loe.
Mam, oma, klein oma, rust zacht.....
Nogmaals osse dank, van de kinger, kleinkinger en achterkleinkinger.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 21 JULI T/M ZONDAG 18 AUGUSTUS 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus
Zondag 21 juli: Zestiende zondag door het jaar.
9:30 uur: Woord- Communiedienst
Intenties: Jean Nijsten; Pastoor H. Polman s.m.m.
Zondag 28 juli: Zeventiende zondag door het jaar.
9:30 uur: Woord- Communiedienst
Intenties: overleden ouders Pijls-Voncken (gest.jaardienst)
Zondag 4 aug.: Achtiende zondag door het jaar.
9:30 uur: Woord- Communiedienst
Intenties: voor het welzijn van de parochie
Zondag 11 aug.: Maria ten Hemel Opneming en zegening van de kruiden.
9:30 uur: H.Mis opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Hubertus.
Intenties: als 1e jaardienst voor Dien Luyten-Nijsten
overleden ouders Stefanus en Aleida van OssDekkers en dochter Annie; Tiny Vonken-Frusch;
Pastoor H. Polman s.m.m.
Zondag 18 aug.: Twintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: Woord- Communiedienst
Tot intentie van de gever
LITURGIE VAN HET WEEKEND,
Zondag 21 juli: In de gedaante van drie vreemdelingen komt God zelf
bij Abraham en Sarah op bezoek.
Op de weg naar Jeruzalem is Jezus te gast in het huis van Martha en Maria.
Zondag 28 juli: Abraham pleit bij God ten gunste van Sodom.
In het evangelie leert Jezus zijn leerlingen bidden.
Zondag 4 augustus: Alle menselijk geploeter is betrekkelijk.
In het evangelie waarschuwt Jezus tegen hebzucht.
Zondag 11 augustus: In de nacht van de bevrijding uit het slavenhuis
hebben onze voorvaderen een lied aangeheven.
In de evangelie horen we: weest bereid als waakzame dienaren.
God redt Zijn volk uit de machten van het kwaad.
In het evangelie horen we dat Maria wordt zalig geprezen door Elisabeth.
Zij zingt een lied over God, die de heersers onttroont en de kleinen verheft.
MISDIENAARS
zondag 21 juli 09.30 uur
zondag 28 juli 09.30 uur
zondag 4 aug. 09.30 uur
zondag 11 aug. 09.30 uur

Annemieke Hermens
Reneé Tijssen
Annemieke Hermens
Myrthe en Benthe Vonhögen
Thea 4376311 of 0683656519
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In Memoriam Jeske Lucassen-Nicolaes
Jeske geboren op 24 oktober 1934 te Schimmert. Ze groeide op in een gezin met nog
3 broers en 3 zussen. In 1957 trouwde zij met Wiel Lucassen en gingen in Beek
wonen. Samen kregen ze 3 kinderen. De woning in Beek werd al gauw te klein en
daarom verhuisde ze naar Grootgenhout. Wiel werd ernstig ziek en overleed in
oktober 1967 op 33-jarige leeftijd. Ze bleef achter met 3 opgroeiende kinderen. Hard
werkend en nooit klagend. Na een aantal moeilijke jaren kwam Hein Nabben in haar
leven. Er was weer tijd voor vakanties en hobby’s. De gezelligheid en koffie, die altijd
klaar stond, zorgde ervoor dat iedereen zich thuis voelde. Kinderen en kleinkinderen
bezochten haar met regelmaat. Hein stierf na een ziekbed en weer bleef Jeske alleen
achter. De dinsdagmorgen op de pastorie was haar uitje. Het huis in Grootgenhout
werd haar te groot en verhuisde ze naar Beek. Daar kwamen langzaam maar zeker
ook de kwaaltjes van het ouder worden. De laatste maanden werd Jeske erg ziek. De
laatste 4 weken heeft ze doorgebracht bij Alice en Loe. Op zondag heeft ze nog
afscheid genomen van haar gezin. Maandagochtend 1 juli is ze tijdens het verzorgen
op 84-jarige leeftijd overleden.

Wie kan zich dit nog herinneren ? (gelezen in het schrift achter in de kerk)
13 juli 2019 vandaag neem ik afscheid van de kerkgang in Genhout.
In 1940 kwam ik als 4-jarige in Genhout met mijn pleegouders aan met het Rode Kruis
voor eeuwige vriendschap. Wij hadden alles verloren behalve de kleren. Mooie jaren,
goed verzorgd, lieve kinderjuf en ik dank God die mij op hun pad stuurde.
Corrie van Houwelingen, nu woon ik in Veenendaal. Geboren te Rotterdam. Nu ben
ik 83 jaar met dankbare herinnering.
Corrie v.h. Wensveen.
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Expositie Beeld van Afrika in het Sint Hubertus Kunst Centrum in de kerk van
Genhout
De ene expositie is net opgeruimd en de volgende staat alweer klaar in de expositie
ruimte van het Sint Hubertus kunstcentrum te Genhout. Er worden vele kunstwerken
en bezienswaardigheden getoond die in de missie periode verzameld zijn door paters
Montfortanen. Deze zijn in Afrika onder andere actief geweest in Kameroen, Malawi,
de Congo, Zimbabwe en Nigeria. Ze deden dit met veel succes. Was de
Montfortaanse gemeenschap samen met de zusters der liefde in het begin van de
vorige eeuw ongeveer 100 leden sterk, inmiddels opereren over de gehele wereld
ongeveer 2500 confraters en zusters. Met de Heilige Montfort als voorbeeld stelden
zijn volgelingen altijd de mens en niet de leer centraal. In de vorige eeuw zwierven de
Montfortanen uit naar verre landen, inmiddels komen ze van verre naar ons toe.
Beleef in onze expositie het verschil in cultuur, begeef je in de wereld van de Dogon
met hun indrukwekkende maskers; sta oog in oog met dieren uit de rimboe; bewonder
de prachtige houtsnijkunst en maak kennis met het volk van Zimbabwe en Malawi.
Na het grote succes van de kruisententoonstelling is het Sint Hubertus Kunstcentrum
er opnieuw in geslaagd een gevarieerde expositie in te richten. Dit maal is het thema:
“Beeld van Afrika”. Curator, pastoor, Montfortaan J. van Oss is oprecht
geïnteresseerd in de traditionele Afrikaanse kunst. Deze voorliefde heeft ermee te
maken, dat veel van zijn collega Montfortanen als missionaris werden uitgezonden.
Bij terugkeer naar Nederland werden er vaak mooie stukken meegenomen. Zo zijn
honderden beelden van brons uit Kameroen en Nigeria, beelden van hout, opaal en
kalebassen, leer, terracotta en Zuid-Afrikaanse keramiek in het Montfortaans Erfgoed
terecht gekomen.
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Voor de expositie Beeld van Afrika werden 200 objecten uit de verzameling van de
Montfortanen geselecteerd. De achtergrondinformatie is de moeite waard. U ontdekt
niet alleen de verschillende kanten van dit veelzijdige continent, maar ook de
leefwereld van de mensen. In de tentoonstelling gaat het vooral om de mensen achter
de objecten, de mensen en hun geloof.
In de dagkapel van de Sint-Hubertuskerk trekken de grote schildpad, dierenvellen en
bewerkte hoorns de aandacht op een soort van podium. De vitrines zijn geordend
ingericht met volkstaferelen, maskers, dieren en geloofsuitingen. De interessante
beschrijvingen en de verhalen van de missionarissen brengen de beelden tot leven.
Al met al heeft het Sint Hubertus Kunstcentrum weer een mooie tentoonstelling
neergezet die ook voor kinderen heel aantrekkelijk is. De bezoeker krijgt een mooi
beeld van Afrika.
Wilt u de expositie bezoeken, dan bent u welkom tijdens de opening op zondag 21 juli
van 14 uur tot 17 uur en verder elke derde zondag van de maand tot en met oktober.
Bezoek en rondleidingen zijn verder ook op afspraak mogelijk (Piet Slangen
0622903440, Rianne Gelissen 0647258562 of aanmelden via onze website
www.sinthubertuskunstcentrum.nl).
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ACTIVITEITEN IN 2019
17 en 18 augustus Zomerfeesten Genhout Samen
14 september
Oktoberfeest met de Rosentaler
15 september
Boereblaosfestijn
06 oktober
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert
10 november
Roger Wijnen ATB Toertocht
24 november
Eten en Drinken voor de Kerk
28 & 29 maart en 3,4 & 5 april 2020 Toneeluitvoeringen
Toneelvereniging Ons Genoegen
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In het weekend van 17 en 18 augustus organiseert Stichting Genhout Samen
weer haar jaarlijkse evenement. Dit jaar alweer voor de 20e keer! Zaterdag
overdag staat geheel in het teken van sport en spel, 's avonds kan er gefeest
worden met diverse Limburgse topartiesten en op zondag kan jong en oud
genieten van een knotsgek, smaakvol pallet waarbij de liefde (mit unne gekke
sjlaag) de hoofdrol speelt.
HET PROGRAMMA:
Zaterdagmiddag 17 augustus: SJPAS IN 'T ZAND
Zaterdagavond 17 augustus: SJPAS IN 'T PLAT
Zondag 18 augustus: SJPAS IN 'T DÖRP

Zaterdag 17 augustus: SJPAS IN 'T ZAND

De zaterdagmiddag staat vanaf 14:00 uur geheel in het teken van sport en spel en
wordt georganiseerd door KVW en GSV'28. Dus kom op sportievelingen en geef je nu
op voor SJPAS IN 'T ZAND. Ga met je team de strijd aan met bubble voetbal,
dartvoetbal en beachvolley en ga voor de zege! Drie spellen, team tegen team. Let
the games begin! Elk team mag bestaan uit 6 - 8 deelnemers (vanaf 8 jaar) waarvan
min. 4 volwassenen. Inschrijven (EUR 10 per team) kan tot uiterlijk 12 augustus.
Voor de jeugd is er verder een echte crossbaan aangelegd waar met de eigen fiets
volop geracet kan worden en de allerkleinsten kunnen lekker spelen en
zandkastelen bouwen in het zand.
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Zaterdag 17 augustus: SJPAS IN 'T PLAT

De zaterdagavond wordt georganiseerd door de Sjravelaire en staat geheel in het
teken van het Limburgse dialect, SJPAS IN 'T PLAT! Kom naar de feesttent en geniet
vanaf 20:00 uur van een hilarische buut van meervoudig buuttekampioen, Fer Naus,
en sjoenkel en swing vervolgens mee met de talentvolle zangeres, Marleen Rutten,
de Mestreechse Shakin DJ's en de jonge, energieke Limburgstalige band, Bieske.
Sjpas gegarandeerd! Kaarten à EUR 7,50 per persoon.

Zondag 18 augustus: SJPAS IN 'T DÖRP

Boerebroelof
Pak de agenda, kalender, smartphone of tablet en zet zondag 18 augustus a.s. er met
HOOFDLETTERS in! Na de zinderende zaterdag vol sport, spel en Limburgse muziek
komt Toneelvereniging Ons Genoegen en Fanfare St. Antonius op de zondag met een
smaakvol pallet waarbij de liefde (mit unne gekke sjlaag) de hoofdrol speelt. Cupido
heeft zijn pijlen op Genhout gericht en dat gaan we vieren...en wel met een
Boerenbruiloft met heel speciale gasten.
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Feest vieren doen we graag samen met iedereen uit het dorp. Jong en oud, klein en
groot. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om fit, fris en fruitig act de présence
te geven, hebben we voor passend vervoer gezorgd. Op diverse plekken zal onze
feestbus de bruiloftsgasten komen ophalen om ze op gepaste wijze naar de locatie te
brengen waar de gasten worden ontvangen. Over het programma laten we nog niet
veel los maar dat het een bruiloft wordt waar nog lang over nagepraat zal worden,
moge duidelijk zijn. Het hooggeëerde bruidspaar nodigt jullie dan ook van harte uit om
samen met hen het glas te komen heffen op een lang en gelukkig leven en aan te
schuiven aan het bruidsmaal. Nadat de inwendige mens is versterkt met een
BOERENBRUNCH en de plechtigheden zijn vervuld zal ons bruidspaar, onder de
welluidende klanken van onze feestband BATTON ROUGE, met de openingsdans het
feest laten beginnen.

Belangrijke weetjes:
• Kaartverkoop broelof mit brunch (verzorgd door Maurice Kicken) inclusief
koffie of thee, welkomstdrankje en glaasje bubbels. Kosten EURO 10,00 per
persoon, kinderen t/m 15 jaar EUR 5,00. Geef je op via 06-83211932 of 0618685711 of via de mail: genhoutsamen@gmail.com Reserveren vóór 12
augustus 2019.
• Feestvervoer: Voor de opstapplaatsen en vertrektijden: houd Oos Nuuts,
Facebook en www.genhout.nl en andere publicaties in de gaten
• Aanvang: 11.00 uur Jean Nijsten Sportpark, Genhout. Let op: geen
kaartverkoop aan de kassa!
• Vanaf 14.00 uur (gratis entree) bruiloftsfeest met de band Batton Rouge.

Inschrijven teams SJPAS IN 'T ZAND en
kaartverkoop SJPAS IN 'T PLAT en SJPAS IN 'T DÖRP
via genhoutsamen@gmail.com of
via 06-83211932 en 06-18685711
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Hier uw advertentie ??
Vraag informatie door een mailtje te sturen naar
redactie@sint-hubertus-genhout.nl
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