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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: Ger Franssen 046-4373151 of 06-42978185
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.
REDACTIE NIEUWS
Voorlopig zal OOS NUUTS weer om de veertien dagen verschijnen. U kunt
teksten, advertenties en berichten aanleveren, de eerstvolgende keer dus is, ivm
Pasen op maandag 12 april en vervolgens steeds om de veertien dagen en/of
tot nader bericht. Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Ik heb al een slecht geheugen,
zo lang ik mij kan herinneren.
G.K.Z. ST. HUBERTUS
Enkele weken geleden bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid
Mietje Vroomen-Gorissen was overleden. Namens ons koor hebben enkele leden
(door Corona kon helaas niet het hele koor aanwezig zijn!) haar uitvaart toch
muzikaal kunnen opluisteren.
We wensen haar familie veel sterkte toe met dit verlies.
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 28 MAART T/M ZONDAG 18 APRIL 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Email: info.parochiegenhout@gmail.com
Zondag 28 maart: Palmzondag. Wijding palmtakjes.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: Jo Vrencken als zeswekendienst,
Ouders Gelissen-Hautvast, ouders Schulkens-Brands en
Pierre Schulkens.
Zaterdag 3 april: Paaszaterdag of stille zaterdag.
18:30 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Paaswake met wijding van de Paaskaars.
Zondag 4 april: Hoogfeest van Pasen.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: overleden ouders Corten-Gelissen (jaardienst),
Marcel Frissen, Jo Coumans, Harry Bruls;
Armand Ubachs; Piet Sogeler.
Maandag 5 april: Tweede Paasdag.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: overleden ouders Franssen-Merckelbagh en
Arno Franssen.
Zondag 11 april: Beloken Pasen, tweede zondag van Pasen.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: Mietje Vroomen-Gorissen; Sef Dolmans;
overleden.ouders Vonken-Muylkens en
ouders Bruls-Erven (gest. jaardienst)
Zondag 18 april: 10:00 uur: Vriendenviering, opgeluisterd door Juliette Pilan en
groep.
Intenties: Mietje Vroomen-Gorissen als zeswekendienst.
Er zullen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag geen missen zijn.
Ook is er geen Kruisweg ivm.de corona-beperkingen.
Volgens de richtlijnen mogen er max.30 personen toegelaten worden in de
H.Missen. U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings
06-83656519.
Bij klachten blijf thuis.

wenst u
Pastoor van Oss, Kapelaan
Stefan,
Kapelaan Charles en het
kerkbestuur.
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EEN ONGEWOON PAASFEEST
Een missionaris vertelt:
op Paaszaterdag enkele uren voor de viering, werd mij gevraagd om in de
nabijgelegen kampong een man te bezoeken.
Al 6 jaar was hij psychisch flink in de war.
Zijn beide zussen wilden dat hij ook Pasen kon vieren.
Ik zag er tegenop maar ik ging toch maar.
Beneden in het dal wachten de twee zussen mij op.
Achter hun huis, onder een afdakje, zat een man.
Hij zat met beide benen vast in een blok.
Anders zou hij gekke dingen doen.
Ik schrok ervan om iemand zo te zien zitten.
Ik ging naast hem zitten en vroeg hem hoe hij heette. “Jozef” zei hij.
Ik heb toen de mensen gevraagd om samen met hem te bidden.
Het was ook voor hem Pasen, het feest van de Verrijzenis.
Heel langzaam heb ik psalm 23 gebeden.
“De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets”.
Daarna zongen we een Paashymne.
Ik las het verhaal van de Opstanding.
In zijn ogen merkte ik dat hij meedacht.
“Jozef, ook voor jou is de Heer verrezen.”.
Het lijkt een beetje op deze tijd.
We mogen het Paasfeest niet vieren, zoals we gewend zijn.
De mens van deze tijd,
vastgekluisterd aan zoveel onvrijheid,
hunkerend naar bevrijding en opstanding.
In deze geest wens ik u een Zalig Paasfeest toe.
BRUGGEN
Er zijn veel bruggen en bruggetjes in Nederland.
Tegenwoordig zijn bijna over alle rivieren en
kanalen bruggen gebouwd. Ja, Nederlanders zijn
ervaren bruggenbouwers! Bruggen spelen een
grote rol, op allerlei terreinen in de samenleving.
Het belangrijkste is misschien wel, dat een brug
mensen met elkaar verbindt. Een brug verbindt
oevers en verkort de reistijd. Een brug maakt
ontmoetingen mogelijk. Zonder bruggen blijven mensen gescheiden van elkaar.
De coronacrisis dwingt ons om een beetje los van elkaar te staan. We raken
geïsoleerd in ons eigen wereldje. Het sluiten van openbare plaatsen zoals
restaurants, cafés, sportlocaties, die meestal ontmoetingsplaatsen zijn,
vermindert het sociale contact. De afgelasting van maatschappelijke
evenementen maakt het erger. Het is dus nu relevant dat we bruggen bouwen
om met elkaar verbonden te blijven. Wij zijn nu uitgedaagd - en bewogen door
liefde - om op een creatieve wijze elkaars naasten te zijn, om hen aan te blijven
raken zonder fysieke aanraking; om met elkaar persoonlijk te blijven praten, wel
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op afstand; om niemand in isolement achter te laten. Want liefde is altijd creatief;
liefde kent vele talen en uitdrukkingen; liefde kent geen grenzen; ze kan het
onbereikbare bereiken.
Het is geweldig om te horen en te ervaren dat er verschillende initiatieven,
creativiteit en bijdragen zijn in ons dorp tijdens deze coronatijd. Dit is een kracht
die we moeten vasthouden, zelfs als deze crisis voorbij is. Meedoen en bijdragen
leveren, zijn inderdaad de krachten in onze samenleving. Laten we bruggen
blijven bouwen! Wij als gemeenschap samen, hier in Genhout!
Kapelaan Charles Leta s.m.m..
THE PASSION: #IKBENERVOORJOU
#Ik ben er voor jou. Zo luidt het thema van het muziekspektakel The Passion, dat
dit jaar alsnog op Witte Donderdag vanuit Roermond wordt uitgezonden. Tijdens
het programma wordt op een eigentijdse manier het lijdensverhaal van Christus
uitgebeeld. Het thema heeft een diepe religieuze betekenis, doordat Christus
voor ons mensen geleden heeft en gestorven is. Na zijn verrijzenis zei hij tegen
zijn leerlingen: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.”
Het zijn zelfs de laatste woorden van Jezus in het evangelie volgens Matteüs.
Daarnaast is het thema #Ikbenervoorjou natuurlijk ook een oproep aan ieder van
ons om tegen onze naasten te zeggen: “Je bent niet alleen, ik ben er voor je.”
Juist in deze tijd, waarin veel mensen de gevolgen van de coronapandemie in
hun dagelijks leven ondervinden, is het goed als ze ook weten dat ze er niet
alleen voor staan. Ze mogen een steun in de rug ervaren. Van ons als hun
naasten en van Christus, die vanuit de hemel meewerkt. #Ikbenervoorjou.The
Passion vanuit Roermond is op Witte Donderdag (1 april) om 20.30 uur te zien
bij KRO-NCRV op NPO1.
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†
DANKBETUIGING
Wij danken iedereen voor de belangstelling, mooie
woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
JO VRENCKEN.
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de
moed om verder te gaan.
Tiny Vrencken-Raeven, kinderen en kleinkinderen.
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VERHUUR PASTORIE
GENHOUT

Vorig jaar heeft het kerkbestuur besloten om te bekijken op welke manier[en] extra
inkomsten verkregen zouden kunnen worden. Aangezien in de pastorie
Montfortaans Erfgoed en andere religieuze kunstobjecten, bijeengebracht door
pastoor John van Oss, tentoongesteld worden, zijn het kerkbestuur en de
Congregatie van de Montfortanen overeengekomen een huurovereenkomst aan te
gaan. De Congregatie huurt sinds augustus 2020 de pastorie als expositieruimte.
De huur-overeenkomst is eindig, dat wil zeggen begrensd in tijd. Afgesproken is,
dat het kerkbestuur de tijd zou benutten om op zoek te gaan naar een andere
huurder of andere huurders.
Het kerkbestuur heeft bij haar afwegingen de mogelijkheid van verkoop van de
pastorie vrijwel meteen uitgesloten. Vervolgens heeft het kerkbestuur gekeken
naar de mogelijkheden voor verhuur van de pastorie. De pastorie volledig als
woonhuis verhuren of volledig als zakelijk [maatschappelijk] pand verhuren is
weliswaar financieel aantrekkelijk, maar heeft zeker niet de voorkeur van het
kerkbestuur noch van het bisdom. Hierdoor zou de pastorie onttrokken worden aan
de parochie en aan de inwoners van Genhout. Op de oproep in Oos Nuuts eind
vorig jaar heeft zich onder andere een initiatiefgroep uit de Genhouter
gemeenschap gemeld. Deze initiatiefgroep, projectgroep Van Oss genaamd,
bestaande uit Marie-José de Bruijn, Jos Nijsten, Jeroen Paulissen, Dany Pirson en
Nico Verwer, wil zich mede inzetten voor het behoud van de pastorie voor Genhout.
Deze projectgroep wil de pastorie gedeeltelijk huren met als doel om er
maatschappelijke, culturele en educatieve [niet-commerciële] activiteiten te
ontplooien voor en door inwoners van Genhout.
Het kerkbestuur heeft architect Jerome Paumen benaderd om op basis van de
wensen en voorkeuren van het kerkbestuur [onder andere beschikbaar blijven van
de pastorie voor het kerkbestuur en haar vele werkgroepen met haar vele
vrijwilligers] een schetsontwerp in concept te maken voor de verhuur van de
pastorie, met inbegrip van de wenselijke en/of noodzakelijke [bouwkundige]
aanpassingen. Daarbij was de opdracht om de karakteristieke uitstraling en
eigenheid van de pastorie zo veel mogelijk te behouden. Dit heeft geleid tot het
volgende concept.
Op de begane grond worden een aantal ruimten ingericht voor verhuur aan de
projectgroep. Op de begane grond blijft één ruimte beschikbaar voor het
kerkbestuur als parochiekantoor.
Op de eerste verdieping worden een aantal bouwkundige aanpassingen gemaakt
zodanig, dat deze geschikt is voor bewoning [één-persoons-appartement]. Ook
hier blijft één ruimte beschikbaar voor het kerkbestuur en blijft er een doorgang
naar de zolder.
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De zolder wordt zodanig afgewerkt en ingericht, dat deze door de stichting Sint
Hubertus Kunstcentrum [SHKC] gebruikt kan worden voor de opslag van religieuze
kunstobjecten en door het kerkbestuur voor de opslag van kerkelijke kleding en
voorwerpen.
De kelder en de garage worden niet verhuurd en blijven ter beschikking van het
kerkbestuur en de werkgroepen.
Het kerkbestuur heeft in de laatste bestuursvergadering besloten om vanuit dit
concept het vervolgtraject in te zetten. Samen met architect Jerome Paumen zal
het concept nu verder uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp, met daarbij een
begroting van de kosten voor de bouwkundige aanpassingen. Vervolgens zal het
kerkbestuur zich buigen over de financiële haalbaarheid van het project. Op het
moment dat het kerkbestuur haar goedkeuring heeft gegeven aan het plan,
inclusief de financiële onderbouwing daarvan, zal het definitieve plan aan de
inwoners van Genhout gepresenteerd en toegelicht worden. Mits gedragen door
de inwoners van Genhout, zal het plan daarna ter goedkeuring aan het bisdom
voorgelegd worden. In welke vorm het definitieve plan aan de inwoners van
Genhout gepresenteerd zal worden, zal voor een groot deel afhangen of en in
welke mate de beperkende maatregelen rondom het coronavirus dan nog van
kracht zullen zijn. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Dit bericht is opgesteld door het kerkbestuur in samenspraak met de Congregatie
van de Montfortanen, het Sint Hubertus Kunstcentrum en projectgroep Van Oss.

BESTE DORPSGENOTEN,
We hebben jullie hulp nodig en eigenlijk iets preciezer de projectgroep
VEILIGHEID. Wat is er aan de hand; de oorspronkelijke groep bestond uit 4
personen. Tussentijds heeft 1 persoon zich bedankt, maar door het overlijden van
Piet Sogeler zijn alleen Hub Michon en Jef Vincent nog actief in de groep. Dat
betekent dat de ambities, om e.e.a. door de projectgroep VEILIGHEID van
Genhout tot stand te brengen, erg onder druk staan. Kijk nog maar eens naar de
ideeën die in de Dorpsvisie langskwamen: 1) de snelheid in de Hubertusstraat/
Grootgenhouterstraat en daarbij het veelvuldig gebruik door landbouwvoertuigen
op deze route beter te reguleren, 2) het veilig gebruik van de Manegeweg door
fietsers en voetgangers en 3) de oversteek Adsteeg /Kelmond naar Klein
Genhout. Deze situaties zijn belangrijk om de veiligheid van Genhout te
waarborgen. Uitbreiding van de projectgroep zou tot meer mogelijkheden leiden
om de hiervoor genoemde doelen te bereiken. Immers, door vergroting van
“menskracht” zou voor groter draagvlak gezorgd kunnen worden om de doelen te
bereiken.
Dus, heeft u interesse en/of wilt u meewerken zouden wij dat zeer op prijs stellen.
Meer informatie kunt u bij de huidige leden verkrijgen. Geef via info@genhout.nl
uw bereidheid door en we zorgen ervoor dat u in contact komt met Hub en Jef!
Mogen we op uw medewerking rekenen; wij zouden u hiervoor zeer dankbaar
zijn.
Mede namens Hub Michon en Jef Vincent,
Louis van Dick, secretaris Burgerinitiatief Genhout
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