OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl
Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

55e JAARGANG NO.23

vrijdag 5 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
Indien u pastoor J. v. Oss wilt bereiken, dan kan dat in Schimmert op maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur, telefoon 045-4041227. Overige zaken kunt u regelen
op dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur met een kerkbestuurslid. Nadere informatie op www.parochiegenhout.nl en www.genhout.nl.
Spreuk van de week: Als je loslaat, heb je twee handen vrij.
GEVONDEN: Na afloop van het tuinfeest bij het springkussen een paar
donkerblauwe meisjesschoenen.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 7 JULI T/M ZONDAG 14 JULI 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus
Zondag 7 juli:

Veertiende zondag door het jaar.
9:30 uur: Communie- Woorddienst, opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Hubertus.
Intenties: Mia Keulers-Henssen (gest. jaardienst); overleden
ouders Henssen-Schaepkens; voor het welzijn van de
parochianen
Zondag 14 juli: Vijftiende zondag door het jaar.
9:30 uur: Communie- Woorddienst, opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Hubertus.
Intenties: Willy Pinxt (gest.jaardienst)

MISDIENAARS
zondag 7 juli 09.30 uur Myrthe Vonhögen Benthe Vonhögen
zondag 14 juli 09.30 uur Reneé Tijssen Britt Sogeler
zondag 21 juli 09.30 uur Annemieke Hermens
Thea 4376311 of 0683656519
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CONCERT SJNAKE FANFAAR EN OPENBARE REPETITIE
FANFARE ST. ANTONIUS.

Vrijdag 05 juli aanstaande start voor fanfare St. Antonius de welverdiende
vakantie. Op deze laatste repetitiedag houden wij een openbare repetitie op het
terras/parkeerterrein bij Trefpunt Oos Dörp. Ook zullen de Sjnake een concert ten
gehore brengen. Wij nodigen iedereen uit om vrijdag 05 juli te komen luisteren
naar ons! Dit kan gezellig op het terras van Trefpunt Oos Dörp.
Programma:
19.30 – 20.00 uur
20.00 – 20.45 uur

Concert Sjnake Fanfaar
Repetitie Fanfare

Graag zien wij jullie op vrijdag 05 juli bij Trefpunt Oos Dörp.
Bestuur en leden fanfare St. Antonius
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PROCESSIE EN TUINFEEST
Wat was het mooi en gezellig afgelopen zondag! De processie werd muzikaal
begeleid door Fanfare St. Antonius en ons gemengd Kerkelijk Zangkoor. We waren
te gast op het trapveldje. Pluimpje voor buurtvereniging Hoogenboom het zag er
geweldig uit. Het weer was perfect op een windvlaagje na. Mede door de hulp van
Maarten Vonhögen die Pater Bos, Pater Charolus en Pater Stephanus goed
voorbereid had. Samen hebben ze de H.Mis opgedragen.
Na terugkomst op de pastorie gezamenlijk koffie met vlaai genuttigd met muziek van
onze eigen Fanfare. Het was warm en zelfs de paters hadden trek in een lekker
koud getapt biertje. Theo Winkelmolen heeft op zijn eigen wijze de presentatie
verzorgd.. Speciale gast was Cas Wolters die een lekkere opera-taart had gebakken,
die als hoofdprijs van de tombola werd gewonnen door Christien Nijsten. De
kinderen hadden de gelegenheid om cupcakes te versieren. Cas heeft de beste drie
beloond met een ijsbon van ’t iessjöpke. De gelukkige waren Myrthe Vonhögen,
Joannie Habets en Britt Lemmens. Bijzonder was het Hubertusbier van Guillaume
Vroemen. Het jonge talent Christian Martens heeft zijn muzikale tonen op zijn
saxofoon laten horen. Er waren rondleidingen in de kerk. Tevens was er ook vlees
van de BBQ. Al met al een zeer geslaagde dag, mede door alle inzet van de vele
vrijwilligers. Vrijwilligers bedankt !
Het kerkbestuur.
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ZOMERPROEVERIJ CAVE DE WITTENBERG….. 14 juli a.s.

ZONDAG 14 juli (quatorze juillet!) vindt de 5e voorjaarsproeverij plaats in de
wei van Cave de Wittenberg.
(ter vervanging van 19 mei j.l. toen het onweerde…)
Vorig jaar een groot succes, ook door het optreden van Route66 en daarom nu
herhaald.
Op tafel zo’n 25 wijnen wit, rood en rosé die u op uw gemak kunt proeven. Ook
heerlijke mousserende wijnen.
DE TOEGANG IS GRATIS!

We sluiten af met een leuk buffet rond 18.00 uur om de innerlijke mens tegemoet
te komen.
Inschrijven gewenst: info@cavedewittenberg.nl of bel 046-4374783 (aantal
personen)
Plaats
Genhout
Tijdstip

: CAVE DE WITTENBERG Grootgenhouterstraat 71 Groot: ZONDAG 14 juli vanaf 14.00 uur met aansluitend buffet.

U BENT VAN HARTE WELKOM!
Frans Hawinkels
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ACTIVITEITEN IN 2019
17 en 18 augustus. Zomerfeesten Genhout Samen
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

7

8

