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NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
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Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oos nuuts
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vrijdag 23 augustus 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: Ik begon met niets en het meeste heb ik nog !

25 JAAR PASTOOR VAN DE SINT REMIGIUSPAROCHIE IN SCHIMMERT.
Op 28 mei 2019 was pastoor J. v. Oss s.m.m. 25 jaar pastoor in de St.
Remigiusparochie in Schimmert. In verband met zijn ziekte hebben we toen aan dit
feit niet veel aandacht kunnen schenken.
Nu mijnheer Pastoor weer aan de beterende hand is, willen we dit heuglijk feit toch
nog de aandacht geven die het verdient.
Daarom zal zondag 25 augustus 2019 om 11.00 uur een plechtige Hoogmis
worden opgedragen voor het lief en leed dat de parochianen in de 25 jaren met
pastoor Van Oss hebben mogen delen.
Na de Hoogmis van 11.00 uur wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om meneer
Pastoor persoonlijk te feliciteren met zijn jubileum.
Deze receptie zal in de kerk van Schimmert plaats vinden.
Hartelijk welkom!
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 25 AUG. T/M ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus
Zondag 25 aug.: Eenentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: Woord- Communiedienst
Intenties: Gerard Stassen (gest.jaardienst),
Uit dankbaarheid
Zondag 1 sept.: Tweeentwinstigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H.Mis opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St. Hubertus
Intenties: uit dankbaarheid bij gelegenheid van 60-jarig huwelijk
en overleden familieleden,
Elly Pisters-Pinxt (gest.jaardienst) en Wiel Pisters,
Louis Lemmens (vincentiusvereniging Beek)

LITURGIE VAN HET WEEKEND.
In de eerste lezing horen we dat in een opgetogen visioen de profeet ziet hoe alle
volkeren en talen geroepen worden door God.
In het evangelie nodigt God iedereen uit, maar Hij verwacht van onze kant ook
ernstige inzet voor de gerechtigheid.

MISDIENAARS
zondag 25 augustus 09.30 uur Milou Kubben
zondag 1 september 09.30 uur Myrthe Vonhögen, Benthe Vonhögen
zondag 8 september 09.30 uur Reneé Tijssen, Britt Sogeler
Thea 4376311 of 06-83656519

DANKWOORD PASTOOR.
Inmiddels ben ik weer verhuisd naar de pastorie.
Ik bedank de beide kerkbesturen en de mensen die mij een bericht hebben
gestuurd, maar wie ik vergeten ben: dat zijn de mensen die het grote werk hebben
gedaan: De lectoren. Ze hebben gezorgd dat de weekendvieringen fijn zijn
doorgegaan. Heel veel dank daarvoor.
Ze hebben op hun manier gezorgd dat er gebeden en gezongen werd.
Daarvoor mijn hartelijke dank.
Pastoor J. v . Oss s.m.m.
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G for G NIEUWSFLITS
Beste allemaal,
Er van uitgaande dat iedereen weer terug is van een mooie vakantie, starten wij weer met het
inzamelen van spullen voor Gambia. Er zijn al ruim meer dan 100 bananendozen met spullen
naar Gambia gezonden. Fantastisch, alleen maar door jullie mogelijk gemaakt. We willen
graag onze actie voortzetten, maar dan hebben wij ook jullie financiële ondersteuning nodig.
Dit kan in de vorm van donaties of bij het aanleveren van goederen. Reken dan op €7,50 per
bananendoos. Dit is ongeveer gelijk aan 1 vuilniszak goederen.
We verzamelen de volgende spullen (uiteraard alles moet nog in goede staat verkeren):
1. Schriften, pennen, potloden (geen stiften drogen te snel uit), kinderleesboekje
het liefst ook Engelstalige (er wordt namelijk in het Engels les gegeven), liniaal
etc.
2.

(Sport)Kleding, babykleding, kinderkleding, heren- en dameskleding. Geen
dikkere winterkleding, jassen etc maar ook geen dameslaarzen en schoenen
met een hogere hak.

3.

(Sport)schoenen en slippers/sandalen.

Vanaf heden kunnen jullie ieder moment de goederen naar ons komen brengen en plaatsen
op de oprit onder de carport tegen de garagedeur aan. Indien mogelijk in een grote
bananendoos.(ons adres is Pastoor Hutschemakersstraat 15, tel:. 046-4370963)
Donaties en bijdragen per doos (dit kan ook in een enveloppe bij ons in de brievenbus) over
te maken op bankrek:. NL09 RABO 0301010196 t.n.v. F. Graman o.v.v. GAMBIA.
Met een vriendelijke Gambia groet,
Ellen en Frank
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Gezocht: autopoetser m/v
Ben jij of ken jij iemand die niet bang is voor water en schuim?
Wij zijn op zoek naar een autopoetser voor de zaterdag van 09.00 tot 17.00u.
De minimale leeftijd is 16 jaar en vervoer van en naar Sittard vanuit Genhout is
geregeld.
Interesse ? info@autogelissen.nl of bel 06-19262282
Auto Gelissen Sittard, Mitsubishi en meer.

ACTIVITEITEN IN 2019
14 september
15 september
15 september

06 oktober
20 oktober

10 november
17 november

01 december
28 & 29 maart en
4 & 5 april 2020

Oktoberfeest met de Rosentaler
Boereblaosfestijn
expositie “Beeld van Afrika”, religieuze en volkskunst vanuit de
Missies der Montfortanen. geopend van 14 uur – 17 uur
in de SintHubertuskerk
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert
expositie “Beeld van Afrika”, religieuze en volkskunst vanuit de
Missies der Montfortanen. geopend van 14 uur – 17 uur
in de SintHubertuskerk
Roger Wijnen ATB Toertocht
14 uur. Opening kerststallenexpositie “White Christmas” met
meer dan 100 bijzondere witte kerststallen en een prachtig
santondorp van dhr. Dinjens uit Eijsden
Eten en Drinken voor de Kerk
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen
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