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57e JAARGANG NO. 21                                                     vrijdag 22 oktober 2021  
 
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 
OOS NUUTS verschijnt wekelijks. 
Let op; het redactieadres is gewijzigd: oosnuuts@gmail.com 
 

Spreuk van de week:  Vader en moeder zijn de eerste school voor het kind 

 

Afscheidsmis pastoor Van Oss. 
 
Zondag 10 oktober jongstleden is de afscheidsmis van pastoor Van Oss live 
uitgezonden door streekomroep Bie Os. De livestream wordt niet herhaald, maar 
de streekomroep heeft de mogelijkheid om de mis op een DVD te branden of naar 
een USB stick te kopiëren. De kosten hiervoor bedragen 10,- euro.  
Wanneer u de afscheidsmis van pastoor Van Oss graag op DVD of USB 
stick wil hebben, neem dan contact op met Huub Gorissen.  
U kunt mij bellen: telefoon 06-13176062 of mailen huubgorissen5@gmail.com. 
 
 
 

OOS NUUTS 

PERIODIEK GENHOUTER 
NIEUWSBLAD 

 
Berichten, mededelingen en advertenties 
vóór maandagavond 20:00 uur digitaal 

bezorgen op: oosnuuts@gmail.com 
 
Bankrekening: NL17RABO0104906510 

            o.v.v. oosnuuts 

mailto:huubgorissen5@gmail.com
mailto:oosnuuts@gmail.com
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 24 OKT.  T/M  ZONDAG 31 OKT. 2021 
 
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227,  
          klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email: info.parochiegenhout@gmail.com 
                                 
Zondag 24 okt.:  dertigste zondag door het jaar. Allerheiligen-Allerzielen. 
                            10:00 uur H.Mis opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk 
                             Zangkoor. 
                             Intenties: May Senden-Maas als 1e jaardienst, Jo Stassen, 
                             ouders Hermens-Stassen (jaardienst), André Voncken, 
                             ouders Buskens-Custers (gest.jaardienst), Piet Sogeler, 
                             ouders Keulers-Bollen en overl.familieleden en Dré Henssen, 
                             ouders Gelissen-Houtvast, ouders Schulkens-Brandts en 
                             Pierre Schulkens, ouders Gorissen-Keulers,  
                             ouders Gorissen-Pijpers en Michel Gorissen, Wim de Bruijn, 
                             ouders Deuzings-Bovens en Hein Bovens,  
                             leden en overleden leden Seniorenvereniging Genhout. 
 
                             15:00 uur Allerzielenlof opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk 
                             Zangkoor. Herdenking van de overledenen van het afgelopen                     
                             jaar.     Collecte voor het onderhoud van het kerkhof. 
 
Zondag 31 okt.:  eenendertigste zondag door het jaar. 
                             10:00 uur H.Mis 
                             Intenties: overleden familieleden Franssen-Merckelbach. 
 

Overledenen vanaf 1 november 2020 t/m 31 oktober 2021 
May Senden-Maas                    92 jaar 
Lambert Coumans                   87 jaar 
Jean Severeijns                         58 jaar 
Eric van Doorne                        51 jaar 
Duno Toorop                            63 jaar 
Funs de Moor                           87 jaar 
Piet Sogeler 77 jaar 
Pie Jaspar 84 jaar 
Jo Vrencken 83 jaar 
Miet Vroomen-Gorissen 92 jaar 
Dirk Hoogewoning 95 jaar 
Harie Frissen 90 jaar 
Jeanny Nelissen-Houben 94 jaar 
Jan Haagmans 76 jaar 
Jeanne Schaghen-Vrencken 91 jaar 
Guus Willems 83 jaar 
Jo Stassen 87 jaar 
Wiel Damoiseaux 70 jaar 
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Vakantie kapelaan Stefan in Indonesia. 
 

De vakantie is voorbij. Ik ga verder met mijn pastoraal werk. De verhalen, 
over de geweldige momenten tijdens mijn vakantie, zijn nog levendig en vers in 
mijn geheugen. De lange reis die ik gemaakt heb tijdens deze coronapandemie, 
de ontmoeting met de familie, medebroeders en vrienden, kan ik niet vergeten. Dat 
inspireert me om mijn pastorale taken hier met vreugde en dankbaarheid uit te 
voeren. 

 
Van Schiphol tot Jakarta. 

De reis van Schiphol naar Jakarta duurt 18 uur. Vanaf Schiphol reisde ik 
naar Doha (Qatar), daarna vervolgde ik mijn reis naar Jakarta (Indonesia). Tijdens 
de vlucht begon ik een beetje de Indonesische sfeer te proeven. Indonesische 
specialiteiten zoals gebakken rijst konden worden geproefd. De meeste passagiers 
waren Indonesisch. Toen we het grondgebied van Indonesië binnen kwamen, 
begon in het eilandgebied al een rij grote en hoge bergen te verschijnen. Griezelig 
en geweldig tegelijk. Ik heb nog nooit zo'n uitzicht gezien boven het vlakke land 
van Nederland, bijna geen bergen. De hoge bergen en dichte bossen leken ons 
blij welkom te heten in Indonesië. 

Bij aankomst in Jakarta werden alle passagiers die uit het buitenland 
arriveerden, doorverwezen naar quarantaine hotels. De Indonesische overheid 
bood zelfs gratis hotels aan de Indonesische passagiers, vooral voor Indonesische 
studenten en werknemers in het buitenland. Buitenlanders waren verplicht om voor 
hun eigen hotel te betalen. 

Als Indonesiërs mochten we ook andere hotels kiezen dan die van de 
overheid. Maar dan moesten we het zelf betalen. Uit besparingsoverweging heb ik 
er zelf voor gekozen om in een hotel te overnachten van de overheid. Daarnaast 
deed ik dat ook uit pastorale overwegingen. "Bij hen logeren was mijns inziens veel 
te luxe ." Het ligt in mijn aard om te kiezen voor eenvoud!  Het belangrijkste op dat 
moment was vooral, dat ik afstand kon houden en extra voorzichtig kon zijn in 
verband met corona. Daar verbleef ik 5 dagen samen met duizenden andere 
passagiers. Nadat we op de eerste dag en de laatste dag in het hotel de PCR-test 
hadden doorstaan, mochten we naar onze respectievelijke bestemmingen verder 
reizen.  

 
Labuan Bajo, Flores: mijn geboorteplaats. 

Na de 5-daagse quarantaineperiode in Jakarta te hebben doorstaan, kon 
ik mijn reis voortzetten naar mijn geboorteplaats op Flores. Daar wachtte mijn 
familie. Het was leuk om ze te ontmoeten. Wat was ik trots om te zien, dat de 
nichtjes en neefjes groter waren geworden. Ze wachtten met vreugde op mijn 
aanwezigheid.  

We speelden samen. We lachten samen om onze gekke en interessante 
jeugd. Ik was er erg trots op. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt op eerdere 
vakanties. Ik vergat ook niet over mijn ervaringen in Nederland te vertellen. Ze 
spraken ook over hun eigen recente toestand. We deelden verhalen en luisterden 
naar elkaar.  
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Behalve dat ik bij mijn familie was, kreeg ik ook vaak uitnodigingen van 
mijn vrienden en kennissen in de omliggende dorpen. Niet zelden lunchte ik met 
ze in de tuin. We hebben zelfs meerdere keren de eucharistie gevierd in de tuin 
met de boeren. Ze dankten God, dat Hij hen nog steeds overvloedige tuinproducten 
gaf, te midden van de huidige pandemie. Dit klinkt ons hier misschien vreemd in 
de oren, maar dat is wat de boeren gewend zijn te doen, vooral tijdens deze 
pandemie. Kerken zijn gesloten. De tuin is een comfortabele plek om samen te 
komen en de eucharistie te vieren. 

Daarnaast hebben ik en de medebroeders (Montfortanen) in Labuan Bajo 
meerdere keren genoten van de prachtige sfeer van het strand van Labuan Bajo. 
Op het strand zongen we samen, baden we samen en genoten we van de kalme 
zeegolven. Het is een dure, maar onbetaalbare ervaring. Ik heb het gevoel, dat dit 
niet alleen maar een menselijke ervaring is. God heeft dit allemaal gepland. Ik dank 
Hem echt. 

Twee maanden vakantie in Labuan Bajo zitten erop. Zo snel ging het 
voorbij. Ik had zin om mijn vakantie te verlengen. Maar ik wilde terug om mijn 
pastoraal werk in Genhout en Schimmert voort te zetten. De terugreis naar 
Nederland eind augustus, verliep voorspoedig. Onderweg kwam ik niet veel 
obstakels tegen. Zelfs toen ik in Schiphol aankwam, begroette de dienstdoende 
politieman me: "Selamat datang, Pak Stefanus (dat betekent: welkom, meneer 
Stefanus). Ik voelde me door dit hartelijke welkom erg trots, omdat hij in mijn 
paspoort mijn identiteit zag en me meteen in mijn moedertaal begroette. Hij was 
zo vriendelijk. Hierdoor raakte ik er nog meer van overtuigd dat ik echt welkom was 
en altijd welkom ben in Nederland. 

Ik ben nu begonnen met mijn pastoraal werk in de parochies van Genhout 
en Schimmert. Interessante verhalen tijdens de vakantie vullen nog steeds mijn 
geheugen. Het is voor mij geen last, maar het geeft mij positieve energie in mijn 
pastoraal werk in Genhout en Schimmert. Ik hoop dat ik dezelfde passie en 
hetzelfde enthousiasme kan delen en terug kan vinden in mijn pastoraal werk hier. 
God heeft alles in handen. 
Kapelaan Stefan, s.m.m 
 

 
 
ALLERHEILIGEN GENHOUT    
         24 OKTOBER 2021  
 
Potchrysanten ,Grafstukjes,  
Bosviooltjes, Herfstkransen  
Maak uw wensen kenbaar. 
El Arte flores open  
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 
Zaterdag 9.00 tot 14.00 
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Langzaam wörd alles weer normaler en dat beteikent auch dat veer in november 
weer de carnaval moage goan eupene. Dat beteikent dat ein dikke weak later 
(zondig 21 november) auch de jeugzitting weer plaats zal vènge en Genhout 
hunne nuuje jeugprins of -prinses zal ontmoeten. 
Veur dizze jeugzitting is der nog genoch ruumte veur artiesten die zich gear wille 
laote zeen aan ’t publiek. Kènse hieël good zinge, bèsse goochelaar of bèsse ein 
danstalent? Dan zeuk ver dich! Niks is te gek en alles moag.  
Wils dich gear, missjien waal saame mèt dien vrunj of vriendinne, ein optreaje 
doon tiedes de jeugzitting? Laot dit dan veur 11 november weite door ein mailtje 
te sjture nao Max Limpens (max_lumpf11@hotmail.com). 
Veer kieke oet nao uch geweldige optreajes! 
Alaaf,  de Jeugcommissie van de Sjravelaire. 
 

 

Op pad met de kabouters in Genhout 
 
Lieve kinderen, ouders, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden,   

Hebben jullie het grote nieuws al gehoord? De herfst met 
al zijn mooie kleuren is in volle gang, de blaadjes vallen 
van de bomen en de paddenstoelen schieten uit de grond. 

De  afgelopen weken hebben we heuse kabouters gesignaleerd in en rond 
Genhout! Zoals jullie weten zijn kabouters erg schuw en laten ze zich niet snel 
zien maar daar hebben wij een oplossing voor bedacht… Zijn jullie al 
nieuwsgierig?  

Nou, in Genhout hebben wij een echt kabouterpad gemaakt waar jullie onze 
kabouters kunnen gaan zoeken! Groot, klein, jong of oud deze avontuurlijke 
ontdekkingstocht naar de magische wereld van onze kabouters is voor iedereen 
een feest. De route, goed begaanbaar voor iedereen, start bij Gasterie Genhout 
Treft en er zijn speciale avonturentasjes waarin de opdrachten zitten, die jullie 
helpen om onze kabouters te leren kennen. Voor iedere leeftijdsgroep zijn er 
tasjes, de allerkleinste van 0-3 jaar, van 3- 6 jaar en de ontdekkingsreizigers van 
6 jaar en ouder kunnen zo samen meedoen en plezier beleven tijdens de tocht in 
en rondom ons mooie Genhout.  

Ons kabouterpad wordt op 1 november om 9.30 uur feestelijk geopend. Een 
feestje vier je nooit alleen dus het zou fijn zijn als jullie allemaal komen. We zien 
jullie graag op bovenstaande datum bij Gasterie Genhout Treft. Zullen we er 
samen een dag van maken om nooit te vergeten?  
Het kabouterpad is een project van  het BurgerInitiatief Genhout en is 
ondersteund door  de gemeente Beek. 

mailto:max_lumpf11@hotmail.com


6 

 

 
Toneelvereniging Ons genoegen  
 
15-24 september 2022 feestprogramma 100-jarig 
jubileum Toneelvereniging Ons Genoegen Genhout  
15 t/m 19 september 2022 Belevingstheater 80 DAAG. 
24 september 2022 Theatre de Spectacle en receptie. 
Voor informatie en kaarten www.80daag.nl 
 

 
 
AKTIVITEITEN AGENDA SJRAVELAIRE 
2021 
1, 3 en 5 november - 19.33-20.33 - Veurverkaup Graote Zitting 
11 november - 18.33-22.49 - Heilige Äöpeningsmès gevolgd 
door Äöpeningsaovend mèt o.a. Tekezinge mèt De Knöppele 
20 november -  17.49-23.33 - Graote Zitting 
21 november - 14.11 - Jeugdzitting 
Eind december - Verkaup & levering Sjravelwaffele 
 
2022 
22 jannewarie - 20.33 - Auw Wieverbal 
5 fibberwarie - 14.11 - Seniorenmiddig 
12 fibberwarie - 18.49 - Prinsereceptie & Prinsebal 
18-21 fibberwarie - Genhouter Carnaval 
27 fibberwarie - 1 maart - Limburgse Carnavalsdaag 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.80daag.nl/
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GSV’28 Nieuws  

Uitslagen senioren 
RVU 1 - GSV’28 1     4-3 

GSV'28 ging op een mooie najaarsdag vol goede moed naar Rothem. GSV'28 
begon te slap aan deze 4e competitiewedstrijd van het seizoen. Verkeerde 
inspeelpasses en verloren duels zorgde voor balbezit bij RVU. Na 2 minuten was 
RVU er al als de kippen bij om de 1-0 op het scorebord te zetten. GSV'28 leek nog 
niet helemaal scherp bij dit op het oog klungelige doelpunt. Met uitzondering van 
één uitbraak bracht GSV'28 aanvallend het eerste half uur helemaal niets. Sterker 
nog, RVU maakte nog in het eerste kwart van de wedstrijd 2-0. Een flinke domper 
voor ons vlaggenschip dat vanaf dat moment ook al direct hun drie wisselspelers 
liet warmlopen voor een invalbeurt. GSV'28, wat dit seizoen al vier keer terugkwam 
van een achterstand, ging vervolgens wel knokken en zag het schot van Thom 
Brinkhof maar net naast rollen. Een goede actie van Roel Hendriks en René Thoma 
ging eraan vooraf die vervolgens in samenwerking met Steef Nijsten Jesper Prosje 
een aardige kans aanreikten. Zijn inzet werd geblokt door de Rothemse defensie. 
GSV'28 leek de eerste helft uit te gaan voetballen met een 2-0 achterstand en 
aasde nog op een laatste doelpoging toen het plots weer helemaal misging. 
Balverlies in de voorste linie, de defensie uit positie in de omschakeling met als 
gevolg dat de snelle voorhoede van RVU opnieuw een counterdoelpunt kon 
scoren. De eerste inzet werd nog gepareerd door Van Goethem, maar de rebound 
bij de tweede paal was niet te missen voor Mitchell de Jong. 3-0 bij rust, een 
dramatische eerste helft voor GSV'28. In de rust werden Stijn Winkens en Jesper 
Prosje vervangen voor Maikel de Groot en Tom Meertens. Het zorgde direct in het 
begin van de tweede helft voor de nodige onrust aan de Rothemse kant. Zowel 
René Thoma als Thom Brinkhof waren dichtbij een eerste Genhouter doelpunt. 
Typerend voor deze wedstrijd was vervolgens de 49e minuut waarin er een 
vergelijkbare situatie ontstond als bij de 3-0. De Genhouter defensie was uit positie 
en moest door inschattingsfouten achterin toezien hoe invaller Mike Willems de bal 
in het lege doel kon schuiven: 4-0 voor RVU. Nog geen drie minuten later keurde 
leidsman Hameleers een vijfde Rothemse doelpunt af wegens buitenspel. De 
wedstrijd leek gespeeld maar kreeg toch nog een knotsgekke wending. Binnen zes 
minuten tijd wist GSV'28 twee keer te scoren. Een mooie pass van Maikel de Groot 
op Tom Meertens die koelbloedig afrondde. En daarna een discutabel doelpunt 
waarbij Roel Hendriks zijn bal al dan niet over de achterlijn zag verdwijnen. 
Scheidsrechter Tom Hameleers was rigoureus en floot direct voor een Genhouter 
doelpunt: 4-2. RVU was van slag en GSV'28 rook kansen. Tot de 66e minuut. 
GSV'28 ging wat fysieker spelen en won meer duels, maar werd daarin een tikkeltje 
overmoedig. Een harde tackle van Djordy Zaicsek leverde hem een directe rode 
prent op. Een nieuwe flinke domper voor onze rood-witten die ook nog eens met 
10 man verder moesten en hun vaste linksback volgende week tegen aartsrivaal 
Caesar moeten missen. In de 11 tegen 10 situatie was het eigenlijk een wonder 
dat RVU niet nog twee of drie doelpunten wist te scoren. Met 4-2 op het scorebord 
leek GSV'28 te gaan neerleggen bij een eerste nederlaag van dit seizoen. Tot 
doelman Robbie van Winssen opeens begon te flatteren. Roel Hendriks kwam voor 
zijn man en was de goalie te snel af: 4-3 in de 88e minuut. Zat er dan nog een 
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onverdiende gelijkmaker in het verschiet? Een Houdini-achtige comeback van 4-0 
naar 4-4? Nee, helaas niet. Een laatste inzet van Roel Hendriks ging net over 
waardoor de Genhoutenaren teleurgesteld afdropen. Vooral over hun eigen 
prestatie van vanmiddag, want we weten dat dit team beter kan. En ook beter zal 
moeten om volgende week tegen Caesar wél een resultaat op het scorebord te 
zetten. Caesar komt op bezoek in Genhout en zal erop gebrand zijn om de punten 
mee 'de berg af' te nemen.  
 

Caesar 2 - GSV’28 2     1-1 
GSV’28 4 - SV Hulsberg 4    2-0 
GSV’28 VR1 - VV Alfa Sport VR1   3-0 
Wedstrijden GSV’28 35+1    0-1 / 1-2 / 1-2 / 0-2 
Wedstrijden GSV’28 35+2    4-0 / 0-6 / 2-0 
Wedstrijden GSV’28 VR30+    0-2 / 1-0 / 1-0 / 1-0 
 
Programma senioren 
Za. 23 okt. 17:30 uur FC Catsop Veteranen - GSV’28 Veteranen 
Zo. 24 okt. 10:00 uur Slekker Boys VR1 - GSV’28 VR1 
  14:30 uur GSV’28 1 - Caesar 1 
Uitslagen jeugd 
RKASV JO17-1 - S’mmert/GSV'28 JO17-1  1-5 
GSV’28/S’mmert JO15-1 - RKASV JO15-1  6-1 
Passart-VKC JO15-1 - GSV’28/S’mmert JO15-2  8-1 
Haslou JO13-1JM - S’mmert/GSV'28 JO13-1  1-5 
S’club J’dal JO12-2JM - S’mmert/GSV'28 JO12-1 1-5 
S’mmert/GSV'28 JO11-1 - Heer JO11-1   3-11 
 
Programma jeugd 
Za 23 okt.  11:30 uur S’mmert/GSV’28 JO13-1 - BSV L’burgia JO13-1 
  13:30 uur S’mmert/GSV’28 JO17-1 - Neerbeek JO17-1 
 

RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE 
Wij doen mee met Rabo ClubSupport van 4 t/m 25 oktober! Kunnen wij ook dit jaar 
weer op uw stem rekenen? Stemmen is mogelijk via de Rabo App op uw 
smartphone of online op rabobank.nl/clubsupport 
 
OUD IJZER 
***U kunt iedere werkdag op ons Jean Nijsten Sportpark, 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 17.00-
18.00 uur). Vanwege de te maken kosten zullen we een kleine vergoeding van €5,- 
per apparaat moeten vragen bij het verwerken van een koelkast of diepvries. Alvast 
hartelijk bedankt! 
 
Kijk voor het laatste nieuws en meer wedstrijdverslagen op www.gsv28.nl 
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