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57e JAARGANG NO.28                                                 vrijdag 10 december 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. 
 

Spreuk van de week:  Er zijn verschillende waarheden: 

                mijn waarheid, jouw waarheid en de waarheid. 

 
PAROCHIEKANTOOR 
Iedere dinsdagochtend zal van 10:30 – 12:00 uur de kapelaan die weekdienst 
heeft aanwezig zijn in de pastorie. U kunt dan terecht voor missen te bestellen, 
afspraak voor doop, huwelijk, uitvaart e.d. 
Een luisterend oor voor eenieder die langskomt. 
 

 

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 
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG  12  DEC.  T/M   ZONDAG 19  DEC. 2021 
 
Kapelaan Charles:     06-39431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:       06-39431473; stefanmusanai@gmail.com.  
Klooster Schimmert   045 4048111. 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email: info.parochiegenhout@gmail.com 

Website: www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout. 
  
Zondag  12 dec.:  3e zondag van de Advent. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Intenties: uit dankbaarheid, Burney van Haaren-Oetomo, 
                               Louis Vroomen (jaardienst) en kleinzoon Noël. 
                               Pastoor Dölle zal de mis voorgaan en na afloop van de mis 
                               kennis maken met de parochianen. 
 
Zondag  19 dec.:  4e zondag van de Advent.  
                               10:00 uur H. Mis, Vriendenviering opgeluisterd door zang 
 van Anke en Kathleen en aan de vleugel Leon Dijkstra. 
                               Intenties: Gerda en Huub Sproncken-Frissen en  
                               zoon Jos (jaardienst), Piet Sogeler, 
                               Carine Keulers-Spees (verjaardag) en 
                               Echtpaar Meens-Laminon (gest.jaardienst). 
 

Vrijdag   24 dec.:  15:30 uur Nachtmis. 
 
Het dragen van een mondkapje is verplicht als u in de kerk loopt.  
Wanneer u in de bank zit mag u het mondkapje afdoen. Houdt afstand van 
elkaar. 
Hebt u klachten blijf dan thuis. 
 
Weekdienst van 11 dec. t/m 17 dec.:  Kapelaan Charles 
                            18 dec. t/m 24 dec.:  Kapelaan Stefan 
                            25 dec. t/m 31 dec.:  Kapelaan Charles 
 
OVERLEDEN 
 
Frans Vonken                        *  13-08-1930                    †  25-11-2021 
Geboren in Genhout. Al heel vroeg was hij lid van het kerkelijk zangkoor. 
Hij was getrouwd met Tinie Frusch. Samen kregen zij drie dochters. 
Hij had een verantwoordelijke baan en moest veel reizen maken in de oostelijke 
landen. Zijn thuiskomst was altijd een feest. Toen het reizen wat moeilijker werd 
begon hij met houtsnijwerk. Een moeder Gods siert onze kerk. 
Hij was kerkmeester in een moeilijke periode met het afscheid van Pastoor 
Lipperts. Hij bleef trouw aan onze kerk. Zijn verblijf in het bejaardenhuis in Beek 
aanvaarde hij. Het was goed zo. Rustig is hij ingeslapen, weer terug bij Tinie. 
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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ADVENTSTIJD IS GEEN HERHALING 
 
De tijd gaat snel voorbij. Vorig jaar zijn we eind november met advent begonnen. 
Dit jaar ook. Is deze adventstijd een herhaling van vorig jaar? Nee. Elke adventstijd 
heeft iets eigens, iets nieuws. Twee jaar geleden hebben we misschien advent 
gevierd met onze ouders, man, vrouw, vrienden, nog in leven. Dit jaar zijn ze 
misschien overleden. De situatie waarin wij ons bevinden heeft een grote invloed 
op ons om de adventstijd dit jaar te beleven. Wat er volgend jaar gaat gebeuren 
weten we niet. Daarom is de boodschap van het evangelie belangrijk: “Wees 
waakzaam en bid om voorbereid te zijn op de dingen die gebeuren gaan en om 
voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen”. Deze boodschap herinnert ons eraan 
dat we onze voorbereiding op die dag moeten vullen met nuttige activiteiten. We 
zijn geroepen om te bidden. Bidden is hier niet in de zin van het bidden van het 
Onze Vader of het Weesgegroet, of elke ochtend naar de kerk komen, knielend 
voor het altaar, maar bidden is hier in de zin van jouw hele persoon tot God richten: 
jouw dankbaarheid, de kleine wonderen in jouw leven, jouw moeilijkheden tijdens 
je leven, jouw relaties met familie en anderen, jouw diepste vertrouwen in het leven. 
Hoe je dat alles plaatst binnen jouw relatie met God. Dat is jouw gebed, ons gebed. 
Door zo te bidden, kan ons wachten op de komst van Jezus Christus ons redding 
brengen.     Kapelaan Stefan, s.m.m.. 

 
AGENDA 
2021 
 
 
2022 
  7 jan    - 19.11 - Groate Zitting   CV de Sjravelaire 
  8 jan   - 14.11 - Jeugzitting  CV de Sjravelaire 
  9 jan    - 11.11 - GSV'28 Tentzitting 
22 jan   - Auw Wieverbal 
29 jan   - Woonbeurs Genhout in Gasterie Genhout Treft 
5   febr   - Seniorenmiddag Sjravelaire 
12 febr    - Prinsereceptie & Prinsebal Sjravelaire 
19 febr   - Bezörge Sjravelkezèt 
20 febr   - Optoch Genhout 
21 febr   - Pyama-frühsjoppe 
27 febr t/m 1 mrt - Limburgse Carnavalsdaag 
9   april    - „Mix of Music“ galaconcert fanfare St.Antonius 
14 en 15 mei       - Festival der Dieren 
14 mei en 15 mei: voorjaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
15 sept t/m19 sept - Belevingstheater 80 DAAG Ons Genoegen 
17 sept en 18 sept: najaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
23 sept   - Feestavond 100 jaar Ons Genoegen met band  
24 sept   - Theatre de Spectacle en receptie Ons Genoegen 
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NIEUWE CORONAMAATREGELEN KERK VANAF 01 DECEMBER. 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de 
Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige 
ontwikkelingen op het gebied van de corona-pandemie. Er worden na 17.00 uur 
geen vieringen meer gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per 
direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 
17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld 
catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen.  
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een 
wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer 
mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve 
meter toelaat, wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd. De 
verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft 
gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, 
ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het 
zingen blijven voorlopig gehandhaafd. 
Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van 
aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met 
Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. Het besluit om met Kerstmis na 
17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het 
hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met 
hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de 
kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed 
ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen 
op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en 
bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de 
Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.  
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om 
extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed 
mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote 
dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar 
inzetten. Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de 
liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de 
moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de 
dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg 
naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht 
schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is. 
 
 

  
    NIEUWSBRIEF 
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Nachtmis in Hubertuskerk vrijdag 24 december. 
In verband met de nieuwe coronamaatregelen heeft het pastoraal team besloten 
om de nachtmis op vrijdag 24 december te vervroegen [van 19.30 uur] naar 15.30 
uur. Er wordt van tevoren geen kerstwake gehouden. 

Eerste eucharistieviering pastoor Dölle in Hubertuskerk. 
Pastoor Dölle gaat zondag 12 december voor in de eucharistieviering in de 
Hubertuskerk. Op deze manier wil hij zich presenteren aan de 
geloofsgemeenschap van Genhout en kennismaken met de parochianen van 
Genhout. Na de eucharistieviering is er gelegenheid om pastoor Dölle persoonlijk 
te ontmoeten. 

  

 

 

 
 



6 

 

GENHOUT ON ICE 

In week 51, vanaf 19 december, wordt het schoolplein van OBS de Kring 
omgetoverd in een winterlandschap met schaatsbaan. 

Of het nu vriest of dooit de kinderen van Genhout kunnen hun kunstjes op de 
(kunststof) schaatsbaan vertonen. 
Op 19 december zullen we de baan op 
verantwoorde maar feestelijke wijze 
openen! 
Gedurende de week wordt de 
schaatsbaan onder schooltijd gebruikt 
door de kinderen van OBS de Kring. 
Na schooltijd mogen de kinderen van 
Genhout komen schaatsen. 
Binnenkort meer informatie over deze 
activiteiten.  
Houd hiervoor Oos Nuuts in de gaten. 
 
Richtlijnen 
We zullen uiteraard rekening houden met de geldende coronamaatregelen. Dit 
betekent dat we thuisblijven met klachten, de 1.5 meter in acht wordt genomen en 
we een beperkt aantal kinderen tegelijk op de baan toelaten. Vanuit school is 
aangegeven dat het schoolplein alleen toegankelijk is voor kinderen, leerkrachten 
en de oudervereniging. Onder schooltijd is er toezicht door de leerkrachten, na 
schooltijd door de oudervereniging.  
De toezichthouders kunnen de kinderen 
helpen met het aan- en uittrekken van de 
schaatsen. We willen benadrukken dat 
schaatsen, ook i.h.k.v. corona, op eigen 
risico is.  
 
Sponsors bedankt! 
We willen alle sponsors heel erg bedanken. Zonder jullie steun was het zeker niet 
gelukt! Hulp is nog steeds welkom. Dus wil je ook een steentje bijdragen aan 
Genhout On Ice? Mail dan naar elianependers@hotmail.com. 
 Ook voor andere vragen kun je terecht op bovenstaand e-mailadres. 

 

                           

mailto:elianependers@hotmail.com
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Namens oudervereniging OBS de Kring alvast heel erg bedankt!  
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
GSV’28 4 - Schimmert 3   8-1  
 
Programma senioren 
Zo. 12 dec. 10:00 uur GSV’28 VR1 - De Leeuw VR1 
  11:00 uur SVM 4 - GSV’28 4 
 
Uitslagen jeugd  
S’mmert/GSV’28 JO11-1 - Krijtland JO11-2 13-1 
 
Programma jeugd 
Za 4 dec.  09:15 uur RKUVC JO8-1 - S’mmert/GSV’28 JO8-1 
  09:30 uur Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-1 in Genhout 
  09:30 uur Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-2 in Genhout 
  09:30 uur Daalhof JO11-2 - S’mmert/GSV’28 JO11-1 
  10:00 uur S’mmert/GSV’28 JO10-1 - SVM JO10-1 
  10:00 uur S’mmert/GSV’28 JO9-1 - Caesar JO9-2 
  10:15 uur V’daal/RKSVB JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-1 
  11:00 uur         Sp’ting Heerlen JO15-1 - GSV’28/S’mmert JO15-2 
  11:30 uur         Geleen-Zuid JO12-2JM - S’mmert/GSV’28 JO12-1 
  12:30 uur Meerssen JO15-1JM - GSV’28/S’mmert JO15-1 
  14:00 uur S’mmert/GSV’28 JO17-1 - De Ster JO17-1 
 
CORONAMAATREGELEN BIJ GSV’28 

 
Tot en met zondag 19 december is het Jean Nijsten Sportpark slechts toegankelijk 
voor spelers, staf en bestuursleden, vanaf 17:00u is het sportpark zelfs helemaal 
gesloten. Publiek is niet toegestaan tijdens wedstrijden en trainingen, met 
uitzondering van de rij-ouders. Voor de mensen die wel op het sportpark mogen 
komen, geldt dat zij een coronatoegangsbewijs moeten kunnen laten zien als ze 
de kantine en/of kleedlokalen willen betreden. 
 
OUD IJZER 

 
U kunt iedere werkdag op ons Jean Nijsten Sportpark, als de poort is geopend, uw 
oude metalen (accu’s, 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). LET OP: 
Vanaf heden mogen wij geen koelkasten en diepvriezers meer aannemen. Alvast 
hartelijk bedankt! 
 
Kijk voor de meest recente informatie op www.gsv28.nl! 
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De VINCENTIUSVERENIGING zet zich in voor mensen die (tijdelijk)in de 
problemen zitten en er op eigen kracht niet uitkomen. 
Zij richt zich vooral op minder draagkrachtigen en kwetsbare mensen in  
onze samenleving en biedt ondersteuning op velerlei terreinen. 
Immers ieder mens telt, ook U!! 
Hulp nodig? Bel onze hulplijn 06 111063092  
Of mail naar secretariaat@vincentiusbeek.nl 
Secretariaat: Hoolstraat 48, 6191 TZ Beek 
Of raadpleeg onze website www.vincentiusbeek.nl  
 
Wilt u ons werk ondersteunen, dan is hier ons banknummer: 
NL44RABO 0104904763, alvast bedankt. 

mailto:secretariaat@vincentiusbeek.nl
http://www.vincentiusbeek.nl/

