OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op: oosnuuts@gmail.com
:

57e JAARGANG NO.25

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts
vrijdag 19 november 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: De persoon die ik het meest mis
is degene die ik had kunnen zijn.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 21 NOV. T/M ZONDAG 28 NOV. 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
Zondag 21 nov.: vierendertigste zondag door het jaar. Vriendenviering.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het SlavischByzantijns Koor Anastasis.
Intenties: ouders Henssen-Menten (gest. jaardienst);
ouders Juul en Jo Benjaminsen-van der Heyden en
Suus Benjaminsen-Westerman;
Harrie Bruls (jaardienst en tevens verjaardag);
mis uit dankbaarheid vanwege een 50-jarig huwelijk.
Zondag 28 nov.: 1 Zondag van de Advent.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z.
Intenties: Mien Solberg-Hamers (gest.jaardienst),
Jo Stassen.
Weekdienst van 13 nov. t/m 19 nov.: Kapelaan Stefan
20 nov. t/m 26 nov.: Kapelaan Charles
e

BIJ EEN AFSCHEID
Alles is vreemd.
Je was zo gewend aan de aanwezigheid
van Gir Op ’t Veld. Er valt een grote leegte,
vooral voor ons, de bewoners van het
klooster.
Hij was er altijd en altijd kon je bij hem
terecht.
Een wijze mens, ook toen hij ziek was en
altijd op zijn kamer bleef.
Maar hij was er niet alleen voor ons, de
bewoners van het klooster, maar ook voor
het personeel en voor de mensen die
binnenliepen en wat kwamen vragen.
Tot op het laatst was hij bezorgd voor alles
wat er in huis en in de parochie gebeurde.
Een grote leegte. Hij was zoveel jaren in
Schimmert: vanaf 1954 als prefect, vanaf 1964 als overste, maar we moeten niet
vergeten om dankbaar te zijn als medebroeders en ook als parochianen.
Hij had altijd goeie moed.
Hij is rustig ingeslapen, thuis bij God in wie hij altijd heeft geloofd.
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Gir, dank je wel voor alles, het was heel veel. We vergeten je niet.
Namens de medebroeders en alle mensen van Schimmert en Genhout.
John van Oss s.m.m..
WEEKDIENST KAPELAANS
Elke week is een lid van het pastorale team de dienstdoende priester van de
week. Deze dienst loopt van zaterdagmorgen tot zaterdagmorgen. De naam van
deze priester staat vermeld in het parochieblad bij de kerkdiensten.
Wanneer u door een dringende reden een lid van het pastorale team wilt
spreken, kunt u de dienstdoende priester bellen.

CORONA
MAATREGELEN
Bisschoppen voeren anderhalve-metermaatregel en
mondkapjes opnieuw in.
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder
al golden opnieuw toe te passen in de Rooms-Katholieke kerk. Gelovigen worden
gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter
afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de
kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast
blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven
bij klachten.
Zingen
Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar
koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar
voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt
dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere
aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden.
Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor
koorrepetities van de overheid. De bisschoppen houden er rekening mee dat de
komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.
Respectvolle omgang
De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten
vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en nietgevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De
bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid
van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij
het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze
inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten
zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de
meest kwetsbare mensen in onze samenleving.
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Pastoor George Dölle administrator parochies
Genhout en Schimmert.
Pastoor George Dölle, parttime pastoor van de parochie Sint
Clemens te Hulsberg, is met ingang van 01 oktober 2021
door vicaris-generaal Maessen van het bisdom Roermond
benoemd tot administrator van de parochies Sint Hubertus
te Genhout en Sint Remigius te Schimmert.
Pastoor George Dölle [leeftijd 62 jaar] is in 2012 tot priester gewijd, na een studie
van 6 jaar theologie. Voor die tijd was hij werkzaam in het voortgezet onderwijs,
als leraar klassieke talen Grieks en Latijn, op een middelbare school in Weert. Na
zijn priesterwijding heeft hij een benoeming als kapelaan in Roermond en Herten
gekregen. In 2019 is hij door bisschop Smeets van het bisdom Roermond benoemd
tot parttime pastoor [0,5 fte] van de parochie Sint Clemens Hulsberg, alsmede tot
kapelaan in de parochies Nuth, Vaesrade en Wijnandsrade. Voor de overige tijd
[0,5 fte] is hij gedelegeerde voor het katholieke onderwijs in het bisdom Roermond,
doceert hij klassieke talen aan het grootseminarie Rolduc en organiseert hij de
reizen vanuit Nederland naar de Wereldjongerendagen van de Rooms Katholieke
kerk.
De benoeming van pastoor George Dölle tot administrator van de parochies van
Genhout en Schimmert loopt tot en met 31 december 2021. Deze tijdelijke
benoeming tot administrator is bedoeld als overbrugging. Een administrator voert
dezelfde pastorale en bestuurlijke taken uit als een pastoor, echter heeft
kerkrechtelijk gezien minder bevoegdheden. De bedoeling is dat pastoor George
Dölle met ingang van 01 januari 2022 benoemd wordt tot parttime pastoor [0,5 fte]
van het samenwerkingsverband/parochiecluster Genhout-Hulsberg-Schimmert.
Pastoor George Dölle blijft nu en straks zijn pastorale taken vervullen in de
parochie Sint Clemens. In de parochies Sint Hubertus en Sint Remigius blijven de
pastorale taken nu en straks verzorgd worden door de kapelaans Stefan Musanai
en Charles Leta. Tezamen vormen zij het pastorale team voor het parochiecluster
Genhout-Hulsberg-Schimmert.
De kerkbesturen van de parochies Sint Hubertus Genhout, Sint Clemens Hulsberg
en Sint Remigius Schimmert zijn zeer verheugd over de benoeming van pastoor
George Dölle. Wij feliciteren hem van harte en kijken vol vertrouwen uit naar een
vruchtbare samenwerking in het belang van het voorbestaan en toekomst van onze
parochies.
Kerkbestuur parochie Sint Hubertus Genhout.
Kerkbestuur parochie Sint Clemens Hulsberg.
Kerkbestuur parochie Sint Remigius Schimmert.
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DE BOOM
Een oude, wijze man zat in zijn tuin tegen een appelboom te slapen of te denken
- ik weet het niet - en toen kwam daar een klein meisje voorbij.
Het zag die man, ging naar hem toe en vroeg: "Opa, wat is het voornaamste bij
een boom?"
De oude man dacht diep na en zei: "Dat weet ik niet. Wat denk jij?"
"Nou", zei het kleine meisje, "ik denk: de stam, want anders viel u om."
De oude man lachte en zei: "Dat heb je aardig bedacht, maar toch heb je niet
helemaal gelijk, want die boom staat er niet voor mij alleen."
En terwijl hij dat zei vielen er twee appels naar beneden. Hij raapte ze op en gaf
er een aan het meisje.
Zelf pakte hij de andere en zei: "Smakelijk eten." "O ja, natuurlijk", zei toen het
meisje, "de appels zijn het voornaamste, dat had ik vergeten."
Toen begon het heel hard te regenen. Het meisje lachte en zei: "Nu zitten we
midden in de regen en toch blijven we droog.
O ja, natuurlijk, nu weet ik het: bij een boom zijn de takken en de bladeren het
voornaamste."
"Nou ik weer", zei de oude man. "Wat zou er gebeuren als het nu eens heel lang
niet zou regenen?" En met een stok stak hij diep in de grond, zodat je de wortels
van de boom kon zien.
"O ja," zei het meisje, "dat was ik vergeten: van de wortels krijgt een boom te
eten en te drinken." "Kijk", zei de oude man, "en daarom weet ik nog steeds niet
wat het voornaamste is van een boom; ik denk dat niets het voornaamste is, want
het gaat om de hele boom.
Net als bij mensen, die kunnen mekaar ook niet missen."

G.K.Z. ST. HUBERTUS
Zoals al eerder gemeld maken een aantal leden kaarten, die te gebruiken zijn
voor diverse gelegenheden. Zo zijn er wenskaarten en diverse kerstkaarten te
koop! De opbrengst is niet alleen voor de kas van onze vereniging bedoeld, maar
er wordt ook geld in een apart “potje” gestort, waarmee we de aanschaf van een
nieuw begeleidingsorgel mogelijk willen maken.
Hoewel de officiële opening van de kerststallen-tentoonstelling waarschijnlijk niet
door zal gaan, zullen de kerststallen toch vanaf komende zondag te bewonderen
zijn in de Hubertuskerk. Gelijk met de expositie, kunt u bij Marian Michon en
Corrie Bos bovengenoemde kaarten kopen. Zij zullen tussen 14.00 uur en 16.00
uur aanwezig zijn in de kerk.
Tot slot willen wij u bedanken voor uw stemmen, die tijdens de Rabobank
Clubsupportactie op ons koor zijn uitgebracht!
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus
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G for G NIEUWSFLITS
Beste allemaal,
CORONA in GAMBIA
Ook in Gambia hebben ze nog steeds last van het Corona virus. In het land is
nog steeds een totale LOCK DOWN van kracht. Dus geen school, weinig
vakantiegangers want vele hotels zijn gesloten, dus ook geen werk voor velen,
waaronder onze vrienden. Echter in Gambia hoeven ze niet aan te kloppen bij de
overheid voor een vergoeding. Zij krijgen helemaal niets. De nood is nog steeds
erg hoog. U kunt ons helpen door naast de goederen, hieronder genoemd, een
financiële bijdrage te storten op onze bankrekening, zodat wij ze in ieder geval
kunnen steunen om hun dagelijks eten te kunnen kopen.
Wij hopen dat jullie ons kunnen helpen met het verzenden van de nodige
goederen, zoals eerder werd genoemd:
1. (Sport)Kleding, babykleding, kinderkleding, heren- en
dameskleding. Geen dikkere winterkleding, jassen etc maar ook
geen dameslaarzen en schoenen met een hogere hak.
2.

(Sport)schoenen en slippers/sandalen.

3. Paracetamol, maandverband, tandpasta en tandenborstels,
douchegel, deodorant sprays.
4. Etenswaren zoals spaghetti, macaroni etc; koffie, thee, suiker,
blikken groenten enz. maar niets in glazen potten aub.
Jullie kunnen op 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). Per doos of vuilniszak betalen wij nu € 5,00 transport kosten.
Wij hopen dat jullie ons hierin blijven ondersteunen. Donaties (blijven welkom) 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.
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.
Ellen en Frank Graman

6

Voor onze productie 80 DAAG ter ere van het 100- jarig jubileum van
toneelvereniging Ons Genoegen in Genhout, is ons kledingatelier op
zoek naar attributen en accessoires om onze spelers er op hun best
uit te laten zien!
Heeft u nog lappen stof, voeringstof, garen, sierbiesjes, biaisband,
knopen en ritsen, schoudervulling, een strijkplank en/ of strijkijzer en
zoekt u een goede bestemming? Onze ontwerpers en naaisters zijn
hier erg blij mee!
Stuur een berichtje naar info@80daag.nl en wij nemen contact met u
op.
Alvast heel erg hartelijk bedankt voor uw medewerking en bijdrage!
Namens het bestuur, de algemene organisatie én ons kledingatelier
van 80 DAAG, toneelvereniging Ons Genoegen

VOORLICHTINGSAVOND FESTIVAL DER DIEREN
Helaas moeten we de voorlichtingsavond voor het Festival der Dieren laten
vervallen.
We laten ons echter niet kisten door deze tegenslag en hopen dat dit ook voor u
geldt en dat dit een reden te meer is om u als vrijwilliger bij ons aan te melden en
te helpen bij de realisatie van dit festijn.
We zoeken praktische en creatieve helpers. Zie de flyer die we bij deze Oos
Nuuts hebben gestopt.
In de vorige Oos Nuuts hebben we deze flyer beloofd, echter door de twijfel over
de doorgang van de voorlichtingsavond hebben we hem toen niet bijgevoegd.
U kunt u aanmelden via de instructies op de flyer of door de flyer in te vullen en in
de brievenbus te stoppen bij:
Bert van Wunnik
Kleingenhouterstraat 46
Harry Brouwers
Grootgenhouterstraat 130
Harrie Waelen
Hubertusstraat 35
Indien mogelijk graag aanmelden voor 22 november.
Helaas is in de flyer het adres van de aanmeldsite fout. Op de achterkant staat
onder de QR-code het juiste adres.
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SJRAVELNUUTS
ZITTINGE AAFGELASJ EN OETGESTILD
Aafgelaupe vriedig höb veer besjlaote om ôzze 48e
Graote Zitting en Jeugzitting te verplaatse nao
vriedigaovend 7 en zaoterdigmiddig 8 jannewarie 2022.
V’r hove ûch neet oet te lègge wat de oorzaak van de
verplaatsing is. V’r haupe veural hiël erg dat jekerein gezond
blief en wurt en v’r in ‘t nuuje jaor ‘n geweldig sjiek en sjwaon fiës van maoge
make.
De kaarte die reeds gekoch zin veur de Graote Zitting blieve geldig. Luu die neet
kènne of wille komme op 7 jannewarie, maoge hun kaarte inruule en geld teruuk
vraoge. Mail daoveur nao cvdesjravelaire@gmail.com
Alaaf! Besjtuur en leeje CV de Sjravelaire

WOONBEURS GENHOUT

De woonbeurs op zaterdag 27 november van 13.00-18.00 is uitgesteld
vanwege coronamaatregelen naar zaterdag 29 januari 2022;
programma volgt.
Projectgroep Wonen

8

AGENDA
2021
11 dec

- Eten en drinken voor de Sint Hubertuskerk

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
15 sept t/m19 sept - Belevingstheater 80 DAAG Ons Genoegen
23 sept
- Feestavond 100 jaar Ons Genoegen met band
24 sept
- Theatre de Spectacle en receptie Ons Genoegen

9

GSV’28 NIEUWS
Uitslagen senioren
GSV’28 1 - Centrum Boys 1
4-6
GSV’28 1 speelde voor een plek in bij de laatste 32 tegen derdeklasser Centrum
Boys 1 uit Sittard. De eerste 35 minuten domineerde GSV’28. Het stond 2-0 en er
was geen vuiltje aan de lucht totdat onze mannen Centrum Boys in de wedstrijd
hielp. 3 cadeautjes in nog geen minuut tijd zorgde voor een 2-2 ruststand. GSV’28
kwam net zo slecht uit de kleedkamers als het erin ging voor de rust. Onnodige
fouten hielpen Centrum Boys verder in het zadel. Het werd zelfs 2-5. Toch was de
wedstrijd nog niet voorbij en kregen onze mannen nog genoeg kansen om de
wedstrijd om te buigen. Dat lukte tot 4-5, maar met een snelle counter besliste
Centrum Boys dit foutenfestival van de 2e helft: 4-6. GSV’28 kan alleen maar naar
zichzelf kijken. Al voor de vierde keer in tien seizoenen schakelt een derdeklasser
onze mannen uit. Dat is balen. De mannen van Centrum Boys mogen in de
zestiende finale gaan spelen tegen Lindenheuvel/Heidebloem of LHC.
GSV’28 4 - SVE 2
1-3
Zulise Reccom 1 - GSV’28 1 zaal
5-5
Programma senioren
Vr. 19 nov.
19:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
Za. 20 nov.
18:00 uur
Zo. 21 nov.
11:00 uur
11:00 uur
11:45 uur
14:30 uur
Di. 25 nov.
20:00 uur

Wedstrijden GSV’28 35+1 in Munstergeleen
Wedstrijden GSV’28 35+2 in Ulestraten
Wedstrijden GSV’28 VR30+ in Sittard
Eijsden 5 - GSV’28 1 zaal
GSV’28 4 - SV Meerssen 4
Heer 2 - GSV’28 2
Abdissenbosch VR1 - GSV’28 VR1
Eijsden 1 - GSV’28 1
Bekkerveld 2 - GSV’28 2

Uitslagen jeugd
GSV’28/S’mmert JO15-1 - Bekkerveld JO15-2
Kerkrade West JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-1
S’mmert/GSV’28 JO12-1 - Hulsberg JO12-1

3-6
2-5
1-8

Programma jeugd
Za 6 nov.
09:15 uur
S’mmert/GSV’28 JO10-1 - Krijtland JO10-1
09:15 uur
S’mmert/GSV’28 JO9-1 - DVO JO9-1
09:30 uur
Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-1 in Spaubeek
09:30 uur
Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-2 in Genhout
09:30 uur
Eijsden JO8-1 - S’mmert/GSV’28 JO8-1
10:30 uur
S’mmert/GSV’28 JO11-1 - Weltania JO11-3
11:30 uur
GSV’28/S’mmert JO15-2 - WDZ JO15-1
12:15 uur
S’mmert/GSV’28 JO13-1 - RKASV JO13-1
13:00 uur
Walram JO17-1 - S’mmert/GSV’28 JO17-1
13:00 uur
Kerkrade-West JO12-2 - S’mmert/GSV’28 JO12-1
13:30 uurGSV’28/S’mmert JO15-1 - S’club Jekerdal JO15-2
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CORONAMAATREGELEN BIJ GSV’28
Van zondag 14 november t/m zaterdag 4 december is het Jean Nijsten Sportpark
slechts toegankelijk voor spelers, staf en bestuursleden. 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). 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!
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NAJAARSPROEVERIJ CAVE DE WITTENBERG
Schrijf in voor onze NAJAARSPROEVERIJ 2021 in onze Cave.
vr 19 / za 20 (volgeboekt) of vr 26 / za 27 november a.s.

Inschrijven:
mail info@cavedewittenberg.nl of bel 06-55137113
(Grootgenhouterstraat 71)

kijk voor meer info op www.cdw88.nl
WELKOM!
Frans Hawinkels

Cave de Wittenberg
'voor betere wijnen de beste’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cave de Wittenberg
'voor betere wijnen de beste'
Grootgenhouterstraat 71
6191 NR BEEK/NEDERLAND
0031-464374783
0031-655137113
Btwnr NL819716807B01
K.v.K. 14041474
www.cavedewittenberg.nl
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