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58e JAARGANG NO.11                                                    vrijdag 18 maart 2022  
 
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. 
 

HAPPINESS: dat is de vreugde om de kleine dingen: de sleutel om overal en altijd 
een beetje gelukkig te zijn. 

 
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. 
 
KERSTMIS IN MAART! 
Op zondag 20 maart van 14 tot 16 uur is de kerststallenexpositie van Els 
Vroemen en pastoor van Oss in onze kerk nog te bezichtigen. 
De oorlog in Oekraïne leert ons dat de kerstvrede juist nu belangrijk is. Komt u 
genieten van de zelfgemaakte taferelen en groepen. De kleurrijke beelden, het  
fijne handwerk, de veelzijdigheid aan materialen, zullen u zeker behagen. De 
expositie is gratis te bezichtigen. 
 
 

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   ZONDAG 20 MAART 2022 T/M ZONDAG 27 MAART  2022 

 

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   20 mrt.: 3e zondag van de vasten.  Vriendenviering. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het koor Jokola uit  
                               Brunssum. 
                               Intenties: ouders Gorissen-Tossings; René Anthonio; 
                               ouders Jacobs-Henssen en overleden kinderen; 
                               Lea Schulkens. 
 
Dinsdag  22 mrt.: 10:00 uur H. Mis voor de ouderen in de sacristie. 
 
Zondag   27 mrt.: 4e zondag van de vasten. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door zangkoor Cosi Cantare. 
                               Intenties: Lea Schulkens. 
                                 
Weekdienst van   12 mrt.  t/m  18 mrt.:  Kapelaan Charles 

                              19 mrt.  t/m  25 mrt.:  Kapelaan Stefan 

 
                             
Mis voor de ouderen 

Iedere dinsdagmorgen om 10:00 uur is er een H. Mis voor de ouderen in de 
sacristie met aansluitend samen koffie drinken in de pastorie. 
U bent van harte welkom. 
 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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ZONDAG 20 MAART 2022 SINT HUBERTUSKERK VRIENDENVIERING  
 

JOKOLA is een gemengd popkoor uit Brunssum,  
dat bekend staat om zijn enthousiaste en frisse 
uitstraling. Het koor is in 1981 opgericht als 
jongerenkoor en staat vandaag de dag open voor 
iedereen, die van samen zingen en gezelligheid 
houdt. Jokola heeft in de loop der jaren een groot 
en afwisselend repertoire opgebouwd met 

nummers van o.a. Queen, Bon Jovi, Adèle, Coldplay, Bløf, Kensington en 
Pentatonix. Ook is er een uitgebreid kerstrepertoire. Het koor telt op dit moment 
rond de 50 leden en staat onder leiding van dirigent en pianist Ralph Hamer. 
Vrijwel de meeste vijf stemmige en zes stemmige arrangementen komen van zijn 
hand. 

  
Jokola treedt meerdere keren per jaar op: tijdens missen en vieringen in verpleeg- 
en verzorgingshuizen, op concerten en koordagen. De doelstelling van het koor is 
om met plezier uitdagende stukken te zingen, en deze met bijpassende 
choreografieën aan het publiek over te brengen.  
Jokola zoekt altijd naar nieuwe uitdagingen om zichzelf naar een hoger niveau te 
tillen, en neemt graag deel aan korenfestivals met wedstrijdelement en 
koorscholingen. 
In 2016 heeft Jokola de titel Limburgs koor van het jaar gewonnen tijdens de 
Limburgse Koordagen in Roermond. In 2018 werd Jokola het beste koor op 
korenfestival De Fendert Zingt in Zevenbergen, en in 2019 ging het koor er met de 
winst in de categorie Grote Koren vandoor, eveneens tijdens de Limburgse 
Koordagen. 
 



4 
 

R.K. KERK ROEPT OP BIJ BEGIN 
VEERTIGDAGENTIJD 

 
Vier Pasen dit jaar weer in de kerk. Op 
Aswoensdag 2 maart ging de website 
www.vierpasen.nl online. Met deze website 
roepen de Nederlandse bisschoppen samen 
met de parochies op om Pasen 2022 weer in 
de kerk te vieren. De coronamaatregels zijn 
zo ver versoepeld dat de parochies met 
Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen 

verwelkomen in de kerk. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en 
inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen. 
Een belangrijke link op www.vierpasen.nl gaat naar de webpagina ‘zoek parochie’. 
Door op die pagina enkele gegevens in te vullen vindt men het adres en de 
websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer 
in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er wordt gevierd. Met name voor 
kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam 
zijn.  
Veertigdagentijd Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke 
Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren 
en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die 
begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. 
Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de 
Vastenactie: ‘Wandel voor een Ander’ maar ook door de boodschap van paus 
Franciscus voor deze periode te overdenken en te bespreken met anderen. Voor 
kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden en verder helpt 
de site om de uitzending van de Eucharistie via en op internet te vinden, evenals 
het Paasevangelie op RKbijbel.nl. Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site 
nog verder aangevuld met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de 
komende tijd www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen! 
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BESTE DORPSGENOTEN! 
 
Het bestuur van de Stichting 
Gemeenschapshuis Genhout is in de afgelopen 
jaren teruggelopen tot drie personen. Wetend dat er ook nog bestuursleden 
gingen terugtreden was er nadrukkelijk behoefte aan nieuwe bestuursleden. 
Helaas bleef de roep om versterking lang onbeantwoord. Tegelijkertijd bleek er 
meer en meer verwevenheid tussen de Stichting Gemeenschapshuis Genhout en 
de Coöperatie Burgerinitiatief Genhout. 
 
Hierover nadenkend, groeide de wens om te komen tot een verdere vorm van 
samenwerking. Een samenwerking past bij de toekomstvisie voor het dorp, bij de 
ontwikkelingen rondom het Burgerinitiatief en kan ook de bestuurlijke impasse van 
het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis Genhout oplossen. 
 
In oktober 2021 verzocht het bestuur van de Stichting formeel aan de Coöperatie 
Burgerinitiatief Genhout om het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis 
onder de coöperatie onder te brengen. De coöperatie stelde de voorwaarde dat 
de stichting inzicht gaf in de jaarstukken, zodat zij kon beoordelen of de 
continuïteit van de Stichting Gemeenschapshuis Genhout de komende jaren 
gewaarborgd kon worden. Inmiddels zijn de jaarstukken opgesteld, goedgekeurd 
door het bestuur van de stichting en aan de coöperatie aangeboden. De conclusie 
van de coöperatie is dat de continuïteit inderdaad voldoende is gewaarborgd.  
Nadat het verzoek aan de coöperatie was gedaan en zij zich beraadde over de 
haalbaarheid en wenselijkheid van ons verzoek hebben zich vanuit het dorp 
alsnog een enkele kandidaten voor het bestuur gemeld. Wij waren positief verrast 
dat toch bleek dat meerdere mensen zich wilden inzetten voor ons 
gemeenschapshuis en we danken deze dorpsgenoten van harte voor hun 
bereidwilligheid.  Omdat het proces met de coöperatie echter al ver gevorderd en 
besproken was, is op verzoek van het bestuur van de coöperatie besloten om het 
bestuur van de stichting Gemeenschapshuis Genhout voor nu integraal over te 
dragen aan het bestuur van de coöperatie.  Hoe dit bestuur zich dan verder zal 
ontplooien in de toekomst, is aan de leden van de coöperatie en de burgers van 
Genhout. 
 
We zijn ervan overtuigd dat met deze nieuwe bestuursstructuur de continuïteit van 
ons gemeenschapshuis gewaarborgd kan worden. Het bestuur van Coöperatie 
Burgerinitiatief Genhout zal in de eerstkomende ledenvergadering het voorstel om 
het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Genhout over te nemen aan 
haar leden voorleggen. We hebben goede hoop en vertrouwen dat de leden van 
de coöperatie de voordelen van deze stap zullen omarmen. 
We zijn trots op wat bereikt is en danken eenieder die daaraan in de afgelopen 
jaren heeft bijgedragen. 
 
Stichting Gemeenschapshuis Genhout   
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EERSTE LEDENVERGADERING COÖPERATIE 
BURGERINITIATIEF GENHOUT 
 
Donderdag 24 maart houdt de Coöperatie Burger Initiatief Genhout haar eerste 
ledenvergadering om 19.30 uur in Gasterie Genhout Treft. 
De coöperatie heeft inmiddels 300 leden, waaronder alle Genhoutse verenigingen 
en 30 bedrijven. 
Tijdens ledenvergadering zal de voortgang van projecten als: Dorpsgaard, het 
Podium, de Sjtal, Jeugdactiviteiten, Wonen en meer worden toegelicht. Volop 
ruimte is er ook voor nieuwe ideeën. 
Ook komt de financiering van de coöperatie aan de orde. Het Burger Initiatief 
heeft van de gemeente Beek een startsubsidie gekregen van € 9000.  
Verder staat op de agenda het verzoek van de Stichting Gemeenschapshuis 
Genhout aan de Coöperatie Burger Initiatief Genhout om de stichting over te 
nemen. Het bestuur van de coöperatie stelt de leden voor om daarmee in te 
stemmen.  
 
AGENDA 2022 

19 mrt - Openingsavond 100 jaar Ons Genoegen met Sorry voor de Krekels  
20 mrt: 14-16 uur, laatste mogelijkheid om de kerststallenexpositie van Els   
 Vroemen te bezichtigen. 
24 april: 14 uur-16 uur, expositie opening “de toekomst begint vandaag”, over 
 Montfortanen in de regio. 
Tot nadere datum uitgesteld „Mix of Music“ galaconcert fanfare St.Antonius 
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 
16 okt    - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
18 dec   - Vriendentreffen                Gasterie Treft Genhout 
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GSV’28 NIEUWS 

Uitslagen senioren 
LHC 1 - GSV’28 1      2-2 
Vandaag speelde GSV’28 in Eijgelshoven tegen Laura Hopel Combinatie na een 
lange tijd weer eens op natuurgras. Het dit seizoen geplaagde GSV’28 kreeg weer 
een domper te verwerken. De donderdag tegen VV Scharn geblesseerde 
aanvoerder Marco Thoma kon niet spelen. GSV’28 begon, zonder hoogstaand spel, 
beter aan de wedstrijd dan de tegenstander. Na ongeveer 20 minuten kwam 
GSV’28 op voorsprong nadat René Thoma de bal in het door de doelman verlaten 
LHC-doel kopte 0-1. Vlak hierna opnieuw tegenslag voor GSV’28. Yannick 
Paulissen moest geblesseerd afhaken en werd vervangen door Koen Mertens. Het 
werd echt degradatievoetbal met fouten over en weer en gemiste kansen voor beide 
teams. GSV’28 had geluk toen LHC tegen de paal schoot en daarna de rebound 
tegen de lat ging. Na rust speelde GSV’28 erg zwak. Weer moest de paal redding 
brengen. Even later was het wel raak. Jelle Meisters mocht van buiten de zestien 
aanleggen en schoot de bal in de rechterhoek binnen 1-1. LHC zette door en even 
later maakte Donovan Janssen bij een overzichtelijke situatie de 2-1.  De 3-1 hing 
in de lucht. Maar door goede reddingen van doelman Randy van Goethem viel deze 
niet. Met nog 10 minuten te spelen ging GSV’28 risico’s nemen en ging volop voor 
de aanval. Laatste man Milan Koetsier werd vervangen door aanvaller Jesper 
Prosje. In de 85e minuut leek de mee opgekomen stopper Rim Nijsten de bal binnen 
te koppen, maar zijn inzet ging rakelings naast. In de slotminuut kreeg GSV’28 nog 
een hoekschop te nemen. Alle GSV-spelers inclusief doelman van Goethem gingen 
meer naar voren. Uit een goed genomen corner van Roel Hendriks kon Maikel de 
Groot in 2 pogingen binnenkoppen. Eindstand 2-2. 
GSV’28 1 - Scharn 1     1-1 
EVV Echt 2 - GSV’28 2     3-0 
GSV’28 VR1 - Slekker Boys VR1   1-5 
ZVC De Kneeschers 1 - GSV’28 1 zaal   5-3 
Schinnen Veteranen - GSV’28 Veteranen  2-4 
Wedstrijden GSV’28 35+1    0-3 / 1-2 / 1-1 / 2-3 
Wedstrijden GSV’28 35+2    5-0 / 3-0 / 2-0 / 2-0 
 
Programma senioren 
Do 17 mrt. 20:00 uur Bekkerveld 1 - GSV’28 1 
Za 19 mrt. 19:30 uur GSV’28 1 zaal - Zitterd ZVV 3 
Zo 20 mrt. 10:00 uur GSV’28 VR1 - De Ster VR1 
  10:30 uur Walram 3 - GSV’28 4 
  12:00 uur GSV’28 2 - FC Hoensbroek 2 
  14:30 uur GSV’28 1 - V.V. Schaesberg 1  
Di 22 mrt. 20:00 uur GSV’28 2 - V.V. Schaesberg 2 
 
 
Uitslagen jeugd 
Haslou JO15-1 - GSV'28/S'mmert JO15-1  5-0 
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GSV'28/S'mmert JO15-2 - Groene Ster JO15-2  4-3 
Geuldal JO12-1JM  S'mmert/GSV'28 JO12-1  6-3 
 
Programma jeugd 
Do 17 mrt. 19:00 uur         ESB’19/Geuldal JO17-1 - S'mmert/GSV'28 JO17-1 
Za 19 mrt. 09:00 uur  Meerssen JO9-1 - S'mmert/GSV'28 JO9-1 
  09:30 uur Wedstrijden GSV'28/S'mmert JO7-2 in Genhout 
  09:30 uur S'mmert/GSV'28 JO8-1 - SV Hulsberg JO8-1 
  10:00 uur Wedstrijden GSV'28/S'mmert JO7-1 in Spaubeek 
  10:00 uur S'mmert/GSV'28 JO10-1 - Groene Ster JO10-1 
  10:00 uur S'mmert/GSV'28 JO12-1 - ESB’19 JO12-1 
  10:00 uur OVCS JO11-1JM - S'mmert/GSV'28 JO11-1 
  11:30 uur GSV'28/S'mmert JO15-1 - SVM JO15-1 
  13:30 uur S'mmert/GSV'28 JO17-1 - Groene Ster JO17-2 
  15:15 uur Kerkrade-West JO15-2 - GSV'28/S'mmert JO15-2 
Do 24 mrt. 19:00 uur S'mmert/GSV'28 JO17-1 - Schinveld JO17-1 
 
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! 
EVENEMENTEN 
26 april  Vrijwilligersavond 
02 mei  Ledenavond “GSV’28 na corona” 
21 mei  John Brands Veteranentoernooi 
03 t/m 05 juni Feestweekend GSV’28 
 

 


