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58e JAARGANG NO.32                                                 vrijdag 30 september 2022  
 
ATTENTIE 
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, vriendelijk 
verzoek dit door te geven; familie Vanhommerig,  tel.046-4369170  

Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Huub Gorissen 06 1317 6062 
                                                         Liesbeth Limpens 06 2061 0518 
In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met de pastorie in Hulsberg 

045 405 1273 
 
Voor bestellen van H. Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72. 

 
 

Laat jouw gezicht altijd de spiegel zijn van jouw hart. 
 

 
 

G.K.Z. St. Hubertus 
 

Met grote droefheid willen wij u hierbij melden dat ons lid 
Maria Swelsen-Geisen – na een langdurige ziekte – op maandag, 

19 september j.l. is overleden. De uitvaart heeft reeds 
plaatsgevonden op vrijdag, 23 september j.l. 

Wij wensen haar familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 

Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus 
 

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 2 OKT  T/M  ZONDAG  9 OKT  2022 
 
Kapelaan Charles: 06-39431465  ch.leta@montfortanen.nl.  
Kapelaan Stefan:   06-39431473  stefanmusanai@gmail.com.   
Pastoor Dölle:        045-4051273  pastoor@h-clemens.nl  
Pastorie Hulsberg  045 405 1273  
Parochie Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email:  info.parochiegenhout@gmail.com 
Website: www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout 
 
Zondag   2 okt.: 27e zondag door het jaar. 
                           10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                            Intenties: Jo Vrencken (verjaardag). 
 
Dinsdag  4 okt.:10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag   9 okt.: 28e zondag door het jaar. 
                           10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Zangkoor Cosi Cantare. 
                            Intenties: overl.ouders Liebers-Voncken (jaardienst). 
 
Weekdienst:  20 sept. t/m 30 sept.: Kapelaan Charles 

 

Wat kun je niet kopen? 

 
‘Time is money’ zei Benjamin Franklin al. ‘Money, 
money, money’ was ooit een wereldhit van Abba. 
Ja, wie heeft geen geld nodig?! We leven in een 
wereld waarin lijkt alles gekocht te kunnen worden. 
Nu gaan de prijzen ineens om hoog. Alles wordt 
duurder terwijl je loon misschien hetzelfde blijft. Wat 
moet je ermee?  
Midden in het nieuws en de discussie hierover, ben 

ik zelf geconfronteerd met de vraag: Wat kun je dus niet kopen? Zijn er dingen 
waarvoor je geen geld nodig hebt? Is dat het leven zelf? Want dat heb je al; je leeft, 
je ademt! Misschien is het je lichaam waarmee je nog kunt wandelen en sporten, 
zingen en dansen, springen en lachen. Misschien is het je dierbaren met wie je 
thuis een warme en gezellige sfeer kunt scheppen. Of misschien is het vriendschap, 
natuur, slaap, rust, enzovoort. Het is toch een onbetaalbare rijkdom waarmee je je 
gelukkig kunt voelen en die je zou kunnen helpen om door te blijven gaan met je 
leven ondanks tegenspoed. 

Niet alles wordt duurder want niet alles kun je kopen. En wat is dat? 
Misschien kun je zelf nog veel meer bedenken. 
 
Kapelaan Charles Leta, s.m.m. 
 

http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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GSV’28 NIEUWS 
 
Uitslagen senioren 
 
Heer 1 - GSV’28 1 2-3 
Heer en meester in Maastricht. GSV’28 1 startte vandaag sterk aan het 
competitieseizoen 2022/2023. In onze hoofdstad werd Heer 1 met 2-3 verslagen. 
Voor rust regen de mannen van Bas Dullens en Jean Maas de kansen aan een. 
Met verzorgd spel had 0-3 niet misstaan. Toch bleef het bij de ene treffer van 
Marco Thoma (strafschop). De gastheren werden in het begin van de tweede helft 
sterker na een dubbele wissel. GSV’28 leek het zwaar te krijgen. Net op dat 
moment scoorden onze mannen twee fraai uitgespeelde doelpunten. Eerst Stijn 
Winkens op aangeven van Maikel de Groot en vervolgens nieuwkomer Jeroen 
Gerets na een fraaie aanval over vier schijven. In de slotfase leek GSV’28 een 
tikkeltje overmoedig en kwamen de 1-3 en in de blessuretijd zelfs 2-3 van de voet 
van Lloyd Borgers. Daar bleef het gelukkig bij. Een verdiende overwinning met 
goed spel 
 
Caesar 2 - GSV’28 2 1-1 
Eerder op de dag kon GSV’28 2 de driepunter net niet over de streep trekken in 
Beek. Na een schaakspel in het eerste bedrijf scoorde Max Limpens een 
schitterende goal. De uiteindelijk verdiende 1-1 viel even later uit een discutabele 
strafschop. In de absolute slotfase werden de mannen van Joep Schepers nog 
drie keer gevaarlijk, maar het leverde geen tweede treffer op. 
 
GSV’28 3 - Caesar 6 1-1 
1-1 bleef het ook in Genhout. Daar kruisten GSV’28 3 en Caesar 6 de degens. In 
Genhout scoorden de Keizerlijken als eerst. Na de 1-1 waren onze rood-witten 
nog dichtbij een winnend doelpunt, maar de remise bleef staan en werd uitgebreid 
nabesproken onder het genot van… 
 
GSV’28 VR1 - Woander Forest VR1 2-6 
De dag begon helaas met een nederlaag. Onze vrouwen zagen hoe de sterke 
Woander Forest VR1 uit Merkelbeek een paar keer toesloeg. Na 0-3 en 1-4 
kwamen onze vrouwen nog telkens terug tot 2 doelpunten achterstand, maar de 
bal lag helaas al snel weer in het Genhouter doel. Een 2-6 eindstand tegen een 
ploeg met veel individuele kwaliteiten. 
 
Wedstrijden GSV’28 35+1  3-1 / 0-1 / 4-1 / 3-1 
Wedstrijden GSV’28 35+2  1-0 / 1-0 / 4-0 / 2-1 
Wedstrijden GSV’28 VR30+  0-1 / 0-1 / 1-0 / 0-3 
 
Programma senioren 
Za 1 okt. 19:30 uur GSV’28 1 zaal - Zitterd ZVV 3 
Zo 2 okt. 10:00 uur SVE 2 JM - GSV’28 3 
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10:30 uur LHC/UOW’02 VR2 - GSV’28 VR1 
12:00 uur GSV’28 2 - EVV Echt 2 
 
Di 4 okt. 20:00 uur SV Langeberg 1 - GSV’28 1 (oefenwedstrijd) 
 
Uitslagen jeugd 
S’mmert/GSV&#39;28 JO17-1 - FC Maasgouw JO17-1   8-0 
S’mmert/GSV&#39;28 JO15-2 - Maastricht West JO15-1  3-2 
S’mmert/GSV&#39;28 JO12-1 - Daalhof JO12-1   6-2 
S’mmert/GSV&#39;28 JO12-3 - S’club Jekerdal JO12-1  1-6 
 
Programma jeugd 
Za 1 okt. 09:00 uur Haslou JO9-2JM - GSV&#39;28/S’mmert JO9-2 
09:15 uur RKUVC JO9-1 - GSV&#39;28/S’mmert JO9-1 
09:35 uur RKUVC JO7-1 - GSV&#39;28/S’mmert JO7-1 
09:55 uur GSV&#39;28/S’mmert JO7-1 - SVM JO7-1 
10:00 uur S’mmert/GSV&#39;28 JO10-1 - VV Hellas JO10-1JM 
10:00 uur SV Geuldal JO12-1JM - S’mmert/GSV&#39;28 JO12-3 
10:30 uur SV Hulsberg JO12-1 - S’mmert/GSV&#39;28 JO12-1 
12:00 uur GSV&#39;28/S’mmert JO15-1 - Schaesberg JO15-2 
12:00 uur ALFA SPORT JO12-2 - S’mmert/GSV&#39;28 JO12-2 
13:00 uur Heer JO15-1 - S’mmert/GSV&#39;28 JO15-2 
13:30 uur Amstenrade JO17-1JM - S’mmert/GSV&#39;28 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 
21-10 Huldiging jubilarissen 
03-11 Algemene ledenvergadering 
16-12 Kerst-Inn 
20-12 Kerst-toepen 
08-01 GSV’28 Tentzitting 
10-02 Carnavalsavond 
08-04 Paasactiviteit 
02-06 t/m 04-06 Feestweekend 
Kijk voor meer nieuws en wedstrijdverslagen op www.gsv28.nl!  
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50 jaar 
werkgroep kruisen&kapellen is deze loot van het 

IVN Spau-Beek bijna gepasseerd. 
Dat willen we niet helemaal in stilte voorbij laten gaan en aandacht vragen voor 
deze stille getuigen her en der verspreid in ons Limburgse land. 
Een deskundige bij uitstek, Chris Willems, zal daarom een presentatie houden op 
19 oktober a.s om 20.30 uur in Stegen 35 (voormalige School). 
Chris schreef 3 boeken en beheerd tevens een website rondom dit thema. 
                 U bent van harte uitgenodigd op deze avond namens deze werkgroep. 
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