OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl
Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

:

56e JAARGANG NO.1

vrijdag 10 januari 2020

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 06-51773235
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: Als je niets leert van het verleden,
zul je in de toekomst telkens nieuwe lessen krijgen.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 12 JAN T/M ZONDAG 19 JAN 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 12 januari: Doop van de Heer.
9.30 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk
Zangkoor.
Intenties: Chelke Gorissen en overl. ouders Gorissen-Pijpers
(gestichte jaardienst) en Gerda Sproncken-Frissen.
Zondag 19 januari: Tweede zondag door het jaar.
9.30uur: Vriendenviering, opgeluisterd door het Steinder
Mannenkoor.
Intenties: overleden ouders Voncken-Voncken;
Gerda Sproncken-Frissen.
LITURGIE VAN HET WEEKEND
Een woord van de Heer over zijn dienaar, in wie Hij welbehagen schept
en over wie Hij zijn Geest uitstort.
Het verhaal van Jezus’ Doop door Johannes en van zijn toerusting
met Gods Geest.

DOOPSEL
Op 31 december is Lou van de Worp in onze kerk gedoopt, zoontje van
Robbert en Chantal van de Worp. Ze wonen in Geleen.
IN MEMORIAM
Gerda Sproncken-Frissen. Overleden op 23 december 2019.
Gerda werd geboren op 2 mei 1930 te Groot-Genhout.
Ze kreeg de namen Gerarda Egidia Maria mee.
Na haar huwelijk met Hub bleef ze in haar Genhout wonen.
Ze kregen 3 kinderen. Helaas verongelukte Jos op veel te jonge leeftijd.
Op haar gedachtenisprentje lezen we:
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven.
Het was nooit nemen maar altijd geven.
Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn dat God het komt bevrijden.
Ons medeleven gaat uit naar haar familie.
Moge God haar nu geven: licht, rust en vrede.
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MISDIENAARS
zondag 12 januari 09.30 uur Myrthe Vonhögen Benthe Vonhögen
zondag 19 januari 09.30 uur Reneé Tijssen Hannah Tijssen
Zondag 26 januari 09.30 uur Annemiek Hermens Milou Kubben
Thea 4376311 of 0683656519
G.K.Z. ST. HUBERTUS
Nou, dat was me een maandje wel! We hebben het dan over de laatste maand van
het afgelopen jaar. Om u toch een beeld te geven van onze activiteiten volgt hierbij
een overzicht van de momenten dat we “aan de bak moesten”. Naast de
gebruikelijke repetities op de vrijdagavonden (en die waren zeker nodig gezien het
zeer gevarieerde programma wat we moesten verzorgen) en de verzorging van de
muzikale begeleiding van de “gewone” eucharistievieringen, zijn we op
verschillende plaatsen actief geweest! In chronologische volgorde dan: we hebben
op 11-12-2019 een bijeenkomst van een afdeling van de Katholieke
Vrouwenbeweging in ’t Kaar opgeluisterd, ons halfjaarlijks optreden in
verzorgingshuis Glana Zuyderland op 14-12-2019 uitgevoerd, 15-12-2019 hebben
we deelgenomen aan de muzikale Kerstontmoeting “Wèts te nog” in de
Hubertuskerk en vervolgens op 17-12-2019 werd gezongen tijdens de jaarlijkse
bijeenkomst (inclusief de H. Mis) van de Seniorenvereniging Genhout in het
gemeenschapshuis.
Maar, en dat is toch ook een jaarlijks hoogtepunt, hebben we gezongen tijdens de
Kerstwake/Nachtmis op Kerstavond. Als afsluiting volgde nog het zingen tijdens de
eucharistieviering op 2e Kerstdag.
Toch moeten we enigszins in mineur afsluiten; op maandag 23-12-2019 bereikte
ons het droevige bericht dat ons erelid Gerda Sproncken-Frissen was overleden.
Op 28-12-2019 hebben we tijdens de H. Mis afscheid van haar genomen.
Afsluitend, een hectische periode waarbij veel van onze leden werd gevraagd,
maar die met grote inzet van allen tot een goed “resultaat” heeft geleid.
Rest nog u allen een bijzonder jaar in goede gezondheid toe te wensen waarbij wij
weer ons beste beentje voor de Genhoutse gemeenschap willen voortzetten.
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus
ACTIVITEITEN IN 2020
10 januari 11-13.30 uur lunchlezing “Charles Eyck” in ‘t Weverke Schimmert
17 januari 11-13.30 uur lunchlezing “Joep Nicolas” in ’t Weverke Schimmert
24 januari 11-13.30 uur lunchlezing “Charles Vos” in ’t Weverke Schimmert
31 januari 11-13.30 uur lunchlezing “Henri Jonas” in ’t Weverke Schimmert
01 februari
Seniorenmiddig CV de Sjravelaire
08 februari
Prinsereceptie CV de Sjravelaire
16 februari
Graote Optoch door de Genhouter sjtraote
14 maart
Galaconcert Fanfare St. Antonius aanvang: 19.30 uur Asta
Theater Beek m.m.v. o.a Pascal Pittie en Daphne Ramakers
22 maart
Kunstconcert
28 & 29 maart en
3,4 & 5 april
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen
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GSV’28 NIEUWS
Programma senioren
Vr 10-01
20:00 uur
Za 11-01
19:30 uur
Di 14-01
19:45 uur

GSV’28 2 - Geertruidse Boys 2
GSV’28 1 - Weltania 1
SV Meerssen 1 - GSV’28 1

LUNCH MET KIENEN VOOR DE GENHOUTER SENIOREN
Ook dit jaar organiseert GSV’28 weer een morgen voor de Genhouter senioren en
wel op zaterdag 29 februari. Het programma van deze morgen ziet er als volgt uit:
10:00 uur
Ontvangst in de kantine van GSV’28 met koffie/thee en vlaai.
10:30 uur
Aanvang kienen. Er zullen een aantal rondes gespeeld worden,
met diverse prijzen, Tussen de rondes door zullen pauzes ingelast
worden waarin de gelegenheid bestaat om de benen te strekken of
een drankje te nuttigen.
13:00 uur
Iedere deelnemer wordt een lunch aangeboden met koffie, thee en
sap.
14:00 uur
Einde van het evenement.
Voor deelname aan deze activiteit wordt een bijdrage gevraagd van slechts € 8,00.
In dit bedrag zijn de kienkaarten inbegrepen. Voor leden van de club van 50 en hun
partner is deze morgen gratis. Buiten dit bedrag hoeft u alleen de overige
consumpties te betalen. De betaling kan bij de entree op 29 februari. In totaal
kunnen we 70 mensen ontvangen. Dus meldt u zich bijtijds aan want vol=vol!
U kunt zich aanmelden via het emailadres ‘info@gsv28.nl’ met vermelding van uw
gegevens. Ook kunt u zich aanmelden bij Huub Swelsen op adres ‘Op den
Hoogen Boom 26’ of via telefoonnummer 046-4280376. De aanmelding dient
uiterlijk woensdag 26 februari te geschieden.
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 17.0018.00 uur). Alvast hartelijk bedankt!
Activiteiten
Zo 12-01
Vr 14-02
Za 29-02
Za 14-03
Vr 03-04
Vr 05-06 t/m Zo 07-06
Vr 12-06 t/m Zo 14-06

GSV’28 Zitting
Carnavalsavond
Kienen voor senioren
NL-doet
Mega Piratenfestijn: GSV zingt Hazes
Jeugdkamp
Feestweekend

Kijk voor de meest actuele (wedstrijd)informatie op www.gsv28.nl.
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GEZEGENDE MENSEN.
De langste nacht is geweest, het jaar is gedaan, het
kerstfeest is gevierd.
Met een zekere tevredenheid mogen we het jaar
afsluiten, en we mogen met voldoening zeggen dat we
het allemaal gehaald hebben.
Met vallen en opstaan, de een met wat meer geluk, de
ander met een beetje te veel verdriet. Maar we zijn er nog.
We maken misschien ons eigen jaaroverzicht.
En de een zal misschien de kommer en treurnis in gedachten houden,
de ander onthoudt de fijne momenten.
Er zijn natuurlijk altijd mensen van wie het niet goed mag gaan.
Als de zon schijnt, wijzen ze naar de overkant van de weg, waar
schaduw is.
Als er een lied gezongen wordt, horen ze altijd wel een valse toon, en als
er een kind geboren wordt, zeggen ze: wacht maar tot hij groter wordt.
Maar toch mogen wij met voldoening zeggen:
We hebben het weer gehaald.
In deze geest wens ik u allen een Zalig Nieuwjaar.
Pastoor.
KERST EN NIEUWJAARS WENSEN.
Beste mensen,
Dit jaar heb ik weer heel veel goede wensen gekregen.
Dat doet een mens goed.
Maar het is haast onmogelijk om al die goede wensen
te beantwoorden. Mag ik het doen in deze vorm?
Hartelijk dank voor alle goede wensen.
Het is een bemoediging en het doet je goed.
Samen met de beide kapelaans gaan we er weer aan staan.
Heel erg bedankt.
Pastoor J.v.Oss s.m.m.
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