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.22

vrijdag 11 september 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.
REDACTIE NIEUWS; VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT GEEN OOS NUUTS
In de volgende kalenderweken verschijnt er geen OOS NUUTS; week 38,40,42,
44,46,48 en 50. U kunt dus wel teksten, advertenties en berichten aanleveren op
de volgende maandagen; 21 september en vervolgens steeds om de veertien
dagen en tot nader bericht.
Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Het ogenblik om je te ontspannen is,
wanneer je er geen tijd voor hebt.

AGENDA – ACTVITEITEN 2020
Zondag 20 september; Expositie; “Maria is overal”, bijzondere tentoonstelling van
200 Madonna’s in de Sint-Hubertuskerk Genhout, 14-17 uur
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 13 SEPT. T/M ZONDAG 27 SEPT. 2020
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 13 sept.: Vierentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis opgeluisterd door Marian Michon,
Martin Raaphorst en organist Marc Ubachs.
Intenties: Ouders Feron-Swelsen (gest. jaardienst).
Zondag 20 sept.: Vijfentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: Vriendenviering opgeluisterd door Anne Henssen
en Siem Nolle.
Intenties: Sef Dolmans, Jos van Es (gest. jaardienst);
Ouders Gelissen-Dekkers (gest. jaardienst);
Ouders Goossens-Lemmens (gest. jaardienst);
Maria Gijzen (gest. jaardienst);
Tiny Vonken-Frusch (verjaardag);
voor de leden en overleden leden van de
seniorenvereniging.
Zondag 27 sept.: Zesentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis opgeluisterd door Marian Michon,
Martin Raaphorst en organist Marc Ubachs.
Intenties: Ouders Henssen-Lenaerts (jaardienst);
Ouders Jean en Dien Luyten (jaardienst).
IN DE KERK BLIJFT GELDEN: 1,5 METER AFSTAND HOUDEN, HANDEN
WASSEN EN ALS JE VERKOUDEN BENT BETER THUISBLIJVEN. HOESTEN
EN NIEZEN IN DE ELLEBOOG EN GEBRUIK PAPIEREN ZAKDOEKJES.
DANKBETUIGING
Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, brieven, mailtjes en bloemen
met bemoedigende woorden bij het plotseling overlijden van mijn lieve vader.
Toen ik bij mijn familie was, heb ik hen daarover geïnformeerd en daar waren ze
héél dankbaar voor. Uw steun, troost en gebed hebben ons heel goed gedaan.
Heel veel dank.
Kapelaan Charles en familie.
KAPELAAN CHARLES HEEFT HET RIJBEWIJS.
U kent hem wel… op de fiets.
Rechtop, op weg naar Genhout of naar medeparochianen
in Schimmert.
Maar nu is de fiets verruild voor een auto.
Kapelaan Charles heeft het rijbewijs gehaald.
Van harte Proficiat!
Alles is nu gemakkelijker te bereiken.
“Hae geit noe wie unne trein!”
Kapelaan Charles, veel succes.
Pastoor J. v. Oss s.m.m.
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MISDIENAARS
Zondag 13 september 09.30 uur
Zondag 20 september 09.30 uur
Zondag 27 september 09.30 uur
Zondag 4 oktober
09.30 uur
Zondag 11 oktober
09.30 uur

Myrthe Vonhögen Benthe Vonhögen
Acoliet
Milou Kubben René Tijssen
Acoliet
Reneé Tijssen Hannah Tijssen
Thea 4376311 of 0683656519

VRIENDENVIERING
In verband met de coronamaatregelen heeft de werkgroep vriendenvieringen in
overleg met kerkbestuur en pastoraal team besloten de vriendenvieringen te
hervatten. In plaats van koren zullen nu kleine ensembles optreden.
Als eerste bieden wij jong Genhouter talent een podium.
Siem Nollé en Anne Henssen zullen op 20 september de Heilige Mis opluisteren.
De twee Genhoutse jongeren kennen elkaar al járen, maar vormen nu voor het
eerst een duo. Dit komt voort uit hun beider wens om van hun muziekhobby hun
beroep te kunnen maken. Siem speelt gitaar en keyboard en volgt in Genk aan het
Syntra-college de opleiding tot muziekproducer. Anne zingt verdienstelijk en
studeert aan de Hoge School Zuyd muziektherapie.
U bent van harte welkom om te genieten van woord en muziek.
Houdt u zich vooral ook aan de coronamaatregelen die gelden voor onze kerk.

3

KERKBIJDRAGE
Voor niets gaat de zon op. Dat geldt ook voor de kerk en dat geldt ook voor onze
parochie. Alles wat in en om de kerk gebeurt moet worden betaald. Om de kosten
zoveel mogelijk te kunnen drukken stellen veel mensen zich als vrijwilliger voor de
parochie beschikbaar. Daarvoor zijn wij hen heel dankbaar.
Maar het financiële probleem is daarmee niet opgelost.
De salarissen, het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie kosten geld, er
moeten verzekeringen worden afgesloten, de uitgave van een parochieblaadje kost
geld, de bloemen die wekelijks het altaar sieren kosten geld. En zo zijn er tal van
zaken. Dat geld moet de parochie zelf bij elkaar brengen. Voor sommige projecten
(zoals grote restauraties) is wel subsidie aan te vragen, maar voor het leeuwendeel
van de parochiebegroting is een kerkbestuur afhankelijk van de parochianen.
Inkomsten komen onder andere uit de misstipendia en collectegelden, maar ook uit
de kerkbijdrage. De parochies vragen de gelovigen dan om een vrijwillige jaarlijkse
bijdrage. Geadviseerd wordt om 1% van het nettoloon als bijdrage aan de parochie
te geven, met een richtbedrag van minimaal € 100,- per huishouden. Uw bijdrage
is aftrekbaar voor de belastingen, omdat de RK kerk een ANBI-instelling is.
Periodieke gift
Voor ‘gewone’ giften geldt een minimum- en een maximumbedrag. Maar voor een
periodieke gift gelden deze begrenzingen niet. Een periodieke gift is altijd, volledig
aftrekbaar!
Het jaarlijks toegezegde bedrag kan hierna door de schenker jaarlijks overgemaakt
worden. Desgewenst kan ook gekozen worden voor een machtiging waarmee de
ANBI-instelling de periodieke gift (in termijnen) kan incasseren. Wel geldt als
voorwaarde dat de overeenkomst een looptijd heeft van minimaal vijf jaar. De
periodieke gift mag wel eindigen bij eerder overlijden of bij werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid.
Een gift is een periodieke gift als:
de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
de bedragen (minstens één keer per jaar) worden overgemaakt naar de ANBI die
in de overeenkomst wordt genoemd;
de bedragen steeds even groot zijn;
de bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde
instelling; en
de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.
Het Kerkbestuur
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NIEUWS VAN G.K.Z. ST. HUBERTUS
In deze “rustige” tijd zijn we toch druk in de weer geweest. Na eerst een
alarmerend bericht dat we zonder organist kwamen te zitten, nu de melding dat we
- na een uitgebreide zoektocht – er in zijn geslaagd dit “probleem” op te lossen.
Onze nieuwe organist is Marc Ubachs uit Rekem (België). We heten hem uiteraard
van harte welkom in ons midden en hopen met hem de komende jaren weer mooie
uitvoeringen te kunnen verzorgen.
Zoals ook eerder gemeld, zat Corona ons behoorlijk in de weg bij onze jaarlijkse
donateursactie. We hebben dit op een alternatieve manier opgelost en tot onze
verrassing hebben de nodige mensen ons gesteund. In vergelijking met
voorgaande jaren leek het wel iets tegen te vallen, maar het resultaat was absoluut
positief te noemen. We willen alle Genhoutenaren van harte bedanken voor hun
ondersteuning.!
Bestuur en leden.
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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.
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