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

:

57e JAARGANG NO.09

vrijdag 14 mei 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.
REDACTIE NIEUWS
Ivm Pinksteren zal OOS NUUTS een keer over 3 weken verschijnen. U kunt
teksten, advertenties en berichten aanleveren, de eerstvolgende keer dus is op
maandag 31 mei en vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader
bericht. Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Je bent pas echt oud,
als de kaarsjes meer kosten dan de taart.
DANK
Ik wil iedereen bedanken, op welke wijze dan ook, de appjes,
telefoontjes, de kaartjes maar ook voor de vele bloemen die ik heb
gekregen na het uitreiken van mijn Koninklijke Onderscheiding
lid in de Orde van Oranje-Nassau
Marian Michon
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KERKDIENSTEN VAN DONDERDAG13 MEI T/M ZONDAG 6 JUNI 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Email: info.parochiegenhout@gmail.com
Donderdag 13 mei: Hoogfeest van Hemelvaart
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door organist Marc Ubachs
Intenties: voor mijn overleden man en voor Harie Frissen.
Zondag

16 mei: zevende zondag van Pasen. VRIENDENVIERING
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door Ilmar Woldring
piano en zang.
Intentie: Jo Vrencken.

Zondag

23 mei: Hoogfeest van Pinksteren.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: Harie Frissen.

Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: Sjir Laven (1e jaardienst)
Zondag

30 mei: negende zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: Harie Frissen als zeswekendienst,
echtpaar Peusens-Nijsten (gest. jaardienst),
ouders Slangen-Eurelings en overl. familieleden
(gest.jaardienst).

Zondag

6 juni: tiende zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis
Volgens de richtlijnen mogen er max.30 personen toegelaten worden in de
H. Missen. U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings
06-83656519.
Bij klachten blijf thuis.
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HEILIGE MARIA
Heiligen worden schaars.
’t Is moeilijk om ze op te sporen., dat gebeurt
meestal na hun dood.
Dat gebeurt ook bij kunstenaars en helden.
Helden zijn gemakkelijk te herkennen.
Ze hebben hun voetbalclub tot boven aan de
ranglijst geschopt.
Of ze hebben staaltjes uitgehaald met hun fiets.
Je kunt drie kenmerken aanwijzen van heiligen.
Ten eerste zien heiligen hun eigen fouten in en
dat is niet normaal.
Maar gelukkig: ze hebben ze dus!, dat geeft de burger moed.
Vervolgens zijn ze niet uit op prestaties, om iets te worden.
Ze nemen het leven als een gift, een geschenk van God.
Het lijkt gemakkelijker dan het is, maar ze proberen het, en ze zijn dienstbaar.
Misschien is het laatste het moeilijkste. Echt dienen.
We vieren Moeder Maria in de meimaand.
En in alle drie de eigenschapen was zij een kei!
In alle bescheidenheid.
De maand mei is aan Haar toegewijd.
Heilig is heel.
Heiligen is helen.
Heilig is een mens die is geworden, zoals hij bedoeld is in leven en in dood.
Heilige Maria, bidt voor ons zondaars.
HEMELVAART 13 MEI
DE DAG WAAROP JEZUS OPSTEEG NAAR DE HEMEL
Veertig dagen na Pasen is
het Hemelvaartsdag, de
dag waarop Jezus vertrekt
naar de hemel. Voordat Hij
terugkeert naar boven,
geeft hij Zijn volgelingen
een opdracht: ‘Vertel
iedereen dat ik stierf en
weer ben opgestaan. Vertel
dat er hoop is, dat mensen
en God weer samen verder
kunnen leven.’
En dan gaat Jezus terug naar de hemel. Een wolk onttrekt Hem aan het zicht.
Terwijl zijn vrienden nog vol verbazing omhoog kijken, vertellen engelen dat
Jezus ooit terug zal keren, op dezelfde manier als waarop Hij vertrok. Daarom is
Hemelvaartsdag meer dan een afscheid: het is ook een feest van hoop.
Christenen geloven dat er een dag komt waarop Jezus terugkeert.
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PINKSTEREN 23 EN 24 MEI
Christenen herdenken dat De Heilige Geest neerdaalde over de apostelen
Op de 50e dag na Pasen is het
Pinksteren. Tien dagen nadat
Jezus is vertrokken, gebeurt er
weer iets bijzonders: de Geest
van God komt op aarde. Het is
Pinksteren! De vrienden van
Jezus raken in vuur en vlam,
sommigen zelfs letterlijk. Ze
vertellen iedereen die het maar
horen wil dat God niet boos is,
maar van mensen houdt. Alle
mensen die luisteren, horen de boodschap in hun eigen taal. De Heilige Geest
helpt gelovigen om de ‘Grote Opdracht’ van Jezus uit te voeren. Daarom wordt
Pinksteren ook wel de geboorte van de kerk genoemd.

WAAROM MEI DE MARIAMAAND IS
De meimaand is traditioneel de Mariamaand. Maar waarom eigenlijk? Helemaal
precies is dat niet bekend, maar zeer waarschijnlijk heeft het met de naam van
de maand te maken. Deskundigen denken dat de naam mei afgeleid is van de
Griekse godin Maia. Die naam betekende oorspronkelijk ‘moeder’ en kreeg later
de betekenis van ‘vroedrvouw’.
De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te
laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich
nadrukkelijk manifesteert Maius. In het Latijn is die naam ook verwant aan
maior (groter) en maiestas (aanzien, pracht, hoog in aanzien, verheven zijn). In
de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei aan de
Moeder van God Maria te wijden. Alle oudere betekenissen van het woord maia
en mei passen perfect bij Maria, die bij veel mensen hoog in aanzien staat en
als hemelse moeder vereerd wordt.
In de jaren zestig van de vorige eeuw wijdde paus Paulus VI zelfs een speciale
encycliek aan de Mariamaand mei (Menso Maio = Over de maand mei). Daarin
schrijft hij dat de Mariaverering nooit los gezien kan worden van haar zoon
Christus: “Omdat Maria immers met recht beschouwd kan worden als de weg
die ons voert tot Christus, is elke ontmoeting met haar vanzelf ook een
ontmoeting met Christus.” Daarmee sluit de Mariaverering in mei ook weer
nauw aan bij de Paastijd die tot Pinksteren duurt.
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NIEUWSBRIEF
Nummer 2 / mei 2021

Kapelaan Charles is gelukkig weer helemaal hersteld van COVID-19 [corona]. Hij
heeft inmiddels zijn pastorale taken weer opgepakt.
Afgelopen zondag 9 mei was het moederdag. Het pastoraal team heeft speciaal
voor alle moeders en oma’s een filmpje opgenomen. Heeft u het filmpje nog niet
gezien?
U kunt het filmpje nog vinden en terugkijken op de website van onze parochie:
https://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout , en op YouTube
van onze parochie:
https://www.youtube.com/channel/UCoSWlAozfCsk4QaV4bTYSqA .
Afgelopen donderdag 13 mei was het Hoogfeest van Hemelvaart.
Op die dag zouden kinderen van Genhout normaal gesproken de eerste heilige
communie doen. Echter, vanwege de nog geldende beperkingen in verband met
COVID19 [corona] hebben de ouders en begeleiders besloten dit uit te stellen naar
volgend jaar.
Zondag 23 mei aanstaande is het Hoogfeest van Pinksteren. Dan wordt vanuit
onze Hubertuskerk de mis live opgenomen en uitgezonden door streekomroep
Bie Os. De mis en dus ook de uitzending begint om 10.00 uur. Streekomroep Bie
Os is bij Ziggo te ontvangen op tv-kanaal 41 en 45, bij KPN op tv-kanaal 1405 en
1372. Daarnaast is de mis live op het internet te volgen op www.bieos-omroep.nl
[onder tv > live tv]. De mis wordt ook live gestreamd naar YouTube [Hoogfeest
van Pinksteren vanuit de Sint Hubertuskerk Genhout].
Om de mis live via YouTube te volgen maakt u gebruik van de link:
https://www.youtube.com/watch?v=Upl8hhrkHzE .
Ook dit jaar gaat in onze parochie de sacramentsprocessie [27 juni] niet door
vanwege corona.
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G.K.Z. ST. HUBERTUS
Terugkijkend naar mijn artikeltje in Oos Nuuts van 26 juni 2020 werd voor
een tweetal zaken uw aandacht gevraagd. Het eerste betrof het feit dat we
op zoek dienden te gaan naar een nieuwe organist. U heeft uiteraard
gemerkt dat we hierin zijn geslaagd doordat Marc Ubachs uit Rekem
(België) sinds september ons koor is komen ondersteunen. Nou ja, ons
koor is een beetje te ruim voorgesteld, want door de Corona-perikelen
werden de plannen behoorlijk in de war geschopt. Dachten we eerst dat we
na de zomervakantie (2020) weer actief konden worden; nou nee dus! Op
voorstel van kapelaan Charles is er iets anders uit de bus gerold. U heeft
het vast wel gemerkt; Marian Michon, Martin Raaphorst en Marc Ubachs
hebben deze uitdaging aangenomen en hebben sindsdien vaak de
eucharistiediensten muzikaal begeleid. Zij hebben hiervoor veel moeite
gedaan, want de optredens wilden zij zo goed mogelijk laten verlopen en
derhalve hebben ze wekelijks (en soms zelfs 2 keer per week) samen
gerepeteerd! En soms was dat een hele opgave in de koude kerk.
Zelfs nu is nog onduidelijk wanneer we als koor (in totaliteit!) weer samen
kunnen zingen. Maar de wil is er absoluut en zodra de mogelijkheden
aanwezig zijn zullen we de draad weer opnemen. Daarom durf ik uw
aandacht voor de “tweede” zaak te vragen. Zoals gebruikelijk hebben we
in deze tijd van het jaar onze donateursactie gepland. Maar evenals vorig
jaar moeten we dat op een aangepaste wijze doen (ja, ja Corona!). De
verleende vergunning is verleend voor de periode van 23 mei as. tot en met
29 mei as. In deze uitgave van Oos Nuuts vindt u de envelop waarin u de
donatie voor ons koor kunt stoppen.
Mogen we een dringend beroep op u doen ook dit jaar hier uw medewerking
aan te verlenen. Zoals ik vorig jaar al opmerkte heeft ons koor een warme
plek in uw hart ingenomen en zijn we – bij voorbaat - dankbaar voor uw
gulle gaven.
De envelop kan vervolgens worden afgegeven (in de brievenbus!) bij:
Marian Michon (Grootgenhouterstraat 120), Harrie Maas (Printhagenstraat
8), Corrie Bos (Gundelfingenstraat 34), Thea Henssen (Hubertusstraat 72),
of Louis van Dick (Hoogland 22). Een tweede mogelijkheid is uw donatie
over te maken op onze bankrekening (Rabobank – t.n.v. GKZ St. Hubertus
–IBAN NL36RABO0102862281) onder vermelding “donatie 2021”.
Waar uw voorkeur naar uitgaat is voor ons onbelangrijk, maar wij zien uw
steun voor ons koor heel graag tegemoet.
Alvast bedankt voor uw medewerking in deze.
Louis van Dick, secretaris G.K.Z. St. Hubertus - Genhout
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25 JAAR

JUBILEUMACTIVITEIT!
Beste jongens en meisjes, ouders/verzorgers,
Dit jaar vieren wij bij Kindervakantiewerk Genhout ons 25-jarig jubileum! Dit is toch
méér dan genoeg reden voor een extra feestje?! Daarom organiseren wij dit jaar
twee extra activiteiten naast de KVW-week!
De eerste jubileumactiviteit zal plaatsvinden op zondag 4 juli 2021 om 14.00 (tot
ongeveer 15.30). Deze activiteit is vanwege Corona helaas online, maar niet
getreurd! Want samen gaan wij er een hele leuke en actieve middag van maken,
bestaande uit een gevarieerd programma: Enkele bingorondes, maar ook
familiequizrondes én opdrachtenrondes! Het enige dat je nodig hebt is een laptop
waarop je kan deelnemen (Teams) én het is natuurlijk feest, dus wij zouden het
natuurlijk leuk vinden als iedereen zijn/haar feestkleding aan heeft! De rest
verzorgen wij, want elk gezin ontvangt vóór de activiteit een attributenbox met
leuke extraatjes en benodigdheden voor de activiteit. Wie jarig is trakteert, dus
deelname en de attributenbox is gratis! En natuurlijk zijn er prijsjes, o.a. van
sponsoren, te winnen. Om het nóg feestelijker te maken, is het mogelijk (niet
verplicht!) de KVW-borrelbox te bestellen! Deze stellen we samen p.p. en kost €3
voor de kinderen, €5 voor de ouders/verzorgers.
Woon je in Genhout en zit je in groep 3 t/m 8 van OBS de Kring? Dan hopen wij
jou, samen met je broertje(s) en/of zusje(s), en/of ouder(s) te zien op 4 juli! Wat
moet je daar voor doen?
Aanmelden vóór dinsdag 1 juni door een mailtje te sturen naar
25jaarkvw@gmail.com. Vermeld in deze mail a.u.b.:

-

Welke gezinsleden gaan deelnemen (i.v.m. attributenbox). Vermeld bij
kinderen ook hun leeftijd.
Jullie woonadres (i.v.m. de attributenbox).
Indien van toepassing, het gewenste aantal KVW-borrelboxen voor
kinderen en het aantal KVW-borrelboxen voor volwassenen die jullie er
bij willen bestellen. De kosten hiervoor zullen dan vervolgens via een
betaalverzoek in orde worden gemaakt.

Houd vervolgens de mail goed in de gaten, want na aanmelding zullen we jullie per
mail op de hoogte houden over deze activiteit!
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Voor vragen of meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Iris
Lemmens (06-81240349) of Lisa Limpens (06-42617904) of via onze Facebook
pagina: https://www.facebook.com/KVWGenhout
Groetjes en hopelijk tot zondag 4 juli,
Leiders van KVW Genhout
PS: Vergeet niet de KVW-week in jullie agenda te blokken:
23 t/m 27 augustus 2021!

G for G NIEUWSFLITS
Beste allemaal,
CORONA in GAMBIA
Ook in Gambia hebben ze last van het Corona virus. In het land is nog steeds een
totale LOCK DOWN van kracht. Dus geen school, geen vakantiegangers want de
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,
douchegel, deodorant sprays.

tandpasta

en

tandenborstels,

4. Etenswaren zoals spaghetti, macaroni etc; koffie, thee, suiker,
blikken groenten enz. maar niets in glazen potten aub.
5.
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
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