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vrijdag 17 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 geen voet verzet,
trap je nooit op iemands tenen.

APPELS EN PEREN TE KOOP
HERMENS FRUITTEELT
Grootgenhouterstraat 81 6191 NR Genhout/Beek
Openingstijden:
Vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur.
Zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 19 JAN T/M ZONDAG 26 JAN 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 19 januari: Tweede zondag door het jaar.
9.30 uur: Vriendenviering, opgeluisterd door het Steinder
Mannenkoor.
Intenties: overl. ouders Voncken-Voncken (gest.jaardienst);
Gerda Sproncken-Frissen; Meenh Gorissen-Spronk
Zondag 26 januari: Derde zondag door het jaar.
9.30 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk
Zangkoor.
Intenties: Martin Coumans (gestichte jaardienst);
Sef Swelsen (gestichte jaardienst); Huub Curvers (jaardienst);
Jo Coumans en Jeroen Ramakers (jaardienst);
Gerda Sproncken-Frissen; Meenh Gorissen-Spronk.
LITURGIE VAN HET WEEKEND
De Heer maakt zijn dienaar tot een licht voor alle volkeren.
Johannes de Doper legt getuigenis af over Jezus.
IN MEMORIAM
Meenh Gorissen-Spronk, overleden op 5 januari 2020.
Meenh werd geboren op 14 juni 1929 in Kelmond.
Daar groeide ze op samen met haar ouders en grootouders.
Trouw ging men naar de kerk, dat hoorde bij het leven.
Ze trouwde met Huub Gorissen uit Genhout. Er werden drie zonen geboren.
In 1998 stierf haar man Huub.
De laatste jaren woonde Meenh in Genhout. Ook daar voelde ze zich thuis.
Haar gezondheid ging achteruit.
Opname in het ziekenhuis en revalidatiekliniek was nodig.
Ze is rustig ingeslapen.
Ons medeleven gaat uit naar haar familie.

MISDIENAARS
zondag 19 januari 09.30 uur Reneé Tijssen Hannah Tijssen
Zondag 26 januari 09.30 uur Annemiek Hermens Milou Kubben
Thea 4376311 of 0683656519
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Vriendenviering in onze Sint Hubertuskerk op zondag
19 januari 2020 om 9.30 uur met Steinder Mannenkoor

Het Steinder Mannenkoor bestaat sinds 1970 en viert dit jaar haar gouden
jubileum. Het koor bestaat uit 34 zangers, met een goede balans in de 4 partijen.
Zij hebben reeds driemaal eerder de vriendenviering opgeluisterd in onze kerk.
Sinds ruim 2 jaar staat het koor onder leiding van Nic Hermans, een dirigent die
voor nieuw elan heeft gezorgd. Zij brengen een mooi en sfeervol programma in de
komende viering. Kom en geniet van de muzikale kwaliteiten van dit koor en neem
een moment van bezinning in onze vriendenviering. Aanvang 9.30 uur.
ACTIVITEITEN IN 2020
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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SJRAVELNUUTS
Na het geweldige succes van de eerste editie van onze
Seniorenmiddag op 2 februari 2019 organiseren wij opnieuw
deze activiteit voor de ‘oudere’ Vastelaovesvierders uit
Genhout en omstreken. Zaterdag 1 februari 2020 bent u weer
van harte welkom om te genieten van een gezellige middag.
We starten ons programma rond 14.00 uur. Dit programma wordt ingevuld door
zowel Genhouter artiesten als bekende artiesten uit heel Limburg. Uit ons eigen
Sjravelriek komen natuurlijk de Sjravelsjtèrkes en Roger & Lydia. Daarnaast
komen buutredners Dylano Driessens (Limburgs jeugdkampioen) en de zeer
ervaren Hub Stassen, Los Pappa’s en Gaston Jacobs (de zingende kapper uit
Ulestraten) naar Genhout.
We organiseren deze activiteit samen met de Seniorenvereniging Genhout. Voor
de kaarten geldt vanaf nu: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wees er snel
bij, want vorig jaar was dit evenement tot de laatste stoel uitverkocht.
Kaarten zijn verkrijgbaar via Vorst Ron Smeets (046-4362269 of
smeets.ron74@gmail.com. Afhalen van de kaarten kan op woensdag 22 of
donderdag 23 januari tussen 10.00 en 13.00 uur bij El Arte Flores (Op den
Hoogen Boom 48 in Genhout).
Net als vorig jaar zijn we ook in 2020 weer te gast in Gemeenschapshuis
’t Trefpunt. We zorgen dat ze feestelijk aangeklede gymzaal vanaf 13.00 uur lekker
opgewarmd is. Bij binnenkomst krijgt u van ons een lekkere rood-geel- groene
verrassing/versnapering. Dit zit in de entreeprijs van € 7,50 per kaart. Verdere
consumpties zijn voor eigen rekening.
Hopelijk wordt het op 1 februari 2020 net zo gezellig als afgelopen editie, dan
mogen we langzamerhand gaan spreken van een traditie!
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MITCHEL EN ERIK CREMERS DE NIEUWE EXPLOITANTEN
VAN HET GEMEENSCHAPSHUIS.
Vanaf 1 februari zijn Mitchel Cremers en zijn vader Erik Cremers de nieuwe
exploitanten van het Gemeenschapshuis. Erik exploiteert al jaren succesvol
Gasterie Dobbelsteyn in het gemeenschapshuis van Doenrade. Dezelfde formule
gaan ze toepassen in Genhout, maar daar gaan ze pas mee beginnen als de
verbouwing van het Gemeenschapshuis is gerealiseerd. Naar verwachting is dat in
juli van dit jaar. Tot dat moment blijft alles bij het oude.
Al in december heeft Architect Jerome Paumen namens de stichting
Gemeenschapshuis Genhout de bouwvergunning aangevraagd en zodra de door
de gemeenteraad goedgekeurde gelden binnen zijn zal met de verbouwing worden
begonnen. Het plan omvat onder meer uitbreiding van het Gemeenschapshuis met
een wintertuin, de inrichting van de keuken, isolatie van het gebouw en het
plaatsen van zonnepanelen. In totaal gaat het om een investering van € 600.000.
Het plan met tekeningen is te lezen op www.genhout.nl. 30 januari is de sleuteloverdracht en dan nemen Rini en Peter Rutten afscheid van het Gemeenschapshuis. Zij hebben zich jaren ingezet voor de Genhoutse Gemeenschap.
Daar zijn we hen zeer dankbaar voor.
Bestuur Stichting Gemeenschapshuis Genhout
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