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

:

56e JAARGANG NO.15

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 8 mei 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 20,22,23
(Pinksteren), 25, 27, 29, 31, 32, 33,34 (vakantieperiode), 36 (= begin september).
U kunt dus wel teksten, advertenties en berichten aanleveren op de volgende
maandagen; 18 mei, 8 juni, 22 juni, 6 juli, 20 juli, 24 augustus en vervolgens tot
nader bericht. Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Als je tevreden bent met weinig, dan bezit je veel.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 10 MEI T/M ZONDAG 17 MEI 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Vanwege het Coronavirus zijn alle weekendmissen tot 1 juni afgelast !
We volgen hiermee de maatregelen afgekondigd door de bisschoppen van
Nederland die aansluiten bij het advies van de overheid en het RIVM.
Voor alle aangescherpte maatregelen verwijzen we naar de site van het bisdom
www.bisdom-roermond.nl.
Alle bestelde misintenties worden later gelezen, zoveel mogelijk in overleg met de
betreffende families. Dank voor uw begrip en uw geduld! Pastoor J.v.Oss.

Beste mensen van Genhout.
Het is nog opvallend rustig op straat.
De mensen weten nog niet waar ze aan toe zijn.
Het is zo vreemd rustig. Ook in het klooster.
We hebben elke morgen een H. Mis om 10.00 uur.
Samen met alle medebroeders.
We zijn met 8 man.
De overste pater Gir Op ’t Veld, met zijn 96 jaar, is hij de oudste van
ons allemaal. Hij maakt het nog goed.
Hij rust veel, maar is dan ook de meest uitgeslapene.
De tweede in leeftijd is Pater Jan Bos.
Hij heeft het grootste gedeelte van zijn leven doorgebracht
in Congo: 39 jaar. Hij is afkomstig uit Klimmen.
Maar hij heeft veel tijd doorgebracht in Kerkrade.
Daar heeft hij 20 jaar in de verzorging gewerkt.
De laatste jaren woont hij bij ons in Schimmert.
De derde Pater is Jan van Loo.
Hij werkte veel jaren in het retraitewerk.
Maar de meeste tijd bracht hij door in Leenhof-Schaesberg
Hij heeft ook nog gewerkt voor Actie Fatima.
In Fatima zelf was hij ook nog werkzaam.
Peter Hoogland komt uit Haarlem.
Hij heeft praktisch zijn hele leven doorgebracht in Kalimantan
Borneo, Indonesia. Voordat hij naar Schimmert kwam werkte hij
15 jaar in Almelo.
Mij kent u wel, denk ik.
Vanaf 1967 ben ik werkzaam geweest in Schimmert.
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Eerst als leraar op het klein Seminarie en later als pastor
in Genhout en Schimmert.
Jacques Maas is in binnen- en buitenland (Malawi en Mozambique)
werkzaam geweest. Daarnaast was hij ook nog werkzaam in Amby
als kapelaan en later als pastoor in Bemelen.
Hij werkt nu nog in Oud Valkenburg en diverse andere parochies.
De twee jongsten zijn afkomstig uit Indonesia:
kapelaan Charles en kapelaan Stefan.
Ze gaan ons opvolgen.
Maar de tijd is niet zo gunstig nu. We wachten rustig af.
Nu hebt u enig idee wie er in dat klooster wonen achter de kerk in
Schimmert
U hoort nog van ons.
Namens ons allen:
John van Oss s.m.m.

ACTIVITEITEN IN 2020
ACTIVITEITEN ZIJN AFGELAST IVM HET CORONAVIRUS.
15 november 14.30 uur Belcanto concert met Italiaanse aria's door
Carla Maffioletti en Jutta Böhnert Sint-Hubertuskerk
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Op Pinksterzondag 31 mei a.s. zal streekomroep Bie Os de Heilige Mis vanuit
onze kerk uitzenden. Verdere details kunt u lezen in de volgende editie van
Oos Nuuts.

Missen op TV:
Zondag 10 mei
9.30 uur: Grote Kerk in Venray via omroep Venray op Ziggokanaal 45 (NoordLimburg)
Woensdag 13 mei (Feest Sint Servaas)
9.00 uur Servatiuskerk Nunhem
19.00 uur St.-Servaasbasiliek Maastricht
Zondag 17 mei
10.00 uur: Pancratiuskerk Mesch
Donderdag 21 mei (Hemelvaart)
9.30 uur: Grote Sint-Jan Hoensbroek
Zondag 24 mei
10.30 uur: Augustinuskerk Geleen

Zondag 31 mei (Pinksteren) H. Mis te Genhout !!
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GSV’28 Nieuws
Toegang Jean Nijsten Sportpark
Het Jean Nijsten Sportpark zal tenminste tot en met 20 mei voor iedereen gesloten
zijn. Uitzondering hierop zijn de jeugdtrainingen die weer hervat mogen worden,
lees meer daarover hieronder.
Jeugdtrainingen worden hervat vanaf 6 mei
De jeugd van GSV'28 / VV Schimmert mag weer gaan starten met trainen. Vanaf 6
mei zullen de trainingen weer worden hervat onder de voorwaarden die gesteld zijn
door de KNVB in samenspraak met de gemeente. De regels worden beschreven
op www.gsv28.nl. Ook voor niet leden van GSV’28 bestaat er de mogelijkheid om
deel te nemen aan een training. Hiervoor kan je je aanmelden via info@gsv28.nl
onder vermelding van je naam en leeftijd. Na aanmelding ontvang je een
bevestiging met tijdstip wanneer je kunt deelnemen.
GSV’28 Terug in de tijd
In deze voetballoze tijd kijken we graag terug naar de successen van GSV’28 in
het verleden. Op onze website www.gsv28.nl kunt u verslagen vinden over onder
andere de kampioenschappen van GSV’28 in 1985, 1992 en 1993. Maar ook de
herinneringen aan recentere kampioenschappen van GSV’28 2, GSV’28 3 en
GSV’28 VR1 worden weer opgehaald. De verslagen zijn uiterst interessant om te
lezen en ook foto- en zelfs beeldmateriaal zijn aanwezig om even terug in de tijd te
gaan naar die mooie successen. Kijk dus vooral eens op onze website onder het
kopje ‘Wedstrijdverslagen’!
Zaterdag 22 mei: GSV’28 Blief Thoes Voetbalquiz
Om het gemis van de altijd gezellige evenementen in onze kantine te
compenseren, organiseert onze evenementencommissie op zaterdag 22 mei de
GSV’28 Blief Thoes Voetbalquiz. Een quiz vol met voetbalvragen en daarnaast ook
nog een bier/wijn-proeverij! Ben jij nu benieuwd? Kijk dan op www.gsv28.nl voor
meer informatie over de kosten en hoe je je kunt inschrijven!
OUD IJZER
Zelfs in deze tijd kunt u nog altijd 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. U
kunt hiervoor niet terecht op het Jean Nijsten Sportpark, maar u kunt wel een
afspraak maken om uw spullen op te komen laten halen. Bel voor het maken voor
een afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.00-18.00 uur).
Alvast hartelijk bedankt!
Activiteiten
Za 22-05
Za 27-06
Za 27-06 t/m Za 04-07
Ma 06-07 t/m Zo 12-07

GSV’28 Blief Thoes Voetbalquiz
NL-doet
Zomerklusweek
Donateursactie
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