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.19

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 10 juli 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, 29, 31, 32,
33,34 (vakantieperiode), 36 (= begin september). U kunt dus wel teksten,
advertenties en berichten aanleveren op de volgende maandagen; 20 juli, 24
augustus en vervolgens tot nader bericht.
Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Ervaring is de optelsom van je fouten.
Herinnering:
De envelop voor donatie van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor kunt u afgegeven of
in de brievenbus stoppen bij: Marian Michon (Grootgenhouterstraat 120),
Harrie Maas (Printhagenstraat 8), 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 2020”.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 12 JULI T/M ZONDAG 19 JULI 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus

Zondag 12 juli: Vijftiende Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis
Intenties: Willy Pinxt (gest.jaardienst),
overleden ouders Pinxt-Keulers.
10:30 uur: Doopdienst
Zondag 19 juli: Zestiende Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis
Intenties: overleden ouders Nijsten-Pinckaers (gest.jaardienst),
echtpaar Peusens-Nijsten (gest.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.

BESTE MENSEN VAN GENHOUT,
Alles lijkt hetzelfde.
Of er nu vakantie is of niet.
Alles gaat gewoon door.
Vreemd…
Maar hopelijk komt er ooit een eind aan.
Dat we weer gewoon kunnen doen en laten.
Dank voor de felicitaties bij gelegenheid van mijn verjaardag.
Fijn dat u eraan gedacht hebt.
Ik heb het in stilte gevierd.
Want de hand geven en andere hartelijke gelukwensen zijn te gevaarlijk!
Pater Charles is nog altijd in Indonesië nu zijn vader is gestorven.
Hij komt half juli weer terug.
Het zal een hele opgave zijn om zijn familie weer te verlaten.
Maar wij zijn blij wanneer hij weer bij ons is.
Dan gaan we samen weer verder, de toekomst tegemoet.
Vol goeie moed!
Pastoor.
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NIEUWSBERICHT
nummer 4 / juli 2020

Maandag 6 juli was de verjaardag van pastoor Van Oss [driewerf hoera voor de
jarige]. Hij is 83 jaar geworden. Mede namens alle parochianen van Genhout
feliciteren wij pastoor Van Oss van harte met zijn verjaardag. Wij wensen hem nog
vele jaren in een goede gezondheid toe.
De bisschoppenconferentie heeft vorige week besloten om vanaf het weekeinde
van 4-5 juli verdere versoepelingen door te voeren. Zo gelden er geen beperkingen
meer met betrekking tot het aantal deelnemers aan een eucharistieviering. Wel
moet in de kerk nog de anderhalve meter in acht worden genomen. Reserveren is
ook niet meer nodig.
Vanaf deze week zullen de maatregelen nog verder worden verruimd. Deze
verruiming heeft vooral betrekking op de mogelijkheden rondom het vieren van de
sacramenten zoals het doopsel, de eerste heilige communie en het vormsel.
Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk. De
voorwaarden voor koren en zanggroepen om te kunnen oefenen en te kunnen
zingen in de eucharistievieringen worden naar verwachting deze week
bekendgemaakt door de bisschoppenconferentie. Samenzang is voorlopig nog niet
toegestaan. Wij verheugen ons er nu reeds op, dat [hopelijk snel] ons eigen
Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Hubertus, zanggroep Cosi Cantare en Fanfare
St. Antonius de eucharistievieringen weer zullen opluisteren.
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Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Hubertus – Genhout (Beek Lb.)
zoekt:
Organist M/V
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website en/of Mevr.
Marian Michon-Hautvast, Grootgenhouterstraat 120, 6191 NW Beek.
046-4377881/06-54688194 Email: m.michon@hotmail.com
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AGENDA –ACTVITEITEN 2020
Zondag 19 juli; Expositie; “Maria is overal”, bijzondere tentoonstelling van 200
Madonna’s in de Sint-Hubertuskerk Genhout, 14-17 uur.
Zondag 16 augustus; Expositie; “Maria is overal”, bijzondere tentoonstelling van
200 Madonna’s in de Sint-Hubertuskerk Genhout, 14-17 uur.
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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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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KOFFIEUURTJE SENIORENBOND GENHOUT
Omdat er al een poosje geen activiteiten van de Seniorenbond Genhout hebben
plaatsgevonden i.v.m. de corona pandemie en nu de regels weer iets zijn
bijgesteld dachten wij als bestuur, dat het gezellig zou zijn, om onze leden uit te
nodigen voor een gezellig koffie of thee uurtje.
En wel op zaterdag 18 juli om half drie in het gemeenschapshuis Gasterie
Genhout Treft.
Zodat wij kunnen samen komen voor een informele middag , om U mening te
vernemen over eventuele activiteiten die wij de komende tijd kunnen ondernemen.
Wij hopen u in een goede gezondheid te mogen begroeten
Met vriendelijke groet Bestuur Seniorenbond Genhout

GSV’28 NIEUWS
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!
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VINCENTIUSVERENIGING BEEK
Doel
De Vincentiusvereniging Beek is een organisatie van vrijwilligers die zich
inzet voor mensen die (tijdelijk) in de problemen zitten en er op eigen
kracht niet uitkomen. Hoewel de vereniging is geworteld in de
christelijke traditie, biedt zij persoonlijke hulp aan mensen in nood,
ongeacht de oorzaak, achtergrond, cultuur of geloof. De Vincentiusvereniging staat met beide benen in de hedendaagse samenleving.
Historie
De eerste Vincentiusvereniging is opgericht in 1833 in Parijs door
Fréderic Ozanam en zes medestudenten. Zij gingen de enorme armoede
in de grote steden en op het platteland van Frankrijk aanpakken door
mensen in nood op te zoeken, hun aan de eerste levensbehoeften te
helpen en door ouderen en zieken te verzorgen. Uit deze groep is de
huidige wereldwijde organisatie gegroeid, waarvan de Vincentiusvereniging Beek een onderdeel is en al sinds 1867 actief in Beek.
Voor wie zijn wij er?
De Vincentiusvereniging wil er zijn voor mensen die in de problemen
zitten en er alleen niet uitkomen, of de weg niet vinden in de wirwar van
instanties die er zijn. Ook mensen die anderszins in een uitzichtloze
(financiële) situatie verkeren en aan de rand van de samenleving
dreigen te geraken, kunnen bij ons aankloppen.
De Vincentiusvereniging Beek is uitsluitend werkzaam binnen de
grenzen van de gemeente Beek. De Vincentiusvereniging helpt direct en
discreet, immers ieder mens telt!
Hoe helpen wij?
We helpen op allerlei terreinen en doen dit op maat, ieders persoonlijke
situatie is immers anders. Op de eerste plaats verlenen wij directe hulp
bij aanschaf van noodzakelijke eerste levensbehoeften of we
verstrekken levensmiddelenpakketten. Ook het verstrekken van een
lening met een soepele aflossing behoort tot onze activiteiten. Verder
verlenen we veel hulp in natura zoals levering van koelkast of
wasmachine, al of niet 2de hands. Voorts zijn wij behulpzaam bij het
invullen van formulieren, het aanvragen van voorzieningen of subsidies,
alsook met het leggen van contacten met diverse instanties. Wij helpen
om de financiële situatie weer op orde te brengen.
Wij begeleiden onze hulpvragers zo lang als nodig is om alles weer op
de rit te krijgen. Al die tijd blijven wij kort bij de hulpvrager staan, op
ons kunt u blijven rekenen!
Vertrouwelijkheid
Onze vrijwilligers werken in alle vertrouwelijkheid en zijn uiterst
discreet.
Wij oordelen niet, wij veroordelen niet, maar helpen waar het kan.
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