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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.
Als U de H. Communie wilt ontvangen op de 1e vrijdag van de maand of als u
ziekenbezoek van Pastoor of kapelaans op prijs stelt, kunt U dat doorgeven bij
Liesbeth Limpens 046-4376417.

Spreuk van de week: Neem geen beslissingen als je boos bent.

PAASEIEREN
Het dames comité van de fanfare St. Antonius zal maandag 6 april a.s. bij U
aanbellen voor de jaarlijkse verkoop van vrolijk gekleurde paaseieren.
Vooraf bestellen kan ook, bel dan naar 4370551 (Tiny Vincent).
De bestelde eieren worden dan op de boven genoemde dag bij U thuisbezorgd.
De meer opbrengst van deze verkoop komt volledig ten goede van Fanfare
St. Antonius en zal worden besteed aan de opleiding van onze jeugd.
Wij rekenen dan ook op een goede verkoop en wensen alle mensen alvast een
vrolijk Paasfeest toe.
Dames Comité.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 15 MAART T/M 31 MAART 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 31 maart 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 s.m.m.
DOOPSEL
Op Zondag 15 maart werd in onze kerk gedoopt
FLEUR.
Zij is het dochtertje van de familie Guido en Liesbeth Kerkhoffs-Bruls.
Ze wonen in Hulsberg, Putherweg 3
Van harte geluk gewenst!
“Heer, Zij had genoeg
aan twee ogen
als diamanten zo kostbaar,
een mond om te fluiten
en gezondheid
die niet te betalen is”.
IN MEMORIAM
FRANS HOEN
Geboren te Heerlen op 24-06-1968
Hij was er altijd
voor iedereen
met raad en daad,
nog zoveel te doen
zoveel te geven,
nog niet klaar
in dit leven.

Overleden te Genhout 03-03-2020

Ons medeleven gaat uit naar zijn gezin en zijn familie.

2

Fanfare St. Antonius: zondag 22 maart Antoniusmis
wordt verplaatst.

Naar aanleiding van de door het kabinet aangekondigde maatregelen ten gevolge
van het indammen van het Corona virus zal de Antoniusmis met aansluitend
koffietafel van 22 maart a.s. verplaatst worden naar een nieuwe datum.

Bestuur en leden fanfare St. Antonius

BESTE GENHOUTENAREN,
Het coronavirus houdt ons allen in Genhout bezig.
Vele verenigingsactiviteiten in ons dorp zijn afgelast.
Wij als bestuur van de Seniorenvereniging willen in deze moeilijke tijd onze
hulp aanbieden.
Vanuit onze verantwoordelijkheid als bestuur hebben wij besloten om twee
bestuursleden aan te wijzen als contactpersonen.
Als U of U weet dat een mede inwoner, wel of geen lid van onze vereniging, de
komende tijd hulp nodig heeft, bijvoorbeeld met boodschappen of vragen heeft
kunt u contact opnemen met:
Hub Schoenmakers telefoon 06 - 20813986
Harrie Maas telefoon 06 - 23953537
Emmy Curvers telefoon 046 - 4375714
Uiteraard kunt U ook contact opnemen met andere bestuursleden.
Laten we samen de komende weken extra aandacht besteden aan onze ouderen
om ons heen in ons dorp !!!
Met vriendelijke groet
Het Bestuur,
Hub Schoenmakers
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ONS GENOEGEN NIEUWS
ONTREIGELD maakt de naam van de titel waar… Onze voorstellingen zijn
vanwege alle aangekondigde maatregelen uitgesteld tot in oktober. Ons toneelhart
huilt, want we waren er al helemaal klaar voor. Een prachtig decor, een leuk stuk
en heel veel zin om een belangrijke periode in ons bijna 100- jarige bestaan af te
sluiten….de allerlaatste keer op de planken in ons huistheater Zaal Vroemen…
Het mocht niet zo zijn maar er gaat natuurlijk niks boven de gezondheid van onze
spelers en publiek Dus lieve mensen, zorg goed voor elkaar. Help elkaar door
deze moeilijke tijd heen. Laten we afspreken dat we elkaar in het najaar weer zien.
Waar? Dat weten we nog niet, Wanneer? Dat horen jullie z.s.m. Voor nu, alle liefs
namens onze leden en bestuur van toneelvereniging Ons Genoegen
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ACTIVITEITEN IN 2020
6 april
Start Paaseierenverkoop Dames comité Fanfare St. Antonius
19 april 14 uur Lezing over het leven en werk van schilder Willem van
Konijnenburg door kenner en verzamelaar Bas van de Klundert
in Gasterie Genhout Treft
4 mei 14 uur Lezing Charles Eyck Gasterie Genhout Treft
11 mei 14 uur Lezing Joep Nicolas, glansrijk glazenier Gasterie Genhout Treft
18 mei 14 uur Lezing Charles Vos, bourgondisch beeldhouwer
Gasterie Genhout Treft
25 mei 14 uur Lezing Henri Jonas, schilder van de Limburgse school
Gasterie Genhout Treft
28 juni 09.00 uur
Processie Buurtvereniging Grootgenhout
15 november 14.30 uur Belcanto concert met Italiaanse aria's door
Carla Maffioletti en Jutta Böhnert Sint-Hubertuskerk
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