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58e JAARGANG NO.43                                                 vrijdag 16 december 2022  
 
ATTENTIE 
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, vriendelijk 
verzoek dit door te geven; familie Vanhommerig,  tel.046-4369170  

Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Huub Gorissen 06 1317 6062 
                                                         Liesbeth Limpens 06 2061 0518 
In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met de pastorie in Hulsberg 

045 405 1273 
Voor bestellen van H. Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72. 

Redactienieuws: volgende week verschijnt de laatste uitgave 
van OOS NUUTS van dit jaar. Maandag 2 januari 2023 kunt u weer 
teksten, advertentie en berichten aanleveren.  
 
 

Bladeren vallen, bloemen vergaan. 
Ook wij moeten soms loslaten om verder te gaan. 

 

 

OOS NUUTS 

PERIODIEK GENHOUTER 
NIEUWSBLAD 

 
Berichten, mededelingen en advertenties 
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal 

bezorgen op: oosnuuts@gmail.com 
 
Bankrekening: NL17RABO0104906510 

            o.v.v. oosnuuts 
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 18 DEC. 2022  T/M ZONDAG 8 JAN. 2023 
 
Kapelaan Charles: 06-39431465  ch.leta@montfortanen.nl.  
Kapelaan Stefan:   06-39431473  stefanmusanai@gmail.com.   
Pastoor Dölle:        045-4051273  pastoor@h-clemens.nl  
Pastorie Hulsberg  045 405 1273  
Parochie Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email:  info.parochiegenhout@gmail.com 
Website: www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout 
  
Zondag  18 dec.: 4e zondag van de Advent. Vriendenviering. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Cantori La Vera 

                               Intenties: echtpaar Meens-Laminon (gest.jaardienst), 
     Carine Keulers-Spees (verjaardag), Maria Swelsen-Geisen  
Bertien Gorissen-Gorissen (verjaardag) en tevens voor    
overleden familieleden, uit dankbaarheid v.w. 40-jarig huwelijk. 

                              15:00 uur dopen.  
Dinsdag 20 dec.: H.Mis in de sacristie. 

Zaterdag 24 dec.: Kerstnacht. Hoogfeest met octaaf. 
                              19:30 uur Kerstwake opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              20:00 uur Nachtmis. 
                               Intenties: Frans en Tiny Vonken-Frusch, Wim Vroemen, 
                               overleden familieleden Vroemen-Stevelmans. 

Zondag   25 dec.: Hoogfeest van Kerstmis. Geboorte van Jezus. 
                              10:00 uur H. Mis Opgeluisterd door Cosi Cantare. 
                               Intenties: Sjeng Peusens (verjaardag), Jo Stassen en 

                              Ton van den Bogaard. 

Maandag 26 dec.: 2e Kerstdag. Feest H.Familie. H.Stefanus (martelaar). 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Intenties: ouders Gelissen-Houtvast (jaardienst), 

 Lea Schulkens en ouders Schulkens-Brands en Pierre    
Schulkens. 

Dinsdag   27 dec.: geen mis in de sacristie. 

 
Zondag     1 Jan.: Nieuwjaar. 
                               10:30 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Intenties: Jean Luijten (verjaardag) en voor het welzijn 

                               van onze parochianen. 
Dinsdag    3 jan.:  H, Mis in de sacristie. 

Zondag     8 jan.: Driekoningen. 

                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Chelke Gorissen en ouders Pijpers-Gorissen 
 

Weekdienst:  11 dec. t/m 18 december: kapelaan Stefan 

                       19 dec. t/m 25 december: kapelaan Charles 

                        

http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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ORANJESPELERS UITEN HUN GELOOF. 
 
‘Hij heeft ons meegenomen in zijn geloof’, sprak Oranje-verdediger Denzel 
Dumfries over zijn gelovige teamgenoot Cody Gakpo, in het interview na de 

overwinning op de VS. ‘De sessies die we met hem hebben gehad de afgelopen 
dagen waren heel bijzonder. Dat heeft me heel veel kracht gegeven en daar ben ik 
hem zeer dankbaar voor’ vertelde Dumfries hier verder over. 
Ook verdediger Juriën Timber haalde een maand geleden het geloof van de 
aanvaller van PSV aan in een interview met de Telegraaf. ‘Rond de wedstrijden van 
het Nederlands elftal praat ik met Cody vaak over God. Hij is ook heel gelovig. De 
laatste tijd stuurt hij me Bijbelse teksten en we zijn van plan binnenkort samen naar 
de kerk te gaan’. 
Cody Gakpo is vooral op zijn Instagramaccount open over het geloof. Zo staat in 
zijn Instagram-bio een kruisje en voorziet hij veel posts van een bijbeltekst. 
Hoe vet is het dat deze spelers zo open over hun geloof praten; over wat het voor 
hen persoonlijk betekent als professionele voetballers. Je kunt zien dat het geloof 
geen abstract begrip is. Het leeft en speelt een rol in het dagelijks leven. Hoe is het 
dan met ons? Heeft het geloof in God ook betekenis voor ons leven? 

 
Bron: https://www.nd.nl/ 5 december 2022. 
Aangepast door Kapelaan Charles Leta, s.m.m.. 
  

BEN JIJ DE KOMENDE, DEGENE DIE ISRAËL ZAL VERLOSSEN?” 

Ben Jij het, mijn neef die ik zo goed ken?  
ik heb altijd in je gelooft en je doet prachtige dingen,  
maar ik lig hier op de koude aarde, hongerig,  
eenzaam, verlaten. Hoe kan dat?  
Ben Jij daar gevoelloos voor?  
 
Johannes twijfelt. Zijn twijfel over Jezus is hier begrijpelijk.  
Omdat het verhaal over de wonderen van Jezus aan de mensen om hem heen 
zich had verspreid terwijl hij, die zijn neef is, in de gevangenis zit. Wat een 
tegenstelling. 
Als alles tegenvalt, als je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat, als anderen 
succes verhalen schrijven terwijl het bij jou niet lukt... we voelen ons belachelijk,  
we worden er onzeker van, net als Johannes.  
Jezus moedigde Johannes aan door te zeggen: Hij is een profeet.  
Hij is degene die voor de Heer moet bereiden.  
Maar in het rijk der hemelen is ook de grootse mens de kleinste.  
In het rijk van de Liefde, gelden anderen regels en criteria.  
Het is niet belangrijk meer, hoe en waar je leeft,  
wat je positie is en welke functie je uitoefent.   
De liefde van en voor God, voor de mens, voor heel de schepping. 
Het gaat enkel om de liefde.  
Hoe kunnen wij ons sterker richten op Jezus, De Liefde?  
Door onze eigen plaats te kennen en daar rustig te blijven.  
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Johannes de Doper kende zijn plaats,  
maar was die heel even verloren toen hij ging twijfelen.  
Jezus zet hem resoluut terug op zijn plaats: je bent en blijft een profeet. 
Jullie zijn en blijven mijn parochianen, mijn  vrijwilligers,  
mijn kosters, mijn  kerkbestuur. 
Ik heb jullie nodig, zegt Jezus.  
Jullie zijn de grootse mensen die ooit leefden,  
maar in het rijk Gods de kleinste,  
want daar gelden totaal andere maatstaven,  
daar worden wij gemeten naar de maat van liefde.  
Durven wij ons overgeven aan die liefde? 

 
Kapelaan Stefan, s.m.m. 
 
 

AGENDA 2022 EN 2023 
 
18 december - 11.15 uur Filmvoorstelling Meneer pastoor     Gasterie Tref  
18 december van 14-16 uur Kerststallententoonstelling 
24 december rondom de nachtmis Kerststallententoonstelling 
25 december na de ochtendmis én van 14-16 uur Kerststallententoonstelling 
26 december na de ochtendmis én van 14-16 uur Kerststallententoonstelling 
8 januari 2023 - GSV'28 Tentzitting veur Mansluu en Vrouluu 
21 januari 2023 - Auw Wieverbal 
28 januari 2023 - Seniorenzitting CV de Sjravelaire 
  4 februari 2023 – Prinsereceptie 
12 februari 2023 - Heilige Carnavalsmès & Graote Optoch van Genhout 
19 februari 2023 - Sjravele mit de Sjravelaire 
21 februari 2023 - Sjravele mit de Sjravelaire & Afsluiting carnavalsseizoen 
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Zondag 18 december 2022 in de Sint Hubertuskerk aanvangstijd 10.00 uur 
V R I E N D E N V I E R I N G      

m.m.v. vocaal ensemble Cantori La Vera 
 

 

 Cantori La Vera is in 1981 opgericht als mannenensemble 

onder leiding van dirigent Harrie Sproncken. Vanaf 1988 staat 
het vocaal ensemble onder leiding van dirigente Alice Hendriks. 
Vanaf dat moment ook werd besloten om het mannenensemble 
om te vormen tot een gemengd ensemble. Onder de geduldige 
en muzikale leiding van Alice Hendriks is het koor vervolgens 
uitgegroeid tot een koor met veel potentie, met een sympathieke 
en ontspannen koorklank [zoals in 2013 de beoordeling luidde 

van de Vereniging Toonkunst Nederland]. Het repertoire reikt van de Renaissance 
tot de eenentwintigste eeuw, van sacrale muziek tot wereldse muziek, van zingen 
zonder begeleiding [a capella] tot zingen met begeleiding. Het ensemble bestaat uit 
twintig zangers en zangeressen. 
Hoogtepunten uit de afgelopen jaren waren een workshop met de King’s Singers; 
uitvoeringen van de Elias van Mendelssohn in Eijsden en Tegelen; het 
jubileumconcert Lux Aurumque in Beek rondom de muziek van Eric Whitacre; een 
optreden in de synagoge van Meerssen en concerten in het Salviuskerkje in 
Limbricht; en de concertreis naar Rome met opluistering van missen in de Sint 
Pieter en de Santa Maria de Maggiore.   
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Het is weer zover!!!! We mogen weer ons 
traditionele kerstspel met de kinderen 
opvoeren tijdens de mis op eerste kerstdag. 

In onze St. Hubertuskerk om 10.00 uur op 25 december.  

 Ja, eindelijk na 2 jaar wachten. We hebben er zin in en zijn dus op zoek naar veel 
kinderen, die hieraan mee willen werken, door te lezen, te spelen of gewoon 
erbij te zijn. 

We oefenen op zaterdag 17 december van 14.00 tot 15.00 uur en op woensdag 
21 december van 12.30 tot 13.30 uur in de kerk.  

Wil je graag meedoen? Overleg met je ouders en vul onderstaand formulier in. 
We willen het formulier graag in de week van 12 december terug krijgen, uiterlijk 
vrijdag 16 december. Je kunt het in de brievenbus stoppen bij Marie-José de 
Bruijn, Op Den Hoogen Boom 13.  

Ja, ik wil graag meedoen en kan ook mee oefenen. 
Naam:……………………………………………………. Leeftijd……………………………… 

Telefoonnummer waarop mijn ouders te bereiken zijn: 
……………………………………………………………. 
Ik wil graag voorlezen – meespelen – muziek maken (als je dat kunt) 

Zet maar een cirkel om je voorkeur, drie cirkels zetten mag ook. 😉 

Met vriendelijke groeten 

Rian, Tonny, Marie-José van de Kinderwoorddienst 

 G for G NIEUWSFLITS 

Beste allemaal,      Einde hulpgoederen naar Gambia 

Helaas moeten wij u mededelen dat wij stoppen met het innemen van goederen 
voor Gambia. Het laatste depot in Zuid-Limburg is recentelijk gestopt met de 
inname van goederen voor Gambia. De goederen zouden wij nu moeten brengen 
naar Gilze nabij Breda. Dat wordt voor ons ook te gek. Tevens zijn de 
transportkosten de laatste tijd ook enorm omhoog gegaan. 

Wij willen iedereen bedanken die de afgelopen jaren ons op welke manier dan ook 
gesteund hebben om het mogelijke te maken de afgeleverde goederen naar 
Gambia te zenden. Wij kunnen in ieder geval wel zeggen dat alles allemaal in 
Gambia op de juiste plekken is aangekomen.                   Ellen en Frank Graman 
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ALPHA-CURSUS IN PASTORIE SCHIMMERT 

De Alpha-cursus is een eigentijdse 10-weken 
cursus over de kernpunten van het christelijk 
geloof. Iedere week is er een cursus en na een 
week of vijf is er een extra bijeenkomst op een 
zaterdag. Alles draait om ontmoeting, uitleg en 
gesprekken.  
Een Alpha-bijeenkomst begint altijd met een 
maaltijd. 
 

Daarna volgt een inleiding van ongeveer 25 minuten. 
Na de pauze met koffie is er een vol uur om met elkaar 
over het thema in gesprek te gaan.  
Voor wie is de Alpha-cursus?  
De Alpha-cursus is toegankelijk voor iedereen. Voor 
mensen die meer willen weten van het christelijk geloof, 
die pas christen zijn geworden, die de ‘basics’ van hun 
geloof (nog) ‘ns willen doordenken, voor jong en oud, voor wie veel weet of nog 
weinig weet. Voor alle parochianen van onze parochieclusters Nuth-Hulsberg-
Schimmert-Wijnandsrade-Vaesrade-Genhout 

Wat kost de Alpha-cursus? 
De Alpha-cursus is gratis.  
Een vrije gave is altijd welkom. 
Waar en wanneer? 
Waar: In de pastorie in Schimmert; Montfortstraat 4 
Wanneer: Info-avond: 12 januari om 18.30 uur (we 
beginnen dan ook met een maaltijd)  
Cursus-dagen: Vanaf 26 januari iedere donderdag 
t/m 30 maart 18.30 uur tot 21.30 uur 

En op zaterdag 11 februari van 10.00 uur tot 15.00 uur   
Vraag informatie op telnr. 045-5241208 / 045-4051273 
 
Ik wil deelnemen aan de Alpha-cursus. Ik kom wel / niet naar de info-avond 
op 12 januari 
Stuur onderstaande inschrijvingsformulier naar mailadres: 
alphacursus2023@gmail.com of deponeer in de brievenbus van uw pastorie. 

 

mailto:alphacursus2023@gmail.com
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
GSV’28 1 – Eijsden 1     2-2 
Het vlaggenschip van GSV’28 moest een resultaat halen tegen Eijsden om de 
aansluiting met de middenmoot niet te verliezen. 2-2 was een tegenvallende, maar 
toch uiteindelijk nog ‘winnende’ uitslag voor onze rood-witten. 
GSV’28 1 startte goed en kreeg via Steef Nijsten een grote kans op de 
openingstreffer. Die ging er niet in waarna Eijsden wel hun eerste kans benutte. 
Een domper voor ons vlaggenschip. Voor rust deden onze mannen nog iets terug 
via Jeroen Gerets: 1-1. 
Dat leek ook de ruststand te worden totdat de defensie van GSV’28 helemaal 
verkeerd zat bij een hoge bal. In de 3e minuut blessuretijd scoorde Eijsden een 
cadeautje: 1-2. Deze ruststand zorgde voor het versterken van hét spelbeeld van 
deze middag. GSV’28 aan de bal, Eijsden loerend op de counter en dichterbij een 
3e goal dan GSV’28 bij haar 2e. 
Onze mannen mochten zich dan ook nog rijk rekenen met een punt toen in de 
absolute slotfase Stijn Winkens voor het Eijsdense doel opdoop en de bal tegen de 
touwen kopte: 2-2 in de 94e minuut. Een opsteker voor GSV’28 dat dankzij deze 
goal met enigszins positief gevoel de competitie in 2022 afrondt. 
Zondag staat er nog een bekerduel tegen Heksenberg-NEC (aanvang 12.00 uur) 
op het programma. Daarna is Caesar de eerstvolgende tegenstander. Vanaf die 
wedstrijd zullen onze mannen overwinningen moeten boeken om weg te blijven van 
de gevreesde nacompetitieplaatsen. 
GSV’28 2 – BSV Limburgia/Kamerland 2  2-1 
Eindelijk weer een overwinning voor onze mannen! Het was even wachten, maar 
dan krijg je er ook eentje. Ons 2e elftal won gisterenmiddag een verhit potje voetbal 
tegen BSV Limburgia 2 uit Brunssum. 
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In de eerste helft kregen beide ploegen een dot van een kopkans. Beiden zonder 
succes. GSV-goalie Tim Wouters voorkwam halverwege de eerste helft een 
achterstand, maar moest vlak voor rust toch vissen. Een lichte overtreding was 
genoeg reden voor een (benutte) strafschop. Zuur, zo vlak voor rust. 
Direct na rust was het weer raak in hetzelfde doel. Dean Appelmans bleef scherp 
bij een misser in de defensie van de gasten en schoot van 16 meter hard en 
geplaatst de bal tegen de touwen. Hij zou zich ontpoppen tot MotM, want ook de 
tweede en winnende treffer kwam van zijn schoen. Dit gebeurde wel in een 11 tegen 
10 situatie nadat een van de gasten zich niet kon beheersen en met rood het veld 
verliet. 
In de dying seconds scoorde BSV Limburgia nogmaals, maar grensrechter Donny 
Senden gaf een terecht vlagsignaal: 2-1 bleef het. Opnieuw een hoop verhitte 
discussies wat voor de leidsman reden waren tot het beëindigen van de wedstrijd. 
3 punten voor GSV’28 2 dat zo weer aansluiting heeft gevonden met de 
middenmoot. 
 
SVM 3 – GSV’28 3     Verpl. 
Rood Groen LVC’01 VR1 – GSV’28 VR1  Verpl. 
GSV’28 1 zaal – Born ZVV2 zaal   2-11 
 
Programma senioren  
Zat 17 dec. 19.30 uur De Haantjes 1 zaal – GSV’28 1 zaal   
Zo 18 dec.  12.00 uur Heksenberg-NEC 1 – GSV’28 1   
 
Uitslagen jeugd 
FC Hoensbroek JO9-3 - GSV’28/S’mmert JO9-2 5-2 
GSV’28/S’mmert JO8-1 – Vaesrade JO8-1  1-2 
GSV’28/S’mmert JO7-1 – VV Hellas JO7-2  5-0 
Lindenheuvel JO9-1 - GSV’28/S’mmert JO9-1  2-10 
S’club Jekerdal JO10-1 -S’mmert/GSV’28 JO10-1 7-6 
GSV’28/S’mmert JO7-1 – Bekkerveld JO7-5  4-0 
S’mmert/GSV'28 JO12-1 – De Leeuw JO12-2  7-1 
S’mert/GSV'28 JO15-1 – Scharn JO15-3  6-1 
S’mmert/GSV'28 JO15-2 – BSV Limburgia JO15-1 1-2 
GSV’28/S’mmert JO17-1 – SJO BMR/SNC JO17-1 3-3 
 
Programma jeugd 
Wo 14 dec.  18.30 uur S’mmert/GSV'28 JO12-2 – FC Landgraaf JO12-4 
Za 17 dec. 12.30 uur Eijsden JO15-1 - S’mmert/GSV'28 JO15-2 
  13.00 uur SVME JO15-2 - GSV'28/S’mmert JO15-1 
  14.30 uur RKHBS JO17-1 - S’mmert/GSV’28 JO17-1 
 
LEGE FLESSENACTIE 
Op zaterdag 7 januari 2023, tussen 10.00 en 12.00 uur, zal onze jonge jeugd weer 
lege statiegeld flessen bij u komen ophalen. De opbrengst komt ten goede aan een 
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jeugdactiviteit van GSV’28/VV Schimmert. Als u geen statiegeldflessen heeft, mag 
u onze jeugdafdeling ook middels een geldelijke gift ondersteunen. 
 
KAARTVERKOOP GSV’28 TENTZITTING 
Op 8 januari organiseren wij weer deze opvolger van de Mansluuzitting en het 
Vrouluutreffe. We gaan er samen met onze artiesten (o.a. Spik & Span, Pruuf Mar, 
Andy & Roy en ‘de Zingende Schlager’) een geweldige dag van maken in onze 
verwarmde feesttent op het trapveld. Inmiddels zijn ruim 350 kaarten verkocht. Wil 
jij nog een van de laatste kaarten bemachtigen? Stuur dan snel een e-mail naar 
info@gsv28.nl of kom op trainingsavonden of wedstrijddagen naar onze kantine. 
Meer info: www.gsv28.nl/tentzitting 
OUD IJZER 
U kunt iedere werkdag op ons Jean Nijsten Sportpark, als de poort is geopend, uw 
oude metalen (accu’s, witgoed, kabels en alle elektrische apparaten), maar ook oud 
frituurvet en alle plantaardige oliën (in goed gesloten verpakking in groene 
container) inleveren. Indien te groot en/of te zwaar, bel voor een afspraak met Frank 
Graman via 046-4370963 (tussen 17.00-18.00 uur). LET OP: Vanaf heden mogen 
wij geen koelkasten en diepvriezers meer aannemen. Alvast hartelijk bedankt! 

 
EVENEMENTEN 
20-11   WK voetbal (GSV’28 WK Poule) 
16-12   Kerst-evenement 
20-12   Kerst-evenement 
07-01   Lege flessen actie jeugd GSV’28/Schimmert 
08-01   GSV’28 Tentzitting 
10-02   Carnavalsavond 
08-04   Paasactiviteit 
02-06 t/m 04-06  Feestweekend 
 
Kijk voor meer nieuws en wedstrijdverslagen op www.gsv28.nl! 
 
 

 

http://www.gsv28.nl/
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