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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
Indien u pastoor J. v. Oss wilt bereiken, dan kan dat in Schimmert op maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur, telefoon 045-4041227. Overige zaken kunt u regelen
op dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur met een kerkbestuurslid. Nadere informatie op www.parochiegenhout.nl en www.genhout.nl.
Spreuk van de week: Mannen blijven kinderen;
alleen het speelgoed wordt duurder.
BESTE PAROCHIANEN,
Zoals U waarschijnlijk reeds vernomen heeft, is onze Pastoor ziek. Op doktersadvies
moet hij rust houden. Om hem die rust te gunnen verzoeken wij u vriendelijk hem
geen bezoek te brengen. Wilt u toch een blijk van medeleven tonen dan kunt u een
kaartje sturen naar Klooster Montfortanen, Montfortstraat 6 6333 BL Schimmert.
De zondagsmissen vinden voorlopig in de vorm van woord- en communiediensten
plaats. Mocht er eventueel een pater beschikbaar zijn dan zal er een H. Mis worden
opgedragen.
Bij de processie aanstaande zondag zullen naast pater Bos ook pater Stefanus
Mussanai en pater Charolus Albertus Leta uit Indonesie de H. Mis bijwonen.
We wensen Pastoor veel beterschap en de beste wensen toe.
Het Kerkbestuur
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 30 JUNI T/M ZONDAG 7 JULI 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout:NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 30 juni: Processie in Genhout,
Opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk Zangkoor en fanfare
St. Antonius. 9.00 uur. De processie vertrekt vanaf de kerk.
De H. Mis wordt gehouden op het voetbalveld.
Intenties: zeswekendienst voor Eed Meijers en jaardienst voor
Bea Meijers-Zelis; overleden familie Franssen Merckelbagh; voor
het welzijn van alle parochianen.
Zondag 7 juli: Veertiende zondag door het jaar.
9.30 uur: Communie- Woorddienst, opgeluisterd door
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Hubertus.
Intenties: Voor het welzijn van de parochianen ; Mia KeulersHenssen (gest. jaardienst); overleden ouders HenssenSchaepkens.

PROCESSIE IN DE BUURT HOOGENBOOM OP 30 JUNI 2019
Beste inwoners van Genhout,
graag willen we jullie uitnodigen om deel te nemen aan de
Sacramentsprocessie op zondag 30 juni aanstaande. Dit jaar heet
Buurtvereniging Hoogenboom ons van harte welkom. Op het sportcomplex,
voetbalveld, zal de H. Mis opgedragen worden. Het thema van deze H. Mis
is: ”Samen aankomen”. Tijdens de viering zal er 2 keer gecollecteerd
worden, 1e collecte is voor “Children Fund Malawi” en de 2e collecte is voor
onze eigen kerk. Graag vragen wij de aandacht van de ouders, die kinderen
op onze school hebben, voor de brief die de kinderen op school mee krijgen
van de leerkrachten. Graag vragen we de buurt Op den Hoogenboom te
vlaggen langs de route. Bloemenstrooisel kan zaterdagmorgen, 29 juni,
tussen 11 en 12 uur afgegeven worden achter in de kerk. We wensen U een
mooie Sacramentsprocessie toe.
Bij voorbaat dank, Werkgroep Processie

.

MISDIENAARS
zondag 30 juni Processie Alle misdienaars graag aanwezig zijn om half negen
om kleding te passen en taken te verdelen, zodat het weer een mooie processie
wordt. Indien er iemand toch nog onverwacht verhinderd is, hoor ik dit graag.
Zondag 7 juli 09.30 uur Myrthe Vonhögen Benthe Vonhögen
Thea 4376311 of 0683656519
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NIEUWS G.K.Z. St. Hubertus
Na de Sacramentsprocessie van komende zondag, waar wij samen met fanfare St.
Antonius voor de muzikale begeleiding van de eucharistieviering zorgen, start voor
onze vereniging de jaarlijkse DONATEURSACTIE. De start is dus komende
maandag, 1 juli 2019 en duurt t/m zaterdag 6 juli 2019. Zoals u ziet is bij deze uitgave
van Oos Nuuts een envelop bijgevoegd met daarop het logo van onze vereniging.
Vanaf komende maandag zullen leden van ons koor de enveloppen komen ophalen.
Mocht u om een of andere reden afwezig/niet bereikbaar zijn, vragen wij u vriendelijk
om uw zeer gewaardeerde bijdrage te “bezorgen” bij één van de adressen, vermeld
op het briefje dat wij achterlaten op uw adres. Wij kijken weer uit naar uw welwillende
medewerking en zeggen daarvoor reeds bij voorbaat dank.
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus
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CONCERT SJNAKE FANFAAR EN OPENBARE REPETITIE
FANFARE ST. ANTONIUS.

Vrijdag 05 juli aanstaande start voor fanfare St. Antonius de welverdiende
vakantie. Op deze laatste repetitiedag houden wij een openbare repetitie op het
terras/parkeerterrein bij Trefpunt Oos Dörp. Ook zullen de Sjnake een concert ten
gehore brengen. Wij nodigen iedereen uit om vrijdag 05 juli te komen luisteren
naar ons! Dit kan gezellig op het terras van Trefpunt Oos Dörp.
Programma:
19.30 – 20.00 uur
20.00 – 20.45 uur

Concert Sjnake Fanfaar
Repetitie Fanfare

Graag zien wij jullie op vrijdag 05 juli bij Trefpunt Oos Dörp.
Bestuur en leden fanfare St. Antonius
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INSCHRIJVING KVW GENHOUT 2019!
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang voor de komende editie van KVW
Genhout! Na wederom een succesvolle afgelopen editie, zijn we inmiddels
begonnen aan het 23e seizoen! En ook dit wordt een editie voor in boeken!
Al 22 succesvolle edities van KVW Genhout zijn inmiddels de revue gepasseerd,
maar ook dit jaar belooft het weer één groot feest te worden!
Heeft uw kind zich momenteel nog niet opgegeven voor KVW Genhout 2019, dan
kan dat nog altijd! De inschrijvingen sluiten namelijk op vrijdag 28 juni aanstaande!
Inschrijven voor KVW Genhout 2019 (van 5 t/m 9 augustus) kan via de website:
www.kvw-genhout.nl/inschrijven
We hopen jullie allemaal te zien op maandag 5 augustus!

Liefs, De Leiding
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ACTIVITEITEN IN 2019
30 juni
PROCESSIE
Buurt Hoogenboom en TUINFEEST
17 en 18 augustus. Zomerfeesten Genhout Samen
06 oktober
Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert
10 november Roger Wijnen ATB Toertocht
24 november Eten en Drinken voor de Kerk
28 & 29 maart en 3,4 & 5 april 2020 Toneeluitvoeringen
Toneelvereniging Ons Genoegen
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