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58e JAARGANG NO.27                                                            vrijdag 29 juli 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: Ger Franssen 046-4373151 of 06-42978185 
                                                         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. 
NIEUWS REDACTIE 
Kerkbestuur en redactie wensen jullie een fijne zomervakantie. Op maandag 
29 augustus kunt u weer berichten, teksten en advertenties aanleveren. 

 

Zonder thuis ben je nergens. 

 
AGENDA 2022 
17 sept en 18 sept: najaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
15 sept t/m19 sept - Belevenistheater 80 DAAG Ons Genoegen 
23 sept - Bieske band bij Ons Genoegen 
24 sept - Theatre de Spectacle straattheaterfestival 
24 sept - Receptie t.g.v. 100-jarig bestaan T.V. Ons Genoegen  
  9 okt  - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
15 en 16 oktober; Festival der dieren 
13 nov    ATB-toertocht van Alpe du Genhout 
24  nov EO-documentaire van Gabriela Provaes (regie) Pim Hawinkels (camera) 
             op tv, over het werk en leven van pastoor     J. van Oss, smm. 
27 nov  - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
11 dec.     14:30 uur Kerstconcert in de kerk 
18 dec  - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 

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 31 JULI  2022 T/M  ZONDAG 7 AUG.  2022 
 
Kapelaan Charles: 06-39431465  ch.leta@montfortanen.nl.  
Kapelaan Stefan:   06-39431473  stefanmusanai@gmail.com.   
Pastoor Dölle:        045-4051273  pastoor@h-clemens.nl  
Klooster Schimmert  045 4048111  
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email:  info.parochiegenhout@gmail.com 
Website: www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout  
. 
Zondag   31 juli: 18e zondag door het jaar. 
                             9:30 uur H. Mis opgeluisterd door enkele leden G.K.Z. 
                             Intenties: Jo Stassen als 1e jaardienst,  
                             overleden ouders Pijls-Vonken (gest.jaardienst) en 
                             voor een bijzondere intentie. 
Zondag   7 aug.: 19e zondag door het jaar. 
                             9:30 uur H. Mis 
                             Intenties: voor het welzijn van onze parochie. 
Zondag 14 aug.: 20e zondag door het jaar. Maria ten Hemelopneming. 
                             Zegening van de Kroedwösj. 
                             9:30 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 

    Intenties: Lea Schulkens en overl.familieleden Schulkens-      
Gelissen en Wim Vroemen. 

Zondag 21 aug.: 21e zondag door het jaar. 
                             9:30 uur H. Mis 
                             Intenties: Gerda Fuchs-Senden als zeswekendienst. 
Zondag 28 aug.: 22e zondag door het jaar. 
                             9:30 uur H. Mis 
                             Intenties: uit dankbaarheid. 
Zondag  4 sept.:  23e zondag door het jaar. 
                             10:00 uur H. Mis 
                             Intenties: echtpaar Pisters-Pinxt (gest.jaardienst) 
 
Voorlopig is er op dinsdag geen H. Mis. We starten weer op 6 september. 
 
Weekdienst  t/m  28 aug.: Kapelaan Stefan 
t/m 28 aug. zal, i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles, de H. Mis op zondag  
beginnen om 9:30 uur. 
 
DOOPSEL 
 
Zondag 24 juli j.l. is in onze kerk gedoopt: Bentley Bougie. 
Zoontje van Dominic en Manon Bougie. Zij wonen in Landgraaf. 

“Een kindje is de allergrootste schat op aarde. 
Een kindje is een wonder, een mens kan niet zonder”. 
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" GEEF ONS VANDAAG ONS DAGELIJKS BROOD." 
Dit is het gebed dat Jezus Zijn leerlingen leerde. Dit gebed herinnert hen en 
ons er aan dat we zelf niet in staat zijn om alleen aan al onze behoeften te 
voldoen. 

Hoeveel mensen: moeders, vaders, ook vandaag nog, gaan slapen met 
verdriet omdat ze niet genoeg brood voor hun kinderen hebben?  
Paus Franciscus heeft eens gezegd dat het dagelijkse brood waar we voor 
bidden niet alleen over voedsel gaat, maar ook over andere levensbehoeften, 
zoals gezondheid, medicijnen, huisvesting   en   werk.   Er   zijn   veel   mensen   
die   op   jonge leeftijd overlijden omdat ze geen medische hulp krijgen.  

Veel mensen zijn gestrest omdat ze geen baan kunnen vinden.  
We worden uitgenodigd tot delen met elkaar en te zorgen voor elkaar. 
De behoefte aan eten en drinken is een dagelijkse behoefte. De lezingen 
van vandaag nodigen ons uit: om altijd te luisteren naar de behoeften en klachten 
van de mensen om ons heen; om te delen en elkaar te ondersteunen. 

God zal rekening houden met al wat wij nodig hebben. Goede mensen 
verdienen de weldaad van Gods aandacht. En de slechte mensen? Die ook, want 
de barmhartige liefde van God is groter dan zijn toorn!  
                                                                                         Kapelaan Stefan, smm 

  
TERUGBLIK OP EEN FANTASTISCH PAROCHIEFEEST ZONDAG 3 JULI 
JONGSTLEDEN [2].  Het was behoorlijk druk op het tuinfeest. De Griesländer, 
drie mannen met harmonica’s, zorgden van twaalf uur tot half twee voor de 
muzikale noot en een gezellige sfeer. Er werd gegeten [koffie met vlaai/ soep met 
broodjes/ spek met ei] en gedronken, maar vooral ook gezellig gepraat en 
gelachen. Intussen werden de kinderen creatief beziggehouden door een aantal 
vrijwilligers of vermaakten de kinderen zich op het springkussen. 

Om half twee werden wij verzocht om de kerk binnen te gaan waar het volgende 
hoogtepunt van deze dag zou gaan plaatsvinden, namelijk de onthulling van het 
gebrandschilderde glas-in-lood raam, een geschenk aan oud-pastoor John van Oss 
ter gelegenheid van zijn afscheid als pastoor van Genhout [oktober 2021]. Dit raam, 
aangeboden door de Genhouter gemeenschap, is gemaakt door dorpsgenoot Jo 
Neutelings. De onthulling van het raam werd met groot applaus ontvangen en de 
bewondering van de aanwezigen voor dit creatieve en artistieke meesterwerk was 
enorm. En terecht!! Inmiddels is het glas-in-lood raam op z’n plaats gezet in de 
doopkapel. 

Na afloop van de onthulling werd buiten het tuinfeest voortgezet, nadat eerst een 
heildronk was uitgebracht op de nieuwe pastoor en de oude pastoor. In de loop van 
de middag werden de aanwezigen nog verrast door een optreden van het duo de 
Knöppele uit Elsloo. Rond zes uur was het tuinfeest afgelopen en konden wij 
terugzien op een geslaagde dag, op een geslaagd tuinfeest. Maar toen moest er 
wel nog opgeruimd worden. Een aantal vrijwilligers zijn vervolgens nog tot ongeveer 
half tien bezig geweest om alles op te ruimen [garage/ buffet/ tenten/ tafels en 
banken/ stoelen/ processie palen en vlaggen]. Moe maar voldaan gingen wij daarna 
naar huis. Het was goed geweest.  
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Het oud-kerkbestuur, de buurtvereniging Groot Genhout en het pastoraal team 
bedankt iedereen die op welke wijze dan ook meegewerkt heeft om deze dag te 
realiseren en tot een succes te maken. Wij zien iedereen weer graag terug volgend 
jaar bij de sacramentsprocessie en het tuinfeest. Laten wij er ook dan weer een 
fantastisch feest van maken.  

VERRASSING! 

Dat was het werkelijk.. 
Een glas-in-lood raam met allemaal zaken die met mij te maken hebben. 
Zoals het kerstgebeuren, de kerk van Schimmert en Genhout. 
Maar ook de kerk van Druten, het dorp waar ik geboren ben. 
Alles van de hand van Jo Neutelings 
Ik heb het glas in lood lang niet mogen zien. 
Daarom was de verrassing zo groot. 
Op de middag van de installatie van de nieuwe pastoor 
mocht ik het glas in lood onthullen. 
Er waren veel mensen bij in de kerk van Genhout. 
Het was ook een heel bijzondere gebeurtenis. 
Een blijvende herinnering…. 
Een blijvende herinnering aan zo’n 40-jarig pastoorschap in Genhout. 
Ik ben er zeer mee vereerd. 
Ik dank Jo hartelijk voor alle moeite die hij gedaan heeft. 
Hij is trots op wat hij gemaakt heeft, 
maar ik ben zeker even trots. 
Ik kan niet zeggen: “Mijn kinderen zullen er trots op zijn”, 
want kinderen heb ik niet. 
Maar ikzelf ben heel erg trots op wat Jo gemaakt heeft. 
Jo, dank je wel. 
Ik hoop Jo, dat jouw kinderen en kleinkinderen er ook heel trots op zullen zijn en 
zeggen: “dat haed de pap, de opa, overopa van mich gemaak!” 
   Jullie dankbare oud –pastoor. John van Oss s.m.m. 
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VAKANTIE 

Ik wens je wat velen niet hebben: tijd. 
Ik wens je tijd 
om verheugd te zijn, en te lachen, 
en wanneer het je past, 
daar iets mee te doen. 

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken, 
niet voor jezelf alleen 
maar ook om te geven en uit te stralen. 
Ik wens je tijd, 
niet tot haasten en lopen 
maar voor rust in je gemoed. 

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven 
als tijd voor verwondering 
voor vertrouwen 
in plaats van tijd om naar de klok te kijken. 

Ik wens je tijd 
om naar de schepping te kijken, 
en tijd om te groeien… 

Ik wens je tijd 
om opnieuw te hopen en te beminnen, 
want uitstel van die tijd heeft geen zin. 
Ik wens je tijd 
om weer jezelf te vinden, 
en elke dag, elk uur 
als een geschenk te ervaren. 
Ik wens je tijd om te leven, ten volle 
en er een deugddoende 
en zinrijke vakantie van te maken! 
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FANFARE NIEUWS 

Afgelopen twee weken zijn enkele leden van Fanfare St. Antonius naar OBS De 
kring geweest. De leerlingen van groep 4 tot en met groep 8 hebben kennis 
gemaakt met verschillende instrumenten, die in de fanfare te horen en te bespelen 
zijn. Onze dirigent, Roger Cobben, gaf eerst uitleg over de fanfare en over 
verschillende instrumenten. Daarna mochten de kinderen op de verschillende 
instrumenten spelen. De klanken die uit de trompet, bugel, hoorn, schuiftrombone 
en saxofoon kwamen, waren prachtig! Er was uiteraard ook een trommel die 
geprobeerd werd, lekker hard geluid.  
De fanfare hoopt dat leerlingen geïnspireerd zijn om muziek te gaan maken door 
deze muzikale proef van onze fanfare. Alle leerlingen hebben een brief mee naar 
huis gekregen, waar ze zich kunnen aanmelden voor 4 proeflessen! De 
instrumenten gebruiken de leerlingen van de fanfare en de proeflessen zijn gratis. 
Hopelijk hebben veel kinderen interesse, laat het ons weten.  
U kunt contact opnemen via het mailadres secretaris@fanfare-genhout.nl.  
We hopen de leerlingen snel te zien bij de proeflessen. 
 
Muzikale Groet,  
Fanfare Sint Antonius.  
 
P.S. Alle inwoners van Genhout mogen een instrument leren spelen bij onze 
fanfare. Hoe meer leden, hoe meer muziek want… Muziek verbindt! 
 
 
 
  
 

 
 

mailto:secretaris@fanfare-genhout.nl
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