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57e JAARGANG NO.29                                                 vrijdag 17 december 2021  
 
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 06-42978185 
                                                         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. 
 
REDACTIE 
In verband met de Kerstvakantie zal OOS NUUTS dit jaar nog verschijnen in 
week 51 (inleveren teksten op maandag 20 dec. a.s.) en komend jaar starten 
wij in week 1 (inleveren tekst op maandag 3 jan. 2022). 
 

Spreuk van de week: Oordeel niet voordat je in de schoenen 

                                               van iemand anders hebt gestaan. 

  
PAROCHIEKANTOOR 
 

Iedere dinsdagochtend zal van 10:30 – 12:00 uur de kapelaan die weekdienst 
heeft aanwezig zijn in de pastorie. U kunt dan terecht voor missen te bestellen, 
afspraak voor doop, huwelijk, uitvaart e.d. 
Een luisterend oor voor eenieder die langskomt. 
 
Weekdienst van 11 dec. t/m 17 dec.:  Kapelaan Charles 
                            18 dec. t/m 24 dec.:  Kapelaan Stefan 
 
KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 19 DEC. 2021 T/M  ZONDAG 2 JAN. 2022 

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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Kapelaan Charles:    🕿 06-39431465; ch.leta@montfortanen.nl. 

Kapelaan Stefan:      🕿 06-39431473; stefanmusanai@gmail.com.  

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  19 dec.:  4e zondag van de Advent. Vriendenviering. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door zang van  
                               Anke en Kathleen en aan de vleugel Leon Dijkstra. 
                               Intenties: Gerda en Huub Sproncken-Frissen en  
                               zoon Jos Sproncken (jaardienst); Piet Sogeler; 
                               Carine Keulers-Spees (verjaardag); 
                               echtpaar Meens-Lamine (gest.jaardienst). 
 
Vrijdag   24 dec.:  Kerstnacht. Hoogfeest met octaaf. 
                              15:30 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Intenties: voor het welzijn van onze parochie. 
 
Zaterdag 25 dec.: 1e Kerstdag. Hoogfeest van Kerstmis, geboorte van Jezus. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door G.K.Z. 
                               Intenties: Jo Stassen en Piet Sogeler. 
 
Zondag   26 dec.: 2e Kerstdag. Feest H.Familie, H.Stefanus, martelaar. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door zang van John Gerits, 
                              organist Marc Ubachs en pianist Tjeu van Weersch. 
                              Intenties: Sjeng Peusens (verjaardag); 
                              Wim Vroemen en overl. familieleden Vroemen-Stevelmans; 
                              fam.Gerits uit dankbaarheid;  
                              ouders Gelissen-Hautvast (jaardienst), ouders Schulkens- 
       Brands en Pierre Schulkens; ouders Gorissen-Keulers  
      (jaardienst). 
 
Zaterdag  1 jan.:  Nieuwjaar. Hoogfeest H. Moeder Gods Maria. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: voor het welzijn van onze parochie. 
 
Zondag    2 jan.:  Driekoningen. Hoogfeest openbaring des Heren. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Jean Luijten (verjaardag). 
 
Het dragen van een mondkapje is verplicht als u in de kerk loopt.  
Wanneer u in de bank zit, mag u het mondkapje afdoen. 
Houdt afstand van elkaar. 
Hebt u klachten blijf dan thuis. 
BISSCHOP SMEETS OVER EEN BIJZONDERE ADVENT DIT JAAR 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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“Advent is de verwachting van Christus met Kerstmis. 
Voor mij is het in die zin een bijzondere Advent.  
Ik weet dat ik er gewoon rekening mee moet houden 
dat er op enig moment, en misschien ook niet al te 
lange termijn, een ogenblik komt dat ik dit leven 
vaarwel moet zeggen.  
Dus het is voor mij een Advent, een verwachting van 
Christus, die verder gaat dan normaal.” Dat zegt 
bisschop Harrie Smeets in een interview met het online 

platform Katholiek Leven. 
Mgr. Smeets werd een half jaar geleden in het ziekenhuis opgenomen met een 
hersentumor. Hij is ongeneeslijk ziek, maar vertelt: “Met name de laatste drie 
maanden gaat het eigenlijk stukken beter met mij.” De bisschop sloot het afgelopen 
kerkelijk jaar af met een brief aan alle gelovigen in zijn bisdom, vertelt over deze 
Advent en kijkt vooruit naar Kerstmis. “Het is een Advent waarin ik Christus 
verwacht en echt verwacht, zoals het op het einde van het aardse leven zal zijn. Ik 
hoop dat ik nog wat tijd mag hebben, maar als die Advent voorbij is, en dat bepaal 
ik niet, dan zal die ontmoeting met Christus er zijn.” 

 
KERSTGEDACHTE 

De wereld wacht op leiders 

die echt en eerlijk zijn. 
Die dienstbaar zijn aan mensen, 

al zijn ze arm en klein. 
Die niet buigen voor de sterken, 

niet bezwijken voor het geld. 
Die de waarheid niet verdraaien 

of geloven in geweld. 
  

De wereld wacht op leiders 

met visie en een plan. 
Die weten dat een groot probleem 

geen uitstel hebben kan. 
Die, begaan met onze wereld 

en met alles wat er leeft, 
stappen zetten naar een aarde 

die ook straks nog toekomst heeft. 
  

De wereld wacht op leiders 

met oog voor alle pijn. 
Die weten dat het leven 

oneerlijk hard kan zijn. 
Leiders met een hart voor mensen 

en een droom, een visioen. 
En die zelf als lichtend voorbeeld 

dingen anders willen doen 
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PAUS ROEPT HEILIG JAAR UIT VOOR PATER KAREL IN MUNSTERGELEEN

 
 
Paus Franciscus heeft een speciaal Heilig Jaar uitgeroepen voor de pater-
Karelkapel in Munstergeleen. Aanleiding hiervoor is de 200e geboortedag van de 
heilige Karel Houben. Het Heilig Jaar begint op zijn geboortedag – zaterdag 11 
december – en duurt tot en met zijn feestdag op 5 januari 2023. 
Het Heilig Jaar geldt voor de pater-Karelkapel die in het geboortehuis van Karel 
Houben in Munstergeleen is gevestigd en voor het klooster Mount Argus in het 
Ierse Dublin, waar pater Karel jarenlang gewoond heeft en ook begraven is. Het 
Heilig Jaar houdt in dat pelgrims die de kapellen in Munstergeleen of in Mount 
Argus bezoeken, deelnemen aan de biecht, de heilige communie ontvangen en de 
kruisweg of de rozenkrans bidden een volle aflaat verdienen. Een aflaat is een 
kwijtschelding van de straffen voor zonden, die de paus bij bijzondere 
gelegenheden kan toekennen. 

Pater Karel werd op 11 december 1821 in Munstergeleen geboren als 
Johannes Andreas Houben.  Toen hij intrad bij de paters passionisten nam hij de 
kloosternaam pater Karel van Sint-Andries aan. Hij werd uitgezonden naar 
Engeland en Ierland. Vooral in Dublin viel hij op door zijn aandacht voor mensen. 
Hij overleed in Dublin in 1893. In 1988 werd Karel Houben zalig verklaard en 
komend jaar is het precies 15 jaar geleden dat hij door paus Benedictus XVI werd 
heilig verklaard. Tot nu toe is hij de laatste Nederlander die heilig verklaard is. 

                                                                Nieuwsbrief bisdom Roermond 

 

WANDELEN DOOR KERSTSTALLENDORP SCHIMMERT 

 Helaas kan de expositie in de kerk niet doorgaan, maar in 
de periode van 19 december – 2 januari kunt U de benen 
strekken en tevens genieten van mooie en geestige 
kersttaferelen.  
Kom naar Schimmert en laat U leiden langs één van de 5 
wandelroutes door het dorp. De wandelingen variëren van 
1,8 tot 5,3 km. Meer weten wat waar te zien is?  

Kijk op de website www.kerststallendorp.nl 
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VRIENDENVIERING ZONDAG 19 DECEMBER 

Zondag 19 december is de laatste vriendenviering van dit jaar. De vriendenviering 
wordt vocaal opgeluisterd door Anke en Kathleen onder begeleiding van pianist 
Leon Dijkstra. Na afloop van de mis trakteren zij ons nog op een vijftal liederen in 
kerstsfeer.  
Toch nog een mooie afsluiting van dit moeilijke jaar voor de werkgroep 
vriendenvieringen. Door alle problemen rondom corona hebben dit jaar geen koren 
de vriendenvieringen in onze Hubertuskerk kunnen opluisteren. Toch is het de 
werkgroep gelukt om telkens op de een of andere manier vocaal en/of muzikaal 
invulling te geven aan de vriendenvieringen. Wij hopen dat het volgend jaar een 
beter jaar wordt en ook weer koren onze vriendenvieringen zullen kunnen 
opluisteren. De werkgroep vriendenvieringen wenst iedereen een zalig Kerstmis 
en een gelukkig, maar bovenal gezond 2022. 
 
AGENDA 
2022 
  7 jan    - 19.11 - Groate Zitting   CV de Sjravelaire 
  8 jan   - 14.11 - Jeugzitting  CV de Sjravelaire 
  9 jan    - 11.11 - GSV'28 Tentzitting 
22 jan   - Auw Wieverbal 
29 jan   - Woonbeurs Genhout in Gasterie Genhout Treft 
5   febr   - Seniorenmiddag Sjravelaire 
12 febr    - Prinsereceptie & Prinsebal Sjravelaire 
19 febr   - Bezörge Sjravelkezèt 
20 febr   - Optoch Genhout 
21 febr   - Pyama-frühsjoppe 
27 febr t/m 1 mrt - Limburgse Carnavalsdaag 
9   april    - „Mix of Music“ galaconcert fanfare St.Antonius 
14 en 15 mei       - Festival der Dieren 
14 mei en 15 mei: voorjaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
15 sept t/m19 sept - Belevingstheater 80 DAAG Ons Genoegen 
17 sept en 18 sept: najaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
23 sept   - Feestavond 100 jaar Ons Genoegen met band  
24 sept   - Theatre de Spectacle en receptieOns Genoegen 
 

 
GENHOUT ON ICE 
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FEESTELIJKE OPENING 
Zondag 19 december zal de schaatsbaan 
feestelijk geopend worden voor alle 
kinderen van Genhout*. De opening is vanaf 
14:00 uur met om 14:30 uur een optreden 
van de Sjravelsterkes.  
 
Activiteiten week 51 
Onder schooltijd wordt de schaatsbaan 

gebruikt door de kinderen en leerkrachten van school. Bie Neeke zal de 
schaatsbaan op maandag en dinsdag van 15:00-16:00 uur gebruiken.  
Coole activiteiten voor iedereen: 

• Discoschaatsen tot en met groep 4: 
maandag 20 december van 16:00-17:00 uur 

• Discoschaatsen vanaf groep 5:  
dinsdag 21 december van 16:00-17:00 uur 

• Discoschaatsen alle leeftijden: 
woensdag 22 & donderdag 23 december van 16:00-17:00 uur 

• Vrij schaatsen: woensdag 22 december van 13:00-16:00 uur en 
donderdag 23 december van 15:00-16:00 uur 

Even genoeg geschaatst? Dan kun je lekker knutselen aan de knutseltafel. Maak 
wat moois voor thuis of hang je knutselwerkje in de winterwensboom op het 
schoolplein.  
 
Honger of dorst van het schaatsen of knutselen? Ga dan snel langs de 
‘foodcorner’ waar je kunt genieten van een chocomel en een wafel.  
 
Richtlijnen 
In verband met de coronamaatregelen mogen we vanuit school maar een beperkt 
aantal kinderen tegelijk op de schaatsbaan/ het schoolplein toelaten. We zullen 
daarom gaan werken met tijdsblokken. Inschrijven voor een tijdsblok kan aan de 
schoolpoort. Je ziet dan gelijk wanneer er nog plaats is en bent na inschrijving 
verzekerd van een plekje. Kinderen mogen ook gewoon langskomen, het kan 
alleen zijn dat ze dan even moeten wachten. 
De overige maatregelen, thuisblijven met klachten en 1.5 meter, blijven ook 
gelden. Onder schooltijd is er toezicht door de leerkrachten, na schooltijd door de 
oudervereniging. We willen benadrukken dat schaatsen, ook i.h.k.v. corona, op 
eigen risico is.   
 
Sponsors bedankt! 
We willen alle sponsors heel erg bedanken. Maar hulp is nog steeds welkom. 
Dus wil je ook een steentje bijdragen aan Genhout On Ice? Mail dan naar 
elianependers@hotmail.com. Ook voor andere vragen kun je terecht op 
bovenstaand e-mailadres.                                  

mailto:elianependers@hotmail.com
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Tot snel bij Genhout On Ice! 

*Indien het kabinet besluit om de scholen week 
51 te sluiten, dan zijn wij helaas genoodzaakt om 
Genhout On Ice te verplaatsen naar januari of 
februari. Hierover t.z.t. meer informatie.    
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G.K.Z. ST. HUBERTUS 
We werden enkele weken geleden blij verrast middels een mail van Harrie 
Waelen (voorzitter Sint Hubertus-Kunstcentrum) waarin hij aangaf dat het 
Kunstcentrum een orgel voor ons koor wilde aanschaffen. In de nieuwsbrief 
Infomeel (december 2021 - nummer 122) staat dat zij dit doen als een uiting van 
hun grote waardering voor ons koor. Inmiddels hebben wij samen met Harrie bij 
een toonaangevend bedrijf (Joh.DeHeer te Sliedrecht) meerdere orgels bekeken 
en hebben onze keuze op Johannes de Heer III - klassiek orgel laten vallen. Met 
ingang van 11 december as. kunt u van de klanken van dit nieuwe orgel 
"genieten". Wij spreken uiteraard onze grote dank uit richting Kunstcentrum welk 
ons deze geweldige aanwinst heeft bezorgd.  
Bestuur en leden G.K.Z. St.Hubertus 
 
SJRAVELNUUTS 
 
Oproop Sjravelkezèt 2022 
Ondanks dat 't Carnavalssezoen op losse sjroeve sjteit is 
ôzze redaktie vasberaoje om ûch weer te laote lache en geniete van de 49e 
edisie van de Sjravelkezèt. 't Zal kommend jaor weer 'n biezönjere edisie waere, 
woo in v'r met name väöl sjieke momente van vreuger zichbaar wille make mèt 
foto's en anekdotes. V'r kinne ûch hulp altied good gebroeke, want geer maakt 
jeker jaor weer de meis hilarische momente mèt. Höb g'r dus 'n foto en verhäölke 
van vreuger oet de auw dwaos? Sjtuur deze dan 
nao krantsjravelaire@gmail.com en wae wèt maakse auch nog kans op sjieke 
prieze. Uiteraard is 't auch weer meugelik om sjtökskes (biev. Raojfoto's) in te 
sjture euver van alles en nog get wat aafgelaupe jaor in Genhout gebeurde. Alle 
leuke inpoet is van harte welkom. Alvas bedank! 
 
Helaas gein Sjravelwaffele 
't Besjtuur van CV de Sjravelaire haet besjlaote om dizze winter gein 
Sjravelwaffele te gaon verkaupe in Genhout. 't Succes van de aktie (veurig jaor) 
waor sjus 't perseunlikke kontak bie de luu aan de veurdeur of in hoes. 
Aangezeen de corona-pandemie noe nog ummer sjpeelt en aafgelaupe periode 
auch de neudige Sjravelaire en Sjravelairinnekes haet geraakt (väöl mjae dan 
veurig jaor rond dizze tied), zin v'r van meining dat 't neet versjtendig is om dees 
aktie in dizze tied te organisere. Hiël erg jaomer, want v'r hauwe nao geweldige 
reakties alweer alles in de sjtiegers sjtaon, mer in dees situatie is het neet angesj. 
 
Carnavalssezoen 2021/2022 
V'r kriege väöl vraoge euver 't al dan neet doorgaon van ôs aktiviteite in 
jannewarie en fibberwarie, bieveurbeeld ôs Zittinge op 7 en 8 jannewarie. Helaas 
is op het moment van dit sjrieve (13 december) nog onvoldoende duudelik om 
mèt zekerheid te zègge wie 't sezoen 2021/2022 vervolgd wurt. V'r hauwte ûch 
natuurlik zo good en sjnel meugelik op de heugte, onger andere via Oos Nuuts 
en ôzze Facebook-pagina. 
 

mailto:krantsjravelaire@gmail.com
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