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59e JAARGANG NO.9                                                         vrijdag 17 maart 2023  
 
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. 
 

Velen willen leven zonder oud te worden, 

maar worden oud zonder te leven. 

 

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   VRIJDAG  17 MAART 2023 T/M  ZONDAG 2 APRIL 2023 

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. 
  
Vrijdag   17 maart: rondbrengen ziekencommunie. 
                                19:00 uur Toediening van het H.Vormsel door Mgr.de Jong. 
 
Zondag  19 maart: 4e zondag van de vasten. VRIENDENVIERING. 
                                10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Dameskoor Belcanto  
                                Resonance uit Valkenburg aan de Geul. 
                                Intenties:  Jo Stassen (verjaardag). 
Dinsdag 21 maart: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag  26 maart: 5e zondag van de vasten. ANTONIUSMIS. 
                                10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Fanfare St. Antonius. 
                                Intenties: voor de overleden leden van Fanfare St. Antonius, 
                                Tiny Slangen-Tijssen (jaardienst). 
Dinsdag 28 maart : 10.00 uur H. Mis in de sacristie 
Zondag    2 april:    Palmzondag. Wijding van de palmtakken. 
                                10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                                Intenties: Lea Schulkens als 1e jaardienst en overleden  
                                familieleden en een bijzondere intentie. 
 
Weekdienst:  19 mrt..  t/m  25 mrt :  kapelaan Stefan 

                       26 mrt.   t/m    1 apr.:  kapelaan Charles 

 
De Vormelingen: 
Benjamin Beckers            Op de Aks 6 

Josje Hornesch                Grootgenhouterstraat 2 

Joanie Habets   Grootgenhouterstraat 78 

Nikki Janssen   Past.Hutschmakersstraat 36 

Cyriel Limpens   Op den Hoogenboom 11 

Robin Limpens   Op den Hoogenboom 11 

Teun Meulenberg  Hoogland 38 

Xavi Smits   Looiwinkelstraat 45 a Spaubeek 

Yasmine Thijssen  Hubertusstraat 3 

Hannah Tijssen   Grootgenhouterstraat 42 

Tess van der Linden  Grootgenhouterstraat 1 

Gwenethy Vranken  Hoogland 9 

Elza Eurlings   Schimmert 
Lars Grond   Schimmert 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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Documentaire over oud-pastoor  
van Oss op TV 

Filmmaakster Gabrielle Provaas uit 
Schimmert heeft een documentaire gemaakt 
over de voormalige pastoor van haar dorp. De 
film met de titel ‘Meneer pastoor’ gaat 
komende week in première en wordt eind 
deze door de EO op televisie uitgezonden. 
Ruim veertig jaar stond pater montfortaan 
John van Oss (83) aan het roer van de 

parochies van Schimmert en Genhout. Inmiddels is hij met emeritaat. Hij is onder 
andere opgevolgd door de confraters Stefan Musanai en Charles Leta. Ze zijn niet 
alleen zo’n vijftig jaar jonger, maar ook geboren en getogen op het tropische eiland 
Flores in Indonesië. De opvolging heeft flink wat voeten in de aarde gehad. De 
EOdoc ‘Meneer Pastoor’ brengt deze bijzondere wisseling van de wacht in 
beeld.  Pastoor van Oss, die ook bekendheid geniet vanwege zijn indrukwekkende 
verzameling kerststallen, is zeer geliefd en niet eenvoudig te vervangen. Het valt 
hem zwaar om na al die jaren afscheid te nemen van zijn rol en de zorg voor zijn 
dorpsgenoten. De Indonesische paters Stefan en Charles moeten het vertrouwen 
zien te winnen van het hechte kerkdorpje. Ze hebben er een hele kluif aan om naast 
het Nederlands óók het Limburgs dialect onder de knie te krijgen. Het plotselinge 
uitbreken van de coronacrisis draagt ook niet bij aan een soepele overdracht. 
Wereldkerk 
Dat het juist twee paters uit Indonesië zijn die meneer pastoor opvolgen, is 
historisch gezien bijzonder. Vanuit talloze kerkdorpen, zoals Schimmert, werden 
Nederlandse paters in de vorige eeuw jarenlang uitgezonden naar verre 
bestemmingen als Indonesië. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid: christenen 
vanuit de rest van de wereld kleuren steeds meer het christendom in het 
geseculariseerde Nederland. Nederland als zendingsland dus. 
Geboortegrond 
Filmmaakster Gabrielle Provaas, geboren en getogen in Schimmert, keerde voor 
deze documentaire terug naar haar geboortedorp. Ruim twee jaar lang volgde ze 
de hoofdpersonen en de kerkelijke vrijwilligers om hen heen. Op kleurrijke wijze 
brengt ze haar Limburg in beeld: vol heuvels en glooiende velden, kerkjes en 
blaaskapellen, met carnaval en een processie.   
Hartverwarmend 
Margit Balogh, hoofdredacteur EOdocs: “De documentaire Meneer Pastoor roept 
een beeld op van een kleine, overzichtelijke wereld, waar iedereen elkaar kent en 
met elkaar meeleeft. De betrokkenheid van de pastoor bij de inwoners van een klein 
dorp in Limburg laat zien wat een kerk kan betekenen in een samenleving.”  
‘Meneer Pastoor’ is een film van Gabrielle Provaas, en een coproductie van Tomtit 
Film en de EO, met steun van het Limburg Film Office en het Nederlands Filmfonds. 

De documentaire wordt op 30 maart om 22.15 uur door de EO 
uitgezonden op NPO 2. 
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POTGRONDACTIE FANFARE ST. ANTONIUS 
  
Sinds enkele jaren organiseert Fanfare St. Antonius uit Genhout met succes een 
potgrondactie. Ook dit jaar kunnen de inwoners van Genhout, Kelmond en Geverik 
weer profiteren van deze actie waarbij de potgrond huis-aan-huis wordt 
aangeboden. 
 
Op zaterdag 18 maart zullen leden van onze fanfare vanaf 10.00 uur huis aan huis 
potgrond verkopen in de dorpen Genhout, Kelmond en Geverik. 
De aangeboden Asef-potgrond is van RHP-kwaliteit, dwz: 
Perfecte kwaliteit, hoogwaardig, schoon en vrij van schadelijke bodemziekten en 
virussen. Hiermee bent u verzekerd van weelderige en kleurrijke resultaten. 
  
De zakken hebben een inhoud van 40 liter en kosten € 7,50 per zak. 
Voor 3 zakken betaalt u slechts € 22,00. 
Betaling alleen mogelijk met contant geld. 
  
Voor meer informatie of grotere bestellingen vanaf 10 zakken kunt u contact 
opnemen met Sandra Gorissen, tel: 06-20863432. 
Graag tot ziens op 18 maart !          Fanfare St. Antonius Genhout 
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V R I E N D E N V I E R I N G  zondag 19 maart 2023 in de Sint Hubertuskerk 
te Genhoutaanvangstijd 10.00 uur 

m.m.v. dameskoor Belcanto-Resonance uit Valkenburg aan de Geul 

 

 
In 1990 hebben enkele dames als 'Geulklankdochters' gezongen op de revue ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Mannenkoor Geulklank uit 

Valkenburg. Ze hadden de smaak te pakken en zo ontstond het 
koor Resonance. Enkele jaren later fuseerde het koor met het 
dameskoor Belcanto. Als naam voor het nieuwe koor werd 
gekozen voor een samenvoeging van beide koornamen : 
Belcanto-Resonance [letterlijke betekenis:  
samengaan van mooie klanken].   

 
Dameskoor Belcanto-Resonance [Valkenburg aan de Geul] bestaat uit ongeveer 
25 dames uit Valkenburg en omstreken, en staat onder leiding van dirigent/ pianist 
Levon Leonard. Het repertoire van het koor bestaat uit Nederlandstalige liedjes, 
Engelstalige liedjes, dialectliedjes en wereldmuziek. Daarnaast omvat het 
repertoire van het koor ook kerkliederen voor het opluisteren van missen. 
 

Na afloop van de vriendenviering  
is er gelegenheid tot koffiedrinken in de kerk.  

U bent van harte uitgenodigd. 
 
 

 



6 
 

ZONDAG 26 MAART KINDERWOORDDIENST BIJ BEZOEK LICHTKONINGIN 

Op zondag 26 maart bezoekt onze Beekse lichtkoningin de Hubertuskerk en wij 
zullen haar samen met hopelijk veel kinderen ontvangen. 
Speciaal worden de communicanten van dit jaar 
uitgenodigd, maar natuurlijk zijn alle kinderen van harte 
welkom. Onze mini-lichtkoningin zal haar lichtje doorgeven 
aan Laura, zodat het voor veel mensen in Beek zal kunnen 
schijnen. Tot zondag 10.00 uur in onze  
St. Hubertuskerk. 
Tonny, Rian en Marie-José 

Zondag 2 april stellen de communicanten zich voor aan de parochie, ook dan 
zullen wij als kinderwoorddienst weer aanwezig zijn. 

 

Hallo dames, 
Onze vereniging is alweer een tijdje onderweg in 2023 en wij als 
bestuur zijn blij dat we weer mogen samen komen: in januari 
heeft onze ledenvergadering plaatsgevonden en in februari 

hebben wij als activiteit het kassjpek-kienen georganiseerd met als thema rood-
geel-groen.  
Dames die interesse hebben in onze vereniging en die het leuk vinden om andere 
vrouwen te ontmoeten en samen gezellige activiteiten te ondernemen, roepen wij 
op om zich aan te melden als lid!!!  
Tevens doen wij een oproep voor dames die interesse hebben in een 
bestuursfunctie: graag roepen wij dames op om mee te denken, mee te besturen 
en vooral om mee te organiseren voor onze trouwe leden van ZijActief afdeling 
Genhout 
Ga naar onze site https://www.zijactieflimburg.nl/afdeling/genhout/ voor meer 
informatie over onze damesvereniging.  
We houden de dames van Genhout én daarbuiten graag ACTIEF! 
Bestuur ZijActief 
 
FANFARENIEUWS 
Beste lezer, 
Na het prachtige galaconcert op 18 juni 2022 heeft fanfare St. Antonius weer een 
heel nieuw muziekprogramma samengesteld en een nieuwe activiteitenplanning 
gemaakt. 
De eerstvolgende activiteit waar we onze nieuwe muziek ten gehore zullen brengen 
is tijdens de mis op zondag 26 maart in de St. Hubertuskerk in Genhout. 
Vervolgens kunnen jullie genieten van onze mooie muzikale klanken tijdens ons 
voorjaarsconcert op zaterdag 1 april. Wij zullen u weer trakteren op een avond met 
diverse soorten muziek. Dit concert zal gehouden worden in Gasterie Genhout Treft 
in Genhout om 19.00 uur (gratis entree, vrije gave). 
We nodigen u uit om er samen met ons weer een gezellige, muzikale avond van te 
maken.  Graag tot ziens !!                                      Fanfare St. Antonius Genhout 

https://www.zijactieflimburg.nl/afdeling/genhout/
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LEDENVERGADERING COÖPERATIE BURGERINITIATIEF GENHOUT   
 
De Coöperatie BurgerInitiatief Genhout houdt 
een ledenvergadering op maandag 27 maart in de 
Gasterie Genhout Treft. Aanvang 20.00 uur. 
 
Op de agenda staan onder meer: 

• de projecten, waaronder de keuze van de locatie 
voor de Dorpsgaard; 

• de relatie tussen de Coöperatie en de Stichting Gemeenschapshuis 
Genhout; 

• het financieel jaarverslag van de Coöperatie en de begroting 2023; 

• de Stichting Genhout Samen die nu als werkgroep van de Coöperatie 
functioneert. 
 

  

FANFARE NIEUWS 
 

Beste toekomstige fanfare muziekvrienden. 
Zoals jullie misschien al weten zijn de muzieklessen van de fanfare weer begonnen. 

Deze muzieklessen zijn bedoeld voor alle jeugdigen van Genhout, ook voor  
leerlingen die niet op de basisschool van Genhout zitten. 

Eerst wordt er een gesprek aangeboden en schept verder geen verplichtingen. 

Lessen en muziek instrumenten: slagwerk, saxofoon en klein koper (trompet en 
bugel) worden door de fanfare aangeleverd. 

Voor verdere info contact opnemen met:Pascal Goessens 06-53780936 

Ger Franssen 06-42978185 

 

 
PAASEIEREN : AKTIE VOOR ONZE FANFARE 

Het dames comité van de fanfare St. Antonius zal vanaf maandag 3 april a.s. bij 
U aanbellen voor de jaarlijkse verkoop van vrolijk gekleurde paaseieren. Vooraf 
bestellen kan ook, bel dan naar 046 4370551 (Tiny Vincent). De bestelde eieren 
worden dan op een van de boven genoemde dagen bij U thuis bezorgd. 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 in Genhout alvast een vrolijk Paasfeest toe.  

10 eieren gekookt , mooi geverfd en thuisgebracht voor 4 euro.  
                             Dames comité Fanfare St. Antonius 
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AGENDA 2023 
17 mrt        Toediening van het H. Vormsel door Mgr. De Jong 
18 mrt        Potgrondactie Fanfare St. Antonius 
19 mrt       Vriendenviering met Dameskoor Belcanto Resonance  
       14.00 uur Opening Expositie Beelden met een verhaal 
27 mrt       Ledenvergadering Cooperatie Burgerinitiatief Genhout 
30 mrt        Uitzending film Meneer Pastoor KRO om 22.15 uur 
  8 april       Paasactiviteit GSV’28 
16 april       14-17 uur; Kunstexpo kerk Genhout: “Beelden met een verhaal” 
21 mei        14-17 uur; Kunstexpo kerk Genhout: “Beelden met een verhaal” 
18 juni        14-17 uur; Kunstexpo kerk Genhout: “Beelden met een verhaal” 

 2 t/m 4 juni  Feestweekend GSV’28 

15 juli 14-17 uur; opening expositie Gene Eggen in kerk Genhout 

2 en 3 sept. Feestweekend Genhout Samen 

16 en 17 september BoereBlaosFestijn Kleingenhouterstraat 42, te Kleingenhout. 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
Week 9 
FC Geleen-Zuid 1 – GSV’28 1    1-2 
GSV’28 2 – FC Hoensbroek 2    2-2 
Geulsche Boys 2 – GSV’28 3    2-3 
Born ZVV 2 zaal – GSV’28 1 zaal   1-4 
GSV’28 vets – RKUVC vets    3-2  
 
Week 10 
GSV’28 1 – RVU 1     2-0 
GSV’28 wint voor het eerst in 7,5 jaar 4 keer op rij! Een dik verdiende 2-0 
overwinning op RVU die hun 5e plaats moeten afstaan aan ons vlaggenschip. 
Voor rust gebeurde er niet veel. RVU kreeg de betere kansen, maar maakte deze 
niet af. GSV’28 ging aan de thee en scoorde een kwartier na rust de openingstreffer: 
het eerste doelpunt van Raymond Frijns na uitstekend kopwerk van Thom Brinkhof. 
Met nog 10 minuten te spelen werd Milan Koetsier gevloerd in de 16: strafschop. 
Een uitzondering, want Marco Thoma miste. Ook de rebound ging mis. Een minuut 
later lag de bal toch in het netje. Mark Hoedemakers kreeg de bal via Maikel de 
Groot en werkte deze vakkundig af. 
De resterende speeltijd waren de Rothemnaren lamgespeeld. GSV’28 hield stand 
en hield weer de nul. De vierde overwinning op rij; een belangrijke, want alle 
concurrenten wisten ook te winnen. 
s.v. Laar 2 – GSV’28 2     1-1 
GSV’28 1 zaal – De Gastronoom 6 zaal   1-12 
 
Programma senioren  
Week 11 
Wo 15 mrt. 19.45 uur GSV’28 VR1 – Chevremont VR1 
Za 18 mrt.  19.30 uur GSV’28 1 zaal – ZVV Awt-Gelaen 3 
Zo 19 mrt. 11.30 uur Bekkerveld 2 – GSV’28 2 
  12.00 uur GSV’28 3 – S.V. Argo 2 
  14.30 uur Geusselt Sport 1 – GSV’28 1 
 
Week 12 
Za 25 mrt.  17.00 uur GSV’28 vets – Caesar vets 

18.00 uur ZV MBC’13 2 zaal – GSV’28 1 zaal  
Zo 26 mrt. 12.00 uur GSV’28 2 – Veritas 2 
  12.00 uur VV Alfa Sport 4 – GSV’28 3 
  14.30 uur GSV’28 1 – Sittard 1 
 
Uitslagen jeugd 
Week 10 
S’mmert/GSV’28 JO17-1 – SHH JO17-3  6-0 
SJO Krijtland JO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-2 1-0 
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Sporting Heerlen JO12-1 - S’mmert/GSV’28 JO12-1  Afg. 
FC Geleen Zuid JO12-3 - S’mmert/GSV’28 JO12-2 Afg. 
 
Programma jeugd 
Week 11 
Za 18 mrt. 08.45 uur FC Geleen Zuid JO7-3 - GSV’28/S’mmert JO7-1 
  09.05 uur Sittard JO7-5 - GSV’28/S’mmert JO7-1 
  09.25 uur GSV’28/S’mmert JO7-1 – RKUVC JO7-1 
  09.30 uur Caesar JO8-1 - GSV’28/S’mmert JO8-2  
  10.00 uur GSV’28/S’mmert JO9-2 – VV Zwentibold JO9-2 
  10.00 uur GSV’28/S’mmert JO8-1 – vv Maastricht West JO8 
 

10.00 uur GSV’28/S’mmert JO9-1 – Leonidas – W JO9-1 
10.00 uur S’mmert/GSV’28 JO10-1 – FC Hoensbroek JO10 

  10.15 uur Voerendaal JO12-2 - S’mmert/GSV’28 JO12-2 
  11.30 uur S’mmert/GSV’28 JO12-1 – Rood Groen/LVC JO12 
  12.00 uur GSV’28/S’mert JO15-1 – Sportclub Jekerdal JO15 
  13.00 uur S’mmert/GSV’28 JO15-2 – Kerkrade-West JO15-1 
  15.00 uur S’mmert/GSV’28 JO17-1 – Bekkerveld JO17-3 
 
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 
08-04   Paasactiviteit 
15-04   Meerpaalavond 
26-04   Vrijwilligersavond 
20-05   John Brands Veteranentoernooi 
02-06 t/m 04-06  Feestweekend 
09-06 t/m 11-06  Voetbalkamp 
01-09   De Aftrap 
2-3 -09   Tentfeesten Genhout Samen 
 
Kijk voor meer nieuws en wedstrijdverslagen op www.gsv28.nl! 
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