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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.
Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Ger Franssen 046-4373151 of 06-51773235
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 NIEUWS; VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT GEEN OOS NUUTS
In de volgende kalenderweken verschijnt er geen OOS NUUTS; week 27, 29, 31,
32, 33,34 (vakantieperiode), 36 (= begin september). U kunt dus wel teksten,
advertenties en berichten aanleveren op de volgende maandagen; 6 juli, 20 juli,
24 augustus en vervolgens tot nader bericht.
Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Taalhumor:
Kieskeurig = tand in goede staat
Rijtuig = boeven op een rij
Kaarsrecht = recht om kaarsen te maken

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Hubertus – Genhout (Beek Lb.)
zoekt:
Organist M/V
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website en/of Mevr.
Marian Michon-Hautvast, Grootgenhouterstraat 120, 6191 NW Beek.
046-4377881/06-54688194 Email: m.michon@hotmail.com
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 28 JUNI T/M ZONDAG 5 JULI 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 28 juni: Dertiende Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis voor max. 30 personen.
Intenties: Philomena Cuypers (gest. jaardienst)
Zondag

5 juli: Veertiende Zondag door het jaar.
9:30 uur H. Mis voor max. 100 personen.
Intenties: Wiel Pinxt, Ouders Pinxt-Gottschlich en dochter
Ingeborg.
In de kerk blijft gelden; 1,5 meter afstand houden, handen wassen en als je
verkouden bent beter thuisblijven. Hoesten en niezen in de elleboog en
gebruik papieren zakdoekjes.
Twee vrijwilligers zullen u een plaats aanwijzen in de kerkbanken.
Echtparen, gezinnen en huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings 06-83656519
Bestelde misintenties en gestichte H. Missen zullen zo veel mogelijk in
overleg met de familie hernomen worden.
Vanaf 1 juli zullen max. 100 personen toegelaten worden in de H. Missen.
HET IS WEER TIJD VOOR “OOS NUUTS”
“Alle dan mèr! “
Fijn dat we nog altijd op deze manier met elkaar kunnen “praten”.
Dan zie je pas hoe kostbaar een parochieblad is.
We hebben al drie keer met elkaar kunnen vieren in de kerk.
Het aantal mensen is niet groot, maar wel bemoedigend.
We halen de dertig ongeveer.
Vanaf 1 juli wordt het met 100 man, tenminste…
We wachten rustig af.
We hopen van harte dat alles weer gewoon wordt.
Ik merk dat in Genhout veel mensen bezig zijn met de gemeenschap.
Gelukkig!
De tijden zijn veranderd.
Het gaat om het geluk van de mensen die er wonen.
In de loop der jaren is er heel veel veranderd.
Vroeger ging het alleen om de kerk.
Nu gaat het om het geluk van de mensen en de kerk mag daarin meewerken.
We moeten er samen iets moois van maken.
Ik hoop dat we samen het geluk mogen vinden.
God zij dank en… jullie natuurlijk!
Pastoor
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NIEUWSBERICHT
nummer 3 / juni 2020

Vrijdag 19 juni jongstleden ontvingen wij het droevige nieuws, dat de vader van
kapelaan Charles plotseling is overleden aan een hartaanval. De vader van
kapelaan Charles is 62 jaar geworden. Kapelaan Charles is inmiddels afgereisd
naar zijn geboorteland Indonesië, alwaar hij 4 weken zal verblijven. Wij condoleren
kapelaan Charles, zijn moeder en zijn familie. Wij hopen dat zij veel troost bij
elkaar mogen vinden.
Onlangs hebben wij het bericht ontvangen, dat May Bemelmans gaat stoppen als
organist van onze Hubertuskerk. Wij betreuren dit besluit, maar anderzijds
respecteren wij uiteraard de beslissing van May. Wij bedanken May voor zijn
jarenlange inzet als organist voor het gemengd kerkelijk zangkoor en voor de
prettige samenwerking met het pastoraal team en het kerkbestuur. Wij wensen
hem alle goeds en vooral een goede gezondheid.
Zoals u wellicht reeds vernomen en ook begrepen heeft, gaan dit jaar op zondag
28 juni aanstaande de Sacramentsprocessie en het tuinfeest niet door, dit
vanwege de coronacrisis. Dit is bijzonder jammer, maar het is niet anders. Wij
hopen dat het volgend jaar weer alles normaal is en dat dan de processie en het
tuinfeest gewoon weer doorgang zullen vinden.
Op woensdag 24 juni worden [zijn] de twee nieuwe bestuursleden van het
kerkbestuur van onze parochie – Collin Vermoesen en Huub Gorissen – in de SintDionysiuskerk te Schinnen officieel beëdigd als bestuurslid door deken Jack
Honings van het dekenaat Schinnen. Wij wensen hun veel succes in hun functie
als bestuurslid van het kerkbestuur.
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NIEUWS VAN G.K.Z. ST. HUBERTUS
Wij willen u van een tweetal zaken op de hoogte brengen; beide bezorgen ons
nogal wat problemen.
Ten eerste werden wij afgelopen weekend negatief verrast door het bericht dat
onze organist heeft besloten met onmiddellijke ingang te stoppen bij ons koor.
Temeer is dit voor ons een probleem, want in deze tijd (Corona-virus!) hebben wij
onze contacten en overlegsituaties al tot het hoogst noodzakelijke beperkt, terwijl
dit (door het hiervoor beschreven probleem) toch op korte termijn aangepakt zal
moeten worden. Zoals u heeft gemerkt zijn wij de afgelopen maanden niet actief
geweest en zullen wij ook de komende tijd geen eucharistievieringen kunnen
opluisteren. Vanaf begin maart hebben er ook geen repetities plaatsgevonden.
Sowieso waren de richtlijnen van de overheid hieromtrent heel duidelijk en als
bestuur vonden en vinden wij het onverantwoord om deze te laten plaatsvinden
daar nogal wat leden tot de risicogroep behoren.
De tweede “zaak” heeft betrekking op onze jaarlijkse donateursactie. Deze zou dit
jaar plaatsvinden van 29 juni as. tot en met 4 juli as. Vergunning van de gemeente
was al verleend (aanvraag heeft reeds afgelopen najaar plaatsgevonden!), maar
ja, toen werden wij verrast met de uitbraak van het Corona-virus. Dus langs de
deur gaan om de enveloppen op te halen zit er niet in. Enerzijds willen wij onze
leden, die hieraan normaal gesproken meedoen, niet aan een besmetting
blootstellen en omgekeerd denken wij dat onze donateurs dit ook bezwaarlijk
zouden vinden. Wij willen toch uw medewerking vragen, want terugkijkend naar de
afgelopen jaren, heeft ons koor toch een warme plek in uw hart gehad gezien de
gulle gaven die wij mochten ontvangen. Daarom willen wij uw medewerking vragen
om toch aan de donateursactie “mee te doen”. Bij deze uitgave van Oos Nuuts
vindt u de gebruikelijke envelop, waarin u uw donatie kunt doen. Deze envelop kan
vervolgens worden afgegeven (in de brievenbus!) bij: Marian Michon
(Grootgenhouterstraat 120), Harrie Maas (Printhagenstraat 8), Thea Henssen
(Hubertusstraat 72, of Louis van Dick (Hoogland 22). Een tweede mogelijkheid is
uw donatie over te maken op onze bankrekening (Rabobank – t.n.v. GKZ St.
Hubertus – IBAN NL36RABO0102862281) onder vermelding “donatie 2020”.
Waar uw voorkeur naar uitgaat is voor ons onbelangrijk, maar wij zien uw steun
voor ons koor heel graag tegemoet. Alvast bedankt voor uw medewerking in deze.
Tot slot: wij hopen na de zomervakantie weer te kunnen starten met onze
repetities, maar volgen de richtlijnen van de overheid en houden derhalve de
ontwikkelingen nauw in de gaten. Zodra meer bekend is, laten wij dat weten
(tip: houdt onze website in de gaten). Wij kijken er zelf ook naar uit - om zoals
vanouds - weer de eucharistievieringen te kunnen opluisteren.
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus.
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G for G NIEUWSFLITS
Beste allemaal,
CORONA in GAMBIA
Ook in Gambia hebben ze last van het Corona virus. In het land is een totale
LOCK DOWN van kracht. Dus geen school, geen vakantiegangers want de hotels
zijn gesloten, dus ook geen werk voor velen, waaronder onze vrienden. Echter in
Gambia hoeven ze niet aan te kloppen bij de overheid voor een vergoeding. Zij
krijgen helemaal niets.
Wij hopen dat jullie ons kunnen helpen met het verzenden van de nodige
goederen, zoals eerder werd genoemd:
1. Schriften, pennen, potloden (geen stiften drogen te snel uit),
kinderleesboekje het liefst ook Engelstalige (er wordt namelijk in het
Engels les gegeven), liniaal etc.
2. (Sport)Kleding, babykleding, kinderkleding, heren- en dameskleding.
Geen dikkere winterkleding, jassen etc maar ook geen dameslaarzen
en schoenen met een hogere hak.
3.

(Sport)schoenen en slippers/sandalen.

4. Paracetamol, maandverband, tandpasta en tandenborstels,
douchegel, deodorant sprays;
5. Etenswaren zoals spaghetti, macaroni etc; koffie, thee, suiker, blikken
groenten enz. maar niets in glazen potten aub.
Jullie kunnen op ieder moment de goederen naar ons komen brengen en plaatsen
op de oprit onder de carport tegen de garagedeur aan. Indien mogelijk in een grote
bananendoos. (ons adres is Pastoor Hutschemakersstraat 15, tel:. 046-4370963).
Per doos of vuilniszak betalen wij nu €5,00 transport kosten. Wij hopen dat jullie
ons hierin blijven ondersteunen. Donaties (blijven welkom) en bijdragen per doos
(dit kan ook in een enveloppe bij ons in de brievenbus over te maken op bankrek:.
NL09 RABO 0301010196 t.n.v. F. Graman o.v.v. GAMBIA.
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.
Ellen en Frank Graman
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GSV’28 NIEUWS
GSV’28 Terug in de tijd
In deze voetballoze tijd kijken we graag terug naar de successen van GSV’28 in
het verleden. Op onze website www.gsv28.nl kunt u verslagen vinden over onder
andere de kampioenschappen van GSV’28 in 1985, 1992 en 1993. Maar ook de
herinneringen aan recentere kampioenschappen van GSV’28 2, GSV’28 3 en
GSV’28 VR1 worden weer opgehaald. De verslagen zijn uiterst interessant om te
lezen en ook foto- en zelfs beeldmateriaal zijn aanwezig om even terug in de tijd te
gaan naar die mooie successen. Kijk dus vooral eens op onze website onder het
kopje ‘Wedstrijdverslagen’!
OUD IJZER
Zelfs in deze tijd kunt u nog altijd uw oude metalen (accu’s, TV, computers,
witgoed, kabels en alle elektrische apparaten), maar ook oud frituurvet en alle
plantaardige oliën (in goed gesloten verpakking in groene container) inleveren. U
kunt hiervoor niet terecht op het Jean Nijsten Sportpark, maar u kunt wel een
afspraak maken om uw spullen op te komen laten halen. Bel voor het maken voor
een afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.00-18.00 uur).
Alvast hartelijk bedankt!
Activiteiten
Za 27-06
NL-doet
Za 27-06 t/m Za 04-07 Zomerklusweek
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