OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl

:

55e JAARGANG NO.31

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 20 september 2019

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 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.

Spreuk van de week: Wees jezelf, er zijn genoeg anderen.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 22 SEPT. T/M ZONDAG 29 SEPT. 2019
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 22 sept.: Vijfentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H.Mis opgeluisterd door Gregoriaanse Schola
Intenties: Jos van Es (gest.jaardienst),
Tiny Vonken-Frusch en Fam.Willem Senden (jaardienst)
Dinsdag 24 sept.: 9:30 uur Dinsdag in de week 25 door het jaar.
Intenties: H.Mis tot intentie van de gever.
Zondag 29 sept.: Zesentwintigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H.Mis opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk
Zangkoor St.Hubertus.
Intenties: Jean Luijten (jaardienst),
Overl. ouders Henssen-Lenaerts (jaardienst).

LITURGIE VAN HET WEEKEND:
De profeet waarschuwt de rijken die de kleinen onderdrukken.
En in het evangelie lezen we: Niemand kan twee heren dienen.

MISDIENAARS
zondag 22 september 09.30 uur Myrthe Vonhögen en Benthe Vonhögen
zondag 29 september 09.30 uur Annemieke Hermens en Milou Kubben
zondag 6 oktober
09.30 uur Renée Tijssen en Hannah Tijssen

Thea 4376311 of 06-83656519

H.Missen:
In de maanden september, oktober en november zal er elke zondag
een Drie-heren-mis zijn d.w.z. met Pastoor, Pater Stefan en Pater
Charles.
Alleen op zondag 13 oktober en 10 november zal er nog een woordcommuniedienst plaatsvinden.
Vanaf 1 december is er elke zondag een Hoogmis.
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IN MEMORIAM
Truus Pinxt-Gottschlich,1938-2019.
Truus werd geboren in Geleen. Zij trouwde met Jacques Pinxt en ze kwam in
Genhout wonen. Daar werden hun kinderen geboren: Jacqueline en Ingeborg.
Maar helaas, Ingeborg moesten ze als kind afgeven door een ongeluk.
Een groot verdriet voor de ouders en haar zus.
Op 6 augustus 1994 moest ze afscheid nemen van haar man Jacques.
Het was een lange lijdensweg.
Truus deed alles om haar man te redden, maar er was geen redden aan.
Niet voor niets staat er boven zijn gedachtenisprentje: “Ik ben altijd bij jullie”.
Intussen had Jacqueline haar winkel in Beek weggedaan.
Ze gingen samen in Elsloo wonen. Daar heeft Truus een fijne tijd gehad.
Ze was trots op haar twee kleinzoons Jacky en Harry.
Plotseling en onverwacht is ze van ons heen gegaan.
Op haar gedachtenisprentje lezen we:
“herinneringen worden gekoesterd,
Soms met een lach, soms met een traan.
Maar vertrouw erop dat er een tijd komt,
dat het ook weer beter zal gaan.
Woorden kunnen een steun zijn
maar ’t is de tijd die het verdriet verzacht”
Ons meeleven gaat uit naar de familie.
Moge God onze dierbare geven: Licht, rust en vrede.
G.K.Z. St. Hubertus
Rabo Clubsupport 2019 (voorheen Rabobank Clubkas Campagne) zit er aan te
komen. In de stemperiode van vrijdag, 27 september 2019 tot en met vrijdag, 11
oktober 2019 kunt u uw stem uitbrengen. Als u lid bent van de Rabobank (in de
regio Rabobank Zuid-Limburg West) kunt u 5 stemmen uitbrengen met maximaal 2
op één vereniging. Dit betekent dat u op onze ‘eigen’ vereniging dus 2 stemmen
kunt uitbrengen. Om de Genhoutse gemeenschap zoveel mogelijk te laten
profiteren van deze campagne stellen wij voor uw overige (3!) stemmen op een
andere Genhoutse vereniging uit te brengen. Uiteraard zien wij uw steun in deze
ook voor onze vereniging graag tegemoet! Alvast bedankt hiervoor.
Dan willen wij u attenderen op de verkoop van kaarten voor diverse gelegenheden
(rouwkaarten, maar ook voor diverse feestelijkheden). De kaarten worden door
enkele bestuursleden gemaakt en zijn verkrijgbaar bij Marian Michon
(Grootgenhouterstraat 120). Ook zijn ze te koop tijdens onze wekelijkse repetitie
op vrijdagavond in OBS De Kring. Dus, interesse, kom eens langs bij een van de
“verkooppunten”.
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus
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ACTIVITEITEN IN 20319-2020

06 oktober
20 oktober

Concert met Carla Maffioletti en Jutta Böhnert
expositie “Beeld van Afrika”, religieuze en volkskunst vanuit de
Missies der Montfortanen. geopend van 14 uur – 17 uur
in de Sint-Hubertuskerk
09 november
30 jarig jubileumfeest Cosi Cantare “Let’s dance” Asta Beek
10 november
Roger Wijnen ATB Toertocht
16 november
Äöpeningsaovend CV de Sjravelaire
17 november
14 uur. Opening kerststallenexpositie “White Christmas” met
meer dan 100 bijzondere witte kerststallen en een prachtig
santondorp van dhr. Dinjens uit Eijsden
23 november
Graote Zitting CV de Sjravelaire
24 november
Jeugzitting CV de Sjravelaire
01 december
Eten en Drinken voor de Kerk
15 december
Muzikale kerstontmoeting Wèts se nog? in de kerk
04 januari 2020 Auw Wieverbal CV de Sjravelaire
01 februari
Seniorenmiddig CV de Sjravelaire
08 februari
Prinsereceptie CV de Sjravelaire
16 februari
Graote Optoch door de Genhouter sjtraote
14 maart
Galaconcert Fanfare St. Antonius aanvang: 19.30 uur
Asta Theater Beek m.m.v. o.a Pascal Pittie en Daphne
Ramakers
28 & 29 maart en
4 & 5 april
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen

Rabo Clubsupport
Leden van de Rabobank ontvangen 5 stemmen die zij vanaf 27 september
kunnen uitbrengen op de verenigingen die zij willen steunen.
Per vereniging maximaal 2 stemmen.
De Rabo verdeelt het beschikbare bedrag (€400.000) onder de deelnemende
verenigingen.
De seniorenvereniging Genhout heeft zich ook aangemeld voor deze actie.
Breng uw stem a.u.b. ook uit op onze club.
Alvast hartelijke dank.
Rabo ClubSupport:
Bent U lid van de Rabobank dan mag u 5 stemmen uitbrengen.
Er zijn diverse verenigingen van Genhout die meedoen.
U kunt maximaal 2 stemmen per vereniging uitbrengen.
Denk eens aan het Kunstcentrum Hubertus.
Dank u wel.
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G for G NIEUWSFLITS
Beste allemaal,
Er van uitgaande dat iedereen weer terug is van een mooie vakantie, starten wij
weer met het inzamelen van spullen voor Gambia. Er zijn al ruim meer dan 100
bananendozen met spullen naar Gambia gezonden. Fantastisch, alleen maar door
jullie mogelijk gemaakt. We willen graag onze actie voortzetten, maar dan hebben
wij ook jullie financiële ondersteuning nodig. Dit kan in de vorm van donaties of bij
het aanleveren van goederen. Reken dan op €7,50 per bananendoos. Dit is
ongeveer gelijk aan 1 vuilniszak goederen.
We verzamelen de volgende spullen (uiteraard alles moet nog in goede staat
verkeren):
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.

Vanaf heden kunnen jullie 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:. 0464370963)
Donaties 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.
Met een vriendelijke Gambia groet,
Ellen en Frank
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GSV’28 Nieuws
Uitslagen senioren
Beerse Boys 1 - GSV’28 1
1-2
Een voor GSV’28 verdrietig weekend werd afgesloten met een verre uitwedstrijd in
het Brabantse Middelbeers. Daar stond op een prachtig grasveld de laatste
bekerwedstrijd van dit seizoen tegen Beerse Boys op het programma. De Boys
hadden bij een (grote) overwinning nog kans om de groepsfase te overleven,
GSV’28 was reeds uitgeschakeld na twee nederlagen tegen VOAB en De Ster.
Beide ploegen startten met een minuut stilte vanwege de sterfgevallen binnen onze
vereniging, GSV’28 speelde met rouwbanden. Onze mannen kwamen goed uit de
startblokken. Er kwamen direct kansen op de openingstreffer. Toch moesten het
handjevol meegereisde Genhouter supporters tot de 18e minuut wachten op het
eerste doelpunt. Jordi Janssen kopte de bal binnen bij de tweede paal: 0-1 voor
GSV’28. Onze rood-witten verzuimden vervolgens via kansen van Eric Bruls, Bram
Hanssen en Jordi Janssen om de voorsprong te verdubbelen en moest vervolgens
toezien hoe scheidsrechter Quinten een strafschop gaf voor een zeer lichte
overtreding. Beerse Boys aanvaller Jannes Mulders bleef rustig en scoorde: 1-1. Na
rust hadden de Brabanders een sterke fase met vooral veel balbezit. Grote kansen
leverden het niet op. GSV’28 rook nog een kans om de eerste officiële overwinning
van het seizoen op het scorebord te zetten. Dat lukte ook toen Tim Booten tien
minuten voor tijd de 1-2 binnen kopte. Het was weer een corner die het doelpunt
inluidde. Even later was het bekeravontuur voor beide teams voorbij. De Ster en
VOAB bekeren verder. GSV’28 en Beerse Boys mogen zich gaan richten op de
competitie. Die start voor onze mannen aanstaande zondag met de ‘verste’
uitwedstrijd van het seizoen in en tegen Haelen.
Heksenberg 3 - GSV’28 3
GSV’28 4 - Sportclub Jekerdal 5
GSV’28 1 zaal - Zittert ZVV 3
GSV’28 Veteranen - IVS Veteranen
GSV’28 VR1 - SV Hulsberg VR1
Programma senioren
Vr 20-09
20:00 uur
20:00 uur
20:20 uur
Za 21-09
17:00 uur
19:30 uur
Zo 22-09
10:00 uur
11:00 uur
12:00 uur
14:30 uur

2-2
1-4
3-10
10-3
5-5

Wedstrijden GSV’28 35+ 7x7 in Oirsbeek
Wedstrijden GSV’28 VR30+ 7x7 in Sibbe
Wedstrijden GSV’28 VR1 7x7 in Beek
GSV’28 Veteranen - Spaubeek Veteranen
GSV’28 1 zaal - ZVV De Kilo 4
GSV’28 4 - Walram 3
FC Hoensbroek 2 - GSV’28 2
GSV’28 VR1 - FC Geleen-Zuid/Haslou VR1
Haelen 1 - GSV’28 1
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Uitslagen jeugd
GSV’28/S’mmert JO17-1 - Haslou JO17-2
GSV’28/S’mmert JO17-2 - RKUVC JO17-1
H’nsbroek/EHC JO15-2 - S’mmert/GSV’28 JO15-1
S’mmert/GSV’28 JO13-1 - Bunde JO13-1
S’mmert/GSV’28 JO13-2 - S’club Jekerdal JO13-3
GSV’28/S’mmert JO12-1 - Geleen-Zuid JO12-2
S’mmert/GSV’28 JO11-1 - I.B.C.’03 JO11-1
Programma jeugd
Za 21-09
09:00 uur
09:00 uur
09:15 uur
09:15 uur
10:30 uur
10:30 uur
10:45 uur
12:30 uur
12:30 uur
14:30 uur
15:00 uur

1-1
0-5
1-3
9-1
6-1
1-3
4-1

Heuvelland JO7-1 - S’mmert/GSV’28 JO7-1/2
V’daal/RKSVB JO9-2 - S’mmert/GSV’28 JO9-1
S’mmert/GSV’28 JO8-1 - Groene Ster JO8-2
S’mmert/GSV’28 JO10-1 - UOW’02 JO10-2
S’mmert/GSV’28 JO11-1 - Schinveld JO11-1G
SV Hulsberg JO12-1 - GSV’28/S’mmert JO12-1
S’mmert/GSV’28 JO13-2 - Eijsden JO13-2
S’mmert/GSV’28 JO13-1 - I.B.C.’03 JO13-1
Berg’28 JO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-1
Krijtland JO173 - GSV’28/S’mmert JO17-2
VV Schaesberg JO17-3 - GSV’28/S’mmert JO17-1

OUD IJZER
***U kunt iedere werkdag op ons Jean Nijsten Sportpark, als de poort is geopend,
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. Indien te groot en/of te zwaar, bel voor
het maken voor een afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.0018.00 uur). Alvast hartelijk bedankt!
Activiteiten
Za 28-09
Vr 27-09
Vr 25-10
Za 30-11
Vr 13-12
Di 17-12
Za 04-01
Di 07-01
Zo 12-01

GSV’28 Kids Fanclub-dag
Algemene Ledenvergadering
Oktoberfeest
Pubquiz
Kerst-Inn
Kerst toepen
Lege flessenactie jeugd
Nieuwjaarsborrel
Mansluuzitting/Vrouwluutreffe

Kijk voor de meest actuele (wedstrijd)informatie op www.gsv28.nl.
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