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58e JAARGANG NO.23                                                            vrijdag 1 juli 2022  
 
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. 
 

 
Thuis betekent dat je iemand mag zijn, geaccepteerd bent zoals je bent. 
 

 

 

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 3 JULI  2022 T/M  ZONDAG 10 JULI  2022 
 
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   3 juli:  14e zondag door het jaar. Sacramentsprocessie. 
                            9:00 uur Vertrek bij de kerk naar Fam. Vrencken.       
                            aansluitend de H. Mis opgeluisterd dor G.K.Z. en 
                            Fanfare St. Antonius. 
                            Intenties: uit dankbaarheid, voor de verjaardag van een  
                            overledene en voor het welzijn van onze parochie. 
   
Dinsdag   5 juli: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag  10 juli: 15e zondag door het jaar. 
                            9:30 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                            Intenties: Willy Pinxt (gest.jaardienst). 
 
 
Weekdienst  t/m  28 aug.: Kapelaan Stefan 
                             Dit  i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles. 
 
PAROCHIEKALENDER 

t/m 28 aug. I.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles zal de H. Mis op zondag 
beginnen om 9:30 uur. 

3 juli: Processie, Installatie Pastoor Dölle, onthulling glas-in-lood raam en 
aansluitend tuinfeest. 
 
15 juli: rondbrengen van de ziekencommunie. 

 
PROCESSIE-ROUTE 
 
Vanuit de kerk gaan we linksaf de Hubertusstraat in en bij Hubertusstraat 28 slaan 
we rechtsaf in naar Printhagen. De mis wordt gevierd op de binnenplaats van Luc 
en Miriam Vrencken. Na de mis zullen we via Het straatje van Crijns (komen uit bij 
Grootgenhouterstraat 74-76) naar de kerk lopen. Het zou fijn zijn als de mensen 
die op de route wonen de vlag willen uithangen. 
 
 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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NOTEER IN UW AGENDA 
Beste Genhoutenaren en vrienden van Genhout,  
Langs deze weg willen wij jullie van harte uitnodigen voor het tuinfeest, dat op 3 
juli aanstaande in en rondom de kerk van Genhout wordt gehouden. Voordat dit 
festijn van start gaat zal eerst de traditionele processie  door de straten van ons 
dorp trekken. Voor velen van jullie een bekend plaatje met ongetwijfeld mooie 
herinneringen. De Eucharistieviering is ook weer buiten en er zal de presentatie 
plaatsvinden van onze nieuwe pastoor George Dölle. 

De kerk staat in Genhout letterlijk en figuurlijk midden in het dorp en is een 

belangrijk cultureel erfgoed waar heel Genhout, Beek en Limburg trots op kan 

zijn. Het is een bijzondere kerk met bijzondere werken van diverse Limburgse 

kunstenaars en er wordt weer een kunstwerk aan toegevoegd. Het beloofde glas 

in lood raam voor pater overste John van Oss s.m.m.! De moeite waard om te 

komen kijken. 
Het tuinfeest is een mooie manier om ons allen weer samen te brengen. Jong en 
oud, iedereen is welkom. Een geweldige gelegenheid om elkaar weer te 
ontmoeten, bij te praten over hoe het was en over hoe het gaat worden.  Er 
worden diverse activiteiten georganiseerd om het tot een ware happening te 
maken. Uiteraard wordt de inwendige mens hierbij niet vergeten. 

De Knöppele komen ook !!!   
 

               
 
Graag tot ziens op 3 juli 2022. 
Vriendelijk uitnodigend, 
Het kerkbestuur 
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PROCESSIE IN DE BUURT GROOT GENHOUT,  
HOEVE VRENCKEN PRINTHAGEN. 
 
Beste inwoners van Genhout, graag willen wij jullie uitnodigen om deel te 
nemen aan de Sacramentsprocessie op zondag 3 juli 2022. Dit jaar heet 
Buurtvereniging Groot Genhout ons van harte welkom. Bij hoeve Vrencken 
op Printhagen zal de H. Mis opgedragen worden.  
Het thema van de H. Mis is Samen op weg. 
 
Graag vragen wij ook de aandacht van de ouders die kinderen op onze 
school hebben, voor de brief die de kinderen op school meekrijgen van de 
leerkrachten. 
 
Het zou ook fijn zijn dat de mensen die op de route liggen van de processie, 
die dag de vlag zullen uithangen. 
 
Bloemenstrooisel kan zaterdagmorgen 2 juli tussen 11.00 uur en 12.00 uur 
afgegeven worden achter in de kerk. 
We wensen U een mooie Sacramentsprocessie toe. 
Bij voorbaat dank, Werkgroep Processie. 
 
WIJZIGING IN DE BEZORGING VAN OOS NUUTS 
 
Vanaf week 27, met ingang van maandag 4 juli aanstaande, zal de fam. Spronken 
de bezorging van OOS NUUTS overdragen aan de fam. Vanhommerig 
Wij danken de fam. Spronken zeer hartelijk voor de correcte bezorging van ons 
nieuwsblad en de fijne samenwerking.   Kerkbestuur en redactie 
 
 
AGENDA 2022 
 
  2 juli      Carwash van KinderVakantieWerk Genhout  
  3 juli      Processie en tuinfeest, zie ook persoonlijke uitnodiging 
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 
24 nov EO-documentaire van Pim Hawinkels op tv, over het werk en leven van pastoor     

J. van Oss, smm. 
27 nov  - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
18 dec  - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 
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STAN NIJSTEN FIETST VOOR GOEDE DOEL VAN ITALIË NAAR GENHOUT 
 
Vrijwel iedereen krijgt te maken met kanker. Dat geldt ook 
voor mij. In 2019 overleed mijn moeder Marjo aan deze 
vreselijke ziekte. Ook vele anderen in mijn directe omgeving 
vechten of vochten er tegen. Onze strijd tegen kanker is 
helaas nog altijd niet voorbij. Voor mij dé motivatie om deze 
zomer mee te doen aan Tour for Life. 
 
Samen met zo'n 200 andere wielrenners en vele vrijwilligers fiets ik vanuit Noord-
Italië in 8 dagen terug naar huis. Een échte levenstocht van 1.300 kilometer door 
Italië, Frankrijk, België en Nederland. Een geweldige uitdaging, maar bovenal een 
inspanning die maar in een schril contrast staat met de strijd die zieke mensen 
leveren. 
 
We willen zo veel mogelijk geld bij elkaar fietsen in onze strijd tegen kanker. Help 
jij mee? Steun mijn deelname met een donatie voor het goede doel 
via www.heuvelkretsers.nl. Via deze website kun je eenvoudig een donatie doen 
aan ons team. Wil je de donatie specifiek aan mij richten?  
Klik dan eerst op 'Teamleden' en 'Stan Nijsten'. 
 
Zondag 4 september finishen we op de Cauberg in Valkenburg. Daarna 
organiseren we nog een afterparty waarvoor we alle donateurs, vrijwilligers en 
supporters uitnodigen. Vind je het leuk om onze voorbereidingen te volgen?  
Kijk dan regelmatig p www.heuvelkretsers.nl. 
 
 
 
 
UITNODIGING FANFARE ST. ANTONIUS!  

Beste inwoners van Genhout.  

Na ons fantastisch galaconcert “Mix of Music” in het Asta Cultuurcentrum gaan we 
ons langzaam voorbereiden op een welverdiende vakantie. Deze vakantie willen 
wij samen met jullie inluiden! Op vrijdag 08 juli a.s. houden wij onze laatste 
repetitie voor de vakantie. Deze repetitie is openbaar waarbij wij jullie allemaal 
van harte uitnodigen om te komen luisteren. Vanaf 20.00 uur zullen wij deze 
repetitie op het terras / parkeerplaats van Gasterie Genhout Treft houden. 

Graag willen wij alle inwoners van Genhout, Kelmond en Geverik bedanken voor 
hun bijdrage het afgelopen jaar en zien jullie graag vrijdag 8 juli a.s. 

Met vriendelijke groet,   Bestuur, dirigent en leden Fanfare St. Antonius 

http://www.heuvelkretsers.nl/
http://www.heuvelkretsers.nl/
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