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

:

57e JAARGANG NO.01

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 8 januari 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 NIEUWS
Voorlopig zal OOS NUUTS weer om de veertien dagen verschijnen. U kunt
teksten, advertenties en berichten aanleveren, de eerstvolgende keer op
maandag18 januari en vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader
bericht. Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Er zijn twee dagen in het jaar waaraan je niets kunt
doen, de ene is gisteren en de andere is morgen.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 10 JAN T/M ZONDAG 31 JAN 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 10 jan.: Doop van de Heer.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z.
Intenties: Michel Gorissen en overl.ouders Gorissen-Pijpers
(gest.jaardienst).
Zondag 17 jan.: 2e Zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis Vriendenviering,.opgeluisterd door
Tjen van Weersch (piano)
Intenties: overl.ouders Voncken-Voncken (gest.jaardienst);
Jo Coumans (jaardienst) en voor een bijzondere intentie.
Zondag 24 jan.: 3e Zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z.
Intenties: voor het welzijn van onze parochie.
Zondag 31 jan.: 4e Zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z.
Intenties: Carine Keulers-Spees als eerste jaardienst;
Mia Nijsten-Wouters als eerste jaardienst;
Martin Coumans (gest.jaardienst ;
Sef Swelsen (gest.jaardienst).
Volgens de richtlijnen mogen er max. 30 personen toegelaten worden in de
H. Missen.
U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings 06-83656519.
In de kerk gelden de volgende maatregelen:
- bij ziektesymptomen, thuis blijven
- bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje dragen.
Als u in de kerkbank zit, mag het mondkapje af.
- handen ontsmetten bij binnenkomst, voldoende afstand houden (1,5 m)
- maximaal 30 bezoekers in de kerk tijdens de H. Mis (excl.personeel
/vrijwilligers).
INFO VAN HET KERKBESTUUR
• Vanaf 1 januari 2021 begint de mis om 10:00 uur.
• Als u vragen, op- of aanmerkingen heeft over missen, kerkhof, ruimen van een
graf of wat dan ook, dan kan dat door een email te sturen naar
info@parochiegenhout.nl . We zullen dan als kerkbestuur zo snel mogelijk
antwoord proberen te geven.
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BESTE MENSEN,
Zalig Nieuwjaar, veel heil en zegen, alle goeds voor het komende jaar.
Dat alles heb ik geschreven als wens voor het nieuwe jaar.
Wij, te weten pater Stefan, pater Charles en ik, ontvingen heel veel kaarten en
gelukwensen van vele mensen, daar zijn we dankbaar voor.
Maar het is haast onmogelijk om al die goede wensen te beantwoorden.
Hopelijk is de beperking gauw afgelopen en mogen we elkaar weer hartelijk de
hand schudden en eventueel “omhelzen”.
In elk geval elkaar spontaan de beste wensen meegeven voor het komende jaar.
Van harte hopen wij dat het een goed jaar mag worden, met een goede
gezondheid.
Dat we elkaar recht in de ogen mogen blijven kijken en spontaan de beste
wensen meegeven.
Dat zijn onze wensen voor het komende jaar.
Pater Stefan, Pater Charles, Pastoor John van Oss.
VRIJWILLIGERS
Een vrijwilliger aan wie je vraagt waarom hij of zij zich inzet voor de parochie,
antwoordt nogal eens:
ʺIk voel me betrokken bij de parochie, we hebben plezier in wat we samen doen,
we kunnen het goed met elkaar vinden ...ʺ
In contact komen met mensen en zich daardoor verbonden voelen met de
geloofsgemeenschap, wordt ook als een belangrijke reden genoemd.
In de kerk hebben we gelukkig veel vrijwilligers.
Het pastoraal team, als ook het kerkbestuur, wil alle vrijwilligers bedanken voor
de hulp van het afgelopen jaar. Samen zijn we sterk!
HEBT U DE KERSTUITZENDING VAN ONS PASTORAAL TEAM GEZIEN
BIJ STREEKOMROEP BIE OS ?
Nee, dan kunt u deze binnenkort terugkijken op het youtube-kanaal van onze
parochie.
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VERHUUR PASTORIE
Op 6 november stond er in dit blad een advertentie voor verhuur van de Pastorie.
Vele mensen waren overvallen met dit nieuws. Dat vraagt om uitleg.
De pastorie moet dringend opknapt worden en dit kost geld, veel geld.
Er komen steeds minder kerkgangers en de kerkbijdrage als ook de giften
nemen af.
Het kerkbestuur heeft besloten om de pastorie in de “verhuur” te doen.
We zijn in de oriënterende fase. Er zijn twee gesprekken geweest met
Genhoutenaren die iets willen opstarten in de pastorie. Het is voor ons ook
moeilijk om hier een beslissing in te nemen.
Graag willen we de pastorie behouden voor de parochie.
Wordt vervolgt.
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