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58e JAARGANG NO.05                                                       vrijdag 4 februari 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. 
 

Spreuk van de week: Winnaars hebben een plan, 
                                     verliezers een excuus. 

 
 PAROCHIEKANTOOR 

Iedere dinsdagochtend zal van 10:30 – 12:00 uur de kapelaan die weekdienst 
heeft aanwezig zijn in de pastorie. U kunt dan terecht voor missen te bestellen, 
afspraak voor doop, huwelijk, uitvaart e.d. 
Een luisterend oor voor eenieder die langskomt. 
 

 

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 6 FEBR. 2022 T/M  ZONDAG 13 FEBR.  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   6 febr.:  5e zondag door het jaar. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                             Intenties: voor het welzijn van onze parochie. 
Zondag  13 febr.: 6e zondag door het jaar. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Jo Vrencken als 1e jaardienst; 
                              echtpaar Meens-Lamine (gest.jaardienst); 
                              Annie Franssen-Brouns (jaardienst). 
Het dragen van een mondkapje is verplicht als u in de kerk loopt.  
Wanneer u in de bank zit mag u het mondkapje afdoen.  
Houdt afstand van elkaar.  Hebt u klachten blijf dan thuis. 
 
Weekdienst van 29 jan.   t/m   4 febr.:  Kapelaan Stefan 
                              5 febr.  t/m 11 febr.:  Kapelaan Charles 
 
‘ER IS GEEN WIJN MEER’. 

Het is op. ‘Er is geen wijn meer’, zegt Maria tegen 
haar Zoon Jezus in het verhaal van de bruiloft van 
Kana. Geen wijn meer, dat wil zeggen: het feest gaat 
als een nachtkaars uit. Want wijn is de enige drank op 
een feest in Jezus’ tijd. Niets anders is er te bestellen. 
Het is dus echt helemaal op. 
Dit verhaal doet me denken aan ons leven. We merken 
dat het op een gegeven moment ‘op’ is en we komen 
aan onze grenzen. Dit is bijvoorbeeld wat we ervaren 
als we ouder worden; we merken dat we sommige 

dingen niet meer kunnen en dat ons lichaam begint te haperen.  
Zo gaat het eigenlijk ook met andere dingen in ons leven. Ondanks het feit dat wij 
in Nederland veel hebben, toch ervaren ook wij dat het soms ‘op’ is en dat we er 
echt doorheen zitten. Eenzaamheid is in onze samenleving een groot probleem, 
relaties lopen stuk, mensen kampen met burn-out en depressies. Vreselijk dat het 
aantal zelfdodingen onder de dertigjarigen vorig jaar met 15 procent is gestegen.  
Onze maatschappij, vooral de economie, zorgt ervoor dat we voort moeten, steeds 
meer, steeds sneller, steeds harder totdat je een keer op bent. Veel mensen lopen 
tegen hun grenzen aan. Het leven wordt misschien stressvol. Wij denken vaak dat 
we alles kunnen, terwijl wij toch een keer aan onze grenzen komen. Hoe ga jij met 
je grenzen om? Wat doe jij voordat het ‘op’ is?        Kapelaan Charles Leta s.m.m 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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DAT DOET PIJN…  
 
Het doet pijn als getwijfeld wordt aan jouw geloofwaardigheid. Dat ondervond ik 
ten aanzien van de uiteindelijke begraafplaats van uw emeritus-pastoor en mijn 
confrater Gir Op ’t Veld. Velen van u en ook mij was bekend dat hij begraven 
wilde worden in de rij van zijn voorgangers, voormalige pastoors van de 
Remigiusparochie. Dat heb ik ook beloofd te doen. 
Maar dan, op de 11de november, de dag van de begrafenis, iets over 8.00 uur, 
het telefoontje van het Gemeentehuis; ‘bij het uitgraven is de grafdelver gestoten 
op de toegang tot een grafkelder en er is hier verder geen plek dan elders op het 
Gemeentelijk kerkhof’. 
In overleg met confrater John van Oss en anderen wordt besloten onze confrater 
alsnog zijn grafrust te gunnen op ons kloosterkerkhof. Voorafgaand aan de 
uitvaart vertelde ik dit in alle oprechtheid aan de broer van Gir en aan de op dat 
moment aanwezige leden van het kerkbestuur. Kort voor de uitvaart deelde ik dit 
mee aan de aanwezigen in de kerk. Het doet pijn nadien te merken - kort geleden 
ook nog - dat de eerlijkheid van de gang van zaken rond de begrafenis van uw 
emeritus-pastoor en mijn confrater in twijfel wordt getrokken.  
En dat, ja dat doet pijn.  
                                                         Peter Denneman s.m.m., provinciaal overste. 
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VERSOEPELING CORONAMAATREGELEN IN ROOMS-KATHOLIEKE KERKEN 

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de 
coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met 
ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het 
maximumaantal gelovigen dat aan een viering kan 
deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het 
kerkgebouw [zogenoemde anderhalve meter capaciteit].  

Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. 

 
Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar 
corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen.  
De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in 
de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren. 
Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen 
dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan 
samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting 
bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit 
van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering 
wordt nog dringend afgeraden. Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle 
basismaatregelen- ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechese 
bijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk. 
 
De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied 
van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve 
meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een 
mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.  
De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven 
eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het 
eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij 
de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 
masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die 
niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het 
gebruik van een eigen corporale – van kracht. 
 
Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist 
blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren 
mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed 
geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in 
zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden 
bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het 
verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder. 
bron: website bisdom Roermond.  

 
 
 

https://www.rkkerk.nl/onderzoek-actie-kerkbalans-kerkgangers-missen-na-nog-een-jaar-corona-vooral-het-fysieke-samenzijn/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren
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JEUGCOMMISSIE C.V. DE SJRAVELAIRE PRESENTEERT: 

 

NONNEVOTTE 
Zo es ger ongerhand waal gewènd zeet, kènt ger auch dit jaor weer geneete van 
de heerlijke Nonnevotte die de jeugroad van de Sjravelaire bie uch kömp 
bezurge. 
  

• In deze “Oos Nuuts” vingk geer de besjtèlblaedjes veur de Nonnevotte.  

• Aansjtoande zaoterdig 5 fibberewarie kom ver de bleadjes en ’t geld 
ophaole bie uch aan de deur.  

• Vervolgens kom veer op zaoterdig 26 fibberewarie, vanaaf 10.00, de 
nonnevotte bie uch thoes bezurge! 
  
  

't GROATSTE VASTELAOVES-SJILDERIE VAN LIMBURG! 
Veer rope de kènger van Genhout op om same 't groatste Vastelaoves-sjilderie 
van Limburg te komme make! 
 
 

• Wienjea? Zaoterdig 19 fibberewarie ('t weekend van de Genhouter 
Carnaval). Langskomme en sjildere kènt örges tösje 13.00 en 15.00. 

• Wat? Sjildere op de roete van de etalaasj op Hubertussjtraot 49 
(Genhout centrum). Elk keind maog zien/häör sjilderskunste de vrieje 
loup laote gaon. Es ederein klaor is, vörmp 't geheil ein ontzettend groat 
Vastelaoves-sjilderie woo 't ganse Sjravelriek van kènt genete! 

• Aanmelde? I.v.m. Corona, aansjaf van materiale en 't verzörge van get 
lekkersj is het fijn om te weite wae komme. Meld de kènger uuterlijk 12 
fibberewarie a.u.b. efkes aan via max_lumpf11@hotmail.com. 

• Höb geer uch keind/kènger al aangemeld? Dan zult geer nao 12 
fibberewarie ein mail ontvangen mèt alle beneudigde informaasie. 
  

  

SJRAVELJACH! 
Op Carnavalszóndig 27 fibberewarie organisere veer ein activiteit veur 't ganse 
gezin: De Sjraveljach! 
 
G'r kènt op dizze daag in ôs dörp op zeuk nao de 11 Sjravelvosse. Bie dees 
Sjravelvosse kènt g'r terech veur ônger angere sjpelkes, opdrachte en vraoge, 
maar ze geave natuurlijk allein punte aan verkleide deilnömmers. Mieër 
informaasie euver dees activiteit volg later. 
 
PS: 't Zou sjiek zeen es de Sjravelvlagge dan weer wappere en weer sjieke 
verseringe zichbaar zeen ónger 't wandele! 
 
Houpelijk tot bie ein van ôs activiteite! 
Alaaf! 
Jeugcommissie C.V. de Sjravelaire 

mailto:max_lumpf11@hotmail.com
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SJRAVELNUUTS 
 
Sjravelaire & Sjravelairinnekes! De Genhouter Carnaval sjteit veur de deur. Väöl 
luu sjtaon te trappele om ‘t rwaod-gael-greune blood weer te laote sjtruime. Dat 
höb v’r auch gemerk aan ‘t enthousiasme van ôs Jeugcommissie, Gasterie 
Genhout Treft en alle anger luu die invölling gaon gaeve aan ‘t volgende 
program: 
 
- zaoterdig 12 fibberwarie, 14.30 oer: Alternatieve Genhouter Zitting (in 
Gasterie Genhout Treft), sjpek & ei vanaaf 12.30 oer (kaarte zin te kaup bie 
Gasterie Genhout Treft aan de bar) 
- zaoterdig 19 fibberwarie: Rondbrènge Sjravelkezèt & tössje 13.00 & 15.00 
oer: ’t Graotste Vastelaoves-Sjilderie van Limburg van de 
Jeugcommissie (Hubertussjtraot 49) 
- zondig 20 fibberwarie, 13.11 oer: Graote Genhouter Sjpaszitting, mjae 
informasie euver dizze daag volgt later dees week en volgende waek in Oos 
Nuuts 
- zaoterdig 26 fibberwarie vanaaf 10.00 oer: Nonnevotte-Express van de 
Jeugcommissie (besjtille nonnevotte per formulier op 5 fibberwarie) 
- zondig 27 fibberwarie vanaaf 13.00 oer: Sjraveljach van de Jeugcommissie mèt 
aansjletend Sjravele mèt de Sjravelaire  (in Gasterie Genhout Treft) 
- dinsdig 1 mieërt vanaaf ca. 15.00 oer: Aafsjleeting Genhouter Carnaval jeug 
en vervolgens graote (in Gasterie Genhout Treft) 
-,Esjgoonsdig 2 mieërt rond 18.00 oer: Ophaole van ‘t Esjkruutske mèt 
aansjleetend Hieringbiete (in Gasterie Genhout Treft) 
 
V'r haupe ûch de kommende waeke weer op versjillende momente te maoge 
zeen in ôs sjwaone Sjravelriek 

Alaaf & blief gezond! Besjtuur & leeje CV de Sjravelaire  
 

AGENDA 2022 
12 feb    - Alternatieve Genhouter Zitting 
19 feb    - Sjravelaire Sjilderie 
20 feb     - Graote Genhouter Sjpasszitting 
26 feb    - Nonnevotte-Express 
27 feb     - Sjravelaire Vossejach 

12 mrt     - Woonbeurs Genhout 
19 mrt - Openingsavond 100 jaar Ons Genoegen met Sorry voor de Krekels  

Tot nadere datum uitgesteld  „Mix of Music“ galaconcert fanfare St.Antonius 
14 en 15 mei       - Festival der Dieren 
14 mei en 15 mei: voorjaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
15 sept t/m19 sept - Belevingstheater 80 DAAG Ons Genoegen 
17 sept en 18 sept: najaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
23 sept  - Feestavond 100 jaar Ons Genoegen met band  
24 sept  - Theatre de Spectacle en receptie Ons Genoegen 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren (oefenwedstrijden) 
GSV’28 1 - Spaubeek 1    3-2 

GSV’28 2 - Meerssen 2    3-2  

 
Programma senioren 

Za 5 feb. 16:00 uur Spaubeek Veteranen - GSV’28 Veteranen 

Zo 6 feb. 09:30 uur SV Hulsberg 4 - GSV’28 4 

  09:30 uur Haslou VR1 - GSV’28 VR1 

  14:30 uur GSV’28 1 - Sporting Heerlen 1 

 
Uitslagen jeugd  

S’mmert/GSV’28 JO11-1 - Weltania JO11-2 1-0 

 
Programma jeugd 

Za 5 dec.  09:00 uur Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-1 in Oirsbeek 

  09:30 uur S’mmert/GSV’28 JO8-1 - Bunde/I.B.C.’03 JO8-2 

  10:00 uur Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-2 in Herten 

  10:00 uur S’mmert/GSV’28 JO9-1 - OVCS JO9-2 

  10:00 uur  S’mmert/GSV’28 JO11-1 - VV Schaesberg JO11-
2 

  11:00 uur Bekkerveld JO12-2JM - S’mmert/GSV’28 JO12-1 

  12:00 uur S’mmert/GSV’28 JO13-1 - Haslou JO13-1JM 

  12:30 uur RKASV JO15-1 - GSV’28/S’mmert JO15-2 

  13:30 uur GSV’28/S’mmert JO15-1 - VV Zwentibold JO15-1 

  14:00 uur S’mmert/GSV’28 JO17-1 - FC Hoensbroek JO17-
1 

  

JEAN NIJSTEN SPORTPARK WEER VOLLEDIG OPEN 

Sinds woensdag 26 januari is weer iedereen welkom op het Jean Nijsten 
Sportpark. Er wordt weer volop getraind en wedstrijden gespeeld. De kantine is 
geopend tot uiterlijk 22:00u, zitplaatsen zijn verplicht en er is een 
CoronaToegangsBewijs nodig om de kantine te mogen betreden. Dit 
CoronaToegangsBewijs is ook nodig voor de kleedlokalen. 
 
GSV’28 CHALLENGE 

Na het grote succes van de GSV’28 Challenge van afgelopen jaar gaan we jullie 
dit jaar weer uitdagen om zoveel mogelijk te wandelen in de maand Februari. 
Wandel of ren je in de hele maand februari in totaal 28 km of meer? Dan verdien 
je een lot in de loterij. Lukt je dit zelfs in 1 week? Dan maak je kans op nog meer 
prijzen. Nieuw dit jaar is dat we ook een uitdaging voor onze fietsers hebben, 
hiervoor geldt dat je mee speelt voor de prijzen als je in 1 of meerdere weken per 
week 82 kilometer of meer gefietst hebt. Alle kilometers worden bijgehouden via 
Strava, daar zijn speciale GSV’28 clubs te vinden voor de wandel/ren challenge en 
voor de fiets challenge. Kijk op onze website www.gsv28.nl voor meer informatie. 
 
 

http://www.gsv28.nl/
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LEGE FLESSEN ACTIE JEUGD OP ZATERDAG 5 MAART 

Normaal gesproken wordt in de 1e weken van het nieuwe jaar de lege flessen actie 
gehouden ten behoeve van het jeugdkamp voor onze jeugd. Dit jaar komen we iets 
later langs de deuren omdat het eerder vanwege corona niet verantwoord was. 
Helpen jullie onze jeugd een handje mee en sparen jullie alvast lege flessen? 
Zaterdag 5 maart komen onze jongens en meisjes langs de deuren! 
 
NL DOET OP ZATERDAG 12 MAART 

Er is altijd werk aan de winkel op ons Jean Nijsten Sportpark. Daarom doen we 
ook dit jaar weer mee aan NL Doet. Kom jij zaterdag 12 maart 2022 helpen? 
Hopelijk mogen we net als vorige edities weer rekenen op steun van leden uit alle 
GSV-geledingen. Samen gaan we verschillende klussen aanpakken tussen 10.00 
en 14.00 uur. Uiteraard zorgen wij voor een lekkere kop koffie of thee met wat 
lekkers en broodjes tijdens de pauze. 
 
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 het maken 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 

01-02 t/m 28-02  GSV’28 challenge 

05-03   Lege flessen actie jeugd 

12-03   NLdoet 
 
Kijk voor de meest recente informatie op www.gsv28.nl! 

 

 


