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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 22,23
(Pinksteren), 25, 27, 29, 31, 32, 33,34 (vakantieperiode), 36 (= begin september).
U kunt dus wel teksten, advertenties en berichten aanleveren op de volgende
maandagen; 8 juni, 22 juni, 6 juli, 20 juli, 24 augustus en vervolgens tot nader
bericht. Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Chaos is ook een systeem!!
OUD PAPIER.
Beste inwoners van Genhout, afgelopen week heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Beek en fanfare St. Antonius i.v.m. ophalen
oud papier. RWM heeft besloten om vanaf 02 juni 2020 weer oud papier op te
halen i.s.m. de verenigingen. Dit betekent dat vanaf juni weer elke maand oud
papier wordt opgehaald. De eerste keer zal dit zijn op
15 juni 2020. Tot deze datum zal er door RWM geen oud papier worden
opgehaald. Wij zien het oud papier weer graag aan de straat staan op
15 juni a.s.
Bestuur en leden fanfare Sint-Antonius
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 25 MEI T/M ZONDAG 7 JUNI 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Vanwege het Coronavirus zijn alle weekendmissen tot 1 juni afgelast !
We volgen hiermee de maatregelen afgekondigd door de bisschoppen van
Nederland die aansluiten bij het advies van de overheid en het RIVM.
Voor alle aangescherpte maatregelen verwijzen we naar de site van het bisdom
www.bisdom-roermond.nl.
Alle bestelde misintenties worden later gelezen, zoveel mogelijk in overleg met de
betreffende families. Dank voor uw begrip en uw geduld! Pastoor J.v.Oss.

Beste mensen van Genhout’
In het Boek ”Genhout van “Hoochlant tot Parochiegemeenschap”, dat is
uitgekomen als deel 12 in de serie “Wat Baek Ós Bud” staat een lijst van
kloosterlingen, afkomstig uit Genhout.
Achterin staan ook de 11 zusters die Genhout rijk is.
Een van de laatsten is Zuster Wilhelma oftewel Jeanne Henssen.
Ze werd geboren op 24 oktober 1936 in Genhout.
Ze was de tweede uit het gezin van 7 kinderen.
Haar ouders waren Jan Antoon Willem Henssen en Maria Elisabeth Swelsen.
In Juli 1955 trad zij in de Congregatie van de zusters Franciscanessen van de
H. Jozef te Beek en in Augustus 1955 werd het Noviciaat verplaatst naar
Valkenburg. Daar werd ze ingekleed in 1956.
Haar eerste Professie deed ze in 1958.
In 1959 vertrok ze naar Brazilië, waar ze in 1961 haar eeuwige geloften aflegde in
Angelina,SC. De meeste jaren was ze werkzaam in de melaatsenkolonie in
Piraquara. In 1971 kwam ze terug naar Valkenburg.
In 1972 werd ze huisoverste in Megen.
Ook werd ze gekozen in het Provinciaal bestuur van de zusters.
In 1979 vertrok ze weer naar Brazilië.
En werkte weer bij de melaatsen.
Maar in 1983 werd ze tot assistente gekozen in het Generaal Bestuur.
Zodoende moest ze weer terugkomen naar Valkenburg.
In 1985 verhuisde het Generaal bestuur van Valkenburg naar Schweich.
Na deze bestuursperiode kwam ze in 1989 naar Valkenburg terug en bleef daar
werkzaam tot 2009.
“Het verblijf en het werk onder de melaatsen, daar kon ik mij voor inzetten en
ontving ik heel veel terug! Ik heb mij overal thuis gevoeld en graag geleefd.
Vooral de tijd bij de melaatsen was een bijzondere tijd, een uitdaging en een
stimulans”.
Donderdag 2 april 2020, na een onderzoek in het ziekenhuis, kreeg Jeanne de
schokkende en onverwachte uitslag: ernstig en ongeneeslijk ziek!!
Voorzien van de HH. Sacramenten begon ze zich voor te bereiden en na een kort
ziekbed werd ze opgenomen door haar Bruidegom en overleed op
maandag 11 mei.
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Haar lichaam werd, na de H. Mis, bijgezet op het kloosterkerkhof te Valkenburg op
donderdag 14 mei 2020.
“Mijn laatste groet is voor hen die mij in mijn onvolmaaktheid kenden en mij
liefhadden”.
“De weg is afgelegd, de taak volbracht”.
Jeanne, dank je wel en vergeet ons niet.
Wij zijn trots op je. In alle eenvoud en bescheidenheid heb jij je werk gedaan.
Anderen zouden zich op de borst kloppen. Jij vond alles heel gewoon.
En zo blijf je voor ons een voorbeeld van eenvoud en bescheidenheid.
Jeanne, Dank je wel!

Lieve mensen,
Onze oprechte dank voor het hartverwarmende medeleven na ’t plotselinge
overlijden van mijn lieve man en trotse papa
Frans Hubert Marie Hoen
-FransDe grote belangstelling, de vele kaarten, prachtige bloemen en lieve berichtjes die
we mochten ontvangen, hebben ons erg goed gedaan. Ook zijn wij heel erg
dankbaar voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben mogen nemen.
Volg je hart,
Jennifer, Eefje en Aukje
Genhout, mei 2020
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Met Pinksteren -zondag 31 mei aanstaande- wordt vanuit de Sint Hubertuskerk
in Genhout de eucharistieviering uitgezonden door streekomroep Bie Os.
De uitzending begint om 10.00 uur. De eucharistieviering wordt opgedragen door
pastoor John van Oss samen met de kapelaans Stefan Musanai en Charles Leta.
Streekomroep Bie Os is bij Ziggo te ontvangen op tv-kanaal 41 en 45, bij KPN op
tv-kanaal 1405 en 1372. Daarnaast is de mis live op het internet te volgen op
www.bieos-omroep.nl [onder tv > live tv]. Na de televisie-uitzending is de mis
[terug] te zien via een link op de websites van de parochie Sint Hubertus Genhout,
het Sint Hubertus Kunstcentrum, het GKZ Sint Hubertus Genhout en GEK
[Genhout voor groot en klein].

Missen op TV:
Donderdag 21 mei (Hemelvaart)
9.30 uur: Grote Sint-Jan Hoensbroek
Zondag 24 mei
10.30 uur: Augustinuskerk Geleen

4

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
Toegang Jean Nijsten Sportpark
Het Jean Nijsten Sportpark zal tenminste tot en met 20 mei voor iedereen gesloten
zijn. Uitzondering hierop zijn de jeugdtrainingen die hervat mogen worden, lees
meer daarover hieronder.
Jeugdtrainingen worden hervat vanaf 6 mei
De jeugd van GSV'28 / VV Schimmert mag weer gaan starten met trainen. Vanaf 6
mei zullen de trainingen weer worden hervat onder de voorwaarden die gesteld zijn
door de KNVB in samenspraak met de gemeente. De regels worden beschreven
op www.gsv28.nl. Ook voor niet leden van GSV’28 bestaat er de mogelijkheid om
deel te nemen aan een training. Hiervoor kan je je aanmelden via info@gsv28.nl
onder vermelding van je naam en leeftijd. Na aanmelding ontvang je een
bevestiging met tijdstip wanneer je kunt deelnemen.
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’!
Zaterdag 22 mei: GSV’28 Blief Thoes Voetbalquiz
Om het gemis van de altijd gezellige evenementen in onze kantine te
compenseren, organiseert onze evenementencommissie op zaterdag 22 mei de
GSV’28 Blief Thoes Voetbalquiz. Een quiz vol met voetbalvragen en daarnaast ook
nog een bier/wijn-proeverij! Ben jij nu benieuwd? Kijk dan op www.gsv28.nl voor
meer informatie over de kosten en hoe je je kunt inschrijven!
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 22-05
Za 27-06
Za 27-06 t/m Za 04-07
Ma 06-07 t/m Zo 12-07

GSV’28 Blief Thoes Voetbalquiz
NL-doet
Zomerklusweek
Donateursactie
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