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58e JAARGANG NO.24                                                            vrijdag 8 juli 2022  
 
ATTENTIE 
 
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, 
vriendelijk verzoek dit door te geven aan familie Vanhommerig,  
tel.046-4369170  

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. 
 
 

 

Geluk bestaat niet uit grote dingen bereiken, 
maar uit kleine dingen waarderen. 

 
 

Zondag 3 juli 
 

Wat een mooie, zonnige dag. De processie, de mis in de openlucht, 
het tuinfeest en het hoogtepunt: de onthulling van het 

glas-in-lood-raam van Pater van Oss. We hebben er weer een 
Limburgse kunstenaar bij in de kerk. Fantastisch. 

Iedereen die aan deze geweldige dag heeft meegewerkt:  
BEDANKT !! 

 

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 10 JULI  2022 T/M  ZONDAG 17 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  10 juli: 15e zondag door het jaar. 
                            9:30 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                            Intenties: Willy Pinxt (gest.jaardienst). 
 
Dinsdag 12 juli: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag  17 juli: 16e zondag door het jaar. 
                            9:30 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                            Intenties: Arno Franssen (jaardienst) en overleden familieleden. 
 
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. 

15 juli: rondbrengen van de ziekencommunie. 
 
OVERLEDEN 
Mia Senden-Kleijnen                  * 07-01-1937              † 24-06-2022 
Op haar gedachtenisprentje lezen we: 

Je verleden bestond uit werken en een groot besef van plicht, 
dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht. 

 
Je was een vrouw van weinig woorden, 

herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden. 
 

Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen, 
jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen. 

 
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven, 

liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven. 
 

We wensen de familie veel sterkte toe. 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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Woensdag 13 juli   aanvang 19:00 uur. 
 

Installatieviering in H. Remigiuskerk te 
Schimmert. 
Aansluitend gelegenheid om de nieuwe pastoor 
te ontmoeten onder het genot van een natje en 
een droogje achter in de kerk. 
 

 
Beste parochianen, 
 
Vanaf 1 juli zijn de drie parochies, H.Hubertus te Genhout, H.Clemens te Hulsberg 
en H.Remigius te Schimmert één federatie. U heeft hierover al vaker kunnen 
lezen in de parochiebladen. Er is vanaf die dag ook één pastoor en één nieuw 
kerkbestuur voor de drie parochies.  
 
Pastoor Dölle, die al sinds 1 januari 2020 pastoor is van Hulsberg, is per 29 mei 
2022 ook als pastoor benoemd voor Genhout en Schimmert. 
De kapelaans Charles Leta smm en Stefan Musanai smm zijn ook benoemd voor 
alle drie de parochies van de federatie. 
 
De leden van het nieuwe kerkbestuur zijn: Pastoor George Dölle (voorzitter), 
Alois Voncken (penningmeester), Liesbeth Limpens-Laven (secretaris), Marjo de 
Ruijter-Dassen (pastorale zaken), Guido Pricken (bouwzaken) en Huub Gorissen 
(personeel, vrijwilligers en organisatie) en Roger Slakhorst (communicatie en pr). 
 
Om deze nieuwe start te markeren nodigen wij u uit voor de installatie van de 
nieuwe pastoor door Deken Jack Honings, gevolgd door een gezellig samenzijn. 
 
 
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 ; zie bij 
ATTENTIE 
Wij danken de fam. Spronken zeer hartelijk voor de correcte bezorging van ons 
nieuwsblad en de fijne samenwerking.   Kerkbestuur en redactie 
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AGENDA 2022 
13 juli   aanvang 19:00 u. Installatieviering in H. Remigiuskerk te Schimmert. 
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 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

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

 
 

 



6 
 

 
 

 
 

 



7 
 

 
 

 
 

 

2015 



8 
 

PROCESSIE OP ZONDAG 3 JULI 2022 
 

 
 

 

 


