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:
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56e JAARGANG NO.27

vrijdag 6 november 2020

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:
Voorlopig zal OOS NUUTS weer om de veertien dagen verschijnen. U kunt
teksten, advertenties en berichten aanleveren op maandag 16 november en
vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader bericht.
Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: De tijd bestaat alleen maar
omdat anders alles tegelijk zou gebeuren.

VERHUUR PASTORIE GENHOUT
Het kerkbestuur van de parochie Sint-Hubertus-Genhout is voornemens
om de pastorie te verhuren voor zakelijk gebruik. Alvorens de pastorie voor
bemiddeling inzake verhuur aan te bieden aan makelaars zakelijk
vastgoed, wil het kerkbestuur ondernemers uit Genhout de kans geven zich
aan te melden als mogelijke huurder.
Heeft u als ondernemer interesse om de pastorie te huren voor zakelijk
gebruik, neem dan contact op met Elly van Wunnik [telefoon 06 22 62 97
26] of met Huub Gorissen [telefoon 06 13 17 60 62].
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 8 NOV. T/M ZONDAG 22 NOV. 2020
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 8 nov.: Tweeëndertigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis opgeluisterd door koperensemble Saint
Antony Brass.
Intenties: Sef Dolmans als 1e jaardienst;
ouders Nie en Huub Vonken-Muylkens (jaardienst),
May Senden-Maas.
Zondag 15 nov.: Drieëndertigste zondag door het jaar.
9:30 uur: Vriendenviering opgeluisterd door
gelegenheidsensemble; R. Cobben (trompet),
R. Coenen (fluit) en D. Cobben (begeleiding).
Intenties: ouders Henssen-Menten (gest. jaardienst),
Tina Peusens-Nijsten (verjaardag),
Dien Luyten-Nijsten (verjaardag), Riny Collaris,
Sjef van der Zander, ouders Tijssen-Gelissen en
kinderen.
Zondag 22 nov.: Vierendertigste zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z.
Intenties: Harry Bruls (jaardienst en verjaardag),
Wim Vroemen en May Senden-Maas.

Volgens de nieuwe 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, thuisblijven
- bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje dragen.
Als u in de kerkbank zit, mag het mondkapje af.
- handen ontsmetten bij binnenkomst van de kerk
- voldoende afstand houden (1,5 m)
- maximaal 30 bezoekers in de kerk tijdens de H. Mis
(excl.personeel/vrijwilligers).

Een virus is zo klein dat je het niet kan zien. Toch is het er.
God is zo groot dat je Hem niet kunt zien. Toch is hij er.
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Wat is alles toch anders in de kerk.
Dertig mensen die mogen deelnemen aan de viering.
En misschien wordt het nog strenger als we de regering geloven.
En dan toch maar de moed erin houden.
Hoe gaan we kerstmis vieren?
Allemaal vragen zonder antwoord.
Toch is het fijn dat we samen dragen.
Dat we samen proberen een oplossing te vinden.
Hopelijk zal het niet zo lang meer duren.
Ik wens u allen goede moed !
PASTOOR.
YOUTUBE
We hebben als parochie een eigen YouTube-kanaal aangemaakt,
St.Hubertusparochie Genhout. U kunt daar de filmpjes van onze pastoor en
kapelaans bekijken.
VRIJWILLIGERS
Voor het opluisteren van een mis zijn er veel mensen in de weer.
Vrijdagmiddag zorgen de bloemenmeisjes dat er verse bloemen op het altaar en
bij het Mariabeeld staan. Elk weekend is de kerk smaakvol versierd.
Dan zijn er de kosters, die voor aanvang van de mis alles klaar leggen voor het
pastorale team.
De lector die de eerste lezing en de voorbeden voorleest.
De misdienaars. Een groep van 5 vrolijke meiden. Zij assisteren pastoor en de
kapelaans. Zij zorgen voor water en wijn. Bij de hoogmissen mogen ze zelfs met
wierook zwaaien.
Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor, Cosi Cantare, fanfare, onze zingende
kapelaan of gewoon een cd die zorgt voor mooie muziek.
Zij zorgen allen ervoor dat we iedere week weer samen een mooie kerkdienst
mogen vieren.
Bedankt !!
BIDPRENTJES
Wist u dat u de Heemkundeverenging een groot plezier kunt doen met oude
bidprentjes. Dus gooi ze niet weg en lever ze in.
Dat kan bij Liesbeth Limpens, Kleingenhouterstraat 63.
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OVERLEDEN:
May Senden-Maas

geboren te Elsloo 16-09-1928
overleden te Beek 20-10-2020
May is geboren in Catsop en was de helft van een tweeling.
Ze leerde Wiel kennen bij het dansen in Café Lemmens te Beek. Op 31 januari
1956 trouwden ze en het vroor die dag dat het kraakte. In Huize Nieuwenhof te
Kleingenhout ging het boerenleven verder met een gemengd bedrijf. Ze kregen
twee kinderen: Frans en Marian. In 1965 gingen de koeien weg en werd er een
tweede kippenstal gebouwd.
In 1997 kwam Wiel te overlijden. Huize Nieuwenhof was groot genoeg en de
kinderen bleven daar ook wonen. Wekelijks ging ze kaarten in Sjtal Nijsten.
Trots was ze op haar achterkleinkinderen Imme en Kai. May was al slecht ter
been en kwam ten val. Er volgde een opname in Verpleegunit Beek.
May, een sterke persoonlijkheid, recht door zee, hard werkend, zeer gastvrij,
vriendelijk en betrokken bij mensen die haar na stonden.

Eric van Doorne

geboren te Deurne 24-04-1969
overleden te Maastricht 24-10-2020
Ofschoon hij niet in onze parochie woonde, werd het afscheid toch in onze
parochie gevierd. Zijn echtgenote Thea Coumans was wel van Genhout en
daarom werd Eric bij ons op het kerkhof begraven.
Vanwege de corona-voorschriften mochten er maar weinig mensen in de kerk
zijn bij het afscheid.
Vanaf het jaar 1999 woonden zij samen. Hij deelde lief en leed met haar.
Thea en de kinderen hebben dat als zeer aangenaam ervaren.
Hij was hun steun en toeverlaat.
Hij was een aandachtig luisteraar met wie je alles kon delen.
Helaas kwam er een grote streep door dat geluk.
Er is een grote leegte gekomen nu Eric is weggevallen.
Thea en de kinderen konden met alles bij hem terecht.
Trots was hij op hun kleinkind. De ziekte sloopte hem.
Hij moest de strijd opgeven.
Waardig hebben we afscheid van hem genomen.
Een zinvolle viering die troost geeft en zal blijven geven.

Heer, geef hen de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hen.
Dat ze rusten in vrede.
MISDIENAARS
zondag 8 november 09.30 uur Myrthe en Benthe Vonhógen
zondag 15 november 09.30 uur René en Hannah Tijssen
zondag 22 november 09.30 uur Acoliet
Thea 4376311 of 0683656519
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‘t Letste bietje is noe op,
völ hauw ich te verdure.
‘t Kaerske is noe opgebrent,
gedoof zeen alle vure.
Veur mich dae ‘t aangeit is ‘t neet erg,
ich hub genog geleeje.
Veur degene dae ich achterloat:
vaarwel en zeet tevreeje.

Lambert Coumans
* Genhout, 23 juli 1933
† Spaubeek, 22 oktober 2020
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor uw blijk van medeleven.
Tiny Coumans – Senden,
Kinderen en kleinkinderen
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VERBOUWING GEMEENSCHAPSHUIS BIJNA GEREED
De verbouwing van het
gemeenschapshuis is
bijna klaar. De uitbouw
met het overdekte
terras/wintertuin is gereed.
Het is een flinke
uitbreiding van het
horecagedeelte geworden.
De glazen pui kan in zijn
geheel open waardoor er,
als het weer het toelaat,
een groot overdekt terras
ontstaat. Maar door de
goede isolatie van dit
nieuwe deel is de wintertuin ook als het buiten koud is goed bruikbaar.
Het gemeenschapshuis heeft met de nieuwe pui (en de andere aanpassingen)
een heel andere en veel meer open uitstraling gekregen.
Chapeau voor architect Jerome Paumen.
Minder zichtbaar maar zeker ook belangrijk te vermelden is dat er een geheel
nieuwe keuken met alle voorzieningen geïnstalleerd is. Uitbater Mitchell Cremers
zou al graag maaltijden serveren in het gemeenschapshuis, maar dat gaat niet
vanwege de Corona. Vier avonden in de week kan bij Mitchell een maaltijd
afgehaald worden.
Door Vrencken Dak en
Gevel BV is het dak van
het gehele gemeenschapshuis geïsoleerd. Dat gaat
veel kubieke meters
minder gas kosten en
daarmee een wezenlijke
bijdrage leveren aan het
reduceren van de
stookkosten en daardoor
het meer duurzaam
exploitabel maken van ons
gemeenschapshuis!
Opdracht is gegeven voor
de aanleg van een zonnestroominstallatie op het dak. Elektrisch zal het
gemeenschapshuis energie-neutraal worden. Ook die ‘duurzaamheid’ is daarmee
gerealiseerd! Wat rest zijn nog een aantal kleinere werkzaamheden.
De aanpassingen van het gemeenschapshuis hebben als doelstellingen het
gebouw voor de Genhoutse gemeenschap en de verenigingen te behouden en
om tot een rendabele exploitatie te kunnen komen. De gemeente heeft dit
mogelijk gemaakt met een lening en een subsidie, terwijl ook de provincie een
subsidie ter beschikking heeft gesteld. Dank!
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Zodra de Corona maatregelen het toelaten, gaat Mitchell beginnen met de
gedachte exploitatie.
De officiële opening wacht tot het moment dat er weer feest gevierd kan worden.
Nu al, op deze plaats, dank aan allen die -op welke wijze dan ook- een bijdrage
hebben geleverd. Op een later moment zullen we dat dankzeggen op gepaste
wijze doen. Daarop vooruitlopend dank ook aan Wiel Nijsten die ons in het hele
proces met zijn kennis terzijde heeft gestaan. Dank ook aan Mitchell (en zijn
‘team’) die een grote betrokkenheid en inzet heeft laten zien in deze -voor hem
toch niet makkelijke- periode met alle Corona beperkingen. En -zeker niet in de
laatste plaats- een hartelijk dank aan Jan Bijen die als ‘projectleider’ deze grote
klus, in al haar facetten, in goede banen heeft geleid. Dank jullie wel allemaal!
Bestuur Stichting Gemeenschapshuis Genhout
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