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57e JAARGANG NO.30                                                 vrijdag 24 december 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 
Komend jaar 2022 starten wij in week 1, inleveren tekst op maandag 3 jan. 
2022. De redactie wenst u Fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022. 
 

Spreuk van de week:  Hoe ouder je bent, hoe meer je weet. 
                                                 Maar je kunt er niet meer opkomen. 
 
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. 

 
                    Wij wensen u allen  

Een zalig Kerstfeest en een gelukkig 

Nieuwjaar.            Pastoraal team en het Kerkbestuur. 

 
 

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 



2 

 

KERKDIENSTEN  VAN  VRIJDAG 24 DEC. 2021 T/M   ZONDAG 2 JAN. 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. 
                                
Vrijdag   24 dec.:  Kerstnacht. Hoogfeest met octaaf. 
                              15:30 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Intenties: Netty en Jan Haagmans-Jacobs;  
                               voor het welzijn van onze parochie. 
 
Zaterdag 25 dec.: 1e Kerstdag. Hoogfeest van Kerstmis, geboorte van Jezus. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door G.K.Z. 
                               Intenties: Jo Stassen, Piet Sogeler en Pastoor Op ’t Veld. 
 
Zondag   26 dec.: 2e Kerstdag. Feest H. Familie, H. Stefanus, martelaar. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door zang van John Gerits, 
                              organist Marc Ubachs en pianist Tjeu van Weersch. 
                              Intenties: Sjeng Peusens (verjaardag); 
                              Wim Vroemen en overl. familieleden Vroemen-Stevelmans; 
                              Fam.Gerits uit dankbaarheid; 
                              Ouders Gelissen-Hautvast (jaardienst), ouders Schulkens- 
       Brands  en Pierre Schulkens; 
                              ouders Gorissen-Keulers en overleden familieleden (jaardienst). 
 
Zaterdag 1 jan.:   Nieuwjaar. Hoogfeest H.Moeder Gods Maria. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Intenties: voor het welzijn van onze parochie 
 
Door de nieuwe coronamaatregelen zal er geen nieuwjaarsreceptie zijn. 
 
Zondag    2 jan.:  Driekoningen. Hoogfeest openbaring des Heren. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Jean Luijten (verjaardag). 
 
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 18 dec. t/m 24 dec.:  Kapelaan Stefan 
                            25 dec. t/m 31 dec.:  Kapelaan Charles 
                              1 jan.  t/m   7 jan.:   Kapelaan Stefan 
 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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KERSTWENSEN 

“De nacht kan niet zo donker zijn 

of er is ergens een kleine ster te vinden. 
De woestijn kan niet zo troosteloos zijn 

of er is toch ergens een kleine oase. 
Er zijn bloemen 

die zelfs in de winter bloeien. 
Ergens blijft ons altijd 

een kleine vreugde gegeven.” 
 

Met deze gedachte wensen we u allen een Zalig Kerstfeest, 
dat de komst van het kindje Jezus u een kleine vreugde mag geven; 
dat Zijn licht ons hart mag verwarmen en onze donkere dagen mag verlichten. 
                             
Namens het pastoraal team, kapelaan Charles Leta, s.m.m 

 
 

  
 
 

 
Kerstvieringen maximaal 50 kerkgangers en met aanmelden vooraf.  

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, 
hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de 
afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke 
vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke 
kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers 
te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen vóór 
17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn, exclusief bedienaren. 
Uitvaarten mogen door maximaal honderd personen worden bijgewoond, onze 
kerk maximaal 80 personen. 
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle 
bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve 
meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen 
en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. 
Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van 
voorzang door één cantor of maximaal vier zangers. 
Aanmelden voor de kerstvieringen. 
Vooraf aanmelden is verplicht voor alle kerstvieringen. U kunt zich aanmelden bij 
Thea Deuzings, telefoon 06 83 65 65 19.  
Houd de komende tijd ook de website van onze parochie in de gaten: 
https://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout. 

KERSTVIERINGEN  

EN CORONA MAATREGELEN 



4 

 

ONZE VRIJWILLIGERS 

Het jaar tweeduizend-een-en-twintig loop ten einde. 
Een jaar wederom van corona met beperkingen maatschappelijk en in de kerk. 
Een jaar van verdriet over het verlies van dierbaren. 
Een jaar van klimaatveranderingen en natuurrampen wereldwijd. 
Een jaar zeker ook van mooie momenten. 
Een jaar met een prachtig afscheid van John van Oss als pastoor van Genhout. 
Een jaar waarin jullie als vrijwilligers zich zijn blijven inzetten voor onze parochie. 
Wij zijn trots op jullie en zijn jullie dankbaar voor jullie niet aflatende inzet. 
Wij hopen nog vele jaren op jullie te mogen bouwen, onder het motto: 

VEER DOON UT SAAME! 

Wij wensen jullie een zalig Kerstmis en een gelukkig, maar bovenal een gezond 
2022.                                Pastoraal team en kerkbestuur parochie Sint Hubertus.  
 

VERHOGING GRAFHUUR VANAF 1-1-2022 
Grafhuur voor 10 jaar:    dubbeldiep                     € 550,- 
                                             enkeldiep                       € 330,- 
                                             columbarium                 € 330,- 
                                             kindergraf                      € 110,- 
                                             ruimen van een graf     € 140,- 
                                             ruimen columbarium    €  85,- 
                                             as verstrooien                €  50,- 
                                             bijzetting urn in graf     €  50,- 
Tevens gaan we voor het dopen een bijdrage vragen van € 50,-. 
 
AGENDA 2022 
22 jan   - Auw Wieverbal 
29 jan   - Woonbeurs Genhout in Gasterie Genhout Treft 
5   febr   - Seniorenmiddag Sjravelaire 
12 febr    - Prinsereceptie & Prinsebal Sjravelaire 
19 febr   - Bezörge Sjravelkezèt 
20 febr   - Optoch Genhout 
21 febr   - Pyama-frühsjoppe 
27 febr t/m 1 mrt - Limburgse Carnavalsdaag 
9   april    - „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 receptieOns Genoegen 
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BESTE INWONERS VAN GROOT- EN KLEIN GENHOUT, 

Bijna 2 jaar is de wereld in de ban van Corona. Ook binnen de Genhoutse 
gemeenschap is het virus niet onopgemerkt voorbijgegaan. Desondanks zijn er 
velen bezig geweest om ons dorp leefbaar en aangenaam te houden. Onze 
verenigingen zijn creatief en innovatief aan de slag gegaan om zo goed mogelijk 
te kunnen blijven functioneren. Ondanks de vele overheidsmaatregelen is dat 
goed gelukt. 

Ook het Burgerinitiatief Genhout is erin geslaagd om, ondanks tegenslagen, grote 
stappen vooruit te maken. In samenspraak met de leden van de diversen 
projectgroepen is er een Coöperatie opgericht. Het bestuur van deze Coöperatie 
wordt gevormd door: Jan Bijen, Alice Huntjens-Lucassen, Max Limpens, Jos 
Nijsten en Bernd Wijnen. 

Maar het hart van dit Burgerinitiatief zijn jullie: de inwoners van Genhout. Jullie 
bepalen wat wij met z’n allen belangrijk vinden om onze Genhouter 
gemeenschap een mooie toekomst te geven. Door deel te nemen aan de 
bestaande projecten of nieuwe projecten op te starten zorgt u er mede voor hoe 
ons dorp er na een aantal jaren uit ziet. Hopelijk vitaal, leefbaar, plezierig en 
mooi. In de bijgaande flyer ziet u welke projecten op dit moment onze aandacht 
hebben. 

Onze en met name mijn speciale vraag is dan ook:  
Word lid van onze coöperatie Burgerinitiatief Genhout.  
Laat zien dat Genhout ons aan het hart gaat en denk en beslis mee. 
Namens de coöperatie Burgerinitiatief Genhout,    

Jos Nijsten, voorzitter.   
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SJRAVELNUUTS 
 
Oproop Sjravelkezèt 2022 
Ondanks dat 't Carnavalssezoen op losse sjroeve sjteit is 
ôzze redaktie vasberaoje om ûch weer te laote lache en geniete van de 49e 
edisie van de Sjravelkezèt. 't Zal kommend jaor weer 'n biezönjere edisie waere, 
woo in v'r met name väöl sjieke momente van vreuger zichbaar wille make mèt 
foto's en anekdotes. V'r kinne ûch hulp altied good gebroeke, want geer maakt 
jeker jaor weer de meis hilarische momente mèt. Höb g'r dus 'n foto en verhäölke 
van vreuger oet de auw dwaos? Sjtuur deze dan 
nao krantsjravelaire@gmail.com en wae wèt maakse auch nog kans op sjieke 
prieze. Uiteraard is 't auch weer meugelik om sjtökskes (biev. Raojfoto's) in te 
sjture euver van alles en nog get wat aafgelaupe jaor in Genhout gebeurde. Alle 
leuke inpoet is van harte welkom. Alvas bedank!  
 

 
 
 
 

 

mailto:krantsjravelaire@gmail.com
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