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58e JAARGANG NO.15                                                            vrijdag 15 april 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. 
 
REDACTIEBERICHT 
In de week van maandag 18 april (2e Paasdag) verschijnt er geen OOS NUUTS. 
Maandag 25 april a.s. kunt u weer teksten etc aanleveren. Fijne Paasdagen 
 

BLOEMEN ZIJN OM MOOI TE ZIJN.  MENSEN ZIJN OM GOED TE ZIJN. 

 

Omdat de 3e vrijdag van de maand goede vrijdag is  
zal de ziekencommunie 

vrijdag 22 april worden rondgebracht. 

 

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  DONDERDAG 14 APRIL 2022 T/M ZONDAG 24 APRIL 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. 
. 
Donderdag 14 april:  Witte donderdag. 
                               19:00 uur Viering van de instelling van de Eucharistie, 
                               opgeluisterd door het G.K.Z. 
Vrijdag        15 april: Goede vrijdag. 
                               15:00 uur Kruisweg. 
Zaterdag     16 april: Paaszaterdag of Stille zaterdag 
                               19:00 uur Paaswake met wijding van de paaskaars en 
                               wijding van het water, opgeluisterd door het G.K.Z. 
Zondag        17 april:  Hoogfeest van Pasen. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
Maandag     18 april:  2e Paasdag. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
Dinsdag       19 april:  10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
Zondag        24 april:  Beloken Pasen 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: ouders Bruls-Erven (gest.jaardienst). 
 
Weekdienst van   9 apr.  t/m  15 apr.:  Kapelaan Charles 
                            16 apr.  t/m  22 apr.:  Kapelaan Stefan 
                            23 apr.  t/m  29 apr.:  Kapelaan Charles 
 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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‘GOD WAAR BENT U’ 
OEKRAÏNE 

Thuis op mijn veilige bank 
komen de berichten over de oorlog mijn wereld binnen, 

mensen verjaagd van huis en haard. 
 

Verdriet, wanhoop, in puin geschoten 
steden 
Woede dat één mens zoiets kan 
ontketenen 
Verdriet om al die ontheemde mensen, 
moeders, kinderen. 
Vaders en zonen, gedwongen in de 
vuurlinie te staan. 
En vluchtelingen, zo veel mensen, 
wanhopig op de vlucht. 
Iets overmaken op giro 555 lijkt wel erg 
gemakkelijk. 
Wat overheerst is onmacht, was er maar iets, iemand................ 
Konden we maar............ 
God waar ben je...... 
Waarom doen mensen elkaar dit aan 
Al die haat, al dat verdriet, al die 
gebroken levens 
Te veel macht, te weinig liefde. 
We voelen ons klein en nietig 
Wat rest ons, dan te hopen, te bidden 
Voor wijsheid, vrijheid, redding 
voor vrede...............  
 

 
UPDATE GEZONDHEIDSSITUATIE BISSCHOP HARRIE SMEETS 
 
Bij bisschop Harrie Smeets van Roermond is vorig jaar zomer een hersentumor  
geconstateerd. De bisschop wordt daar sinds september 2021 voor behandeld 
met chemokuren. Deze blijken zodanig goed aan te slaan, dat Mgr. Smeets nu 
een vervolgtherapie kan krijgen in de vorm van drie bestralingsbehandelingen 
voor één specifieke plek in de hersenen waar de tumor zich bevindt. Dit was 
eerder niet mogelijk. De behandelende artsen hopen door deze bestralingen de 
groei van de tumor verder af te remmen of te vertragen.  
De nieuwe behandelingen zullen op korte termijn – mogelijk al vóór Pasen – 
plaatsvinden. Hoewel de gezondheidssituatie van Mgr. Smeets zorgelijk blijft, put 
hij hoop uit deze nieuwe behandeling. De bisschop is ervan overtuigd dat naast 
de medicijnen ook het gebed van zeer velen hieraan bijdraagt.  
Hij wil iedereen daar graag voor bedanken en vraagt tevens te bidden voor alle 
andere ernstig zieken. 
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PAASEIEREN ZOEKACTIE 80 DAAG 
Nu de Carnaval alweer een tijdje voorbij is 
gaan we snel richting Pasen. Voordat we het 
weten zitten we in september met onze 
prachtige 80 DAAG voorstellingen. Daarom 
hebben we een leuke actie voor jullie bedacht!  
Vanaf paaszaterdag, 16 april, tot en met 
vrijdag 22 april zijn er in het gebied tussen 
Genhout, Beek, Spaubeek en Schimmert 
gekleurde paaseieren met het 80 DAAG logo 
verstopt.  
Ga op zoek en vind tijdens het wandelen een 
ei, maak een leuke, grappige of gekke foto met 
het ei en tag ons (@theatergenhout) op de 
Facebookpagina van 80 DAAG. De maker van 
de meest ludieke foto wint twee kaartjes voor 
de theatervoorstelling 80 DAAG. De winnaar 
wordt bekend gemaakt op Facebook.  
 
We zijn benieuwd en kijken uit naar jullie foto’s. Veel plezier met zoeken! Kijk voor 
meer informatie en een kaartje van het zoekgebied op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/theatergenhout of onze site www.80DAAG.nl.   
 
De kaartverkoop voor 80 DAAG loopt ondertussen ook hard. Wil je verzekerd 
zijn van plaatsen op de dag van je voorkeur? Wacht dan niet te lang met het 
bestellen van je kaarten, want de dinerkaarten voor de zaterdag zijn al 
allemaal uitverkocht!  
Losse theaterkaarten voor de zaterdag en dinerkaarten voor de andere dagen zijn 
wel nog beschikbaar.  
Leden en bestuur van Toneelvereniging Ons Genoegen 
 

 

https://www.facebook.com/theatergenhout
http://www.80daag.nl/
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AGENDA 2022 

24 april: 14 uur-16 uur, expositie opening “de toekomst begint vandaag”, over 
      Montfortanen in de regio. 
14 mei en 15 mei: voorjaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
18 juni      Galaconcert “Mix of Music” fanfare St. Antonius Genhout 
                 aanvang 19.30 uur - Asta Theater Beek   
                 m.m.v. o.a  Pascal Pittie en Daphne Ramakers - entree € 12,50 
  3 juli      PROCESSIE EN TUINFEEST 
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 
  9 okt   - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
27 nov.   - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
18 dec   - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 
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GSV’28 Nieuws  

Uitslagen senioren 

Sporting Heerlen 1 - GSV’28 1    0-4 

GSV'28 begon zondag met dezelfde formatie als vorige week tegen Eijsden. Dat 
pakte goed uit, want met name Roel Hendriks en Tom Meertens zorgden voor veel 
dreiging in de openingsfase van de wedstrijd. Na 3 minuten had Sporting Heerlen 
al twee penibele momenten voor haar doel meegemaakt na scherpe voorzetten 
over rechts. Een paar minuten later was het wel raak. Tom Meertens brak door, 
schoot vanaf punt zestien een zwabberbal die de machtig bleek voor Rik van 
Winkelhof. De rebound werd alert binnengewerkt door Stijn Winkens: 0-1. De 
doelman van Sporting Heerlen maakte zijn misser goed door een fraaie safe op de 
inzet van René Thoma enkele minuten na de openingstreffer. Een uitstekende start 
voor GSV'28, dus. Na deze Genhouter wervelstorm werden de ploegen 
gelijkwaardiger aan elkaar. Sporting Heerlen kwam meer in balbezit en mocht 
voetballen van de Genhoutenaren die even hun rust leken te nemen. In de 26e 
minuut gebeurde wat al zo vaak gebeurt dit seizoen. Liam Vente mocht doorbreken 
tussen de linies en kwam 1-op-1 met Randy van Goethem. Het was Tom Meertens 
die ook verdedigd zijn steentje bijdroeg en net op tijd een sliding inzette om Vente's 
inzet te blokken. GSV'28 kwam er in de rest van de eerste helft nauwelijks meer uit, 
maar zag Sporting Heerlen tegelijkertijd ook weinig kansen creëren. De 0-1 
ruststand was verdiend, maar het was uitkijken voor de gastheren die nadrukkelijk 
op de deur klopten. GSV'28 startte na de thee net zo goed als in het eerste bedrijf. 
Direct na rust kreeg Roel Hendriks een eerste kansje. Zijn schot ging een meter 
over. Toch was het niet meer lang wachten tot de 0-2. Een fraaie lange bal van 
Marco Thoma kwam precies uit bij Roel Hendriks die met een mooie actie zijn man 
passeerde en René Thoma op maat bediende. Hij kopte de 0-2 tegendraads tegen 
de touwen. Een fraaie aanval zoals we ze graag zien van onze rood-witten. GSV'28 
drukte door en wilde zich duidelijk revancheren voor de thuisnederlaag in februari 
(0-3). De meegereisde supporters zagen een nieuwe aanval waarin René Thoma 
en Stijn Winkens ditmaal Roel Hendriks bediende. Zijn inzet ging maar nét 
voorlangs. Toch hoefde de Genhouter nummer 10 niet lang meer te wachten op 
zijn doelpunt. Opnieuw een lange bal van Marco op broer René werd keurig door 
gekopt waardoor Roel Hendriks met zijn snelheid de Heerlense defensie de baas 
was. Van Winkelhof kwam uit, maar was te laat waardoor Roel Hendriks de 0-3 in 
een leeg doel kon schieten. Nadat Demsey Dowson bijna een Heerlense treffer had 
genoteerd met zijn hoofd, was het even later weer raak aan de andere zijde van het 
veld. Een hoekschop kwam terecht bij verdediger Rim Nijsten die met een volley de 
0-4 tegen de touwen knalde. Fraai in de bovenhoek, buiten bereik van de Heerlense 
defensie. De wedstrijd was gespeeld. Het tempo ging een niveautje terug. GSV'28 
verdedigde sterk en bleef in balbezit rustig waardoor Sporting Heerlen geen grote 
kansen meer kreeg. Het was GSV'28 dat in de slotfase nog bijna 0-5 maakte. Eerst 
pakte Rik van Winkelhof een mooi geplaatste vrije trap van Roel Hendriks uit de 
bovenhoek. Daarna was het Tom Meertens die zijn uitstekende wedstrijd net niet 
bekroonde met een doelpunt. Zijn volley ging net naast. Na 93 minuten floot 
leidsman Bruekers voor het eind van de wedstrijd.  
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Helden 2 - GSV’28 2     1-3 

GSV’28 4 - Spaubeek 5     7-3 

Schimmert VR1 - GSV’28 VR1    0-1 

Wedstrijden GSV’28 35+1    0-4 / 0-2 / 2-5 / 1-1 

Wedstrijden GSV’28 35+2    2-0 / 5-1 / 4-1 / 6-0 

Programma senioren 

Za 16 apr. 12:00 uur Neerbeek Veteranen - GSV’28 Veteranen 

  17:00 uur ZVV Born 2 - GSV’28 1 

Ma 18 apr. 10:00 uur GSV’28 VR1 - Sittard VR1 

  12:00 uur GSV’28 4 - SV Meerssen 4 

  14:30 uur GSV’28 1 - Heer 1 

 
Uitslagen jeugd 

FC Landgraaf JO17-2 - GSV'28/S'mmert JO17-1 0-5 

S'mmert/GSV'28 JO15-2 - ESB’19 JO15-1  1-1 

RKHBS JO13-1 - GSV'28/S'mmert JO13-1  0-1 

S'mmert/GSV'28 JO12-1 - SV Hulsberg JO12-1  2-6 

S'mmert/GSV'28 JO11-1 - Heer JO11-2   7-1 

 
Programma jeugd 

Za 16 apr. 12:00 uur Sp’ting Heerlen JO15-1 - S'mmert/GSV'28 JO15-1 

  14:30 uur RKHBS JO17-1 - GSV'28/S'mmert JO17-1 

 
PAAS JEUGDVOETBAL FESTIVAL 

Op zaterdag 16 april organiseren de gezamenlijke jeugdcommissies van GSV’28 
en VV Schimmert het Paas Jeugdvoetbal Festival.  Er is een ochtendprogramma 
van 10.00u tot 12.00u voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en een middagprogramma 
van 13.00u tot 15.30u voor jeugd van 13 t/m 18 jaar. Iedereen is welkom, lid of geen 
lid. Kijk op onze social media en/of website www.gsv28.nl voor meer informatie. 
 
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 

16 april  Paas jeugdvoetbal festival 
26 april  Vrijwilligersavond 

02 mei  Ledenavond “GSV’28 na corona” 
21 mei  John Brands Veteranentoernooi 
03 t/m 05 juni Feestweekend GSV’28 

11-12 juni Seizoensafsluiting jeugdafdeling 

http://www.gsv28.nl/
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