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vrijdag 12 maart 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 NIEUWS
Voorlopig zal OOS NUUTS weer om de veertien dagen verschijnen. U kunt
teksten, advertenties en berichten aanleveren, de eerstvolgende keer op
maandag 22 maart en vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader
bericht. Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Je kunt beter een nachtje slapen
over wat je van plan bent,
dan wakker te liggen over wat je gedaan hebt.
NIEUWS FANFARE ST. ANTONIUS
Beste inwoners van Genhout,
maandag 18 maart wordt weer oud papier opgehaald. Maar in verband met
de avondklok zal RWM zelf het papier ophalen. RWM verzoekt iedereen om
het papier voor maandagochtend 07.00 uur buiten te zetten.
BESTUUR en LEDEN fanfare St. Antonius
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 14 MAART T/M ZONDAG 28 MAART 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Email: info.parochiegenhout@gmail.com
Zondag 14 maart: Vierde zondag van de veertigdagentijd. Antoniusmis.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties:voor de leden en overleden leden van
Fanfare St.Antonius; Jo Vrencken;
Wim Vroemen (gest.jaardienst)
Mietje Vroomen-Gorissen (vanwege verjaardag)
Zondag 21 maart: Vijfde zondag van de veertigdagentijd.
10:00 uur: H. Mis, vriendenviering, opgeluisterd door Marline
Wijsman en Suzanne Welters.
Intenties: ouders Nijsten-Pinckaers (jaardienst);
echtpaar Meens-Laminon.
Zondag 28 maart: Palmzondag.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties:Jo Vrencken als zeswekendienst;
ouders Gelissen-Hautvast, ouders Schulkens-Brands en
Pierre Schulkens.
Volgens de richtlijnen mogen er max.30 personen toegelaten worden in de
H.Missen. U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings
06-83656519.
Bij klachten blijf thuis.

OVERLEDEN
Mietje Vroomen-Gorissen
* 8-3-1928
† 22-2-2021
Zij was als oudste meisje geboren in een gezin met 7 kinderen en moest al op
jonge leeftijd zorgen voor de anderen.
Zij was getrouwd met Louis en woonde vele jaren op de Hubertusstraat 52.
Ze kregen twee kinderen. Ze kon goed koken en ging graag naar de markt in
Geleen om te genieten van een visje met friet.
Meer dan 40 jaar is ze lid geweest van het gemengd kerkelijk zangkoor.
Gezellig samen zijn na de repetities. Na het overlijden van Louis werd het moeilijk
om alleen te blijven. De verhuizing naar Aelserhof was niet gemakkelijk. Zij heeft
hier nog van 5 mooie verzorgde jaren mogen genieten.
Ons medeleven gaat uit naar haar familie.
COMMUNIE 2021
Gezien de beperkingen die waarschijnlijk in mei nog zullen gelden,
hebben de ouders van de communicanten besloten om de communie uit te
stellen naar mei 2022.
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PALMPASEN
Zoals gebruikelijk zullen we zondag 28 maart in onze kerk
Palmpasen vieren.
We vieren op die dag de intocht in Jeruzalem en het begin
van de Goede Week.
Traditioneel hoort hier een Palmpaasstok bij en een kleine
rondgang door onze kerk door de kinderen. Dit jaar is het
echter anders. Gezien de maatregelen is het niet mogelijk.
Wil je wel een palmpaasstok maken lees dan verder
hoe je dat kan doen.

KinderWoordDienst St. Hubertus.
Hoe maak je een Palmpaasstok ???
Kruis:
Dit herinnert aan het lijden en sterven van Jezus
Palmtakje:
Dit vertelt van Jezus, die toegezwaaid werd met
palmbladeren toen Hij in Jeruzalem kwam. Ereteken
van de overwinning van Jezus op de dood.
Haan:
De haan kraaide toen Petrus Jezus verloochende. De
haan kraait al heel vroeg dat het licht sterker is dan de
nacht. Zoals Jezus sterker is dan de dood.
Twee sinaasappels:
De sponzen met water en azijn waarvan Jezus dronk.
Twaalf ongepelde pinda’s:
Zij herinneren aan de twaalf apostelen.
Dertig rozijnen:
Judas kreeg dertig zilverlingen om Jezus te verraden.
Eieren:
Uit een ei komt nieuw leven.
Met Pasen vieren we ook dat er nieuw leven is na de dood.

MIS MET BISSCHOP
Op vrijdag 19 maart – het hoogfeest van Sint-Jozef – draagt bisschop Harrie
Smeets van Roermond om 11.00 uur in de bedevaartkerk in Smakt een heilige
mis op. Vanwege de coronamaatregelen is deze mis niet te bezoeken, maar wel
online te volgen. Bovendien is de kapel van Sint-Jozef het hele jaar door
overdag open voor bezoek, een kaars of stil gebed. Ook in andere Jozefkerken in
Limburg wordt er aandacht aan het Sint-Jozefjaar besteed.
Paus Franciscus
De aanleiding voor paus Franciscus om 2021 uit te roepen tot internationaal Jaar
van Sint-Jozef is dat het dit jaar 150 jaar geleden is dat Jozef werd uitgeroepen
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tot patroonheilige van de hele Kerk. De paus verbindt dit ook met de huidige
coronacrisis, door Sint-Jozef als gids en rolmodel te zien voor alle vaders en
iedereen die op de achtergrond belangrijk werk doet dat vaak niet opvalt, maar
wel heel wezenlijk is, zoals artsen, verpleegkundigen, winkeliers, schoonmakers
of transportwerkers. In de brief waarmee de paus het themajaar aankondigt,
schrijft hij: “Te midden van de crisis hebben we ervaren hoezeer onze levens
worden samengeweven en onderhouden door gewone mensen, mensen die vaak
over het hoofd worden gezien. Mensen die niet verschijnen in tijdschriften- en
krantenkoppen, of in de laatste televisieshow, maar die wél, juist in deze dagen,
vormgeven aan de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis.”
Livestream volgen
De viering met de bisschop op 19 maart is vanaf 11.00 uur live te volgen:
kijk voor de link op de website van www.bisdom-roermond.nl
GEBED TOT DE HEILIGE JOZEF BESCHERMER VAN HET HUISGEZIN
Heilige Jozef,
bewaarder van het Heilig Huisgezin,
bescherm onze gezinnen.
Verwijder van ons alle besmetting
van dwaling en zedenbederf.
Sta ons bij
in de strijd tegen het kwaad.
Geef ons de moed
om iedere dag
onze plichten te vervullen
en de Wil van God
te volbrengen.
Weerhoud onze tong van onwaarheid
en kwetsende woorden.
Verlicht ons verstand
als wij beslissingen moeten nemen.
Sterk ons in tegenspoed
en in ontmoediging.
Verstevig onze liefde
opdat in ons gezin
steeds wederzijds vertrouwen
en verdraagzaamheid zouden heersen.
Keer alle gevaren
naar ziel en lichaam
van ons af:
aan huis, bij de arbeid
en op de weg.
En moge tenslotte God steeds
de ereplaats bekleden
in ons gezin en in onze harten.
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Heilige Jozef,
patroon van de heilige Kerk,
help onze paus, bisschoppen,
priesters en religieuzen
en help heel speciaal onze gezinnen
en de jongeren die mogen opgroeien.
Dat het Heilig Huisgezin,
waarvan U de toegewijde vader was,
een afspiegeling moge vinden
in onze gezinnen.
Amen

DANKBETUIGING
Wij willen een ieder bedanken voor de vele blijken van medeleven na het
plotseling overlijden van mijn zorgzame man, lieve pap en allerliefste opa

Peter (Piet) Sogeler
De vele lieve en mooie brieven, kaarten, bloemen en warme woorden
hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun.
Het heeft ons bijzonder goedgedaan te weten dat pap zo geliefd was en
door velen gewaardeerd en gerespecteerd werd.
Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat hij in zijn leven voor velen
zoveel heeft betekend.
Een speciaal woord van dank aan pastoor van Oss, pater Stefan en pater
Charles.
José Sogeler-Heidendal
kinderen en kleinkinderen
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