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58e JAARGANG NO.12                                                    vrijdag 25 maart 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. 
 

BIJ GEWELD WINT NIET DEGENE DIE GELIJK HEEFT, 
MAAR ALTIJD DE STERKSTE. 

 

GENHOUT IN ACTIE VOOR OEKRAINE 

Zondag 27 maart aanstaande wordt in onze kerk Genhout in Actie voor Oekraïne 
georganiseerd, aanvangstijd 11.00 uur. Deze actie is een spontaan initiatief van 
kapelaan Charles. Er wordt stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne en de gevolgen 
daarvan voor de inwoners van Oekraïne door middel van liederen, gedichten en 
teksten. Naast kapelaan Charles werken ook andere muzikanten hieraan mee.  

Na afloop wordt in de kerk de mogelijkheid geboden om geld te doneren voor 
Oekraïne. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, maar toch 
geld willen doneren, kunnen dit overmaken op bankrekening : 
NL67RABO0104903961 ten name van R.K. parochie Sint Hubertus onder 
vermelding van Oekraïne. Pastoraal team en kerkbestuur van onze parochie 
nodigen alle inwoners van Genhout, maar ook mensen van buiten Genhout, van 
harte uit. 

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   ZONDAG 27 MAART 2022 T/M ZONDAG 3 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. 
 
Zondag   27 mrt.: 4e zondag van de vasten. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door zangkoor Cosi Cantare. 
                               Intenties: Lea Schulkens. 
Dinsdag  29 mrt.: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
Zondag    3 april:  5e zondag van de vasten. 
                               10:00 uur H. Mis 

                               Intenties: Lea Schulkens. 
 
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. 
 
Weekdienst van  19 mrt.  t/m  25 mrt.:  Kapelaan Stefan 

                             26 mrt.  t/m    1 apr.:  Kapelaan Charles 

 

AANKONDIGING VAN DE HEER OF MARIA BOODSCHAP 

Deze week, op 25 maart, viert de Kerk het feest van Aankondiging van de Heer. 
De geschiedenis van het instellen van deze viering op 25 maart wordt eigenlijk 
niet genoemd in de Bijbel. Echter, op basis van overwegingen van mondelinge en 
schriftelijke tradities die zich in het vroege christendom ontwikkelden, werd de 
datum van 25 maart gekozen op basis van de dood van Jezus. 

Heilige Augustinus schreef over deze datum in zijn boek On the Trinity: Omdat 
wordt aangenomen dat hij op 25 maart is verwekt, op dezelfde tijd heeft Hij 
geleden. Het lijkt erop dat de datum voor het Kerstmis in de Katholieke Kerk werd 
vastgesteld nadat de datum was vastgesteld voor het feest van Aankondiging van 
de Heer (Maria Boodschap). Dus Kerstmis wordt 9 maanden na 25 maart gevierd, 
rekening houdend met de ontwikkelingstijd van een kind in de baarmoeder. 

Onze Lieve Vrouw hield die vreugde niet voor zichzelf. Zij deelde het met ons, met 
de wereld. Wij die die vreugde ervaren, proberen het ook niet voor onszelf te 
houden. We zijn geroepen om die vreugde met anderen te delen. 

Kapelaan Stefan, smm. 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
http://www.newadvent.org/fathers/130104.htm
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ZELFSCANKASSA 

 
Als je nu naar bepaalde supermarkten gaat, wordt 
je aangeboden gebruik te maken van de 
zelfscankassa’s, zonder medewerker.  
Ook benzine pin je aan de pomp. De spontane 
ontmoetingen worden daarmee zeldzaam. We 
winkelen trouwens ook meer online. Uit zakelijk 
oogpunt is fysieke interactie duur en inefficiënt. 
Ook in het openbaar vervoer is de kans op een 
praatje met een onbekende erg klein geworden. Vele oren zijn bedekt met 
koptelefoons en de ogen kijken meer naar het telefoonscherm.  
Ontmoetingen vinden steeds meer online plaats.  
Misschien is het fijn om hier eens over na te denken: wat betekent de fysieke 
ontmoeting met andere mensen voor jou? Is het samen zijn in de kerk, in de 
verenigingen of in het dorp nog boeiend? Want alleen als het leuk en zinvol is, ga 
je er tijd voor maken.  
Bij een echte, fysieke ontmoeting kun je praten met je ogen, elkaar aankijken, je 
kunt met je hart naar elkaar luisteren, een vriendelijke lach geven en samen lachen, 
schouderklopjes en knuffels geven om te troosten wanneer dat nodig is. We zouden 
daar heel dankbaar voor moeten zijn omdat we die mogelijkheden hebben. Want 
dat is het enige kostbare, naast het leven, dat de oorlog wegneemt. Door de oorlog 
verloren veel mensen het contact, zelfs met hun dierbaren. Ouders gescheiden van 
hun kinderen, kinderen van hun ouders. Ze moeten vluchten en vechten, niet 
wetend of hun familie nog leeft. Oorlog berooft het leven en de ontmoeting. Laten 
we in deze dagen stilstaan bij het kostbare van elke ontmoeting, stilstaan bij onze 
broeders en zusters in Oekraïne en elders, die de ontmoeting helaas moeten 
missen vanwege de oorlog, dat we ons ook geroepen mogen voelen om hen, op 
welke manier dan ook, te kunnen helpen.     
                                                                                Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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TIJD VOOR EEN RESETKNOP? 

 
Soms zou ik willen dat een mens 

zichzelf eens kon resetten 

door heel eenvoudig met één knop 

weer alles goed te zetten. 
Dan was dit de perfecte tijd, 
een prachtig startmoment. 

Zo’n heel nieuw jaar zit nog niet vol: 
veel is nog niet bekend. 

 
Want ieder jaar gaat het weer zo: 

ik maak de mooiste plannen. 
Ik wil wat harder werken, maar 

daarnaast ook meer ontspannen. 
Ik wil graag meer bewegen 

en ik ga voor minder snoep. 
Helaas, de maand is nog niet om 

als ik dat plan herroep. 
 

Maar als ik een resetknop had, 
dan ging dat vast wel lukken. 
Dan hoefde ik aan het begin 

maar op die knop te drukken. 
Alleen – ik vind flexibel zijn 

en vrijheid veel te fijn. 
Een knop hoort bij een apparáát 

en dat wil ik niet zijn. 
 

Dus zelfs al zou ik deze maand 

er weer niks goeds van bakken, 
voor mij géén knop. Ik kies ervoor 

mezelf goed aan te pakken. 
 

Bron: De nieuwe Oase 
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 UITNODIGING 2. THEMA BIJEENKOMST 

Zondag 13 februari jongstleden hebben wij in onze kerk de eerste thema 
bijeenkomst gehouden in het kader van het synodale proces 2021-2023. Deze 
eerste bijeenkomst is toen goed bezocht. De aanwezigen hebben openhartig 
gesproken over de vraag: wat betekent geloven voor jou? Wij hebben toen 
afgesproken dat er een tweede bijeenkomst gehouden zou worden. 

Deze tweede thema bijeenkomst wordt gehouden op maandag 28 maart 
aanstaande, van 20.00 – 21.30 uur, in de pastorie. 

Het pastoraal team en het kerkbestuur van de parochie Sint Hubertus nodigen 
iedereen, gelovigen en niet-gelovigen, ook degenen die bij de eerste bijeenkomst 
aanwezig geweest zijn, uit in deze tweede thema bijeenkomst met elkaar in gesprek 
te gaan over de vragen die in de eerste bijeenkomst niet aan de orde gekomen zijn, 
te weten : 

• Wat betekent samen kerk-zijn voor u? 

• Wat gaat volgens u goed in de Kerk, in onze parochie, en wat kan er 
anders? 

• Hoe kunnen wij dat samen bereiken? 
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JAARVERGADERING SENIOREN BOND GENHOUT 

Beste leden, 
Onze jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 13 april in het 
gemeenschapshuis Gasterie GENHOUT Treft om 14.30 uur. 
Natuurlijk onder het genot van koffie met vlaai. 
Wij houden dan ook onze tombola en kienrondes met leuke prijzen. 
Heeft U ideeën of leuke suggesties, dan horen wij die graag, denk hierover eens 
na en maak die bekend op de jaarvergadering. 
Bent U verhinderd, dan graag afmelden bij een van onze bestuursleden. Dank U. 
Als laatste wil ik U alvast informeren, dat onze jaarlijkse H. Mis voor de leden en 
overleden leden wordt gehouden op zondag 10 april om 10.00 uur. (Palmzondag) 
Hopende U allen in goede gezondheid te mogen begroeten. 
Namens het bestuur seniorenvereniging genhout 

 
AGENDA 2022 

13 april; 14.30 uur Jaarvergadering Seniorenvereniging Genhout in Gasterie Treft 

24 april: 14 uur-16 uur, expositie opening “de toekomst begint vandaag”, over 
      Montfortanen in de regio. 

Zaterdag 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 
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 receptie Ons Genoegen 
  9 okt (let op; gewijzigd) - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
18 dec   - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 
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GSV’28 NIEUWS 

Uitslagen senioren 
GSV’28 1 - V.V. Schaesberg 1    0-2 
GSV'28 trad afgelopen zondag alweer voor de 4e keer in 11 dagen aan voor een 
belangrijke wedstrijd in de competitie. VV Schaesberg kon met een driepunter de 
druk op koploper Sportclub'25 opvoeren. De vele wedstrijden zorgen bij GSV'28, 
net als bij veel andere verenigingen, voor de nodige blessures en fysieke 
ongemakken. Aanvoerder Marco Thoma en ook Ruud van Kempen moest 
toekijken. GSV'28 begon met een defensief ingesteld team en liet VV Schaesberg 
in het eerste deel van de wedstrijd veel aan de bal. Zij speelden in die fase 
rommelig. Het spel van GSV'28 werd getypeerd door keihard werken, veel 
(lucht)duels winnen, maar vervolgens ook (te) snel de bal weer inleveren bij de 
gasten uit Landgraaf. Beide teams wisten maar weinig echte kansen te creëren, 
mede door uitstekend verdedigend werk. Daar blinkt VV Schaesberg dit seizoen 
sowieso al in uit, want ze incasseerden slechts 8 tegendoelpunten. De minste van 
alle teams in 2G. De laatste vijf minuten voor de rust verdiende GSV'28 het om de 
openingstreffer te noteren. Een harde vrije trap vanaf rand zestien van Rowan 
Vanwersch raakte de paal. Enkele minuten later keerde doelman Kylian Huijnen 
een inzet van opgekomen back Yannick Paulussen. 0-0. GSV'28 mocht tevreden 
terugkijken op de 1e helft. Met dezelfde inzet en concentratie was een resultaat 
zeker haalbaar. Helaas ging het al snel na rust mis. De rechterkant van de 
Genhouter defensie werd te kijk gezet waarna Thom Brinkhof te laat zijn been 
introk. De Schaesberg-aanvaller ging over het been: een terechte strafschop. Imad 
Haddadi stuurde Randy van Goethem de verkeerde hoek in waardoor het 0-1 stond. 
De volgende 15 minuten ging GSV'28 zoeken naar een gelijkmaker. Aanvallers 
René Thoma en Maikel de Groot kwamen in de ploeg. De laatstgenoemde kreeg 
nog de beste kans in die fase van de wedstrijd. Zijn schot miste kracht om doelman 
Huijnen te verschalken. Twintig minuten voor tijd moest GSV'28 opnieuw een wat 
ongelukkige tegentreffer incasseren. Milan Koetsier bleef liggen na een stevig duel 
waarna VV Schaesberg door voetbalde en in een overtalsituatie rustig bleven. Imad 
Haddadi mocht zo zijn tweede treffer noteren. GSV'28 miste op twee momenten de 
scherpte en kreeg zo twee doelpunten om de oren van een effectief VV 
Schaesberg. In de slotfase van de wedstrijd kwamen er veel ruimtes. GSV'28 was 
via Roel Hendriks nog dicht bij een treffer. De Landgraafse defensie bleef echter 
uitstekend zijn werk doen. Beide ploegen scoorden niet meer, waardoor leidsman 
Bouders een 0-2 eindstand mocht noteren. Een zure appel voor GSV'28 dat op 
basis van hun wedstrijdmentaliteit een puntje had verdiend. Twee momentjes 
waarin scherpte ontbrak hielp VV Schaesberg in het zadel. GSV'28 zal de komende 
weken met dezelfde inzet en beleving op zoek gaan naar punten om weg te blijven 
van het moeras van de 2e klas. Te beginnen aanstaande zondag, onder aan de 
berg tegen aartsrivaal Caesar. 
Bekkerveld 1 - GSV’28 1    1-1 
GSV’28 2 - FC Hoensbroek 2    2-2 
Walram 3 - GSV’28 4     2-7 
GSV’28 VR1 - De Ster VR1    0-4 
GSV’28 1 zaal - Zitterd ZVV 3    5-7 
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Programma senioren 
Vrij 25 mrt. 19:30 uur Wedstrijden GSV’28 VR30+ in Genhout 
  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+1 in Geleen 
  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+2 in Ulestraten 
Za 26 mrt. 17:00 uur FC RIA 1 - GSV’28 1 zaal 
  17:00 uur GSV’28 Veteranen - Caesar Veteranen 
Zo 27 mrt. 10:00 uur GSV’28 4 - SVM 4 
  10:00 uur Sittard VR1 - GSV’28 VR1 
  14:30 uur Caesar 1 - GSV’28 1 
 
Uitslagen jeugd 
S'mmert/GSV'28 JO17-1 - Groene Ster JO17-2   2-1 
GSV'28/S'mmert JO15-1 - SVM JO15-1   6-1 
GSV'28/S'mmert JO13-1 - Heer JO13-1   4-1 
S'mmert/GSV'28 JO12-1 - ESB’19 JO12-1  0-1 
 
Programma jeugd 
Do 24 mrt. 19:00 uur S'mmert/GSV'28 JO17-1 - Schinveld JO17-1 
Za 26 mrt. 08:45 uur Wedstrijden GSV'28/S'mmert JO7-2 in Sittard 
  09:00 uur Wedstrijden S'mmert/GSV'28 JO7-1 in Maastricht 
  09:30 uur GSV'28/S'mmert JO8-1 - RKUVC JO8-1 
  10:00 uur S'mmert/GSV'28 JO9-1 - S’club Jekerdal JO9-4JM 
  10:00 uur S'mmert/GSV'28 JO11-1 - M’stricht-West M011-1 
  10:00 uur Alfa Sport JO10-2 - S'mmert/GSV'28 JO10-1 
  11:15 uur RKSVB/V’daal JO13-1 - GSV'28/S'mmert JO13-1 
  11:45 uur S’club Jekerdal JO12-1 - S'mmert/GSV'28 JO12-1 
  12:00 uur S'mmert/GSV'28 JO15-2 - Schaesberg JO15-1 
 
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  Open dag jeugdvoetbal GSV’28/ VV Schimmert 
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 


