OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl

:

57e JAARGANG NO.02

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 22 januari 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 1 februari en vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader
bericht. Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Lachen kost minder dan elektriciteit
en geeft minstens evenveel licht.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 24 JAN. 2021 T/M ZONDAG 14 FEBR. 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Mail: info.parochiegenhout@gmail.com.
Zondag 24 jan.: 3e Zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door enkele leden van het G.K.Z.
Intenties: Tiny Slangen-Tijssen wegens verjaardag;
Piet Sogeler en voor het welzijn van onze parochie.
Zondag 31 jan.: 4e Zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door enkele leden van het G.K.Z.
Intenties: Carine Keulers-Spees als eerste jaardienst;
Mia Nijsten-Wouters als eerste jaardienst;
Hubert Speetjens als eerste jaardienst en
Sef Swelsen (gest. jaardienst).
Zondag 7 febr.: 5e Zondag door het jaar. Blasiuszegen.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door enkele leden van het G.K.Z.
Intenties: Piet Sogeler.
Zondag 14 febr.: 6e Zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis
Intenties: Annie Franssen-Brouns als jaardienst;
Piet Sogeler.
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.
KERSTSTALLENBOUWERS
De kerstperiode ligt alweer achter ons. De stallen en stalletjes zijn weer
afgebroken, de beelden opgeborgen en de kerstbomen afgevoerd. Ondanks de
voor ons allen bijzondere en soms moeilijke tijd, kunnen we met een goed gevoel
terugkijken op kerstmis 2020.
Dank aan allen voor het bouwen van een mooie kerststal en het plaatsen van de
diverse kerststalletjes. Ook de bloemversiering en het blinkend koper brachten
onze kerken in een feeststemming.
GULLE GEVERS
Ondanks dat er minder mensen de heilige missen mogen bezoeken zijn er toch
nog gulle gevers. Bedankt aan hen die onze kerk steunen door hun extra bijdrage
op onze collecteschaal of in de diverse offerblokken.
VERBONDENHEID
“Samen Sterk” hoor je vaak in deze crisisperiode vanwege het corona virus. Voor
mij is de slogan een uitnodiging om samen deze crisis het hoofd te bieden.
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Dat lijkt me een tegenstrijdige oproep, omdat je tegelijkertijd afstand moet houden
en minder sociaal contact kunt maken. Hoe kun je dan deze crisis samen het hoofd
bieden?
Wat ik zie: je moet wel anderhalve meter afstand
houden, maar je kunt nog steeds elkaar aankijken.
Je kunt nog altijd op afstand glimlachen, zwaaien of
klappen voor iemand. Je mag maar beperkt bezoek
krijgen, maar je kunt altijd iemand opbellen, mailen, of
appen; je kunt nog met elkaar contact maken via
sociale media. Deze crisis laat me zien hoe essentieel verbondenheid is voor
iedereen.
Je kunt besmet worden met corona door contact met elkaar. Maar ondanks dat,
blijf je zoeken op verbondenheid vooral in deze moeilijke periode, waar je anderen
toch nodig hebt.
De vraag die bij mij vaak opkomt, is; “wat kan ik nog met anderen en voor anderen
doen in deze situatie,waar sociaal contact beperkt is?”
Ik denk aan Jezus, mijn grote voorbeeld. Jezus was iemand die ook leefde in de
tijd waarin veel zieken waren. Volgens het evangelie, werd Zijn hart ’bewogen door
medelijden’ toen Hij mensen in nood zag. Hij is een voorbeeld voor deze tijd hoe
we voor anderen kunnen zorgen: bewogen door medelijden.
Moge deze gedachte ons inspireren bij het zoeken naar creatieve manieren om
iets te doen voor anderen; om verbonden te zijn met elkaar.
Kapelaan Charles

Vanaf 16 januari tot en met 30 januari loopt de
jaarlijkse landelijke actie “Kerkbalans”. Dit jaar
onder het motto
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
De inzet van onze jonge kapelaans en de
samenwerking met andere parochie(s) zijn
voorbeelden van nieuwe wegen. De actie vraagt
om uw steun in de vorm van financiële bijdrage
voor de parochie.
De vrijwillige giften (bijdragen) van mensen aan hun parochie noemen we
“kerkbijdrage”. Kerkbesturen beheren de inkomsten en bezittingen van de
parochies en de kerkbijdrage is voor hen de belangrijkste bron van inkomsten.
Maar in drie kwart van de parochies in Limburg zijn er meer uitgaven dan
inkomsten, en het gat tussen inkomsten en uitgaven was in 2020 door Covid-19
groter dan ooit. Soms geven parochies aan dat ze geen onderhoud meer kunnen
plegen aan kerk of pastorie en dat ze zelfs geen priester meer kunnen betalen. De
financiële bijdragen aan de kerk zijn noodzakelijk voor het in stand houden van de
geloofsgemeenschap die helpt, catechese geeft, viert, bidt, meedenkt en rouwt ook
in tijden van Covid-19. Kerken leven nu vooral dankzij giften van vorige generaties.
De komende periode kunt u meer informatie verwachten in dit parochieblad.
Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
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MISSTIPENDIA
Sinds een aantal jaren zijn de tarieven voor de misstipendia niet meer verhoogd.
Maar de loonkosten, de belastingen, de energie- en onderhoudskosten zijn wel
jaarlijks verhoogd. Daarom vindt het kerkbestuur dat de tijd rijp is om de tarieven
voor de misstipendia vanaf 1 februari 2021 aan te passen.
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SJRAVELNUUTS
Normaal gesjpraoke zou ’t Sjravelriek langzamerhand
rwaod, gael en greun gaon kleure richting de Genhouter
Carnaval, mer ûm de bekinde reeje is dit jaor alles
angesj wie normaal. D’r zölle gein graote festiviteite zin
en v’r höbbe auch gein nuuj Prinse(sse) oetgerope.
Toch höb v’r en gaon v’r een aantal dinger doon die ’t
Carnavalsblood door de Genhouter aojere gaon laote
sjtruime.
Sjravelbeer & Sjravelwaffel
’n Natje en ’n droogje. Duudelik allebei ’n geweldig succes in ’t dörp. Jetsj woorte
ongevjaer 150 Sjravelbeer-pakkette in ginne-tied (no-time) verkoch. Inmiddels is
de twaede levering bènne en kint g’r opnuu besjtèlle (zie hie-onger). Rond de
fiësdaag waor ’t vervolges tied veur de Sjravelwaffele. V’r woorte compleet verrast
door ’t geweldige aantal besjtèllinge woodoor v’r tössje Kaesj en Auwtjaor merleefs
2.600 waffele mochte bakke, verpakke en bezörge. Dit succes maakt dat v’r auch
in december 2021 (volges ’t idee van dit jaor tössje de Fiësdaag in) dees
Sjravelwaffele gaon verkaupe, bakke en bezörge. Danke veur ûche sjteun aan
beide acties en haupelik höb g’r genaote!
Alternatief program
V’r höbbe lang gedubt… motte v’r noe waal of neet get gaon doon? Eigelik maog
niks en wilse in dizze tied auch gein luu biejein bringe. Toch höb v’r gemeind om
twae dinger op pwöat te gaon zètte. Op Carnavalsvriedig 12 fibberwarie
organisere v’r daorum de Sjravel-Quarnavalsquiz. ’n Digitaal evenement woobie
v’r ûch kènnis euver de Carnaval ins good gaon teste tiedes ‘nne gezellige
humoristische aovend. V’r sjtarte ôs program om 20.11 oer dat ongevjaer twae
urkes geit doere. Jekerein mèt ‘nne laptop of anger sjlum apparaat kènt mitdoon.
Meld ûch uuterlik 5 fibberwarie aan via sjravelquiz@gmail.com of via de
Facebook-pagina van CV de Sjravelaire. Deilname kôs € 5 per hoeshauwe
wooveur g’r ’n sjmakelik verrassingspakketje aan hoes bezörg krieg. Laot v’r d’r
same ‘nne leuke aovend van make!
De drie daag d’rnao, van Carnavalszaoterdig 13 tot en mèt -maondig 15
fibberwarie sjtaon volledig in ’t teike van de Vastelaovesroete-route. Wierop laes
g’r mjae euver dit geweldig creatieve idee veur ’n evenement in dizze tied van ôzze
Jeugdcommissie. V’r gaon d’rvan oet dat g’r massaal gaot mètdoon: zowel mèt
verseere es mèt wanjele en puzzele. Hank g’r dees daag de Sjravelvlag oet, dan
maak g’r auch nog ins kans op ’n aantal geweldige prieze die v’r de kommende
waeke bekind gaon make via Facebook. Höb g’r nog gein Sjravelvlag, dan kint g’r
die besjtille via krantsjravelaire@gmail.com. Carnavals-dinsdig 16 fibberwarie
make v’r alle prieswinnaars op ’n leuke meneer bekind.
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Sjravelkezèt
Ondanks ’t feit dat v’r dit jaor de Carnaval op ’n anger meneer gaon belaeve, gaeve
v’r toch geweun weer ’n Sjravelkezèt oet. ’t Wurt alweer de 48 e opeinvolgende
edisie van ‘de Kezèt’ die dit jaor natuurlik get angesj geit zin wie normaal… Wie
dan? Daomèt verrasse v’r ûch op zaoterdig 6 fibberwarie. V’r wille vanaaf dees
plaats de redaktie en alle anger vriewilligers enorm bedanke veur de biedrage om
dit toch weer meugelik te make. Daonaeve auch ’n geweldig woord van dank aan
alle trouwe adverteerders die dit jaor toch ’n vriewillige biedrage höbbe geleverd
um dees kezèt te kinne realisere. Normaal gesjpraoke zouwe v’r in de waek veur
’t rondbrènge van de Sjravelkezèt ’n envelöpke in Oos Nuuts laote bievoege. Dat
doon v’r dit jaor neet. ’n Vriewillige biedrage maog g’r uiteraard mètgaeve op de
daag dat v’r úch dees 48e edisie van de Sjravelkezèt komme brènge: zaoterdig 6
fibberwarie 2021.
Helaas kèn v’r dit jaor gein fiesieke evenemente organisere, mer op dizze meneer
probeer v’r toch ’n sjwaone Genhouter carnavalsgeveul in sjtand te hauwte. Doog
allemaol mèt en haupelik maog v’r ôs gauw weer biejein zeen.
Good, v’r höbbe noe genog gewauweld, v’r gaon weer gauw wier Sjravele!
Alaaf! Geheimsjriever CV de Sjravelaire

Jeugcommissie C.V. de Sjravelaire presenteert:
"De Vastelaovesroete-route"
zaoterdig 13, zondig 14 en maondig 15 fibberwarie!
Dit jaor mót ver de Vastelaovend misse... Dat deit natuurlijk ederein pien.
Vandaar dat veer gaon probere het dörp alsnog raod-geal-greun te kleure en ein
leuke bezigheid höbbe bedach in deze tied veur de jeug (en de ouwere, of zelfs
väöl ouwere, jeug)!
Wae verseert de sjoanste Vastelaovesroet?
D'r gelden gein beperkingen (die zin d'r noe namelijk al genog). Dus wie bont de
roet wurd gemaak, of 't 1 roet is of 11 roete, of d'r geverfd en/of geknutseld wurd,
dat bepaalt de deilnömmer gans zelf!
Ederein in Genhout maog mètdoon en de roet versere, want wie meer verseerde
roete, wie leuker de louproute door òs dörp wurd! Waal heure veer gaer welke
hoeshauwes dees leuke oetdaging aangaon. Mail uuterlijk zóndig 7
fibberwarie nao vastelaovesroeteroute@gmail.com dat g'r mètdoot mèt ’t
versere van uch roet(e), onder vermelding van naam en adres. Want veer zölle
op basis van dees informatie ein route gaon samesjtèlle, die leidt langs eder
verseerde roet in Genhout. Vervolges zörge veer d'rveur dat dees route, same
mèt ein quiz en ènkele opdrachte veur óngerwaeg, op woonsdig 10 of donderdig
11 fibberwarie bie elk hoes in ós dörp in de brevebös vèlt.
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Dees Vastelaovesroete-route kènt vervolges door álle luu, van jonk tot auwt,
geloupe waere in 't Vastelaovesweekend en wel op: zaoterdig 13, zondig 14 en
maondig 15 fibberwarie. Verkleije zörg veur bonuspunte... ;)
Op dinsdig 16 fibberwarie zulle veer es jeugcommissie de winnaars van de
sjoanst verseerde roete én de winnaars van de louproute (de opdrachte) bekènd
make! Natuurlijk heure hie ouch leuke prieskes bie.
Veer houpe dat de (Sjravelaire)-vlagge gaon wappere dat weekend, dat väöl
Sjravelairkes en Sjravelairinnekes aan de sjlaag gaon mèt het versere van de
roete en dat vervolges ouch väöle hoeshauwes dees Vastelaovesroete-route
gaon loupe. Zoa bringe ver de Vastelaovend alsnóg in de woonkamers én in os
Sjravelriek!
Alaaf en väöl succes!
Jeugcommissie C.V. de Sjravelaire

Sjravelbeer te kaup!
Ondanks corona toch carnaval in huis halen? Dat kan!
De Sjravelaire hebben een pils laten brouwen welke is
afgeleid van het fameuse Sjravelblondj uit het
inmiddels niet meer te verkijgen bierpakket. Voor
slechts € 2,50 per flesje kunt u genieten van een
heerlijk glas bier en haalt u een stukje Genhouter
carnaval in huis. Vanaf zaterdag 23 januari
verkrijgbaar bij Gasterie Genhout Treft zolang de
voorraad
strekt.
Of
te
bestellen
via
sjravelbeer@gmail.com per 4-pack voor € 10,00,
gratis bezorgd in Gemeente Beek.
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