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vrijdag 24 juli 2020

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 06-51773235
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; VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT GEEN OOS NUUTS
In de volgende kalenderweken verschijnt er geen OOS NUUTS; week, 31, 32,
33,34 (vakantieperiode), 36 (= begin september). U kunt dus wel teksten,
advertenties en berichten aanleveren op de volgende maandagen; 24 augustus
en vervolgens tot nader bericht.
Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Je kunt beter veelzeggend
zwijgen dan niets zeggend praten.

REDACTIE EN KERKBESTUUR WENSEN ALLE LEZERS VAN
OOS NUUTS EN ALLE ADVERTEERDERS EEN FIJNE
ZOMERVAKANTIE
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 26 JULI T/M ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 26 juli: Zeventiende Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis
Intenties: Sef Dolmans (verjaardag), overl.ouders VonkenMuylkens, overl. ouders Pijls-Voncken en Mia Hermens-Stassen.
Zondag 2 aug.: Achttiende Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis
Intenties: Jan Schoutelen, Elly en Toni Pisters-Pinxt,
Mia Hermens-Stassen en Arno Franssen.
Zondag 9 aug.: Negentiende Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis
Intenties: overl.ouders Gelissen-Hautvast,
overl.ouders Schulkens-Brands en Pierre Schulkens;
overl.ouders Keulers-Bollen, Jean en Albert (gest. jaardienst),
Dre Henssen (gest.jaardienst) en Mia Hermens-Stassen.
Zondag 16 aug.: Twintigste Zondag door het jaar.
Maria ten Hemelopneming en zegening kruiden “kroetwusj”
9:30 uur: H. Mis
Intenties: 60-jr.huwelijk van Jean en Lilian Schoutelen-Ubben,
Mia Hermens-Stassen.
Zondag 23 aug.: Eenentwintigste Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis
Intenties: Mia Hermens en Arno Franssen.
Zondag 30 aug.: Tweeëntwintigste Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis
Intenties: Arno Franssen als zeswekendienst,
Nettie Haagmans-Jacobs en overl.familieleden,
Tiny Slangen-Tijssen (jaardienst) en Mia Hermens-Stassen.

In de kerk blijft gelden: 1,5 meter afstand houden, handen wassen en als je
verkouden bent beter thuisblijven. Hoesten en niezen in de elleboog en
gebruik papieren zakdoekjes.
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MIA HERMENS-STASSEN
Geboren te Schimmert 12 april 1928, overleden in Sittard-Geleen 5 juli 2020.
Het was een gezin van 14 kinderen waar Mia werd geboren als zesde.
Ze bereikte de leeftijd van de zeer sterken: Mia werd 92 jaar.
En het was zo: de een hielp de ander groot te worden.
Een hoogtepunt uit haar leven was de priesterwijding van haar broer Sef in 1948.
Sef was de oudste van het gezin Stassen en ze waren allemaal trots op hem.
Via haar broer Jo leerde Mia Jan Hermens kennen.
Op 11 oktober 1954 werd hun huwelijk gesloten.
Eerst gingen ze wonen op de Wintraak, maar later in het huis van de oom en tante
in Genhout. Ze werden allebei oud en hadden de hulp van jongelui hard nodig.
Mia heeft altijd hard gewerkt. Ze pakte alles aan maar ze genoot ook van het
leven. De broers Stassen waren ver weggetrokken en Mia en Jan gingen hen
overal bezoeken.
Het sterven van Jan was zwaar voor haar. Maar ze wist zich er doorheen te slaan.
Op 5 juli stierf zij in het Zuyderland ziekenhuis in Sittard.
Een rijk en werkzaam leven. Een Moeder en Vrouw om trots op te zijn.
ARNO FRANSSEN
Geboren te Printhagen Genhout 28 oktober 1933, overleden te Stein 13 juli 2020.
Bij het H. Doopsel kreeg Arno de volgende namen van zijn ouders:
ARNOLDUS JOHANNES HUBERTUS.
We hebben Arno begraven op 18 juli 2020 op het kerkhof van Genhout.
Na vele jaren gewoond te hebben met zijn zus Mia in Genhout, Schimmert en
Beek is hij begraven in zijn geboorteplaats.
De laatste dagen is er veel over hem verteld.
Zijn broer herinnerde zich dat hij veel plezier had om draad te spannen om de
koeien in de wei te houden. Een ander wist dat hij heel goed kon kegelen.
Kerk en geloof waren wezenlijk voor Arno.
Hij zou geen zondag overslaan en ook door de week was hij een trouwe
kerkganger samen met zijn zus. Arno klaagde nooit.
Hij heeft het leven genomen zoals het kwam.
De laatste weken kon hij thuis niet meer verzorgd worden.
Hij kwam in Stein terecht en werd daar hartelijk verzorgd.
Daar kreeg hij het Sacrament van de zieken en daar is hij rustig gestorven.
Arno, we hopen dat je ons niet zult vergeten, vooral je zus Mia niet, die je ten einde
toe hartelijk heeft verzorgd.
“Een beetje.
Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe,
Maar op ’n keer ben je aan je laatste beetje toe”.
Toon Hermans.
Ons meeleven gaat uit naar beide families.
Moge God hen nu geven: licht, rust en vrede.
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NIEUWSBERICHT
nummer 5 / juli 2020

Deze week verwelkomen wij kapelaan Charles Leta terug in Nederland en terug in
onze parochie. De afgelopen vier weken is hij in Indonesië bij zijn moeder en
familie geweest in verband met het overlijden van zijn vader. Het afscheid van zijn
moeder en andere familieleden zal zeker zwaar geweest zijn, maar wij zijn blij dat
hij weer in ons midden is.
Vorige week hebben de bisschoppen besloten om een aantal maatregelen in
verband met COVID-19 te versoepelen. • Voor vieringen met minder dan 100
personen is aanmelden niet meer nodig. • Zingen door kerkgangers [samenzang]
blijft voorlopig nog verboden. • Tijdens de vieringen mag wel gezongen worden
door een cantor of een groep van enkele zangers. De zangers dienen wel
anderhalve meter afstand van elkaar te houden en bij voorkeur niet achter elkaar
te staan, maar in een zigzag opstelling. • in de kerkgebouwen blijven de
anderhalve meter maatregel en de hygiënevoorschriften volgens de RIVMrichtlijnen nog van kracht.
Op zaterdag 11 juli is in onze Hubertuskerk in besloten kring afscheid genomen
van mevrouw Mia Hermens. Op zaterdag 18 juli is in onze Hubertuskerk eveneens
in besloten kring afscheid genomen van oud-Genhoutenaar Arno Franssen.
Wij betuigen aan beide families ons medeleven.
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NIEUWS VAN G.K.Z. ST. HUBERTUS
Wellicht is het al enige tijd bekend, maar wij hebben een aantal leden
(knutseldames!), die zich hebben toegelegd op het maken van 3D-wenskaarten.
De kaarten zijn voor diverse gelegenheden te “gebruiken”; zo zijn er kaarten voor
verjaardagen, beterschapskaarten, huwelijk, kinderen, maar ook voor
condoleance. Ook zijn er kaarten – zonder tekst – die voor een bepaalde
gelegenheid gebruikt kunnen worden. Heeft u een bepaalde wens, laat het even
weten (ook hiervoor zijn mogelijkheden aanwezig.)
Kosten vanaf € 1.50 per kaart. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goede
voor ons koor.
Bent U nieuwsgierig geworden, kom dan gerust en vrijblijvend langs bij Corrie Bos,
Gundelfingenstraat 34, Beek of bij Marian Michon, Grootgenhouterstraat 120,
Genhout.
Mede namens het bestuur, groetjes van de knutseldames.
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☼ KINDERVAKANTIEWERK 2020 ☼
Zoals we jullie laatst hebben laten weten, en wat jullie wellicht met een dansje
gevierd hebben, vindt er alsnog van 10 t/m 14 augustus een speciale editie
plaats van KVW Genhout. Vanwege de huidige situatie en de RIVM-richtlijnen
hebben wij besloten om een aangepaste KVW-week te organiseren. Dit jaar
zal er, bijvoorbeeld, helaas geen uitstapje plaatsvinden en ook de
overnachting(en) wordt een jaartje overgeslagen.
Wij zullen tijdens deze 5 dagen de volgende tijden aanhouden:
Verzamelen: 9:45
Einde programma: 14:30
Indien jullie ook deze speciale editie van KVW Genhout niet willen missen, dan
kunnen jullie ouders jou inschrijven via onze website (volg onderstaande link):
http://kvw-genhout.nl/inschrijven/

Zoals elk jaar is de KVW-week voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van
afgelopen schooljaar (2019-2020). De inschrijving zal sluiten op 31 juli.
Wij zullen, zodra de inschrijving gesloten is, jullie tijdig informeren over deze
week zoals jullie van ons gewend zijn. In dit KVW-boekje/brochure vinden jullie
de richtlijnen en extra maatregelen die wij tijdens KVW zullen aanhouden. Ook
de benodigdheden (zoals bv. een eigen drinkfles) staan hierin vermeld.
LET OP! We blijven continu afhankelijk van de richtlijnen vanuit de overheid.
Indien deze aangescherpt zullen worden en dus invloed hebben op de KVWweek, dan brengen we jullie hier uiteraard van op de hoogte. Dit zal
voornamelijk via onze Facebookpagina gebeuren.
Blijf gezond, respecteer de maatregelen en dan zien wij ons snel!
Liefs, de Leiding van KVW Genhout!
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Project Zonneweide Genhout
In het kader van het burgerinitiatief Genhout voor
GEK zijn veertien projecten benoemd.
Eén daarvan is de ‘Zonneweide Genhout’. Doel
van het project is een haalbaarheidsstudie uit te
voeren naar de aanleg van een zonnepark van
meerdere hectares. Die Zonneweide zal
eigendom moeten worden van de Genhoutse
burgers. Als de resultaten van de
haalbaarheidsstudie positief zijn beslissen de
Genhoutse burgers of de zonneweide er komt
ja of neen!
Uitgangspunten voor een positieve uitkomst van de haalbaarheidsstudie zijn dat de
zonneweide:

1) Een bijdrage levert aan zelfvoorziening van Genhout op het gebied van
elektrische energie;
2) Een financieel rendement geeft waarmee andere Genhoutse projecten de
komende jaren (mede)gefinancierd kunnen worden;
3) Landschappelijk goed inpasbaar is;
4) De burgers van Genhout eigenaar kunnen worden van de Zonneweide
zonder dat er grote financiële drempels zijn.
Er is een werkgroep gevormd bestaande uit Michael Dols, Ger Lemmens, Ad
Laeven en Jan Bijen. Er wordt samengewerkt met NaGasolar, een Limburgse
ontwikkelaar van zonneparken.
Het project past in het door de Gemeenteraad van Beek vastgestelde Klimaat- en
Energiebeleidsplan 2017-2023 “De Knop OM”. Volgens dit plan zou Beek
energieneutraal moeten worden. Met het Genhoutse plan zou aan dat doel een
flinke bijdrage kunnen worden geleverd.
Bovendien sluit het plan goed aan op het Klimaatakkoord, waarin gesteld wordt dat
er bij duurzame energieopwekking aan land, voor tenminste 50% van
burgerparticipatie sprake zou moeten zijn.
Landelijk zijn er aan de gemeenten taakstellingen opgelegd voor het opwekken
van duurzame energie. In dat kader stelt in september de Gemeenteraad van Beek
zoekgebieden vast waar zonneparken zouden kunnen komen. De eventuele
zonneweide Genhout moet liggen in die gebieden.
Wij willen dat de Genhoutse burgers als het gaat om zonneparken nabij ons dorp
daarover zelf kunnen beslissen.
Genhout voor GEK heeft een subsidie aangevraagd bij de gemeente om de kosten
van de haalbaarheidsstudie te dekken.
Denk en beslis mee!
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AGENDA – ACTVITEITEN 2020
Zondag 16 augustus; Expositie; “Maria is overal”, bijzondere tentoonstelling van
200 Madonna’s in de Sint-Hubertuskerk Genhout, 14-17 uur.
Zondag 20 september; Expositie; “Maria is overal”, bijzondere tentoonstelling van
200 Madonna’s in de Sint-Hubertuskerk Genhout, 14-17 uur.
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