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.15

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 3 september 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
OOS NUUTS verschijnt een keer in de 2 weken. U kunt teksten, advertenties
en berichten aanleveren, de eerstvolgende keer is op maandag 13 september
en vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader bericht.
Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Als je bang bent, doe het dan niet.
Als je het doet, wees dan niet bang.
GEZOCHT!
Al ruim 13 jaar woon ik met veel plezier in ons hele fijne huis aan de Hubertusstraat
66. Wegens omstandigheden ben ik op zoek naar een andere (kleinere) woning.
En omdat ik heel graag in het gezellige Genhout (met de allerleukste
toneelvereniging 🙂 ) zou willen blijven wonen en voordat het huis ‘de markt’ op
gaat, doe ik deze oproep. Ken of ben je iemand die voor mij die passende woning
heeft en zelf op zoek is naar een mooi, vrijstaand jaren ‘30 huis? Dan zie ik
je mailtje graag verschijnen!
Je mag het sturen naar: gwenny75@hotmail.com
Gwenny Pieroelie
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 5 SEPT. T/M ZONDAG 3 OKT. 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227,
klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Email: info.parochiegenhout@gmail.com
Zondag 5 sept.: drieëntwintigste zondag door het jaar.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door enkele leden van GKZ
Intenties: echtpaar Pisters-Pinxt (gest.jaardienst);
ouders Nijsten-Jaspar; ouders Nijsten-Wouters en Martijn;
Harie Frissen.
Zondag 12 sept.: vierentwintigste zondag door het jaar.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door enkele leden van GKZ
Intenties: Jo Stassen als zeswekendienst.
Zondag 19 sept.: vijfentwintigste zondag door het jaar. Vriendenviering.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Tara Hendriks
Intenties: Maria Gijzen (gest.jaardienst); Jo Vrencken;
ouders Gelissen-Dekkers (gest.jaardienst).
Zondag 26 sept.: zesentwintigste zondag door het jaar.
10:00 uur Woord-/communiedienst opgeluisterd door
enkele leden van het GKZ
Intenties: ouders Goossens-Lemmens gest.jaardienst);
ouders Jean en Dien Luijten-Nijsten (jaardienst) en
Wiel Damoiseaux.
Zondag 3 okt.: zevenentwintigste zondag door het jaar.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door de Sjnake-fanfare.
Bezoek van de lichtkoningin en haar hofdames.
Intenties: Hub Nijsten (vanwege verjaardag).
Volgens de nieuwe richtlijnen van 26 juni mogen er max. 60 personen
toegelaten worden in de H. Missen. Bij klachten blijf thuis.
OP ZOEK NAAR HANDIGE HARRY’S
Momenteel zijn er nog een klein aantal vrijwilligers die vooral op dinsdagochtenden
onderhoud plegen voor, naast en achter de kerk en op het kerkhof. Omdat de jaren
gaan tellen, zijn we blij als nieuwe vrijwilligers ons komen versterken. Snoeiwerk,
bestrijding van onkruid, grasmaaien, bladeren opruimen, …
Vele handen maken licht werk. Graag verwelkomen we nieuwe helpers.
Loop gewoon een keer binnen op dinsdagmorgen.
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OVERLEDEN:
Jo Stassen
* 15-03-1934
† 26-07-2021
Jo is geboren in Schimmert. Al vroeg in zijn jeugd verhuisde hij met zijn ouders
naar Genhout. Het oude huis Stassen was in zijn jeugd vol met mensen. Na het
overlijden van zijn moeder bleef Jo alleen achter. Jo was vrijgezel maar had veel
vrienden en bekenden om zich heen. Hij was jaren lid van het Gemengd Kerkelijk
Zangkoor. Hij stamde uit een muzikale familie.
Jo werkte op de boerderij. Hij voelde zich er thuis. Op een gegeven moment ging
zijn gezondheid achteruit en kon Jo niet meer alleen zijn. Hij verhuisde naar
Schimmert en ging kleiner wonen, waar zijn zus hem verzorgde. Het ging slechter
met hem en Jo moest opgenomen worden in Huize Op den Toren in Nuth.
Rustig is hij ingeslapen.
Wiel Damoiseaux
* 17-02-1951
† 29-07-2021
Wiel is geboren in Schimmert, alwaar hij opgroeide. In 1975 trouwde hij met
Annemie Luijten en ze gingen in Beek wonen. Hier zijn hun twee kinderen geboren.
In 1987 verhuisden ze naar Kleingenhout. Wiel’s grootste hobby was Voetbalclub
VV Schimmert waar hij in zijn jeugdjaren heeft gespeeld. Meer dan 10 jaar heeft
hij er vrijwilligerswerk verricht. Het viel hem dan ook zwaar dat hij dat wegens zijn
ziekte moest opgeven. Ondanks alles bleef hij positief tot aan het einde.
Zijn 2 kleinzoons waren zijn trots. Voor “de jongens” zoals hij ze noemde, was hem
niets te veel. Toen het niet meer ging heeft hij van zijn dierbaren afscheid genomen
met voor iedereen een persoonlijk woordje.
Omringd door allen die hem lief waren, is hij rustig ingeslapen.
Ons medeleven gaat uit naar beide families.
Moge God hen geven: licht, rust en vrede.

EXPOSITIE 200 JAAR PATER KAREL
In Munstergeleen is vanaf deze zomer een thema-expositie te zien, geïnspireerd
op het leven en werk van de heilige pater Karel Houben.
Het is dit jaar 200 jaar geleden dat hij in Munstergeleen werd geboren en 300
jaar geleden dat de orde van de passionisten, waartoe pater Karel behoorde,
werd gesticht. Negen leden van de Limburgse Kunstkring zijn gevraagd om in
het kader hiervan werk in het geboortehuis van Karel Houben tentoon te stellen.
De expositie is te zien tot en met 6 januari 2022.
Openingstijdens zijn
coronamaatregelen.

steeds

afhankelijk

van

de

actueel

geldende

Kijk daarvoor op www.paterkarelkapel.nl
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DANKBETUIGING
Langs deze weg willen we iedereen bedanken die ons tot steun is geweest
tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa
Wiel Damoiseaux
Uw kaartjes, bloemen en lieve woorden hebben veel voor ons betekend.
Annemie Damoiseaux-Luijten
kinderen en kleinkinderen.
TV-MIS VANUIT LOURDES VANWEGE 100 JAAR BEDEVAARTEN
De KRO-televisie zendt op zondag 12 september de wekelijkse televisiemis uit
vanuit de Grot in Lourdes. Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100 jarig bestaan van de bedevaarten vanuit Limburg naar Lourdes. Vanwege de
coronapandemie was het dit jaar nog niet mogelijk om grote groepsreizen te
organiseren. Via de tv-uitzending kan iedereen die dat wil toch even op
bedevaart naar Lourdes. In 1921 werd in Maastricht een nieuwe organisatie
voor bedevaarten naar Lourdes opgericht. Jarenlang werden deze reizen
gemaakt onder de naam ‘Limburgse Bedevaarten’. De organisatie is inmiddels
opgegaan in het Huis voor de Pelgrim, dat ook bedevaarten naar tal van andere
pelgrimsoorden organiseert. De tv-mis op zondag 12 september is een van de
eerste jubileumactiviteiten. Later dit najaar en volgend jaar wordt ook op andere
manieren bij het jubileum stilgestaan.
De viering vanuit de Grot in Lourdes is op zondag 12 september te zien vanaf
10.00 uur op NPO2. Voorafgaand daaraan is vanaf 9.45 uur het
Geloofsgesprek te zien, dat deze keer ook aan de bedevaarten naar Lourdes is
gewijd. Meer informatie over de bedevaarten op www.huisvoordepelgrim.nl
G.K.Z. ST. HUBERTUS
Net voor het verschijnen van de vorige uitgave van Oos Nuuts werden we – toch
enigszins onverwacht – verrast door het bericht dat ons erelid Jo Stassen was
overleden. Namens ons koor hebben enkele leden (door Corona kon helaas niet
het hele koor aanwezig zijn!) zijn uitvaart toch muzikaal kunnen opluisteren. We
wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies.
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus
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Pastoor John van Oss s.m.m.
gaat met pensioen

John van Oss [84 jaar] stopt als pastoor van de parochie Sint Hubertus Genhout
en de parochie Sint Remigius Schimmert en gaat met welverdiend emiraat.
Hij is 38 jaar [1983-2021] pastoor van Genhout geweest en 26 jaar pastoor van
Schimmert. In de parochie Sint Hubertus Genhout neemt hij op zondag 10 oktober
afscheid als pastoor. Het wordt een bescheiden afscheid met een eredienst in de
Sint Hubertuskerk om 11.00 uur en een receptie eveneens in de Sint
Hubertuskerk van 14.30 tot 16.30 uur
John van Oss is na het kleine seminarie [Schimmert] in 1955 als novice
[nieuweling] toegetreden tot de kloosterorde van de Montfortanen. Vervolgens
heeft hij in Nijmegen filosofie en kunstgeschiedenis gestudeerd en daarna
theologie in Tilburg. In september 1963 heeft hij de kloostergeloften als
Montfortaan afgelegd. In maart 1967 is hij door bisschop Bluijsen [bisdom Den
Bosch] in Oirschot tot priester gewijd. In de periode 1968–1983 is hij
godsdienstleraar in Meerssen en Schimmert geweest, en in de periode 1973-1983
is hij tevens kapelaan in Schimmert geweest. In 1983 is hij door de bisschop Gijsen
van het bisdom Roermond benoemd tot pastoor van de parochie Sint Hubertus
Genhout. Met deze benoeming ging voor John van Oss een [jongens]droom in
vervulling: pastoor worden in zo’n mooie kunstvolle kerk als de Sint Hubertuskerk.
De liefde voor [religieuze] kunst loopt als een rode draad door zijn leven.
Hij is de drijvende kracht geweest achter het uitdragen van de Sint Hubertuskerk
als kunstkerk. Onder zijn bezielende leiding werd de stichting Vrienden van de Sint
Hubertuskerk opgericht en kwam later het Sint Hubertus Kunstcentrum tot stand.
In 1994 is hij tevens tot pastoor van de parochie Sint Remigius Schimmert
benoemd. Tijdens zijn meer dan 50 jaar priesterschap heeft hij meerdere
pelgrimstochten [Montforttochten] onder andere naar Rome, Assisi, Lourdes en
Israël georganiseerd en begeleid.
Niet alleen wij, het kerkbestuur en de vrijwilligers van de Sint Hubertus parochie,
maar alle mensen van Genhout, zien onze pastoor niet graag vertrekken.
John van Oss is van grote betekenis geweest voor onze parochie, en alom geliefd
onder de inwoners van Genhout, en zelfs daarbuiten. Hijzelf neemt met pijn in het
hart afscheid als pastoor van Genhout. Het liefst zou hij nog jaren willen doorgaan.
Het is hem van harte gegund om nog een aantal jaren te mogen genieten van het
leven, van zijn kunst en zijn kerststallen, zonder zich zorgen te hoeven maken over
het wel en wee van de parochie. De pastorale zorg draagt hij over aan de
kapelaans Stefan Musanai en Charles Leta. John van Oss als pastoor heeft zich
altijd onder de parochianen begeven. Hij heeft altijd een warme belangstelling
gehad voor het dorpsleven en het verenigingsleven in Genhout. Met hart en ziel
heeft hij zich ingezet voor het gevoel van saamhorigheid binnen de
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geloofsgemeenschap en de dorpsgemeenschap van Genhout. Pastoor John van
Oss laat een grote voetafdruk achter in Genhout.
Kerkbestuur Sint Hubertus parochie Genhout.

Op naar 100 jaar toneelvereniging
Ons Genoegen!
We schrijven 1922 als een delegatie van Fanfare St.
Antonius uit Genhout het idee krijgt een toneelvereniging
op te richten. Ze voegen de daad bij het woord. En hier
zijn we dan, 100 jaar later: een club die nog steeds staat
als een huis.
100 jaar, letterlijk een eeuwigheid... Genhout in die tijd,
een kleine gemeenschap waar de wereld eindigde bij de
dorpsgrens, sterker nog zelfs Klein- Genhout en Groot- Genhout waren twee
gescheiden kernen, te ver van elkaar vandaan om zich verbonden met elkaar te
voelen. Hoe anders is de wereld nu. Genhout bruist en met een muisklik is afstand
relatief geworden, informatie wordt in een oogwenk gedeeld met iedereen, waar
dan ook op deze aardbol. Terwijl écht in verbinding staan met elkaar, wellicht
moeilijker is dan ooit en een uitdaging blijft.
100 jaar Ons Genoegen toen en nu. Er zijn veel overeenkomsten die blijvend zijn.
Toneelspelen, even in de huid van iemand anders kruipen, jezelf verplaatsen in de
ander. Toneel als spiegel van de werkelijkheid, vaak met een lach en soms met
een traan. Samenspelen, zowel op als achter de bühne. Iedereen heeft zijn eigen
rol en de een kan niet zonder de ander. Ook ons publiek heeft hier een belangrijk
aandeel in, zonder hen hadden we nooit de 100 kunnen aantikken. Talloze
voorstellingen hebben de revue gepasseerd. Op de bühne bij ons huistheater “Zaal
Vroemen” maar ook op diverse locaties buiten Genhout waren we graag geziene
gasten. Behalve op het podium hebben talenten uit onze vereniging zich laten zien
in reclamespotjes en sommigen hebben het zelfs geschopt tot een (bij)rol bij de
televisie. We hebben diverse prijswinnende producties op onze naam staan en een
oeuvre opgebouwd waar we trots op zijn.
100 jaar Ons Genoegen: we hebben nieuwe leden verwelkomd en afscheid
genomen van dierbare leden die nog steeds een plekje hebben in ons hart. De
aandacht voor de jeugdige spelers loopt als een rode draad door de afgelopen 100
jaar heen, een draad die we naar de toekomst willen vasthouden en koesteren.
Ondanks de hoogbejaarde leeftijd van onze vereniging voelen we ons nog steeds
jong en actief. De liefde en passie voor het toneel die we delen met ons publiek is
nog steeds springlevend ondanks het feit dat we de afgelopen twee jaar
noodgedwongen stil hebben gezeten. We schrijven maart 2020, een week voordat
onze productie ONTREIGELD in première zou gaan. Alles was klaar, het decor
volledig opgebouwd toen de wereld op slot ging vanwege Covid-19. Met gepast
optimisme lijken we nu, midden 2021, weer langzaam de goede weg op te gaan
en staan wij in de startblokken om ons 100-jarig jubileum in 2022 goed te gaan
vieren. We gaan groots uitpakken met een voorstelling in een bijzondere
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ambiance…een feest voor oog en oor zoals jullie van ons gewend zijn. De
Inspecteur staat bij velen nog op het netvlies, deze voorstelling zal hier nog een
blijvende herinnering aan toevoegen. Wij kijken er al naar uit! U ook ?!?
In de aanloop naar ons jubileumjaar organiseren we een loterij met fantastische
prijzen waarmee jullie kunnen genieten van een speciaal dagje uit met alles erop
en eraan. We hebben immers lang genoeg binnen gezeten… Hou dus de deurbel
en/of onze verkoopadressen in de gaten.
• De eerste prijs is een VIP- arrangement voor 2 personen voor onze
jubileumvoorstelling. We komen jullie thuis ophalen met een oldtimer, de
rode loper ligt uit, jullie genieten van exquis diner met een wijn of drankjes
naar keuze en hebben gereserveerde plaatsen tijdens de voorstelling. Op
de afterparty zijn de drankjes ook voor onze rekening en na afloop worden
jullie weer thuisgebracht.
• De tweede prijs is een rondvaart op de Maasplassen voor 2 personen
inclusief Matrozenlunch. Laat jullie verrassen en bekijk onze mooie
provincie eens van een andere kant!
• Als derde prijs mogen 2 personen op reis met De Miljoenenlijn. Terwijl jullie
genieten van ons mooie Limburgse land dat door het raam voorbijschiet,
kunnen jullie je al verheugen op een High Tea arrangement.
• Verder geven we nog 7 keer voor 2 personen theaterkaarten voor onze
jubileumvoorstelling weg. Een heerlijk avondje uit!
In de week van 12 september komen we in Genhout bij u aan de deur.
Bent u niet thuis geef ons een seintje via ons mailadres
info@toneelverenigingonsgenoegen.nl of bel met Jo Neutelings (tussen 18.00 en
20.00 uur) tel. 046-4370999. We zorgen ervoor dat uw gelukzoeker voor u klaar
ligt…Koop een lot en steun onze vereniging zodat we ons eeuwfeest met jullie in
stijl kunnen vieren!
Noteer 18 september as. met dikke letters in de agenda want dit is de datum
waarop we het feestprogramma en jubileumvoorstelling voor 2022 lanceren én de
uitslag van de loterij bekend maken. Helaas kan onze feestavond met SORRY
VOOR DE KREKELS, die we aanvankelijk hadden gepland vanwege de
coronamaatregelen niet doorgaan. Deze avond verplaatsten we naar maart 2022.
Voor iedereen die al kaarten heeft gekocht, deze blijven uiteraard geldig en jullie
horen van ons op welke datum het feest gaat plaatsvinden.
We zijn echter niet voor één gat te vangen en nodigen jullie van harte uit om de
onthulling online bij te wonen. Dus…check op klokslag 20.30 uur in op onze
Facebookpagina en laat u verrassen! Misschien bent u wel een van de winnaars
van de prachtige prijzen?
De uitslag van de loterij zullen we nadien publiceren op onze website en via onze
social media. Diegenen die hun contactgegevens hebben ingevuld, benaderen
we persoonlijk. Vanaf 18 september gaat onze website
www.toneelverenigingonsgenoegen.nl officieel online. Vanaf dan kunt u via deze
website kaarten kopen voor onze jubileumvoorstelling, die zoals eerder vermeld,
een unieke belevenis gaat worden. Dit wilt u vast en zeker niet missen!
Wij verheugen ons erop om jullie te mogen verwelkomen! Tot 18 september!
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Leden en bestuur van Toneelvereniging Ons Genoegen

Staande v.l.n.r. Jan Pisters, Maria Swelsen-Geisen, Hub Huntjens, Hub Lonissen, Mien
Notten-Henssen, Wiel Coumans, Mia Keulers-Henssen, Hub Vroemen. Zittend v.l.n.r.
Eugène Nelissen, Alfons Cuipers, Hub Franssen, Jan Kerkhofs, Jeu Pisters

De blauwe diamant 1973
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Vreigel op d’n hoaf, 1995

Muulke voor de meest bijzondere voorstelling, Het Atelier, 2013
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De Inspecteur, 2014
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