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58e JAARGANG NO.26                                                            vrijdag 22 juli 2022  
 
ATTENTIE 
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, vriendelijk 
verzoek dit door te geven; familie Vanhommerig,  tel.046-4369170  

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. 
 
NIEUWS REDACTIE 
I.v.m. de zomervakantie verschijnt OOS NUUTS nog  de komende 2 weken en 
beginnen weer op maandag 29 augustus met aanleveren van teksten. 

 
 
AGENDA 2022 
17 sept en 18 sept: najaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
15 sept t/m19 sept - Belevenistheater 80 DAAG Ons Genoegen 
23 sept - Bieske band bij Ons Genoegen 
24 sept - Theatre de Spectacle straattheaterfestival 
24 sept - Receptie t.g.v. 100-jarig bestaan T.V. Ons Genoegen  
  9 okt  - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
15 en 16 oktober; Festival der dieren 
13 nov    ATB-toertocht van Alpe du Genhout 
24  nov EO-documentaire van Gabriela Provaes (regie) Pim Hawinkels (camera) 
             op tv, over het werk en leven van pastoor     J. van Oss, smm. 
27 nov  - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
11 dec.     14:30 uur Kerstconcert in de kerk 
18 dec  - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 

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  VAN  ZONDAG 24 JULI  2022 T/M  ZONDAG 31 JULI  2022 
 
Kapelaan Charles:     06-39431465  ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:       06-39431473  stefanmusanai@gmail.com.  
Pastoor Dölle:            045-4051273  pastoor@h-clemens.nl 
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  24 juli: 17e zondag door het jaar. 
                            9:30 uur H. Mis opgeluisterd door enkele leden van het G.K.Z. 
                            Intenties: overleden ouders Breikers-Quadvlieg, 

   Sef Dolmans (verjaardag) en overleden ouders Vonken-         
Muijlkens. 

 
Dinsdag 26 juli: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag  31 juli: 18e zondag door het jaar. 
                            9:30 uur H. Mis opgeluisterd door enkele leden van het G.K.Z. 
                            Intenties: Jo Stassen als 1e jaardienst,  
                            Overleden ouders Pijls-Voncken en voor een bijzondere intentie. 
 
Weekdienst  t/m  28 aug.: Kapelaan Stefan 
                             Dit  i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles. 
 

t/m 28 aug. i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles zal de H. Mis op zondag 
beginnen om 9:30 uur. 
 

VAN DELEN WORD JE NIET ARM. 

 
 
OVERLEDEN 
 
Gerda Fuchs-Senden              * 20-11-1931              † 8-7-2022 
 
Gerda heeft 59 jaar in liefde gedeeld met Paul Fuchs. Gerda geboren en getogen 
in Genhout. Na jaren in kleingenhout te hebben gewoond verhuisden ze naar hun 
huis in de Past. Weltersstraat. 
Altijd een gulle lach, een warm hart, een hartelijk woord maar vooral altijd het 
middelpunt van liefde. 
Haar gezondheid ging achteruit en haar bed kwam beneden te staan.  
Altijd was Paul er die haar verzorgde. Ze is rustig ingeslapen. 
 
Ons medeleven gaat uit naar haar familie. 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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GASTVRIJHEID  
Gastvrijheid aanbieden en gastvrijheid ontvangen doet ieder goed.  

Gastvrijheid is ook “een ingang” voor een diep en hartelijk gesprek. Dat is het soort 
houding dat we afgelopen zondag konden luistern bij Martha en Maria in het 
evangelie. Ze waren allebei erg vriendelijk en het was die gastvrijheid die ervoor 
zorgde dat Jezus zich niet vreemd voelde toen Hij hen bezocht. Hoewel ze 
vriendelijk waren, hadden ze allebei hun eigen manier om Jezus te volgen. 
  

Martha was zeer gehoorzaam aan gewoonten en gebruiken. De vrouw 
werkte in de keuken in plaats van bij de gasten te zijn. Zij voldoet hier aan de regels 
en de gewoontes van haar tijd. Dat in tegenstelling tot Maria. Voor Maria was 
luisteren naar Jezus van belang om leerling van Jezus te worden. Eigenlijk zou ook 
zij in de keuken moeten werken, want volgens Joods gebruik mocht zij niet bij 
gasten vertoeven. Maar Maria handelt niet volgens de gebruikelijke normen. Zij 
vertoeft bij Jezus en luistert naar wat Hij vertelt.  
 
Jezus zegt: ‘Maria heeft het beste deel gekozen, en dat haar niet zal worden 
afgenomen’. Deze woorden zijn erg interessant voor mij. Als leerlingen van Jezus, 
volgen we Hem op onze eigen manier. De manier waarop we Jezus volgen heeft te 
maken met gebruiken in de familie, omgeving, cultuur: Ook met wie ik ben, wat ik 
doe als priester, koster,  
misdienaar, acoliet, koorlid  of bijvoorbeeld als een lid van de stuurgroep in de 
parochie. Hoe we Jezus ook volgen, naar Hem luisteren, doe het met heel uw hart 
en met alle gastvrijheid. We zullen vreugde ondervinden dat ons door niemand zal 
worden afgenomen. 
                                                                                              Kapelaan Stefan, smm. 

UPDATE GEZONDHEID BISSCHOP HARRIE SMEETS 

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat bij bisschop Harrie Smeets een 
hersentumor werd ontdekt. De bisschop is daar afgelopen jaar op verschillende 
manieren tegen behandeld. Zo heeft hij sinds september vorig jaar twaalf keer 
een chemokuur ondergaan en is hij afgelopen voorjaar drie keer bestraald. 
Daarna is een korte rustperiode ingelast om te zien welk effect deze 
behandelingen zouden hebben. Na een recente MRI-scan is besloten dat de 
bisschop komende maanden opnieuw met chemo behandeld zal worden. Hij krijgt 
een tweede reeks van zes chemokuren, die om de zes weken worden toegediend. 
Mgr. Smeets voelt zich onder de gegeven omstandigheden redelijk goed, al merkt 
hij wel dat zijn krachten afgenomen zijn en moet hij veel rust houden. Desondanks 
ontvangt de bisschop regelmatig gasten en laat hij zich ook voortdurend 
informeren over de ontwikkelingen in het bisdom. Komende maand zal Mgr. 
Smeets voor een korte vakantie naar Frankrijk gaan en daar onder andere de 
viering van het 200-jarig bestaan van de Zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid in Crehen bijwonen. De zusters zijn in het verleden op diverse 
plaatsen in Limburg actief geweest en hebben nog steeds een communiteit in 
Sittard. 
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SAMEN OP WEG NAAR DE KERK VAN DE TOEKOMST 
 
Moe maar voldaan en met grote vreugde kijk ik terug op de afgelopen maanden. 
Het was, nadat de corona beperkingen waren opgeheven, weer een heel drukke 
tijd, maar ook een mooie tijd. We hebben in maart de Vormselvieringen gehad in 
Hulsberg en Schimmert. In mei en begin juni de Communievieringen in Hulsberg, 
Genhout en Schimmert. Als nieuwbakken pastoor van Schimmert en Genhout was 
ik ook in die parochies uitgenodigd deel te nemen aan de vieringen. Mooie 
vieringen, goed voorbereid door de werkgroepen en de beide kapelaans Stefan en 
Charles. En vier processies: 12 juni in Schimmert, 18 juni van Schimmert naar 
Meerssen, 26 juni in Hulsberg en op 3 juli in Genhout. 
 
Met de besturen van de drie parochies zijn we al veel langer op weg: vanaf april 
2021 in gesprek over de samenwerking, vanaf 1 okt. met mijn persoon als 
administrator van Schimmert en Genhout. Veel vergaderen, veel snuffelen aan 
elkaar, maar we zijn er uit gekomen. Op 29 mei werd ik benoemd tot pastoor van 
beide parochies, naast mijn pastoorschap van Hulsberg, en op 1 juli is de federatie 
met één gemeenschappelijk kerkbestuur van start gegaan. Maandag 27 juni zijn 
tijdens een gebedsviering in de kerk van Oirsbeek de nieuwe bestuursleden van de 
parochies in ons dekenaat Schinnen geïnstalleerd. Voor onze parochie werden 
toen Huub Gorissen (vice-voorzitter), Alois Voncken (penningmeester), Liesbeth 
Limpens (secretaris) en Marjo de Ruijter geïnstalleerd. De andere twee 
bestuursleden, Guido Pricken en Roger Slakhorst, zijn op 13 juli geïnstalleerd. 
 
Tijdens de processie op 3 juli in Genhout was mijn presentatie als pastoor van die 
parochie, gevolgd door een mooi tuinfeest rondom kerk en pastorie in Genhout. Op 
woensdag 13 juli vond mijn installatie plaats als pastoor van Genhout en Schimmert 
tijdens een plechtige viering in de H. Remigiuskerk te Schimmert. Daarna eveneens 
een mooi tuinfeest in de pastorietuin, waarbij vrijwilligers van de drie parochies 
elkaar en de nieuwe pastoor informeel konden ontmoeten. Dank voor al de goede 
wensen en mooie gaven die ik bij beide gelegenheden mocht ontvangen.  
 
Heel veel mensen in de drie parochies hebben meegeholpen met het organiseren 
van al deze evenementen. Ik wil iedereen hartelijk danken voor zijn of haar inzet. 
Het zijn voor mij voorbeelden hoe we samen Kerk kunnen zijn. Kerk ben je niet 
alleen, Kerk ben je samen. En willen we onze federatie tot een succes maken, dan 
zullen we ook samen onze schouders eronder moeten zetten. Daarom had ik ook 
voor alle drie de processies als thema genomen: Samen op weg naar de Kerk van 
de toekomst. We zijn bij een processie samen op weg en de Heer trekt met ons 
mee, maar hopelijk blijven we dat ook de rest van het jaar doen. 
 
Bij samenwerken hoort ook delen: Jezus heeft ons al tijdens het Laatste Avondmaal 
geleerd dat we moeten delen, Hij heeft zichzelf met ons gedeeld. We moeten als 
drie parochies ook samen delen: om te beginnen de pastoor, de kapelaans en de 
bestuursleden. Zij zijn niet van één parochie, van Genhout, Hulsberg of Schimmert, 
maar van en voor alle drie tegelijk! Maar ook als werkgroepen samen hun talenten 
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gaan delen over de parochiegrenzen heen, bereik je meer dan ieder apart. Door 
samen te delen kunnen we van de samenwerking iets positiefs maken, en moeten 
we het niet als een teken van verval zien. Samen op weg, samen delen. 
 
Pastoor George Dölle 
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TERUGBLIK OP EEN FANTASTISCH PAROCHIEFEEST  
ZONDAG 3 JULI JONGSTLEDEN  [1]. 
 
Na een onderbreking van twee jaar vanwege corona hebben wij dit jaar gelukkig 
weer ons parochiefeest kunnen houden. En het is een fantastische dag geworden!!! 
In de aanloop naar 3 juli zijn de werkgroep processie, de buurtvereniging Groot 
Genhout en het kerkbestuur een aantal malen bijeengekomen om de nodige 
voorbereidingen te treffen voor de sacramentsprocessie, de openluchtmis en het 
tuinfeest in de voortuin van de pastorie. Op de laatste bijeenkomst op dinsdag 28 
juni kregen wij het bericht, dat de openluchtmis op de binnenplaats van de familie 
Vrencken aan de Printhagen helaas daar niet kon plaatsvinden. Er moest een 
andere plek gevonden worden, en dat is gelukt dankzij de medewerking van de 
familie Hermens aan de Grootgenhouterstraat. 
 
De weersvoorspelling voor het weekeinde was goed en de weergoden zijn ons het 
hele weekeinde goed gezind geweest. Zaterdag [2 juli] werd al vroeg begonnen om 
alles in gereedheid te brengen voor zondag. Bij de familie Hermens werd door de 
buurtvereniging Groot Genhout [in samenwerking met de andere buurtverenigingen 
en Kelmond] gewerkt aan de zandsterren; tevens werd het altaar opgezet en 
werden de stoelen klaargezet voor de openluchtmis. Bij de pastorie was het 
inmiddels ook een drukte van belang. De garage werd in gereedheid gebracht voor 
de catering, meerdere tenten werden opgezet, tafels en stoelen werden klaargezet 
en het drankbuffet werd ingericht. 
 
Zondagmorgen vanaf zeven uur was er weer volop bedrijvigheid. Bij de pastorie 
waren de vrijwilligers bezig om daar alles in gereedheid te brengen voor het 
tuinfeest. Bij de kerk werden de vlaggen en de processiepalen met vlaggen 
uitgezet. Door de buurtvereniging [met hulp van een aantal jongeren!!] werden 
langs de route de processiepalen met vlaggen geplaatst. Door de kosters werd op 
het erf van de familie Hermens het altaar klaargemaakt voor de openluchtmis. Alles 
was mooi op tijd klaar.  
  
Om negen uur vertrok de processie, met onder andere de communicanten en de 
fanfare Sint-Antonius, vanaf de kerk richting Grootgenhouterstraat. In de 
drukbezochte openluchtmis, opgeluisterd door het gemengd kerkelijk zangkoor en 
de fanfare, werd George Dölle officieel als de nieuwe pastoor van de parochie Sint 
Hubertus voorgesteld. Na de mis gingen wij weer in processie terug naar de kerk 
alwaar de afsluiting plaatsvond met onder andere een serenade voor de nieuwe 
pastoor door de fanfare. Daarna werd het tuinfeest muzikaal geopend door de 
fanfare en ging de buurtvereniging direct aan de slag om de processiepalen met 
vlaggen op te ruimen.   
Volgende week het vervolg. 
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VRIJDAG 26 AUGUSTUS T/M ZONDAG 11 SEPTEMBER 
575 JAAR HEILIGDOMSVAART SUSTEREN 
 
Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze zomer in Susteren 
weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 26 augustus tot en met 11 september staat 
het stadje in het teken van de verering van de relieken van heiligen die meer dan 
duizend jaar geleden in Susteren hebben geleefd. Ook wordt het openluchtspel 
‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd. Het motto van de heiligdomsvaart 2022 luidt: 
‘Komt en ziet’. 
Eigenlijk komt het jaar uitstel mooi uit, want dit jaar is het precies 575 jaar geleden 
dat voor de eerste keer sprake was van een heiligdomsvaart in Susteren. In een 
pauselijk schrijven uit 1447 wordt voor het eerst vermeld dat er in ‘Suëstra’ een 
reliekentoning bestaat. Net als 575 jaar geleden gebeurt dat dit jaar weer. In de 
periode van de heiligdomsvaart is er dagelijks gelegenheid om de relieken in de 
Amelbergabasiliek te zien en te vereren. Op zondag 4 september trekt er een 
historische stoet met meer dan duizend figuranten door Susteren. Zij beelden de 
geschiedenis van Susteren uit. In het tweede deel van de stoet worden de relieken 
van onder anderen Gregorius, Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia 
meegenomen en aan het publiek getoond.  
Het weekend ervóór wordt op vrijdag 26 augustus de Heiligdomsvaart al geopend 
met een pontificale eucharistieviering en de onthulling van een kunstwerk. Op 
zaterdag 27 augustus gaat op het Salvatorplein in Susteren het openluchtspel 
‘Weerlicht der eeuwen’ in première: een kleurrijk schouwspel met ruim 150 acteurs. 
Tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek beelden zij een kroniek uit van 
legendarische gebeurtenissen in het Maasland in de vroege Middeleeuwen, zoals 
de stichting van een abdij in Susteren door niemand minder dan de heilige Willibrord 
en na een verwoesting de wederopbouw van die abdij door abdis Amelberga. In 
totaal wordt het openluchtspel tien keer opgevoerd 
Tijdens de heiligdomsvaart zijn er dagelijks vieringen in de basiliek. Verspreid over 
verschillende dagen komen bijna alle Nederlandse bisschoppen en kardinaal Eijk 
en de bisschoppen van Hasselt, Luik, Aken, de hulpbisschop van Münster naar 
Susteren. Op zondag 28 augustus vindt er een openluchtmis plaats, die door KRO-
NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden. 
 
Oude traditie 
Heiligdomsvaarten zijn een oude traditie in het stroomgebied van de Maas en de 
aanpalende Duitse grensregio. Al sinds de Middeleeuwen is er sprake van deze 
bedevaarten, die om de zeven jaar plaatsvinden. Sommige verdwenen in de loop 
van de jaren en werden later weer in ere hersteld. In het bisdom Roermond 
bestaan twee heiligdomsvaarten: in Susteren en Maastricht. Maar ook Aken, 
Kornelimünster en Mönchen-Gladbach kennen een heiligdomsvaart. Aan de 
Belgische kant van de grens zijn er onder andere zevenjaarlijkse bedevaarten in 
Hasselt, Tongeren, Sint-Truiden en Huy. Een bijzondere variant hierop is de 
Harlindis en Relindisommegang in Maaseik, die maar eens in de 25 jaar 
plaatsvindt. Dat is eveneens dit jaar op 18 en 25 september. In de meeste 
plaatsen gaat de bedevaart ook gepaard met allerlei culturele activiteiten.   
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Programma heiligdomsvaart  
Enkele hoogtepunten uit het programma van de heiligdomsvaart Susteren van 26 
augustus tot en met 11 september: 
Dagelijks  
Eucharistieviering/pelgrimsmis en tentoonstelling van de relieken in de 
Amelbergabasilliek. Ook zijn er op diverse dagen rondleidingen door het dorp, de 
basiliek en de schatkamer. 
Vrijdag 26 augustus  
Opening heiligdomsvaart met pontificale eucharistieviering en onthulling 
kunstwerk 'Heiligdomsvaart' op Salvatorplein 
Zondag 28 augustus  
Pontificale openluchtmis, rechtstreekse uitzending via KRO-NCRV 
Zondag 4 september  
Pontificale eucharistieviering  
Historische Reliekenstoet door Susteren 
Donderdag 8 september 
Lichtprocessie  
Zondag 11 september 
Pontificale eucharistieviering ter afsluiting Heiligdomsvaart 
Willibrordusvespers door Schola Sittardiensis Sanctus Michael o.l.v. Ad Gijzels 
Slotvoorstelling spel “Weerlicht der eeuwen”  
Het volledige programma en meer achtergrondinformatie is te vinden 
op www.heiligdomsvaart.nl en op www.rksusteren.nl/heiligdomsvaart 
 

 
 

  

http://www.heiligdomsvaart.nl/
http://www.rksusteren.nl/heiligdomsvaart

