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.10

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

vrijdag 4 juni 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 dus is op maandag 14 juni en
vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader bericht. Bedankt voor
uw medewerking.

Spreuk van de week: Het gaat met het geluk net als met je bril,
je zoekt hem en je hebt hem op je neus.

BEDANKT ALLEMAAL
Eindelijk weer thuis.
Graag wil ik IEDEREEN bedanken voor de ondersteuning die ik tijdens mijn
8 maanden durende verblijf in ziekenhuis Zuyderland heb mogen ontvangen.
Nogmaals alle familie, vrienden, kennissen, verenigingen,
ALLEN hartelijk bedankt voor de mentale opkikkers tijdens mijn revalidatie.
Tot een snel weerzien.
PAUL JANSSEN
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 6 JUNI T/M ZONDAG 27 JUNI 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Email: info.parochiegenhout@gmail.com
Zondag 6 juni: tiende zondag door het jaar. Sacramentszondag.
10:00 uur: Woord-/communiedienst opgeluisterd door
leden van het G.K.Z.
Intenties: Ouders Mia en Gerard Stassen-Notten.
Zondag 13 juni: elfde zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
en Anne Henssen.
Intenties: Ouders Keulers-Bollen, Jean en Albert (jaardienst),
Dre Henssen (gest.jaardienst).
Zondag 20 juni: twaalfde zondag door het jaar. Vriendenviering. Vaderdag.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door Paul Lemmens
Intenties: Jan Haagmans als zeswekendienst;
Piet Sogeler; Jo Vrencken; Jean Luijten (vaderdag).
Zondag 27 juni: dertiende zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: Ouders Henssen-Schaepkens (jaardienst),
Mia Keulers-Henssen (gest.jaardienst);
Philomena Cuypers (gest.jaardienst).
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.

2

OVERLEDEN
Jeanny Nelissen-Houben
* 22-02-1927
† 08-05-2021
Jeanny was geboren in Eys-Wittem. Ze was getrouwd met Gène.
Ze kregen samen 7 kinderen.
Op haar gedachtenisprentje lezen we:
Mama, klein van sjtök meh groat in eenvoud, leefde gaeve en hartelijkheid.
Wat waord geer gauw content en dankbaar.
Jan Haagmans
* 18-05-1944
† 11-05-2021
Jan was geboren en getogen in Puth. Tijdens het dansen in café Vroemen
leerde hij Netty kennen. Na hun huwelijk bouwden ze een huis in Genhout.
Van beroep was hij tegelzetter, later ging hij werken bij de Woningstichting.
Hij stond klaar voor zijn gezin en voor iedereen die zijn hulp nodig had.
Hij was lid van de postduivenvereniging in Genhout totdat hij moest stoppen
wegens gezondheidsklachten. Hij bleef nog altijd bezig, het liefst in de
buitenlucht en in de tuin.
Zijn laatste woorden waren: ”ik heb gedaan wat ik kon, bedankt voor alles.”
Ons medeleven gaat uit naar beide families.
GEEN SACRAMENTSPROCESSIE
Het is heel jammer maar dit jaar zal er weer geen Sacramentsprocessie gehouden
worden. Dat is nog vanwege de corona maatregelen.
Nog niet iedereen is ingeënt. En daarom vindt het bisdom het beter dat er geen
sacramentsprocessie wordt gehouden. Jammer!
Het was altijd een belevenis. We hopen dat het komende jaar alles weer normaal
zal zijn. Het is een gekke tijd. Maar we moeten ons schikken.
We wachten rustig af en we hopen op betere tijden.
Hartelijke groeten
Pastoor J. v. Oss s.m.m.
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CORRECTIE MISSTIPENDIA
In Oos Nuuts van 22 januari staan de tarieven voor de verschillende
kerkdiensten. Voor het opluisteren van de uitvaartdienst door het kerkkoor staat
een bedrag van € 150,-.
Het juiste bedrag is echter € 125,-. Dit bedrag is opgebouwd uit een vergoeding
voor het zangkoor en de vergoedingen voor de organist en dirigent.
DIE VAN DAARACHTER…. ZIJN OOK MAAR MENSEN
We zijn in Limburg heel trots op onze hechte gemeenschappen. En terecht.
In dorpen kennen mensen elkaar nog. Ook de steden zijn opgedeeld in wijken,
waardoor het leven overzichtelijk blijft. Dat is mooi, maar heeft ook een nadeel.
‘We’ denken al heel gauw dat ‘ze’ uit het andere dorp of de andere wijk anders
zijn. Dat is natuurlijk niet zo. We zijn allemaal mensen en allemaal kinderen van
dezelfde God.
Zeker in de Kerk is het goed om daar eens bij stil te staan, nu we in een beweging
zitten waarin parochies veel meer gaan samenwerken en zelfs samengevoegd
worden. De geloofsgemeenschap is kleiner geworden. Dat is niet leuk, maa r het
is nu eenmaal niet anders. Misschien verandert het ooit weer. Maar op dit
moment moeten we roeien met de riemen die we hebben en samen sta je sterker.
Daarom heeft het bisdom alle parochies opgeroepen om voor het einde van dit
jaar officiële federaties te vormen. Dat is een hechte vorm van samenwerking,
waarbij niet alleen de pastoor wordt gedeeld of de mistijden op elkaar worden
afgestemd, maar waarbij gemeenschappen echt naar elkaar toegroeien tot een
nieuwe parochie, met één kerkbestuur, één administratie en vrijwilligersgroepen
die elkaar kennen en gezamenlijk de schouders eronder zetten en de
verschillende kerken in de federatie draaiende houden.
Er zijn al heel wat parochies in Limburg waar dit met succes gebeurt en waar ze
ontdekt hebben dat ‘die van daarachter’ ook maar heel gewone mensen zijn.

ZONDAG 13 JUNI WANDELING OVER HET PLATEAU VAN
SCHIMMERT
IVN Spau-Beek heeft die dag voor u een wandeling in uw eigen omgeving.
Tijdens de tocht wordt o.a aandacht geschonken aan de geologische
ontstaansgeschiedenis van dit plateau. De geschiedenis van de molen,
monumentale boerderijen. Maar ook de flora, fauna en grote en kleine pareltjes in
het landschap ontbreken ook niet in het verhaal tijdens deze rondgang.
Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico en volgens de dan
geldende corona-maatregelen. Deelname is gratis. Start wandeling om 14.00 uur.
Adres: parkeerplaats Aan de Meule, Schimmerterweg 17, 6191 PV BeekGenhout Voor de laatste info zie www.ivnspaubeek.nl Info: 046-4374657 of 0464375840.
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NIEUWSBRIEF
Nummer 3 / 2021
Aan alle parochianen en inwoners van Genhout, Hulsberg en
Schimmert.
In de Beleidsbrief oktober 2020 heeft bisschop Harrie Smeets van het bisdom
Roermond nogmaals benadrukt, dat in Limburg alle parochies uiterlijk eind 2021
deel dienen uit te maken van een zogenaamd samenwerkingsverband. De
kerkbesturen van de parochies Sint-Remigius-Schimmert en Sint-HubertusGenhout zijn eerder bijeengekomen om hierover met elkaar van gedachten te
wisselen. Op advies van de hiervoor gevormde stuurgroep is er onlangs ook
toenadering gezocht bij het kerkbestuur van de St. Clemensparochie in Hulsberg
om dit samenwerkingsverband te versterken. Op de hiervoor georganiseerde
bijeenkomst hebben de voltallige kerkbesturen van deze drie parochies zich
unaniem uitgesproken om de mogelijkheden in deze te onderzoeken en ons ten
volle in te zetten om tot een positief resultaat te komen. Wij zullen u als
parochianen en inwoners van Genhout, Hulsberg en Schimmert op de hoogte
blijven houden van de ontwikkelingen en vorderingen in dit proces en hopen eind
dit jaar een visie tot samenwerking te kunnen presenteren.
Kerkbestuur parochie Sint-Hubertus-Genhout.
Kerkbestuur parochie Sint-Clemens-Hulsberg.
Kerkbestuur parochie Sint-Remigius-Schimmert.

INSCHRIJVING KVW GENHOUT 2021!
De voorbereidingen voor de komende editie van KVW Genhout zijn inmiddels in
volle gang! En niet zomaar een editie, maar de 25e! Al 24 succesvolle edities van
KVW Genhout zijn inmiddels de revue gepasseerd en ook ons jubileumjaar
belooft weer één groot feest te worden! Indien jullie ook de jubileum editie van
KVW Genhout (23 t/m 27 augustus) niet willen missen, dan kunnen jullie ouders
jou inschrijven via onze website: www.kvw-genhout.nl/inschrijven
De inschrijvingen sluiten op vrijdag 16 juli!
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.
We hopen jullie allemaal te zien op maandag 23 augustus!

Liefs, De Leiding
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G.K.Z. ST. HUBERTUS
Onze donateursactie van vorige week heeft ons positief verrast. Immers, ondanks
het feit dat wij als koor al ruim een jaar niet meer een viering hebben kunnen
opluisteren, bent u ons klaarblijkelijk niet vergeten. Zoals u heeft kunnen “horen”
zijn we toch met een kleine afvaardiging bezig gebleven en hebben zij ons koor
zodoende goed kunnen presenteren. We denken dat – onder voorbehoud - er nu
toch mogelijkheden zijn om na de zomervakantie weer een herstart te kunnen
maken. We houden u op de hoogte via Oos Nuuts. Op dit moment heel hartelijk
dank voor uw financiële ondersteuning!
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus
.
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GSV’28 OP ZOEK NAAR NIEUWE KANTINEBEHEERDER(S)
Ben of ken jij iemand met horeca-ervaring, enthousiasme voor het
verenigingsleven en een positieve flexibele instelling? Meld je dan nu voor één
van de leukste uitdagingen bij onze ambitieuze en gezellige voetbalvereniging
GSV’28.
Wie we zoeken:
- Een enthousiaste gastheer en/of -vrouw, bij voorkeur met horeca-ervaring (in
het verenigingsleven)
- Iemand die wekelijks op vaste momenten beschikbaar is (door de week, in
avonduren en in weekend overdag) en in onderling overleg ook flexibel
inzetbaar is
- Iemand met een positieve instelling die graag de handen uit de mouwen steekt
Wat we bieden:
- Een gezellige vereniging met trainingsavonden, wedstrijddagen en leuke
evenementen
- Een maandelijkse vergoeding voor verrichte werkzaamheden
- In onderling overleg te bespreken: inkomsten uit de verkoop vanuit de keuken
- Een groep vrijwilligers die meehelpen op de drukste momenten op
wedstrijddagen en evenementen
- Een commissie die helpt bij het organiseren van de kantine en een commissie
die evenementen organiseert (eigen ideeën zijn altijd bespreekbaar)
- Een prettige werkplek waarin alle faciliteiten voorzien zijn
- Indien gevraagd: een bijdrage in het behalen van de benodigde certificering.
Deze vacature is per direct beschikbaar. Over alle voorwaarden
(beschikbaarheid, vergoeding, praktische afspraken en meer) kan gesproken
worden met onze kantinecommissie, onderdeel van het bestuur van GSV’28.
Interesse en/of meer informatie?
Neem gerust even contact op met Jurgen Ubachs (06-51657832) of Petra
Withoot (06-51751761) of via bestuur@gsv28.nl.
GSV'28 ZOEKT HULP BIJ POETSEN GEBOUWEN EN WASSEN KLEDING
GSV'28 is per direct op zoek naar iemand die onze vereniging wil helpen met het
poetsen van kleedlokalen en kantine (1 keer per week) en het wassen van onze
wedstrijdtenues. Alle faciliteiten (poetsspullen, wasmachines en -drogers) zijn
beschikbaar en aanwezig op ons sportpark. Een vergoeding en verdere afspraken
zijn in onderling overleg bespreekbaar.
Interesse en/of meer informatie? Neem contact op met Jurgen Ubachs
(06-51657832) of Petra Withoot (06-51751761) of via bestuur@gsv28.nl
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