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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, 36 (= begin
september), 38, 40,42,44,46,48 en 50. U kunt dus wel teksten, advertenties en
berichten aanleveren op de volgende maandagen; 7 september en vervolgens
steeds om de veertien dagen en tot nader bericht.
Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week:

Is het warm weer,
dan brengt augustus al de eerste peer.

AGENDA – ACTVITEITEN 2020
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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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 30 AUG. T/M ZONDAG 13 SEPT. 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 30 aug.: Tweeëntwintigste Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis
Intenties: Arno Franssen als zeswekendienst;
Nettie Haagmans-Jacobs en overleden familieleden;
Overleden ouders Gerard Stassen en Mia Stassen-Notten;
Tiny Slangen-Tijssen (jaardienst) en Mia Hermens-Stassen.
Zondag 6 sept.: Drieëntwintigste Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis
Intenties: echtpaar Pisters-Pinxt (gestichte jaardienst).
Zondag 13 sept.: Vierentwintigste Zondag door het jaar.
9:30 uur: H. Mis
Intenties: ouders Feron-Swelsen (gestichte jaardienst).
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.
DOOPSELS
Op zondag 12 Juli werd in onze kerk gedoopt:
VINZ Keulers
Zoon van Michael en Joëlle Keulers-Meessen.
Zij wonen Geneind 27.
Op zaterdag 1 augustus werd ik onze kerk gedoopt:
MEDUSA Jacobs.
Ze woont in Nuth, Bavostraat 78.
Van harte gelukgewenst!
“Heer”
Ze hadden genoeg aan twee ogen als diamanten zo kostbaar,
een mond om te fluiten en een gezondheid die niet te betalen is.
MISDIENAARS
zondag 30 augustus 09.30 uur Myrthe Vonhögen Benthe Vonhögen
zondag 6 september 09.30 uur Reneé Tijssen Hannah Tijssen
zondag 13 september 09.30 uur Myrthe Vonhögen Milou Kubben
Thea 4376311 of 0683656519
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97 JAAR
Ongelooflijk, hoeveel parochianen van Schimmert en
Genhout mijn talrijke jubilea en verjaardagen blijven
gedenken op allerlei fijne wijzen. Ook nu weer op mijn
97ste verjaardag.
Dank je wel, ‘t raakt me, ook emotioneel.
Sinds oktober 1973, dat pastoor Van Oss en ik de
parochie verzorgden, is er zoveel veranderd, zijn vooral
zoveel goede mensen gestorven. Dat alleen al in dit opzicht je
kunt zeggen: “tempora mutantur et nos cum illis”: mettertijd
veranderen mens en maatschappij.
Ik ben blij, hoop en bid dat de Montfortanen in jongere priesters, mensen kunnen
helpen de weg te gaan naar en met elkaar als christenen in deze tijd.
Op een van de kaarten stond: “Geneet van ’t laeve, zoalang es te kins”.
Niet zo makkelijk met zo’n oud lichaam (kraakpand), duurt ook zolang niet meer.
Nogmaals bedankt, ’t gaat jullie bijzonder goed: es God bleef.
Pastoor G. Op ’t Veld s.m.m.

OVERLEDEN WILLY VAN OSS
Op 24 juli is in Groesbeek overleden de heer Willy van Oss, broer van pastoor van
Oss s.m.m. De uitvaartdienst en crematie heeft plaatsgevonden op vrijdag 31 juli in
Nijmegen.
We wensen de familie van Oss veel sterkte toe bij dit verlies.

NIEUWSBERICHT
nummer 6 / augustus 2020
De schoolvakantie in Zuid-Nederland is voorbij. We komen weer in het normale
ritme van het leven. Alhoewel, normaal is het leven nog steeds niet vanwege
COVID-19 [coronavirus]. Ook in de kerk is er nog steeds geen sprake van een
normale situatie. De bisschoppen van Nederland hebben nog geen verdere
versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Hoelang een en ander nog gaat
duren is onduidelijk. Onduidelijk is op dit moment ook wanneer het gemengd
kerkelijk zangkoor Sint Hubertus en zangkoor Cosi Cantare weer onze
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eucharistievieringen op zondag kunnen opluisteren. Wij houden u op de hoogte
van de ontwikkelingen.
Ook de werkgroep Vriendenvieringen heeft te maken met de gevolgen van de
beperkingen voor zangkoren als gevolg van COVID-19 [coronavirus]. Het zangkoor
uit Schinnen dat de vriendenviering van zondag 20 september zou opluisteren,
heeft helaas afgezegd. De werkgroep wil de vriendenviering toch laten doorgaan
en is naarstig op zoek naar een andere vocale of muzikale invulling.
Zoals u wellicht weet zijn Stefan Musanai en Charles Leta op 01 oktober 2019 door
de bisschop van Roermond [Harrie Smeets] ieder benoemd tot kapelaan voor de
parochies Sint-Hubertus-Genhout en Sint-Remigius-Schimmert. Vanaf die tijd zijn
zij deeltijds werkzaam in beide parochies ter ondersteuning van pastoor Van Oss.
Met ingang van 01 augustus 2020 zijn beiden door het kerkbestuur bij de
Belastingdienst aangemeld als werknemer van de parochie Sint-HubertusGenhout, ieder voor 6 uur per week. Dit betekent dat het kerkbestuur naar rato van
het aantal uren een financiële vergoeding [salaris] betaalt voor beide kapelaans.
Ander kort nieuws uit onze parochie: • Nu de schoolvakantie voorbij is, zullen onze
misdienaars vanaf zondag 30 augustus weer de missen dienen op zondag. •
Onlangs heeft het gemengd kerkelijk zangkoor Sint Hubertus een nieuwe organist
aangetrokken. • Donderdag 13 augustus jongstleden waren Jean en Lilian
Schoutelen 60 jaar getrouwd. Proficiat.
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