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58e JAARGANG NO.06                                                     vrijdag 11 februari 2022  
 
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. 
 

Spreuk van de week:  Het leven is net een feest: 
                                         Je moet wel zelf de slingers ophangen. 

 
 PAROCHIEKANTOOR 

Iedere dinsdagochtend zal van 10:30 – 12:00 uur de kapelaan die weekdienst 
heeft aanwezig zijn in de pastorie. U kunt dan terecht voor missen te bestellen, 
afspraak voor doop, huwelijk, uitvaart e.d. 
Een luisterend oor voor eenieder die langskomt. 
 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR  OOS NUUTS 

Beste mensen van Genhout, 

Ingesloten ontvangen jullie een aanbevelingsbrief en enveloppe 

voor onze jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor ons OOS NUUTS. 

Wij rekenen ook dit jaar weer op jullie financiële steun. 

Alvast bedankt. 

Kerkbestuur en Redactie Oos Nuuts. 

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 13 FEBR 2022 T/M  ZONDAG 20 FEBR  2022 

 

Kapelaan Charles:    🕿 06-39431465; ch.leta@montfortanen.nl. 

Kapelaan Stefan:      🕿 06-39431473; stefanmusanai@gmail.com.  

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  13 febr.: 6e zondag door het jaar. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Jo Vrencken als 1e jaardienst; 
                              echtpaar Meens-Lamine (gest.jaardienst); 
                              Annie Franssen-Brouns (jaardienst). 
Zondag  20 febr.: 7e zondag door het jaar. Carnaval Genhout. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijk  
                              Zangkoor en de Sjravelkapel in aanwezigheid van  
                              Prins Stan II en de Groate Raod van Elf en  
                              Jeugprins Jasper II en de Jeugraod van Elf. 
                              Intenties: Voor het welzijn van de carnavalsvierders; 
                              Gerardien Frissen-Houben. 
 
Het dragen van een mondkapje is verplicht als u in de kerk loopt.  
Wanneer u in de bank zit mag u het mondkapje afdoen.  
Houdt afstand van elkaar.   Hebt u klachten blijf dan thuis. 
 
Weekdienst van   5 febr. t/m 11 febr.:  Kapelaan Charles 
                            12 febr. t/m 18 febr.:  Kapelaan Stefan 

 

 
Op bedevaart gaan,  
is een actieve manier om met je geloof bezig te 
zijn. Het is bezinnend, avontuurlijk en gezellig 
tegelijk. Je leert nieuwe plaatsen en nieuwe 
mensen kennen en er is ook volop gelegenheid 
om bij Maria of een andere heilige stil te zijn en 

al je vragen of dankbaarheid neer te leggen. Na een coronapauze van twee jaar 
biedt het Huis voor de Pelgrim dit jaar weer diverse bedevaarten aan. Naar Lourdes 
natuurlijk, maar ook naar Assisi en Rome, Banneux, Fátima, Ierland, Israël, 
Santiago en Pater Pio in Zuid-Italië.  
De bedevaarten naar Lourdes en Banneux zijn ook heel geschikt voor mensen die 
zorg nodig hebben. Tijdens alle bedevaarten is er deskundige begeleiding en wordt 
er een Nederlandstalig programma aangeboden.  
De bedevaarten vinden alleen plaats als dit coronaproof kan.  
Kijk voor het volledige bedevaartprogramma op www.huisvoordepelgrim.nl 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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DE VRUCHT VAN VERTROUWEN  
 
“Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen” .  
Vanaf hier het begin van de roeping van Simon Petrus als leerling van Jezus. 
Hij heeft redenen om Jezus' verzoek af te wijzen. Hij is een visser en Jezus is de 
zoon van een timmerman. Een visser weet dat de vissen niet in het diepe water 
leven. Ze leven op een vrij ondiepe plekken.  
Maar Jezus vraagt hen te handelen ongeacht hun dagelijkse gewoonten en kennis. 
Simon doet wat Jezus hem vraagt. 
En zijn gehoorzaamheid werpt vruchten af. 
Hij en zijn collega’s vangen veel vis.  
 
Veel mensen durven niet op “diepe plek” te leven  
omdat er veel uitdagingen en onzekerheden zijn. 
Mensen houden het liever bij ondiepe plaatsen.  
Daar is het risico niet zo groot. 
Maar als we altijd op een ondiepe plek blijven,  
zullen we ons nooit verder ontwikkelen.  
Simon had het geprobeerd en hij had veel vis.  
Zijn moed om in Jezus te geloven,  
die geen visser was, veranderde de oriëntatie van zijn leven. 
Zijn leven is nu niet meer in het belang van hemzelf,  
zijn familie en vissende vrienden  
maar voor de zending van God. 
 
Wij als christenen  
niet zozeer georiënteerd zijn op eigenbelang. 
Het gaat ons eerder om te werken aan gerechtigheid,  
vrede en vreugde van Christus in onze gezinnen,  
op ons werk, in wat we doen en binnen onze samenleving  
en dat op een waardige wijze met onze talenten. 
 
Stefan, smm 
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BEDEVAART NAAR HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA 

De Nederlandse karmeliet Titus Brandsma wordt 
binnenkort heilig verklaard. Het Huis voor de Pelgrim biedt 
dan samen met de bisdommen Den Bosch en Groningen-
Leeuwarden een bedevaart naar Rome aan, zodat 
belangstellenden de heiligverklaring kunnen bijwonen. 
Het is voor het eerst sinds 2007 dat er weer een 
Nederlander heilig wordt verklaard. 
Wanneer de heiligverklaring wordt uitgesproken, is nog 
niet bekend. De verwachting is dat dit in de loop van 2022 
of het voorjaar van 2023 zal zijn. Zodra ’Rome’ een datum 
bekend maakt, zullen wij ook de datums voor de bedevaart 
vaststellen. Aan de voorbereiding van het programma 
wordt nu al gewerkt. Hopelijk kunnen we met een grote 
groep Nederlandse de heiligverklaring bijwonen.    
Pater Titus Brandsma werd in 1881 in Bolsward geboren. Hij trad in bij de 
karmelieten en werd bekend als journalist en hoogleraar filosofie aan de 
universiteit van Nijmegen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich tegen 
de Nazi’s, die hem uiteindelijk oppakten en naar het concentratiekamp Dachau 
stuurden. Daar overleed hij in 1942. Vanwege zijn heldhaftig optreden verklaarde 
paus Johannes Paulus II hem in 1985 al zalig. Onlangs heeft paus Franciscus een 
wonder op voorspraak van Titus Brandsma erkend, waarmee de weg naar 
heiligverklaring vrij is. 
 
G.K.Z. ST. HUBERTUS 
 
Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Gerard (Sjir) op 
zaterdag, 29 januari is overleden.  
We wensen zijn familie veel sterkte toe met dit verlies. 
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus 
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SJRAVELNUUTS 
 
Veurige waek moch v'r ûch 't gooie nuuts brènge dat v'r de kommende waeke toch 
'n program veur de Genhouter Carnaval kènne organisere. Aanstaonde zaoterdig 
zeet g'r allemaol welkom in Gasterie Genhout Treft veur de Alternatieve Genhouter 
Zitting. Onger andere Peter Vaessen, de Knöppele en de Effe Wachte 
Band gaon vanaaf 14.30 oer sjtömming brènge. Zeet g'r derbie? Kaup dan ûch 
kaarte aan de bar bie Gasterie Genhout Treft. Hongerige carnavaliste maoge op 
vertoon van hun kaart vanaaf 12.30 oer auch geniete van sjpek & ei. 
 
SJRAVELKEZÈT 
 
Volgende waek zaoterdig 19 fibberwarie komme veer ûch de Sjravelkezèt bezörge. 
Ondanks dat v'r dit sezoen weer minder sjpas mètmake wie gebruukelik, sjteit dit 
collectorsitem weer boordevol leuke anekdotes, (raoj)foto's, foto's van vreuger en 
informasie euver ôs vereiniging en de Genhouter carnaval. Wilt g'r 'n vriewillige 
biedrage gaeve veur dees Sjravelkezèt? Völ dan 't envelöpke dat g'r volgende 
waek bie Oos Nuuts krieg en gaef dit bie ontvangs van de kezèt mèt aan ôs leeje 
van de Raod van Ellèf. Alvas bedank & väöl plezeer mèt de Sjravelkezèt. 
 
GENHOUTER CARNAVALSZONDIG 
 
Op zondig 20 fibberwarie organisere v’r in samewirking mèt Pater Charles, de 
Sjravelkepèl & ‘n delegatie van ‘t Sint Hubertuskwaor de Heilige Carnavalsmès. 
Zörg dat g’r d’r venaaf 10.00 oer biezeet, want Pater Charles is al waeke Limburgs 
aan ‘t oefene. Hae zal same mèt Vors Ron Smeets de Mès veurdrage. 
Aansjleetend venaaf 13.11 oer zeet g’r welkom in Gasterie Genhout Treft veur 
de Graote Genhouter Sjpaszitting. Auch hieveur kint g’r kaarte kaupe aan de 
bar. 
Haupelik tot gauw in ôs Sjravelriek! 

Alaaf & blief gezond! Besjtuur & leeje CV de Sjravelaire  
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AGENDA 2022 
12 feb    - Alternatieve Genhouter Zitting 
19 feb    - Sjravelaire Sjilderie 
20 feb     - Graote Genhouter Sjpasszitting 
26 feb    - Nonnevotte-Express 
27 feb     - Sjravelaire Vossejach 

12 mrt     - Woonbeurs Genhout 
19 mrt - Openingsavond 100 jaar Ons Genoegen met Sorry voor de Krekels  

Tot nadere datum uitgesteld  „Mix of Music“ galaconcert fanfare St.Antonius 
14 en 15 mei       - Festival der Dieren 
14 mei en 15 mei: voorjaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
15 sept t/m19 sept - Belevingstheater 80 DAAG Ons Genoegen 
17 sept en 18 sept: najaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
23 sept  - Feestavond 100 jaar Ons Genoegen met band  
24 sept  - Theatre de Spectacle en receptie Ons Genoegen 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 

GSV’28 - Sporting Heerlen 1    afgelast 
SV Hulsberg 4 - GSV’28 4    0-8  

Haslou VR1 - GSV’28 VR1    afgelast 
Spaubeek Veteranen - GSV’28 Veteranen  afgelast 
 
Programma senioren 

Za 12 feb. 19:30 uur GSV’28 1 zaal - De Haantjes 1 

Zo 13 feb. 10:00 uur GSV’28 VR1 - Abdissenbosch VR1 

  11:00 uur De Ster 2 - GSV’28 2 

  12:00 uur GSV’28 4 - De Ster 5 

  14:30 uur GSV’28 1 - RKFC Lindenheuvel-H’bloem Comb. 1 

 
Uitslagen jeugd  

S’mmert/GSV’28 JO17-1 - FC Hoensbroek JO17-1 3-4 

GSV’28/S’mmert JO15-1 - VV Zwentibold JO15-1 4-3 

RKASV JO15-1 - GSV’28/S’mmert JO15-2  1-2 

Bekkerveld JO12-2JM - S’mmert/GSV’28 JO12-1 1-6 

S’mmert/GSV’28 JO11-1 - VV Schaesberg JO11-2 6-2 

 
Programma jeugd 

Do 10 feb. 19:00 uur     S’mmert/GSV’28 JO13-1 - Haslou JO13-1JM 

Za 12 feb. 09:00 uur     Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-2 in Stein 

  09:30 uur     Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-1 in Schimmert 
  09:30 uur     S’mmert/GSV’28 JO8-1 - RKUVC JO8-1 

  10:00 uur     S’mmert/GSV’28 JO10-1 - Bekkerveld JO10-2 

  10:00 uur     S’mmert/GSV’28 JO9-1 - De Ster JO9-1 

  10:15 uur     V’daal/RKSVB JO11-2 - S’mmert/GSV’28 JO11-1 

  11:15 uur     S’mmert/GSV’28 JO12-1 - SV Hulsberg JO12-1 

  12:00 uur     Heer JO13-1 - S’mmert/GSV’28 JO13-1 

  12:15 uur     FC Hoensbroek JO15-1 - GSV’28/S’mmert JO15-1 

  13:00 uur     GSV’28/S’mmert JO15-2 - S’club J’dal JO15-3JM 

  14:30 uur     ESB’19/Geuldal JO17-1 - S’mmert/GSV’28 JO17-1 

Ma 14 feb. 19:00 uur     GSV’28/S’mmert JO15-2 - Schaesberg JO15-1 

 
GSV’28 CHALLENGE 

Na het grote succes van de GSV’28 Challenge van afgelopen jaar gaan we jullie 
dit jaar weer uitdagen om zoveel mogelijk te wandelen in de maand Februari. 
Wandel of ren je in de hele maand februari in totaal 28 km of meer? Dan verdien 
je een lot in de loterij. Lukt je dit zelfs in 1 week? Dan maak je kans op nog meer 
prijzen. Nieuw dit jaar is dat we ook een uitdaging voor onze fietsers hebben, 
hiervoor geldt dat je meespeelt voor de prijzen als je in 1 of meerdere weken per 
week 82 kilometer of meer gefietst hebt. Alle kilometers worden bijgehouden via 
Strava, daar zijn speciale GSV’28 clubs te vinden voor de wandel/ren challenge en 
voor de fiets challenge. Kijk op onze website voor meer informatie. 
 



8 

 

LEGE FLESSEN ACTIE JEUGD OP ZATERDAG 5 MAART 

Normaal gesproken wordt in de 1e weken van het nieuwe jaar de lege flessen actie 
gehouden ten behoeve van het jeugdkamp voor onze jeugd. Dit jaar komen we iets 
later langs de deuren omdat het eerder vanwege corona niet verantwoord was. 
Helpen jullie onze jeugd een handje mee en sparen jullie alvast lege flessen? 
Zaterdag 5 maart komen onze jongens en meisjes langs de deuren! 
 
NL DOET OP ZATERDAG 12 MAART 

Er is altijd werk aan de winkel op ons Jean Nijsten Sportpark. Daarom doen we 
ook dit jaar weer mee aan NL Doet. Kom jij zaterdag 12 maart 2022 helpen? 
Hopelijk mogen we net als vorige edities weer rekenen op steun van leden uit alle 
GSV-geledingen. Samen gaan we verschillende klussen aanpakken tussen 10.00 
en 14.00 uur. Uiteraard zorgen wij voor een lekkere kop koffie of thee met wat 
lekkers en broodjes tijdens de pauze. 
 
OUD IJZER 

***U kunt iedere werkdag op ons Jean Nijsten Sportpark, als de poort is geopend, 
uw oude metalen (accu’s, witgoed, kabels en alle elektrische apparaten), maar ook 
oud frituurvet en alle plantaardige oliën (in goed gesloten verpakking in groene 
container) inleveren. Indien te groot en/of te zwaar, bel voor het maken voor een 
afspraak met Frank Graman via 046-4370963 (tussen 17.00-18.00 uur). LET OP: 
Vanaf heden mogen wij geen koelkasten en diepvriezers meer aannemen. 
Alvast hartelijk bedankt! 
 
EVENEMENTEN 

01-02 t/m 28-02  GSV’28 challenge 

05-03   Lege flessen actie jeugd 

12-03   NLdoet 
 
Kijk voor de meest recente informatie op www.gsv28.nl! 
 

 

http://www.gsv28.nl/

