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58e JAARGANG NO.25                                                            vrijdag 15 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. 

 

 
Geluk heeft alles te maken met een tevreden hart 

 

 

 
De VINCENTIUSVERENIGING zet zich in voor mensen die (tijdelijk) in de 

problemen zitten en er op eigen kracht niet uitkomen. 
Zij richt zich vooral op minder draagkrachtigen en kwetsbare mensen in 

onze samenleving en biedt ondersteuning op velerlei terreinen. 
Immers ieder mens telt, ook U!! 

Hulp nodig? Bel onze hulplijn 06 111063092 
Of mail naar secretariaat@vincentiusbeek.nl 

Secretariaat: Hoolstraat 48, 6191 TZ Beek 
Of raadpleeg onze website www.vincentiusbeek.nl 

 
Wilt u ons werk ondersteunen, dan is hier ons banknummer: 

NL44RABO 0104904763, alvast bedankt. 

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 

mailto:secretariaat@vincentiusbeek.nl
http://www.vincentiusbeek.nl/
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 17 JULI  2022 T/M ZONDAG 24 JULI  2022 
 
Kapelaan Charles:     06-39431465; ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:       06-39431473; stefanmusanai@gmail.com. 
Pastoor Dölle;            045-4051273 
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   17 juli: 16e zondag door het jaar. 
                            9:30 uur H. Mis  
                            Intenties: Arno Franssen (jaardienst) en overleden familieleden. 
 
Dinsdag  19 juli: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag   24 juli: 17e zondag door het jaar. 
                            9:30 uur H. Mis 
                            Intenties: overleden ouders Breikers-Quadvlieg; 
                            Sef Dolmans (verjaardag), ouders Vonken-Muijlkens. 
 
Weekdienst  t/m  28 aug.: Kapelaan Stefan 
                             Dit  i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles. 
 
PAROCHIEKALENDER 
t/m 28 aug. i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles zal de H. Mis op zondag 
beginnen om 9:30 uur. 
15 juli: rondbrengen van de ziekencommunie. 
 
 
 
 
 

 

mailto:stefanmusanai@gmail.com
mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
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WIE IS DE NAASTE? 
 
 "Wie is de naaste"? Deze vraag werd ook gesteld door de wetgeleerde aan Jezus 
in het evangelie van afgelopen zondag. Als joodse (wetgeleerde) of als   
leviet is deze vraag   niet   zo   moeilijk   te   beantwoorden.   Het   zijn   intellectuele   
mensen.   Ze bestudeerden de wetten en ze leerden het aan de mensen. Echter, 
de kennis die ze hebben, verwijdert hen vaak van de realiteit. 
Ze spraken over Gods liefde en vrijgevigheid, maar ze lieten de gevallen persoon 
die ze op de reis hebben ontmoet, in eenzaamheid achter.  
In tegenstelling tot de Samaritanen. Hij zag er onderweg een vallen. Zijn hart 
werd bewogen met mededogen en hij hielp hem.  Heeft hij kennis van de wet?  
Wij weten het niet. Wat duidelijk is: zijn barmhartig hart is niet afhankelijk van de 
breedte en overvloed van kennis van de wet.  Hij is barmhartig omdat hij de naaste 
van anderen is. 
"Wie is dus de naaste"? Niet een ander is je naaste. Je bent zelf de naaste van een 
ander. De naaste is niet de hulpbehoevend. De naaste is wie zich ontfermde.  
 
Deze Samaritaan maakt ons bewust van de Heer die liefheeft en barmhartig is.  
Hij is barmhartig voor iedereen die zich openstelt en in Hem gelooft. Als onze God 
een barmhartige en liefhebbende God is, dan heeft Jezus ons vandaag gestuurd 
om dat in uw leven te gaan doen. Probeer vergevingsgezind te zijn en een hart en 
zorg voor uw naaste te hebben. 
                                                                                           Kapelaan Stefan, smm. 
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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 Genhou 
24  nov EO-documentaire van Gabriela Provaes (regie) en 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 
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