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59e JAARGANG NO.2                                                          vrijdag 13 januari 2023  
 
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: Huub Gorissen 06 1317 6062 
                                                         Liesbeth Limpens 06 2061 0518 
In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met de pastorie in Hulsberg 

045 405 1273 
 
Voor bestellen van H. Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72. 
 

       Hoe ouder de foto              hoe jonger wij eruit zien. 
 
 
 

Jeugcommissie C.V. de Sjravelaire presenteert: 
 
NONNEVOTTE 
Zo es ger ongerhand waal gewènd zeet, kènt ger auch dit jaor weer geneete van 
de heerlijke Nonnevotte die de jeugroad van de Sjravelaire bie uch kömp bezurge. 

• In deze “Oos Nuuts” vingk geer de besjtèlblaedjes veur de Nonnevotte.  

• Op zaoterdig 28 januari kom ver de bleadjes en ’t geld ophaole bie uch 
aan de deur.  

• Vervolgens kom veer op zaoterdig 11 fibberewarie, vanaaf 10.00, de 
nonnevotte bie uch thoes bezurge! 

Alaaf! 
Jeugcommissie C.V. de Sjravelaire 
 

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 15 JAN. 2023 T/M  ZONDAG 22 JAN. 2023 
 
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   15 jan.: 2e zondag door het jaar. Vriendenviering. 
                             10:00 uur H.Mis opgeluisterd door Per Cantare uit Schinnen. 
                             15:00 uur dopen. 
 
Dinsdag 17 jan.: 10:00 uur Mis in de sacristie. 
 
Vrijdag   20 jan.: rondbrengen ziekencommunie. 
 
Zondag  22 jan.: 3e zondag door het jaar. 
                            10:00 uur H.Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
 
 
Weekdienst:   8 jan.  t/m  14 januari:   kapelaan Stefan 
                      15 jan.  t/m  21 januari:   kapelaan Charles 
 
 
Overleden: 
José Luijten-Verheijen                   * 02-01-1937            † 01-01-2023 
José was de oudste dochter in het gezin bij Tinus en An Verheijen. Ze trouwde 
Jozef Luijten uit Spaubeek. Ze woonden eerst in Spaubeek en Neerbeek. In 1999 
verhuisde het gezin naar Groot-Genhout waar ze met veel plezier woonden. 
In 2011 overleed Jozef plotseling. In 2018 was ze zielsgelukkig met de geboorte 
van kleinzoon Joep. Ruim een maand geleden kreeg ze een dubbele 
longontsteking. Enkele dagen later, één dag voor haar 86e verjaardag, ging het 
kaarsje definitief uit. Moge ze in ruste vrede hebben. 
 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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Begin Bij Jezelf om de Wereld Beter te Maken 
Het is interessant om de houding van koning Herodes en de wijzen uit het 

Oosten tegenover Jezus, de pasgeboren koning van Bethlehem, te vergelijken, 
zoals we luisterden op het feest "Openbaring van de Heer" afgelopen zondag. De 
eerste is die van Herodes. Hij lijkt begaan met de komst van de nieuwe koning. Hij  
voelt ineens de dreiging van het machtsverlies. Hij doet het ergste wat je je maar 
kunt voorstellen omdat hij zich vastklampt aan status, eer en macht. Herodes is een 
spiegel die de donkere kanten in jezelf zichtbaar kan maken. Niet om je erbij neer 
te leggen, in tegendeel: om te voorkomen dat er nog ooit iemand opstaat die 
onschuldige mensen doodt om zijn macht te redden.  

Het gebeurt ook vandaag veel te vaak. Op televisie zien we mensen ruziën 
over oorlogsstrategieën, over machtsuitbreiding, maar ze sluiten hun ogen voor de 
miljoenen mensen die vluchteling zijn in andere landen, en die koud en hongerig  
zijn in hun eigen land. Begin bij jezelf om de wereld beter te maken.  
Ten tweede: De Wijzen uit het Oosten. Die wijzen uit het oosten stelden zich als 
kwetsbaar op door op weg te gaan, het onbekende tegemoet. Zij worden door de 
traditie als koningen afgebeeld, vanwege de profetie van Jesaja en vanwege hun 
koninklijke geschenken. En zij worden tegelijk als mensen van verschillende rassen 
en leeftijden afgebeeld. Dit alles om ons te zeggen: die koningen zijn wij allen, als 
wij op weg gaan, de ster achterna. Als wij ons hart en ons leven openen om de 
Heer te zoeken en te vinden, dat is het wat de Heer van ons verwacht: een 
liefdevolle openheid voor Hem en onze medemens.      Kapelaan Stefan, s.m.m. 
 
 

Week van gebed voor eenheid 15-1 t/m 22-1-2023 
Het Nationaal Gebed voor vrede en verbinding vormt op 15 januari de aftrap van 
de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van de christenen. 
Geloofsgemeenschappen over de hele wereld bidden in die week samen voor 
eenheid, voor de wijk en de wereld. 
Doe goed, zoek recht 
Dit is het thema van de week van gebed voor eenheid van christenen 2023 en 
moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. 
Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het 
onrecht van ongelijkheid en racisme. 
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden Wereldwijd miljoenen christenen 
mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met 
elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen 
van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. 
Meer informatie vind je op  www.weekvangebed.nl 
Ook in onze kerk doen we mee, jij ook? 
 
 
 
 
 

http://www.weekvangebed.nl/
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Huur dubbeldiep graf € 600,00 
Huur enkeldiep graf € 350,00 
Huur kindergraf € 130,00 
Huur ruimte columbarium € 350,00 

• Het tarief grafhuur geldt voor 10 jaar. 

• Voor 5-jarige verlengingen geldt de helft van de bovenstaande tarieven 

Bijzetten urn in graf € 150,00 
Verstrooien as op strooiveld €   50,00   
Ruimen graf € 150,00 
Ruimen ruimte columbarium € 100,00 

 
Mis[intentie] doordeweeks €   15,00 
Mis[intentie] zaterdag / zondag €   30,00 
Zeswekendienst €   30,00 
Jaardienst €   30,00 
Jaardienst stichting 5 jaar € 150,00 
Jaardienst stichting 10 jaar € 300,00 
Jaardienst stichting 20 jaar € 600,00 
Mis[intentie] bijzondere gelegenheid [jubileum e.d.] € 325,00 
Doopsel €  50,00 
Doopkaars met doopoorkonde en rozenkrans €  25,00 
Huwelijk € 500,00 

 
Avondwake voorafgaand aan uitvaart in kerk [*] €  50,00 
Uitvaartdienst in kerk [*] € 500,00 
Uitvaartdienst in kerk met afscheid in crematorium [*] € 600,00 
Afscheidsdienst in crematorium [*] € 500,00 
Afscheidsbijeenkomst in kerk [*] € 500,00 

 

[*] U krijgt vermindering op deze kosten indien u deelneemt aan de jaarlijkse 
kerkbijdrage en is gelijk aan de cumulatieve kerkbijdrage die u de laatste 4 jaar 
heeft voldaan. 
 
Opluisteren uitvaartdienst door GKZ Sint Hubertus  
€ 50,- kosten voor dirigent en organist € 100,- 

 
€ 150,00 

 
kerkbijdrage per maand €   10,00 
kerkbijdrage per kwartaal €   30,00 
kerkbijdrage per jaar € 120,00 

parochie Sint Hubertus Genhout 
tarieven grafhuur / kerkdiensten / kerkbijdrage 

2023 
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zondag 15 januari 2023 in de Sint Hubertuskerk te Genhout  
aanvangstijd 10.00 uur 

V R I E N D E N V I E R I N G      
m.m.v. zanggroep Per Cantare Schinnen 

 

 
 
Zanggroep Per Cantare is in 1968 in Schinnen ontstaan vanuit een katholieke 
achtergrond, oorspronkelijk als Jongerenkerk Schinnen, naderhand als 
Jongerenkoor Schinnen, kortweg JeKaeS, en uiteindelijk vanaf januari 2006 
officieel als Per Cantare Schinnen. Per Cantare bestaat uit een veertigtal 
enthousiaste zangers en zangeressen. Dirigent van de zanggroep is Marcel van 
Montfort. De zanggroep wordt begeleid door een klein combo bestaande uit Bart 
Reijmers [toetsen], Marcel Zautzen [drums], Nicole Hautvast [dwarsfluit] en Renée 
Ruijters [sopraansaxofoon]. 

Het repertoire van Per Cantare varieert van lichte 
klassieke muziek tot populaire popmuziek. Per 
Cantare heeft voor elke gelegenheid een 
passend repertoire. Alhoewel Per Cantare géén 
kerkkoor is, luistert de zanggroep vaak allerlei 
vieringen op zoals de jongerenvieringen in de 
Dionysiuskerk in Schinnen, alsook 
huwelijksmissen en uitvaartmissen. 

 

Na afloop van de vriendenviering  
is er gelegenheid tot koffiedrinken in de kerk.  

U bent van harte uitgenodigd. 
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SJRAVELNUUTS 
 
Inschriefaovend Graote Optoch van Genhout 
In samewirking mèt de drie anger Baekse carnavals 
vereiniginge organiseer v’r op maondig 16 jannewarie om 
20.00 oer in de Asta te Beak de inschrieving veur ôzze Graote 
Optoch van zondig 12 fibberwarie. Op dizze aovend krieg g’r 
alle informasie euver dit evenement en kint g’r auch 
polsbendjes kaupe veur de Genhouter Optocht Party. 
 
Auw Wieverbal 
Op zaoterdig 21 jannewarie organisere v’r ôs jaorlikse Auw Wieverbal. Net es veur 
de coronatied vunk dit plaats in de kantine van GSV’28. Alle carnavaliste van 
Genhout en daoboete zin weer welkom om uch zwao good meugelik te vermomme 
es Auwt Menneke, Auwt Wief of Auwt Köppelke. V’r sjtarte om 20.33 oer en gaon 
ûch vraoge de maskers aaf te doon vanaaf 22.33 oer. Gaon ôzze Prins Sascha I, 
Jeugprins Roel I en Jeugprinses Joanie I ûch herkenne? Gaer tot zaoterdig 21 
jannewarie! 
 
Seniorenmiddag. 
Nao ´t succes van de veurige Seniorenmiddige goan v´r auch dit jaor weer inne 
extra middig veur ozze auwere carnavalisten organiseren.  
Dat doon v´r op zaoterdig 28 jannewari in de zaal van Gasterie Genhout Treft.  
De zaal geit aope om 13.00 oer en ´t program start om 14.11 oer. 
V´r maoge uch weer ́ n hiel leuk program aanbeeje vol live zank, unne buut en dans. 
Kaarte 7,50 per sjtok zin te koup bie El Arte Flores Op den Hoogenboom 48 van 
Dinsdig tm Vriedig van 9.00 oer tot 17.00 oer en Zaterdig van 9.00 oer tot 14.00 
oer. Al os gasten kriege bie bennekoms ́ n lekker teske koffie met get lekkersj gratis 
aangebaoje.   
 
Genhouter Optocht Party 
Veer organisere in samewirking mit Gasterie Genhout Treft ’n nuu evenement: de 
Genhouter Optocht Party. Dit evenement geit plaats vinge nao aaflaup van ôzze 
Graote Optoch op Genhouter Carnavalszondig 12 fibberwarie 2023. Versjillende 
artieste woo-onger John Tana, Andy & Roy en La Bamba komme optraeje op ’n 
aafgezat (en euverdèk) terrein op ’t Pesjtaor Lippertsplein. Gasterie Genhout Treft 
zal gesjlaote zeen en g’r höb ’n polsbendje neudig om ’t terrein vanaaf 15.00 te 
betraeje. Polsbendjes (€ 7,50 per sjtök) zin te kaup bie Gasterie Genhout Treft en 
The Read Shop in Baek. Veur kinger t/m 12 jaor is ’t evenement gratis. 
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AGENDA 2023 
16 jan. – Inschrijving Optocht Genhout 20:00 uur Asta Beek 
21 jan. - Auw Wieverbal kantine G.S.V.’28 
28 jan. - Seniorenzitting CV de Sjravelaire Gasterie Genhout Treft 
  4 febr.- Prinsereceptie en Prinsebal in Gasterie Genhout Treft 
10 febr.- Carnavalsavond GSV’28 
12 febr.- Heilige Carnavalsmès & Graote Optoch van Genhout 
13 febr.- Pyjama-frühsjoppe 
19 febr.- Sjravele mit de Sjravelaire 
21 febr.- Sjravele mit de Sjravelaire & Afsluiting carnavalsseizoen 
  8 apr.- Paasactiviteit 
2 t/m 4 juni   -  Feestweekend GSV’28 
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