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58e JAARGANG NO.36                                                 vrijdag 28 oktober 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: 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. 

 

Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven is een stukje van jouw tijd, 
zonder terug te vragen , zonder te verwachten. 

 
ALLERHEILIGEN     

Potchrysanten, Wintervasten planten, Grafstukjes, Boeketten Herfstkransen. 
Maak uw wensen kenbaar. 

El Arte flores open:   Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00      Zaterdag 9.00 tot 14.00 
 

 

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 30 OKT  T/M  VRIJDAG 11 NOV. 2022 
 
Kapelaan Charles: 06-39431465  ch.leta@montfortanen.nl.  
Kapelaan Stefan:   06-39431473  stefanmusanai@gmail.com.   
Pastoor Dölle:        045-4051273  pastoor@h-clemens.nl  
Pastorie Hulsberg  045 405 1273  
Parochie Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email:  info.parochiegenhout@gmail.com 
Website: www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout 
    
Zondag  30 okt.: 31e zondag door het jaar. Allerheiligen-Allerzielen. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Ouders Mia en Jan Hermens-Stassen (jaardienst), 
                              Ouders Buskens-Custers (gest.jaardienst), Jo Stassen, 
                              Bertien Gorissen-Gorissen, Ouders Gelissen-Houtvast, 
                              Ouders Schulkens-Brands, Lea en Pierre Schulkens, 
                              Familie Franssen-Merkelbach, Maria Swelsen-Geisen, 
                              Wim de Bruijn en Gerda Fuchs-Senden.  
                             15:00 uur Allerzielenlof opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar. 
                              Collecte voor het onderhoud van het kerkhof. 
Dinsdag  1 nov.: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
Zondag   6 nov.: 32e zondag door het jaar. St. Hubertus. 
                             Bezoek Lichtkoningin, Kinderwoorddienst en Hubertusbrood. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. en de 

                             Sjnake Fanfaar. 
                              Intenties: Hub Kerkhoffs (verjaardag), Sef Dolmans (jaardienst)  
                              en Ouders Vonken-Muijlkens (jaardienst). 
Dinsdag  8 nov.: 10:00 uur H.Mis in de sacristie. 
Vrijdag  11 nov.: Opening Carnavalsseizoen. 
                             9:15 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                             Intenties: voor overleden leden van Carnavalsvereniging 

                             De Sjravelaire. 
 
Weekdienst:  22  t/m 28 oktober:     kapelaan Charles 

                       29  t/m   4 november: kapelaan Stefan 

 

http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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OVERLEDENEN VAN 1 NOVEMBER 2021 T/M 30 OKTOBER 2022 

 
Ger Op ’t Veld                           98 jaar 
Burney van Haaren-Oetomo     73 jaar 
Harie Lochs                               84 jaar 
Frans Zaicsek                            63 jaar 
Frans Vonken                            91 jaar 
Gerardien Frissen-Houben        91 jaar 
Hub Goossens                           87 jaar 
Sjèr Dreessen                            95 jaar 
Rene Antonio                             76 jaar 
Lea Schulkens                           91 jaar 
Guus Corten                              76 jaar 
Jose Bouwens-Wilbers              55 jaar 
Bertien Gorissen-Gorissen        84 jaar 
Hub Huntjens                             84 jaar 
Harrie Schumans                       70 jaar 
Mia Senden-Kleijnen                  85 jaar 
Gerda Fuchs-Senden                 90 jaar 
Johanna Bouwens-Ehlen           75 jaar 
Maria Swelsen-Geisen               89 jaar 
Ton van den Bogaard                73 jaar 
Lilian Schoutelen-Ubben            84 jaar 
 
ER VOOR ELKAAR ZIJN! 

Dit bord was erg populair tijdens de periode van de corona-
lockdown. Eerlijk gezegd waren we er misschien wel ziek van. 
We hopen dat we niet meer in zo'n afstandelijke situatie hoeven 
te verkeren, ondanks dat de corona nog steeds om ons heen 
is.  
Maar laten we ook nooit de goede les ervan vergeten, namelijk 
hoe belangrijk het is elkaar te kunnen ontmoeten en nabijheid 

te ervaren.  Hoe belangrijk ook ze zijn: de kus, de knuffel, de hand op de schouder 
en het elkaar aankijken.  
Eenzaamheid is tegenwoordig een serieus probleem in onze samenleving. Je kunt 
het gevaar waartoe eenzaamheid kan leiden niet altijd voorkomen. Ik was verrast 
over het recent nieuws, dat relatief veel jongeren in Nederland kampen met 
suïcidale gedachten of suïcidale pogingen (NOS.nl 29 september 2022). Volgens 
de onderzoekers, is dat zelfs per maand, iets meer dan twintig jongeren onder 30 
jaar, die een eind aan hun leven maken. Het geeft duidelijk aan dat er iets meer 
moet gebeuren met onze solidariteit. Naast geld dat je via jouw rekening makkelijk 
overmaakt, of kleding en voedsel via een voedsel- en kledingbank, moet je er als 
persoon vooral voor de ander zijn. Er is duidelijk behoefte aan contact en 
ontmoeting: je handen uitsteken om te helpen, je oren openen om te luisteren, en 
je mond om te vragen: hoe is het met je? Jouw aanwezigheid en luisterend oor zijn 
daarbij ook nodig.     Pater Charles Leta, smm 
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DANKBETUIGING 
Op 14 oktober jl. is onze vrouw, moeder en oma overleden en op 20 oktober jl. in 
Genhout begraven. Graag willen wij iedereen via deze weg bedanken voor alle 
steun en medeleven in deze moeilijke tijd.                 Jean, kinderen en kleinkinderen.  
 
Ik heb het leven liefgehad,  
u allen nog veel meer. 
Graag had ik hier nog wat vertoefd, 
helaas dat mocht niet meer.  
 
Wanneer er iemand aan me denkt, 
dan zonder veel verdriet. 
Bedenk het leven is maar kort. 
Bedankt voor alles en geniet.  
 
Lilian Schoutelen-Ubben 
1 augustus 1938 - 14 oktober 2022 
 
KWD             Zondag 6 november om 10.00 uur bezoek van de Lichtkoningin! 
Wij zullen als kinderwoorddienst traditiegetrouw onze eigen (mini)lichtkoningin 
een rol geven. 
Ook zullen we sinds lange tijd weer alle kinderen uitnodigen om samen met ons in 
de sacristie naar het verhaal te luisteren. 
Iedereen is welkom, laten we er samen een mooi feest van maken. 
Namens de kinderwoorddienst 
Marie-José, Rian en Tonny. 
 
G.K.Z. ST. HUBERTUS 
Met grote droefheid willen wij u hierbij melden dat ons lid Lilian Schoutelen-Ubben 
op vrijdag, 14 oktober jl., vrij plotseling, is overleden. De uitvaart heeft 
plaatsgevonden op donderdag, 20 oktober jl.  
Wij wensen haar familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus 
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ZONDAG 6 NOVEMBER DE LIJKWADE VAN TURIJN IN DE HUBERTUSKERK 
TE GENHOUT. Tentoonstelling van 12.00 – 18.00 uur. 
                          Lezingen om 14.00 uur en 16.00 uur.  
Zondag 06 november krijgt u de kans om een 
levensgrote replica van de Lijkwade 
van Turijn te zien in de Sint-Hubertuskerk te Genhout. 
Het origineel bevindt zich sinds 1578 in Turijn in 
Noord-Italië. De historische overleveringen tonen aan 
dat de lijkwade daarvoor een reis heeft gemaakt van 
Jeruzalem naar Edessa [nu Turkse Urfa], 
Constantinopel [nu Istanboel], Athene, Lirey Frankrijk, 
Chambéry Frankrijk tot uiteindelijk Turijn. Het doek 
heeft daarbij oorlogen, plunderingen en branden 
overleefd waarvan de sporen nog duidelijk zichtbaar 
zijn. Vanaf het begin heeft men altijd geloofd dat dit het 
doek was waarin Jezus werd gewikkeld toen hij was 
gestorven. Het werd altijd met veel 
eerbied door vorsten bewaard en af en 
toe tentoongesteld. Nu is het uiteindelijk 
in het bezit gekomen van het Vaticaan.  
Toen in 1898 een foto werd gemaakt van 
de lijkwade, werd op het negatief van de 
foto pas echt duidelijk een man zichtbaar. 
Vanaf dat moment is de belangstelling 
van de wereld gewekt en betwisten de 
wetenschappers elkaar onderling omtrent 
de echtheid ervan. Dit zijn enkele van de vele aanwijzingen dat het echt om de 
lijkwade van Jezus zou kunnen gaan: 

 Ontdekking van stuifmeelkorrels van planten die 
alleen groeien in Israël.  

 De muntstukken die zijn ogen sluiten kwamen uit 
Judea en zijn geslagen rond     30 na Christus. 

 De aanwezigheid van menselijk bloed met bloedgroep 
AB op plaatsen waar Jezus verwond werd. 

 Zanddeeltjes bij de knieën met dezelfde chemische 
samenstelling als het zand in Jeruzalem. 

 Er zijn geen verfresten gevonden. Alleen 
verkleuringen die door veel licht of straling op het doek kunnen zijn ontstaan, die 
uiteindelijk een driedimensionaal beeld van een man geven. 
Dat laatste is vooral indrukwekkend omdat het een aanwijzing kan zijn dat Jezus 
de afdruk heeft achtergelaten bij zijn verrijzenis. Verder is de lijkwade vooral zeer 
ontroerend omdat de sporen het lijden van Jezus zichtbaar maken: 

 De zweepslagen met riemen waaraan kleine loden bolletjes zaten die bloedige 
wonden veroorzaakten op zijn rug, heupen en dijen. 

 De doornenkroon die meer een kap van doornen was zoals de wonden 
bovenop het hoofd laten zien. 
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 De breuk in zijn neus en de 
zwellingen in zijn gezicht.  

 De afdruk van de dwarsbalk van 
het kruis die Jezus droeg. 

 De wonden in de polsen en 
voeten waar de spijkers Hem 
doorboorden. 
Het is bijzonder dat we de lijkwade 
kunnen aanschouwen waarbij we meer tot besef kunnen komen en stil kunnen 
staan bij Zijn lijden uit liefde voor ons. Naast de replica van de lijkwade kunt u ook 
een driedimensionale foto en een reconstructie van het beeld van Jezus in het 
graf, de doornenkroon, het geselwapen en de spijkers bekijken. Er worden 
informatieve boeken en dvd’s te koop aangeboden. 
 
AGENDA 2022 EN 2023 
 
11 november - Opening carnavalsseizoen, 9.15 uur H. Mis 
13 november - ATB-toertocht van Alpe du Genhout 
19 november - Graote Zitting CV de Sjravelaire 
20 november - Jeugzitting CV de Sjravelaire 
23 november - LADIES NIGHT  ZijActief in Gasterie Genhout Treft 
27 november - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
11 december - 14:30 uur Kerstconcert in de kerk 
18 december - Vriendentreffen                            Gasterie Treft Genhout 
8 januari 2023 - GSV'28 Tentzitting veur Mansluu en Vrouluu 
21 januari 2023 - Auw Wieverbal 
28 januari 2023 - Seniorenzitting CV de Sjravelaire 
  4 februari 2023 – Prinsereceptie 
12 februari 2023 - Heilige Carnavalsmès & Graote Optoch van Genhout 
19 februari 2023 - Sjravele mit de Sjravelaire 
21 februari 2023 - Sjravele mit de Sjravelaire & Afsluiting carnavalsseizoen 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
GSV’28 VR1 - Schimmert VR1 (oefen)   0-1 
Programma senioren 
Za 29 okt.  17:00 uur Bunde Veteranen - GSV’28 Veteranen 
  20:00 uur De Gastronoom 8 - GSV’28 1 zaal 
Zo 30 okt.  11:00 uur S.V. Argo 2 - GSV’28 3 
  12:00 uur GSV’28 2 - Bekkerveld 2 
  14:30 uur GSV’28 1 - Geusselt Sport 1 
Uitslagen jeugd 
Geen wedstrijden afgelopen weekend 
Programma jeugd 
De jeugd heeft komend weekend vrij i.v.m. herfstvakantie 
 
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 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 
03-11   Algemene ledenvergadering 
18-11   Silent Disco 
19-11   GSV’28 KidsFanClub activiteit 
20-11   WK voetbal (GSV’28 WK Poule) 
16-12   Kerst-evenement 
20-12   Kerst-evenement 
08-01   GSV’28 Tentzitting 
10-02   Carnavalsavond 
08-04   Paasactiviteit 
02-06 t/m 04-06  Feestweekend 
 
Kijk voor meer nieuws en wedstrijdverslagen op www.gsv28.nl! 
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SJRAVELNUUTS 

En wat veur ’n nuuts! ’t Fieftigste (50e) 
Carnavalssezoen van CV de Sjravelaire sjteit op ’t punt 
van beginne. Euver ‘nne kleine maond gaon v’r 
beginne mèt sezoen woovan jekerein haupt dat v’r dat 
weer gans en zo wie v’r dat gewind waore kènne 
dreije. Zaoterdig 19 en zóndig 20 november wille veer 
ôs nuuje hwaoghede gaon oetrope. Mer veur ’t zwao 
wied is, iërs nog de… 
  
Äöpening van ‘t sezoen 
’t Sezoen 2022/2023 gaon v’r angesj äöpene es wie g’r van ôs gewend zeet. Ver 
beginne geweun in Genhout, mer gaon daonao same mèt zwao väöl meugelik 
Sjravelaire en Sjravelairinnekes nao ’t Pottentaoteriek veur ’n grwaots opgezat 
evenement mèt volop Limburgse topartieste. Mer veur ver same in de bös nao 
Baek sjtappe, sjtarte v’r tradisiegetroe mèt ’n Heilige Äöpeningsmès in ôs sjwaon 
Sint Hubertuskirk. Dizze sjtart om 9.15 oer. Daonao is jekerein van harte welkom 
bie ’t Sjravelplein op de kruutsing van de Hubertussjtraot en de Pesjtaor 
Weltersjstraot. Dao gaon veer uch ’t gloednuuje beeld van CV de Sjravelaire laote 
zeen. Vol trots zin v’r euver ’t resultaat wat Ed van der Linden veur de Sjravelaire 
haet gemaak. Om 10.30 oer vertrikt dan de iërste bös nao Baek. Eederein is 
welkom en ’t verveur is gratis. Wilt g’r mitrieje? Meld ûch dan aan via 
cvdesjravelaire@gmail.com. Vergaet daonaeve neet om ûch eige 
toegangskaertjes veur de Baeker Vastelaovesäöpening te kaupe via 
www.bbbvo.nl. Ver haupe same mèt ûch ‘nne hiële gezellige daag te gaon 
belaeve. Ver keeze dit jaor veur ’n evenement boete Genhout, omdat v’r van 
meining zin neet te kènne concurrere taege zwao ’n graot evenement net naeve 
de deur: dan baeter same mèt de luu van Genhout de carnavalsäöpening dao 
viere. 
  
Graote Zitting 
Ôs 50e Graote Zitting wurt d’r eine om neet gauw te vergaete. Ten iërste omdat 
v’r ein-de-lik ôzze nuuje Graote Prins gaon oetrope. ‘nne Ganze tied haet hae 
motte wachte veurdat ziene graote druim in vervölling geit komme. En Zaoterdig 
19 november is ’t dan eindelik zwao wied. En ten twieje: v’r roope ôzze nuuje 
Graote Prins al vreug op de aovend oet. Zörg dus dat g’r op tied in de zaal zeet. 
G’r gaot tiedes dizze aovend geneete van topartieste: Big Benny, Marleen Rutten, 
Bjorn & Mieke, Coen Janssen, De Knöppele, Peter Vaessen en ôs eige 
Sjravelsjtèrkes. Väöl luu höbbe nog polsbendjes van de aafgelasjte zitting van 20 
november 2021: die bendjes zin geweun geldig. Zeet g’r die per ongelök kwiet 
geraak? Kèn gebeure: sjik dan ’n mailtje nao cvdesjravelaire@gmail.com. D’r zin 
nog een beperkt aantal kaarte te kriege veur de zaal. Die zin vanaaf noe allein te 
kaup bie Ron Smeets (046-4362269). Dees polsbendjes koste geweun € 15 per 
sjtök. Kaarte veur de café (a € 10 per sjtök) zin auch bie Ron te kaup, mer krieg 
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g’r auch aan de bar bie Mitchell van Gasterie Genhout Treft. De 50e Graote Zitting 
sjtart om 19.49 oer. De zaal is aop venaaf 19.00 oer. 
Jeugdzitting 
Zondig 20 november organiseere veer ôs Jeugdzitting. De Jeugdcommissie haet 
alles oet de kas gehaold om Shrek en zien vrung nao ’t Sjravelriek te lokke. 
Vanaaf 14.00 oer sjtart ’t programma mèt diverse Genhouter artieste onger 
begeleiding van Shrek en zien vrung. ’t Hwaogtepunt van de Jeugdzitting is 
natuurlik ’t oetroope van ôzze 54e Jeugprins of Jeugprinses van CV de 
Sjravelaire. V’r belaove ûch: dit wurt ‘nne biezunjere middig! 
  
Veur dizze Jeugdzitting is der nog genoch ruumte veur artiesten die zich gear 
wille laote zeen aan ’t publiek. Kènse hieël good zinge, bèsse goochelaar of 
bèsse ein danstalent? Dan zeuk ver dich! Niks is te gek en alles moag. 
  
Wils dich gear, missjien waal saame mèt dien vrunj of vriendinne, ein optreaje 
doon tiedes de Jeugdzitting? Laot dit dan veur 11 november weite door ein mailtje 
te sjture nao Max Limpens (max_lumpf11@hotmail.com).  
Veer kieke oet nao uch geweldige optreajes! 
  
Alaaf, de Jeugcommissie van de Sjravelaire 
  
Carnavalsschlager 2023 
Veur kommend sezoen is CV de Sjravelaire nog op zeuk nao ‘nne arties of groep 
artieste die de carnavalsschlager wilt zinge en reigelmaotig mèt ôs vereiniging op 
paad wilt om CV de Sjravelaire muzikaal te begeleide. Liek ’t ûch leuk om hie 
invölling aan te gaeve? Bel ins mèt Ron Smeets om te brainstorme. Ôzze Vôrs is 
bereikbaar op 06-34732434. 
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