OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl
Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

:

56e JAARGANG NO.30

vrijdag 18 december 2020

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.
REDACTIE NIEUWS:
Voorlopig zal OOS NUUTS weer om de veertien dagen verschijnen. U kunt
teksten, advertenties en berichten aanleveren, door de kerstvakantie is de
eerstvolgende keer op maandag 4 januari en vervolgens steeds om de veertien
dagen en/of tot nader bericht.
Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Wie zijn eigen hout hakt, heeft het twee maal warm.
Dankwoord.
Wij willen U danken voor het medeleven, lieve woorden, kaarten en mooie
bloemen, die wij mochten ontvangen na het overlijden van
onze moeder, schoonmoeder en overgrootmoeder, May Senden-Maas.
Een bijzonder woord van dank aan Pastoor van Oss en Pater Charles,
voor het verzorgen van de H. Mis.
Kinderen Senden.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 20 DEC T/M ZONDAG 3 JAN 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
20 dec.: 4de Zondag van de Advent
9.30 uur: H. Mis Vriendenviering
Intenties: Carine Keulers-Spees (vanwege verjaardag):
Sef Dolmans.
Donderdag 24 dec.: Kerstnacht, Hoogfeest met Octaaf.
19:30 uur: Kerstwake opgeluisterd door enkele leden
van het G.K.Z.
20:00 uur: H. Mis op kerstavond.
Intenties: voor het welzijn van onze parochie.
Vrijdag
25 dec.: 1e Kerstdag, Hoogfeest van Kerstmis, geboorte van
Jezus.
9:30 uur: Hoogmis opgeluisterd door enkele leden van
het G.K.Z. met Anne Henssen en Siem Nolle.
Intenties: Ouders Senden-Maas (gest.jaardienst):
Arno Franssen en overleden familieleden.
Zaterdag 26 dec.: 2e Kerstdag, H. Stefanus martelaar.
9:30 uur: Hoogmis opgeluisterd door enkele leden van
het G.K.Z.
Intenties: Wim Vroemen en overleden familieleden
Stevelmans;ouders Gelissen-Hautvast (jaardienst),
ouders Schulkens-Brands en Pierre Schulkens;
ouders Gorissen-Keulers en overleden familieleden.
Zondag
27 dec.: H. Familie: Jezus, Maria en Jozef
9:30 uur: H. Mis
Intenties: Jean Luyten (verjaardag); Sjeng Peusens
(verjaardag).
Vrijdag
1 jan.: Nieuwjaar
10:00 UUR: Hoogmis opgeluisterd door enkele leden van
het G.K.Z.
Intenties: voor het welzijn van onze parochie.
Zondag
3 jan.: 10:00 uur: H. Mis
Volgens de richtlijnen mogen er max. 30 personen toegelaten worden in de
H. Missen.
U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings 06-83656519.
In de kerk gelden de volgende maatregelen:
- bij ziektesymptomen, thuis blijven
- bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje dragen.
Als u in de kerkbank zit, mag het mondkapje af.
- handen ontsmetten bij binnenkomst, voldoende afstand houden (1,5 m)
- maximaal 30 bezoekers in de kerk tijdens de H. Mis (excl.personeel
/vrijwilligers).
Zondag
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INFO VAN HET KERKBESTUUR

•
•
•

De Nieuwjaarsreceptie gaat dit jaar niet door.
Vanaf 1 januari 2021 begint de mis om 10:00 uur.
Als u op- of aanmerkingen hebt of vragen over missen, kerkhof, ruimen
van een graf of wat dan ook, dan kan dat door een email te sturen naar
info.parochiegenhout@gmail.com
We zullen dan als kerkbestuur zo snel mogelijk antwoord proberen te
geven.

Wij wensen u allen, ook namens het kerkbestuur,

Een zalig Kerstfeest en een
gelukkig Nieuwjaar.
Pastoor van Oss, Kapelaan Stefan en
Kapelaan Charles.
OVERLEDEN
Duno Toorop
geboren te Stein 16-6-1957
overleden te Beek 7-11-2020
Duno woonde 39 jaar samen met zijn echtgenote Vera in de
Grootgenhouterstraat 95.
Zijn ouders waren afkomstig uit Indonesië.
Funs de Moor
geboren 25-10-1933
overleden 25-11-2020
Funs woonde vanaf 1960 in de Grootgenhouterstraat 127. De laatste jaren
verbleef hij in het verpleeghuis Glana.
Op zijn gedachtenisprentje lezen we:
Verder van de wereld weg,
elke dag een beetje.
Dichter naar de hemel toe,
elke dag een treetje.
Ons medeleven gaat uit naar beide families.
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Keasjmès
Honderde lempkes sjiene achter ein roet,
eine prachtige baum sjteit bènne
veer zin allemoal same, neemes geit d’roet
noe doon v’r os flink verwènne.
In eine donkere sjtal stroalt ein klein leechske
op ’t jezuskiendje neer
ein kribke vol streu, dat is zien weechske
en vandaag vier v’r zien gebaorte weer.
Dao maogste gerös ins sjtil bie sjtaon
en gein ruzie mer vrundsjap sjinke
veur sommige luuj, eine lach en eine traon
dit zin daag om ins te euverdinke.
Same mit dien gezin
gezellig same eate
eine tied om dankbaar veur te zin
dat wurt waal ins vergaete.
Mer auch ein fjès om blie mit te zin
van vree en leefde gaeve
Keasjmis beteikent ein nuuj begin
’t begin van ein minsjelaeve.
Gedicht van Roos Smeets

Aan alle parochianen en inwoners van Schimmert en Genhout.
In de Beleidsbrief-oktober-2020 heeft bisschop Harrie Smeets van het bisdom
Roermond nogmaals benadrukt, dat in Limburg alle parochies uiterlijk eind 2021
deel uit dienen te maken van een zogenaamde federatie of
samenwerkingsverband. De kerkbesturen van de parochies Sint-RemigiusSchimmert en Sint-Hubertus-Genhout zijn onlangs bijeengekomen om hierover
met elkaar van gedachten te wisselen. De beide kerkbesturen hebben unaniem
besloten om de mogelijkheden in deze te onderzoeken en ons ten volle in te zetten
om tot een positief resultaat te komen. Doel daarbij is dat wij de zelfstandige
toekomst van onze parochies, van onze kerken, en van ons gezamenlijk pastoraal
team kunnen waarborgen. Wij zullen u als parochianen en inwoners van
Schimmert en Genhout op de hoogte houden van de ontwikkelingen en
vorderingen in dit proces.
Kerkbestuur parochie Sint-Remigius-Schimmert.
Kerkbestuur parochie Sint-Hubertus-Genhout.
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CHAPEAU (EN CHAMPAGNE?) VOOR “EEN DORP VOL VERHALEN”.
Er stromen veel enthousiaste reacties binnen over het boek over Genhout. De
complimenten gaan gelukkig niet alleen over het mooie inpakpapier. Ook de fraai
verzorgde opmaak, de prachtige foto’s en de gemakkelijk te lezen teksten
ontvangen veel lof. Helaas hebben ons ook al wat klachten bereikt. Eén man trof
bij thuiskomst van zijn werk de aardappels niet gaar doordat de vrouw des huizes
nog zat te lezen. Een ander kreeg rugklachten omdat hij een hele dag op de bank
zat en het boek in één keer helemaal uit las. Ook de drukke rijen voor het miniopen luchtmuseum bij garage Gelissen zouden niet helemaal Corona-proof zijn.
Mocht u ondanks deze waarschuwingen toch nog een boek willen kopen; U kunt
in ons dorp terecht bij Sandra Smeets van El Arte Flores, Op den Hogenboom 48
en bij Thea Henssen, Hubertussstraat 72 tegenover de kerk. De opbrengst komt
ten goede van het Sint-HubertusKunstcentrum. Een extra reden om het boek te
kopen zou kunnen zijn dat fotograaf Ben Wouters aan de schrijfster Ingrid Henssen
champagne heeft beloofd zodra er 250 verkocht zijn!

De foto-galerie in Groot-Genhout is gratis te bezichtigen, ook zonder
museumjaarkaart.
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Met de campagne VIER KERSTMIS! nodigen de
bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar het
kerstfeest te vieren. Ook al is dit wellicht anders dan
andere jaren, vanwege de corona-maatregelen. De
bisschoppen hebben speciaal voor deze campagne
de website www.vierkerstmis.nl gelanceerd.
De website biedt concrete handvatten om de
geboorte van Christus te vieren, ook al is er wellicht
niet genoeg plek in de kerken. Kerstmis als
belangrijk hoogfeest kan juist in deze tijd mensen
inspireren en bemoedigen met de boodschap dat
Jezus naar de wereld is gekomen om dichtbij te zijn
in het leven van iedereen.
Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren!
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