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58e JAARGANG NO.21                                                            vrijdag 17 juni 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. 
 
 

OORLOG BEROOFT HET LEVEN EN NEEMT DE ONTMOETING WEG 

 
De zondagsmissen zullen  

t/m 28 augustus om 9:30 uur beginnen. 
Dit  i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles. 

 
LEZINGEN IN DE ST. HUBERTUSKERK 

 
VRIJDAG 17 JUNI CHARLES VOS, BOURGONDISCH BEELDHOUWER 

VRIJDAG 24 JUNI HENRI JONAS, DE SOBERE SCHILDER 
 

DE KOSTEN BEDRAGEN 7,50 EURO PER LEZING. DIT BEDRAG IS INCLUSIEF KOFFIE EN 

VLAAI. AANMELDEN KAN VIA WWW.SINTHUBERTUSKUNSTCENTRUM.NL 
 
 

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 

http://www.sinthubertuskunstcentrum.nl/
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 19 JUNI 2022 T/M ZONDAG 26 JUNI  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  19 juni: 12e zondag door het jaar. Vaderdag en Vriendenviering. 
                             9:30 uur H. Mis opgeluisterd door Ensemble Route66. 
                             Intenties: Piet Sogeler en Jean Luijten (vaderdag). 
 
Dinsdag 21 juni: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag  26 juni: 13e zondag door het jaar.  
                             9:30 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 

 Intenties: ouders Franssen-Merckelbagh en overleden       
familieleden.  

 
 
 Weekdienst  t/m  28 aug.: Kapelaan Stefan 

                             Dit  i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles. 
  

 
PAROCHIEKALENDER 

Vrijdag 17 juni: ziekencommunie. 
Zondag  3 juli: Processie, Installatie Pastoor Dölle, onthulling glas-in-lood 
raam en aansluitend tuinfeest. 
 
 
TENTOONSTELLING VAN LITURGISCHE KLEDING 

kazuifels, dalmatieken en koorkappen uit een andere tijd 

In het weekend van 16/17 juli worden in Scala oude liturgische gewaden 
tentoongesteld die bewaard worden in Klooster Wittem. Sommige daarvan 
werden 60 jaar en langer geleden in Wittem gebruikt. Andere zijn afkomstig van 
andere redemptoristenkloosters, die intussen gesloten zijn. Het gaat vaak om 
prachtig geweven kledingstukken, voorzien van geborduurde afbeeldingen en 
motieven vol betekenis. Ze laten ons iets zien van het Rijke Roomse leven. 

De tentoonstelling is op  
zaterdag 16 juli 2022 en zondag 17 juli 2022 van 12:00 uur tot 16:00 uur 

aanmelden niet nodig; u kunt zo binnenlopen 

 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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V R I E N D E N V I E R I N G   m.m.v. vocaal ensemble ROUTE66 

zondag 19 juni 2022 in de Sint Hubertuskerk te Genhout  

aanvangstijd 09.30 uur 

Vocaal ensemble Route66 is een mannenkoor bestaande uit acht gepassioneerde 
zangers [octet] van middelbare leeftijd. Het koor is negen jaar geleden opgericht 
[2013] en heeft als naam gekozen voor Route66. De verbinding met de beroemde 
highway Route 66, die van de oostkust naar de westkust van Amerika loopt, is 
gelegen in het feit, dat de zangers van het mannenkoor de uitdaging aangegaan 
zijn nog een lange muzikale reis in het vooruitzicht te hebben. Het koor staat onder 
de leiding van de bekende dirigent Steven van Kempen.  

Vocaal ensemble Route66 streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit op 
zanggebied. Zo hebben zij tweemaal een workshop gevolgd bij The King’s Singers, 
een Engelse a capella zanggroep, in 1968 opgericht door leden van het King’s 
College Choir uit Cambridge en alom vermaard vanwege hun repertoire van 
middeleeuwen via renaissancemuziek, Bach en Burt Bacharach tot popmuziek.  

Het repertoire van Route66 is veelzijdig, van serieuze muziek [modern klassiek] tot 
vrolijke muziek, van Barbershop [makkelijk in het gehoor liggende manier van close 
harmony zingen] tot close harmony [een meerstemmige zangstijl waarbij de 
verschillende stemmen en tonen elkaar dicht volgen. 
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Fanfare St. Antonius Genhout  
Galaconcert “Mix of Music” op zaterdag 18 juni 2022 

 

 
Nog een paar dagen en dan is het eindelijk zover: Fanfare St. Antonius uit ons eigen 
Genhout presenteert u het galaconcert “MIX OF MUSIC” en wel op zaterdag 18 
juni aanstaande.  Zaterdag 18 juni 2022  Asta Theater Beek  
       Entree: € 12,50        Zaal open: 18.45 uur     Aanvang:  19.30 uur 
Wij staan te popelen om u te kunnen laten genieten van de muzikale klanken van 
onze fanfare en de diverse solisten. Samen met de gerenommeerde zangers Pascal 
Pittie, Daphne Ramakers en Kelly Meijer zullen wij prachtige muziekwerken zoals 
“Nesson Dorma”, “The Phantom of the Opera” en “Walking on Sunshine” ten 
gehore brengen. Tevens hebben we enkele muziekwerken voorzien van film-
beelden. Daarnaast komen ook onze eigen solisten ruim aan bod in uitdagende en 
veelzijdige muziekstukken. En last but not least zal de gehele avond op 
humoristische wijze gepresenteerd worden door de u wel bekende Theo 
Winkelmolen. 

                                               
 
Als u reeds entreekaarten gekocht heeft voor het concert, dan zijn die uiteraard 
nog steeds geldig. Mocht u destijds  geen kaarten gekocht hebben, maar u wilt nu 
alsnog aanwezig zijn op deze gezellige, muzikale avond, dan zijn er nog kaarten te 
koop via de volgende voorverkoopadressen: 
Gasterie Genhout Treft in Genhout           The Read Shop, Markt in Beek  
Jamin Makado Beek                                      Sandra Dreessen: 06-20863432  
Groetjes en hopelijk tot aanstaande zaterdag!!  Fanfare St. Antonius uit Genhout 
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PROCESSIE IN DE BUURT GROOT GENHOUT  
HOEVE VRENCKEN PRINTHAGEN. 
Beste inwoners van Genhout, graag willen wij jullie uitnodigen om deel te nemen 
aan de Sacramentsprocessie op zondag 3 juli 2022. Dit jaar heet 
Buurtvereniging Groot Genhout ons van harte welkom. Bij hoeve Vrencken op 
Printhagen zal de H. Mis opgedragen worden.  
Het thema van de H. Mis is Samen op weg. 
Graag vragen wij ook de aandacht van de ouders die kinderen op onze school 
hebben, voor de brief die de kinderen op school meekrijgen van de leerkrachten. 
Het zou ook fijn zijn dat de mensen die op de route liggen van de processie, die 
dag de vlag zullen uithangen. 
Bloemenstrooisel kan zaterdagmorgen 2 juli tussen 11.00 uur en 12.00 uur 
afgegeven worden achter in de kerk. 
We wensen U een mooie Sacramentsprocessie toe. 
Bij voorbaat dank, Werkgroep Processie. 
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AGENDA 2022 
18 juni      Galaconcert “Mix of Music” fanfare St. Antonius Genhout 
                 aanvang 19.30 uur - Asta Theater Beek   
                 m.m.v. o.a  Pascal Pittie en Daphne Ramakers - entree € 12,50 
  2 juli      Carwash van KinderVakantieWerk Genhout  
  3 juli      Processie en tuinfeest 
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 
24 nov EO-documentaire van Pim Hawinkels op tv, over het werk en leven van pastoor     

J. van Oss, smm. 
27 nov  - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
18 dec  - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 
 
Toneelvereniging Crescendo Schimmert 
Crescendo brengt dit jaar de klucht der kluchten: ‘De tante van Charlie’ en wel in 
de vlotte bewerking van Jon van Eerd. Het verhaal draait om de vrienden Charles 
Wiekken en Jacques Gielissen die indruk willen maken op hun vriendinnen, de 
gezusters Speetjens, met de puissant rijke, Donna Lucia Delvadorez, de tante van 
Charles. Wanneer deze niet komt opdagen zit er niets anders op dan dat de butler 
des huizes zich als Charles’ tante voordoet. Bereid u dan ook voor op een 
doldwaze klucht.  Regie Ivo Habets. 
Voorstellingen Gemeenschapshuis Schimmert vrijdag 17, zaterdag 18, vrijdag 24 
en zaterdag 25 juni a.s. Aanvang 20.00 uur. Entree € 10.00.  
Voorverkoop SoonsDoeHetZelf en ManJefiek Bloemen en online via 
www.toneelverenigingcrescendo.nl. 
 

 

http://www.toneelverenigingcrescendo.nl/
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