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58e JAARGANG NO.37                                                 vrijdag 4 november 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. 

 

 
Gelukkig worden overkomt je als geschenk,  

een prettige nevenwerking van helpen en geven,  
je leven delen met elkaar. 

 

 
 

 
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. 
 
 
 
 

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 6 NOV  T/M  DINSDAG 15 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   6 nov.: 32e zondag door het jaar. St.Hubertus. 
                             Bezoek Lichtkoningin, Kinderwoorddienst en Hubertusbrood. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door de Sjnake Fanfaar. 
                              Intenties: Hub Kerkhoffs (verjaardag), Sef Dolmans (jaardienst)  
                              en Ouders Vonken-Muijlkens (jaardienst), 
                              overleden familie van Leo Thijssen (tevens verjaardag). 
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. 
 
Zondag 13 nov.: 33e zondag door het jaar. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door G.K.Z. 
                             Intenties: Maria Swelsen-Geisen als zeswekendienst, 
                             Tina Peusens-Nijsten (verjaardag), 
                             Dien Luijten-Nijsten (verjaardag). 
Dinsdag 15 nov.: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Weekdienst:  29  t/m   4  november: kapelaan Stefan 

                         5  t/m  11 november: kapelaan Charles 
 

 

http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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JEZUS’ ZALIGSPREKINGEN VAN OP HET FEEST VAN ALLERHEILIGEN  

Waar worden mensen echt blij van? 

Als je veel geld hebt?  
Als je heel goede en zorgzame vrienden hebt? 

Als je een harmonieus gezin hebt? 

Als jouw lichaam gezond en sterk is? 

Redenen om gelukkig te zijn, 
zijn niet voor iedereen hetzelfde. 
 
Afgelopen zondag noemde het evangelie verschillende redenen  
waardoor mensen een gelukkig leven hebben.  
Ze zijn gelukkig, omdat ze Gods aanwezigheid in hun leven ervaren. 
Onder Gods leiding vinden ze onuitsprekelijke vrede, tevredenheid en vreugde. 
Het zijn mensen, die arm van geest zijn, mensen die treuren, mensen die vervolgd 
worden om de gerechtigheid,  
echter voor God hun hart zuiver, zachtmoedig en rechtvaardig. 
Het zijn geen volmaakte mensen, maar ze geloven onder alle omstandigheden  
in Gods liefde en volgen Hem. 
 
Het zijn mensen zoals zij die het verdienen om heilig genoemd te worden in de 
huidige Kerk. Zij (heiligen) zijn mensen die heel hun leven ernaar streven  
om de zaligsprekingen van Jezus te realiseren. 
Ze zijn eenvoudig, arm, zachtmoedig, geduldig, nederig en vertrouwen op Gods 
leiding in hun leven. 
Paus Franciscus zei eens: “echte heiligheid in Gods volk vind ik  
bij ouders die hun kinderen met grote hartelijkheid opvoeden;  
bij mannen en vrouwen die hard werken om voor hun gezin te zorgen;  
bij degenen die ziek zijn,  
bij de oudere religieuzen die blijven glimlachen.  
Ik zie vandaag onze kerk als heilig als zij alle moeite doet om vriendelijkheid en 
gulheid uit te stralen.” 
 
Wij mogen onszelf als heilig beschouwen 

in het bijzonder als we het gezicht van God laten zien  
dat eenvoudig, liefdevol, zorgzaam en vergevingsgezind is. 
 
Kapelaan Stefan, s.m.m. 

 
OP ZOEK NAAR BADMINTONNERS 

We zijn op zoek naar nieuwe leden die graag een uurtje willen badmintonnen op 
vrijdagochtend van 9:00 tot 10:00 uur. 
Wil je graag eens komen kijken of proberen ?  
Bel naar Liesbeth Limpens 06-20610518. 
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ALLES EVEN OP EEN RIJTJE… [DEEL 2] 

Met ingang van 1 juli jongstleden maakt de parochie Sint Hubertus Genhout 
deel uit van de parochiefederatie Genhout-Hulsberg-Schimmert. Wat is er 
veranderd? Waar kan ik waarvoor terecht? Alles even op een rijtje… 
Parochiecomité 
Met ingang van 1 juli jongstleden zijn de bestuurlijke taken van de kerkbesturen van 
Genhout, Hulsberg en Schimmert, overgedragen aan het kerkbestuur van de 
parochiefederatie van de drie parochies. De dagelijkse uitvoerende taken in elk van 
de drie parochies worden aangestuurd door een eigen parochiecomité en samen 
met de vele vrijwilligers van de verschillende werkgroepen uitgevoerd. Wat is een 
parochiecomité? 
Daar waar het kerkbestuur van de parochiefederatie het overkoepelende bestuurlijk 
orgaan is, is het parochiecomité het plaatselijke parochiale bestuur. Een belangrijk 
verschil tussen het federatiebestuur en het parochiecomité is, dat de leden van het 
kerkbestuur van de parochie-federatie benoemd worden door het bisdom 
Roermond en dat de leden van het parochie-comité aangesteld worden door het 
federatiebestuur. Het parochiecomité bestaat bij voorkeur uit zes leden, gelijk aan 
het federatiebestuur, met bij voorkeur eenzelfde opbouw als het federatiebestuur 
met betrekking tot functies en portefeuilles [taakgebieden]. 
Het parochiecomité bestaat derhalve [bij voorkeur] uit een voorzitter [met 
portefeuille], een secretaris, een penningmeester, een parochiecomitélid pastorale 
zaken, een parochiecomité-lid personeel en organisatie, een parochiecomitélid 
bouwzaken en een parochiecomitélid communicatie en public relations. Het 
parochiecomité van Genhout is als volgt samengesteld. 

• Huub Gorissen, voorzitter, portefeuille personeel en organisatie, en 
portefeuille communicatie en public relations [samen met Marian Michon] 

 telefoon : 06 1317 6062 / e-mail : huubgorissen5@gmail.com  

• Liesbeth Limpens, secretaris 
telefoon : 06 2061 0518 / e-mail : info.parochiegenhout@gmail.com  

• Thea Deuzings, penningmeester 
telefoon : 06 8365 6519 / e-mail : theadeuzings@gmail.com  

• Rian Spronken, portefeuille pastorale zaken 
telefoon : 06 3032 0018 / e-mail : spronken.jacobs@ziggo.nl  

• John Viehoff, portefeuille bouwzaken 
telefoon : 046 437 8170 / e-mail : jejo2000@home.nl  

• Marian Michon, portefeuille personeel en organisatie, en portefeuille 
communicatie en public relations [samen met Huub Gorissen] 
telefoon : 06 5468 8194 / e-mail : marianmichon@gmail.com  

• Elly van Wunnik, ledenadministratie en grafrechten 
telefoon : 06 2262 9726 / e-mail : ellyvwunnik@hotmail.com  

• Ger Franssen, beheerder begraafplaats 
telefoon : 06 4297 8185 / e-mail : gerfranssen4711@gmail.com  
 

Huub Gorissen, vicevoorzitter kerkbestuur parochiefederatie Genhout-Hulsberg-
Schimmert. 

mailto:huubgorissen5@gmail.com
mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
mailto:theadeuzings@gmail.com
mailto:spronken.jacobs@ziggo.nl
mailto:jejo2000@home.nl
mailto:marianmichon@gmail.com
mailto:ellyvwunnik@hotmail.com
mailto:gerfranssen4711@gmail.com
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NAJAARSPROEVERIJ CAVE DE WITTENBERG 
a.s. 

vr 11 / za 12 / zo 13 (15.00 uur) nov. 
en 

vr 25 / za 26 / zo 27 (15.00 uur) nov. 
  

 
 

Inschrijven: 
info@cavedewittenberg.nl  

bel 06-55137113 
www.cdw88.nl 

Welkom! 
Frans Hawinkels 

 
Cave de Wittenberg 

'voor betere wijnen de beste' 
Grootgenhouterstraat 71 

 
 

 

mailto:info@cavedewittenberg.nl
http://www.cdw88.nl/
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SJRAVELNUUTS 

Volgende waek is ’t zwao wied: ’t Fieftigste (50e) 
Carnavalssezoen van CV de Sjravelaire geit van sjtart. 
Volgende waek vriedig is ’t alweer de 11e van de 11e en ’n 
goei waek later weite v’r wae ôs nuuje hwaoghede zin. 
  
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 nao Baek gaon, 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.  
  
Update bösreis: aangezeen de animo te beperk waor om flinke koste te make 
haet ôs besjtuur beslaote de bösreis neet door te laote gaon. Waal kenne v’r 
same nao Baek vertrikke rond de klok van 10.30 oer. Vergaet neet om ûch eige 
toegangskaertjes veur de Baeker Vastelaovesäöpening te kaupe via 
www.bbbvo.nl. Ver haupe same mèt ûch ‘nne gezellige daag te gaon belaeve.  
  
Graote Zitting 
De lètste kaarte veur ôs 50e Graote Zitting zin te kaup bie Ron Smeets  
(046-4362269). De lètste kaarte veur de zaal koste € 15 per sjtök. Kaarte veur de 
café (a € 10 per sjtök) zin auch bie Ron te kaup, mer krieg g’r auch aan de bar bie 
Mitchell van Gasterie Genhout Treft. Zeen v’r uch 19 november vanaaf 19.00 oer 
in Gasterie Genhout Treft? Dan kint g’r same mit ôs geneete van dees topartieste: 
Big Benny, Marleen Rutten, Bjorn & Mieke, Coen Janssen, De Knöppele, Peter 
Vaessen en ôs eige Sjravelsjtèrkes. Let op: de polsbendjes van de aafgelasjte 
zitting van 20 november 2021 zin geweun geldig. Zeet g’r die per ongelök kwiet 
geraak? Kèn gebeure: sjik dan ’n mailtje nao cvdesjravelaire@gmail.com.  
  
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. 
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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 wil 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. 
 
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 1 - Geusselt Sport 1    1-1 
GSV’28 2 - Bekkerveld 2    1-5 
S.V. Argo 2 - GSV’28 3     8-0 
De Gastronoom 8 - GSV’28 1 zaal   17-3 
Bunde Veteranen - GSV’28 Veteranen   afg. 
 
Programma senioren 
Wo 2 nov.  19:45 uur Chevremont VR1 - GSV’28 VR1 
Vrij 4 nov. 19.30 uur GSV’28 35+ 1 in Ulestraten 
  19.30 uur GSV’28 35+ 2 in Elsloo 
  19.30 uur GSV’28 VR 30+ in Roermond 
Zat 5 nov. 17.00 uur GSV’28 veteranen - IVS veteranen 
  19.00 uur De Gastronoom 6 - GSV’28 1 zaal 
Zo 30 okt.  11:30 uur Veritas 2 - GSV’28 2 
  12:00 uur GSV’28 3 – VV ALFA SPORT 4 
  14:30 uur Sittard 1 - GSV’28 1  
 
Uitslagen jeugd 
Geen wedstrijden afgelopen weekend i.v.m. herfstvakantie 
 
Programma jeugd 
Zat 5 nov. 09.00 uur GSV'28/S’mmert JO7-1 – Bekkerveld JO7-5 
  09.00 uur  Haslou JO9-2 - GSV'28/S’mmert JO9-1 
  09.20 uur GSV'28/S’mmert JO-1 – V’daal/RKSVB JO7-2 
  09.30 uur Eijsden JO10-1 - S’mmert/GSV'28 JO10-1 
  09.40 uur Weltania JO7-1 - GSV'28/S’mmert JO7-1 
  10.00 uur GSV'28/S’mmert JO8-1 – DVO JO8-2 
  10.00 uur  VV Schaesberg JO9-3 - GSV'28/S’mmert JO9-2 
  11.00 uur S’mmert/GSV'28 JO12-2 – SV Brunssum JO12-1 
  11.00 uur S’mmert/GSV'28 JO12-1 – Scharn JO12-2 
  12.00 uur GSV'28/S’mmert JO15-1 – SCG JO15-1 
  13.00 uur S’mmert/GSV'28 JO15-2 – Groene Ster JO15-1 
  14.45 uur S’mmert/GSV'28 JO17-1 – Sporting HeerlenJO17 
 
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 het maken 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! 
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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! 
 

 
 

 


