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58e JAARGANG NO.14                                                            vrijdag 8 april 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. 
 
REDACTIEBERICHT 
In de week van maandag 18 april (2e Paasdag) verschijnt er geen OOS NUUTS. 
 

Het teder gebaar van een ander erkent naar mij dat ik er mag zijn. 
Er ontstaat saamhorigheid en vrede. 

 
OPROEP 
Is er door iemand op vrijdag 25 of zaterdag 26 maart jl. per post een gewatteerde 
envelop (A5-formaat) ontvangen, afkomstig van dierenarts Vandersanden uit 
Veldwezelt (B)? Hierin zitten namelijk medicijnen voor onze hond Shinto, maar ze 
zijn helaas niet bij ons in de brievenbus beland. 
Heeft u deze envelop? Laat het ons weten, dan komen we hem graag bij u 
ophalen. 

Harte Groet, 
Ilse van Ogtrop & Rinus van Leest 
Hubertusstraat 7, Groot Genhout 
M: 06-28 38 74 89 

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   ZONDAG 10 APRIL 2022 T/M MAANDAG 18 APRIL 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       10 april: Palmzondag. Zegening van de palmtakjes. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Voorstellen communicantjes. Kinderwoorddienst. 
                               Intenties: Zeswekendienst Lea Schulkens,  
                               ouders Gelissen-Houtvast, ouders Schulkens-Brands en 

                               Pierre Schulkens, Mia Hermens-Stassen (verjaardag) en 

                               voor leden en overleden leden van de seniorenvereniging. 
 
Dinsdag      12 april: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Donderdag 14 april: Witte donderdag. 
                               19:00 uur Viering van de instelling van de Eucharistie, 
                               opgeluisterd door het G.K.Z. 
 
Vrijdag        15 april: Goede vrijdag. 
                               15:00 uur Kruisweg. 
 
Zaterdag     16 april: Paaszaterdag of Stille zaterdag. 
                               19:00 uur Paaswake met wijding van de paaskaars en 

                               wijding van het water. Opgeluisterd door het G.K.Z. 
 
Zondag       17 april: Hoogfeest van Pasen. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
 
Maandag     18 april: 2e Paasdag. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
 
                     
Weekdienst van   2 apr.  t/m   8 apr.:  Kapelaan Stefan 

                              9 apr.  t/m 15 apr.:  Kapelaan Charles 

   

Omdat de 3e vrijdag van de maand goede vrijdag is  
zal de ziekencommunie 

vrijdag 22 april worden rondgebracht. 

 
 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout


3 
 

WAT VIEREN WE DEZE MAAND? 
10 april: Palmzondag Op de zondag voor Pasen begint de Goede Week. Dat is de 
week waarin het lijden en sterven van Christus wordt herdacht. De week begint 
met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Enkele dagen voordat Hij ter dood 
veroordeeld wordt, wordt Hij als een koning binnengehaald. 
14 april: Witte Donderdag De donderdag in de Goede Week wordt in het 
Nederlands Witte Donderdag genoemd. De Kerk herdenkt dan dat Jezus voor de 
laatste keer met zijn leerlingen de maaltijd gebruikte; het Laatste Avondmaal. Dit 
wordt ook gezien als de instelling van de eucharistie. Tijdens de viering op Witte 
Donderdag kan een ritueel van voetwassing plaatsvinden, als herinnering aan het 
feit de Jezus de voeten van zijn leerlingen waste en zich op die manier dienstbaar 
opstelde.  
15 april: Goede Vrijdag Goede Vrijdag is de dag waarop het sterven van Christus 
wordt herdacht. Na het Laatste Avondmaal werd hij gevangengenomen, 
gemarteld en veroordeeld tot de dood aan het kruis. Dit is de enige dag in het jaar 
waarop géén eucharistie wordt gevierd. Wel wordt de kruisweg gebeden. In 
veertien etappes (staties) wordt de lijdensweg van Christus overwogen. In veel 
kerken is dit ook in kunstwerken uitgebeeld. Op de avond van Goede Vrijdag 
wordt het lijdensverhaal voorgelezen en vindt verering van het kruis plaats.  
17 april: Pasen Pasen is het belangrijkste feest van het jaar. Met Pasen vieren 
gelovigen dat Christus uit de dood is opgestaan. Na zijn dood aan het kruis op 
Goede Vrijdag werd hij in het graf gelegd. Op de ochtend van Pasen ontdekten 
zijn leerlingen dat het graf leeg was. Christus heeft de dood overwonnen en 
daarmee voor alle mensen perspectief geboden op eeuwig leven. 

LEEF IN VERGEVING 
Elkaar vergeven geeft ons de ruimte om te groeien om beter te worden .Dit is de 
houding die Jezus toonde aan een vrouw die door de Farizeeën en Schrift-
geleerden van overspel werd beschuldigd. Ze wilden zien hoe Jezus zich met deze 
vrouw gedroeg. Jezus zei: “wie van jullie zonder zonde is, 
laat die als eerste een steen naar haar werpen”. Jezus stond hen toe om hun 
eigen beslissingen te nemen over deze vrouw. En het blijkt dat ze het zelf niet 
aandurven. In plaats daarvan gingen ze terug naar hun respectievelijke huizen en 
lieten Jezus en de vrouw daar alleen achter. Toen zei Jezus tegen de vrouw:  
“Ik veroordeel u niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer”. 
Jezus vroeg niet welke zonde de vrouw had begaan. Hij vraagt ook niet hoeveel 
zonden wij elke dag begaan. Jezus' voornaamste zorg was en is niet de menselijke 
zonde en het kwaad, maar vergeving en berouw (bekering). Het openbaar 
benoemen en beoordelen van de fouten en zwakheden van anderen is niet de juiste 
manier om die anderen tot verandering, bekering te bewegen. Jezus is als Zoon 
van God en zoon van mensen zelf zonder zonden. Maar Hij kijkt evenwel niet neer 
op zondaars. In plaats daarvan gaf hij de zondige vrouw een kans om zich te 
bekeren. Daarom bidden wij: Heer Jezus Christus let niet op onze zonden, maar op 
het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons een. 
Aanstaande zondag vieren we Palmzondag. Moge God ons altijd verrijken met Zijn 
genade van vergeving zodat we deze Palmzondag met vreugde kunnen 
vieren.                                                                                  Kapelaan Stefan, smm. 
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PAASEIEREN  

Het dames comité van de fanfare St. Antonius zal vanaf maandag 11 april a.s. bij 
U aanbellen voor de jaarlijkse verkoop van vrolijk gekleurde paaseieren. Vooraf 
bestellen kan ook, bel dan naar 046 4370551 (Tiny Vincent). De bestelde eieren 
worden dan op een van de boven genoemde dagen bij U thuis bezorgd. De meer 
opbrengst van deze verkoop komt volledig ten goede van Fanfare St. Antonius en 
zal worden besteed aan de opleiding van onze jeugd. Wij rekenen dan ook op een 
goede verkoop en wensen alle mensen in Genhout alvast een vrolijk Paasfeest toe. 
           Dames comité Fanfare St. Antonius 

 
PAASEIEREN ZOEKACTIE 80 DAAG 
 
Nu de Carnaval alweer een tijdje voorbij is 
gaan we snel richting Pasen. Voordat we het 
weten zitten we in september met onze 
prachtige 80 DAAG voorstellingen. Daarom 
hebben we een leuke actie voor jullie bedacht!  
Vanaf paaszaterdag, 16 april, tot en met 
vrijdag 22 april zijn er in het gebied tussen 
Genhout, Beek, Spaubeek en Schimmert 
gekleurde paaseieren met het 80 DAAG logo 
verstopt.  
Ga op zoek en vind tijdens het wandelen een 
ei, maak een leuke, grappige of gekke foto met 
het ei en tag ons (@theatergenhout) op de 
Facebookpagina van 80 DAAG. De maker van 
de meest ludieke foto wint twee kaartjes voor 
de theatervoorstelling 80 DAAG. De winnaar 
wordt bekend gemaakt op Facebook.  
 
We zijn benieuwd en kijken uit naar jullie foto’s. Veel plezier met zoeken! Kijk voor 
meer informatie en een kaartje van het zoekgebied op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/theatergenhout of onze site www.80DAAG.nl.   
 
 
De kaartverkoop voor 80 DAAG loopt ondertussen ook hard. Wil je verzekerd 
zijn van plaatsen op de dag van je voorkeur? Wacht dan niet te lang met het 
bestellen van je kaarten, want de dinerkaarten voor de zaterdag zijn al 
allemaal uitverkocht!  
Losse theaterkaarten voor de zaterdag en dinerkaarten voor de andere dagen zijn 
wel nog beschikbaar.  
Leden en bestuur van Toneelvereniging Ons Genoegen 
 
 

https://www.facebook.com/theatergenhout
http://www.80daag.nl/
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VOORJAARSSHOW 2022 
 
2 jaar geen shows kunnen houden, wat hebben we die gezelligheid gemist. 
Daarom hebben we toch nog even gezellig een voorjaarsshow gepland.  
Het weekend voor Pasen zaterdag 9 en zondag 10 april bent u van harte 
welkom van 10.00 tot 16.00. Kom gezellig eens binnenlopen voor nieuwe 
ideeën en trends op te doen.                 Lieve groetjes Sandra 
 

AGENDA 2022 

13 april; 14.30 uur Jaarvergadering Seniorenvereniging Genhout in Gasterie Treft 

24 april: 14 uur-16 uur, expositie opening “de toekomst begint vandaag”, over 
      Montfortanen in de regio. 
14 mei en 15 mei: voorjaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
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 
15 sept t/m19 sept - Belevingstheater 80 DAAG Ons Genoegen 
17 sept en 18 sept: najaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
23 sept   - Feestavond 100 jaar Ons Genoegen met band  
24 sept   - Theatre de Spectacle en receptie Ons Genoegen 
  9 okt   - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
27 nov.   - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
18 dec   - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 
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GSV’28 NIEUWS 

Uitslagen senioren 

GSV’28 1 - Eijsden 1     4-1 

Al in de 1e minuut dwong GSV'28 een hoekschop af na een splijtende pass van 
Roel Hendriks op Stijn Winkens. De volley van Thom Brinkhof mocht Eijsden nog 
beschouwen als openingsoffensief. GSV'28 liet Eijsden veel aan de bal, maar had 
daarentegen wel duidelijk het betere van het spel. Verschillende goede combinaties 
leidden tot grote kansen. Zo had Milan Koetsier GSV'28 na een kwartiertje spelen 
op 1-0 kunnen zetten. Zijn schot miste scherpte en ging naast. Een minuut later 
kwam er opnieuw een mooie aanval. René Thoma werd aan de rechterkant van het 
veld vrijgespeeld. Hij kreeg veel tijd van de Eijsdense defensie en leverde een 
klasse voorzet op maat af op de inlopende Roel Hendriks die de bal achter doelman 
Vriezelaar werkte. Een fraaie openingstreffer voor GSV'28: 1-0. GSV'28 ging verder 
en op zoek naar 2-0. Onze rood-witten gaven amper iets weg en kregen opnieuw 
goede kansen. Schoten van Milan Koetsier en Roel Hendriks waren houdbaar voor 
Jimmy Vriezelaar. Tot de 35e minuut. Aanvoerder Djordy Zaicsek bemoeide zich 
met de aanval en kwam op de rand zestien aan de bal. Hij passte de bal op Roel 
Hendriks die met een geplaatst en hard schot opnieuw scoorde. Eindelijk lukte het 
GSV'28 wat al zo vaak dit seizoen niet lukte: doordrukken en een voorsprong van 
twee doelpunten op het scorebord zetten. Na twee onnodige gele kaarten aan 
Genhouter zijde gingen beide ploegen rusten met een verdiende tussenstand: 2-
0. Hoofdtrainer Vanderlyde van Eijsden (die ook nog bijna 2 seizoenen in dienst 
was in Genhout) wisselde twee jongere spelers voor ervaren rotten in de hoop nog 
een punt te pakken. Die hoop was al snel vervlogen. Een hard schot van Steef 
Nijsten ging nog maar net over, maar de eerstvolgende bal ging er wel in. Een 
mooie actie van opnieuw Roel Hendriks die alweer zijn derde doelpunt van de 
middag liet noteren. Ook dit doelpunt was een hard en geplaatst schot nadat de 
Eijsdense defensie te kijk was gezet. De wedstrijd was gespeeld. GSV'28 wilde 
persé de nul houden en hoopte nog wat aan het doelsaldo te gaan doen. Er kwam 
een 4e doelpunt toen een aanval over links terecht kwam bij Stijn Winkens die de 
opstuitende bal keurig verlengde en over doelman Vriezelaar wipte: 4-0. Zou dit 
dan een hele grote uitslag worden? Nee, dat niet. GSV'28 werd wat slordiger in de 
afronding en moest zelfs toezien hoe Eijsden uit een scrimmage na een lange bal 
een eretreffer noteerde. Zonde, want verder hadden de gasten weinig doelpunten 
afgedwongen. In de slotfase kwamen er over en weer nog wel wat mogelijkheden. 
Invaller Maikel de Groot was nog het dichtst bij een treffer. Zijn keiharde schot 
belandde op de lat van de gasten waardoor de eindstand 4-1 werd.  
 
GSV’28 VR1 - RKMVC VR1    0-5 

GSV’28 1 zaal - Zulise Reccom 1   1-2 

De Ster VR1 - GSV’28 VR1    1-3 

 
Programma senioren 

Vr 8 apr. 19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+1 in Schimmert 
  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+2 in Genhout 
  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 VR30+ in Eygelshoven 
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Zo 10 apr. 09:30 uur Schimmert VR1 - GSV’28 VR1 

  10:00 uur GSV’28 4 - Spaubeek 5 

  11:00 uur Helden 2 - GSV’28 2 

  14:30 uur Sporting Heerlen 1 - GSV’28 1 

Wo 13 apr. 20:00 uur VV Alfa Sport VR1 - GSV’28 VR1 

 
Uitslagen jeugd 

Geuldal JO15-1JM - S'mmert/GSV'28 JO15-2   1-2 

 
Programma jeugd 

Za 9 apr. 09:00 uur Wedstrijden GSV'28/S'mmert JO7-2 in Sittard 

  09:00 uur EVV Echt JO10-2 - S'mmert/GSV'28 JO10-1 

  09:30 uur Wedstrijden S'mmert/GSV'28 JO7-1 in Schimmert 
  09:30 uur GSV'28/S'mmert JO8-1 - Eijsden JO8-1 

  09:30 uur RKHSV JO9-1 - S'mmert/GSV'28 JO9-1 

  10:00 uur S'mmert/GSV'28 JO12-1 - SV Hulsberg JO12-1 

  10:00 uur S'mmert/GSV'28 JO11-1 - Heer JO11-2 

  11:30 uur S'mmert/GSV'28 JO15-2 - ESB’19 JO15-1 

  13:00 uur RKHBS JO13-1 - GSV'28/S'mmert JO13-1 

  13:30 uur S'mmert/GSV'28 JO15-1 - Caesar JO15-1 

  14:30 uur FC Landgraaf JO17-2 - GSV'28/S'mmert JO17-1 

Ma 11 apr. 20:00 uur       S'mmert/GSV'28 JO12-1 - FC K’rade-West JO12-2 

Wo 13 apr. 18:30 uur Passart-VKC JO15-1 - S'mmert/GSV'28 JO15-1 

 
PAAS JEUGDVOETBAL FESTIVAL 

Op zaterdag 16 april organiseren de gezamenlijke jeugdcommissies van GSV’28 
en VV Schimmert het Paas Jeugdvoetbal Festival.  Er is een ochtendprogramma 
van 10.00u tot 12.00u voor kinderen van 0 t/m 12 jaar en een middagprogramma 
van 13.00u tot 15.30u voor jeugd van 13 t/m 18 jaar. Iedereen is welkom, lid of geen 
lid. Kijk op onze social media en/of website www.gsv28.nl voor meer informatie. 
 
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 

16 april  Paas jeugdvoetbal festival 
26 april  Vrijwilligersavond 

02 mei  Ledenavond “GSV’28 na corona” 
21 mei  John Brands Veteranentoernooi 
03 t/m 05 juni Feestweekend GSV’28 

11-12 juni Seizoensafsluiting jeugdafdeling 

http://www.gsv28.nl/

