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58e JAARGANG NO.16                                                            vrijdag 29 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. 
 

Vrede bestaat waar mensen mild zijn voor elkaar, mild in hun oordeel, 
 mild in hun woorden en zacht in hun omgang. 

 
Guus Corten geboren 24 januari 1946           overleden 16 maart 2022 

Wij bewandelen allemaal de weg die levensweg genoemd wordt. Guus heeft deze 
76 jaar kunnen en mogen bewandelen in zijn eigen mooie Genhout. Een weg die 
begon op 24 januari 1946, toen hij werd geboren in de boerderij van zijn ouders 
aan de Grootgenhouterstraat 168 en waar hij tot november 2021 heeft gewoond. 
Hij was de jongste in een gezin van vier. Guus, een mens die je kan omschrijven als 
iemand van ‘stille wateren, diepe gronden’, een erg dankbaar mens maar ook een 
binnenvetter. Een natuurmens, getuige zijn liefde voor de duiven, de kippen en de 
konijnen. Een graag geziene man in het dorp. Zichtbaar als tuinman in de diverse 
tuinen, zichtbaar als wandelaar in en buiten Genhout.  
Guus overleed op woensdag 16 maart 2022 geheel onverwacht. Op zondag 8 mei 
2022 herdenken we Guus in de Sint Hubertuskerk in 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 1 MEI  2022 T/M ZONDAG 8 MEI  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 1 mei: 3e zondag van Pasen. H. Montfort. 
                         10:00 uur H. Mis  
                          Intenties: Harie Frissen als 1e jaardienst en 

                         Jan Hermens (verjaardag). 
 
Zondag 8 mei: 4e zondag van Pasen.  Moederdag. 
                         10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                         Intenties: Hub Kerkhoffs (gest. jaardienst);  
                         Zeswekendienst Guus Corten,ouders Corten-Gelissen(jaardienst); 
                         Wim Vroemen (gest. jaardienst); Dien Luijten-Nijsten (moederdag) 
 

                                                
WEEKDIENST VAN  23 APR.  T/M 29 APR:  KAPELAAN CHARLES 

                                   30 APR.  T/M    6 MEI:  KAPELAAN STEFAN 
 
OVERLEDEN 

Bertien Gorissen-Gorissen            * 21-12-1937              † 19-04-2022 

Ze was heel zorgzaam voor Jo en haar vier dochters. Ze heeft tot het einde haar 
ouders en schoonbroer verzorgd. Trots dat ze bij haar taak als moeder hen heeft 
mogen verzorgen. Samen met Jo vele reizen gemaakt en genoten van de 
dansavonden. Genoten van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen waarmee ze 
dansend door de kamer ging. Ze stond voor iedereen klaar, was attent en dacht 
aan iedereen. Door haar ziekte heeft ze moeilijke wegen bewandeld, soms was er 
teleurstelling en verdriet, maar ze wist weer op te krabbelen om door te gaan. 
Samen tot het einde, samen 70 jaar bij elkaar. Samen afscheid genomen. 
We wensen de familie veel sterkte toe. 
 

 

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

Maria, Koningin van de Vrede 

Almachtige God, 
Gij hebt door uw eniggeboren Zoon vrede willen schenken aan alle mensen; 
wij vragen U op voorspraak van de heilige maagd Maria: 
geef onze tijd de vurig verlangde rust, 
zodat wij in vrede leven, 
één familie vormen en altijd in broederlijke liefde verenigd blijven. 
  

Het is aan U. 
Eén lied kan zorgen voor een onvergetelijk moment 
Eén bloem een droom waarmaken. 
Eén boom kan het begin zijn van een bos, 
Eén vogel de lente aankondigen. 
Eén glimlach is het begin van vriendschap, 
Eén handdruk kan zoveel betekenen. 
Eén ster kan een schip leiden, 
Eén woord kan genoeg zijn. 
Eén stem kan een land veranderen,  
Eén zonnestraal een kamer verlichten. 
Eén kaars verdrijft de duisternis, 
Eén glimlach overwint een somber gevoel. 
Eén stap is het begin van iedere reis, 
Eén woord is voldoende om een gebed te beginnen. 
Eén hoop geeft ons nieuwe levenskracht, 
Eén aanraking neemt zorg weg. 
Eén stem kan wijze woorden zeggen, 
Eén hart kan de waarheid spreken. 
Eén leven kan het verschil maken. 
U ziet, het is aan U. 
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 PAROCHIEKALENDER 

11 t/m 14 mei: ijsheiligen 
Ze staan niet officieel zo op de kalender, maar van 11 tot en met 14 mei worden 
de zogeheten ijsheiligen herdacht: Mamertus (11 mei), Pancratius (12 mei), 
Servatius (13 mei) en Bonifatius van Tasus (14 mei). Door de liturgievernieuwing 
worden Mamertus en Bonifatius niet meer officieel gevierd. Ze danken hun 
bijnaam ‘IJsheiligen’ aan het feit dat algemeen wordt aangenomen dat er na deze 
datum – in onze streken – geen vorst meer voorkomt en het voorjaar langzaam 
overgaat in de zomer. 
20 mei: ziekencommunie. 
23-25 mei: kruisdagen 

De drie dagen vóór Hemelvaart worden de ‘Kruisdagen’ genoemd. Van oudsher 
dagen om te bidden voor een goede oogst. Op sommige plaatsen in Limburg 
vinden deze dagen de ‘kruisprocessies’ plaats, zo genoemd vanwege het kruis 
dat voorop gaat. Maandag 23 mei 19:00 uur Kruisprocessie van Kelmond naar 
Geverik onder begeleiding van fanfare St.-Antonius Genhout en om 19.30 uur H. 
Mis in de kapel m.m.v. kerkelijk zangkoor Genhout. 
26 mei: Hemelvaartsdag. 1e H. Communie. 
3 juli: Processie en tuinfeest. 

  

BOEK BISSCHOP: GETUIGEN VAN DE VERRIJZENIS 

Passend bij deze Paastijd is onlangs het boek ‘Getuigen van de Verrijzenis’ van 
Mgr. Harrie Smeets gepresenteerd. De bisschop laat hierin mensen aan het woord 
die indertijd ‘erbij’ waren en het optreden van Jezus met eigen ogen hebben gezien: 
de wonderen, het Laatste Avondmaal, de veroordeling door Pilatus, de kruisiging 
en uiteindelijk het lege graf. De bisschop kruipt in de huid van de ooggetuigen van 
Jezus’ lijden en laat hen vertellen hoe ze dit ervaren hebben. Zo passeren Petrus, 
Johannes, Lazarus, Pilatus, Nicodemus en nog vele andere bekende personen uit 
het evangelie de revue. Het zijn uiteraard geen historische beschrijvingen, maar de 
persoonlijke interpretaties van Mgr. Smeets van hoe zij wellicht gereageerd zouden 
kunnen hebben. Het resultaat is een boekje met veertien getuigenissen over de 
Verrijzenis. Het boek is uitgegeven bij Adveniat en is in de boekhandel verkrijgbaar. 
 
AGENDA 2022 
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 
  3 juli      Processie en tuinfeest 
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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DAGTOCHT. 2022.          KONINGSWINTER.    DUITSLAND 
 
BESTE LEDEN, 
 
Onze dagtocht gaat dit jaar naar Duitsland en zal plaats vinden op dinsdag 14 juni 
2022.  
Vertrek 8.45 uur uit Beek,  aansluitend Klein Genhout (Dhr. Senden) en vertrek 
vanaf de Kerk Genhout 9.00 uur. 
Programma;   
   9.00 uur vertrek vanaf kerk Genhout 
 11.00 uur 1xkoffie of thee met gebak in KONINGSWINTER 
 12.30 uur boottocht over de Rijn vanuit KONINGSWINTER naar LINZ, 
                 inclusief lunch aan boord (2  broodjes met beleg incl. 2 x koffie of thee) 
 14.00 uur Aankomst boot in Linz am Rhein; vrije tijd LINZ am Rhein 
 16.00 uur vertrek vanaf Linz am Rhein naar Vijlen 
 18.00 uur driegangendiner bij restaurant Bergzicht in Vijlen 
 20.30 retour  bij opstapplaats. 
Tijden zijn bij benadering en afhankelijk van de definitieve vaartijd van de boot. 
 
DE PRIJS voor dit alles is dit jaar door de algemene gestegen kosten €83,- per 
persoon. Maar omdat we 2 jaar geen reis meer hebben kunnen organiseren, was 
het bestuur van mening iets extra's te doen dit jaar, dit .v.m. extra inkomsten 
afgelopen jaar KUNNEN ONZE LEDEN DEELNEMEN VOOR  € 60,- PER 
PERSOON. Wij hopen op een deelname van 30 betalende leden, zo niet dan kan 
de reis niet doorgaan. Ook niet leden kunnen zich voor de reis opgeven, maar 
hiervoor geldt een bijdrage van € 80,- 
Noodzakelijke afmeldingen moeten worden door gegeven uiterlijk 3 dagen voor 
vertrek uiteraard met gegronde reden. 
Indien men bij vertrek zonder afmelding niet aanwezig is, wordt niets terugbetaald. 
Aanmeldingen UITERLIJK voor 22 MEI a.s. 
Doch als U beslist wil mee gaan, meld U zich zo spoedig mogelijk aan zodat de 
reisleiding het arrangement tijdig kan regelen. 
Bij minder dan 30 personen kan de reis dan uit kostenoverwegingen helaas niet 
doorgaan. Aanmelden kunt U via onderstaande aanmeldingsstrook. 
Betaling kan geschieden via de bank op rekeningnummer 
NL56RABO0104919000 onder vermelding van dagtocht 2022. 
Ook kan contact worden betaald.  
Het geld dient in dat geval samen met de aanmelding strook te worden ingeleverd 
bij penningmeester Jeanne Viehoff. 
Ook als U per bank betaalt dient voor alle duidelijkheid de aanmeldingsstrook 
eveneens te worden ingeleverd bij Jeanne Viehoff of bij een van onze 
bestuursleden. 
De aanmelding geldt nadat het bedrag is ontvangen. 
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________________________AANMELDSTROOK_______________________ 
 
 
Ondergetekende,___________________________________________________
neemt met 
                                   Naam en adres 
 
 
____________perso(o)nen deel aan de dagtocht op 14 juni 2022 
 
 
Ik betaal:.         0. Per bank op rekeningnummer NL56RABO0104919000  o.v.v   
     dagtocht 2022 
                         0. In contanten bij de penningmeester. 
 
De aanmeldingsstrook dient ingeleverd bij Jeanne Viehoff 
                                                                    Past. Hutschemakersstraat. 28 
 
                        Handtekening__________________________ 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 

RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 - GSV’28 1 1-1 

Het vlaggenschip van GSV'28 bleef zondag voor de vierde keer op rij ongeslagen. 
Toch waren de mannen van Bart Meulenberg teleurgesteld na slechts een gelijkspel 
tegen rode lantaarn Lindenheuvel-Heidebloem. GSV'28 kwam op voorsprong door 
een fraaie treffer van Marco Thoma. Hij krulde een hoekschop in een keer in de 
kruising. Na rust werd bijna geen kans meer gecreëerd. Lindenheuvel-Heidebloem 
was scherper bij een bal die bleef hangen in de zestien meter: 1-1. Tevens de 
eindstand. 
 
GSV’28 2 - EVV Echt 2     1-6 

Onze mannen van 2 liepen zondag tegen een stevige nederlaag aan. GSV'28 had 
het merendeel van het balbezit, maar kwam tot weinig echte kansen tegen het 
fysiek sterke EVV 2. De Echtenaren waren dodelijk effectief. Voor rust stond het 0-
2, na rust liep de score op tot 1-6. Enigszins geflatteerd. EVV Echt 2 blijft door deze 
zege 2e, GSV'28 2 staat keurig 6e in de reserve 1e klasse A. 
 
GSV’28 VR1 - Woander Forest VR1   0-9 

Onze vrouwen kregen zondag de koplopers uit Merkelbeek op bezoek. Woander 
Forest gaat niet voor niets spelen voor het kampioenschap en boekte een ruime 
overwinning in Genhout. GSV'28 VR1 streed voor wat het waard was, maar was 
niet opgewassen tegen het spel van de gasten. Zondag een nieuwe kans op drie 
punten als onze vrouwen op bezoek gaan bij rode lantaarn Abdissenbosch VR1. 
 
GSV’28 1 zaal - Born ZVV 2    0-4 

 
Schimmert Veteranen - GSV’28 Veteranen  3-0 

In deze derby had GSV'28 voor rust vrijwel de hele wedstrijd het balbezit en miste 
kans na kans. Zeker de kansen voor open doel waren een doorn in het oog van 
onze Vets. Schimmert kwam één keer voor het doel van de Genhoutenaren: 1-0. 
Na rust liep de score uit tot 2-0 en zelfs 3-0. Een onnodige nederlaag voor onze 
veteranen. 
 
Wedstrijden GSV’28 35+1    1-1 / 2-1 / 1-2 / 2-3 

Wedstrijden GSV’28 35+2    3-0 / 4-0 / 2-0 / 3-1 

Wedstrijden GSV’28 VR30+    1-0 / 0-2  
 
Programma senioren 

Do 28 apr. 20:00 uur Schimmert 3 - GSV’28 4 

Za 30 apr. 18:30 uur ZVV de Metro 1 - GSV’28 1 zaal 
Zo 01 mei. 11:30 uur GSV’28 4 - De Ster 5 

  11:45 uur Abdissenbosch VR1 - GSV’28 VR1 

  12:00 uur GSV’28 2 - Bekkerveld 2 

  14:30 uur GSV’28 1 - Sportclub’25 1 
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Uitslagen jeugd 

GSV'28/S'mmert JO171 - BSV Limburgia JO17-2 3-1 

Spaubeek JO15-1 - S'mmert/GSV'28 JO15-1  3-0 

RKHBS JO15-2 - S'mmert/GSV'28 JO15-2  2-1  

S’club Susteren JO13-1 - GSV'28/S'mmert JO13-1 1-2 

Bunde/I.B.C.’03 JO11-3 - S'mmert/GSV'28 JO11-1 1-3 

 
Programma jeugd 

Za 30 apr. 11:30 uur GSV'28/S'mmert JO13-1 - DVO JO13-1 

  13:15 uur Krijtland JO15-2 - S'mmert/GSV'28 JO15-2 

  14:00 uur WDZ JO17-1 - GSV'28/S'mmert JO17-1 

 
XXL FEESTWEEKEND GSV’28 

Na twee jaar zonder feestweekend waarmee GSV'28 traditioneel haar 
voetbalseizoen gezellig afsluit in een feesttent, zijn we nu blij om te kunnen melden 
dat we 2 tot en met 6 juni een XXL Feestweekend organiseren. Er is een 
programma voor ieder wat wils. Op donderdag 2 juni beginnen we met een 
sponsordiner voor al onze sponsoren. Vrijdagavond zal er een familie- & 
vriendentoernooi plaatsvinden met daarna een feestavond in de tent. Op 
zaterdagochtend zijn 55+ers welkom voor kienen met een heerlijke lunch waarna 
zaterdagavond de biercantus weer terugkeert in Genhout. Zondag staat traditioneel 
de Likkepot Trip op de planning. Dit jaar is zelfs op (pinkster)maandag nog iets te 
doen, er zijn meerdere uitwedstrijden te spelen en hopelijk keren alle spelers terug 
in de feesttent om er nog een leuk feestje van te maken. Kijk voor meer informatie 
over alle evenementen op onze website www.gsv28.nl of op onze Facebook 
pagina. 
 
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 

02 mei  Ledenavond “GSV’28 na corona” 
21 mei  John Brands Veteranentoernooi 
02 t/m 06 juni Feestweekend GSV’28 

02 juni  Sponsordiner 
03 juni  Familie- & vriendentoernooi met feestavond 

04 juni  Kienen met lunch 55+ 

04 juni  Biercantus 

05 juni  Likkepot Trip 

06 juni  Gezellige middag en avond in de tent 
11-12 juni Seizoensafsluiting jeugdafdeling 

http://www.gsv28.nl/

