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58e JAARGANG NO.28                                                   vrijdag 2 september 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. 

 

           EEN MOMENT VAN VREUGDE VERDRIJFT HONDERD ZORGEN 

 
Beste mensen van Genhout, 
 
Het Kunstcentrum van de Hubertuskerk doet dit jaar weer mee met de Rabo 
Clubsupport 2022. De Rabobank verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder de 
deelnemende verenigingen. Ieder lid van de Rabobank kan van 5 september t/m 
27 september 5 stemmen uitbrengen. Maximaal 2 stemmen per vereniging. 
Elke stem is geld waard, EN ALLE STEMMEN TELLEN! 
 
Kunnen we ook dit jaar weer als Kunstcentrum van de Hubertuskerk op U 
rekenen? 
Met uw steun kunnen wij de kunststukken van het Kunstcentrum in stand houden 
en mogelijk uitbreiden.                             Alvast hartelijk dank voor uw stem(men), 
 
Kunstcentrum Sint Hubertuskerk 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  4 SEPT  T/M  ZONDAG  11 SEPT  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    4 sept.: 23e zondag door het jaar. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z. 
                              Intenties: echtpaar Pisters-Pinxt (gest. jaardienst) 
Dinsdag   6 sept.: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
Zondag  11 sept.: 24e zondag door het jaar. 

 Dag van de grootouders en ouderen. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Frans en Tiny Vonken-Frusch, 
                              Lea Schulkens en overleden familieleden. 
 
Op 11 september vieren we de werelddag van de grootouders en ouderen. 
Na afloop van de mis is er koffie met vlaai. Hiervoor dient u zich aan te melden 
bij Liesbeth Limpens 06-20610518. 
 
Weekdienst  27 aug.  t/m   2 sept.: Kapelaan Stefan 

                       3 sept. t/m   9 sept.: Kapelaan Charles 

 
DOOPSEL 

Zondag 28 augustus j.l. is in onze kerk gedoopt:  Tijn Welzen. 
Zoontje van Stefan Welzen en Renee Lucassen.  
Zij wonen in de Grootgenhouterstraat 151. 
 

“Jij kindje, let maar op! 
Jij hebt een goede God. 

Hij draagt jou in zijn armen mee; 
zo golft het water van de zee. 

Jij hoort er echt nu bij 
dat water maakt jou blij”  
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TELEVISIEMIS VANUIT LOURDES 
Op zondag 18 september wordt de televisiemis van KRO-NCRV uitgezonden 
vanuit de Grot in Lourdes. Dit gebeurt tijdens een bedevaart van het Huis voor de 
Pelgrim uit Maastricht. Hulpbisschop Everard de Jong is hoofdcelebrant tijdens 
deze viering. Vorig jaar september werd voor de eerste keer een mis vanuit 
Lourdes op de Nederlandse televisie uitgezonden. Dat leverde zoveel positieve 
reacties op, dat besloten is dit jaar weer naar Lourdes terug te keren. 
Een week eerder – op zondag 11 september wordt de tv-mis uitgezonden vanuit de 
Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach. Elke zondag is er een eucharistieviering op 
televisie te zien om 10.00 uur te zien op NPO2. 
 
TWEEDE WERELDDAG VAN DE GROOTOUDERS EN DE OUDEREN 

De paus heeft vorig jaar een “werelddag van de grootouders en ouderen” ingesteld, 
op de zondag het dichtst bij het feest van de HH. Joachim en Anna  
(26 juli), de grootouders van Jezus. Dit jaar is dat zondag 24 juli maar wij vieren dat 
zondag 11 september. 
De dag heeft als thema meegekregen “Ook als zij reeds oud zijn, dragen zij 
vruchten” (een vers uit psalm 92). Daarmee wil de paus aangeven dat ouderen niet 
afgeschreven zijn, zoals tegenwoordig vaak gebeurt in onze maatschappij, maar 
nog wel degelijk een functie kunnen hebben, vruchten kunnen voortbrengen.  
Vandaar dit speciale gebed, dat u thuis of in de kerk kunt bidden. 
 
Ik dank U, Heer, 
voor de zegen van een lang leven:  
laat het altijd vrucht mogen dragen  
voor hen die hun toevlucht tot U nemen. 
 
Vergeef, Heer,  
de berusting en ontgoocheling,  
maar laat me niet in de steek  
wanneer mijn kracht afneemt. 
 
Leer me hoopvol te kijken  
naar de toekomst die Gij me geeft,  
naar de zending die Gij mij toevertrouwt,  
en eindeloos uw lof te zingen. 
 
Maak me tot een tedere bewerker 
van uw revolutie,  
om liefdevol te waken over mijn kleinkinderen  
en alle kleinen die bij U beschutting zoeken. 
 
Bescherm, Heer, paus Franciscus  
en laat Uw Kerk  
de wereld bevrijden van eenzaamheid.  
Leid onze schreden op de weg van vrede.     Amen. 
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AGENDA 2022 EN 2023 
 
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 
11 november - Opening carnavalsseizoen, meer info volgt 
13 nov    ATB-toertocht van Alpe du Genhout 
24  nov EO-documentaire van Gabriela Provaes (regie) Pim Hawinkels (camera) 
             op tv, over het werk en leven van pastoor     J. van Oss, smm.  
19 november - Graote Zitting CV de Sjravelaire 
20 november - Jeugzitting CV de Sjravelaire 
27 nov  - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
11 dec.     14:30 uur Kerstconcert in de kerk 
18 dec  - 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 
 
 
G.K.Z. ST. HUBERTUS 
 
Rabo Clubsupport 2022 gaat binnenkort van start. In de stemperiode van 
maandag, 5 september 2022 tot en met dinsdag, 27 september 2022 kunt u uw 
stem uitbrengen. Als u lid bent van de Rabobank (in de regio Rabobank Zuid-
Limburg West) kunt u 5 stemmen uitbrengen met maximaal 2 stemmen op één 
vereniging. Dit betekent dat u op onze ‘eigen’ vereniging dus 2 stemmen kunt 
uitbrengen. Om de Genhoutse gemeenschap zoveel mogelijk te laten profiteren 
van deze campagne stellen wij voor uw overige (3!) stemmen op een andere 
Genhoutse vereniging uit te brengen. Uiteraard zien wij uw steun (dus ook van 
andere Genhoutse verenigingen) in deze ook voor onze vereniging graag 
tegemoet! Zeker met onze komende jubileumviering (wij bestaan dit jaar 90 jaar) 
wordt uw bijdrage extra op prijs gesteld. U hoeft uiteraard niet lid te zijn van onze 
vereniging om uw stem op onze vereniging uit te brengen; dus ook vrienden en 
bekenden kunnen hun stem op ons koor uitbrengen. Alvast bedankt hiervoor. 
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus 
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100 jaar 
Toneelvereniging  
Ons Genoegen 

Het aftellen is begonnen, op moment van schrijven worden de eerste 
voorbereidingen getroffen om de circustent op te tuigen in de groene, grazige 
weide van Hoeve Printhagen. Als jullie dit lezen wappert de vlag al hoog in de nok 
en is van heinde en ver zichtbaar dat ons jubileumfeest aanstaande is. We willen 
jullie nog even meenemen in ons feestprogramma zodat jullie de agenda voor die 
dagen kunnen reserveren! 

FEESTPROGRAMMA: 

15-19 september Belevenistheater 80 DAAG 

Londen, herfst 1872. In de deftige Reform Club sluit Phileas Fogg een 
weddenschap af, dat hij in 80 dagen de wereld rond kan reizen. Zijn nieuwe butler 
Passepartout gaat met hem mee. Het toeval wil dat op dezelfde dag de bank van 
Engeland wordt beroofd. Detective Fix verdenkt Fogg en gaat achter hem aan, 
zijn vrouw Ismelda vergezelt hem op deze speurtocht. Ondertussen ontmoeten we 
Agatha Sunshine met haar dochter Veronique, zij heeft snode plannen om een 
goede partij aan de haak te slaan voor haar lieftallige dochter. Circusdirecteuren 
Maria en Magda zijn op de vlucht voor de belastingdienst en zien hun kans 
schoon om aan geld te komen om hun circus te redden van de ondergang. 
Journalist R.Porter ruikt een sensationeel verhaal en volgt het illustere 
reisgezelschap op een sensationele en avontuurlijke reis rond de wereld waarbij 
ze onderweg het leven redden van een heuse prinses. Komt alles toch nog op z’n 
pootjes terecht? Komt het zien, komt het zien... 

Toneel en muziek komen samen tijdens 80 DAAG. Een spektakel dat volledig is 
aangekleed in een 19e eeuws Engelse upperclass stijl, van binnenkomst tot after-
party. 50 toneelspelers uit Genhout en omstreken en een muzikaal gezelschap 
zorgen vijf dagen lang voor een theaterbeleving die u nooit meer zult vergeten. In 
een heuse circustent pakken we uit met een voorstelling vol met magie, prachtige 
decors en geweldige kostuums die je terug gaat voeren naar de tijden van Jules 
Verne. Heeft u zin er een heel avondje uit van te maken, combineer dan 80 DAAG 
met een geweldig theaterdiner vooraf.  

Kaarten zijn te koop via www.80DAAG.nl of bij Castelijn Mode in Beek. 
Theaterkaarten 20 euro, dinerarrangement; luxe 3- gangen diner  incl. drank 
voorafgaand aan de voorstelling, 65 euro. Let op: vrijdag en zaterdag zijn 
geheel uitverkocht, wees er dus snel bij om je te verzekeren van een 
avondje uit vol plezier! 

 

http://www.80daag.nl/
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23 september  BIESKE BAND 

Op 23 september geven we een feestje! Jij komt toch ook? Met Bieske band 
in huis zijn we verzekerd van een gezellige avond. Kaartjes kosten 7.50 euro 
en zijn vanaf nu te koop via Jo Neutelings, Geneind 23, Genhout. 

 
24 september        Jubileumreceptie & Theatre de Spectacle  

We willen jullie allemaal uitnodigen op onze jubileumreceptie op zaterdag 24 
september tussen 13.30 -15.30 uur. We hopen jullie te mogen verwelkomen 
om samen te toasten op ons eeuwfeest! Tevens kunt u dan genieten van 
straattheaterfestival Theatre de Spectacle: Beleven, proeven en doen voor 
jong en oud van 13.00-20.00 uur, gratis entree! 

Laat je betoveren door straattheater, acrobatiek, muziek en dans. Een keur aan 
nationale en internationale artiesten zullen in de zomerse ambiance van de 
prachtige Bovenste Hoeve Printhagen je weten te laten lachen, ontroeren en 
verbazen. Voor de kinderen is er een heuse circusschool waar ze hun act mogen 
oefenen en opvoeren in onze ware circustent! De innerlijke mens zijn we zeker 
ook niet vergeten! In onze foodcorner zullen wijn- en speciaalbierproeverijen 
verzorgd worden en is bij de foodtrucs voldoende lekkers te vinden. 

PROGRAMMA: 

MeZZoFunk 

ABIGAIL COLLINS - Comedy, Cabaret & Circus 

CIRCUS FACTORY – circusschool voor kids 

ACROCORDION - muzikale acrobatiek 

RUBENS POPPENTHEATER 

FLAMENCOSA - Flamenco muziek en dans 

LUNA BELLYDANCE - workshop buikdansen 

KAMISHIBAI - Japans verteltheater 

Diverse walkacts 

Zie voor meer informatie over ons feestprogramma op www.80DAAG.nl 

Tot ziens op een (of meer) van deze dagen! 

Bestuur, leden en alle vrijwilligers Toneelvereniging Ons Genoegen 

 

 

http://www.80daag.nl/
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