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58e JAARGANG NO.30                                                 vrijdag 16 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. 

 

NEEM HET LEVEN NIET TE SERIEUS, JE OVERLEEFT HET TOCH NIET 

 
COÖPERATIE BURGERINITIATIEF GENHOUT 

Na een hete zomer begint het normale en geregelde leven weer op gang te 
komen. Zo ook de middagen voor de ouderen van de Sjtal. Elke maandagmiddag 
en donderdagmiddag, vanaf 13.30 tot 16.30 uur, staan de vrijwilligers van de Sjtal 
voor u klaar. Samen met het team van Mitchell zorgen zij ervoor dat iedereen 
welkom is en zich snel op zijn gemak voelt. De koffie en het drankje worden voor 
u geserveerd. De middagen vinden plaats in Gasterie Genhout Treft en iedereen, 
ook de mensen die deze middagen nog niet hebben bezocht, zijn van harte 
welkom.  

Inmiddels draaien ook de andere projectgroepen van onze Coöperatie weer op 
volle toeren. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u op de hoogte 
houden.  Blijf gezond en tot gauw. 

Vrijwilligers van de Sjtal en bestuur Coöperatie Burgerinitiatief 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 18 SEPT  T/M  ZONDAG  25 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 
 
Vrijdag 16 sept.: rondbrengen van de ziekencommunie. 
Zondag 18 sept.: 25 e zondag door het jaar. Vriendenviering. 

10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Anastasis Slavisch-Byzantijns koor. 
Intenties: Ouders Gelissen-Deckers (gest.jaardienst), 
ouders Goossens-Lemmens (gest.jaardienst), 
ouders Jean en Dien Luijten-Nijsten (jaardienst), 
ouders Henssen-Lenaerts (jaardienst). 

Dinsdag 20 sept.: 10:00 uur H.Mis in de sacristie. 
Zondag 25 sept.: 26 e zondag door het jaar. 

10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
Intenties: Lea Schulkens. 

 
Weekdienst: 10 sept. t/m 30 sept.: Kapelaan Charles 
 
EUCHARISTISCHE AANBIDDING VOOR DE VREDE 
De Raad van Europese Bisschoppen heeft gevraagd om op het feest van 
Kruisverheffing, woensdag 14 september, een dag van Eucharistische 
Aanbidding te houden in verband met de oorlog in de Oekraïne. 
In onze federatie en groter cluster willen we ook gehoor geven aan deze 
oproep om te bidden voor de vrede. Op de volgende momenten is er een 
Eucharistische Aanbidding in één van de kerken: 
- woensdag 14 september: in de kapel van de zusters te Hulsberg, 
aansluitend aan de H.Mis van 19.00 uur, is er aanbidding tot 20.00 uur. 
- donderdag 15 september: aanbidding van 16.00-17.00 uur in de kapel 
van de zusters te Hulsberg. 
- vrijdag 16 september: aanbidding van 15.00-16.00 in de H.Bavokerk te Nuth.  
 

 

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      

Anastasis betekent Opstanding en is 
de naam van het vriendenkoor, dat 
gezangen ten gehore brengt uit de 
Kerk van het Oosten, de Byzantijnse 
liturgie. Deze gezangen ademen een 
geest van gebed en mystiek. De 
liturgie van de Oosterse Kerk laat je 
binnengaan in een heilige ruimte en 
Gods aanwezigheid ervaren. Al 
zingend bidt het koor mee, in dialoog 
met de priester. 
Anastasis is een gemengd koor van 
30-35 zangers en zangeressen, en 
staan onder leiding van dirigent Harry 
Custers, voormalig directeur van het 
conservatorium in Maastricht. De 
meeste gezangen zingen we 
vierstemmig a capella. Jaarlijks 
verzorgt Anastasis een zestal 
eucharistievieringen in verschillende 
kerken in de Limburgse Euregio. 

De liturgie wordt, zoals gebruikelijk in de Slavisch-Byzantijnse kerk, grotendeels 
gezongen in samenzang tussen priester en koor. Het koor zingt met vaste 
voorgangers, die bekend zijn met de gezangen van deze liturgie. 
  

De voorgangers zijn momenteel pastor Math Gubbels uit Heerlen en emeritus 
pastoor Delahaije uit Maastricht. Door Patrick Creyghton werden de vaste 
liturgische gezangen in het Nederlands vertaald [meer dan 50 jaar geleden].  

https://www.koor-anastasis.nl/geschiedenis.html
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Deze worden tijdens de mis Nederlandstalig gezongen. De wisselende 
tussengezangen worden gezongen in het oud Kerkslavisch. Gedurende de mis 
wordt de volgorde van de Romeinse ritus aangehouden. Eenmaal per jaar 
[meestal rond november] wordt de volledige Slavische ritus volgens de Goddelijke 
Liturgie van Heilige Johannes Chrysostomos gezongen. 
Mystiek en spiritualiteit spelen in de Slavisch-Byzantijnse muziek en in de Slavisch-
Byzantijnse liturgie een belangrijke rol. Tekst en muziek zijn sterk met elkaar 
verbonden. De gezangen zijn veelal gevoed vanuit emoties die leven onder de 
Oosterse volkeren, die in deze muziek troost en sterkte vinden voor het alledaagse 
leven. 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER T/M DINSDAG 29 NOVEMBER 
TERUG NAAR DE NATUUR, ONS PARADIJS IN HEILIGDOM ST.GERLACH 
 

In het heiligdom van Sint-Gerlach in 
Houthem wordt dit najaar de expositie 
‘Terug naar de natuur, ons paradijs’ 
gehouden. Te zien zijn werken van de 
kunstkring Henri Jonas. 
 
In het heiligdom van Sint-Gerlach 
worden jaarlijks verschillende 
thematische exposities gehouden. 
Meestal proberen we met deze 
exposities een brug te slaan naar 
maatschappelijke vraagstukken.  
De werken van de kunstenaars van 

verschillende kunstkringen waaronder onder anderen leden van de kunstkring 
Henri Jonas en de Limburgse kunstkring laten ons stilstaan bij hoe onze wereld er 
nu uitziet en wat er door de wereldburgers aan bijgedragen kan worden om deze 
achteruitgang en vernietiging van onze wereld een halt toe te roepen door het 
toepassen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De 
kern van de duurzame ontwikkelingsdoelen is een einde te maken aan extreme 
armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Deze duurzame doelen zijn 
vastgesteld door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties in de ontwikkelings-
agenda voor 2015 - 2030. 
Het uiteindelijke uitgangspunt om stil te staan bij TERUG NAAR DE NATUUR is dat 
de kunstenaars ons paradijs zeer belangrijk vinden waarbij de begrippen welzijn/ 
geluk, discriminatie, gezondheid en klimaatverandering vier belangrijke thema’s 
zijn in onze huidige samenleving. Hierbij willen zij vooral niet vergeten dat 
harmonie, tolerantie, verdraagzaamheid en acceptatie de onderliggende waarden 
zijn om ons paradijs vorm te geven en uit te dragen naar de toekomst toe. Onze 
daadkrachtige levenshouding draagt er vanzelfsprekend toe bij. 
Sommige werken laten nadrukkelijk zien het heden, het verleden en de toekomst. 
Vooral is er aandacht voor het verschil hoe de wereld er vroeger uitzag en het 
hedendaagse beeld. Het veranderen van onze levenshouding is doorslaggevend. 
Om van deze wereld in de toekomst een paradijs te maken en te behouden voor 
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de volgende generatie moeten we onze levensstijl veranderen en zullen we 
hiervoor speciale inspanningen moeten verrichten.De tentoonstelling is te 
bezoeken van 10 september t/m 29 november van 10.00-16.00 uur in het heiligdom 
van Sint-Gerlach, Onderstestraat 1 in Houthem Sint-Gerlach. 

MISVERSTANDEN OVER BRIEF EUCHARISTIE RECHTGEZET 
Afgelopen dagen is er in diverse media aandacht besteed aan de brief over 
de eucharistievieringen, die het bisdom Roermond vorige week naar alle 
parochies in Limburg heeft gestuurd. De brief blijkt niet door iedereen goed 
gelezen of begrepen te zijn. Zo wordt in sommige publicaties de indruk 
gewekt dat er op grote schaal zondagsmissen geschrapt worden of dat het 
niet meer nodig zou zijn om op zondag naar de kerk te gaan. Dat is natuurlijk 
niet het geval en dat staat ook niet in de brief. 
Wat is er wel aan de hand? De parochiefederaties zoals die afgelopen jaren zijn 
ontstaan, bestaan uit vier, vijf, zes of in sommige gevallen wel tien parochies, met 
evenzoveel kerken. Elke federatie heeft een pastoraal team met een of meer 
priesters, die in die kerken de vieringen verzorgen. Afgelopen jaar is gebleken dat 
het niet meer overal lukt om de schema’s van de missen goed ingevuld te krijgen. 
Ook een priester kan maar op één plek tegelijkertijd zijn. Voorheen waren er vaak 
nog emeriti-priesters die konden uithelpen, maar ook hun aantal wordt kleiner. 
Naast goed bezochte missen zijn er helaas ook kerken, waar maar heel weinig 
mensen naar de vieringen komen. Zowel voor de priester als de parochianen of 
bijvoorbeeld het koor is het veel motiverender om in een andere kerk bij een grotere 
groep gelovigen aan te sluiten.  
Om die reden heeft het bisdom aangegeven dat parochies – in situaties waarin het 
echt niet anders kan – niet meer elke week een viering hoeven aan te bieden, maar 
bijvoorbeeld eens in de twee weken. De andere weekeinden worden de gelovigen 
dan uitgenodigd om naar een van de andere kerken in de eigen parochiefederatie 
te komen en daar bij de eucharistieviering aan te sluiten. Iedereen is nog steeds 
elke zondag welkom om samen eucharistie te vieren. Het kan in sommige gevallen 
alleen zo zijn dat deze in een andere kerk binnen de parochiefederatie wordt 
gehouden.     Bron: website bisdom Roermond. 
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  Woensdag 7 september zijn we weer begonnen met onze 
nazomeractiviteit.  Tijdens het officiële gedeelte hebben we 6 
jubilarissen gehuldigd. Onder het genot van een hapje en een 
drankje heeft Zangroep Toesjee de avond opgeluisterd.  
  

 
Onze eerstvolgende activiteit is woensdag 12 oktober waar een rij instructeur ons 
op een interactieve manier bewust maakt van de verkeersregels. 
Stem jij op ons? 
Van 5 tot 27 september bepaal jij als je lid bent van de Rabobank hoeveel financiële 
steun wij dit jaar ontvangen van RaboClubSupport. Hiermee kunnen wij onze 
activiteiten bekostigen. Je mag met je persoonlijke stemcode op maar liefst 3 
verschillende clubs stemmen. Mag ZijActief Genhout (weer) op jouw stem rekenen?  
Bij voorbaat Dank. 
Bestuur ZijActief 
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GSV’28 Nieuws  

Uitslagen senioren 

Sportclub Susteren - GSV’28 1    6-0 

Scharn 2 - GSV’28 2     4-0 

GSV’28 3 - RKSV Minor 4    1-6 

SV Meerssen VR1 - GSV’28 VR1   6-2 

GSV’28 1 zaal - Jabeek ZVV/Decorstuc 3  7-4 

 
Programma senioren 

Wo 14 sep. 20:30 uur ZVVM/Camput 7 - GSV’28 1 zaal 
Do 15 sep. 20:00 uur GSV’28 1 - Walram 1 

Za 17 sep. 17:00 uur Veteranen Spaubeek - Veteranen GSV’28 

Zo 18 sep. 10:00 uur GSV’28 VR1 - Bunde VR1 

  12:00 uur GSV’28 3 - Sportclub Jekerdal 5 

  14:30 uur BSV Limburgia/Kamerland 1 - GSV’28 1 

 
Uitslagen jeugd 

S’mmert/GSV'28 JO17-1 - De Ster JO17-1  5-0 

GSV'28/S’mmert JO15-1 - FC Landgraaf JO15-1 5-1 

S’mmert/GSV'28 JO15-2 - Haslou JO15-1  1-2 

S’mmert/GSV'28 JO12-2 - L’heuvel-H’bloem JO12-1JM 1-7 

S’mmert/GSV'28 JO12-3 - BMR/SNC'14 JO12-1 4-4 

 
Programma jeugd 

Za 17 sep.  08:45 uur Sittard JO9-3 - GSV'28/S’mmert JO9-2 

09:00 uur Caesar JO7-1 - GSV'28/S’mmert JO7-1 

09:20 uur Haslou JO7-1 - GSV'28/S’mmert JO7-1 

09:40 uur GSV'28/S’mmert JO7-1 - SVM JO7-1 

10:00 uur GSV'28/S’mmert JO8-1 - S’club Jekerdal JO8-2JM 

10:00 uur L’h’l-H'bloem JO9-1JM - GSV'28/S’mmert JO9-1 

10:00 uur S’mmert/GSV’28 JO10-1 - Eijsden JO10-2JM 

10:15 uur Krijtland JO12-1 - S’mmert/GSV'28 JO12-3 

11:00 uur         Maastricht West JO12-1 - S’mmert/GSV'28 JO12-1 

12:00 uur Bunde JO15-1 - S’mmert/GSV'28 JO15-2 

12:45 uur UOW'02/LHC JO15-1 - GSV'28/S’mmert JO15-1 

Ma 19 sep. 18:30 uur S’mmert/GSV’28 JO12-1 - RKASV JO12-1 

 
RABO CLUBSUPPORT ACTIE 

De Rabobank heeft met de Rabo ClubSupport Actie wederom een mooie actie 
opgezet om het verenigingsleven een steuntje in de rug te geven. De bijdrage die 
de Rabobank uitkeert aan de deelnemende verenigingen is afhankelijk van het 
aantal stemmen dat de verenigingen krijgen. Bent u klant bij de Rabobank? Denk 
dan aan GSV’28 als u gaat stemmen voor de Rabo ClubSupport Actie, wij zouden 
u hiervoor heel dankbaar zijn! Stemmen kan via www.rabobank.nl/clubsupport of 
via de Rabobank App op uw smartphone. 
 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
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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! 
 
EVENEMENTEN 

21-10   Huldiging jubilarissen 

21-10   Algemene statutenvergadering 

03-11   Algemene ledenvergadering 

08-01   GSV’28 Tentzitting 

10-02   Carnavalsavond 

02-06 t/m 04-06  Feestweekend 

 
 
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 


