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:
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vrijdag 26 februari 2021

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.
REDACTIE NIEUWS
Voorlopig zal OOS NUUTS weer om de veertien dagen verschijnen. U kunt
teksten, advertenties en berichten aanleveren, de eerstvolgende keer op
maandag 8 maart en vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader
bericht. Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Lachen hoef je niet te leren, je kunt het wel verleren.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 28 FEBR. T/M ZONDAG 28 MAART 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Email: info.hubertusparochie@gmail.com
Zondag 28 febr.: Tweede zondag van de veertigdagentijd.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: Piet Sogeler; Jo Vrencken..
Zondag 7 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door Marc Ubachs en
Jan Sieben
Intenties: Hub Spronken als zeswekendienst;
Els Jacobs-Meyers (vanwege verjaardag) en Jo Vrencken.
Zondag 14 maart: Vierde zondag van de veertigdagentijd. Antoniusmis.
10:00 uur: H.Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: voor de leden en overleden leden van
Fanfare St.Antonius ; Jo Vrencken.
Zondag 21 maart: Vijfde zondag van de veertigdagentijd.
10:00 uur: H. Mis, Vriendenviering met Marline Wijsman en
Suzanne Welters.
Zondag 28 maart: Palmzondag.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: Jo Vrencken als zeswekendienst.
Volgens de richtlijnen mogen er max.30 personen toegelaten worden in de
H. Missen. U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings
06-83656519.
Bij klachten blijf thuis.

VASTENTIJD
Vandaag beginnen we de vastentijd. Deze periode
wordt gekenmerkt door de ontvangst van as (stof) op
het voorhoofd. In het boek Genesis (18:27) erkende
Abraham dat hij "slechts as en stof" was voor God.
Hij erkende zijn hulpeloosheid en nederigheid voor
God.Abrahams geloof was het verhaal van ons geloof
vandaag. Het ontvangen van stof (as) aan het begin
van deze vastentijd betekent dat we Gods almacht
over de hele schepping erkennen en ons door Hem
laten leiden volgens Zijn wil. As ontvangen tijdens deze coronatijd is voor ons een
buitengewone geloofservaring geworden. Mensen die ziek zijn geworden door
corona ervaren wel wat eenzaamheid, kwetsbaarheid. Deze coronatijd
moedigt ons echter aan te geloven dat, als we de dingen en de mensen om ons
heen niet kunnen bepalen, we ons hele leven in Gods handen moeten overlaten.
Intelligentie, rijkdom, etc. kunnen ons uiteindelijk niet naar het eeuwige leven
leiden. We zullen terug blijven vallen op stof.
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Laten we samen leren toe te geven dat er buiten onszelf, behalve wat we
hebben, andere dingen zijn die we niet kunnen controleren. Hij is God die altijd
zijn handen opent om degenen te vergeven die door Hem geleid willen worden.
Kapelaan Stefan Musanai s.m.m.
OVERLEDEN
Pie Jaspar
* 9-3-1936
† 26-1-2021
Pie is als 10e van de 11 geboren in Genhout, Manegeweg 2. Zijn moeder
overleed jong waardoor hij bij zijn oudere zus in Terstraten Nuth ging wonen.
Na verloop van tijd ging hij bij Jeske Lucassen inwonen. Daar heeft hij 10 jaren
doorgebracht en dat waren hele fijne jaren. Hij werkte op DSM en was lang
vrijgezel totdat hij Mariette leerde kennen. Hij trouwde op zijn 58 en kreeg er een
heel gezin bij want Mariette had drie kinderen. Hij was heel trots op de kinderen
en de latere kleinkinderen. Hij heeft bij de fanfare en de kapel gespeeld.
De meeste mensen kennen hem van zijn wandeling door het dorp met zijn hond
Juul. Op 3 februari is hij gecremeerd.
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Jo Vrencken
* 1-10-1937
† 4-2-2021
Jo is geboren op Printhagen en zijn hele leven woonde hij daar. Hier is hij ook
overleden. Jo trouwde met Tiny Raeven en samen kregen zij drie kinderen.
Jo hield van eenvoud. Hij heeft bergen werk verzet en had voor alles een
oplossing: Geit neet, besjteit neet !
Nadat de koeien de boerderij hadden verlaten, werd er plaats gemaakt voor
verenigingen, de jagershut en wandelaars die een praatje kwamen maken.
Op dinsdagmiddag ging hij graag kaarten in Sjtal Nijsten.
Op 10 februari is Jo begraven op ons kerkhof.

KAARSJE
Ik steek een kaarsje voor je aan
de allermooiste die er is
En maak een lichtje in het donker
omdat ik jou zo vreselijk mis
Ik steek een kaarsje voor je aan
dat doe ik elke dag
Sinds de wereld stil ging staan
de laatste keer toen ik je zag
Ik steek een kaarsje voor je aan
wanneer mijn hoofd weer eens
gaat dwalen
Dan denk ik jou heel dicht bij mij
en laat het lichtje uren stralen
Ik steek een kaarsje voor je aan
de allermooiste die er is
Zodat de liefde en het zachte licht
samen winnen van de duisternis
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DENK EENS NA OVER LIDMAATSCHAP VAN ONS KOOR
Waarom zingen in een koor zo goed is (en zo leuk)!
Ga je momenteel door een dipje? En wil je je snel beter voelen?
Ga zingen in een koor!
Het is namelijk een van de voordelen die (samen)zingen kent.
Dit is waarom.
Muziek zorgt voor meer ontspanning en minder stress
Muziek maakt iets in je los, letterlijk.
Soms versterkt het spontaan een vrolijke bui,
op andere momenten zorgt het ineens voor een melancholisch gevoel.
Wie regelmatig naar muziek luistert, doet zichzelf daar een groot plezier mee.
Onderzoeken naar het positieve effect van muziek op je hersenen zijn talloos.
Het zorgt voor minder stress en meer ontspanning.
En: “Door zelf een instrument te spelen of te zingen, zou je je brein enorm
verrijken,” vertelt hoogleraar Erik Scherder op gezondheidsnet.nl.
Samen zingen verbroedert.
Zingen verbetert long- en ademcapaciteit.
Zingen is goed voor je humeur.
Eén en één is drie.
Misschien heb je er nog niet op deze manier over nagedacht,
maar bij het samen zingen, kun je als groep klanken maken
die je in je eentje nooit voor elkaar zou krijgen.
Kadootje voor jezelf en als kers op de taart doe je er anderen ook een (groot)
plezier mee.
Op dit moment zijn de activiteiten van ons koor “stilgelegd”.
Alles onder invloed van Corona!
Mocht je geïnteresseerd zijn om in de toekomst
eens een kijkje te komen nemen bij onze activiteiten
raden we je aan om mededelingen in Oos Nuuts en/of
onze website in de gaten te houden. G.K.Z. St. Hubertus – Genhout.
Èn als het weer kan, bent u er direct bij!!!
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SJRAVELNUUTS
Vastelaovesroete-route... Ein succes!
Veer wille gaer ederein ontzettend bedanke veur uch inzit veur
en tiedes de Vastelaovesroete-route! Mer leefs 60 roete waore
verseerd door 't ganse dörp en wat waor 't sjiek dat zoa väöl
luu dees prachtige roete höbbe bewonjerd.
Same höb v'r toch de Vastelaovend in 't dörp en de
woonkamers weite te kriege. En wie... Geweldig! Nogmaals
dank veur het versere én uch enthousiasme door verkleid,
geschmink en zelfs mit muziekinstallaties de sjtraot op te gaon!
De prieswinnaars zulle hun euverheerlijke prieskes dees waek ontvange.
•
Pastoor Hutschemakersstraat 18 (sjoanst verseerde roet) en Op de
Aks 12 (1e pries opdrachte) winne ein gezinspakket aan friet en
snacks van Gasterie Genhout Treft.
•
Hubertusstraat 63 (2e pries opdrachte), Op de Aks 1 (3e pries
opdrachte) en Printhagen 1A (origineelste eindopdrach) winne eine zak
vol sjpekskes.
V'r houpe uch weer te kènne verwelkomme op ôs Jeugzitting in
november!
Alaaf! Jeugcommissie CV de Sjravelaire
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