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58e JAARGANG NO.19                                                            vrijdag 20 mei 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. 
 
NIEUWS VAN DE REDACTIE 
Volgende week (week 21/maandag 23 mei/Hemelvaartsweek) zal er geen OOS 
NUUTS verschijnen. Aanleveren teksten maandag 30 mei. 
 

Je hebt wat te vieren, dat kleine stukje leven dat je zomaar krijgt; 
de dag van vandaag ! 

 

 

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 22 MEI  2022 T/M DINSDAG 31 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  22 mei: 6e zondag van Pasen. 
                            10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Marian en Marc 

                             Intenties: Frans en Tiny Vonken-Frusch; 
                             Bertien Gorissen-Gorissen; Sjir Laven (gest. jaardienst). 
 
Dinsdag 24 mei: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Donderd26 mei: Hemelvaart. Eerste H. Communie. 
                            10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Fanfare St. Antonius. 
                             Intenties: Mamma Alicia, Oma José en oma Annemie. 
 
Zondag  29 mei:  7e zondag van Pasen. 
                             10:00 uur H. Mis, opgeluisterd door Gemengd kerkelijk  
      Zangkoor 
                             Intenties: Echtpaar Peusens-Nijsten; Bertien Gorissen- 
     Gorissen; ouders Slangen-Eurelings en overleden familieleden. 
 
Dinsdag 31 mei: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Weekdienst van 14 mei  t/m  20 mei: Kapelaan Stefan 

                            21 mei  t/m  27 mei: Kapelaan Charles 

                            28 mei  t/m    3 juni: Kapelaan Stefan 

 
ZIJ ZULLEN OP HEMELVAARTSDAG DE 1e H. COMMUNIE ONTVANGEN: 

Julisa Berger             Past.Hutschemakersstraat 27 

Givano Bouwens       Past.Hutschemakersstraat 25 

Jamila Eijkenboom    Burg.Visschersstraat 14  Spaubeek 

Fleur Gelissen           Hubertusstraat 49 

Cato Houben             Grootgenhouterstraat 158 

Twan Houben            Grootgenhouterstraat 158 

Julie van der Linden  Grootgenhouterstraat 1 

Mathijs Meijs              Vink 3  Wijnandsrade 

Suus Meulenberg      Hoogland 38 

Juul Nijsten                Kleingenhouterstraat 38 

Dax Smits                  Looiwinkelstraat 45a  Spaubeek 

Domien Thijssen        Hubertusstraat 3 

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

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. 
26 mei: Hemelvaartsdag. 1e H. Communie. 
Op de veertigste dag na Pasen viert de Kerk dat Jezus in de hemel werd 
opgenomen. 
5 juni: Pinksteren 
Bij zijn Hemelvaart had Jezus beloofd een helper te sturen: de Heilige Geest.  
Tien dagen na Hemelvaart is het Pinksteren en vieren we de komst van die heilige 
helper, die voor geestdrift en bezieling zorgt. Vanaf dat moment trekken de 
leerlingen van Jezus erop uit om zijn Blijde Boodschap te verkondigen. Pinksteren 
wordt daarom ook gezien als de geboorte van de Kerk. 
6 juni: 2e Pinksterdag/ Heilige Maria, Moeder van de Kerk 
Een paar jaar geleden heeft paus Franciscus een nieuwe Mariafeestdag op de 
kalender gezet. Tweede Pinksterdag eren we voortaan Maria als Moeder van de 
Kerk. Zij was erbij toen de heilige Geest neerdaalde over de apostelen. 
12 juni t/m 28 aug. I.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles zal in deze periode 
de H. Mis op zondag beginnen om 9:30 uur. 
3 juli: Processie en tuinfeest. 
  

OP PAD MET DE HERDER  
Het is de naam van de activiteit die georganiseerd wordt door een schaapskooi-
bedrijf in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Ik heb het toevallig gevonden op internet. 
Misschien bent u er wel eens geweest. Ik vind het zelf interessant. Er staat 
geschreven op hun site: ‘Daarboven op het heuvellandschap loopt de 
schaapsherder. Hij beheert en bewaakt met veel liefde zijn kudde.’ Het doet me 
denken aan wat Jezus zegt in het evangelie: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem 
en Ik ken ze, en ze volgen Mij’ (Johannes 10:27). Bij een kudde is er altijd een 
herder en de herder kent zijn schapen goed.  
Gekend worden betekent dat je echt iemand mag zijn, dat je niet anoniem door het 
leven gaat. Dat Jezus zegt: ‘Ik ken ze’, betekent veel meer dan alleen maar ‘ik weet 
alles over hen.’ Het betekent dat Jezus met jou betrokken is. Hij is verbonden met 
jouw leven en Hij ziet je met liefde aan als een herder die zijn schapen kent en met 
liefde voor hen zorgt. 
Elkaar kennen gaat dus niet alleen over kennis: ‘Och ja, ik ken die, weet waar die 
woont, wat die doet als werk, etc.’ Meer dan dat, het gaat over verbondenheid en 
dat houdt in: luisteren naar elkaar, voor elkaar zorgen, meedenken en meevoelen, 
meelachen en meehuilen. Dit is misschien de uitdaging in onze huidige 
maatschappij, wanneer wij door de drukte vastzitten aan oppervlakkige 
communicatie. Als je iemand vraagt “hoe gaat het” of “is alles goed”?  
Meen je dat dan echt? Ben je bereid om een praatje te maken? Of heb je er geen 
tijd voor?  
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Ook kunnen we nadenken over hoe we thuis met elkaar communiceren: kijken we 
elkaar aan als we praten? Kunnen we ook horen en voelen wat er niet gezegd 
wordt? Maken we daarvoor genoeg tijd?  
Kapelaan Charles Leta, s.m.m. 
  

DONATEURSACTIE 2022 
Twee jaren heeft u ons “vertrouwde” gezicht niet kunnen zien, maar wel heeft een 
kleine afvaardiging in die tijd van zich laten horen tijdens de H. Mis-vieringen.  
De laatste weken waren we weer in volle bezetting te horen tijdens enkele 
eucharistievieringen. Door Corona waren wij gedwongen onze jaarlijkse 
donateursactie op afstand te laten plaatsvinden. En u heeft laten merken dat wij 
echt niet door u vergeten waren. Uw bijdrage in de afgelopen twee jaar was nog 
steeds hartverwarmend. Maar nu zijn we weer in de gelegenheid om ook persoonlijk 
bij u “langs” te komen. We verheugen ons hierop. In deze uitgave van Oos Nuuts 
is een envelop bijgevoegd, die we in de week van 22 mei tot en 28 mei bij u komen 
“ophalen”. Nu alvast bedankt voor uw ondersteuning. 
 

Mogen we u tot slot nog eens attenderen op die andere vorm van ondersteuning, 
waaraan we door deelname aan de clubactie meewerken, te weten uw eventuele 
aanmelding/inschrijving voor het aan te leggen glasvezelnetwerk; door aanmelding 
via onderstaande “link” of QR-code kunt u ons ook steunen (bekijk voor meer 
informatie tevens de bijgevoegde flyer of stap eens binnen bij de informatie-bus, 
die op 27 mei as. op de parkeerplaats voor de Gasterie zal staan). 

http://aklam.io/6uuppY (Calway) http://aklam.io/xd59S0  (Delta) 

     
  

AGENDA 2022 
23 mei      Kruisprocessie Kelmond-Geverik 19.00 uur 
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 
15 en 16 oktober; Festival der dieren 
27 nov   - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
18 dec   - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 

http://aklam.io/6uuppY
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Faklam.io%2Fxd59S0&data=05%7C01%7CFrits.Louwerse%40deltafiber.nl%7Cc2f19b95a87d48c9dcee08da296fcb1a%7C14ddeb6c2acb43578a39be0995309642%7C0%7C0%7C637867857379148874%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0qsQYQE%2BTJzKz6AM13AKHe6lDdbmNg8Cav8wVTen2pM%3D&reserved=0
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ZONDAG 29 MEI AS VOORJAARSPROEVERIJ VAN 
WIJNEN  

in de wei van CAVE DE WITTENBERG, Grootgenhouterstraat 71. 
 

Zo’n 40 wijnen rood, wit, rosé en mousserend op tafel. 

 
Zondag 29 mei van 14.00 uur tot 19.00 uur. Barbecue (18.00 uur 

op inschrijving) 
Entree proeverij €20.00 (waarvan €10.00 retour bij bestelling) 

Barbecue vrijblijvend. (€16.00 via inschrijving) 
Cave de Wittenberg, ‘voor betere wijnen de beste’ 

Frans Hawinkels 06-55137113 – info@cavedewittenberg.nl 
 

 
 

 

mailto:info@cavedewittenberg.nl
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GSV’28 NIEUWS 

Uitslagen senioren 
GSV'28 1 - Bekkerveld 1                                  1-0 
In deze laatste midweekse wedstrijd van het seizoen wist GSV'28 vriend en vijand 
te verrassen door het sterke Bekkerveld te verslaan. Het leek er 90 minuten lang 
op dat deze wedstrijd doelpuntloos zou eindigen. Beide ploegen kregen weinig 
kansen. GSV'28 was wel de gevaarlijkste van de twee, maar een echte 100% kans 
kwam er nooit. Toch viel er in de blessuretijd nog een doelpunt. Thom Brinkhof 
kopte een gevaarlijke vrije trap van Marco Thoma binnen: 1-0. 
GSV'28 1 - RVU 1                                             0-3 
Zondag trof ons vlaggenschip opnieuw een stevige tegenstander. Nummer twee 
RVU doet nog mee voor het kampioenschap. Beide ploegen waren de hele 
wedstrijd aan elkaar gewaagd. De wedstrijd werd beslist door onnodige fouten aan 
de kant van het gehavende GSV'28. Aan alle drie de doelpunten gingen 
persoonlijke fouten vooraf waardoor RVU de overwinning min of meer 'cadeau' 
werd gedaan. Daarnaast was GSV'28 ongelukkig in de aanval. Helaas geen 
punten, maar wel weer een stap dichter bij handhaving, want alle concurrenten 
verloren ook. 
Sportclub Susteren 2 - GSV'28 2                    4-0 
De gastheren uit Susteren worden de terechte kampioen in de reserve 1e klasse A. 
GSV'28 2 werd zondag opnieuw uitgeholpen door spelers van het 4e elftal door het 
grote blessureleed bij onze selectieteams. GSV'28 2 deed wat het kon en voetbalde 
zoveel mogelijk vanuit de organisatie. Tegendoelpunten waren helaas niet te 
voorkomen. Voor én na rust maakten de aanstaand kampioenen 2 treffers waardoor 
het net als in Genhout 4-0 werd. 
De Leeuw VR1 - GSV'28 VR1                         3-2 
Voor de tweede keer in 7 dagen troffen onze vrouwen De Leeuw VR1 uit Brunssum. 
Een vroege tegentreffer liet de Genhouter supporters denken dat het opnieuw op 
een overwinning voor De Leeuw VR1 zou uitlopen. GSV'28 VR1 knokte zich goed 
terug. Gina Gisbertz zorgde voor de gelijkmaker met een fraai kopdoelpunt. 
Halverwege de 2e helft kwam De Leeuw VR1 opnieuw op voorsprong waarna 
Esmee Beckers namens onze vrouwen de 2-2 noteerde. Vlak voor tijd viel er dan 
toch nog een (dubieuze) tegentreffer waardoor GSV'28 VR1 zonder punten 
huiswaarts ging. Het was wel nog lang gezellig in Genhout en Beek... 
GSV’28 1 zaal - Koutenveld 5    1-14 
Wedstrijden GSV’28 35+1    2-1 / 2-1 / 5-0 / 1-0 
Wedstrijden GSV’28 35+2   4-0 / 3-1 / 3-0 / 4-1 
Wedstrijden GSV’28 VR30+   1-0 / 1-1 
Programma senioren 
Do 19 mei. 20:15 uur Schimmert 3 - GSV’28 4 
Vr 20 mei. 20:00 uur GSV’28 VR1 - Sittard VR1 
Za 21 mei. 16:15 uur John Brands Veteranentoernooi 
Zo 22 mei. 10:00 uur GSV’28 VR1 - Caesar/IVS VR1 
  11:30 uur SV Meerssen 4 - GSV’28 4 
  12:00 uur GSV’28 2 - Heer 2 
  14:30 uur Scharn 1 - GSV’28 1 
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Uitslagen jeugd 
Passart-VKC JO15-1 - S’mmert/GSV;28 JO15-1  3-3 
S’mmert/GSV'28 JO15-1 - Caesar JO15-1   4-3 
S’mmert/GSV'28 JO15-2 - Bunde/IBC’03 JO15-1  0-7 
GSV’28/S’mmert JO13-1 - UOW’02 JO13-1   2-2 
S’mmert/GSV'28 JO12-1 - V’daal/RKSVB JO12-1  3-1 
 
Programma jeugd 
Wo 18 mei. 19:00 uur  S’ting Heerlen JO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-1 
Do 19 mei. 19:00 uur GSV’28/S’mmert JO13-1 - DVO JO13-1 
Za 21 mei. 09:30 uur GSV’28/S’mmert JO8-1 - Leonidas-W JO8-2 
  09:30 uur Wedstrijden S’mmert/GSV'28 JO7-1 in Spaubeek 
  10:00 uur S’mmert/GSV'28 JO10-1 - De Ster JO10-1JM 
  10:00 uur S’mmert/GSV'28 JO12-1 - Geuldal JO12-1JM 
  11:00 uur Born JO11-2 - S’mmert/GSV'28 JO11-1 
  11:15 uur Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-2 in  
  11:30 uur GSV’28/S’mmert JO13-1 - SVME/G’rtruid JO13-1 
  11:30 uur Amstenrade JO15-1 - S’mmert/GSV'28 JO15-1 
  11:30 uur Berg’28 JO9-1JM - S’mmert/GSV'28 JO9-1 
  13:30 uur GSV’28/S’mmert JO17-1 - Weltania JO17-1 
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