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58e JAARGANG NO.01                                                 vrijdag 7 januari 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. 
 

Spreuk van de week: Koop niet wat je gebruiken kunt, 
                                     maar koop wat je nodig hebt.  

 
PAROCHIEKANTOOR 

Iedere dinsdagochtend zal van 10:30 – 12:00 uur de kapelaan die weekdienst 
heeft aanwezig zijn in de pastorie. U kunt dan terecht voor missen te bestellen, 
afspraak voor doop, huwelijk, uitvaart e.d. 
Een luisterend oor voor eenieder die langskomt. 
 

 

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 9 JAN. 2022 T/M  ZONDAG 16 JAN. 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    9 jan.:  Doop van de Heer. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Chelke Gorissen en overleden ouders  
                              Gorissen-Pijpers (gest.jaardienst) 
 
Zondag  16 jan.:  2e zondag door het jaar. Vriendenviering. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Four Voices uit  
              Schinnen. 
                              Intenties: Frans Vonken als zeswekendienst; 
                              ouders Voncken-Voncken (gest.jaardienst); 
                              Piet Sogeler als 1e jaardienst en vanwege verjaardag;  
                              Gerardien Frissen-Houben;  
     Jo Coumans en Jeroen (jaardienst).                    
 
Het dragen van een mondkapje is verplicht als u in de kerk loopt.  
Wanneer u in de bank zit mag u het mondkapje afdoen.  
Houdt afstand van elkaar. Hebt u klachten blijf dan thuis. 
 
Weekdienst van 1 jan.  t/m   7 jan.:   Kapelaan Stefan 

                            8 jan.  t/m 14 jan.:   Kapelaan Charles 

 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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SJRAVELNUUTS 
 
Carnavalssezoen 2021/2022 graotendeils aafgelasj 
Het is helaas neet angesj, mer de huidige corona-maatreigele make 't 
onmeugelik om same mèt ûch op ôzze traditionele meneer carnaval te kènne 
viere in 't Sjravelriek Genhout. Daorum höb v'r in samesjpraok mèt de anger drie 
Baeker carnavalsvereiniginge besjlaote om dit sezoen gein Prinse(sse) oet te 
roope, gein zittinge en recepties te organisere en de optochte mèt zekerheid aaf 
te lasje.  
 
Veur 't tweede jaor op rie duit dat väöl pien. Bie de luu die de carnaval viere zwao 
gaer doon mèt daoin veurop Prins Stan II en Jeugprins Jasper II & hun families 
en vrung, mer nog väöl mjae bie de luu die zich gans verheug hauwe op 'n 
geweldig carnavalssezoen: ôs nuuje hoogwaardighede die zich in 't deepste 
geheim al 'n ganze tied aan 't veurbereide waore op hun Prinselikke take. 
Haupelik maog hunne druim esnog oetkomme... 
 
V'r hauwte ûch op de heugte van 't lètste nuuts euver CV de Sjravelaire. Haupelik 
is d'r waal nog get meugelik in 't Genhouter carnavalsweekend. V'r probere om 
net wie veurig jaor 'n alternatief programma te organisere. 
Haut ûch gezond & haupelik tot sjnel in ôs sjwaone Sjravelriek! 
Besjtuur & leeje CV de Sjravelaire 
 
PS: De kaarte die reeds gekoch zin veur de aafgelasjte Graote Zitting van 7 
jannewarie blieve geldig veur de Groate Zitting op zaoterdig 19 november 2022. 
Luu die neet kènne of wille komme op 19 novvember, maoge hun kaarte inruule 
en geld teruuk vraoge. Mail daoveur nao cvdesjravelaire@gmail.com 
 

AGENDA 2022 
22 jan   - Auw Wieverbal 
29 jan   - Woonbeurs Genhout in Gasterie Genhout Treft 
5   febr   - Seniorenmiddag Sjravelaire 
12 febr    - Prinsereceptie & Prinsebal Sjravelaire 
19 febr   - Bezörge Sjravelkezèt 
20 febr   - Optoch Genhout 
21 febr   - Pyama-frühsjoppe 
27 febr t/m 1 mrt - Limburgse Carnavalsdaag 
9   april    - „Mix of Music“ galaconcert fanfare St.Antonius 
14 en 15 mei       - Festival der Dieren 
14 mei en 15 mei: voorjaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
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 

mailto:cvdesjravelaire@gmail.com
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De VINCENTIUSVERENIGING zet zich in voor mensen die (tijdelijk)in de 
problemen zitten en er op eigen kracht niet uitkomen. 
Zij richt zich vooral op minder draagkrachtigen en kwetsbare mensen in  
onze samenleving en biedt ondersteuning op velerlei terreinen. 
Immers ieder mens telt, ook U!! 
Hulp nodig? Bel onze hulplijn 06 111063092  
Of mail naar secretariaat@vincentiusbeek.nl 
Secretariaat: Hoolstraat 48, 6191 TZ Beek 
Of raadpleeg onze website www.vincentiusbeek.nl  
 
Wilt u ons werk ondersteunen, dan is hier ons banknummer: 
NL44RABO 0104904763, alvast bedankt. 

mailto:secretariaat@vincentiusbeek.nl
http://www.vincentiusbeek.nl/

