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58e JAARGANG NO.41                                                 vrijdag 2 december 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. 

 

Advent, een tijd; om mij te bezinnen, eens diep te kijken, bij mijzelf van binnen 

 
G.K.Z. ST. HUBERTUS 
Wat een mooi feest hebben we mogen beleven ter gelegenheid van ons 90-jarig 
jubileum! De start was een H. Mis, waarbij voor het eerst een “nieuwe” mis ten 
gehore kon worden gebracht. Na de interne huldiging van onze jubilarissen volgde 
de receptie. Hierbij hebben een aantal verenigingen en dorpsgenoten laten blijken 
dat ons “bestaan” nog altijd zeer op prijs wordt gesteld. Dank voor jullie vele 
hartverwarmende reacties. 
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus 
 

 

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 



2 
 

KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 4 DEC  T/M ZONDAG 11 DEC. 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 dec.: 2e zondag van de Advent. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het Koper-ensemble 

                              St. Anthony van Fanfare St. Antonius. 
                              Intenties: voor het welzijn van onze parochie. 
Dinsdag   6 dec.: 10:00 uur Mis in de sacristie. 
 
Zondag  11 dec.: 3e zondag van de Advent. 
                              10:00 uur H. Mis  
       Intenties; Gerardien Frissen-Houben (jaardienst). 
                              14:30 uur Kerstconcert 
Weekdienst:   27 nov. t/m   3 december: kapelaan Stefan 

                          4 dec. t/m 10 december: kapelaan Charles 

 
OVERLEDEN 

 
Huub op den Kamp                       *  28-12-1933              †  18-11-2022 

Op 13 februari 1958 trouwde hij met Mia Jacobs in onze kerk. Ze kregen 4 
kinderen. Huub heeft 40 jaar gewerkt op de “koel”. Zijn hobby’s waren kanaries 
kweken, tuinieren en z’n grote interesse voor de geschiedenis van Beek en 
omstreken. Huub was een echte familieman. Hij genoot van zijn kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Moge hij rusten in vrede. 
 

OUD-BISSCHOP WIERTZ VIERT 80E VERJAARDAG 
Op vrijdag 2 december hoopt oud-bisschop Frans 
Wiertz zijn 80e verjaardag te vieren. De emeritus-
bisschop wil deze dag niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Daarom is er die dag ’s ochtends om 9.00 uur 
een heilige mis uit dankbaarheid in de Sint-
Servaasbasiliek in Maastricht. Sinds zijn emeritaat 
woont Mgr. Wiertz in het klooster van de zusters 
Onder de Bogen, pal naast de basiliek. 
Hoofdcelebrant in deze mis uit dankbaarheid is hulpbisschop Everard de Jong. 
Omdat het toevallig de eerste vrijdag van de maand is, is het een gezongen mis en 
gaan alle aanwezigen na afloop voor een kort moment van gebed naar de Noodkist 
in een van de zijkapellen. Bisschop Wiertz laat weten dat hij geen uitnodigingen 
verstuurt, maar dat iedereen van harte welkom is in de mis. 

http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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MENSEN VAN VERLANGEN 

We gaan deze periode de mooie, sterke tijd van de advent in, de tijd van 
het grote verlangen. Wij christenen zijn mensen verlangen, mensen die heel hun 
leven zoeken naar God en daarvoor de stilte en het gebed opzoeken. De tijd waarin 
wij leven staat daar behoorlijk haaks op. Onze tijd is geen tijd van verlangen maar 
een tijd van vervulling. Alles moet binnen handbereik zijn. Alles wat wil ik doen, wil 
hebben, wil meemaken,… alles moet kunnen en liefst onmiddellijk hier en nu.  

Katharina Michiels abdis van Onze Lieve Vrouw van Nazareth, Brecht, 
zei “veel van onze tijdgenoten begrijpen niet hoe wij als christenen kunnen leven 
vanuit het verlangen, zonder enige zekerheid dat vervulling ooit ons deel zal zijn”. 
En wellicht is het zelfs nog sterker en leven wij in de behoorlijk vaste overtuiging 
dat de vervulling ons niet te beurt valt in dit leven, of misschien even, een kort 
moment, een heel intense ervaring…. maar blijvend, neen. Wij zijn en blijven 
mensen wiens hart uitgaat naar Iemand die niet komt op commando, die wij niet 
controleren , die niet zomaar altijd bij ons is, die ons eigenlijk zelfs ontsnapt.  

Het evangelie van vorige zondag roept ons op om stand te houden in het 
verlangen, in het wachten en niet te grijpen naar vervulling—wat voor ieder van ons 
een bekoring is. Rustig stand houden en waakzaam blijven … waakzaamheid 
vraagt concentratie, focus, even de chaos van ons leven opzij schuiven om gericht 
te zijn op het wezenlijke. Wij worden uitgenodigd om waakzaam te zijn, wakker te 
blijven, te wachten door te beseffen dat de mensenzoon elk moment kan komen.  

Bisschop van Roermond, Harrie Smeets zei in zijn Advent boodschap 
2022 dat we nooit weten wanneer God komt. Wat zeker is, is dat Hij komt aan het 
einde van ons leven, wanneer dat ook is. Ons wachten op deze advent betekent 
echter wachten op God die mens wordt. Sinds dat eerste Kerstfeest in Bethlehem, 
is Hij onder ons aanwezig. We kunnen Hem elke dag tegenkomen. Op straat, in de 
bus, in de wachtkamer van de dokter. In elke medemens die wij ontmoeten, kunnen 
wij God ontmoeten. Hij komt naar ons toe, op een moment waarop wij Hem niet 
verwachten. 
Moge Hij ons dan aandachtig vinden, open voor zijn uitnodiging en boodschap, 
bereid om ja te zeggen.                                                             Kapelaan Stefan,s.m.m. 
 
FILMVOORSTELLING “MENEER PASTOOR”.  
Op zaterdag 17 december 2022 zal er een extra voorstelling zijn van de film 
"meneer pastoor”. Hiervoor kunt u kaarten kopen á € 5,00 bij Brasserie Bie Ein / ’t 
Gemeinsjapshoes aan het Oranjeplein. De zaal is open vanaf 19.00 u. 
Het jeugdkoor Dievanoss zal voor de voorstelling enkele liederen ten gehore 
brengen. Aanvang van de voorstelling 20.00 u.  
                                                                                Pam en John, Brasserie Bie Ein. 
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DANKBAARHEID 
Afgelopen zondag 27 november hebben we plechtig het 90-jarig bestaan van ons 
kerkkoor gevierd. Het was een geweldige feestdag, prima georganiseerd door het 
bestuur van ons koor. Dank daarvoor. Hulde ook aan de twee jubilarissen van het 
koor. 
Op de 1e zondag van de Advent in 1932, op 27 nov., werd de noodkerk ingezegend 
en werd er de eerste H. Mis opgedragen. Waarschijnlijk is toen ook om deze 1e H. 
Mis op te luisteren ons kerkkoor opgericht, immers een kerk zonder koor was en is 
(bijna) ondenkbaar. Dus afgelopen zondag was het precies 90 jaar geleden dat 
ons kerkkoor is gestart, eerst als herenkoor, en later na de samenvoeging met het 
dameskoor is het als Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Hubertus door het leven 
gegaan. 
Als pastoor ben ik dankbaar voor de inzet van zovele vrijwilligers de afgelopen 90 
jaar, niet alleen in de zangkoren, maar ook op allerlei andere punten in onze 
gemeenschap. Immers het koor is even oud als onze parochie. Als je ziet in de 
geschiedenis en ook nu nog wat een kleine gemeenschap allemaal presteert, dan 
kan je alleen maar dankbaar en blij zijn om pastoor te mogen zijn van zo’n 
parochiegemeenschap! 
Proficiat aan ons koor, proficiat aan ons allen, en laten we er ook allemaal de 
schouders onder zetten om het 100-jarig jubileum te halen, en nog vele jubilea 
daarna!            Pastoor George Dölle 
 
VERRASSING 
Het was een gewone vergadering. 
Een vergadering zoals we er zo velen hadden meegemaakt in de loop der jaren. 
Maar aan het begin van de vergadering werd mij een oorkonde overhandigd 
met de volgende inhoud: 

“OORKONDE. 
Wegens buitengewone verdiensten voor de parochie van Genhout 
is pastoor John van Oss s.m.m. benoemd tot erevoorzitter van de 
“ de vrienden van de St. Hubertuskerk”. Gegeven heden 24 november 2022. 
De leden van de commissie: 
Rosie Gorissen, Felecie Kerkhoffs, Wiel Provaas, Bert Salden, Piet Slangen. 
 
Een overrompeling! Heel veel dank. Een volledige verassing. 
Met een foto van de kerk van Genhout, een foto van het Montfortraam in de kerk 
en mijn portret is de Oorkonde volledig. 
Heel veel dank aan de leden van de Commissie. Maar ook aan de heer Wiel 
Provaas, die het geheel maakte. 
 
Nogmaals heel veel dank. 
Om van te genieten in het “stille klooster” waar ik nu woon. 
John van Oss  s.m.m. 
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Kerstconcert Hubertuskerk Genhout zondag 11 december 2022 

Jarenlang was het een traditie om in 
december een kerstconcert te houden in de 
mooie Hubertuskerk in Genhout, uitgevoerd 
door de Genhouter koren en fanfare. Echter, 
deze traditie werd de corona-pandemie 
doorbroken, waardoor er de afgelopen twee 
jaar geen kerstconcerten meer hebben 
plaatsgevonden. Gelukkig kan er dit jaar wel 
weer een kerstconcert worden gehouden, 
en wel op zondag 11 december aanstaande, 
aanvangstijd 14.30 uur. 

Aan het kerstconcert werken 
mee:  gemengd kerkelijk zangkoor Sint 
Hubertus, zanggroep Cosi Cantare, 
mannenensemble Route66, fanfare Sint 
Antonius, kinderwoorddienst en de 
kapelaans Charles & Stefan. Zij brengen 
een afwisselend programma met liederen, 
muziekstukken en teksten. Het wordt een 
mooi programma, waarvoor u van harte bent 
uitgenodigd. 

Het kerstconcert begint om half drie. De kerk is open vanaf twee uur. De entree 
bedraagt 3 euro. Deze is bedoeld om de kosten van de kerk [verlichting / 
verwarming] te dekken. Na afloop van het concert is er ook nog de mogelijkheid om 
de kerststallen expositie van het Kunstcentrum te bezoeken. Deze kerststallen 
expositie is opgesteld in de zijkapel van onze Hubertuskerk. Graag tot ziens bij het 
kerstconcert  op zondag 11 december 2022. 
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SJRAVELNUUTS 

CV de Sjravelaire haet 3 nuuje hwaoghede! Jao g’r laest ’t 
good: drie! Tiedes ôs zittingeweekend mochte Prins 
Sascha I, Jeugprins Roel I en Jeugprinses Joanie I hun 
graote geheim bekind make. In al hun enthousiasme 
maakten ze d’r al ein geweldig weekend van. ‘nne top 
aaftrap van alles wat nao de adventtied (dae aafgelaupe 
zondig is begoosj) nog komme geit in 2023. 
  
Graote Zitting | Prins Sascha I 
Wat eine aovend! Nao bienao 3 jaor mochte de Sjravelaire weer eindelik ’n échte 
Graote Zitting organisere. De zaal van Gasterie Genhout Treft ontplofte wie Sascha 
Winkelmolen dan eindelik bekind moch make dae hae het kommende sezoen de 
kartrikker van de Genhouter carnaval is. Daoveur waor d’n aovend al gezellig 
begoosj mit topoptraejes van ôs eige Sjravelsjtèrkes, De Knöppele, Peter Vaessen 
in de buut en Bjorn & Mieke. Nao ‘t hwaogtepunt van d‘n aovend waor de zaal te 
klein. Same mèt Coen Janssen, Marleen Rutten en Big Benny woort gefiës wie v’r 
dat al lang neet mjae höbbe maoge doon. De BCL kwaom tössjedoor nog efkes 
bennevalle veur ‘t huldige van raodsleje Jean Schoutelen, klâmottebewaarder 
Bernd Wijnen en veurzitter John Rooijakkers. Alle drie 1x11 jaor lid in de tied dat 
de Genhouter carnaval in coronasjlaop laog. 
  
Jeugzitting | Jeugprins Roel I & Jeugprinses Joanie I 
Dit jaor neet ein jeugprins óf jeugprinses... Mer veur 't ieësj in de historie van CV de 
Sjravelaire ein jeugprinsepaar! Wat waor 't weer eine sjieke daag veurige waek 
zondig. Einmaol biegekomme van de Groate Zitting, waor de zaal van Gasterie 
Genhout Treft opnuu volgeloupe veur de Jeugzitting. V'r zeen mit z'n allen op 
bezeuk gewaes in het moeras van Shrek en zien vrung. Dao is ouch nog flink 
gedans en gezonge door versjillende kènger oet Genhout, wat ein artiesten. Mit 
Shrek en Zjeufke leek 't neet zoa ein succes te waere, dus de Sjravelaire ginge 
Fiona helpe häöre prins te vinge. Mer in plaats daovan kaom os nuuje köppelke 
teveursjien en woorte Jeugprins Roel I en Jeugprinses Joanie I oetgerope. Nao 
aafloup is d'r nog volop polonaise geloupe en haet de jeugraod lekker frietjes 
gegaete bie de nuuje Jeugprins thoes. Dit fantastische zittingeweekend is veurbie 
gevlaoge en os hoaghede veur dit jaor zeen compleet. Mèt Prins Sascha I, 
Jeugprins Roel I en Jeugprinses Joanie I gaon v'r weer ein geweldig seizoen 
taegemood! ALAAF 
  
Carnavalsschlager 2023 
Veur kommend sezoen is CV de Sjravelaire nog op zeuk nao ‘nne arties of groep 
artieste die de carnavalsschlager wilt zinge en reigelmaotig mèt ôs vereiniging op 
paad wilt om CV de Sjravelaire muzikaal te begeleide. Liek ’t ûch leuk om hie 
invölling aan te gaeve? Bel ins mèt Ron Smeets om te brainstorme. Ôzze Vôrs is 
bereikbaar op 06-34732434. 
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Oproop Sjravelkezèt 2023  
Ôzze redaktie van de Sjravelkezet is ouch weer begôsj en vasberaoje om ûch weer 
te laote lache en geniete van de 50e edisie van de Sjravelkezèt. V'r kinne ûch hulp 
altied good gebroeke, want geer maakt jeker jaor weer de meis hilarische momente 
mèt.  
  
Höb g'r dus get grappigs mètgemaak of höb g'r get leuks te melde euver van alles 
en nog get wat aafgelaupe jaor(e) in Genhout gebeurde? Sjtuur uch foto's en/of 
verhäölkes dan nao krantsjravelaire@gmail.com! Alvas bedank! 
  
Aankondiging Sjravelwaffele 
De Fiësdaag komme weer d’raan en dat beteikent dat eederein zin krieg in waffele. 
CV de Sjravelaire kump in de waeke veur de Fiësdaag bie alle luu van Genhout 
aan de deu¬r om besjtillinge op te nömme veur ôs Sjravelwaffel actie. Kaup 
heerlikke waffele, veesj gebakke door de gezinne van ôs leeje en geniet lekker toes. 
Medio december laup v’r deur-aan-deur door ôs Sjravelriek. G’r kint waffele per 5 
sjtöks besjtille veur € 5. Kaup 10 waffele, krieg g’r de 11e waffel kadoo van ôs. 
Besjtille doot g’r door ôs ’n ingevöld besjtilformulierke en contant geld mèt te gaeve 
op het moment dat v’r bie uch aan de deur sjtaon.  
  
Alle waffele waere veesj gebakke geleverd op woonsdig 28 en donderdig 29 
december 2022. De opbrengs van de Sjravelwaffele geit nao de renovatie van het 
beeld van de Sjravelair op ’t pleintje veur ôs Sint Hubertuskirk. 
  
Alvas sjmakelik en tot gauw in ôs Sjravelriek Genhout! 
Besjtuur en leeje van CV de Sjravelaire 
 

 
 

AGENDA 2022 EN 2023 
 
11 december - 14:30 uur Kerstconcert in de kerk 
18 december  -  Documentaire Meneer pastoor          Gasterie Tref Genhout 
18 december van 14-16 uur Kerststallententoonstelling 
24 december rondom de nachtmis Kerststallententoonstelling 
25 december na de ochtendmis én van 14-16 uur Kerststallententoonstelling 
26 december na de ochtendmis én van 14-16 uur Kerststallententoonstelling 
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 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
GSV’28 1 – Sporting Heerlen 1    2-2 
GSV’28 1 ging vervolgens op zoek naar een broodnodige driepunter tegen rode 
lantaarn Sporting Heerlen. Een vroege voorsprong (4e minuut doelpunt van Tom 
Meertens) werd in de 2e helft zomaar weggegeven toen de centrale defensie een 
lange bal totaal verkeerd inschatte. 
Ons vlaggenschip deed er vervolgens alles aan om weer op voorsprong te komen. 
Die verdiende tweede treffer kwam er via Stijn Winkens en Jeroen Gerets. 2-1. 
Steef Nijsten had een minuut later de 3-1 voor het intikken, maar sterk verdedigen 
voorkwam de beslissing. 
In de volgende tegenstoot lag de bal weer in het Genhouter doel. Een snelle 
uitbraak over rechts met een vernietigend schot onderkant lat. 2-2 werd de 
eindstand. Volgende week een nieuw kans tegen koploper Sportclub’25. Er zal dan 
uit een ander vaatje getapt moeten worden. 
 
GSV’28 2 – DVO 2     0-2 
GSV’28 2 kreeg concurrent DVO 2 op bezoek. In een duel waarin beide ploegen 
maar weinig kansen afdwongen waren het de gasten die wel twee keer wisten te 
scoren. Een verre vrije trap en een snelle counter in de slotfase: met 0-2 dropen 
onze mannen uiteraard teleurstellend af. 
 
De Ster 4 – GSV’28 3     4-2 
GSV’28 3 speelde goed, maar moest de hand drukken tegen De Ster 4. Een 4-2 
nederlaag zorgt ervoor dat onze mannen in de middenmoot bivakkeren. Vooral de 
beginfase van de wedstrijd was te slap waarna het ‘achtervolgen’ was op de zware 
‘pratsjwei’ in Stein. 
 
Weltania VR1 – GSV’28 VR1    2-3 
In Heerlen werd in alle vroegte (8.00 vertrek is vroeg na een avondje op stap) 
Weltania VR1 op de rug gelegd. Eline Voncken rekende af met haar plaaggeest en 
scoorde 2 keer. De mooiste treffer kwam op naam van Emma die een vrije trap in 
de kruising schoot. 2-3 eindstand. 
 
FC De Heiputters 4 zaal – GSV’28 1 zaal  11-0 
 
Programma senioren 
Vrij 2 dec. 19.30 uur  GSV’28 35+ 1 in Schimmert 
  19.30 uur GSV’28 35+ 2 in Genhout 
  19.30 uur  GSV’28 VR30+ 1 in Neerbeek 
Zat 3 dec. 19.00 uur GSV’28 1 zaal – FC Roerdalen 2 zaal  
Zo 4 dec.  10.00 uur GSV’28 VR1 – Sportclub’25/Simpelveld VR1  
  11.00 uur  RKHSV 2 – GSV’28 2 
  12.00 uur GSV’28 3 – Spaubeek 5  
  14:30 uur Sportclub’25 1 – GSV’28 1 
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Uitslagen jeugd 
GSV’28/S’mmert JO7-1 – Walram JO7-2  0-2 
GSV’28/S’mmert JO7-1 – SV Hulsberg JO7-1  3-1 
De Ster JO9-2 - GSV’28/S’mmert JO9-1  8-3 
Weltania JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1  4-1 
Berg’28 JO9-2 - GSV’28/S’mmert JO9-2   4-2 
GSV’28/S’mmert JO8-1– Sportclub Jekerdal JO8-3 9-1 
SVME JO10-1 - S’mmert/GSV’28 JO10-1  5-8 
S’mmert/GSV'28 JO12-2 – Langeberg JO12-2  1-4 
GSV’28/S’mmert JO15-1 – RKASV JO15-2  2-0 
S’mmert/GSV'28 JO15-2– Sporting HeerlenJO15-1 0-9 
 
Programma jeugd 
Za 3 dec. 08.45 uur  FC Geleen-Zuid JO8-2 - GSV’28/S’mmert JO8-1 

09.00 uur GSV’28/S’mmert JO7-1 – Walram JO7-2 
  09.20 uur GSV’28/S’mmert JO7-1 – V’daal/RKSVB JO7-2 
  09.40 uur  Weltania JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1 
  10.00 uur GSV’28/S’mmert JO9-1 – SV Argo JO9-1 
  10.00 uur GSV’28/S’mmert JO9-2 – Vaesrade JO9-1 
  10.00 uur S’mmert/GSV’28 JO10-1 – Haslou JO10-1 
  10.00 uur Groene Ster JO12-3S’mmert/GSV'28 JO12-2 
  10.30 uur         SportingHeerlen JO12-1 - S’mmert/GSV'28JO12-1  
  13.15 uur Bunde JO17-1 - GSV’28/S’mmert JO17-1 
  13.30 uur SportclubJekerdalJO15-3 - S’mert/GSV'28JO15-1 
  14.45 uur Haslou JO15-1 - S’mert/GSV'28 JO15-2 
 
KAARTVERKOOP GSV’28 TENTZITTING 
Op 8 januari organiseren wij weer deze opvolger van de Mansluuzitting en het 
Vrouluutreffe. We gaan er samen met onze artiesten (o.a. Spik & Span, Pruuf Mar, 
Andy & Roy en ‘de Zingende Schlager’) een geweldige dag van maken in onze 
verwarmde feesttent op het trapveld. Inmiddels zijn ruim 350 kaarten verkocht. Wil 
jij nog een van de laatste kaarten bemachtigen? Stuur dan snel een e-mail naar 
info@gsv28.nl of kom op trainingsavonden of wedstrijddagen naar onze kantine. 
Meer info: www.gsv28.nl/tentzitting 
 
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! 
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EVENEMENTEN 
20-11   WK voetbal (GSV’28 WK Poule) 
16-12   Kerst-evenement 
20-12   Kerst-evenement 
07-01   Lege flessen actie jeugd GSV’28/Schimmert 
08-01   GSV’28 Tentzitting 
10-02   Carnavalsavond 
08-04   Paasactiviteit 
02-06 t/m 04-06  Feestweekend 

Kijk voor meer nieuws en wedstrijdverslagen op www.gsv28.nl! 
 
 
 

 

http://www.gsv28.nl/
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Aanmeldingsformulier  
Documentaire Meneer pastoor 

 
Aan alle Genhoutenaren 
 
Wij nodigen alle inwoners van Genhout uit voor de filmvertoning 
MENEER PASTOOR op zondag 18 december a.s. in Gasterie 
Trefpunt aansluitend aan de mis samen met de Vrienden van de Sint 
Hubertuskerk.  De film start 11.30 uur. De film is een documentaire over 
John van Oss smm. Pastoor van Oss heeft vanaf 1983 onze parochie 
gediend en heeft zijn werkzaamheden enkele jaren geleden 
overgedragen aan pater Stefan en pater Charles. 
Gabrielle Provaas regie, Pim Hawinkels camera en Sander den Broeder 
geluid geven een inkijk in het afscheid van onze pastoor. 
 
Ivm de organisatie is aanmelden verplicht; deelnemers kunnen zich 
uiterlijk tot 14 december a.s. opgeven per e-mail (felecie@ziggo.nl) of 
invullen en inleveren van het deelnameformulier bij F. Kerkhoffs-Senden, 
Hubertusstraat 71, 6191 PB Genhout, tel. 046-4373241.  
Voor deelnemers bedraagt de bijdrage € 5,- 
Betaling van de bijdrage(n) kan op NL66RABO0104927453  t.n.v. 
Sinthubertuskunstcentrum.  
Voor de Vrienden van de Sint Hubertuskerk is entree gratis.    
Kop koffie/thee met kerstbrood wordt u gratis aangeboden. 
Namens de Cie Vrienden van de Sint Hubertuskerk,  
Felecie Kerkhoffs en Piet Slangen. 
 
 
Naam…………………………………….  
Adres……………………………………… 
 
Aantal personen;…. 
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Aanmeldingsformulier 
Documentaire Meneer pastoor 

 
Aan alle Genhoutenaren 
 
Wij nodigen alle inwoners van Genhout uit voor de filmvertoning 
MENEER PASTOOR op zondag 18 december a.s. in Gasterie 
Trefpunt aansluitend aan de mis samen met de Vrienden van de 
Sint Hubertuskerk.  De film start 11.30 uur. De film is een 
documentaire over John van Oss smm. Pastoor van Oss heeft vanaf 
1983 onze parochie gediend en heeft zijn werkzaamheden enkele 
jaren geleden overgedragen aan pater Stefan en pater Charles. 
Gabrielle Provaas regie, Pim Hawinkels camera en Sander den 
Broeder geluid geven een inkijk in het afscheid van onze pastoor. 
 
Ivm de organisatie is aanmelden verplicht; deelnemers kunnen zich 
uiterlijk tot 14 december a.s. opgeven per e-mail (felecie@ziggo.nl) 
of invullen en inleveren van het deelnameformulier bij F. 
Kerkhoffs-Senden, Hubertusstraat 71, 6191 PB Genhout, tel. 046-
4373241.  
Voor deelnemers bedraagt de bijdrage € 5,- 
Betaling van de bijdrage(n) kan op NL66RABO0104927453  t.n.v. 
Sinthubertuskunstcentrum.  
Voor de Vrienden van de Sint Hubertuskerk is entree gratis.    
Kop koffie/thee met kerstbrood wordt u gratis aangeboden. 
Namens de Cie Vrienden van de Sint Hubertuskerk,  
Felecie Kerkhoffs en Piet Slangen. 
 
 
Naam……………………………………. 
Adres……………………………………… 
 
Aantal personen;…. 
 


