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58e JAARGANG NO.20                                                            vrijdag 3 juni 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 
In verband met Pinksteren zal er geen OOS NUUTS  in week 23 verschijnen. 
Aanleveren teksten op maandag 13 juni. 
 
 

 
NIET GELUK MAAKT JE DANKBAAR, 

MAAR DANKBAARHEID MAAKT JE GELUKKIG. 
 

 
 

De zondagsmissen zullen in de periode van 
12 juni t/m 28 augustus om 9:30 uur beginnen. 

 
Dit  i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles. 

 

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 5 JUNI 2022 T/M DINSDAG 14 JUNI  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   5 juni: Hoogfeest van Pinksteren. 
                           10:00 uur H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z. 
                            Intenties: Bertien Gorissen-Gorissen als zeswekendienst, 
                            Ouders Meijers-Zelis (jaardienst),  
                            Ouders Keulers-Bollen, Jean en Albert (jaardienst), 
                            Dre Henssen (gest. jaardienst),  
                            overl. familieleden Vroemen-Stevelmans en Leo Thijssen. 
Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag. 
                            10:00 H .Mis opgeluisterd door organist Marc Ubachs. 
                             Intenties: Philomena Cuijpers (gest. jaardienst). 
 
Dinsdag  7 juni: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag 12 juni: Heilige drie-eenheid. 
                            9:30 uur Woord-/communiedienst opgeluisterd door  
                            Cosi Cantare. 
                            Intenties: ouders Henssen-Schaepkens (jaardienst), 
                            Mia Keulers-Henssen (gest. jaardienst). 
 
Dinsdag 14 juni: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
           
Weekdienst van  28 mei  t/m  28 aug.: Kapelaan Stefan 

                             Dit  i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles. 
 
OVERLEDEN 

Harrie Schumans                * 27-10-1951              † 22-05-2022 

Op zijn bidprentje lezen we: 
Je wilde de warmte van de zon. 

Hij begon te schijnen en toch had je het nog koud. 
Met jouw muts en sjaal wilde je toch naar buiten. 

Luisteren naar de wind en de vogels die zo mooi konden fluiten. 
Rondje door het park, kipjes voeren en sigaretje roken. 

Niet veel meer kunnen werd voor jou een last en toch hield je het leven 

nog heel lang vast. 
Het was een lange strijd. Ik gun je nu de rust voor altijd. 

Liefs, Hanneke 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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800 JAAR BLOEDWONDER IN MEERSSEN 

 
De basiliek in Meerssen viert dit jaar een bijzonder jubileum. Het is namelijk 800 
jaar geleden dat daar het beroemde bloedwonder plaatsvond. In 1222 ontdekte een 
benedictijner monnik tijdens een eucharistieviering in de toenmalige kloosterkerk 
bij de consecratie dat hij vergeten was water en wijn in de kelk te doen. De monnik 
bad tot God en bij het breken van de hostie stroomde er water en bloed uit, net als 
uit Christus’ lichaam aan het kruis. 
Door dit ‘Mirakel van Meerssen’ groeide de kerk uit tot een bedevaartoord voor het 
Heilig Sacrament. De kelk met het bloed werd getoond aan de vele 
bedevaartgangers die vanaf dat moment Meerssen bezochten. Er kwamen zelfs 
zoveel pelgrims dat de kerk moest worden vergroot. Het Heilig Bloed is ruim 350 
jaar in Meerssen bewaard, tot het in 1578 gestolen en vernietigd werd. Sindsdien 
richt de devotie zich op het uitgestelde Allerheiligste. 
Nog altijd wordt er vanaf Sacramentsdag in Meerssen een Sacramentsoctaaf 
gehouden als herinnering aan dit bloedwonder. Dit jaar staat het octaaf in Meerssen 
tussen 16 en 23 juni in het teken van het 800-jarig jubileum. Er zijn elke dag 
vieringen en uiteraard trekt de sacramentsprocessie door Meerssen. 
  

PAROCHIEKALENDER 

 
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, Installatie Pastoor Dölle, onthulling glas-in-lood raam en 
aansluitend tuinfeest. 

 
DONATEURSACTIE 2022 
 
Na twee (moeilijke) Coronajaren hebben we dit jaar weer een "ouderwetse" 
donateursactie kunnen organiseren. In de week van 22 mei tot en met 28 mei 2022 
zijn een aantal leden langs de deur gegaan en hebben de enveloppen opgehaald. 
We kunnen u mededelen dat de respons overweldigend was. Allen dank voor de 
medewerking en gulle gaven die we hebben mogen ontvangen. 
Tevens willen wij de mensen bedanken die via ons koor een inschrijving hebben 
gedaan voor een eventueel aan te leggen glasvezelnetwerk. 
G.K.Z. St. Hubertus 



4 
 

INSCHRIJVING KVW GENHOUT 2022! 

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang voor de komende editie van KVW 
Genhout! Na wederom een succesvolle afgelopen editie, zijn we inmiddels 
begonnen aan het 26e seizoen! En ook dit wordt een editie voor in boeken! 

Al 25 succesvolle edities van KVW Genhout zijn inmiddels de revue gepasseerd, 
maar ook dit jaar belooft het weer één groot feest te worden! Heeft uw kind zich 
momenteel nog niet opgegeven voor KVW Genhout 2022, dan kan dat nog 
altijd!  De inschrijvingen zijn geopend en sluiten op vrijdag 1 juli.  

Inschrijven voor KVW Genhout 2022 (van 22 t/m 26 augustus) kan via de website: 

www.kvw-genhout.nl/inschrijven 

We hopen jullie allemaal te zien op  
maandag 22 augustus! 
 

Liefs, de leiding  
 
 
 SAMEN OP WEG NAAR EEN KERK WAAR IEDEREEN ZICH THUIS VOELT 

In de maanden februari en maart hebben parochianen in de parochies van 
Genhout, Hulsberg en Schimmert samen nagedacht en gepraat over geloven en 
over de toekomst van de kerk. U kunt een samenvatting van deze bijeenkomsten 
lezen op de website van de Clemensparochie (www.h-clemens.nl ). 

De kerk is van de gemeenschap en kan alleen blijven bestaan als de parochianen 
zich herkennen in deze kerk. We willen als kerkbesturen nu samen verder aan de 
slag met de resultaten van deze bijeenkomsten. Met de volgende twee speerpunten 
willen we starten: 

• Waar hebben de mensen in onze gemeenschap behoefte aan, hoe willen 
ze hun geloof vorm geven? 

• Hoe kunnen we de liturgie toegankelijker maken? 

Wanneer: dinsdag 14 juni  
Waar:   Gemeenschapshuis de Langeberg in Hulsberg 
Hoe laat:  19.30 uur 

De boodschap van liefde en naastenliefde is de kern en dat laat toch niemand 
koud!  
U komt toch ook ! 

Pastoraal team en kerkbesturen van Genhout, Hulsberg en Schimmert. 

http://www.kvw-genhout.nl/inschrijven
http://www.h-clemens.nl/
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WIJNPROEVERIJ in de wei van Cave de Wittenberg is 
verplaatst naar 

ZONDAG 12 JUNI A.S. OM 14.00 UUR 
Grootgenhouterstraat 71. 

Aansluitend een uitgebreid buffet. 

  
Inschrijven en info via info@cavedewittenberg.nl, www.cdw88.nl 

of even bellen met 06-55137113 
  

U bent van harte welkom op deze middag. 
  

Frans Hawinkels 
Cave de Wittenberg 

'voor betere wijnen de beste' 
 

 

 

 
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:info@cavedewittenberg.nl
http://www.cdw88.nl/
mailto:secretariaat@vincentiusbeek.nl
http://www.vincentiusbeek.nl/
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AGENDA 2022 
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 
  2 juli      Carwash van KinderVakantieWerk Genhout  
  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 
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GSV’28 NIEUWS 

Uitslagen senioren 
GSV’28 1 - LHC 1     5-1 
GSV’28 1 versloeg LHC gisterenmiddag waardoor onze mannen weer twee plekken 
stegen en nu alles in eigen hand hebben om Pinkstermaandag de 6e plaats veilig 
te stellen. In een kansenfestival voor GSV’28 waren het de gasten die na 2 minuten 
op voorsprong kwamen via een eigen treffer van Rim Nijsten. Nadat GSV’28 vier 
opgelegde kansen had gemist, scoorden Stijn Winkens, Roel Hendriks en René 
Thoma nog voor rust. In de tweede helft zette LHC nog even aan, maar na de fraaie 
4-1 van Milan Koetsier was het weer net zo’n open huis als in het eerste bedrijf. 
Stijn Winkens scoorde nog zijn tweede van de middag en bepaalde daarmee de 
eindstand. Opnieuw een goed resultaat voor onze mannen met zeker in de eerste 
helft goed voetbal van onze rood-witten. 
 
DVO 2 - GSV’28 2     4-2 
GSV’28 2 ging helaas ten onder tegen DVO 2. Niets leek te lukken in Sittard 
waardoor uiteindelijk een 4-2 eindstand op het scorebord stond. Ons 2e elftal weet 
nu zeker, ongeacht het resultaat maandag tegen Veritas in Neeritter, dat het als 6e 
eindigt. Een prima prestatie van onze mannen! 
 
GSV’28 4 - Geulsche Boys 2    8-2 
GSV’28 4 won eerder in de middag met 8-2 van Geulsche Boys 2. Een fris en fruitig 
4e had de goede moraal om er lustig op los te scoren. Tussendoor waren er nog 
kansen voor de gasten, maar uiteindelijk stond er een dikverdiende overwinning op 
het scorebord. Hierdoor blijft de hoop op de titel levend. Dan zijn wel 2 
overwinningen (o.a. tegen koploper Bunde 4) nodig en zal Bunde 4 volgende week 
woensdag moeten verliezen van Geulsche Boys. 
 
Koutenveld 5 - GSV’28 1 zaal    12-6 
Haslou VR1 - GSV’28 VR1    5-0 
 
Programma senioren 
Za 4 jun. 16:00 uur ZVV Awt-Gelaen 3 - GSV’28 1 zaal 
Ma 6 jun. 11:30 uur GSV’28 4 - De Ster 5 (wordt gespeeld in Stein) 
  11:30 uur GSV’28 2 - Veritas 2 (wordt gespeeld in Neeritter) 
  12:15 uur Woander Forest VR1 - GSV’28 VR1 
  14:30 uur FC Geleen-Zuid 1 - GSV’28 1 
Za 11 jun. 17:00 uur Born ZVV 2 - GSV’28 1 zaal 
Zo 12 jun. 12:00 uur GSV’28 4 - Bunde 4 
 
Uitslagen jeugd 
Bekkerveld JO17-3JM - GSV'28/Schimmert JO17-1 3-1 
Schimmert/GSV'28 JO15-1 - Woander Forest JO15-1 2-2 
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