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58e JAARGANG NO.13                                                            vrijdag 1 april 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. 
 

 
Niets geeft meer geluk dan te kunnen bijdragen aan het geluk van anderen 
 

 
 

DANKBETUIGING 
Graag willen we iedereen danken voor het medeleven, de geweldige 
belangstelling, de lieve woorden van troost, brieven, kaarten en bloemen die we 
hebben mogen ontvangen bij het overlijden en de uitvaart van 

LEA  SCHULKENS 

 
Dit alles en vooral de sfeervolle afscheidsdienst hebben ons bijzonder goed 
gedaan. Het is voor ons een dankbare herinnering aan Lea. 

Tiny Gelissen  José Schulkens-Gelissen en Familie. 

 

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   ZONDAG 3 APRIL 2022 T/M ZONDAG 10 APRIL 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    3 april: 5e zondag van de vasten. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Marc Ubachs.  
            Samenzang. 
                               Intenties: Lea Schulkens. 
 
Dinsdag   5 april: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag   10 april: Palmzondag. Zegening van de palmtakjes. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Intenties: Zeswekendienst Lea Schulkens;  
                               ouders Gelissen-Houtvast; ouders Schulkens-Brands en 

                               Pierre Schulkens; Mia Hermens-Stassen (verjaardag) en 

                               voor leden en overleden leden van de seniorenvereniging. 
 
Weekdienst van  26 mrt.  t/m  1 apr.:  Kapelaan Charles 

                               2 apr.  t/m  8 apr.:  Kapelaan Stefan 

 

  Wie heeft er palmtakjes voor ons ?? aub bellen met 06-20610518 

 
 
BEDEVAARTEN HUIS VOOR DE PELGRIM 
 

Op bedevaart gaan, is een actieve manier om met je geloof bezig te zijn. Het is 
bezinnend, avontuurlijk en gezellig tegelijk. Je leert nieuwe plaatsen en nieuwe 
mensen kennen en er is ook volop gelegenheid om bij Maria of een andere heilige 
stil te zijn en al je vragen of dankbaarheid neer te leggen. 
Na een coronapauze van twee jaar biedt het Huis voor de Pelgrim dit jaar weer 
diverse bedevaarten aan. Naar Lourdes natuurlijk, maar ook naar Assisi en Rome, 
Banneux, Fátima, Ierland, Israël, Santiago en Pater Pio in Zuid-Italië. De 
bedevaarten naar Lourdes en Banneux zijn ook heel geschikt voor mensen die zorg 
nodig hebben. Tijdens alle bedevaarten is er deskundige begeleiding en wordt er 
een Nederlandstalig programma aangeboden. De bedevaarten vinden alleen plaats 
als dit coronaproof kan. 
Kijk voor het volledige bedevaartprogramma op www.huisvoordepelgrim.nl 
 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
http://www.huisvoordepelgrim.nl/
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HOE MAAK JE EEN PALMPAASSTOK ??? 

 
Kruis: 
Dit herinnert aan het lijden en sterven van Jezus 

 
Palmtakje:  
Dit vertelt van Jezus, die toegezwaaid werd met 
palmbladeren toen Hij in Jeruzalem kwam. Ereteken 
van de overwinning van Jezus op de dood. 
 
Haan: 
De haan kraaide toen Petrus Jezus verloochende. 
De haan kraait al heel vroeg dat het licht sterker is dan 
de nacht. Zoals Jezus sterker is dan de dood. 
 
Twee sinaasappels: 
De sponzen met water en azijn waarvan Jezus dronk. 
 
Twaalf ongepelde pinda’s: 
Zij herinneren aan de twaalf apostelen. 
 
Dertig rozijnen: 
Judas kreeg dertig zilverlingen om Jezus te verraden. 
 
Eieren:  
Uit een ei komt nieuw leven.  
Met Pasen vieren we ook dat er nieuw leven is na de dood. 
 

LENTE. 
 

Ik loop met de lente te koop 

en te kust en te keur 
deel ik goede geuren uit 

die ik verzamelde uit voorbije seizoenen. 
 

Ik leg de lente neer 
– te keur en te kunst – 

in alle kamers van mijn hart, 
in iedere bot, rib, 

en wervel 
laat ik de lente botvieren. 

Ik leg me in de lente, 
wervel in feest 
en in mezelf. 

Ik bloei weer op en open. 
(Ad Maas) 
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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. 
 
G.K.Z. ST. HUBERTUS 
 
Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat ons oud lid Guus Corten op 
woensdag, 16 maart plotseling is overleden. We wensen zijn familie veel sterkte 
toe met dit verlies. 
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus 
 
 

GENHOUT BEDANKT 

Zondag 27 maart hebben wij in de Hubertuskerk in Genhout stilgestaan bij de oorlog 
in Oekraïne en de vele slachtoffers van het geweld van deze zinloze oorlog. Dit 
hebben wij gedaan door middel van liederen, gedichten en gedachten. Dankzij de 
medewerking van kapelaan Charles, zangkoor Cosi Cantare, de pianisten Tjen van 
Weersch en René Kicken, en de lezers Renée Tijssen, Hannah Tijssen, Brigitte van 
Weersch en Huub Gorissen is het een indrukwekkende bijeenkomst geworden.  

Het doel van deze actie was ook om geld op te halen voor de slachtoffers van de 
oorlog in Oekraïne. Wij zijn zeer overweldigd en zeer dankbaar voor het feit, dat de 
aanwezigen na afloop bijzonder gul gedoneerd hebben. Dit laat zien, dat Genhout 
zeer betrokken is met het vreselijke lot van Oekraïne en alle Oekraïners.  

Mensen die niet in de gelegenheid zijn geweest om aanwezig te zijn, maar toch 
geld willen doneren, kunnen dit overmaken op bankrekening : 
NL67RABO0104903961 ten name van R.K. parochie Sint Hubertus onder 
vermelding van Oekraïne. Het geld dat uiteindelijk met deze actie opgehaald 
wordt, wordt overgemaakt naar giro 555 ten name van Samen in actie voor 
Oekraïne. Wij zullen binnenkort het totaal opgehaalde bedrag bekendmaken. 

Pastoraal team en kerkbestuur zeggen: Genhout bedankt !!! 
 
 

PAASEIEREN  

Het dames comité van de fanfare St. Antonius zal vanaf maandag 11 april a.s. bij 
U aanbellen voor de jaarlijkse verkoop van vrolijk gekleurde paaseieren. Vooraf 
bestellen kan ook, bel dan naar 046 4370551 (Tiny Vincent). De bestelde eieren 
worden dan op een van de boven genoemde dagen bij U thuis bezorgd. De meer 
opbrengst van deze verkoop komt volledig ten goede van Fanfare St. Antonius en 
zal worden besteed aan de opleiding van onze jeugd. Wij rekenen dan ook op een 
goede verkoop en wensen alle mensen in Genhout alvast een vrolijk Paasfeest toe. 
           Dames comité Fanfare St. Antonius 
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NOTEER DEZE DATUM ALVAST IN DE AGENDA !! 

Het is in 2019 geweest, dat wij als parochie voor het laatst een tuinfeest hebben 
kunnen houden. De afgelopen twee jaar heeft het tuinfeest niet plaatsgevonden 
vanwege corona. Maar dit jaar gaat het dan toch weer gebeuren, en wel op zondag 
3 juli aanstaande. En dat is niet het enigste wat die dag te gebeuren staat. Op die 
dag wordt namelijk ’s middags het glas-in-lood raam ter ere van pastoor John van 
Oss s.m.m. feestelijk onthuld. Het glas-in-lood raam wordt gemaakt door 
dorpsgenoot Jo Neutelings. Dus, alle reden om die dag in jullie agenda vrij te 
houden.  

Pastoraal team en kerkbestuur parochie Sint Hubertus Genhout. 
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 AGENDA 2022 

13 april; 14.30 uur Jaarvergadering Seniorenvereniging Genhout in Gasterie Treft 

24 april: 14 uur-16 uur, expositie opening “de toekomst begint vandaag”, over 
      Montfortanen in de regio. 

Zaterdag 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 
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 
  9 okt (let op; gewijzigd) - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
27 nov.  - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
18 dec  - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 
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GSV’28 NIEUWS 

Uitslagen senioren 
Caesar 1 - GSV’28 1     4-0 
GSV'28 reisde afgelopen zondag af naar aartsrivaal Caesar. De mannen van onder 
aan de berg zijn bezig met een goed seizoen en staan stevig in het linker rijtje. 
GSV'28 heeft meer moeite om de punten bij elkaar te sprokkelen. De laatste 5 
wedstrijden werden niet meer gewonnen. Caesar kreeg de eerste mogelijkheid van 
de wedstrijd. Stan Erkens was alerter dan Marco Thoma die uitgleed. Het vlugge 
uitkomen van Randy van Goethem zorgde ervoor dat Erkens miste. GSV'28 ging 
vervolgens aan de slag met het opzetten van aanvallen over rechts en links. Caesar 
zakte terug en wilde gebruik proberen te maken van hun alom bekende wapen: de 
counter met de razendsnelle voorhoede. Caesar maakte een paar onnodige 
overtredingen rondom eigen 16 metergebied waardoor GSV'28 tot 3 keer toe 
gevaarlijk kon worden. De bal viel telkens nét niet goed. In de 21e minuut was het 
Stijn Winkens die het dichtst bij een treffer was. Een goed blok van Glenn Luijten 
voorkwam de openingstreffer op een schot van een meter of 7. Enkele minuten later 
kwam Milan Koetsier nét te laat om zijn eerste doelpunt voor GSV'28 te maken. 8 
minuten voor tijd moest de vijfmansdefensie van GSV'28 voor het eerst in de 
wedstrijd toezien hoe Caesar scoorde. Een doelpunt dat vrijwel uit het niets kwam. 
Een voorzet van Tobias Tanger die op een fraaie wijze werd verlengd door Jordy 
Janssen. 1-0. Met die stand gingen beide ploegen ook de rust in, want ook de 
laatste doelpoging van de 1e helft ging naast het doel van oud GSV'28-doelman 
Pim Gubbels. Vlak na rust kwam GSV'28 opnieuw direct gevaarlijk voor het Beekse 
doel. René Thoma miste een één op één mogelijkheid voor Gubbels waarna Steef 
Nijsten de rebound uit de volley naast schoot. Frustrerend, want GSV'28 had 
absoluut een doelpunt verdiend. In de 55e minuut gebeurde wat dan vaak gebeurd 
in dit soort wedstrijden. GSV'28 even uit positie, Caesar met snelheid en dodelijke 
effectiviteit. Aanvoerder Tom Peters ging razendsnel langs de GSV'28-defensie, 
bewaarde het overzicht en bediende Sonny Janssen op maat: die kon de 2-0 
keihard binnenschieten uit een volley. Het spel werd vervolgens van beide kanten 
minder, maar GSV'28 spande toch wel de kroon. De energie was uit de ploeg. 
Zorgelijk, zeker voor zo'n belangrijke wedstrijd tegen de aartsrivaal. Caesar kwam 
in de 60e minuut opnieuw gevaarlijk voor het doel van GSV'28. Tom Peters zag 
Tobias Tanger helemaal vrij staan. Die weet wel raad met dergelijke kansen en 
schoot 3-0 tegen de touwen. Een blamage dreigde, maar Caesar spaarde de rivaal 
en GSV'28 wist bij tijd en wijle nog goed te verdedigen. De 4-0 zou er wel nog 
komen. In de 83e minuut scoorde Tom Peters na 2 assists een doelpunt. Eén op 
één met Randy van Goethem die eerder wel nog Tobias Tanger de baas was 
geweest in een vergelijkbare situatie. Een 4-0 eindstand was een bittere pil voor 
alle Genhoutenaren. Caesar mocht feest vieren. Zij winnen dit seizoen beide 
derby's. GSV'28 heeft nu 15 punten uit 15 wedstrijden en staat maar nét boven de 
streep van de nacompetitie plekken. Resultaten zijn dus nodig in de eerstvolgende 
wedstrijden. Te beginnen zondag tegen Eijsden van oud-trainer Josh Vanderlyde. 
GSV’28 4 - SVM 4     5-2 
Sittard VR1 - GSV’28 VR1    0-2 
Wedstrijden GSV’28 35+1 in Geleen   3-0 / 0-1 / 0-0 / 1-4 
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Wedstrijden GSV’28 35+2 in Ulestraten   5-1 / 2-0 / 2-1 / 3-1 
Wedstrijden GSV’28 VR30+ in Genhout   0-4 / 3-0 
 
Programma senioren 
Vrij 1 apr. 19:30 uur De Ster VR1 - GSV’28 VR1 
Za 2 apr. 17:00 uur GSV’28 Veteranen - Geulsche Boys Veteranen 
  20:30 uur GSV’28 1 zaal - Zulise Reccom 1 
Zo 3 apr. 10:00 uur GSV’28 VR1 - RKMVC VR1 
  10:30 uur Neerbeek 4 - GSV’28 4 
  14:30 uur GSV’28 1 - Eijsden 1 
 
Uitslagen jeugd 
S'mmert/GSV'28 JO15-2 - Schaesberg JO15-1  2-7 
RKSVB/V’daal JO13-1 - GSV'28/S'mmert JO13-1 3-0 
S’club Jekerdal JO12-1 - S'mmert/GSV'28 JO12-1 7-0 
 
Programma jeugd 
Za 2 apr. 08:45 uur Walram JO8-2 - GSV'28/S'mmert JO8-1 
  09:00 uur Wedstrijden GSV'28/S'mmert JO7-2 in Nuth 
  09:30 uur Wedstrijden S'mmert/GSV'28 JO7-1 in Schimmert 
  09:30 uur RKASV JO9-2 - S'mmert/GSV'28 JO9-1 
  10:00 uur S'mmert/GSV'28 JO10-1 - Slekker Boys JO10-1 
  10:00 uur S'mmert/GSV'28 JO12-1 - Kerkrade-West JO12-2 
  10:15 uur Krijtland JO11-1 - S'mmert/GSV'28 JO11-1 
  11:30 uur GSV'28/S'mmert JO13-1 - DVO JO13-1 
  12:00 uur Passart-VKC JO15-1 - S'mmert/GSV'28 JO15-1 
  13:00 uur Geuldal JO15-1JM - S'mmert/GSV'28 JO15-2 
  13:30 uur GSV'28/S'mmert JO17-1 - Kerkrade-West JO17-2 
 
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! 
 
EVENEMENTEN 
16 april  Paas jeugdvoetbal festival 
26 april  Vrijwilligersavond 
02 mei  Ledenavond “GSV’28 na corona” 
21 mei  John Brands Veteranentoernooi 
03 t/m 05 juni Feestweekend GSV’28 
11-12 juni Seizoensafsluiting jeugdafdeling 


