OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op: oosnuuts@gmail.com
:

58e JAARGANG NO.02

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts
vrijdag 14 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: Wie niet tevreden is met wat hij heeft,
zal ook niet tevreden zijn met wat hij krijgt.
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.
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 16 JAN. 2022 T/M ZONDAG 23 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 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).
Zondag 23 jan.: 3e zondag door het jaar.
10.00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z.
Intenties: Gerardien Frissen-Houben als zeswekendienst;
André Voncken (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 8 jan. t/m 14 jan.: Kapelaan Charles
15 jan. t/m 21 jan.: Kapelaan Stefan
OVERLEDEN
Gerardien Frissen-Houben
* 1-6-1930
† 9-12-2021
Precies 8 maanden na de dood van haar man Harie is zij overleden.
Op haar gedachtenisprentje lezen we:
Es ste van alle weag die ste bewandeld hubs de route neet mjè wèts
Dat ste ummer mjè oet henj mos geave auch al hub ste ’t nog zwao stevig vas
Dan is same zeen en leefde kriege ’t meis deerbare dat ste hubs.
Hub Goossens
* 18-7-1934
† 13-12-2021
Hub was getrouwd met Bellie Nicolaes. Ze woonden lang in de
Kleingenhouterstraat,kregen 3 kinderen.
Hub was een van de eerste vrijwillige molenaars in Limburg.
Jarenlang heeft hij onze molen in beweging gehouden. Vele communicantjes
hebben genoten van zijn uitleg. In mei 2020 overleed zijn echtgenote.
Ons medeleven gaat uit naar beide families.
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HET LICHT VOOR 2022
Op de eerste plaats wil ik beginnen met u allen het
allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar.
Mogen we gezegend worden met een goede
gezondheid, veel liefde en vriendschap en dat in dit jaar
ons parochiegebeuren weer kan verlopen zoals we
gewend zijn.
Ondanks alle beperkingen, zijn de vieringen in de kerk
rondom Kerstmis en Nieuwjaar toch goed gegaan.
Veel dank aan iedereen die er actief bij betrokken is geweest en eraan haar of
zijn bijdrage geleverd heeft.
Afgelopen weekend hebben we het feest van de doop van de Heer gevierd en
daarmee sloten wij de kersttijd liturgisch af. Met deze kerstvieringen is ons hart
nog vol van Christus die opnieuw geboren wil worden in ons hart. Het is mooi dat
de komst van Jezus gezien wordt als het schijnend licht. Net als het licht van vele
lampjes die de donkere nachten in onze huizen en onze straten verlicht.
Kerstmis zal voor ons een geestelijke voorziening geweest zijn om dit nieuwe jaar
te leven.
Het gaat er maar om te blijven geloven in het Licht dat je leven richting geeft.
Misschien proberen wij dit Licht ook door te geven aan anderen, dat dit nieuwe
jaar weer een zinvol jaar mag worden, voor u en voor mij.
Dat wens ik u allen van harte toe.
Kapelaan Charles Leta s.m.m.

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met je mooiste kleren aan
Dat is wel erg gezellig
Maar je hebt er niet veel aan
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een grote zak vol goud
Maar dat heeft weinig waarde
Als niemand van je houdt
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een lekker glaasje wijn
Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet iets beters zijn
Een nieuw jaar kun je beginnen
Met 'n heel erg mooi gedicht
Maar het beste is altijd nog:
Begin met een blij gezicht!
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DANKBETUIGING

Dank voor de ontelbare kaarten.
Dank voor alle appjes en telefoontjes.
Dank voor de bloemen voor pap en voor ons.
Dank voor de lieve woorden en steun.
Dank aan alle buren voor hun oplettendheid en aandacht.
Dank aan de mensen in t dorp voor hun praatje met pap of een bezoekje.
Dank aan de leden van t zangkoor en pater Charles voor de prachtige
opluistering van de uitvaartdienst.
Dank aan allemaal voor de mooie verzorging van de H. Mis.
De 6-wekendienst wordt gehouden op zondag 16 januari 2022 om
10.00 uur in de St. Hubertuskerk in Genhout.
Familie Vonken, Annemie, Marij en Netty

THE FOUR VOICES UIT SCHINNEN
Aanstaande zondag 16 januari is de eerste vriendenviering van dit jaar 2022 in
onze Sint Hubertuskerk. De viering wordt vocaal en muzikaal opgeluisterd door
The Four Voices uit Schinnen. De groep bestaat uit drie zangeressen [Andrea
Hautvast; Céline Backus; Juliette Pilon] en één zanger [Luc Reijmers]. Zij worden
begeleid door Ward Vlasveld [toetsenist/ dirigent], Marcel Zautsen [drummer] en
Floor Vlasveld [saxofoniste].
De meeste leden van The Four Voices zijn lid van het Schinnens zangkoor Per
Cantare. Zij hebben zich op een gegeven moment in de achterliggende coronatijd
samengepakt en de groep The Four Voices gevormd, uit noodzaak omdat
vanwege corona de koren – en dus ook hun koor Per Cantare – niet meer mochten
zingen [ook in de kerken niet]. Zij hebben inmiddels al een aantal malen de missen
in de kerk van Schinnen opgeluisterd en zij hebben vorig jaar ook al een keer een
vriendenviering in onze Sint Hubertuskerk opgeluisterd.
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HET NIEUWE JAAR VOOR ONZE PAROCHIE
Wat brengt het nieuwe jaar onze parochie? We zijn vanaf Pasen 2021 samen op
weg gegaan met de parochies van Hulsberg en Schimmert, om per 1 juli van dit
nieuwe jaar tot een kleine federatie te komen. De parochies van Nuth,
Wijnandsrade en Vaesrade hebben al per 16 okt. 2021 een kleine federatie
gevormd: Meerkerk, en het is de bedoeling dat we over een aantal jaren met zijn
zessen een grote federatie gaan vormen. Ik ben per 1 oktober administrator
geworden van de parochies van Schimmert en Genhout, en word in het nieuwe
jaar ook jullie pastoor. Samen met de twee kapelaans, Charles en Stefan, vorm ik
het pastorale team. Jullie zullen de pastoor moeten delen met de twee andere
parochies. Maar we moeten dit niet negatief bezien: samen moeten we er aan
werken om een parochiegemeenschap te vormen, iedereen kan zijn of haar
steentje bijdragen, als broers en zussen van elkaar met de ene Vader in de hemel.
De pastoor en de kapelaans vormen niet alleen de parochie, parochie zijn we
samen, en dan is het niet zo erg de persoon van de pastoor te moeten delen met
anderen. Per slot van rekening leert Jezus ons ook steeds om te delen met elkaar.
Behalve onze parochiegemeenschap en ons mooie kerkgebouw moeten we ook
onze verenigingen overeind houden in deze moeilijke tijden, ook als er wellicht dit
jaar wederom geen carnaval gevierd kan worden, de fanfares en koren voorlopig
niet mogen optreden, en men geen activiteiten kan organiseren met de
verenigingen. Alleen samen kunnen we deze moeilijke periode doorkomen en onze
gemeenschap in Genhout levend houden.
Dat wens ik ons toe voor het nieuwe jaar: samen werken aan de opbouw van onze
parochiegemeenschap!
Pastoor George Dölle
Mede namens de kapelaans Charles Leta en Stefan Musanai
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SJRAVELNUUTS
Oproop Sjravelkezèt 2022
Ondanks dat 't Carnavalssezoen grotendeils aafgelasj is en nog neet duudelik is
welke aktiviteite waal kènne plaats vènge, is ôzze redaktie vasberaoje om ûch
weer te laote lache en geniete van de Sjravelkezèt. 't Zal dit jaor weer 'n
biezönjere edisie waere, woo in v'r met name väöl sjieke momente van vreuger
zichbaar wille make mèt foto's en anekdotes.
V'r kinne ûch hulp altied good gebroeke, want geer maakt jeker jaor weer de
meis hilarische momente mèt. Höb g'r dus 'n foto en verhäölke van vreuger oet
de auw dwaos? Sjtuur deze dan nao krantsjravelaire@gmail.com en wae wèt
maakse auch nog kans op sjieke prieze. Uiteraard is 't auch weer meugelik om
sjtökskes (biev. Raojfoto's) in te sjture euver van alles en nog get wat aafgelaupe
jaor in Genhout gebeurde. Alle leuke inpoet is van harte welkom. Alvas bedank!
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BURGERINITIATIEF GENHOUT
Beste inwoners van Genhout,
Allereerst willen wij u een gelukkig en gezond 2022 toewensen. Hopelijk wordt
het nieuwe jaar voor iedereen opener en toegankelijker en kunnen we weer terug
naar het “normaal”.
Wij als Burgerinitiatief Genhout zullen alles in het werk stellen om onze
gemeenschap Genhout, na Corona, nieuw elan en levendigheid te geven door
onze bestaande projecten en hopelijk nieuwe projecten. Daarnaast blijven en zijn
onze Verenigingen en Stichtingen het “bindmiddel” van ons dorp. Wij zijn daarom
enorm verheugd dat alle Verenigingen en Stichtingen, van ons dorp, de
Dorpsvisie toejuichen en ondersteunen. Unaniem zijn zij lid geworden van onze
Coöperatie Burgerinitiatief Genhout. Hiermee vormen zij de basis voor een
stabiele pijler onder dit Burgerinitiatief.
De hoofdpijler van het Burgerinitiatief bent U. Jullie, U en wij zijn de belangrijkste
schakels in deze hoofdpijler en daarom hopen wij dan ook dat u massaal lid
wordt van onze coöperatie. Veel inwoners zijn jullie al voorgegaan en hebben
zich als lid aangemeld. Maar om een echt en hecht blok te vormen hebben wij
iedereen nodig. Meld u daarom aan als lid van Coöperatie Burgerinitiatief
Genhout. Dat kan door een mailtje te sturen naar info@genhout.nl of een briefje
met uw gegevens in de brievenbus te stoppen: Kleingenhouterstraat 21 of Op
den Hoogen Boom 10.
Gegevens die wij nodig hebben zijn: Voorletters, Naam, Adres, E-mailadres en
telefoonnummer.
Wij zullen U het komende jaar regelmatig informeren over de ontwikkelingen van
uw en onze projecten en de stand van zaken van onze Coöperatie.
Blijf gezond en tot gauw.
Bestuur Burgerinitiatief Genhout.
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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
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