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57e JAARGANG NO.27                                                 vrijdag 3 december 2021  
 
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: Een gouden zadel maakt van een ezel  

                                               nog geen paard.      

 
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. 

 
DONATEURSAKTIE FANFARE ST. ANTONIUS 

Langs deze weg willen wij alle bewoners van Genhout, Kelmond en Geverik 
hartelijk danken voor hun donatie. Jullie hebben een vrije gave overgemaakt via 
de bank of een enveloppe bij een van de bestuursleden afgegeven. 
Nogmaals hartelijk dank! 
 
Bestuur, leden en dirigent 

Fanfare St. Antonius 

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  DEC.  T/M   ZONDAG 12  DEC. 2021 
 
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 dec.:  2e zondag van de Advent. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Intenties: Pater Op ´t Veld s.m.m.; 
                               Burney van Haaren-Oetomo. 
Zondag  12 dec.:  3e zondag van de Advent. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                               Intenties: uit dankbaarheid; Burney van Haaren-Oetomo 
                               en voor de genezing van een zieke. 
 
Weekdienst van   27 nov.  t/m   3 dec.:  Kapelaan Stefan 
                                4 dec.  t/m 12 dec.:  Kapelaan Charles 
 
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. 
 
DOOPSEL 
Op zondag 28 november is in onze kerk gedoopt: Mira Fijen. 
Dochtertje van Claire en Gilian Fijen-van Maris. 
Zij wonen in Geleen, Stresemannstraat 17. 
 
“Een kindje is de allergrootste schat op aarde, 
  Een kindje is een wonder, een mens kan niet zonder”. 
 
OVERLEDEN 
Frans Zaicsek                                  *  9-11-1958         †  19-11-2021 
Geboren te Spaubeek. Frans was getrouwd met Sandra de Haan. Jarenlang 
wonen ze aan de Hoogeboom. Ze kregen drie kinderen. Frans was een man van 
weinig woorden. Hij stond altijd klaar voor zijn gezin en de hond. Vaak stond hij 
aan de zijlijn bij GSV als een van zijn zonen aan het voetballen was. 
Een zeer fervent (oud) politieman. Op zijn gedachtenisprentje lezen we: 

Wij onthouden jou zonder woorden 
In de stilte van elk moment 

Wij zijn jou verloren 
Maar weten dat jij nog dicht bij ons bent. 

 
Heer geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem.  
Dat hij ruste in vrede. 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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ADVENTSTIJD IS GEEN HERHALING 
 
De tijd gaat zo snel voorbij.  
Vorig jaar zijn we eind november met advent begonnen.  
Dit jaar ook. Is deze adventstijd een herhaling van vorig jaar? 
 
Nee. Elke Adventstijd heeft iets eigens, iets nieuws. 
Twee jaar geleden hebben we misschien  
advent gevierd met onze ouders, man, vrouw, nog in leven. 
Dit jaar zijn ze misschien overleden.  
De situatie waarin wij ons bevinden  
heeft een grote invloed op ons  
om de adventstijd dit jaar te beleven.   
 
Wat er volgend jaar gaat gebeuren weten we niet. 
Daarom is de boodschap van het evangelie belangrijk: 
“Wees waakzaam en bid onophoudelijk 
 om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan  
en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen”.  
 
Deze boodschap is niet om ons bang of nerveus te maken.  
Integendeel het evangelie van vandaag herinnert ons eraan  
dat we onze voorbereiding op die dag moeten vullen  
met nuttige activiteiten.  
We zijn geroepen om te bidden. 
Bidden is hier niet in de zin van het bidden 
van het Onze Vader of het Wees gegroet"  
of elke ochtend naar de kerk komen,  
knielend voor het altaar of voor het kruis van Jezus. 
 
Bidden gaat hier in de zin van 
jouw hele persoon tot God richten:  
jouw dankbaarheid, de kleine wonderen in jouw leven,  
jouw geduld, jouw uitdagingen en moeilijkheden van het leven,  
jouw relaties met familie en anderen,  
jouw diepste vertrouwen in het leven. 
 
Hoe je dat alles plaatst binnen jouw relatie met God.  
Dat is jouw gebed, ons gebed.  
Door zo te bidden,  
kan ons wachten op de komst van Jezus Christus  
voor ons redding brengen. 
 
Kapelaan Stefan, s.m.m. 
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Weet u dat 

• onze parochie een eigen website heeft?  alpedugenhout.nl/parochie-
sint-hubertus-genhout  

• u op de homepage [startpagina] veel actuele informatie vindt, zoals 
informatie over de [wekelijkse] kerkdiensten en over de bereikbaarheid / 
weekdiensten van de kapelaans? 

• u onder de knop Laatste nieuws algemene informatie vindt bijvoorbeeld 
over de corona maatregelen in de kerk? 

• u op de website informatie vindt over pastoraal team, kerkbestuur en 
werkgroepen? 

• u op de website informatie vindt over de sacramenten zoals doopsel, 
communie en vormsel? 

• u op de website een en ander over de geschiedenis van de parochie kunt 
lezen? 

• u onder de knop Financiële zaken de tarieven van de grafhuur en de 
kerkdiensten vindt alsook het reglement van de begraafplaats, de 
grafakte en aanverwante documenten? 

• u onder de knop Oos Nuuts wekelijks het nieuwe parochieblad vindt? 

• u onder de knop Contact naast de contactgegevens ook een mailformulier 
vindt? 

• u onder de knop Cluster G-H-S de ontwikkelingen kunt volgen met 
betrekking tot de vorming van het parochiecluster Genhout-Hulsberg-
Schimmert? 

Zoals u ziet is er op de website van de parochie veel actuele en interessante 
informatie te vinden. Een bezoek aan de website is zeker de moeite waard.  
Zo blijft u op de hoogte van alles aangaande onze parochie. 
 

 

 

 

WEBSITE 

PAROCHIE SINT HUBERTUS 
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Op naar 100 jaar Toneelvereniging  

Ons Genoegen!  

 

Beste Genhoutenaren, 

In september lieten we jullie al weten dat we in 2022 ons 
100-jarig jubileum vieren. Met een loterij en online aankondiging van ons 
jubileumprogramma gingen we 18 september van start. Langs deze weg willen we 
nogmaals iedereen bedanken die ons met de aankoop van lootjes gesteund heeft 
en de prijswinnaars feliciteren. Ook werd 18 september de kaartverkoop van 80 
DAAG gestart.   

Toneel, muziek en dans komen samen tijdens 80 DAAG. Een spektakel, waarmee 
we 8 jaar na De Inspecteur terugkeren naar bovenste hoeve Printhagen! Het wordt 
een evenement dat volledig is aangekleed in een 19e eeuws Engelse upperclass 
stijl, van binnenkomst tot afterparty. 50 toneelspelers uit Genhout en omstreken en 
een muzikaal gezelschap zorgen van 15 t/m 19 september 2022 voor een 
theaterbeleving die u nooit meer zult vergeten. In een heuse circustent pakken we 
uit met een voorstelling vol met magie, prachtige decors en geweldige kostuums 
die je terug gaat voeren naar de tijden van Jules Verne. Heeft u zin er een heel 
avondje uit van te maken, combineer dan 80 DAAG met een geweldig theaterdiner 
vooraf. Natuurlijk is er ook nog voldoende gelegenheid om met onze spelers na te 
praten op de afterparty. Wilt u erg graag bij zijn? Wacht dan niet te lang en koop 
uw kaartjes via onze website www.80DAAG.nl.  

 

Ook omdat de feestdagen eraan komen, hebben we er weer iets speciaals van 
gemaakt! Wil je jouw partner, je ouders, je vrienden of wie dan ook een leuk en 
origineel cadeau geven? Denk dan eens aan ons 80 DAAG theater of 
dinerarrangement en bestel onze cadeaubon waarmee de ontvanger zelf een 
avond 80 DAAG naar keuze kan reserveren.  

Wij doen er voor de feestdagen nog een exclusieve fles 80 DAAG wijn bij!  

http://www.80daag.nl/
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Hiervoor kunt u ook terecht op onze site. Wij zorgen ervoor dat het uiterlijk  
19 december bij u bezorgd wordt. 
Noteer ook 19 maart 2022 met dikke letters in de agenda want dit is de datum 
waarop we ons jubileumjaar 2022 lanceren met SORRY VOOR DE KREKELS. 
Voor iedereen die al kaarten heeft gekocht, deze blijven uiteraard geldig.  
Wij verheugen ons erop om jullie te mogen verwelkomen op onze openingsavond 
én bij onze voorstellingen!  

Leden en bestuur van Toneelvereniging Ons Genoegen 

 
RECTIFICATIE: in de vorige editie van Oos Nuuts riepen we op voor spullen voor 
ons naaiatelier. Hierin hebben we per ongeluk het foute emailadres vermeldt. Dit 
moet zijn info@toneelverenigingonsgenoegen.nl.  
 

 

 

 

mailto:info@toneelverenigingonsgenoegen.nl
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AGENDA 
2021 
 
 
2022 
  7 jan    - 19.11 - Groate Zitting   CV de Sjravelaire 
  8 jan   - 14.11 - Jeugzitting  CV de Sjravelaire 
  9 jan    - 11.11 - GSV'28 Tentzitting 
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 
 
 
GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
GSV’28 2 - Sportclub Susteren 2   0-4 
Spaubeek 5 - GSV’28 4     2-6 
GSV’28 1 zaal - ZVV de Metro 1   5-4 
 
CORONA-UPDATE 
Komende weekend is er geen regulier programma voor de A-categorie (1e en 2e 
elftal mannen) en zaalvoetbal. Het programma van de B-categorie gaat vooralsnog 
wel door. Dit alles is het gevolg van de nieuwe coronaregels waarbij sportvelden 
vanaf 17:00u gesloten zijn en daardoor veel trainingen niet plaats kunnen vinden. 
De KNVB is nog in gesprek met het kabinet om deze tijd te verschuiven naar 
20:00u. Aan de hand van de uitkomst van dit gesprek bepaalt de KNVB wat er met 
de rest van de competities gaat gebeuren. Dit is ten tijde van het schrijven van dit 
bericht nog niet bekend.  
 
Programma senioren 
Zo. 5 dec. 10:00 uur GSV’28 4 - Schimmert 3 
  12:15 uur Woander Forest VR1 - GSV’28 VR1   
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Uitslagen jeugd  
S’mmert/GSV’28 JO17-1 - S’club Jekerdal JO17-3 2-0 
Keer JO15-1 - GSV’28/S’mmert JO15-1   3-7 
De Leeuw JO15-1JM - GSV’28/S’mmert JO15-2 16-0 
S’mmert/GSV’28 JO13-1 - RKHBS JO13-1  5-0 
 
Programma jeugd 
Za 4 dec.  09:00 uur Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-1 in Elsloo 
  09:00 uur Neerbeek JO8-1 - S’mmert/GSV’28 JO8-1 
  09:15 uur RKUVC JO9-1 - S’mmert/GSV’28 JO9-1 
  09:30 uur S’mmert/GSV’28 JO11-1 - Krijtland JO11-2 
  09:30 uur S’mmert/GSV’28 JO10-1 - VV Born JO10-1 
  09:45 uur Wedstrijden GSV’28/S’mmert JO7-2 in H’nsbroek 
  11:00 uur S’mmert/GSV’28 JO12-1 - Heer JO12-2 

11:30 uur GSV’28/S’mmert JO15-2 - UOW’02 JO15-1 
  11:30 uur BMR/SNC’14 JO17-1 - S’mmert/GSV’28 JO17-1 
  11:30 uur Schaesberg JO13-2 - S’mmert/GSV’28 JO13-1 
  13:30 uur GSV’28/S’mmert JO15-1 - SV Geuldal JO15-1JM 
 
CORONAMAATREGELEN BIJ GSV’28 
Tot en met zondag 19 december is het Jean Nijsten Sportpark slechts toegankelijk 
voor spelers, staf en bestuursleden, vanaf 17:00u is het sportpark zelfs helemaal 
gesloten. Publiek is niet toegestaan tijdens wedstrijden en trainingen, met 
uitzondering van de rij-ouders. Voor de mensen die wel op het sportpark mogen 
komen, geldt dat zij een coronatoegangsbewijs moeten kunnen laten zien als ze 
de kantine en/of kleedlokalen willen betreden. 
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! 
Kijk voor de meest recente informatie op www.gsv28.nl!  
 

 

http://www.gsv28.nl/
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