OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl

:

Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

57e JAARGANG NO.14
vrijdag 30 juli 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.
REDACTIE NIEUWS
OOS NUUTS verschijnt een keer in de 2 weken. U kunt teksten, advertenties
en berichten aanleveren, de eerstvolgende keer is ivm vakantie op maandag 30
augustus en vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader bericht.
Bedankt voor uw medewerking. De redactie wenst u een fijne vakantie.

Spreuk van de week: Moeilijke vragen bestaan niet.!
Domme antwoorden wel.

EVENEMENTENKALENDER 2021
Zaterdag 18 september Op naar 100 jaar Ons Genoegen met Sorry voor de
Krekels 21.00 uur Gasterie Genhout Treft

Toneel vereniging Ons Genoegen
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 1 AUG. T/M ZONDAG 1 SEPT. 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Email: info.parochiegenhout@gmail.com
Zondag 1 aug.: achttiende zondag door het jaar.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door enkele leden van GKZ
Zondag 8 aug.: negentiende zondag door het jaar.
10:00 uur H. Mis
Zondag 15 aug.: Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en zegening van
de Kroedwusj.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door enkele leden van GKZ
Intenties: Wim Vroemen, Mia Hermens-Stassen (verjaardag),
overl. ouders Franssen-Merckelbagh en overl. familieleden.
Zondag 22 aug.: eenentwintigste zondag door het jaar.
10:00 uur H. Mis
Zondag 29 aug.: tweeëntwintigste zondag door het jaar.
10:00 uur H. Mis
Zondag 5 sept.: drieëntwintigste zondag door het jaar.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door G. K. Zangkoor
Intenties: echtpaar Pisters-Pinxt (gest.jaardienst).
Volgens de nieuwe richtlijnen van 26 juni mogen er max. 60 personen toegelaten
worden in de H. Missen. Bij klachten blijf thuis.
VAKANTIE
We wensen iedereen een zalige vakantie en
hopen dat u de komende weken gezond blijft
en veilig kunt ontspannen en genieten van al
het moois in Gods natuur en van cultuur, sport
en spel. Na een jaar van stress waarderen we
misschien meer dan ooit de gewone dingen.
Maar de 1,5 meter blijft bij het nieuwe normaal
horen.
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PETJE AF VOOR AL DIE TOPPERS.
Onze provincie Limburg wordt geteisterd
door wateroverlast. In Duitsland, België en
Oostenrijk zijn zelfs veel doden en
vermisten. Nu zijn wij in Genhout gelukkig
niet direct getroffen. Ons hart gaat uit naar
alle mensen die getroffen zijn. Wij staan stil
bij hen die have en goed hebben verloren.
We denken ook aan hen die hun meest
geliefden betreuren; aan hen die machteloos staan tegenover deze ramp. Wij
danken de hulpverleners die alles doen om mensenlevens te redden.
Deze ramp roept overal solidariteit op. Diverse oproepen tot donaties en
vrijwilligersacties hebben ons hart wakker gemaakt. Het is hartverwarmend om te
zien hoe iedereen elkaar helpt. Ik denk dat het in de eerste plaats niet gaat om
hoeveel je doet of hoeveel je geeft. Het gaat om empathie voor het leed van je
naaste; het gaat om liefde voor je medemens. Want echte liefde bezit je pas, als
het lijden van anderen je pijn doet. Dat soort liefde brandt meestal in je hart, zet je
voeten aan om uit je huis te stappen en iets voor iemand anders te doen.
Petje af voor iedereen die er, op welke manier dan ook, aan meedoet.
Jullie zijn allemaal toppers!
Kapelaan Charles Leta s.m.m..
GRATIS LEZING EN FOTO-EXPOSITIE
Thema: kwetsbaarheid, een kunst.
Het Sint-Hubertus Kunstcentrum organiseert twee inspirerende en gezellige
bijeenkomsten over kunst en kracht in een kwetsbare tijd. De levenslessen van
onze dorpelingen staan centraal in de lezing van Ingrid Henssen. Ben Wouters
verlevendigt het geheel met zijn prachtige foto-expositie.
U bent van harte welkom op donderdagmiddag 29 juli van 14:30 uur tot 16:30
uur of op vrijdagavond 30 juli van 19:00 uur tot 21:00 uur.
In de voortreffelijke ambiance van Gasterie Genhout Treft wordt u ontvangen met
gratis koffie/thee en vlaai.
In verband met de organisatie vragen wij u vriendelijk om zich aan te melden op
06-52390612 of ingrid @meditrain.nl en samen met ons de Covid-19 regels na te
leven.
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De kroedwusj.
De samenstelling is traditioneel: twee
geneeskrachtige geelbloeiende kruiden (meestal
Sint Janskruid en boerenwormkruid), twee
witbloeiende kruiden (kamille en duizendblad)
en twee granen (meestal rogge en tarwe) en
daarbij een blad van de notenboom. Notenblad
beschermt tegen blikseminslag, dacht men
vroeger. Een notenboom wordt nooit getroffen
door de bliksem, zegt het volksgeloof.
Samen vormden zij het getal zeven, want dat
was een heilig getal en deze zeven kruiden werden samengebonden met een lint
van zeven el lang!
Als er onweer in de lucht hing, werd een deel van de kroedwusj in de kachel
verbrand.
De kroedwusj is een mannelijk zelfstandig naamwoord, waarvan het eerste deel,
kroed, Limburgs is voor kruid. Het laatste stuk, wusj, is Limburgs voor een bosje.
Letterlijk betekent kroedwusj dus 'kruidenbosje'.

Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus
Wandelen langs kruisen en kapellen tijdens erfgoedweekend
Wie door Limburg rijdt, fietst of wandelt, komt ze overal tegen: kruisen en
kapellen die als kleine monumenten van vroomheid in het landschap staan.
Meer dan drieduizend zijn het er in heel Limburg. Allemaal hebben ze hun
eigen verhaal en vaak ook eigen tradities. In het kader van de Limburgse
erfgoedweekeinden biedt de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg op 14 en
15 augustus wandelingen en fietsroutes langs het klein-religieus erfgoed aan.
Tijdens dit weekeinde wordt ook het feest van Maria Tenhemelopneming
gevierd en zijn er in veel kapellen sowieso vieringen gepland. Wandelen of
fietsen langs kruisen en kapellen in de eigen regio is een mooi coronaproof
zomeruitje.
Kijk voor de routes op www.kruisenenkapellenlimburg.nl

BEDANK EDEREIN.
Veer wille, langs deze waeg, ederein bedanke, dae mêt bloome, kaarte en
gelukwunsche, hart verwermende weurd veur gezörg haet dat oos 50 Jaorig
Huweliksfiës onvergaetelik is gewore.
Hie kênne veer weer op wiejer taere.
Jan en Lenie
Cellissen-Jacobs
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SENIORENVERENIGING GENHOUT
ZOMERBARBECUE.

Beste leden.
Op Zaterdag 21 Augustus 2021 is al wederom
een activiteit van onze
SENIORENVERENIGING GENHOUT.
Wij organiseren een ZOMERBARBECUE voor
leden en niet leden.
Waar: Gasterie Genhout Treft
Aanvang: u bent welkom vanaf 15:00 uur
De kosten zijn voor LEDEN € 10,- en voor
NIET LEDEN € 15,Aanmelden met BETALING voor 13 augustus a.s. bij
• Jeanne Viehoff Past.Hutchemakerstraat 28
• Harry Maas
Printhagenstraat 8
• Mien Willems
Op den Hoogenboom 64
• Emmy Curvers Grootgenhouterstraat 102
Het bestuur hoopt U allen te begroeten op onze BARBECUE
Hopend op een zonnige dag met de gezellige klanken van ons orkest TAA DAA.
Met vriendelijke zomerse groet,
Het bestuur Seniorenbond Genhout

Aanmeldingsformulier
NAAM
..............................................................
AANTAL PERSONEN
..............................................................
LID/NIET LID (svp aankruisen wat van toepassing is).

5

6

7

Het nieuwe normaal
De lockdown is voorbij,
zeggen ze.
We kunnen langzaam terug
naar het oude normaal,
zeggen ze.
Maar vragen ‘ze’ zich ook af
of we dat wel willen?
Zo ideaal was dat oude ook niet.
Wat als we nu eens allemaal
zouden veranderen?
Als we nu eens tegen iedereen
zouden zeggen
dat we ruime afstand houden
van negatieve zaken?
dat we onze monden
niet achter maskers verbergen,
maar ze gebruiken om positieve
dingen te zeggen?
dat we onze handen
niet alleen desinfecteren,
maar ze ook uit mouwen steken
om anderen te helpen?
dat we vaker quarantainemomentjes
in ons leven inbouwen
om in stilte te bidden?
Wat als we nu eens
met z’n allen
het positiviteitsvirus
zouden verspreiden?
Zouden ‘ze’ daar dan wat van zeggen?
Of kunnen we dan eindelijk
met z’n allen bouwen
aan een nieuw normaal?
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