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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 06-51773235
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 zwerver is een mens die onderweg thuis is.
Lieve gemeenschap
Wij willen iedereen bedanken voor de steun vertrouwen en
de gezellige tijd van de afgelopen jaren.
Tevens willen wij Mitchel en Lisa veel succes wensen met hun
nieuwe uitdaging.
Veel liefs
Rini en Peter
Tref. Oos Dörp
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 2 FEB T/M ZONDAG 9 FEBR 2020
Telefoonnummers: pastorie Genhout:
046-4371361
pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Zondag 2 februari: Vierde zondag door het jaar, Maria Lichtmis
9.30 uur: Hoogmis opgeluisterd door Gem. Kerkelijk Zangkoor.
Intenties: overleden ouders Franssen-Merckelbagh,
Meenh Gorissen-Spronk.
Na de Hoogmis : Uitdeling van de Blasiuszegen.
Zondag 9 februari: Vijfde zondag door het jaar,Opdracht van de Heer
9.30 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Gem. Kerkelijke Zangkoor
Intenties: Gerda Sproncken-Frissen als zeswekendienst
Echtpaar Meens-Laminon ( gestichte jaardienst);
Annie-Franssen-Brouns (jaardienst); Meenh Gorissen-Spronk
LITURGIE VAN HET WEEKEND
De Heer die gij verwacht, treedt zijn heiligdom binnen.
Jezus wordt door zijn ouders in de tempel opgedragen en er door Simeon en
Hanna als Messias herkend.
MARIA LICHTMIS OP ZONDAG
Dit feest wordt gevierd precies 40 dagen na de
geboorte van Jezus. Er wordt al over
gesproken op het einde van de vierde eeuw.
In de traditie van de oosterse kerken heeft dit
feest altijd “ontmoeting” geheten.
In de westerse kerk kreeg het op den duur de
naam “Maria Lichtmis” en deze naam behield
het tot de Liturgievernieuwing van het Tweede
Vaticaans Concilie.
Maar die naam geeft de inhoud niet volledig
weer.
Ontmoeting en licht daar gaat het om.
De grijze Simeon, beeld van het lange wachten
van Israël, krijgt eindelijk het Kind in handen als
het in de tempel aan de Enige wordt opgedragen.
De Nederlandse naam Lichtmis herinnert met name aan de lichtprocessie, die
vanouds op deze dag gehouden wordt.
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ZIEKENCOMMUNIE
e

Als U de H. Communie wilt ontvangen op de 1 vrijdag van de maand of als u
ziekenbezoek van Pastoor of kapelaans op prijs stelt, kunt U dat doorgeven bij
Liesbeth Limpens 046-4376417.
MISDIENAARS
zondag 2 februari 09.30 uur Milou Kubben
zondag 9 februari 09.30 uur Reneé Tijssen Hannah Tijssen
zondag 16 februari 09.30 uur Mirthe Vonhögen
Thea 4376311 of 0683656519
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SJRAVELNUUTS
SENIORENMIDDIG
Aansjtaonde zaoterdig 1 fibberwarie 2020 vúngk de tjwaede edisie
van ózze Seniorenmiddig plaats in Gemeinsjapshoes ’t Trefpunt.
Vanaaf 13.00 oer is de zaal geäöpend. ’t Program besjtaonde oet
buuteredners, dansgroepe en muzikale artieste zal sjtarte rond de
klok van 14.00 oer. Auch ós eige Sjnakefanfaar is d’rbie óm ’t program muzikaal te
omlieste .Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar bij Ron Smeets 046 4362269.
NONNEVOTTE EXPRESS
De nonnevotte-express is aafgelaupe zaoterdig alle stations in Genhout veurbie
gegange en de kinger höbbe genaote van ein welverdeend breudje knakwoosj.
Waort geer neet thoes? Neet getreurd. Ger kint nog naobesjtille (4 nonnevotte veur
€5) op de volgende twieë meneere:
1. Lever ‘t besjtilformulier (of ugge naam, uch adres en ‘t gewunsjte aantal tuute)
én ‘t bedraag in ein envelop in op Hubertussjtraot 49.
2. Óf digitaal: sjtuur ein berichske mit ugge naam, uch adres en ‘t gewunsjte aantal
tuute nonnevotte nao 06-55518497, dan ontvink ger van os ein betaalverzeuk
woomit ger ‘t bedraag kènt voldoon.
Oeterlijke inlever/app datum is woonsdig 29 januari 2020. Veer zörge dat de
nonnevotte op zaoterdig 15 februari bie uch thoes waere bezörg!
RECEPTIE CV DE SJRAVELAIRE
Volgende waek zaoterdig is ’t alweer tied veur ein van de hwaogtepunte van ós
Sjravelsezoen: ózze Receptie veur Prins Stan II en Jeugprins Jasper II. Ger krieg
auch de gelegenheid om jubilaris René Vroemen te fellicitere mèt zien jubileum:
2x11 jaor Ceremoniemeister van ós vereiniging. Zo wie gebruukelik is ‘r tössje
19.00 en 20.00 oer (extra) ruumte veur de luu van Genhout om alvas veur de
drökte oet langs te komme. G’r zeet natuurlik de ganse aovend vanaaf 19.00 oer
van harte welkom in Gemeinsjapshoes ’t Trefpunt. Nao aaflaup van de receptie
boeve v’r nog ’n sjwaon fjaeske mèt ós Prinsebal.
GRAOTE OPTOCH
Zóndig 16 fibberwarie trök de Graote Optoch door de Genhouter sjtraote. Veur ós
Prinse en natuurlik jekerein dae de carnaval in ’t Sjravelriek ’n werm hart toedreug
ein van de sjiekste daag van ’t sezoen. Moch g’r dae daag in de middig ’t dörp in of
oet wille, haut d’r dan estebleef raekening mèt dat de pelisie vanaaf 13.00 oer alle
toegangswaeg nao Graot Genhout (Graotgenhoutersjtraot, Printhagen en
Hubertussjtraot en alle aangrensende sjtraote) aafsluut veur gemotoriseerd
verkjaer.
Good, v’r höbbe weer genog gewauweld, v’r gaon weer gauw wier Sjravele!
Geheimsjriever CV de Sjravelaire
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Genhout januari 2020
Op zaoterdig 8 februari 2020 houwte veer weer ein gewéldige
Prinsereceptie veur oze groate Prins Stan II (Stan Tijssen)
en oze Jeugprins Jasper II (Jasper Kusters).
Auch krieg geer gelegenheid óm óze jubilaris ein héndje te
gaeve:
Rene Vroemen 2 x11Ceremonie meister
Dees receptie weurt gehouwte in zaal Gasterie Genhout Treft,
Pastoor Lippertsplein 1 in Genhout-Baek.
Veer beginne om 20.11 oer en v’r sjije om 22.33 oer oet.
Nao aafloup van de receptie begint
‘t Prinsebal veur Stan II en Jasper II.
Dat veer Uch natuurlik hièl gaer zeen kómme, wèt d’r waal.
Houpelik tot 8 februari,
Besjtuur en lede van CV de Sjravelaire
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ACTIVITEITEN IN 2020
31 januari 11-13.30 uur lunchlezing “Henri Jonas” in ’t Weverke Schimmert
01 februari
Seniorenmiddig CV de Sjravelaire
08 februari
Prinsereceptie CV de Sjravelaire
16 februari
Graote Optoch door de Genhouter sjtraote
14 maart
Galaconcert Fanfare St. Antonius aanvang: 19.30 uur Asta
Theater Beek m.m.v. o.a Pascal Pittie en Daphne Ramakers
15 maart 14 uur Opening expositie schilder Willem van Konijnenburg, lid van de
Meerssense school in Sint-Hubertuskerk
17 maart 20 uur Lezing Charles Eyck
Gemeinschapshoes Bie Oss Schimmert
22 maart
KUNSTCONCERT
28 & 29 maart en
3,4 & 5 april
Toneeluitvoeringen door Toneelvereniging Ons Genoegen
19 april 14 uur Lezing over het leven en werk van schilder Willem van
Konijnenburg door kenner en verzamelaar Bas van de Klundert
in Gasterie Genhout Treft
4 mei 14 uur Lezing Charles Eyck
Gasterie Genhout Treft
11 mei 14 uur Lezing Joep Nicolas, glansrijk glazenier
Gasterie Genhout Treft
18 mei 14 uur Lezing Charles Vos, bourgondisch beeldhouwer
Gasterie Genhout Treft
25 mei 14 uur Lezing Henri Jonas, schilder van de Limburgse school Gasterie
Genhout Treft
15 november 14.30 uur Belcanto concert met Italiaanse aria's door Carla
Maffioletti en Jutta Böhnert
Sint-Hubertuskerk
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GSV’28 NIEUWS
Uitslagen senioren
Sporting Heerlen 1 - GSV’28 1
2-0
Sporting Heerlen heeft afgelopen zondag een einde gemaakt aan de ongeslagen
series van 8 opeenvolgende competitiewedstrijden (dit seizoen) en 8
opeenvolgende uitwedstrijden in de competitie. De Heerlenaren, middenmoter met
de potentie om mee te draaien in het linker rijtje, troefden onze rood-witten op alle
vlakken af, ondanks dat men aangaf 6 vaste waarden te missen. GSV’28 oogde
mak. Verrassend, want de ploeg van Bart Meulenberg had haar medekoppositie te
verdedigen. De wedstrijd startte met twee dotten van kansen in de eerste 3
minuten. Eerst was het Dylano van Dijk die oog in oog met Randy van Goethem de
onderkant van de lat trof, daarna was de inzet van Tim Booten ‘te lief’ om de
Sporting Heerlen-defensie te verschalken. Sporting Heerlen stak duidelijk meer
energie in de wedstrijd en drukte GSV’28 op eigen helft. Binnen de eerste 10
e
minuten kreeg de thuisploeg al 4 hoekschoppen. In de 13 minuut kwam de
verdiende openingstreffer op het scorebord. Een mooie actie van spits Dylano van
Dijk was de GSV-defensie te machtig. De aanvaller passeerde 2 verdedigers en
e
e
schoot hard vanuit de 2 lijn raak. Het vervolg van de 1 helft was niet best. Beide
ploegen worstelden en konden maar weinig kansen creëren. Er kwam een
sprankeltje hoop voor ons vlaggenschip toen Maikel de Groot zijn eerste kans
kreeg. Zijn inzet raakte de paal. Enkele minuten later leek GSV’28 te scoren uit
een hoekschop, maar scheidsrechter Linke keurde het doelpunt terecht af wegens
obstructie van de doelman in het 5-metergebied. GSV’28 moest zo genoegen
e
nemen met een 1-0 achterstand en wist dat het in de 2 helft meer moest brengen
e
e
om de koppositie in de 2 klasse G niet te verspelen. Net als in de 1 helft was de
eerste grote kans direct voor Sporting Heerlen. Een niet te missen kopkans ging
naast, waardoor onze mannen nog mochten hopen op een resultaat. GSV’28 ging
e
zoeken naar de gelijkmaker, speelde het grootste deel van de 2 helft wel op de
helft van de Heerlenaren, maar werden amper gevaarlijk. Het is niet voor niets dat
Sporting Heerlen al 7 keer de nul hield dit seizoen. De defensie leek niet te kraken.
Een kwartier voor tijd kreeg GSV’28 nog twee grote kansen. Een goede actie van
Tim Booten werd niet opgewaardeerd tot doelpunt door Maikel de Groot en invaller
Menno Aarts. Even later kwam ‘stormram’ Bas Dullens ook een teenlengte te kort.
Trainer Meulenberg ging risico’s nemen en zag zijn ploeg een nieuwe fout maken
e
die de genade klap inluidde. Plaag Dylano van Dijk maakte net als in de 1 helft
opnieuw een fraaie actie waarmee hij verschillende GSV-ers het bos instuurde en
bleef oog in oog met Van Goethem ijskoud: 2-0. GSV’28 leek in de absolute
slotfase wel nog een aansluitingstreffer te maken, maar de bal raakte paal, lat en
de (reserve)doelman. Het bleef 2-0. Een verdiende uitslag. Sporting Heerlen sluit
e
e
zo aan bij de top van de 2 klasse G. GSV’28 zakte van gedeeld 1 naar de
e
e
gedeeld 3 (5 op basis van doelsaldo) plaats. Volgende week zal het beter moeten
en mag onderschatting geen rol spelen tegen hekkensluiter Haelen.
S.V. Argo 3 - GSV’28 3
0-2
Brunssum 4 - GSV’28 4
1-5
ZVV Zitterd 3 - GSV’28 1 zaal
3-3
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Programma senioren
Zo 02-02
10:00 uur
10:30 uur
12:00 uur
14:30 uur

GSV’28 3 - RKVV Neerbeek 3
Walram 3 - GSV’28 4
GSV’28 2 - FC Hoensbroek 2
GSV’28 1 - Haelen 1

Programma jeugd
Za 01-02
09:00 uur
09:15 uur
09:15 uur
09:30 uur
10:00 uur
10:00 uur
10:30 uur
12:00 uur
12:00 uur
12:15 uur
14:30 uur

RKVVL/P’laris JO7-1/2 - S’mmert/GSV’28 JO7-1/2
S’mmert/GSV’28 JO8-2 - SCG JO8-1
S’mmert/GSV’28 JO9-1 - RKHSV JO9-1
Caesar JO8-2 - S’mmert/GSV’28 JO8-1
GSV’28/ S’mmert JO10-1 - Geleen-Zuid JO10-2
GSV’28/ S’mmert JO13-2 - UOW’02 JO13-2G
Kerkrade West JO12-3 - S’mmert/GSV’28 JO12-1
GSV’28/ S’mmert JO13-1 - Hoensbroek JO13-1
BMR/SNC’14 JO15-1 - S’mmert/GSV’28 JO15-1
S’mmert/GSV’28 JO17-2 - RVU/Meerssen JO17-2
S’mmert/GSV’28 JO17-1 - Sclub Leeuwen JO17-1

LUNCH MET KIENEN VOOR DE GENHOUTER SENIOREN
Ook dit jaar organiseert GSV’28 weer een morgen voor de Genhouter senioren en
wel op zaterdag 29 februari. Het programma van deze morgen ziet er als volgt uit:
10:00 uur
Ontvangst in de kantine van GSV’28 met koffie/thee en vlaai.
10:30 uur
Aanvang kienen. Er zullen een aantal rondes gespeeld worden,
met diverse prijzen, Tussen de rondes door zullen pauzes ingelast
worden waarin de gelegenheid bestaat om de benen te strekken of
een drankje te nuttigen.
13:00 uur
Iedere deelnemer wordt een lunch aangeboden met koffie, thee en
sap.
14:00 uur
Einde van het evenement.
Voor deelname aan deze activiteit wordt een bijdrage gevraagd van slechts €8,00.
In dit bedrag zijn de kienkaarten inbegrepen. Voor leden van de club van 50 en hun
partner is deze morgen gratis. Buiten dit bedrag hoeft u alleen de overige
consumpties te betalen. De betaling kan bij de entree op 29 februari. In totaal
kunnen we 70 mensen ontvangen. Dus meldt u zich bijtijds aan want vol=vol!
U kunt zich aanmelden via het emailadres ‘info@gsv28.nl’ met vermelding van uw
gegevens. Ook kunt u zich aanmelden bij Huub Swelsen op adres ‘Op den
Hoogen Boom 26’ of via telefoonnummer 046-4280376. De aanmelding dient
uiterlijk woensdag 26 februari te geschieden.
Activiteiten
Vr 14-02
Za 29-02
Za 14-03
Vr 03-04
Vr 05-06 t/m Zo 07-06
Vr 12-06 t/m Zo 14-06

Carnavalsavond
Kienen voor senioren
NL-doet
Mega Piratenfestijn: GSV zingt Hazes
Jeugdkamp
Feestweekend
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