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58e JAARGANG NO.33                                                 vrijdag 7 oktober 2022  
 
ATTENTIE 
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, vriendelijk 
verzoek dit door te geven; familie Vanhommerig,  tel.046-4369170  

Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Huub Gorissen 06 1317 6062 
                                                         Liesbeth Limpens 06 2061 0518 
In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met de pastorie in Hulsberg 

045 405 1273 
 
Voor bestellen van H. Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72. 

 
 

 
Zeg vandaag nog iets goeds van een ander, en je steekt de zon in alle harten. 

 

 
 
 

FANFARE ST. ANTONIUS          DONATEURSAKTIE 
 

In de week van 16 t/m 23 oktober houden wij onze jaarlijkse 
donateursaktie. 

Dit jaar komen de leden, na twee jaar i.v.m. corona, weer bij u persoonlijk 
aan de deur. In Oos Nuuts van komende week ontvangt u de 
aanbevelingsbrief en enveloppe voor onze donateursaktie. 

Alvast hartelijk dank voor uw steun. 
Bestuur en leden 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 9 OKT  T/M  ZONDAG  16 OKT  2022 
 
Kapelaan Charles: 06-39431465  ch.leta@montfortanen.nl.  
Kapelaan Stefan:   06-39431473  stefanmusanai@gmail.com.   
Pastoor Dölle:        045-4051273  pastoor@h-clemens.nl  
Pastorie Hulsberg  045 405 1273  
Parochie Genhout: NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus 
Email:  info.parochiegenhout@gmail.com 
Website: www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout 
 
Zondag    9 okt.: 28e zondag door het jaar. 
                            10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Zangkoor Cosi Cantare. 
                             Intenties: overl.ouders Liebers-Voncken (jaardienst), 
                             Maria Swelsen-Geisen. 
 
Dinsdag 11 okt.: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag  16 okt.: 29e zondag door het jaar. Vriendenviering. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door ENCI-koor uit Maastricht. 
                             Intenties: Irene Halders-van Os (gest.jaardienst), 
                             Lea Schulkens en overleden familieleden, 
                             Maria Swelsen-Geisen en Jean Senden (jaardienst). 
 
Weekdienst:   1  t/m   7 oktober: kapelaan Stefan 

                        8  t/m 14 oktober: kapelaan Charles 

                      15  t/m 21 oktober: kapelaan Stefan 

 
IT’S OKE NOT TO BE OKAY! 

We weten wat de foto is; dat is een magnetron: 
handig, snel en makkelijk. Het kan eten en drinken 
warm maken, iets dat gestold is zacht doen worden, 
wat bevroren is ontdooien. En dat is maar goed. 
Want iets dat koud, gestold en bevroren is, is 
meestal niet lekker. 
Zo is het ook in je leven. Kou, bevriezing en 
dichtheid kunnen erin ontstaan. Je zit niet lekker in 
je vel. Je hart kan soms niet warm zijn. De sfeer in het huis is vlak. De communicatie 
met je vrienden of partners loopt vast.  
Door prestatiedruk, werkeisen, stijgende levenskosten, drukke afspraken, enz., zou 
je je soms niet oké voelen. En dat mag! Want niet alles hoeft goed te gaan.  
It’is oke not to be okay! 

Hoe je ermee omgaat, dat is wel belangrijk! Helaas helpt een magnetron 
mooi niet. Maar je weet in ieder geval dat wat koud is, kan worden verwarmd. Wat 
gestold is, kan zacht worden gemaakt. Wat bevroren is, kan worden ontdooid.  

http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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Het gaat ook zeker niet even snel en makkelijk als die magnetron. Maar begin maar 
misschien met het tijd nemen om met mekaar openhartig te praten over hoe je je 
voelt. Er is geen reden om je ervoor te schamen want  it’s oke not to be okay! 
 
Kapelaan Charles Leta, s.m.m 

 
‘GEEF ONS MEER GELOOF’ 

‘Geef ons meer geloof’. Dat is de vraag van de apostelen die wij afgelopen 
zondag in het evangelie geluisterd hebben. Was hun geloof niet groot genoeg? 
Nee. Het probleem is dat ze bezig zijn met andere zaken en zich niet realiseren 
dat het geloof in hun hart zit. Mensen willen altijd meer en meer aandacht, meer 
luisteren en meer respect.  Daarbij realiseren zij zich niet dat ze bij het steeds 
meer te willen al veel in hun leven hebben. En ze vergeten daarbij vaak het geloof 
te behouden dat het fundament is van hun roeping tot leerling van Jezus. Geloof 
gaat niet over cijfers, maar over het resultaat en de verandering die het teweeg 
kan brengen! 

 In de Schriften lezen we over Jezus' ongebruikelijke manier om mensen te kiezen 
als voorbeeld van een gelovige. Hij koos voor een zondige vrouw, een blinde 
bedelaar, een Samaritaan. Het zijn zondaars en ze tellen niet mee in de 
samenleving. Maar Hij koos ze uit voor ons als voorbeeld van een gelovige. En in 
het evangelie van afgelopen zondag, wordt de houding van de dienaar gebruikt 
als voorbeeld van een gelovige. Waarom wordt zijn houding door Jezus gekozen 
als een voorbeeld van het geloof voor ons? Ten eerste omdat de dienaar volledig 
loyaal is aan zijn meester.  

Deze loyaliteit maakt hem voor zijn meester betrouwbaar en vertrouwvol. Een 
geloof van deze kwaliteit maakt ons vertrouw vol voor Jezus om Zijn leerling te zijn. 
Ten tweede: de dienaar is bereid om zijn heer te dienen.  De ogen van een dienaar 
kijken altijd naar zijn meester. Elke beweging van zijn meester is een teken om de 
opdracht van zijn heer uit te voeren. Geloven als deze dienaar betekent uitzien naar 
de ander en je afvragen wat je voor de ander kunt betekenen. 
 
Tijdens een kerkelijke inburgeringscursus, zei een Afrikaanse vriend van mij dat het 
lijkt alsof God Nederland heeft verlaten. Want in de kerk is altijd stil. Toen 
antwoordde onze docent: Pater, voordat u hier kwam, kenden en vierden de 
Nederlanders Christus al in hun cultuur. De manier waarop we in Gods 
aanwezigheid geloven en zijn aanwezigheid vieren, kan verschillen, afhankelijk van 
onze gebruiken en cultuur.  Maar het is dezelfde God hier en nu. Hij is onze redding 
en toeverlaat, net als de God waarin jij gelooft in Afrika of waar dan ook.  
We zwegen allemaal, omdat wat hij zei waar is. En de les was voorbij.  
Wij gingen blij naar huis. Een nieuwe kijk op het leven en het beleven van ons geloof 
met de mensen. 
 
Kapelaan Stefan,smm. 
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FESTIVAL VAN DE DIEREN 
 
Na de geslaagde vrijwilligersavond in de Gasterie maken we ons nu op voor de  
uiteindelijke uitvoering van het Festival van de Dieren op 15 en 16 okt met een 
optocht rondom de kerk met echte en onechte dieren. 
 
Tijdens de " 80 Daag van Ons Genoegen " heeft iedereen volop kunnen genieten 
van dat wat wij samen in Genhout presteren. 
 
Nu zijn wij aan de beurt met het Festival van de Dieren, een waar spektakel voor 
groot en klein dat plaats vindt in de tot jungle omgebouwde Hubertus Kerk. 
 
Met volledige instemming van Pastoor Dölle en het kerkbestuur wordt een 
feeërieke jungle-achtige sfeer gecreëerd. 
Hiermee wordt 10 okt gestart om op tijd klaar te staan voor de repetities en 
uitvoeringen.  
Bent u nu al nieuwsgierig kom dan even een kijkje nemen in de kerk en steek een 
handje toe. De koffie en de vlaai staan klaar. 
Zaterdag is de première om 15.00 uur  
Zondag 16 okt wordt de finale uitvoering om 15.00 uur vooruitgegaan door een 
optocht met een echt rondje rondom de kerk met de meest fantastische dieren. 
We starten de optocht om 14.30 uur dus kom niet te laat! 
 
Tickets zijn direct in Genhout te krijgen bij El Arte Flores en via de Read Shop in 
Beek en manJefiek in Schimmert maar ook via de website; 
www.sinthubertuskunstcentrum.nl   bekijk dan ook de wervende video-clip. 
 
Commissie Concert&Kunst 
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10E EDITIE ATB TOERTOCHT GENHOUT  
 
13 november 2022 
 
Na een daverend succes van onze 
toneelvereniging Ons Genoegen met 80 Daag, 
zetten we Genhout weer op de kaart voor zowel de 
start als de finish van deze tocht. Een tocht, die 
ook dit jaar weer in diverse afstanden afgelegd kan worden, zodat iedereen kan 
deelnemen. Genieten met een grote G van ons prachtige Zuid-Limburgse 
landschap. Natuurlijk zorgen we ook weer voor een verzorgingspost. En heb je 
pech onderweg? Geen paniek, je wordt gewoon opgehaald. Je krijgt er zelfs een 
drankje bij! En dat voor een kleine bijdrage. 
Onze hoofdsponsor van vorig jaar is er dit jaar ook weer bij, waarvoor hartelijk 
dank Coumans Installaties!  
En het goede doel dat wordt dit jaar GSV 28. Volgens het krantenartikel zitten ze 
al jaren met een slechte accommodatie en kunnen zij wel een steuntje in de rug 
gebruiken. 
 
Inschrijven  
Inschrijven via voorinschrijvingen@gmail.com of via www.alpedugenhout.nl 
kosten €8,00 en bij de start Printhagen 3 Genhout-Beek €10,00.  
Houd ook zeker de Facebook pagina van Alpe du Genhout in de gaten! 
Doe mee en schrijf je snel in voor de ATB Toertocht op 13 november! 
De start is tussen 8.00 en 10.30. We maken er weer een fantastische tocht van! 
Team Alpe du Genhout 
 
AGENDA 2022 EN 2023 
  9 okt  - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
15 en 16 oktober; Festival der dieren 
11 november - Opening carnavalsseizoen, meer info volgt 
13 nov    ATB-toertocht van Alpe du Genhout 
24  nov EO-documentaire van Gabriela Provaes (regie) Pim Hawinkels (camera) 
             op tv, over het werk en leven van pastoor     J. van Oss, smm.  
19 november - Graote Zitting CV de Sjravelaire 
20 november - Jeugzitting CV de Sjravelaire 
27 nov  - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
11 dec.     14:30 uur Kerstconcert in de kerk 
18 dec  - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 
  8 januari 2023 - GSV'28 Tentzitting veur Mansluu en Vrouluu 
21 januari 2023 - Auw Wieverbal 
28 januari 2023 - Seniorenzitting CV de Sjravelaire 
  4 februari 2023 - Prinsereceptie 
12 februari 2023 - Heilige Carnavalsmès & Graote Optoch van Genhout 
19 februari 2023 - Sjravele mit de Sjravelaire 
21 februari 2023 - Sjravele mit de Sjravelaire & Afsluiting carnavalsseizoen 

mailto:voorinschrijvingen@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
GSV'28 2 - EVV Echt 2     1-0  
GSV’28 2 was het enige team wat vandaag thuis speelde. In een hele spannende 
wedstrijd werd EVV Echt 2 met 1-0 verslagen. Matchwinner was Siebe Huntjens 
die voor rust met een vernietigende kopbal de doelman van de gasten kansloos liet. 
Voor de 1-0 en halverwege de 2e helft had GSV’28 2 een strafschop verdiend. Die 
kwam er in beide gevallen niet. Ook het 2e Genhouter doelpunt (door Dean) telde 
niet, want er was helaas ‘voor het voordeel’ al gefloten voor een overtreding van de 
Echter doelman op de rand 16. De 2-0 hing eerder in de lucht dan de 1-1. Hij viel 
echter niet en daardoor moest de Genhouter defensie, al voor rust op 2 plekken 
gehavend na blessures van beide backs, alles op alles zetten om het doel schoon 
te houden. Dat lukte met hard werken en geen (grote) fouten maken. 1-0 werd de 
eindstand. Met 4 uit 2 net als GSV’28 3 een lekkere seizoensstart. 
 
ST LHC/UOW'02 VR2 - GSV'28 VR1   2-2  
In Ubach-over-Worms, helemaal in noord-oost-zuid-Limburg, speelden onze 
vrouwen hun 2e competitiewedstrijd. Na een ruime nederlaag tegen titelkandidaat 
Woander Forest werd er nu wel een resultaat gepakt. Een 2-2 in een uitwedstrijd 
naar het ‘verre oosten’ is geen slecht resultaat. Zeker niet omdat onze vrouwen het 
eerste ‘groot veld’-doelpunt van Niki Solisa mocht vieren. 
 
SVE 2 JM - GSV'28 3     4-5  
GSV’28 3 bracht een bezoekje aan de weien in Einighausen. De plaatselijke blauw-
witten hadden nooit het initiatief in de wedstrijd en het lag volledig aan onze mannen 
dat het nog spannend werd en geen grote overwinning. Een 2-5 voorsprong werd 
nog 4-5, maar daar bleef het bij. 
 
GSV'28 1 zaal - Zittert ZVV 3    3-8 
Gloednieuwe ballen en een nieuwe teamfoto hebben de mannen in de zaal helaas 
niet geholpen. Hun 2e wedstrijd van dit seizoen ging verloren tegen hekkensluiter 
Zittert. 
 
Programma senioren 
Za 8 okt.  19:00 uur FC Roerdalen 4 - GSV'28 1 
Zo 9 okt.  11:00 uur FC Hoensbroek 2 - GSV'28 2 

12:00 uur GSV'28 3 - Geulsche Boys 2 
14:30 uur GSV'28 1 - FC Geleen-Zuid 1 

 
Uitslagen jeugd 
Amstenrade JO17-1JM - S’mmert/GSV'28 JO17-1 3-2 
Heer JO15-1 - S’mmert/GSV'28 JO15-2   4-0 
SV Hulsberg JO12-1 - S’mmert/GSV'28 JO12-1  0-10 
ALFA SPORT JO12-2 - S’mmert/GSV'28 JO12-2 10-0 
SV Geuldal JO12-1JM - S’mmert/GSV'28 JO12-3 3-2 
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Programma jeugd 
Do 6 okt.  19:30 uur GSV'28/S’mmert JO15-1 - Schaesberg JO15-2 
Za 8 okt. 08:45 uur Walrm JO8-2 - GSV'28/S’mmert JO8-1 

09:30 uur Caesar JO7-1 - GSV'28/S’mmert JO7-1 
09:45 uur        S’mmert/GSV'28 JO12-2 - Minor/Wijnandia JO12-1 
09:45 uur        S’mmert/GSV'28 JO12-3 - Maastricht West JO12-2 
09:50 uur De Ster JO7-1 - GSV'28/S’mmert JO7-1 
10:00 uur GSV'28/S’mmert JO9-2 - VV ALFA SPORT JO9-2 
10:00 uur GSV'28/S’mmert JO9-1 - De Ster JO9-2 
10:10 uur        GSV'28/S’mmert JO7-1 - FC Geleen Zuid JO7-2JM 
10:15 uur LHC JO10-1 - S’mmert/GSV'28 JO10-1 
11:30 uur S’mmert/GSV'28 JO12-1 - Bunde JO12-1 
13:00 uur Kerkrade-West JO15-1 - GSV'28/S’mmert JO15-1 
13:45 uur Eijsden JO15-1 - S’mmert/GSV'28 JO15-2 
15:15 uur Bunde JO17-1 - S’mmert/GSV'28 JO17-1 

Ma 10 okt.  18:30 uur S’mmert/GSV'28 JO12-2 - Neerbeek JO12-1 
 
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 
21-10   Huldiging jubilarissen 
03-11   Algemene ledenvergadering 
16-12   Kerst-Inn 
20-12   Kerst-toepen 
08-01   GSV’28 Tentzitting 
10-02   Carnavalsavond 
08-04   Paasactiviteit 
02-06 t/m 04-06  Feestweekend 
Kijk voor meer nieuws en wedstrijdverslagen op www.gsv28.nl! 
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