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58e JAARGANG NO.08                                                    vrijdag 25 februari 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:  In het leven verliezen wij nooit vrienden, 
                                          je leert alleen wie echte zijn. 
 
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. 
 
DANK U WEL VOOR DE VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR OOS NUUTS 
Afgelopen week zijn de enveloppen voor deze bijdrage bij u opgehaald.  
Weer veel vriendelijke mensen ontmoet en vaak stond de enveloppe met inhoud 
al klaar. Hartelijk dank allemaal, wij zullen zorgen dat OOS NUUTS weer bij u in 
de brievenbus komt. Mochten wij de bel niet hebben gevonden of u niet thuis 
hebben getroffen, dan kunt u de enveloppe deponeren in de brievenbus van de 
pastorie (naast de deur). 
Of misschien nog makkelijker uw bijdrage overboeken op de parochierekening 
NL67RABO0104903961 tnv. Parochie St. Hubertus    Hartelijk dank. 
              Redactie en kerkbestuur. 

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   ZONDAG 27 FEBR 2022 T/M  ZONDAG 6 MRT  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   27 febr.: 8e zondag door het jaar. 
                               10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
 
Woensdag 2 mrt.: Aswoensdag. Begin van de 40-dagen tijd. 
                               19:00 uur H. Mis en uitdelen Askruisje. 
 
Zondag      6 mrt.: 1e zondag van de vasten. 
                                10:00 uur H. Mis door het G.K.Z. 
                                Intenties: Gerardien Frissen-Houben; 
                                Miet Vroomen-Gorissen (1e jaardienst en verjaardag); 
                                Sjer Dreessen (zangkoor). 
                                 
Weekdienst van  19 febr. t/m 25 febr.:  Kapelaan Stefan 
                             26 febr. t/m    4 mrt.:  Kapelaan Charles 
 
CORONA MAATREGELEN  
 
De Rooms-Katholieke Kerk kondigt versoepelingen van de coronamaatregelen 
aan die ingaan op vrijdag 25 februari a.s.  
Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het 
mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang 
van 25 februari ook te laten gelden voor de R.K. Kerk. 
 
RUIMTE EN MOGELIJKHEDEN 

 
De bisschoppen spreken in de komende week over verdere details van de 
versoepelingen en maken deze na 22 februari bekend aan de parochies. De 
bisschoppen zijn dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de 
parochies is getoond om het vieren ondanks beperkingen toch mogelijk te 
maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, vrijwilligers 
en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en mogelijkheden 
vragen de bisschoppen nog even vol te houden, uitkijkend naar weer meer 
mogelijkheden tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25 februari. 
 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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DE SLAGBOOM. 
 
Een tijdje geleden ben ik naar 
Schiphol gegaan. Bij het parkeren 
kwam ik de slagboom tegen. Ik 
moest eerst het kaartje, als bewijs 
van betaling, in het apparaat steken, 
anders bleef de slagboom dicht. 
‘’Geen meter verder, beste vriend.  
Hier is de grens. Eerst betalen!”  
De slagboom die ik daar zag, zette 
me aan het denken over grenzen. 
Mensen stellen grenzen voor zichzelf en voor anderen. Grenzen zorgen voor een 
gevoel van veiligheid; zo van: tot hier en niet verder. Je kunt zeggen en doen wat 
je wilt, maar dat heeft ook een grens en dat is respect voor je medemens. Grenzen 
zorgen ook voor rust en duidelijkheid. Denk aan het ritme van ons leven dat wordt 
geregeld door afspraken; wanneer rust je of wanneer ontvang je thuis gasten, etc.. 
Interessant is dan de vraag hoe je met je grenzen omgaat? Wanneer doe je je 
slagboom dicht en wanneer doe je hem open?  
Op de deur van uw en mijn wereldje wordt vaak geklopt. Soms is het onverwacht. 
Mensen doen beroep op je, vragen of je opendoet, naar hen luistert en ze 
misschien wel binnenlaat. Soms gebeurt er iets met mensen om ons heen dat ons 
oproept om onze slagboom te openen, 2 grenzen te passeren om ze te bereiken; 
je handen bieden om te helpen, je oren om te luisteren, je mond om te vragen: hoe 
is het met je?  
We leven immers in een tijdperk waarbij je ogen meer naar telefoons kijken en je 
oren meer worden bedekt door headsets; zien en luisteren we nog wel naar elkaar? 
Vraag je je weleens af: waar stel ik mijn grenzen?  
                                                                                Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
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SJRAVELNUUTS 

Nao ‘n geweldig weekend met ‘t aaftraeje van os Prinse Stan II en Jeugprins Jasper 
II zin de Sjravelaire blie dat zwao vaol luu weer de waeg nao ‘t Sjravelriek gevonge 
höbbe. Kommende waek zeet ger op Carnavalszondig en -dinsdig weer van harte 
welkom. Zondig gaon ver dr n geweldig fjaes van make!  
Op dinsdig haup ver auch weer vaol kinger te zeen bie d’n aafsleeting van de jeug 
waonao ver der auch ‘t sezoen van de Graote Road van 11 aafsleete. 
 
Alaaf! 
CV de Sjravelaire 
 

 
  

AGENDA 2022 

26 feb    - Nonnevotte-Express 
27 feb     - Sjravelaire Vossejach 
12 mrt     - Woonbeurs Genhout Gasterie Genhout 
19 mrt - Openingsavond 100 jaar Ons Genoegen met Sorry voor de Krekels  
Tot nadere datum uitgesteld  „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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GSV’28 NIEUWS 

Uitslagen senioren 

Heer 1 - GSV’28 1     0-2 

In maart 2020 speelde GSV’28 voor de laatste keer tegen Heer. Toen was het een 
treffen tussen de nummers 1 en 2. GSV’28 won de wedstrijd en werd op 
verliespunten koploper. Helaas werd de competitie vanwege de corona uitbraak 
stopgezet. Nu 2 jaren later vinden we beide ploegen in de onderste regionen. Dit 
gaf het belang van deze wedstrijd aan. De omstandigheden waren weer zwaar 
door de harde wind en regen. GSV’28 begon met de harde wind tegen. In de 8e 
minuut kopte Stijn Winkens buiten bereik van de keeper tegen de lat. Heer kreeg 
slechts 2 kleine kansjes. In de 40e en 41e verzuimde GSV’28 op voorsprong te 
komen. Zowel Steef Nijsten als Stijn Winkens konden niet scoren toen ze vrij voor 
de keeper kwamen. Rust 0-0. Na de rust met de wind mee ging het Genhoutse 
team op zoek naar de openingstreffer. In de 49e minuut kreeg Roel Hendriks een 
mooie kans maar ook deze ging er niet in. Een minuut later schoof uitblinker Stijn 
Winkens wel de bal binnen 0-1. GSV’28 controleerde de wedstrijd totdat Steef 
Nijsten na een harde charge in de 68e minuut de rode kaart ontving. Dankzij een 
tomeloze inzet kwam GSV’28 ook met tien tegen elf niet echt in de problemen. In 
de 79e minuut maakte Stijn Winkens uit een scrimmage de 0-2. In de 90e minuut 
werd nog even spannend toen Loyd Borger de aansluitingstreffer maakte. In de 5 
minuten blessuretijd kwam de overwinning niet meer in gevaar. Donderdag 24 
februari speelt GSV’28 om 20:00 thuis tegen Sporting Heerlen en op 
carnavalszondag komt om 14:30 uur Scharn op bezoek. 
 
Veritas 2 - GSV’28 2      3-1 

GSV’28 1 zaal - Eijsden 5     4-7 

 
Programma senioren 

Do 24 feb. 20:00 uur GSV’28 1 - Sporting Heerlen 1 

Zo 27 feb. 14:30 uur GSV’28 1 - Scharn 1 

Vr 4 mrt. 19:30 uur De Ster VR1 - GSV’28 VR1 

Za 5 mrt. 17:00 uur GSV’28 Veteranen - RKUVC Veteranen 

Zo 6 mrt. 10:00 uur GSV’28 4 - Walram 3 

  10:30 uur VV Alfa Sport VR1 - GSV’28 VR1 

  12:00 uur GSV’28 2 - V.V. Schaesberg 2 

  14:30 uur Bekkerveld 1 - GSV’28 1 

 
Uitslagen jeugd  

GSV'28/S'mmert JO15-1 - FC Geleen Zuid JO15-2 0-4 

S'mmert/GSV'28 JO13-1 - S’club Susteren JO13-1 3-0 

Kerkrade-West JO12-2 - S'mmert/GSV'28 JO12-1 1-4 

 
Programma jeugd 

Za 5 mrt. 12:00 uur    Sp’ting Heerlen JO15-1 - GSV'28/S'mmert JO15-1 

  14:30 uur    RKHBS JO17-1 - S'mmert/GSV'28 JO17-1 
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LEGE FLESSENACTIE 

Op zaterdag 5 maart 2022, tussen 10.00 en 12.00 uur, zal onze jonge jeugd weer 
lege statiegeld flessen bij u komen ophalen. (geen Duitse flessen aub).  
De opbrengst komt ten goede aan een jeugdactiviteit van GSV’28/VV Schimmert. 
Als u geen statiegeld flessen heeft, mag u onze jeugdafdeling ook middels een 
geldelijke gift ondersteunen. 
 
FRITUURVET EN PLANTAARDIGE OLIËN (in verpakking) 
Gelijk met de lege flessen actie zullen we het overtollige frituurvet en plantaardige 
oliën bij u thuis komen ophalen. Geen afgewerkte olie. Deze oliën en frituurvet kunt 
u altijd (tijdens openingstijden) op ons sportveld in de daarvoor bestemde 
containers deponeren. De containers zijn groen van kleur met een geel deksel. 
Deze materialen worden hergebruikt. Naast het milieu ondersteunt u op deze 
manier ook nog GSV’28. 
 
OUD IJZER 

Tevens kunt u oud ijzer en oude elektrische apparaten meegeven tijdens de lege 
flessenactie. Indien te zwaar of te groot bel dan ruim voorafgaande aan deze actie 
met 046-4370963 (Frank Graman), voor het maken van een afspraak. Zet het oud 
ijzer etc op die dag niet op de stoep of aan de straat. Er zijn namelijk ook andere 
kapers op de kust.  
LET OP: Wij mogen GEEN oude koelkasten en diepvrieskasten-kisten meer 
innemen. 
 
JEUGDCOMMISSIE 

Onder aanvoering van oud jeugdvoorzitter Frank Graman heeft onze club 
inmiddels weer een jeugdcommissie. Naast hem zijn de volgende leden 
toegetreden tot deze commissie: Mariska Nijsten-Senden, Max Limpens en Roy 
Hensgens. Zij hopen, nu er weer mogelijkheden zijn, de nodige activiteiten in 
samenwerking met VV Schimmert, te organiseren. 
 
NL DOET 

Er is altijd werk aan de winkel op ons Jean Nijsten Sportpark. Daarom doen we 
ook dit jaar weer mee aan NL Doet. Kom jij zaterdag 12 maart as helpen? Tussen 
10.00 en 14.00 uur gaan we weer verschillende klussen aanpakken. 
Koffie, thee met wat lekkers en broodjes zijn tijdens de pauze aanwezig.  
Meld je voor die dag aan via info@gsv28.nl 
Voor meer evenementen zie onze website www.gsv28.nl . 
 
EVENEMENTEN 

01-02 t/m 28-02  GSV’28 challenge 

05-03   Lege flessen actie jeugd 

12-03   NLdoet 
 
Kijk voor de meest recente informatie op www.gsv28.nl! 
 

 

mailto:info@gsv28.nl
http://www.gsv28.nl/
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