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58e JAARGANG NO.17                                                            vrijdag 6 mei 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. 
 

Het verschil tussen domheid en genialiteit is dat genialiteit haar grenzen kent. 

 

 

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 8 MEI  2022 T/M ZONDAG 15 MEI  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   8 mei: 4e zondag van Pasen.  Moederdag. 
                           10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                           Intenties: Hub Kerkhoffs (gest. jaardienst),  
                           Zeswekendienst Guus Corten, ouders Corten-Gelissen     
    (jaardienst); Wim Vroemen (gest. jaardienst), Dien Luijten- 
     Nijsten (moederdag); Bertien Gorissen-Gorissen. 
Dinsdag 10 mei: 10.00 uur H. Mis 

Zondag  15 mei: 5e zondag van Pasen. VRIENDENVIERING. 
                           10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Jeugdkoor “De Pareltjes” 

                           uit Brunssum o.l.v. dirigent Ralph Hamer. 
                           Intenties: Bertien Gorissen-Gorissen. 
                     
Weekdienst van 30 apr.  t/m   6 mei : Kapelaan Stefan 

                              7 mei   t/m  13 mei: Kapelaan Charles 

  
  

PAROCHIEKALENDER 

 
11 t/m 14 mei: ijsheiligen 
Ze staan niet officieel zo op de kalender, maar van 11 tot en met 14 mei worden 
de zogeheten ijsheiligen herdacht: Mamertus (11 mei), Pancratius (12 mei), 
Servatius (13 mei) en Bonifatius van Tasus (14 mei). Door de liturgievernieuwing 
worden Mamertus en Bonifatius niet meer officieel gevierd. Ze danken hun 
bijnaam ‘IJsheiligen’ aan het feit dat algemeen wordt aangenomen dat er na deze 
datum – in onze streken – geen vorst meer voorkomt en het voorjaar langzaam 
overgaat in de zomer. 
20 mei: ziekencommunie. 
23-25 mei: kruisdagen 

De drie dagen vóór Hemelvaart worden de ‘Kruisdagen’ genoemd. Van oudsher 
dagen om te bidden voor een goede oogst. Op sommige plaatsen in Limburg 
vinden deze dagen de ‘kruisprocessies’ plaats, zo genoemd vanwege het kruis 
dat voorop gaat. 
Maandag 23 mei 19:00 uur Kruisprocessie van Kelmond naar Geverik onder 
begeleiding van fanfare St.-Antonius Genhout en om 19.30 uur H.Mis in de kapel 
m.m.v. kerkelijk zangkoor Genhout. 
26 mei:  Hemelvaartsdag. 1e H. Communie. 
3 juli: Processie en tuinfeest. 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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 MARIALINT VERBINDT 110 LIMBURGSE KAPELLETJES MET ELKAAR 

 
 
Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een 
lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint wordt dit 
voorjaar opengesteld. Vanaf zondag 1 mei – het begin van de Mariamaand - zijn 
de routes zowel online als op papier beschikbaar. 
Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere Mariakapellen 
te vinden. Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen verhaal. Het Marialint 
verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser kennis maken met bekende en 
ook veel onbekende plekken waar Maria wordt vereerd. “Ik kan geen kapelletje 
langsfietsen, zonder Maria even te groeten,” zegt Nan Paffen, een van de 
initiatiefnemers van het Marialint. “Zelfs zonder afstappen, kun je even in 
gedachten gedag zeggen. Maria is voor mij gewoon een 'magnifieke' vrouw.” 
De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht te 
fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te leggen, 
waardoor er een heel lint aan routes ontstaat en iedereen naar eigen inzicht kan 
kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. Op zondag 1 mei – het begin van de 
Mariamaand – wordt het Maralint ten doop gehouden. Op alle onderstaande 
plekken is dan een viering, waarin de eerste routefolder wordt aangeboden en 
een korte fietstocht wordt gehouden. 
Voor de routes is gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB. 
De routes zijn bij de verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar ook van 
diverse sites te downloaden.  
Tienray www.kleinlourdes.nl  Venlo www.rkvenlo.nl 
Roermond www.kapelinhetzand.nl Sittard www.rk-kerken-sittard.nl 
Maastricht www.sterre-der-zee.nl Wittem www.kloosterwittem.nl 

http://www.kleinlourdes.nl/
http://www.rkvenlo.nl/
http://www.rkvenlo.nl/
http://www.kapelinhetzand.nl/
http://www.rk-kerken-sittard.nl/
http://www.rk-kerken-sittard.nl/
http://www.sterre-der-zee.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/
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HEILIGVERKLARING PATER TITUS BRANDSMA  
Op zondag 15 mei wordt voor het eerst in 15 jaar weer een Nederlander 
heiligverklaard. De pater karmeliet Titus Brandsma wordt dan samen met nog 
negen anderen door paus Franciscus officieel bijgeschreven in de lijst van 
heiligen. Brandsma kwam uit Friesland, maar verbleef gedurende zijn leven ook 
enige tijd in het karmelietenklooster in Merkelbeek. 
Hij was hoogleraar filosofie aan de toen pas opgerichte Radbouduniversiteit in 
Nijmegen. Tegelijkertijd verdiende Brandsma ook zijn sporen als journalist. Vanuit 
die hoedanigheid werd hij in 1935 door aartsbisschop Jan de Jong van Utrecht 
gevraagd om adviseur voor de katholieke media te worden. 
In januari 1942 bezocht Brandsma samen met de aartsbisschop de 
hoofdredacteuren van de katholieke kranten om hen ervan te overtuigen geen 
advertenties van de NSB op te nemen. Dat werd door de Nazi’s als een openlijke 
daad van verzet gezien. Brandsma werd aangemerkt als een gevaarlijk persoon. 
Hij werd opgepakt en na een reis langs diverse gevangenissen en kampen werd 
hij 27 juli 1942 op gruwelijke wijze in het concentratiekamp Dachau vermoord. 
In 1985 werd Titus Brandsma zalig verklaard en nu – precies 80 jaar na zijn dood 
– volgt zijn heiligverklaring. 
 
AGENDA 2022 
14 mei en 15 mei: voorjaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
15 mei      tentoonstelling ‘Montfort’ in de kerk 
18 juni      Galaconcert “Mix of Music” fanfare St. Antonius Genhout 
                 aanvang 19.30 uur - Asta Theater Beek   
                 m.m.v. o.a  Pascal Pittie en Daphne Ramakers - entree € 12,50 
  3 juli      Processie en tuinfeest 
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 
  9 okt   - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
15 en 16 oktober; Festival der dieren 
27 nov   - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
18 dec   - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 
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GENHOUT EN SCHIMMERT  BEDANKT !! 
 

Op 24 februari jongstleden is Rusland Oekraïne binnengevallen. De oorlog duurt 
inmiddels al meer dan twee maanden en er is nog geen vooruitzicht op vrede. Een 
oorlog die gepaard gaat met onvoorstelbaar menselijk leed, miljoenen ontheemde 
mensen en immense verwoestingen. Op initiatief van pater Charles s.m.m. hebben 
wij op zondag 27 maart in de Hubertuskerk te Genhout, en op zondag 03 april in de 
Remigiuskerk te Schimmert, als gemeenschap stilgestaan bij de verschrikkelijke 
oorlog in Oekraïne.   

Het doel van deze actie was ook om geld op te halen voor de slachtoffers van de 
oorlog in Oekraïne. Wij zijn zowel in Genhout als in Schimmert overweldigd 
geworden door de grote betrokkenheid van de inwoners van onze dorpen. Wij zijn 
ook dankbaar voor het geweldig mooie bedrag dat met deze actie opgehaald is :  

Genhout € 1.965,10 + Schimmert € 3582,65, in totaal € 5547,75 !!. 

Aanvankelijk was het idee om het opgehaalde geld te storten op giro 555 van de 
stichting samenwerkende hulporganisaties. Op voorspraak van pater Charles 
hebben wij, na enig wikken en wegen, besloten om het geld via de Congregatie van 
de Redemptoristen over te maken aan de paters Redemptoristen in Oekraïne.  

De Redemptoristen hebben wereldwijd kloosters, onder andere in Wittem, maar 
ook in meerdere plaatsen in Oekraïne. In deze tijd van oorlog bieden zij in hun 
kloosters onderdak aan landgenoten, verstrekken zij voedsel en basismiddelen 
bijvoorbeeld aan mensen in de lange wachtrijen aan de grensovergangen en 
ondersteunen zij de zusters Redemptoristinnen bij de psychische begeleiding van 
gevluchte Oekraïners. Na een gesprek met de pater overste van de Redemptoristen 
in het klooster te Wittem, zijn wij ervan overtuigd dat ons geld op deze manier goed 
terechtkomt en ter plekke in Oekraïne goed besteed wordt aan de mensen die elke 
vorm van hulp goed kunnen gebruiken. 

Het pastoraal team, de kerkbesturen, de medewerkers aan deze actie, wij allen 
bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan het succes van deze actie voor 
Oekraïne. Ook pater overste van het klooster te Wittem dankt Genhout en 
Schimmert namens het Nederlandse Provincialaat van de Redemptoristen.  
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VOORAANKONDIGING…..OPGELET! 

WERKGROEP WONEN VAN HET BURGERINITIATIEF GENHOUT. 

Beste inwoners van Genhout, 
Binnenkort valt er een brief in jullie 
brievenbus van onze werkgroep, waarin wij 
proberen om jullie te informeren over onze 
activiteiten. We beseffen dat we met de 
woonbeurs niet iedereen hebben kunnen bereiken, vandaar deze actie.  
Wij vragen jullie de brief goed te lezen en bieden verder de mogelijkheid om te 
reageren. Dus, houd de brievenbus de komende week goed in de gaten! 
De “Werkgroep Wonen” van het BurgerInitiatief Genhout 

 
KUNSTCENTRUM EXPOSITIE MONTFORT; 15 MEI 14-16 UUR 
‘In de voetsporen van Montfort’ is de titel van de nieuwste expositie van het Sint-
Hubertuskunstcentrum. De verhalende tentoonstelling staat volledig in het teken 
van Montfortaanse aanwezigheid in ons dorp.  Tientallen foto’s, authentieke 
dagboekverhalen, schilderijen en imposante missiebeelden vertellen op een 
aansprekende manier de geschiedenis van de Louis Grignion uit Frankrijk.  
Bent u nieuwsgierig naar het leven achter de muren van kostschool klein seminarie 
in Schimmert, of wilt u meer weten over een familielid dat bij de Montfortanen 
aansluiting vond, dan is de tentoonstelling van harte aan te raden.  
U zult er een schets vinden van het leven van een Montfortaan van het moment van 
zijn roeping tot de voltooiing van zijn Montfortaans werk. Omdat de heilige Montfort 
ook de stichter is van de congregatie van de Dochters der Wijsheid wordt ook aan 
het werk van deze zusters aandacht besteed. Deze expositie is elke derde zondag 
van de maand te bezichtigen van 14 tot 16 uur.  
Tevens zijn er dan gratis rondleidingen. U bent van harte welkom. 
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GSV’28 NIEUWS 

Uitslagen senioren 

GSV'28 1 - Sportclub'25 1                                     3-1 

GSV'28 1 verraste vriend en vijand met deze overwinning op Sportclub'25. De 
koplopers uit Bocholtz waren favoriet, maar lieten die niet merken op het veld. 
GSV'28 was beter, feller en effectiever. Na 20 minuten stond het al 2-0 door een 
benutte strafschop van Marco Thoma en een eigen doelpunt. Na rust deed 
Sportclub'25 wat terug toen de Genhouter defensie even niet oplette op de 
ingevallen spits. Het zorgde echter niet voor de kanteling in de wedstrijd. Tien 
minuten voor tijd maakte spits Maikel de Groot de verdiende 3-1. Daar bleef het bij, 
ondanks de grote kansen voor 'Genhouter jongens' in de slotfase. Een belangrijke 
driepunter! 
GSV'28 2 - Bekkerveld 2                                         3-6 

Een gehavend GSV'28 2 leek zondag tegen een zware nederlaag aan te lopen. 
Bekkerveld 2 was heer en meester in de 1e helft en zocht 'slechts' met 0-4 de 
kleedlokalen op. Na rust speelde GSV'28 2 veel beter en kon het er zelfs nog een 
wedstrijd van maken. Halverwege de tweede helft viel de 1-4 en 2-4. Helaas gaven 
onze mannen te gemakkelijke de doelpunten weg: de 2-5 en uiteindelijk 3-6 vielen 
nog voor het laatste fluitsignaal. De doelpunten kwamen van de schoenen van 
Dean Appelmans (2x) en Julian Dieteren, spelers van GSV'28 4 die ons 2e elftal 
deze zondag uithielpen door het grote aantal afwezigen en geblesseerden.  
Programma senioren 

Za 7 mei. 17:00 uur GSV’28 Veteranen - Haslou Veteranen 

Zo 8 mei. 10:00 uur GSV’28 VR1 - De Leeuw VR1 

  10:00 uur RKUVC 3 - GSV’28 4 

  11:00 uur VV Schaesberg 2 - GSV’28 2 

  14:30 uur Geusselt Sport 1 - GSV’28 1 

 
Uitslagen jeugd 

WDZ JO17-1 - GSV'28/S'mmert JO17-1   0-6 

 
Programma jeugd 

Za 7 mei 10:00 uur  S’mmert/GSV'28 JO10-1 - Slekker Boys JO10-1 

13:30 uur GSV'28/S’mmert JO17-1 - Kerkrade-W JO17-2 

Ma 9 mei  18:45 uur Passart-VKC JO15-1 - S’mmert/GSV'28 JO15-1 

Do 12 mei 19:00 uur S’mmert/GSV'28 JO15-1 - Caesar JO15-1 

 
XXL FEESTWEEKEND GSV’28 

Na twee jaar zonder feestweekend waarmee GSV'28 traditioneel haar 
voetbalseizoen gezellig afsluit in een feesttent, zijn we nu blij om te kunnen melden 
dat we 2 tot en met 6 juni een XXL Feestweekend organiseren. Er is een 
programma voor ieder wat wils. Op donderdag 2 juni beginnen we met een 
sponsordiner voor al onze sponsoren. Vrijdagavond zal er een familie- & 
vriendentoernooi plaatsvinden met daarna een feestavond in de tent. Op 
zaterdagochtend zijn 55+ers welkom voor kienen met een heerlijke lunch waarna 
zaterdagavond de biercantus weer terugkeert in Genhout. Zondag staat traditioneel 
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de Likkepot Trip op de planning. Dit jaar is zelfs op (pinkster)maandag nog iets te 
doen, er zijn meerdere uitwedstrijden te spelen en hopelijk keren alle spelers terug 
in de feesttent om er nog een leuk feestje van te maken. Kijk voor meer informatie 
over alle evenementen op onze website www.gsv28.nl of op onze Facebook 
pagina. 
 
LUNCH MET KIENEN VOOR DE GENHOUTER SENIOREN 

Na een jaar onderbreking door het corona-virus organiseert GSV’ 28 weer een 
morgen voor de Genhouter 55 plusser en wel op zaterdag 4 juni. 
Het programma van deze morgen ziet er als volgt uit : 
10:00 uur Ontvangst in de feesttent 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 wordt slechts een bijdrage gevraagd van € 8,00. Voor leden van de 
club van 50 en hun partner is deze morgen gratis. In dit bedrag zijn de kienkaarten 
inbegrepen. Buiten dit bedrag hoeft u alleen de overige consumpties te betalen.  De 
betaling kan bij de entree op 4 juni. U kunt zich aanmelden via het emailadres 
info@gsv28.nl met vermelding van uw gegevens. Ook kunt u zich aanmelden bij j 
Huub Swelsen Op den Hoogen Boom 26 (046-4280376)  De aanmelding dient 
uiterlijk dinsdag 31 mei  te geschieden. 
 
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 mei  John Brands Veteranentoernooi 
02 t/m 06 juni Feestweekend GSV’28 

02 juni  Sponsordiner 
03 juni  Familie- & vriendentoernooi met feestavond 

04 juni  Kienen met lunch 55+ 

04 juni  Biercantus 

05 juni  Likkepot Trip 

06 juni  Gezellige middag en avond in de tent 
11-12 juni Seizoensafsluiting jeugdafdeling  

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

