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59e JAARGANG NO.1                                                            vrijdag 6 januari 2023  
 
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. 

 

Neem de mensen zoals ze zijn.  Er zijn namelijk geen andere. 
 
 

2023 

 

WE WENSEN U WARMTE, LIEFDE, LICHT 

EEN LACH OP U GEZICHT 

 

WE WENSEN U RUST EN ENERGIE 

EN EEN STUKJE MAGIE 

 

DAT WONDEREN BESTAAN 

EN DAT NARE DINGEN OVERGAAN 
 
 

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 JAN. 2023 T/M  ZONDAG 15 JAN. 2023 
 
Kapelaan Charles:     06-39431465  ch.leta@montfortanen.nl. 
Kapelaan Stefan:       06-39431473  stefanmusanai@gmail.com.  
Pastoor Dölle:            045-4051273  pastoor@h-clemens.nl 
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 jan.: Driekoningen. Openbaring des Heren. 
                              10:00 uur H.Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Chelke Gorissen (gest.jaardienst), 
                              ouders Gorissen-Pijpers (gest.jaardienst), 
                              Piet Sogeler (jaardienst en verjaardag). 
 
Dinsdag  10 jan.: Mis in de sacristie. 
 
Zondag   15 jan.: 2e zondag door het jaar. Vriendenviering. 
                             10:00 uur H.Mis opgeluisterd door Per Cantare uit Schinnen. 
                             15:00 uur dopen. 
 
 
Weekdienst:   1 jan.  t/m    7 januari :  kapelaan Charles 
                        8 jan.  t/m  14 januari:   kapelaan Stefan 
 
 
Doopsel: 
Op 18 december is in onze kerk gedoopt: Valentino Ramakers. 
Zoon van Danny Ramakers en Miriam Jacobs. Zij wonen in Nuth.  
 
Overleden: 
Wiel Bruls                  * 28-12-1941                       † 07-12-2022 
Wiel is geboren en getogen in kleingenhout. Hij was een harde werker, de 
boerderij was zijn lust en zijn leven. Hij hield van zijn gezin en van de mensen uit 
het dorp.  
Hij was verschillende jaren lid van het kerkbestuur. In zijn gezin had hij een aantal 
zware tegenslagen. Langzaamaan begon alles door elkaar te lopen. Hij moest zijn 
geliefde Genhout verlaten om in het verzorgingstehuis in Beek te gaan wonen. 
Daar is hij rustig ingeslapen. 
 
Jules Ramakers        * 24-05-1946                       † 20-12-2022 
Getrouwd met Carla. Jarenlang wonen ze in de kleingenhouterstraat.  
De afscheidsdienst heeft in onze kerk plaatsgevonden.  
 
 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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Bisdom houdt woensdag requiemmis 
voor overleden paus 
 
 
 
 
Op woensdag 4 januari wordt om 14.00 uur 
in de Sint-Christoffelkatherdaal in Roermond 
een requiemmis opgedragen voor de 
overleden emeritus-paus Benedictus XVI. 
 

De mis is een initiatief van het bisdom Roermond om de op 31 december 
overleden paus te gedenken en voor zijn zielenrust te bidden. Hoofdcelebrant in 
de requiemmis is hulpbisschop Everard de Jong, met pontificale assistentie van 
bisschop Harrie Smeets. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Bij die 
gelegenheid wordt ook een gedachtenisprentje van de emeritus-paus uitgereikt. 
Deze prentjes worden op een later moment ook via onder meer de parochies in 
Limburg verspreid. 
 
Emeritus-paus Benedictus XVI (Jozef Ratzinger) overleed zaterdag 31 december 
in Rome op 95-jarige leeftijd. Hij was residerend paus tussen 2005 en 2013. 
Donderdag 5 januari vindt in Rome zijn uitvaart plaats.  
                        
 
Een stille plaats 

Temidden van dit leven hier 
vol onrust en gevaar, 
schept U in mij een stille plaats 
En neemt uw intrek daar. 
Een heiligdom van diepe rust 
geheel aan U gewijd, 
waar ik heel stil genieten mag 
van uw aanwezigheid. 
Een schuilplaats weg van het lawaai 
van heel mijn druk bestaan, 
een plek waar ik in kalme rust 
uw stem weer kan verstaan. 
Een kleine plaats, genadig stil 
gereinigd van gebreken, 
waar ik U, Heer, ontmoeten mag 
en stil met U mag spreken. 
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SJRAVELNUUTS 

Allereersj wönsje veer natuurlik jekerein ’n gelökkig en 
gezond nuujjaor! Veer gunne ûch een zörgevrie jaor mit 
väöl rwaod-gael-greune aktiviteite in en boete ôs 
Sjravelriek. Noe 2023 is begoosj is ’t auch tied om ûch 
bie te kalle euver de aansjtaonde aktiviteite van os 
vereniging. G’r zeet natuurlik euveral van harte welkom! 
 
Inschriefaovend Graote Optoch van Genhout 
In samewirking mèt de drie anger Baekse carnavals 
vereiniginge organiseer v’r op maondig 16 jannewarie om 20.00 oer de 
inschrieving veur ôzze Graote Optoch van zondig 12 fibberwarie. Op dizze 
aovend krieg g’r alle informasie euver dit evenement en kint g’r auch polsbendjes 
kaupe veur de Genhouter Optocht Party. 
 
Auw Wieverbal 
Op zaoterdig 21 jannewarie organisere v’r ôs jaorlikse Auw Wieverbal. Net es 
veur de coronatied vunk dit plaats in de kantine van GSV’28. Alle carnavaliste van 
Genhout en daoboete zin weer welkom om uch zwao good meugelik te 
vermomme es Auwt Menneke, Auwt Wief of Auwt Köppelke. V’r sjtarte om 20.33 
oer en gaon ûch vraoge de maskers aaf te doon vanaaf 22.33 oer. Gaon ôzze 
Prins Sascha I, Jeugprins Roel I en Jeugprinses Joanie I ûch herkenne? Gaer tot 
zaoterdig 21 jannewarie! 
 
Senioremiddig 
Nao ’t succes van de veurige Senioremiddige gaon v’r auch dit jaor weer ‘nne 
extra middig veur ôzze ‘auwere’ carnavaliste organisere. Dat doon v’r op zaoterdig 
28 jannewarie in de zaal van Gasterie Genhout Treft. De zaal geit aope om 13.00 
oer en ’t program sjtart om 14.11 oer. V’r maoge uch weer ’n hiël leuk program 
aanbeeje vol live zank, ‘nne buut en dans. Kaarte (€ 7,50 per sjtök) zin te kaup bie 
El Arte Flores (Op den Hoogen Boom 48) en via 046-4362269. Al ôs gaste kriege 
bie bènnekoms ’n lekker teske koffie mèt get lekkersj gratis aangebaoje. 
 
Genhouter Optocht Party 
Veer organisere in samewirking mit Gasterie Genhout Treft ’n nuu evenement: de 
Genhouter Optocht Party. Dit evenement geit plaats vinge nao aaflaup van ôzze 
Graote Optoch op Genhouter Carnavalszondig 12 fibberwarie 2023. Versjillende 
artieste woo-onger John Tana, Andy & Roy en La Bamba komme optraeje op ’n 
aafgezat (en euverdèk) terrein op ’t Pesjtaor Lippertsplein. Gasterie Genhout Treft 
zal gesjlaote zeen en g’r höb ’n polsbendje neudig om ’t terrein vanaaf 15.00 te 
betraeje. Polsbendjes (€ 7,50 per sjtök) zin te kaup bie Gasterie Genhout Treft en 
The Read Shop in Baek. Veur kinger t/m 12 jaor is ’t evenement gratis. 
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AGENDA 2023 
  7 jan. – lege flessen actie jeugd GSV‘28/schimmert 
  8 jan. - GSV'28 Tentzitting veur Mansluu en Vrouluu 
21 jan. - Auw Wieverbal 
28 jan. - Seniorenzitting CV de Sjravelaire 
  4 febr.- Prinsereceptie 
10 febr.- Carnavalsavond GSV’28 
12 febr.- Heilige Carnavalsmès & Graote Optoch van Genhout 
19 febr.- Sjravele mit de Sjravelaire 
21 febr.- Sjravele mit de Sjravelaire & Afsluiting carnavalsseizoen 
  8 apr.- Paasactiviteit 
2 t/m 4 juni   -  Feestweekend GSV’28 
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