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58e JAARGANG NO.39                                                 vrijdag 18 november 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. 

 

 
Geloven in God is een bron van vreugde die het leven zin geeft. 

 

 
KERSTSTALLEN IN EEN ‘ZWART-WITTE’ WERELD 
  
Op zondagmiddag 20 november opent om 14 uur in onze 
kerk de nieuwste kerststallen-expositie. Na 2000 jaar is het 
contrast tussen oorlog en vrede, rijk en arm, zwart en wit 
misschien wel groter dan ooit. Daarom is het thema van de 
tentoonstelling dit jaar ‘black and white together’. Heel 
modern ingericht, enkel in de kleuren zwart en wit, vindt u 
meer dan honderden kerststallen, grotendeels uit de collectie 
van oud-pastoor van Oss. Ook zijn er meer dan 40 kerst-
afbeeldingen (uiteraard ook in zwart-wit) van Sjef 
Hutchemakers, Henri Jonas en Charles Eyck te bewonderen. 
Het lijkt misschien saai, maar het oogt allemaal heel sereen. 
U bent van harte welkom.  

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 20 NOV  T/M  ZONDAG 27 NOV. 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 
     
Vrijdag   18 nov.: rondbrengen van de ziekencommunie. 
 
Zondag  20 nov.: 34e zondag door het jaar. Vriendenviering. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Meerssens Mannenkoor. 
                              Intenties: ouders Henssen-Menten (gest.jaardienst),  
                              Ouders Math en Bertha Gerits-Bosch, 
                              Gerda Fuchs-Senden (verjaardag),  
                              Harry Bruls (jaardienst en verjaardag), 
                              Ouders Benjaminsen-van der Heijden en  
                              Suus Westermann-Benjaminsen, 
                              Ouders Tijssen-Gelissen en overleden kinderen, 
                              Sjef van der Zander en Riny Viehoff. 
 
Dinsdag 22 nov.: 10:00 uur Mis in de sacristie. 
 
Zondag  27 nov.: 1e zondag van de Advent. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Gemengd Kerkelijk 

                              Zangkoor b.g.v.  90-jarig jubileum. (collecte voor zangkoor) 
                              Intenties: voor de leden en overleden leden van het G.K.Z., 
                              Zeswekendienst voor Lilian Schoutelen-Ubben, 
                              Mien Solberg-Hamers (gest.jaardienst), 
                              Frans en Tiny Vonken-Frusch (jaardienst) 
 
Weekdienst:  13  t/m  19 november: kapelaan Stefan  
                       20  t/m  26 november: kapelaan Charles 

                       27 nov. t/m 3 december: kapelaan Stefan 

 
G.K.Z. ST. HUBERTUS 
Komende zondag wordt de kerststallenexpositie geopend. Leden van ons koor 
zullen dan aanwezig zijn om kaarten, welke door enkele leden worden gemaakt, te 
verkopen. Het betreft kaarten die voor meerdere activiteiten gebruikt kunnen 
worden. Uiteraard is er een breed aanbod van kerstkaarten, maar ook zijn er 
felicitatiekaarten en condoleancekaarten. De leden zijn aanwezig vanaf 14.00 uur 
tot 16.00 uur. Met deze actie kunnen we ook de kas van ons koor (in dit 
jubileumjaar) goed aanvullen.  
Bestuur en leden G.K.Z. St. Hubertus 

http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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ALLES HEEFT ZIJN TIJD 

 
 ‘Alles heeft zijn tijd’, zegt Prediker. 
‘Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te feesten. 
Er is een tijd dat je lacht, maar soms ook moet huilen. 
Er zijn tijden van begroeten en tijden van afscheid 
nemen.’ 
 

Ja, zo is het leven. 
Ieder van ons wordt regelmatig door elkaar geschud: 
tussen geboorte en dood, tussen vreugde en verdriet, 
tussen gezondheid en ziekte, tussen omarmen en loslaten. 
Groot verlies en hevig verdriet maken ons machteloos en sprakeloos. 
De leegte die blijft is met geen woorden te beschrijven. 
Ook bijna geen woorden te vinden om te troosten, te bemoedigen. 
Misschien kunnen we beter zwijgen 

en blijven luisteren naar het spreken en niet-spreken. 
Er zijn voor elkaar, met je stille aanwezigheid en je luisterend oor. 
Laat de liefde er voelbaar zijn en ons verder brengen.  
                                                                                Kapelaan Charles Leta, s.m.m. 
 
EEN PAAR WEKEN GELEDEN WAS HET ALLERZIELEN.  

We gedachten en baden voor degenen  
die niet meer bij ons zijn in deze wereld. 
Ze zullen niet langer oorlogen, aardbevingen,  
klimaatverandering, lijden ondervinden  
zoals ze dat eerder hebben gezien en ervaren.  
 
We geloven dat ze de eeuwige vreugde en vrede genieten. 
Ze hebben in hun leven periodes van waakzaamheid gekend 

waarover Jezus het vandaag heeft. 
 
In het evangelie vraagt Jezus ons om waakzaam te zijn.  
Onze ogen en oren moeten altijd open staan  
om hetgeen, wat er om ons heen gebeurt, te zien  
en ervan op de hoogte te zijn.  
 
Jezus moedigt ons echter nog steeds aan door te zeggen:  
"Als je volhardt, zul jij het leven krijgen".  
Hijzelf zal met ons zijn. 
Wanneer en hoe? Dat weten wij niet. 
Daarom is het belangrijk om op onze hoede te zijn.   
Met een waakzame houding  
streven we er samen naar om een sfeer van harmonie,  
vrede, wederzijdse liefde op te bouwen  
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en jaloezie en haat, oorlog en onderdrukking te vermijden. 
Met een waakzame houding  
worden we geroepen om de natuur om ons heen te behouden.  
 
Kleine, maar positieve inspanningen  
zullen een grote invloed hebben  
op wat wij mensen nodig hebben. 
 
Elke ochtend loop ik achter ons klooster. 
Ik geniet van de frisse ochtendlucht.  
Heel tevreden kijk ik naar het groene gras,  
naar de grazende koeien,  
naar de vogels die in zwermen vliegen.  
Ik ervaar bewondering en dankbaarheid.  
 
Welnu, God heeft dat alles voor ons geschapen.  
Ik geloof vast dat we vrede en vreugde  
ondervinden bij God, onze Vader,  
als wij waakzaam in het leven staan, 
waartoe Hij ons vandaag via Jezus oproept. 
                                                     
                                                                          Kapelaan Stefan s.m.m. 
 

 



5 
 

V R I E N D E N V I E R I N G  m.m.v. Meerssens Mannenkoor 

zondag 20 november 2022 in de Sint Hubertuskerk te Genhout  

aanvangstijd 10.00 uur  

 

Om aan te sluiten bij een van oudsher gevestigde Limburgse 
en Meerssense traditie werd in maart 1997 het Meerssens 
Mannenkoor opgericht. Aanvankelijk telde het koor, onder de 
bezielende leiding van dirigent Rob Waltmans, twintig 
zangers. In 2013 heeft Rob Waltmans het [dirigeer]stokje 
overgedragen aan Ger Franken, die het koor tot mei 2022 
heeft gedirigeerd. Sinds kort heeft het koor een nieuwe 
dirigent in de persoon van John Gerits [uit Genhout]. Het koor, 
dat momenteel uit 34 zingende leden bestaat, wordt sinds 
2013 op de piano begeleid door Leon Dijkstra. 

In betrekkelijk korte tijd heeft het Meerssens Mannenkoor zich een vaste plaats 
verworven in het verenigingsleven van Meerssen en in de koorwereld van Limburg. 
Het repertoire is klassiek en modern, geestelijk en wereldlijk. Het omvat onder meer 
Slavische muziek, opera en operette, lichte muziek en Limburgse liederen. 

Na afloop van de vriendenviering is er gelegenheid tot 
koffiedrinken in de kerk. 

U bent van harte uitgenodigd. 
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SJRAVELNUUTS 
’t Fieftigste (50e) Carnavalssezoen van CV de Sjravelaire is 
van sjtart gegange mèt ’n gezellig iërste weekend. Op de 
11e van de 11e äöpende v’r ’t sezoen tradisiegetroe in ôs 
Sint Hubertuskirk. Dao deeg Pater Charles good zien bès 
om ’t sezoen sjiek te äöpene. Auch is de Sjravelsjtek weer 
in iëre wakker gemaak es symbool van de sjtart van dit 
sezoen. Nao aaflaup onthulde v’r ’t nuuje beeld wat g’r missjien al gezeen 
höb op ’t Sjravelplein. Sjiek he?  
  
Graote Zitting 
De lètste kaarte veur ôs 50e Graote Zitting van kommende zaoterdig zin te kaup 
bie Ron Smeets (046-4362269). De lètste kaarte veur de zaal koste € 15 per 
sjtök. Kaarte veur de café (a € 10 per sjtök) zin auch bie Ron te kaup, mer krieg 
g’r auch aan de bar bie Mitchell van Gasterie Genhout Treft. Zeen v’r uch 
zaoterdig 19 november vanaaf 19.00 oer in Gasterie Genhout Treft? Dan kint g’r 
same mit ôs geneete van dees topartieste: Big Benny, Marleen Rutten, Bjorn & 
Mieke, Coen Janssen, De Knöppele, Peter Vaessen en ôs eige Sjravelsjtèrkes. 
Let op: de polsbendjes van de aafgelasjte zitting van 20 november 2021 zin 
geweun geldig. Zeet g’r die per ongelök kwiet geraak? Kèn gebeure: sjik dan ’n 
mailtje nao cvdesjravelaire@gmail.com.  
  
Jeugdzitting 
Zondig 20 november organiseere veer ôs Jeugdzitting. De Jeugdcommissie haet 
alles oet de kas gehaold om Shrek en zien vrung nao ’t Sjravelriek te lokke. 
Vanaaf 14.00 oer sjtart ’t programma mèt diverse Genhouter artieste onger 
begeleiding van Shrek en zien vrung. ’t Hwaogtepunt van de Jeugdzitting is 
natuurlik ’t oetroope van ôzze 54e Jeugprins of Jeugprinses van CV de 
Sjravelaire. V’r belaove ûch: dit wurt ‘nne biezunjere middig! 
 Veur dizze Jeugdzitting is der nog genoch ruumte veur artiesten die zich gear 

wille laote zeen aan ’t publiek. Kènse hieël good zinge, bèsse goochelaar of 
bèsse ein danstalent? Dan zeuk ver dich! Niks is te gek en alles moag. 
  
Wils dich gear, missjien waal saame mèt dien vrunj of vriendinne, ein optreaje 
doon tiedes de Jeugdzitting? Laot dit dan veur 11 november weite door ein mailtje 
te sjture nao Max Limpens (max_lumpf11@hotmail.com).  
Veer kieke oet nao uch geweldige optreajes! 
 Alaaf, de Jeugcommissie van de Sjravelaire 

  
Carnavalsschlager 2023 
Veur kommend sezoen is CV de Sjravelaire nog op zeuk nao ‘nne arties of groep 
artieste die de carnavalsschlager wilt zinge en reigelmaotig mèt ôs vereiniging op 
paad wilt om CV de Sjravelaire muzikaal te begeleide. Liek ’t ûch leuk om hie 
invölling aan te gaeve? Bel ins mèt Ron Smeets om te brainstorme. Ôzze Vôrs is 
bereikbaar op 06-34732434. 
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 Oproop Sjravelkezèt 2023  
Ôzze redaktie van de Sjravelkezet is ouch weer begôsj en vasberaoje om ûch 
weer te laote lache en geniete van de 50e edisie van de Sjravelkezèt. V'r kinne 
ûch hulp altied good gebroeke, want geer maakt jeker jaor weer de meis 
hilarische momente mèt.  
  
Höb g'r dus get grappigs mètgemaak of höb g'r get leuks te melde euver van alles 
en nog get wat aafgelaupe jaor(e) in Genhout gebeurde? Sjtuur uch foto's en/of 
verhäölkes dan nao krantsjravelaire@gmail.com! Alvas bedank! 
 
 

 
NAJAARSPROEVERIJ CAVE DE WITTENBERG 

a.s. 
vr 25 / za 26 / zo 27 (15.00 uur) nov. 

 
  

 
 

Inschrijven: 
info@cavedewittenberg.nl  

bel 06-55137113 
www.cdw88.nl 

Welkom! 
Frans Hawinkels 

 
Cave de Wittenberg 

'voor betere wijnen de beste' 
Grootgenhouterstraat 71 

 
 

mailto:info@cavedewittenberg.nl
http://www.cdw88.nl/
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AGENDA 2022 EN 2023 
19 november - Graote Zitting CV de Sjravelaire 
20 november - Jeugzitting CV de Sjravelaire 
20 november - 14-16 uur Kerststallen tentoonstelling 
23 november - LADIES NIGHT  ZijActief in Gasterie Genhout Treft 
27 november - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor en receptie 
11 december - 14:30 uur Kerstconcert in de kerk 
18 december - Vriendentreffen                            Gasterie Treft Genhout 
18 december van 14-16 uur Kerststallententoonstelling 
24 december rondom de nachtmis Kerststallententoonstelling 
25 december na de ochtendmis én van 14-16 uur Kerststallententoonstelling 
26 december na de ochtendmis én van 14-16 uur Kerststallententoonstelling 
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 
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GSV’28 NIEUWS  

Uitslagen senioren 
GSV’28 1 – Bekkerveld 1    2-3 
GSV’28 2 – SV Meerssen 2    0-7 
FC Kerkrade West VR1 - GSV’28 VR1   1-0 
ZVV Awt-Gelaen 3 - GSV’28 1 zaal   7-4 
Do 10 nov. Veritas 2 - GSV’28 2   2-2 
 
Programma senioren 
Vrij 18 nov.  19.30 uur GSV’28 35+ 1 in Meerssen 
  19.30 uur GSV’28 35+ 2 in Schimmert 
  19.30 uur  GSV’28 VR30+ 1 in Genhout 
Zat 19 nov. 17.00 uur GSV’28 veteranen – Schimmert veteranen 
  19.30 uur GSV’28 1 zaal – ZV MBC’13 2 zaal 
Zo 20 nov.  11:30 uur De Ster 2 – GSV’28 2  
  14:30 uur LHC 1 – GSV’28 1 
Uitslagen jeugd 
S’mmert/GSV'28 JO12-1 – Langeberg JO12-1  3-4 
S’mmert/GSV'28 JO15-1 – RKHSV JO15-1  2-2 
S’mmert/GSV'28 JO15-2 – Heer JO15-1  0-4 
OVCS JO17-1 - S’mmert/GSV'28 JO17-1  1-4 
 
Programma jeugd 
Wo 16 nov. 18.30 uur S’mmert/GSV'28 JO12-1 – Heksenberg JO12-1 
Za 19 nov. 09.00 uur  Sanderbout JO8-1 - GSV’28/S’mmert JO8-1 
  09.30 uur GSV’28/S’mmert JO9-2 – SJO Heuvelland JO9-1 
  09.30 uur GSV’28/S’mmert JO9-1 – RKUVC JO9-1 
  10.00 uur S’mmert/GSV’28 JO10-1 – SV Meerssen JO10-1 
  10.00 uur GSV’28/S’mmert JO7-1 – Daalhof JO7-4 
  10.20 uur GSV’28/S’mmert JO7-1 – VV Hellas JO7-2 
  10.40 uur Weltania JO7-1 - GSV’28/S’mmert JO7-1 
  11.00 uur RKUVC JO12-1 - S’mmert/GSV'28 JO12-1 
  12.00 uur VV Alfa Sport JO12-2 - S’mmert/GSV'28 JO12-2 
  13.00 uur RKHBS JO15-1 - S’mmert/GSV'28 JO15-2 
  13.45 uur Berg’28 JO15-1 – GSV’28/S’mmert JO15-1 
  14.45 uur S’mert/GSV'28 JO17-1 – FC Hoensbroek JO17-1 
 
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! 
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EVENEMENTEN 
18-11   Silent Disco 
19-11   GSV’28 KidsFanClub activiteit 
20-11   WK voetbal (GSV’28 WK Poule) 
16-12   Kerst-evenement 
20-12   Kerst-evenement 
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! 

 
 
 

 
 

http://www.gsv28.nl/
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