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58e JAARGANG NO.03                                                       vrijdag 21 januari 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:   Oud willen worden is beter 
      dan jong willen blijven. 

 
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. 
 

 

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 23 JAN. 2022 T/M  ZONDAG 30 JAN. 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  23 jan.:  3e zondag door het jaar. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Gerardien Frissen-Houben als zeswekendienst; 
                              André Voncken (jaardienst). 
 
Zondag  30 jan.:  4e zondag door het jaar. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                              Intenties: Carine Keulers-Spees als 2e jaardienst; 
                              Hubert Speetjens (jaardienst). 
Het dragen van een mondkapje is verplicht als u in de kerk loopt.  
Wanneer u in de bank zit mag u het mondkapje afdoen.  
Houdt afstand van elkaar.   Hebt u klachten blijf dan thuis. 
 
Weekdienst van 15 jan.  t/m  21 jan.:   Kapelaan Stefan 
                            22 jan.  t/m  28 jan.:   Kapelaan Charles 
 
 
HEEL VEEL DANK…. 
 
Dat slaat op het aantal kaarten en brieven dat we gekregen hebben. 
U hebt ons niet in de kou laten staan! 
Heel veel goede wensen kwamen naar ons toe. 
Wensen waar je stil van wordt. Heel veel dank daarvoor. 
Het doet je goed te merken 
dat veel mensen nog met je meeleven. 
Helaas kunnen we niet iedereen een antwoord geven. 
Ofschoon ik dat graag zou doen. Maar dat gaat helaas niet.  
Daarom DIT antwoord aan u allen. 
Heel veel dank voor alle goede wensen, 
We blijven vanuit ons klooster met u meeleven. 
Met heel veel goede herinneringen. 
We zijn natuurlijk niet meer zo fit en hip als vroeger, 
maar de geest is nog goed en als gemeenschap leven we mee met u allen. 
We wensen onze opvolgers - Montfortanen samen met hun pastor - 
heel veel succes, vooral in deze moeilijke tijd. 
Namens de Montfortanen uit Montfortstraat 6 
Hartelijke groeten en alle goeds                                             John van Oss s.m.m. 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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BENOEMING PASTOOR DÖLLE ALS ADMINISTRATOR VERLENGD 

 
De benoeming van pastoor George Dölle als administrator van de parochies  
Sint Hubertus Genhout en Sint Remigius Schimmert is door het bisdom Roermond 
verlengd tot 01 juli 2022. Het is de bedoeling dat hij binnen afzienbare tijd benoemd 
wordt tot pastoor van deze parochies. Dit kan zodra de kerkbesturen van de drie 
parochies waarvoor Dölle is benoemd [Sint Hubertus Genhout/ Sint Clemens 
Hulsberg/ Sint Remigius Schimmert] de vereiste contouren en voortgang inzake de 
vorming van de federatie in oprichting hebben aangetoond.   
 
SYNODALE ONTMOETINGEN IN ONZE PAROCHIE 

 
Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Hij wil 

iedereen laten meepraten over hoe die toekomst eruit moet zijn. Daarom is 
afgelopen najaar een zogeheten synodaal proces van start gegaan, waarin ook 
een rol is weggelegd voor parochies. De paus wil graag dat de Kerk haar oor te 
luisteren legt en in gesprek gaat met mensen binnen en buiten de Kerk.  
 
Dit voorjaar willen we daarom graag met u het gesprek aangaan: wat betekent 
geloven voor u? Wat betekent samen kerk-zijn voor u? Wat gaat volgens u heel 
goed in de Kerk en wat kan misschien beter? En vooral: hoe kunnen we dat samen 
bereiken? Want dat is wat synodaliteit betekent: dat geloven niet alleen iets is van 
de pastoor en een paar enthousiaste vrijwilligers, maar dat iedereen die gedoopt 
is zich betrokken voelt. Sterker nog: de paus nodigt zelfs mensen buiten de Kerk 
uit om mee te praten.  
 
Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van gesprek 
van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. 
De paus vraagt van ons om met elkaar na te denken over de vraag hoe wij als 
gelovigen met elkaar samen op weg gaan en hoe wij samen ons geloof uitdragen 
in ons leven.  
                                                                                        Van het bisdom Roermond 

 
GRONDGEDACHTEN 

Mensenkennis is wijsheid; 
zelfkennis is verlicht zijn. 

Anderen de baas worden vereist geweld, 
zichzelf de baas worden vereist kracht. 
Wie weet dat hij genoeg bezit, is rijk. 

Doorzettingsvermogen toont wilskracht. 
Wie blijft waar hij is, volhardt. 

Sterven, maar niet vergaan is eeuwig leven. 
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SJRAVELNUUTS 
 
Oproop Sjravelkezèt 2022 
Ondanks dat 't Carnavalssezoen grotendeils aafgelasj is en nog neet duudelik is 
welke aktiviteite waal kènne plaats vènge, is ôzze redaktie vasberaoje om ûch 
weer te laote lache en geniete van de Sjravelkezèt. 't Zal dit jaor weer 'n biezönjere 
edisie waere, woo in v'r met name väöl sjieke momente van vreuger zichbaar wille 
make mèt foto's en anekdotes.  
 
V'r kinne ûch hulp altied good gebroeke, want geer maakt jeker jaor weer de 
meis hilarische momente mèt. Höb g'r dus 'n foto en verhäölke van vreuger oet de 
auw dwaos? Sjtuur deze dan nao krantsjravelaire@gmail.com en wae wèt maakse 
auch nog kans op sjieke prieze. Uiteraard is 't auch weer meugelik om sjtökskes 
(biev. Raojfoto's) in te sjture euver van alles en nog get wat aafgelaupe jaor in 
Genhout gebeurde. Alle leuke inpoet is van harte welkom. Alvas bedank! 

 
AGENDA 2022 
 
5   febr   - Seniorenmiddag Sjravelaire 
12 febr    - Prinsereceptie & Prinsebal Sjravelaire 
19 febr   - Bezörge Sjravelkezèt 
20 febr   - Optoch Genhout 
21 febr   - Pyama-frühsjoppe 
27 febr t/m 1 mrt - Limburgse Carnavalsdaag 
9   april    - „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 
 

 

mailto:krantsjravelaire@gmail.com
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