OOS NUUTS
PERIODIEK GENHOUTER
NIEUWSBLAD
Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:
redactie@sint-hubertus-genhout.nl
Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts

:

57e JAARGANG NO.03

vrijdag 5 februari 2021

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.
REDACTIE NIEUWS
Voorlopig zal OOS NUUTS weer om de veertien dagen verschijnen. U kunt
teksten, advertenties en berichten aanleveren, de eerstvolgende keer ivm
carnaval op maandag 22 februari en vervolgens steeds om de veertien dagen
en/of tot nader bericht. Bedankt voor uw medewerking.

Spreuk van de week: Komt februari met goed weer,
dan vriest het in het voorjaar des te meer.

Te huur 1-2 persoons- gelijkvloers appartement
Hubertusstraat 2
Genhout
Bezichtiging op afspraak
Tel. inlichtingen te verkrijgen via: 06 10 847 523
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KERKDIENSTEN VAN ZONDAG 7 FEBR. T/M ZONDAG 21 FEBR. 2021
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Email: info.hubertusparochie@gmail.com
Zondag

Zondag

7 febr.: Vijfde zondag door het jaar. Carnaval in Genhout.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Blasiuszegen op aangepaste wijze.
Intenties: Piet Sogeler en voor het welzijn van de
Carnavalsvierders.
14 febr.: Zesde zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis
Intenties: Annie Franssen-Brouns (jaardienst);
Piet Sogeler.

Woensdag 17 febr.: Aswoensdag. Begin van de veertigdagentijd.
19:00 uur: H. Mis met wijding van de as. Er zal geen
askruisje worden uitgedeeld.
Zondag
21 febr.: Eerste zondag van de veertigdagentijd.
10:00 uur: H. Mis, Vriendenviering, opgeluisterd door
Anke en Kathaleen
Intenties: Piet Sogeler en voor het welzijn van de
parochianen.
Volgens de richtlijnen mogen er max.30 personen toegelaten worden in de
H. Missen.
U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings 06-83656519.
Bij klachten blijf thuis.
"FRATELLI TUTTI"
Op 3 oktober 2020 ondertekende paus Franciscus de
encycliek "Fratelli Tutti" in Assisi, de geboorteplaats van St.
Franciscus van Assisi. De achtergrond van het ontstaan van
deze encycliek is de Covid-19-pandemie. Deze pandemie
maakt ons echt ziek. Om het te genezen, hebben we geen
andere keuze dan meer aandacht en zorg aan anderen te
geven. Net als de barmhartige Samaritaan herinnert paus
Franciscus ons eraan verantwoordelijk te zijn voor het leven
en de toekomst van anderen. Zijn aanwezigheid is als een
"wonder" voor iemand die op de weg is gevallen. Hij heeft dringend hulp nodig.
Barmhartigheid is als een ster die in het donker schijnt. Zij bevrijdt mensen van
angst en vrees. Zij geeft hoop aan mensen die pessimistisch en negatief denken
over de wereld en zijn ontwikkeling.
Waar en wanneer kunnen we het doen: in het gezin, bij buren en collega's. De
minste hulp en aandacht die we geven, zal van grote betekenis zijn voor mensen
in nood.
Kapelaan Stefan, s.m.m.
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OVERLEDEN
Piet Sogeler
* Kerkrade 14-1-1943
† Sittard 6-1-2021
Piet en José kregen 2 kinderen en hij woonde in de Hubertusstraat 34.
Piet was bijna 40 jaar ´meister´ bij de Michaëlschool en later de Springplank.
Na zijn pensioen in 2003 had hij meer tijd om zijn steentje bij te dragen aan de
Genhouter gemeenschap. Zo ging hij op dinsdagmorgen ‘sjoffele’ rondom de
pastorie en op het kerkhof.
Hij was ook bestuurslid en secretaris van het stichtingsbestuur Gemeenschapshuis
Genhout.
Op dinsdagmiddag was hij te vinden in Sjtal Nijsten om een ‘pötje te kaarte’.
Hij hield van muziek, zijn oldtimers maar ook van sport op tv.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Carnaval 2021
Geen optocht,
geen zittingen,
geen prinsen
met veren op hun steek.
Het lijkt onwerkelijk in Limburg.
Carnaval hoort erbij.
Toch gaat het dit jaar
net even iets anders.
Vergeet dan niet
dat echte blijdschap
niet in praalwagens zit
of in zelfgemaakte ‘pekskes’,
hoe creatief ook.
Echte blijdschap zit in je hart.
Een échte carnavalist
weet ook nu
een lach om de mond te toveren.
Een blij gezicht
en stralende ogen
zijn de mooiste schminck die er is.
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SJRAVELNUUTS
Kommende waek sjtaon d’r ondanks dizze ganse situatie ’n
paar leuke dinger op ’t program van ôzze vereiniging. Zwao
kom v’r zaoterdig de Sjravelkezèt in de breevebös duuje,
gaon v’r vriedig 12 fibberwarie kieke welke Sjravelair(in) ’t
meiste van de Vastelaovend wèt en sjtart daags daonao de
Vastelaovesroete-route van ôs Jeugcommissie.
Sjravelkezèt angesj dan angesj
Aansjtaonde zaoterdig 6 fibberwarie kom v’r de nuu edisie van de Sjravelkezèt
bie ûch bezörge. Geweun ôs, ’t is weer ’n collectorsitem gewoore. V’r gaon een
aantal luu nog ins laote herinnere aan ’n paar jaor geleeje… Normaal bezörge v’r
de kezètte door aan te belle mèt hie en dao (of soms euveral) ’n bebbelke. Dat
geit dit jaor neet, dus höb v’r besjlaote de kezètte corona-proof in ûch
breevebösse te duuje. Alvas väöl laesplezeer!
Doot g’r mèt mèt ôzze quiz?
Op Carnavalsvriedig 12 fibberwarie organisere v’r de Sjravel-Quarnavalsquiz.
’n Digitaal evenement woobie v’r uch kènnis euver de Vastelaovend ins good
gaon teste tiedes ‘nne gezellige humoristische aovend. V’r sjtarte ôs program om
20.11 oer dat ongevjaer twae urkes geit doere. Jekerein mèt ‘nne laptop of anger
sjlum apparaat kènt mitdoon. Meld uch uuterlik vriedig 5 fibberwarie aan via
sjravelquiz@gmail.com of via de Facebook-pagina van CV de Sjravelaire.
Deilname kôs € 5 per hoeshauwe wooveur g’r ’n sjmakelik verrassingspakketje
aan hoes bezörg krieg.
De Vastelaovesroete-route
Al beheurlik get roete zin verseerd, mer v’r weite auch zeker dat ‘nne haup luu
nog sjtiekem aan ’t knutsele zin en ‘last minute’ Genhout gaon verrasse mèt de
meist oetbundige versjiensele. Vergaet uch in jeker geval neet aan te melde veur
dit evenement, want dan kènt ôs Jeugcommissie veur ‘n sjwaon route zörge.
Mjae informasie laes g’r wierop.
Sjravelbeer
Bienao de hellèf van de tweede lichting Sjravelbeer (blôntj) is inmiddels alweer
oetverkoch… Wees d’r dus sjnel bie om teleursjtillinge en doosj te veurkomme.
Sjravelbeer is verkriegbaar bie Mitchell Cremers van Gasterie Genhout Treft!
Gaot g’r dus lekkere friete, hamburgers en mjae aafhaole bie heum, kint g’r
metein ‘n heerlik ‘natje’ mètnömme. G’r maog auch besjtillinge doon via
sjravelbeer@gmail.com. In de gemeinte Baek wurt d’r (bie besjtillinge van
minimaal ‘n 4-pack) gratis en coronaproof bezörgd. Heerlik Sjravelbeer Blontj is
te kaup veur € 2,50 per fjleske.
Good, v’r höbbe noe genog gewauweld, v’r gaon weer gauw wier Sjravele!
Alaaf! Geheimsjriever CV de Sjravelaire
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Jeugcommissie C.V. de Sjravelaire presenteert:

"De Vastelaovesroete-route"
zaoterdig 13, zondig 14 en maondig 15 fibberwarie!
Same kleure v'r Genhout road, gael, greun! Höb geer uch al opgegaeve?
- Mail uuterlijk zóndig 7 fibberwarie nao vastelaovesroeteroute@gmail.com dat g'r
mètdoot mèt ’t versere van uch roet(e), onger vermelding van naam en adres.
- N.a.v. de aanmeldinge, sjtèlt de jeugcommissie ein route op.
- Dees route vèlt, same mèt leuke opdrachte veur óngerwaeg, op woonsdig 10 of
donderdig 11 fibberwarie bie elk hoes in ós dörp in de brevebös.
- Álle luu, van jonk tot auwt, kènne vervolges dees Vastelaovesroete-route gaon
loupe in 't Vastelaovesweekend: zaoterdig 13, zondig 14 en maondig 15
fibberwarie.
- Bie Gasterie Genhout Treft kènt g'r tiedes dees daag tösje 12.00 en 20.00
terech veur lekkere versnaperingen (drènke, nonnevotte en friet) to go!
- Op dinsdig 16 fibberwarie zulle veer es jeugcommissie de winnaars van de
sjoanst verseerde roete én de winnaars van de louproute (de opdrachte), mit
biebeheurende prieskes, bekènd make!
Veer houpe dat de (Sjravelaire)-vlagge gaon wappere dat weekend, dat väöl
Sjravelairkes en Sjravelairinnekes aan de sjlaag gaon mèt het versere van
de roete en dat vervolges ouch väöle hoeshauwes dees Vastelaovesroeteroute gaon loupe. Zoa bringe ver de Vastelaovend alsnóg in de
woonkamers én in os Sjravelriek!
Alaaf en väöl succes!
Jeugcommissie C.V. de Sjravelaire
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