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58e JAARGANG NO.10                                                    vrijdag 11 maart 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: Gelukkig is de mens die om zichzelf kan lachen. 
 

 
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. 
 
KERSTMIS IN MAART! 
Op zondag 20 maart van 14 tot 16 uur is de kerststallenexpositie van Els 
Vroemen en pastoor van Oss in onze kerk nog te bezichtigen. 
De oorlog in Oekraïne leert ons dat de kerstvrede juist nu belangrijk is. Komt u 
genieten van de zelfgemaakte taferelen en groepen. De kleurrijke beelden, het  
fijne handwerk, de veelzijdigheid aan materialen, zullen u zeker behagen. De 
expositie is gratis te bezichtigen. 

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   ZONDAG 13 MAART 2022 T/M  ZONDAG 20 MAART  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  13 mrt.:  2e zondag van de vasten. Antoniusmis. Kinderwoorddienst. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door Fanfare St.Antonius. 
                               Intenties: voor de leden en overleden leden van   
       Fanfare St.Antonius; Jo Stassen (verjaardag); Lea Schulkens; 
                              ouders Breikers-Quadackers;Tiny Slangen-Tijssen(jaardienst);  
                               Pie Jaspar en ouders Aussems-Dekkers,Jean Aussems, Ans     
        en Peter. 
 
Dinsdag  15 mrt.: 10:00 uur H. Mis voor de ouderen in de sacristie. 
 
Zondag   20 mrt.: 3e zondag van de vasten.  Vriendenviering. 
                              10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het koor Jokola uit  
                               Brunssum. 
                               Intenties: ouders Gorissen-Tossing; Rene Antonio; 
                               Lea Schulkens. 
                                 
Weekdienst van    5 mrt.  t/m  11 mrt.:  Kapelaan Stefan 
                             12 mrt.  t/m  18 mrt.:  Kapelaan Charles 
 
MIS VOOR DE OUDEREN 
Vanaf 8 maart is er iedere dinsdagmorgen om 10:00 uur een H. Mis voor de 
ouderen in de sacristie met aansluitend samen koffie drinken in de pastorie. 
U bent van harte welkom. 
 
TOMTOM 
De meeste mensen hebben tegenwoordig een TomTom in de auto. Je toetst het 
adres in waar je naartoe wilt en de juiste weg wordt jou gewezen. Heb je geen 
TomTom? Overal staan richtingborden die jou ook de weg naar je bestemming 
wijzen. Aswoensdag en de beginnende veertigdagentijd nodigen ons uit om meer 
dan anders na te denken over het doel van je leven, waar je naartoe wilt en welke 
TomTom of richtingborden jou het best naar dat doel kunnen brengen. Eigenlijk 
gaat het om de vraag welke weg brengt ons levensgeluk, langs welke weg worden 
we gelukkige mensen, langs welke weg kunnen we licht zijn voor elkaar? 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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Aan carnaval kun je veel plezier beleven en dat is prachtig! Ik heb ervan genoten. 
Maar na carnaval gaan we terug naar het normale leven, terug naar de echte ik, 
zonder maskers, zonder make-up. En dat is ons echte leven, soms wel met al zijn 
zorgen en uitdagingen. Wat houdt je geest – zonder carnaval - dan vrolijk en 
gelukkig? ‘Gedenk mens dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.’ Deze woorden 
horen we bij het ontvangen van het askruisje. Ze herinneren ons aan het 
onvermijdelijk feit dat op een dag ons lichaam tot stof zal vergaan; dat ons  leven 
in deze wereld tijdelijk is. Je bent geboren, je leeft een paar jaren en daarna ga je 
dood, vergaat je lichaam tot stof. De vraag komt op: waartoe leef ik dan? Wat wil ik 
met mijn leven? Waaruit put ik mijn diepste kracht? Een goede en gezegende 
veertigdagentijd gewenst!  
                                                                                Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 

 
KUNSTENAAR CHARLES EYCK 125 JAAR 
Een van de bekendste katholieke kunstenaars in Limburg uit de vorige eeuw is 
zonder twijfel de schilder, beeldhouwer en glazenier Charles Eyck. Hij verzorgde 
muurschilderingen en glas-in-loodramen in tientallen kerken. Op 24 maart van dit 
jaar is het 125 jaar geleden dat Charles Eyck in Meerssen werd geboren. 
Charles Eyck, die als gevolg van een ziekte doof was, begon zijn carrière als 
schilder bij de aardewerkfabriek Céramique in Maastricht. Daarna ging hij studeren 
aan de kunstacademie in Amsterdam. In 1922 won hij de Prix de Rome met zijn 
schilderij van de Verloren Zoon. Eyck reisde enkele jaren over de wereld, voordat 
hij zich definitief in Schimmert vestigde. Zijn typische schilderstijl kan als 
impressionistisch worden betiteld. Hij behoorde tot de zogeheten ‘Limburgse 
School’. 
Bekende kunstwerken van hem zijn onder meer te vinden in de kerken van 
Brunssum, Genhout, Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Meerssen, Nederweert-Eind, 
Venlo en Wittem. Ook buiten Limburg was hij zeer actief. Heel bekend zijn de 
muurschilderingen die hij maakte in het kerkje van Jeantes-La-Ville in Noord-
Frankrijk. Charles Eyck overleed op 2 augustus 1983 in Schimmert. 
 

 



  4 
 
 
 
 

 BEPROEVINGEN 
Duivel kent de zwakheid van mensen. 
Hij profiteert van die zwakte 
om mensen weg te houden van God. 
In het verhaal van Jezus' verzoeking in de woestijn,  
wordt Jezus "uitgedaagd" om ervoor te kiezen  
zijn menselijke verlangens te volgen  
of naar Zijn Vader te luisteren 
 
“Jezus zal geen honger hebben; 
Hij zal beroemd worden 
overal geprezen en gerespecteerd 
als Hij het aanbod van duivel opvolgt en Zijn Vader negeert”. 
 
Jezus is op deze verlokking niet ingegaan. 
Hij als Zoon van de Vader 
gehoorzaamt Zijn Vader en houdt meer van Zijn Vader  
dan van wie of wat ook. 
 
Wat betekent dit verhaal voor ons? 
Behoefte aan voedsel, kleding, huisvesting, 
gezondheid, gewaardeerd en gerespecteerd willen worden  
zijn heel menselijk.  
Iedereen heeft dat nodig. 
Maar als kerk zijn wij geen mensen  
die graag pronken met rijkdom, 
met juwelen, en andere wereldse rijkdom en schoonheid. 
We zijn geen alwetende, almachtige mensen. 
We zijn geen mensen die altijd de eerste  
en onder anderen populair willen zijn. 
Wij zijn mensen die de kwetsbaarheid  
van onze mens-zijn beseffen. 
Maar wij geloven dat de Geest van God altijd ons vergezelt. 
 
Beproevingen zullen er altijd blijven.  
Als we er één hebben overwonnen 
dient een andere zich al weer aan…  
  
Daarom is het altijd goed te luisteren naar wat de Bijbel ons vertelt  
en ons leven toe te vertrouwen aan God, 
die altijd bij ons is. 
 
Stefan, smm 
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FEESTELIJKE AFTRAP 100 JAAR 
TONEELVERENIGING ONS GENOEGEN!  
 
Eindelijk is het 2022, het jaar waar we zo naar uit 
hebben gekeken! Toneelvereniging Ons Genoegen uit 
Genhout bestaat 100 jaar. Een eeuwigheid, letterlijk en 
figuurlijk. Achter de schermen zijn we al ruim twee jaar 
druk bezig met de voorbereidingen van ons 
jubileumjaar, want 100 jaar, dat vier je uiteraard met alle 
toeters en bellen die je maar kunt vinden… en omdat 
iedereen na twee jaar Covid, het binnen zitten wel en beetje moe is, pakken we 
groots uit met een voorstelling in een bijzondere ambiance.  
Noteer met dikke letters 15 tot en met 19 september, in de agenda en koop een 
ticket want op een van deze dagen nemen we jullie mee op een reis om de wereld, 
in 80 DAAG, wel te verstaan. Toneel, muziek en dans komen samen tijdens 
80 DAAG. Een spektakel dat volledig is aangekleed in een 19e eeuws Engelse 
upperclass stijl, van binnenkomst tot after-party. 50 toneelspelers uit Genhout en 
omstreken en een muzikaal gezelschap zorgen vijf dagen lang voor een 
theaterbeleving die je nooit meer zult vergeten. In een heuse circustent pakken we 
uit met een voorstelling vol met magie, prachtige decors en geweldige kostuums 
die je terug gaat voeren naar de tijden van Jules Verne.  
Heeft u zin er een heel avondje uit van te maken, combineer dan 80 DAAG met 
een geweldig theaterdiner vooraf. Natuurlijk is er ook nog voldoende gelegenheid 
om met onze spelers na te praten op de after-party. We gaan er samen een feest 
voor oog en oor van maken, zoals jullie van ons gewend zijn. De Inspecteur staat 
bij velen nog op het netvlies, deze voorstelling zal hier nog een blijvende herinnering 
aan toevoegen. Wij kijken er al naar uit, u ook?  
Ga naar www.80daag.nl voor meer informatie over het gehele feestprogramma en 
het reserveren van uw kaarten. Wees er echter snel bij want vol is vol.  
Omdat we vanwege Covid onze aftrap richting het jubileumjaar moesten cancelen, 
gaan we deze op 19 maart as. herkansen. De champagnekurken mogen knallen 
want ons jubileumjaar gaat dan officieel van start. Onder het genot van een drankje 
zal SORRY VOOR DE KREKELS de sterren van de hemel spelen en kunnen de 
voetjes van de vloer. Voor degenen die al kaartjes hadden, blijven deze uiteraard 
geldig. Voor iedereen die de boot bijna had gemist zijn er nog kaartjes beschikbaar. 
Deze kosten 10 euro inclusief een consumptiebon en zijn te koop bij Jo Neutelings, 
Geneind 23, Genhout-Beek. Laten we er samen een onvergetelijke avond van 
maken.  
Wij verheugen ons erop om jullie op 19 maart om 20.30 uur in Gasterie Genhout 
Treft in Genhout te mogen verwelkomen!  
 
Leden en bestuur van Toneelvereniging Ons Genoegen 
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AGENDA 2022 

12 mrt     - Woonbeurs Genhout Gasterie Genhout 
19 mrt - Openingsavond 100 jaar Ons Genoegen met Sorry voor de Krekels  
20 mrt: 14-16 uur, laatste mogelijkheid om de kerststallenexpositie van Els   
 Vroemen te bezichtigen. 
24 april: 14 uur-16 uur, expositie opening “de toekomst begint vandaag”, over 
 Montfortanen in de regio. 
Tot nadere datum uitgesteld  „Mix of Music“ galaconcert fanfare St.Antonius 
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 
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FESTIVAL DER DIEREN 
 
De voorbereidingen voor dit theater en muziekspektakel zijn in volle gang. Het wordt 
een groot festijn voor jong en oud rondom het centrale thema ‘Carnaval des 
Animeaux”. Met deze productie in onze Hubertuskerk willen we kinderen van de 
Beekse basisscholen enthousiast maken voor cultuur, zang, dans, voordracht en 
dichten. Het belooft een unieke uitvoering te worden met professionele begeleiding 
van Paul Lemmens, John Gerits, Heidi Pittie en Leontien Nelissen.  
 
Al meer dan een jaar is de commissie concert & kunst druk in de weer om subsidies, 
muziekpartijen, vrijwilligers en het feestprogramma voor te bereiden. Helaas heeft 
de werkgroep vanwege de Corona vertragingen moeten besluiten om het Festival 
wederom uit te stellen en te verschuiven naar het eerste kwartaal van volgend 
schooljaar. 
 
HET ENTHOUSIASME IS GROOT  EN WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
VRIJWILLIGERS "  
Want wij kunnen het niet alleen.  Hopelijk bent u bereid om ons mee te helpen? 
Zoals bij het maken van maskers, kartonnen kostuums, schilderen van dieren, 
decors en podium maken, begeleiden van kinderen bij bezoeken van de 
Dierenartsenpraktijk Bie Bijen, hobby-boerderij Ed van der Linden en een 
Koeienboerderij. 
Daarom hebben we zaterdag 12 maart van 11.00 tot 13.00 uur in de Sjtal van 
Joris Nijsten, Kleingenhouterstraat 21 in het kader van NL/Doet. Oranjefonds 
een bijeenkomst waarbij wij u graag welkom heten.  
Daar vertellen John Gerits en Leontien Nelissen u graag meer. 
Een afvaardiging van de Kinderraad en haar Burgemeester Lynn Kerbusch zullen 
deze bijeenkomst bezoeken en later de kinderen van alle basisscholen van Beek 
uitdagen om mee te zingen, gedichten te maken, te schilderen en te tekenen.  
NYOJ  en ook de Sjravelsterkes en de Sjnakenfanfare willen graag meedoen.  
Het Limburgs jeugdkoor Cantarella en het koor Die van Oss uit Schimmert hebben 
zich evenals dansschool Rick Schmitz spontaan aangemeld. 
Kom en bezoek de presentatie in de gezellige Sjtal, iedereen en vooral ook kinderen 
en ouders zijn van harte welkom. 
a.s. zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur.  
Loop even binnen. 
De koffie en vla staan klaar. 
 
Info Harry Brouwers 
06 542 542 11 
Harrie Waelen 
06 21 82 41 65 
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GSV’28 NIEUWS 

Uitslagen senioren 

GSV’28 4 - Walram 3     0-1 

GSV’28 Veteranen - RKUVC Veteranen   3-5 

 
Programma senioren 

Do 10 mrt. 20:00 uur GSV’28 1 - Scharn 1 

Vr 11 mrt. 19:30 uur Wedstrijden GSV’28 VR30+ in Genhout 
  19:30 uur Wedstrijden GSV’28 35+2 in Schimmert  
  20:00 uur Wedstrijden GSV’28 35+1 in Elsloo 

Za 12 mrt. 17:00 uur Schinnen Veteranen - GSV’28 Veteranen 

  18:30 uur ZVC De Kneeschers 1 - GSV’28 1 zaal 
Zo 13 mrt. 10:00 uur GSV’28 VR1 - Slekker Boys VR1 

  10:30 uur EVV Echt 2 - GSV’28 2 

  12:00 uur GSV’28 4 - Geulsche Boys 2 

  14:30 uur LHC 1 - GSV’28 1 

Di 15 mrt. 20:00 uur GSV’28 2 - V.V. Schaesberg 2 

 
Programma jeugd 

Za 12 mrt. 09:00 uur  Wedstrijden GSV'28/S'mmert JO7-2 in Sittard 

  09:15 uur Wedstrijden GSV'28/S'mmert JO7-1 in Ulestraten 

09:15 uur Leonidas-W JO8-2 - S'mmert/GSV'28 JO8-1 

  10:00 uur S'mmert/GSV'28 JO9-1 - Berg’28 JO9-1JM 

  10:00 uur S'mmert/GSV'28 JO11-1 - VV Born JO11-2 

  10:00 uur Geuldal JO12-1JM  S'mmert/GSV'28 JO12-1 

  10:15 uur De Ster JO10-1JM - S'mmert/GSV'28 JO10-1 

  11:30 uur SVME JO13-1 - S'mmert/GSV'28 JO13-1 

  12:00 uur GSV'28/S'mmert JO15-2 - Groene Ster JO15-2 

  14:00 uur Haslou JO15-1 - GSV'28/S'mmert JO15-1 

NL DOET 

Er is altijd werk aan de winkel op ons Jean Nijsten Sportpark. Daarom doen we ook 
dit jaar weer mee aan NL Doet. Kom jij zaterdag 12 maart as helpen? Tussen 10.00 
en 14.00 uur gaan we weer verschillende klussen aanpakken. Koffie, thee met wat 
lekkers en broodjes zijn tijdens de pauze aanwezig. Meld je voor die dag aan via 
info@gsv28.nl. 
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! 

mailto:info@gsv28.nl

