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59e JAARGANG NO.4                                                          vrijdag 27 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. 
 

Als je niets meer hebt, kun je altijd nog een hand geven. 

De Mis op zondag 12 februari, carnavalszondag van Genhout, is 
om 9:30 uur. 

 

 

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 29 JAN. 2023 T/M  ZONDAG 12 FEBR. 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  29 jan.: 4e zondag door het jaar. 
                            10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                             Intenties: Maria Swelsen-Geisen, 
                             Carine Keulers-Spees (gest.jaardienst) en  
                             Rene Antonio als 1e jaardienst, Huub op den Kamp. 
 
Dinsdag 31 jan.: 10:00 H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag  5 febr.: 5e zondag door het jaar. 
                            10:00 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z. 
                             Intenties: Jo Vrencken (jaardienst) en Huub op den Kamp.  
 
Zondag 12 febr.: 6e zondag door het jaar. Carnaval in Genhout. 

                        9:30 uur H. Mis   opgeluisterd door het G.K.Z. en de 

                            Sjravelkapel in aanwezigheid van Prins Sascha I en de 

                            Groate Raod van Elf, Jeugprins Roel I, Jeugprinses Joanie I 
                            en de Jeugraod van Elf. 
 
Weekdienst:    22  jan.  t/m   28  januari:   kapelaan Stefan 

                         29  jan.  t/m     4 februari :  kapelaan Charles 
 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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GOEDHEID OP AARDE IS EEN ECHT TEKEN GODS KONINKRIJK OP AARDE. 
Fouten, vergissingen en zonden zijn zaken die vaker in ons leven kunnen 

gebeuren. We willen het misschien niet, maar we kunnen er niet aan ontsnappen. 
Het enige wat we kunnen doen is het accepteren, erkennen en hopen het te kunnen 
veranderen. Zonder acceptatie en erkenning, zal het moeilijk zijn te veranderen.  

Een open hart stelt ons in staat om onze beperkingen als individu te 
beseffen en te erkennen. Het maakt ons ervan bewust dat samenleven met anderen 
de mogelijkheid heeft verkeerd te handelen. Er zijn daarover verschillende 
opvattingen, denkbeelden, gewoonten. Binnen de kerk zelf zien we al veel 
verschillen. Zelfs in de tijd van Jezus waren de achtergronden van Jezus' 
leerlingen  verschillend. Er waren vissers, tollenaars, arme mensen, rijke mensen, 
vrouwen en mannen. Ook qua karakter zijn er verschillen. 
 
 Deze toestand stelt onze aanvaarding op de proef om alles wat er gebeurt te 
accepteren en om vreugde en vrede op aarde te brengen. Wie leerling van Jezus 
is wordt opgeroepen tot bekering en ruimhartig tekortkomingen toe te geven en 
voorgoed tot verandering te komen. Misschien is dit niet gemakkelijk om te doen. 
Maar al deze dingen doen, brengt wel goedheid tot stand.  
Goedheid op aarde is een echt teken Gods koninkrijk op aarde. 
                                                                                        Kapelaan Stefan, s.m.m 
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CALL FOR ARTIST; BEELDEN MET EEN VERHAAL. 

 

Kunst is veel meer dan een creatieve uiting. Een beeld, een schilderij 

omvat vaak een emotie, een boodschap, een verhaal. Daarom is het 

thema van de nieuwe expositie van het Sint-Hubertuskunstcentrum 

‘Beelden met een verhaal”. In de kerk van Genhout zullen van 19 maart tot 

en met 18 juni schilderijen en objecten van amateurkunstenaars uit Beek 

worden opgesteld. Milou Notten, student aan de kunstacademie in Hasselt 

toont haar werken van oa keramiek en olieverf. Van Marij Slangen-

Romans zullen er drieluiken in verschillende technieken te zien zijn.  

De expositiecommissie is nog op zoek naar exposanten.  

Deelnemers kunnen zich uiterlijk 15 februari melden door een mail te 

sturen naar secretaris@sinthubertuskunstcentrum.nl 
 
AGENDA 2023 
 
28 jan. - Seniorenzitting CV de Sjravelaire Gasterie Genhout Treft 
  4 febr.- Prinsereceptie en Prinsebal in Gasterie Genhout Treft 
10 febr.- Carnavalsavond GSV’28 
12 febr.- Heilige Carnavalsmès & Graote Optoch van Genhout 
13 febr.- Pyjama-frühsjoppe 
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 

2 en 3 sept. Feestweekend Genhout Samen 

 

 

mailto:secretaris@sinthubertuskunstcentrum.nl
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