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58e JAARGANG NO.22                                                            vrijdag 24 juni 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. 
 

 
Opstaan om te leven, verdergaan, niet blijven staren op wat 

voorbij en onomkeerbaar is. 

 

 
De zondagsmissen zullen  

t/m 28 augustus om 9:30 uur beginnen. 
Dit  i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles. 

 
 

LEZING IN DE ST. HUBERTUSKERK 
 

VRIJDAG 24 JUNI HENRI JONAS, DE SOBERE SCHILDER 
 

DE KOSTEN BEDRAGEN 7,50 EURO PER LEZING. DIT BEDRAG IS INCLUSIEF KOFFIE EN 

VLAAI. AANMELDEN KAN VIA WWW.SINTHUBERTUSKUNSTCENTRUM.NL 

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 

http://www.sinthubertuskunstcentrum.nl/


2 
 

KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 26 JUNI 2022 T/M ZONDAG 3JULI 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  26 juni: 13e zondag door het jaar.  
                             9:30 uur H. Mis opgeluisterd door het G.K.Z 

                Intenties: ouders Franssen-Merckelbagh en overleden         
familieleden 

 
Dinsdag 28 juni: 10:00 uur H. Mis in de sacristie. 
 
Zondag     3 juli: 14e zondag door het jaar. Sacramentsprocessie. 
                              9:00 uur Vertrek bij de kerk naar Fam. Vrencken,      
                              aansluitend de H .Mis opgeluisterd dor G.K.Z. en 

                              Fanfare St.Antonius. 
                              Intenties: uit dankbaarheid, voor de verjaardag van een  
                              overledene en voor het welzijn van onze parochie. 
 

Weekdienst  t/m  28 aug.: Kapelaan Stefan 

                             Dit  i.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles. 
 
  

Parochiekalender: 
t/m 28 aug. I.v.m. de vakantie van Kapelaan Charles zal de H.Mis op zondag 
beginnen om 9:30 uur. 
3 juli: Processie, Installatie Pastoor Dölle, onthulling glas-in-lood raam en 
aansluitend tuinfeest. 
 
 

 

mailto:info.parochiegenhout@gmail.com
http://www.alpedugenhout.nl/parochie-sint-hubertus-genhout
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VADERS WORDEN NIET GEBOREN, MAAR GESCHAPEN  

 
Afgelopen zondag hebben we Sacramentsdag gevierd: Heilig Sacrament van het 
Lichaam en Bloed van Christus. Bij diezelfde gelegenheid was het ook Vaderdag. 
We bidden dat vaders het vaderschap van onze Heer in de hemel navolgen; die 
zijn hart aan iedereen geeft, die ons uitnodigt om samen te lachen en ons te 
verheugen, die ons vergeeft, die ons niet bepaalt en beperkt, maar ons in staat stelt 
om onze eigen keuzes te maken over onze toekomst. 
 
Daarom, bij diezelfde gelegenheid, hebben wij speciale waardering voor hen. Niet 
omdat ze machtiger en belangrijker zijn dan wij, maar vanwege de vaderlijke liefde 
die we alleen kunnen krijgen en voelen door hun aanwezigheid en vaderlijke rol in 
ons leven. 
 
Paus Franciscus zei: "Vaders worden niet geboren, maar geschapen. Een man 
wordt niet alleen vader omdat er een kind is geboren, maar omdat hij op 
verantwoordt wijze voor hem zorgt. Wanneer een persoon verantwoordelijk is voor 
het leven van een ander, vervult hij in zekere zin zijn vaderlijke rol tegenover die 
persoon.” We bidden dat niemand de liefdesband van een vader verliest.  
Proficiat voor u, alle vaders. 
 
Kapelaan Stefan, smm 

 
 
 
 
PROCESSIE IN DE BUURT GROOT GENHOUT,  
HOEVE VRENCKEN PRINTHAGEN. 
 
Beste inwoners van Genhout, graag willen wij jullie uitnodigen om deel te nemen 
aan de Sacramentsprocessie op zondag 3 juli 2022. Dit jaar heet 
Buurtvereniging Groot Genhout ons van harte welkom. Bij hoeve Vrencken op 
Printhagen zal de H. Mis opgedragen worden.  
Het thema van de H. Mis is Samen op weg. 
Graag vragen wij ook de aandacht van de ouders die kinderen op onze school 
hebben, voor de brief die de kinderen op school meekrijgen van de leerkrachten. 
Het zou ook fijn zijn dat de mensen die op de route liggen van de processie, die 
dag de vlag zullen uithangen. 
Bloemenstrooisel kan zaterdagmorgen 2 juli tussen 11.00 uur en 12.00 uur 
afgegeven worden achter in de kerk. 
We wensen U een mooie Sacramentsprocessie toe. 
Bij voorbaat dank, Werkgroep Processie. 
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INSCHRIJVING KVW GENHOUT 2022! 

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang voor de komende editie van KVW 
Genhout! Na wederom een succesvolle afgelopen editie, zijn we inmiddels 
begonnen aan het 26e seizoen! En ook dit wordt een editie voor in boeken! 

Al 25 succesvolle edities van KVW Genhout zijn inmiddels de revue gepasseerd, 
maar ook dit jaar belooft het weer één groot feest te worden! Heeft uw kind zich 
momenteel nog niet opgegeven voor KVW Genhout 2022, dan kan dat nog 
altijd!  De inschrijvingen zijn geopend en sluiten op vrijdag 1 juli.  

Inschrijven voor KVW Genhout 2022 (van 22 t/m 26 augustus) kan via de website: 

www.kvw-genhout.nl/inschrijven 

We hopen jullie allemaal te zien op  
maandag 22 augustus! 
 

Liefs, de leiding  
 
 
AGENDA 2022 
 
  2 juli      Carwash van KinderVakantieWerk Genhout  
  3 juli      Processie en tuinfeest, zie persoonlijke uitnodiging 
17 sept en 18 sept: najaarseditie BoereBlaosFestijn, Kleingenhouterstraat 42  
15 sept t/m19 sept - Belevenistheater 80 DAAG Ons Genoegen 
23 sept - Bieske band bij Ons Genoegen 
24 sept - Theatre de Spectacle straattheaterfestival 
24 sept - Receptie t.g.v. 100-jarig bestaan T.V. Ons Genoegen  
 
  9 okt  - Dineren voor de Kerk   Gasterie Treft Genhout 
15 en 16 oktober; Festival der dieren 
24 nov EO-documentaire van Pim Hawinkels op tv, over het werk en leven van pastoor     

J. van Oss, smm. 
27 nov  - 90-jarig jubileum Gemengd Kerkelijk Zangkoor Genhout 
18 dec  - Vriendentreffen                             Gasterie Treft Genhout 
 
 

http://www.kvw-genhout.nl/inschrijven
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De VINCENTIUSVERENIGING zet zich in voor mensen die (tijdelijk) in de 

problemen zitten en er op eigen kracht niet uitkomen. 
Zij richt zich vooral op minder draagkrachtigen en kwetsbare mensen in 

onze samenleving en biedt ondersteuning op velerlei terreinen. 
Immers ieder mens telt, ook U!! 

Hulp nodig? Bel onze hulplijn 06 111063092 
Of mail naar secretariaat@vincentiusbeek.nl 

Secretariaat: Hoolstraat 48, 6191 TZ Beek 
Of raadpleeg onze website www.vincentiusbeek.nl 

 
Wilt u ons werk ondersteunen, dan is hier ons banknummer: 

NL44RABO 0104904763, alvast bedankt. 
 

 

 

mailto:secretariaat@vincentiusbeek.nl
http://www.vincentiusbeek.nl/
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GEVONDEN WORDEN 

‘Heilige Antonius beste vrind, zorg dat ik mijn ....... vind’.  

Wie van ons heeft dat niet eens verzucht als hij weer eens dit of dat kwijt was? 
Antonius van Padua geldt als een van de populairste volksheiligen van onze 
Kerk. Zijn vermogen om verloren of verloren gewaande spullen terug te 
bezorgen, zal daar zeker aan hebben bijgedragen. 

Het is niet voor niets dat je vroeger in heel wat huishoudens een afbeelding van 
hem tegenkwam. ‘Antonius van Padua stond naast de abrikozenvla,’ zong Toon 
Hermans al toen hij het over de woonkamer van zijn bonmama had.  

En dat Antonius ook vandaag de dag nog mensen aanspreekt, mag wel blijken 
uit het feit dat de populaire Limburgse dialectgroep Rowwen Hèze zelfs een heel 
liedje aan hem heeft gewijd: ‘D'n Heilige Anthonius deen mos 't wiete.’ Daarin 
komen we de prachtige zin tegen ‘Soms is 't beater iets moeis te verleeze. 
Beater verleeze dan det ge 't noeit het gehad’. Een wijs man, die Antonius.  

 

ZOEKENDE 

Tegenwoordig hoor je vaak dat mensen ‘zoekende’ zijn.  

De vanzelfsprekendheid waarmee ze het geloof bij wijze van spreken met de 
paplepel binnenkregen, is er niet meer. En dus gaan mensen op zoek: eerst 
naar zichzelf, dan naar de zin het leven en soms ook naar God. Hoe fanatieker 
ze zoeken, hoe minder ze Hem vinden. Heel wat Godzoekers hebben dat al 
ervaren. Omdat ze op de verkeerde plekken zoeken. Het is net als met die 
verloren gewaande zaken. Antonius verplaatst die echt niet. Hij geeft hooguit 
een hint om op de juiste plek te zoeken. 

Wie God wil vinden, moet daarom helemaal niet op zoek gaan, maar zich 
openstellen om gevonden te worden. Want het is God die naar ons zoekt. 
Hoezeer we ons soms ook verloren voelen of ons voor Hem verstoppen. 
Hij weet ons altijd te vinden: in de kelder, op het kiezelpad of naast de 
abrikozenvla. Ieder mens is de moeite waard. We mogen ons daarom allemaal 
door God gevonden en bij Hem geborgen weten. 
 

+ Harrie Smeets, 
bisschop van Roermond 

 

 


