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57e JAARGANG NO.07                                                     vrijdag 16 april 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 dus is op 
maandag 26 april en vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader 
bericht.  Bedankt voor uw medewerking. 
 

Spreuk van de week:  Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten, 

                                             ik denk dat ik er nog een paar ga maken. 

 

      DANKBETUIGING 
 

Hartelijke dank voor de blijken van medeleven, de lieve troostende 
woorden, prachtige muziek, de mooie bloemen en kaarten die  

wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgroot oma, 

Mietje Vroomen-Gorissen. 
 

Familie: Vroomen en Gorissen 

 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 

mailto:redactie@sint-hubertus-genhout.nl
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 18 APRIL T/M  ZONDAG 9 MEI  2021 
 
Telefoonnummers: pastorie Schimmert:  045-4041227, klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus 
Email: info.parochiegenhout@gmail.com 
 
Zondag    18 april: Derde zondag van Pasen.       
                                10:00 uur: H. Mis, Vriendenviering, opgeluisterd door  
         Zangensemble Per Cantare Schinnen 
                                Intenties: Mietje Vroomen-Gorissen als zeswekendienst, 
                                Felix Hoen (jaardienst). 
Zondag    25 april: Vierde zondag van Pasen. 
                                10:00 uur H.Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z. 
                                 Intenties: Mietje Vroomen-Gorissen 
Zondag      2  mei: Vijfde zondag van Pasen. 
                                10:00 uur H.Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z. 
Zondag      9  mei:  Zesde zondag van Pasen.    Moederdag. 
                                10:00 uur H.Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z. 
                                 Intenties: Mia Nijsten-Wouters en overl. familieleden, 
                                 Hub Kerkhoffs (gest. jaardienst) en 
                                 ouders Feron-Swelsen (gest.jaardienst). 
 
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. 
 
 
OVERLEDEN 

Dirk Hoogewoning  * 18-05-1925   † 23-03-2021 
 
Dirk was een Indië-veteraan. Hij was getrouwd 
met Tonnie Hellings. Kregen samen 2 kinderen. 
Jarenlang hebben ze met plezier gewoond Op den 
Hoogenboom 62. Tonnie overleed in 2006. 
Jarenlang was hij bestuurslid van Stichting 
Gemeenschapshuis Genhout. 
 
 
Als ik dood ben, treur dan niet 
Ik ben niet echt dood moet je weten. 
Het is mijn lichaam dat ik achterliet. 
Dood ben je pas als jij me bent vergeten. 
 
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. 
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PASEN 2021.… 

We waren het zo goed gewend. “Zalig Pasen” was de 

goede wens. 

Maar verleden jaar en ook dit jaar viel het wat tegen. 

Ofschoon het dit jaar al beter was dan verleden jaar. 

Maar het was mondjesmaat, ook dit jaar. 

Er mochten maar dertig mensen in de kerk aanwezig zijn.  

Er mocht geen zangkoor zijn. 

Het “Zalige “Pasen was erg beperkt. 

Jammer! En toch staat het feest van Pasen vol met zegeningen. 

De zegen van het nieuwe vuur, de zegening van de paaskaars, de zegening van 

het nieuwe water, waarin wij zijn herboren.  

De zegening van brood en wijn, vruchten van de aarde. De ervaring van Pasen is 

alleen maar zegen. 

We worden weer uitgenodigd om samen er op uit te gaan. 

Br. Bernardus Peeters, de  voorzitter van de KNR (Konferentie Nederlandse 

Religieuzen) schrijft hierover: “Juist in een tijd waarin we langzaam uit de 

coronacrisis geraken, zouden wij ons als kerk meer bewust mogen zijn van het 

feit dat wij geroepen zijn tot zegen voor elkaar”. 

Moge er toch iets van zegen van het Paasfeest tot ons doordringen. 

 

Pastoor J. v. Oss s.m.m.. 
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PATERS MONTFORTANEN 140 JAAR IN LIMBURG 

Op 28 april viert de Kerk de gedachtenis van Louis Marie Grignion de Montfort. 
De Franse priester leefde eind 17e en begin 
18e eeuw. Hij is de stichter van drie 
congregaties, waarvan er één naar hem 
werd vernoemd: de paters Montfortanen.  

Dit jaar is het precies 140 jaar geleden dat 
de congregatie zich in Nederland vestigde 
en de eerste paters in Schimmert kwamen 
wonen.  

In september 1881 streek een groep Franse 
Montfortanen neer in Huize Willems in 
Schimmert. Ze moesten Frankrijk verlaten 
vanwege de anti-kerkelijke wetten die daar 
op dat moment golden. Net als veel andere 
Franse congregaties zochten ook de Montfortanen naar een veilige 
vestigingsplaats en kwamen zo in Limburg terecht. De paters dachten dat ze 
maar even in ‘Holland’ zouden blijven, maar hun komst was blijvend. Tot op de 
dag van vandaag wonen er Montfortanen in Schimmert. 

In totaal heeft de Nederlandse provincie meer dan duizend leden geteld, van 
wie ongeveer de helft als missionaris naar het buitenland is uitgezonden. In 
Nederland waren de Montfortanen in tal van parochies en bedevaartplaatsen in 
het hele land actief. In Limburg niet alleen in Schimmert, maar ook in 
Valkenburg, Meersen, Bunde, Hoensbroek en Schaesberg, In totaal heeft de 
congregatie veertien kloosters in ons land gehad. Op dit moment zijn er twee 
communiteiten: Schimmert en Valkenburg. 
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G for G NIEUWSFLITS 
Beste allemaal, 
 
CORONA in GAMBIA 
Ook in Gambia hebben ze last van het Corona virus. In het land is nog steeds een totale 
LOCK DOWN van kracht. Dus geen school, geen vakantiegangers want de hotels zijn 
gesloten, dus ook geen werk voor velen, waaronder onze vrienden. Echter in Gambia 
hoeven ze niet aan te kloppen bij de overheid voor een vergoeding. Zij krijgen helemaal 
niets. De nood is nog steeds erg hoog.  U kunt ons helpen door naast de goederen, 
hieronder genoemd, een financiële bijdrage te storten op onze bankrekening, zodat wij ze 
in ieder geval kunnen steunen om hun dagelijks eten te kunnen kopen. 
Wij hopen dat jullie ons kunnen helpen met het verzenden van de nodige goederen, zoals 
eerder werd genoemd: 

1. (Sport)Kleding, babykleding, kinderkleding, heren- en dameskleding.  Geen 

dikkere winterkleding, jassen etc maar ook geen dameslaarzen en 

schoenen met een hogere hak. 

2.  (Sport)schoenen en slippers/sandalen.  

3. Paracetamol, maandverband, tandpasta en tandenborstels, douchegel, 

deodorant sprays. 

 

4. Etenswaren zoals spaghetti, macaroni etc; koffie, thee, suiker, blikken 

groenten enz. maar niets in glazen potten aub. 

Jullie kunnen op ieder moment de goederen naar ons komen brengen en plaatsen op de 
oprit onder de carport tegen de garagedeur aan. Indien mogelijk in een grote 
bananendoos.(ons adres is Pastoor Hutschemakersstraat 15, tel:. 046-4370963). Per doos 
of vuilniszak betalen wij nu € 5,00 transport kosten. Wij hopen dat jullie ons hierin blijven 
ondersteunen. Donaties (blijven welkom) en bijdragen per doos (dit kan ook in een 
enveloppe bij ons in de brievenbus)  over te maken op bankrek:. NL09 RABO 
0301010196 t.n.v. F. Graman o.v.v. GAMBIA.  
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking. 
Ellen en Frank Graman 
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In tegenstelling tot vorig jaar en ondanks nog alle geldende maatregelen en 
beperkingen in verband met COVID-19 [coronavirus] hebben wij dit jaar wel de 
Goede Week en Pasen kunnen vieren. De vieringen in de Goede Week en met 
Pasen zijn goed bezocht door onze parochianen [en anderen].  
Op Palmzondag, het begin van de Goede week, hebben wij in de eredienst, 
voorgegaan door kapelaan Stefan, de intrede van Jezus in Jeruzalem, de stad van 
zijn lijden en sterven en verrijzenis, herdacht. In de liturgie van het woord is door 
de lectoren het lijdensverhaal volgens de evangelist Marcus gelezen. Tevens zijn 
in deze viering de palmtakken gezegend en uitgedeeld. Met de avondmis op Witte 
Donderdag, voorgegaan door kapelaan Stefan en muzikaal begeleid door René 
Kicken [organist Schimmert] als muzikaal vervanger voor kapelaan Charles 
[positief getest op COVID-19], hebben wij het Laatste Avondmaal herdacht, toen 
Jezus in de nacht dat Hij werd overgeleverd, de zijnen in de wereld een bewijs 
heeft gegeven van zijn liefde tot het uiterste toe. Op Goede Vrijdag heeft in onze 
kerk de Kruisweg plaatsgevonden waarbij wij het lijden en sterven van Jezus 
hebben gevierd. Tijdens de Paaswake op Paaszaterdag, voorgegaan door pater 
Stefan, hebben wij de heilige nacht waarin Jezus is verrezen herdacht. In deze 
viering is het paasvuur ontstoken en gezegend, is het doopwater gezegend en is 
de doopbelofte hernieuwd. Op Paaszondag hebben wij in de eredienst, 
voorgegaan door kapelaan Stefan, de Verrijzenis van Jezus herdacht. Tenslotte 
hebben wij op Paasmaandag in de eredienst, voorgegaan door pastoor Van Oss, 
de Goede Week en Pasen afgesloten. 
Het pastoraal team en het kerkbestuur bedanken alle vrijwilligers die 
meegeholpen hebben aan het welslagen van de Goede Week en Pasen van 
harte voor hun betrokkenheid en hun geweldige inzet: onze mannen die de 
tuinen en het kerkhof onderhouden; onze dames die de kerk en het koper poetsen; 
onze dames die de bloemen in de kerk verzorgen; onze lectoren; onze kosters; 
onze lieftallige misdienaars [Myrthe, Benthe, Milou, Renée en Hannah]; en 
natuurlijk onze cantors Martin Raaphorst, Marian en Huub Michon, en onze 
organist Marc Ubachs van het GKZ Sint Hubertus voor hun tomeloze inzet en 
mooie opluistering van de erediensten niet alleen rondom de Goede Week en 
Pasen, maar al vele maanden lang. Ook een woord van dank aan Maarten 
Vonhögen voor de begeleiding van de misdienaars en voor de uitwerking van de 
liturgie van de erediensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag.   
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is pater Charles op Witte Donderdag positief 
getest op COVID-19, waardoor hij niet heeft kunnen deelnemen aan de 
erediensten in onze kerk in de Goede Week en met Pasen. Zijn taken zijn en 
worden overgenomen door pater Stefan en pastoor Van Oss. Wij wensen pater 
Charles veel beterschap en een goed herstel.  
 

NIEUWSBRIEF 
nummer 1  /  2021 

 



7 

 

     
 

 
 

 

 



8 

 

 

 

 


