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57e JAARGANG NO.13                                                           vrijdag 16 juli  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 
OOS NUUTS verschijnt een keer in de 2 weken. U kunt teksten, advertenties 
en berichten aanleveren, de eerstvolgende keer dus is op maandag 26 juli, de 
laatste voor de vakantie en eerste na de vakantie is 30 augustus en 
vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader bericht.   
Bedankt voor uw medewerking. 
 

Spreuk van de week: Zich dom houden brengt vaak verder 

                 dan zich slim tonen. 

 
SENIORENBOND Genhout KOFFIEUURTJE 

 
Na een lange tijd van geen bijeenkomsten willen wij weer beginnen met een  

Gezellig Koffiemomentje. 
Dit staat te gebeuren op zaterdag 24 Juli om 14.30 uur. 

In het Gemeenschapshuis Gasterie Genhout Treft. 
Wij hopen U allen in een goede gezondheid te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groeten.     Het bestuur. 

 

 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 JULI  T/M ZONDAG 1 AUGUSTUS  2021 
 
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus 
Email: info.parochiegenhout@gmail.com 
 
Zondag  18 juli:   zestiende zondag door het jaar. 
                             10:00 uur:  H. Mis 
                              Intenties: Arno Franssen als eerste jaardienst. 
 
Zondag  25 juli:   Werelddag van grootouders en ouderen.  
                             10:00 uur:  H. Mis 
                             Intenties: ouders Pijls-Vonken (gest.jaardienst), 
                             Sef Dolmans (vanwege verjaardag) 
 
Zondag  1 aug.:  achttiende zondag door het jaar. 
                             10:00 uur H. Mis opgeluisterd door organist Marc Ubachs. 
 
 
VOLGENS DE NIEUWE RICHTLIJNEN VAN 26 JUNI MOGEN ER MAX. 60 
PERSONEN TOEGELATEN WORDEN IN DE H. MISSEN.  
BIJ KLACHTEN BLIJF THUIS. 
 

 
EERSTE DAG VOOR GROOTOUDERS 
In dit jaar, waarin er bijzondere aandacht is voor Sint-
Jozef en de familie, heeft paus Franciscus ook aan opa’s 
en oma’s gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe 
gebedsdag voor in het leven geroepen. Voortaan is de 
vierde zondag van juli ‘Werelddag van grootouders en 
ouderen’. Dit eerste jaar is dat op zondag 25 juli. Die 

datum is niet willekeurig gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de feestdag van 
Joachim en Anna, de grootouders van Jezus. 
Volgens de paus is er te weinig aandacht voor ouderen en grootouders en vergeten 
we weleens de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en doorgeven van onze 
wortels. “Ouderen herinneren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat 
grootouders de band zijn die verschillende generaties met elkaar verbindt door de 
ervaring van het leven en het geloof door te geven,” aldus paus Franciscus. 
Volgens hem wekt de Heilige Geest ook vandaag in oudere mensen gedachten en 
woorden van wijsheid. 
 
Wij willen op 25 juli ook de Werelddag van grootouders en ouderen vieren. 
Na afloop van de H. Mis is er koffie en vlaai voor grootouders en ouderen. 
Hiervoor dient u zich wel aan te melden bij Liesbeth Limpens 06-20610518. 
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CHRISTIAN ERIKSEN 
Er gebeurde plotseling iets in de EK-wedstrijd 
Denemarken-Finland. De Deense voetballer Christian 
Eriksen kreeg een hartstilstand op het veld, vlak voor rust. 
Het voetbal stopte toen even. Het hele stadion sprak op 
zijn eigen manier hoop uit. “We hebben hem met behulp 
van een defibrillator teruggekregen, maar we waren net 
op tijd. Anders was hij overleden”, zei Kasper Hjulmand, 
de Deense bondscoach op de persconferentie.  
Ik denk, dat deze ervaring iedereen aanspreekt omdat het 
ging over het leven. Het liet ons zien hoe klein de kloof is 

tussen leven en dood. Zelfs in een oogwenk kan het leven in de dood veranderen. 
Het is precies wat de psalmist zei: “De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is 
als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt” 
(Psalm 103:15-16). Ons leven is zo kwetsbaar! En daarom is het ook zeer 
kostbaar. Alle vormen van steun en mooie gebaren voor Eriksen daarna, laten zien 
hoeveel belangrijker het leven is, dan wat dan ook. “Als één van je spelers vecht 
voor zijn leven, is voetbal zinloos”, aldus Hjulmand. 
“Denemarken verloor, maar het leven won”, schreef de krant Trouw destijds in de 
kop. 
Dus te midden van de drukte van de EK-wedstrijd, worden we eraan herinnerd ons 
kwetsbare leven te waarderen. Soms zijn we zo druk bezig met het zoeken naar 
en verzamelen van dingen, waarvan we denken dat ze ons leven in de toekomst 
leuker zullen maken. Maar we vergeten dan misschien te genieten van de eenvoud 
van ons dagelijkse leven.  
Vergeet niet: als je, je leven verliest, krijg je het niet meer terug!  

Kapelaan Charles Leta s.m.m.. 
 
 

                    
                       Ons 2-jaarlijks Kerstconcert gaat dit jaar 2021 niet door. 
 

 
EEN KIJKJE ACHTER DE KLOOSTERMUREN IN WITTEM 

Vanaf juli is het weer mogelijk: deelnemen aan een rondleiding door Klooster 
Wittem: door kerk en kapellen, de refter, de tuin, de grafkelder en de 
monumentale kloosterbibliotheek. Na afloop van de rondleiding is er een kopje 
koffie of thee met een stuk vlaai. 

Data en tijd: iedere woensdag en zaterdag van 11:00 uur tot 13:00 uur  
Aanmelden is verplicht, want het aantal deelnemers is in verband met de 
coronaregels beperkt.  

Aanmelden kan tot 9.30 uur op de betreffende dag via   043 - 450 1741 
Prijs: 10 euro incl. koffie/thee en vlaai. 
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BISDOM ROEPT OP TOT NOVEENGEBED VOOR BISSCHOP SMEETS 
Vanaf zondag 18 juli wordt er negen weken achter elkaar (tot en met zondag 12 
september) op zondagmiddag om 17.00 uur een gebedsdienst gehouden in de 
basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart in Sittard. Voor deze kerk is 
gekozen, omdat bisschop Smeets een bijzondere relatie met de basiliek heeft en 
hier totdat hij ziek werd bijna wekelijks kwam. De leden van het kathedraal kapittel 
van het bisdom zullen tijdens deze vieringen bij toerbeurt voorgaan in het bidden 
van de rozenkrans en het noveengebed. 
Streamen 
Deze negen gebedsdiensten op zondagmiddag worden gestreamd via de website 
van het bisdom, zodat iedereen thuis mee kan bidden. Belangstellenden zijn – met 
inachtneming van de coronaregels – ook welkom in de basiliek aan de Oude Markt 
in Sittard. 
Het noveengebed begint met het bidden van Psalm 91 (90), gevolgd door een 
gebed met als titel ‘In Gods Naam mensen liefhebben’, wat refereert aan de 
wapenspreuk van bisschop Smeets. In het gebed voor de bisschop worden ook 
alle andere ernstig zieken ingesloten. 
 
Psalm 91 (90) De bescherming van de Allerhoogste 
Antifoon: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. 
Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, 
die in de schaduw van de Almachtige woont, 
Hij zegt tot de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn burcht, 
mijn God, op wie ik vertrouw.’ 
Want Hij maakt u los uit de strik van de jagers, 
behoedt u voor de kwaadaardige tong. 
Hij zal u met zijn vleugels beschermen, ° 
onder zijn wieken vindt u een toevlucht, 
zijn trouw is uw pantser en schild. 
Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen, 
geen pijl bij klaarlichte dag; 
Geen ziekte die sluipt in de duisternis, 
geen kwaal in de gloeiende zon. 
Al vallen er naast u duizend neer, ° 
tienduizend man aan uw zijde, 
u zal het onheil niet deren. 
Het zal gebeuren onder uw ogen, 
ge zult de straf van de zondaars zien. 
De Heer is immers uw toevlucht, 
de Allerhoogste uw burcht. 
Het kwaad zal u niet bereiken, 
de ramp blijft ver van uw tent. 
Hij heeft zijn engelen last gegeven 
op al uw wegen u te bewaken. 
Zij zullen u op hun handen dragen, 
geen steen zal uw voeten kwetsen. 
U kunt op slangen en adders trappen, 
leeuwen en draken trotseren. 
‘Wie op Mij rekent zal Ik verlossen, 
beschermen zal Ik wie Mij erkent. 
Wanneer hij Mij aanroept zal Ik hem horen, ° 
hem bijstaan in iedere nood, 
hem redden en aanzien schenken. 
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Zijn levensdagen zal Ik vervullen, 
zijn zegen zal hij ervaren.’ 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
Antifoon: Hij heeft zijn engelen last gegeven 
op al uw wegen u te bewaken 
  
Gebed      ‘In Gods Naam mensen liefhebben’ 
Heer, onze God, U die ons liefhebt 
en ons vraagt elkaar lief te hebben: 
wij bidden U voor onze bisschop, 
monseigneur Harrie Smeets. 
Met de woorden van de apostel Jakobus 
beveelt U ons aan: 
“Is iemand onder u ziek? 
Laat hij de priesters van de gemeente roepen: 
zij moeten een gebed over hem uitspreken 
en hem met olie zalven in de naam des Heren. 
En het gelovige gebed zal de zieke redden 
en de Heer zal hem oprichten. 
En als hij zonden heeft begaan 
zal het hem worden vergeven”. 
Wij bidden U voor onze bisschop: 
bekommer U om uw dienaar, 
heb medelijden en bescherm hem. 
Wij vragen om genezing naar lichaam en geest. 
In uw Naam is hij gezalfd met de heilige olie: 
richt hem op door uw kracht, 
troost hem met uw steun, zodat hij – zo U het wilt - 
herstelt en zijn ziekte overwint. 
Sterk hem en ons allen in het geloof 
dat wij geborgen zijn in uw liefde. 
Blijf hem nabij, en laat ons zien, 
ook in ziekte en bij verdriet, 
dat U uiteindelijk alles ten goede keert, 
en wij niet kunnen vallen uit uw hand. 
Zo bidden wij U voor onze bisschop 
en voor alle zieken en mensen in nood, 
op voorspraak van Maria, Sterre der Zee, 
op voorspraak van Sint Jozef 
in dit jaar dat bijzonder aan hem toegewijd is, 
op voorspraak van de heilige aartsengel Rafaël, 
de metgezel onderweg en de genezer, 
in wie de bisschop zijn vertrouwen heeft gesteld, 
op voorspraak van Sint Christoffel 
en van de heilige N., patroonheilige 
van onze kerk en deze plaats. 
Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden, 
om de mensen te verlossen 
en de zieken te genezen, 
die ons menselijk bestaan heeft willen delen 
om ons op te nemen in zijn goddelijk leven, 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. 
Onze Vader... 
Wees gegroet... 
Eer aan de Vader… 
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GSV’28 NIEUWS  

 

GSV’28 OP ZOEK NAAR NIEUWE KANTINEBEHEERDER(S) 
 
Ben of ken jij iemand met horeca-ervaring, enthousiasme voor het 
verenigingsleven en een positieve flexibele instelling? Meld je dan nu voor één van 
de leukste uitdagingen bij onze ambitieuze en gezellige voetbalvereniging GSV’28. 
 
Wie we zoeken: 

- Een enthousiaste gastheer en/of -vrouw, bij voorkeur met horeca-ervaring (in 
het verenigingsleven) 

- Iemand die wekelijks op vaste momenten beschikbaar is (door de week in 
avonduren en in weekend overdag) en in onderling overleg ook flexibel 
inzetbaar is 

- Iemand met een positieve instelling die graag de handen uit de mouwen steekt 
Wat we bieden: 

- Een gezellige vereniging met trainingsavonden, wedstrijddagen en leuke 
evenementen 

- Een maandelijkse vergoeding voor verrichte werkzaamheden 
- In onderling overleg te bespreken: inkomsten uit de verkoop vanuit de keuken 
- Een groep vrijwilligers die meehelpen op de drukste momenten op 

wedstrijddagen en evenementen 
- Een commissie die helpt bij het organiseren van de kantine en een commissie 

die evenementen organiseert (eigen ideeën zijn altijd bespreekbaar) 
- Een prettige werkplek waarin alle faciliteiten voorzien zijn 

- Indien gevraagd: een bijdrage in het behalen van de benodigde certificering 
 
Deze vacature is per direct beschikbaar. Over alle voorwaarden (beschikbaarheid, 
vergoeding, praktische afspraken en meer) kan gesproken worden met onze 
kantinecommissie, onderdeel van het bestuur van GSV’28.  
 
Interesse en/of meer informatie? 
Neem gerust even contact op met Jurgen Ubachs (06-51657832) of Petra Withoot 
(06-51751761) of via bestuur@gsv28.nl. 

 
GSV'28 ZOEKT HULP BIJ POETSEN GEBOUWEN EN WASSEN KLEDING 
GSV'28 is per direct op zoek naar iemand die onze vereniging wil helpen met het 
poetsen van kleedlokalen en kantine (1 keer per week) en het wassen van onze 
wedstrijdtenues. Alle faciliteiten (poetsspullen, wasmachines en -drogers) zijn 
beschikbaar en aanwezig op ons sportpark. Een vergoeding en verdere afspraken 
zijn in onderling overleg bespreekbaar. Interesse en/of meer informatie? Neem 
contact op met Jurgen Ubachs (06-51657832) of Petra Withoot (06-51751761) of 
via bestuur@gsv28.nl . 
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OUD IJZER 
 
***U kunt iedere werkdag op ons Jean Nijsten Sportpark, als de poort is geopend, 
uw oude metalen (accu’s, TV, computers, 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). Vanaf heden zullen we vanwege te maken kosten een kleine 
vergoeding van €5,- per apparaat moeten vragen bij het verwerken van een 
koelkast of diepvries. Alvast hartelijk bedankt! 
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