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56e JAARGANG NO.26                                                   vrijdag 23 oktober 2020  
 
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 06-51773235 
                                                         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 op maandag 2 november en 
vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader bericht.  
Bedankt voor uw medewerking. 
 

Spreuk van de week: Vrienden zie je niet, ze staan achter je. 

     

 

 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 25 OKT. T/M   ZONDAG 1 NOV. 2020 
 
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus 
 
Zondag 25 okt.:   ALLERHEILIGEN. Dertigste zondag door het jaar.  
              9:30 uur: Hoogmis opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z. 
                              Intenties: Wim de Bruijn als 1e jaardienst;  
       Nellie van Roosmalen; 
       ouders Buskens-Custers (gest.jaardienst); 
                               Nettie Haagmans-Jacobs en overleden familieleden; 
                               Arno Franssen en overleden ouders Franssen-Merckelbagh; 
                               Hubert Speetjens (verjaardag); Carine Keulers-Spees. 
            11:00 uur: Hoogmis opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z. 
                              Intenties: Jan en Mia Hermens-Stassen en overleden  
       familieleden; 
                               ouders Gorissen-Keulers;  
       ouders Gorissen-Pijpers, Michel Pijpers en overleden  
       familieleden;  
       ouders Gelissen-Hautvast, ouders Schulkens-Brands en  
       Pierre Schulkens; 
                               Andre Voncken; Dre Henssen; 
                               ouders Coumans-Schumacher. 
            15:00 uur: Allerzielenlof opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z. 
                               Collecte voor onderhoud van ons kerkhof. 
 
Zondag 1 nov.:   St. Hubertusviering. Eenendertigste zondag door het jaar. 
                             9:30 uur: Hoogmis opgeluisterd door het Koperensemble 
      Saint Anthony Brass van de Fanfare. 
                             Intenties: voor de leden en overleden leden van Fanfare  
     St. Antonius. 
Zondag 8 nov.:   Tweeëndertigste zondag door het jaar. 
                             9:30 uur: H. Mis opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z. 
                             Intenties: Sef Dolmans als 1e jaardienst;  
                                              ouders Nie en Huub Vonken-Muylkens. 
 

Volgens de nieuwe richtlijnen mogen er max. 30 personen toegelaten 
worden in de H. Missen. Normaal gesproken zit de kerk met 
Allerheiligen vol. 
Het kerkbestuur heeft daarom besloten om met Allerheiligen  
2 missen op te dragen, om 9:30 uur en 11:00 uur. 
U dient zich telefonisch aan te melden bij  
Thea Deuzings 06-83656519. 
De mis van 9:30 uur en het lof zitten al vol!! 
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Er zijn dit jaar 17 overledenen die in het lof zullen worden herdacht. Gezien de 
huidige norm van 30 personen hebben we als kerkbestuur besloten om eerst de 
nabestaanden van de 17 overledenen de kans te geven om het lof bij te wonen. 
Hopende op uw begrip. 
 

In de kerk gelden de volgende maatregelen: 

     - bij ziektesymptomen, thuisblijven 

     - bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje dragen  

     - voldoende afstand houden (1,5 m) 

     - handen ontsmetten bij binnenkomst van de kerk 

     - maximaal 30 bezoekers in de kerk tijdens de H. Mis 

(excl.personeel/vrijwilligers). 

 
ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN. 
Afscheid nemen is  
met zachte handen dichtdoen 
wat voorbij is 
en verpakken als herinnering. 
 
Afscheid nemen is 
met dankbare handen meedragen 
al wat de moeite waard is 
om niet te vergeten. 
 
Afscheid nemen is 
met vergevende handen loslaten 
alles wat het leven verfraaide, 
wat pijn deed en verdriet. 
 
Ja, afscheid nemen is loskomen 
uit het spinrag van belevenissen 
en met milde hand kiezen 
tussen bewaren en wegdoen. 
 
Wie sterft, is overgeleverd 
aan de herinnering, 
maar meer nog 
aan de altijddurende, 
allesomvattende en 
onvoorwaardelijke liefde. 

 
VRIJWILLIGERS: 
De kostergroep bestaat uit 3 “vrouwluuj”. Een koster is een persoon die belast is 
met de dagelijkse zorg voor de kerk, het verzorgen van de liturgische gewaden, 
kleding van de misdienaars en het klaarzetten van de verschillende voorwerpen 
voor de liturgische eredienst. Als kerkbestuur zijn we bijzonder trots op onze 
kosters. Dames bedankt! 
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Overledenen vanaf 1 november 2019 t/m 31 oktober 2020: 
Lidwien Paulussen                       57 jaar 

Wim de Bruijn  66 jaar 

Sef Dolmans  80 jaar 

Gerda Sproncken-Frissen 89 jaar 

Meenh Gorissen-Spronk 90 jaar 

Pieter Machiels  84 jaar 

Hubert Speetjens 89 jaar 

Mia Nijsten-Wouters 89 jaar 

Hannie Bijen  70 jaar 

Carine Keulers-Spees 57 jaar 

Will Wijnen  53 jaar 

Nellie van Roosmalen 95 jaar 

Frans Hoen  51 jaar 

Sjir Laven  89 jaar 

Mia Hermens-Stassen 92 jaar 

Arno Franssen  86 jaar 

Frans Voncken  92 jaar 
 
MISDIENAARS 
zondag 25 oktober Allerheiligen       09.30 uur  Reneé en Hannah Tijssen 
zondag 25 oktober Allerheiligen       11.00 uur  Myrthe en Benthe Vonhögen 
zondag 25 oktober Allerzielenlof  15.00 uur  Britt en Cas Lemmens 
zondag   1 november  09.30 uur  Milou Kubben René Tijssen 
zondag   8 november  09.30 uur  Myrthe en Benthe Vonhögen 
zondag 15 november  09.30 uur  Reneé en Hannah Tijssen 
 
      Thea 4376311 of 0683656519 
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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 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 nu echt hoog. Recentelijk werd ons verzocht om geld over te maken 
omdat er geen rijst meer in huis was. Geen rijst is geen eten. 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  
bankrekening: 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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Allerheiligen Genhout Zondag 25 oktober. 
Bestel tijdig uw Allerheiligen stuk, herfstkrans, potchrysant, viooltjes, hei, 

gaultheria van alles is mogelijk, loop gerust eens binnen. 
Openingstijden: 

Maandag alleen op bestelling. 
Dinsdag t/m Vrijdag van 9.00 tot 17.00 

Zaterdag van 9.00 tot 14.00 
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