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56e JAARGANG NO.14                                                              vrijdag 24 april 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; VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT GEEN OOS NUUTS 
In de volgende kalenderweken verschijnt er geen OOS NUUTS; week 18,20,22,23 
(Pinksteren), 25, 27, 29, 31, 32, 33,34 (vakantieperiode), 36 (= begin september). 
U kunt dus wel teksten, advertenties en berichten aanleveren op de volgende 
maandagen; 4 mei, 18 mei, 8 juni, 22 juni, 6 juli, 20 juli, 24 augustus en 
vervolgens tot nader bericht. Bedankt voor uw medewerking. 
  

Spreuk van de week: De mens heeft 2 oren en 1 mond. 

                                            Dat is om 2 maal zoveel te luisteren dan te praten. 

 

 

 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 26 APRIL  T/M   ZONDAG 3 MEI 2020 
Telefoonnummers: pastorie Genhout:      046-4371361  

                     pastorie Schimmert:  045-4041227, klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus 

 
Vanwege het Coronavirus zijn alle weekendmissen tot 1 juni afgelast ! 
We volgen hiermee de maatregelen afgekondigd door de bisschoppen van 
Nederland die aansluiten bij het advies van de overheid en het RIVM. 
Voor alle aangescherpte maatregelen verwijzen we naar de site van het bisdom 
www.bisdom-roermond.nl. 
Alle bestelde misintenties worden later gelezen, zoveel mogelijk in overleg met de 
betreffende families. Dank voor uw begrip en uw geduld!  Pastoor J.v.Oss. 
 

Beste mensen van Genhout, 
 
En het blijft maar doorgaan, elk weekend geen H. Mis. 
Het is alsof ze zeggen: “Geer zeuk ’t uch mer oet!” 
Ja, we moeten veel uitzoeken. 
Het aantal mensen dat bij een uitvaart van een dierbare mag zijn, 
is maar klein: 30 
De meeste mensen proberen er iets moois van de maken. 
Ze zoeken muziek bij het afscheid, ze zoeken troost. 
Maar het is en blijft een opgave, omdat het afscheid toch altijd pijn 
blijft doen. 
Ja, en misintenties staan er niet. 
Het zal nog een tijdje duren naar alle waarschijnlijkheid. 
De doopsels zijn ook verschoven tot ná of mét Pinksteren. 
Gelukkig zie ik overal mensen wandelen met een geduldige blik in de 
ogen. 
Ik zou zeggen: laten we samen volhouden en even binnenwippen in 
de kerk. Het geeft troost! 
Tot de volgende week!                     Pastoor J.v.Oss s.m.m. 
 
 
 
ACTIVITEITEN IN 2020 
 
ALLE ACTIVITEITEN TOT 1 JUNI 2020 ZIJN AFGELAST. 
28 juni  09.00 uur  Processie    Buurtvereniging Grootgenhout 
22 augustus: Rock- en coverband Fenix (meer info volgt)    Genhout Samen 
23 augustus: Preuve in & van Genhout   (meer info volgt)    Genhout Samen 
15 november 14.30 uur Belcanto concert met Italiaanse aria's door  

Carla Maffioletti en Jutta Böhnert  Sint-Hubertuskerk 

http://www.bisdom-roermond.nl/
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                                                           17 april 2020 

Gezondheidstherapeute Petra Versteegh inspireert particulieren en (para-)medici 

Boek ‘Waarheid over gezondheid?’   vol tips om immuunsysteem te boosten. 

 

Gezondheidstherapeute Petra Versteegh uit het Limburgse Beek presenteert 

op 6 mei haar boek Waarheid over Gezondheid? Het boek geeft praktische 

tips en bewezen methodieken om zelf je immuunsysteem te versterken en de 

regie over je gezondheid (weer) te nemen. Gezien de Corona-pandemie is dit 

belangrijker dan ooit.  

In Waarheid over Gezondheid? bundelt Petra Versteegh haar jarenlange 

praktijkervaring, die ze startte als fysiotherapeute. Al snel zag ze dat je verder mag 

kijken dan puur de pijnlijke plek, om je beter te gaan voelen, dit maakt ze concreet 

aan de hand van een lichaamsscan. Ze kijkt naar alle aspecten van je levensstijl 

en deelt graag haar kennis, tips en passie.  

Dé waarheid over gezondheid, bestaat die wel? De kern van gezondheid bestaat 

uit een aantal factoren, zoals voeding, beweging, gedachten, emoties. Ideaal is het 

natuurlijk als ze in balans zijn. Maar soms lukt dat even niet en ontstaan klachten 

of ziekten.  

Als je je bewust wordt van alle factoren die invloed hebben, kun je ervoor kiezen 

om het voortaan anders aan te pakken en je beter te voelen. Want veel van onze 

aandoeningen zijn te wijten aan een ongezonde levensstijl. 

Petra Versteegh laat zien welke factoren je gezondheid bepalen en hoe je ze kunt 

beïnvloeden zodat jij je fit voelt. Ook deelt ze internationale inzichten die je 

immuunsysteem sterk maken zodat virussen, toxines, 5G-straling, stress, pijn en 

emoties veel minder kans hebben.  

Het boek is geschikt voor mensen die bewust willen leven of (para-)medici die hen 

begeleiden. Of je nu grip op je gezondheid wilt of liever 

als een biohacker de complete functionaliteit en capaciteit 

van je lichaam wilt verbeteren.  

 

Dit boek gaat over jouw waarheid. Heb jij het lef om écht 

naar jezelf te kijken en bewust(-er) gezond te leven? Laat 

je inspireren en ga gemakkelijk aan de slag met deze 

praktische handvatten. 

Petra Versteegh presenteert haar Waarheid over 

Gezondheid? op woensdag 6 mei om 19.30, online. 

Kijk dan www.petraversteegh.nl  voor de lancering. 

http://www.petraversteegh.nl/
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PATER ALFONS KERCKHOFFS 
 
John van Oss smm 
 
Het aantal montfortanen in ons land wordt steeds kleiner. 
Van buiten ons land komen ze nu hier naar toe om ons te 
helpen bij de zielzorg.  Hoe is dat in 1881 gegaan? Hoe 
zijn de montfortanen hier terecht gekomen? 
 

Een korte geschiedenis. Als je van Schimmert in de richting Genhout gaat, kom je 
langs de standaardmolen die daar al heel lang staat op het hoogste punt van het 
open land. Het was de molen van de familie Kerckhoffs. Zij woonden aan de rand 
van Genhout. Pater Alfons Kerckhoffs was de eerste Nederlandse montfortaan. Hij 
werd op  8 oktober 1864 geboren in wat nu de boerderij is van de familie  
G. Senden-Pennings in Klein Genhout. 
 
Aanvankelijk studeerde hij aan het college van de jezuïeten in Sittard. Maar zijn 
belangstelling ging uit naar de “Franse paters” in Schimmert. De montfortaanse 
kloosterlingen waren verbannen uit Frankrijk. Na allerlei zoektochten en 
omzwervingen waren ze terecht gekomen in Schimmert. Ze hadden een boerderij 
gehuurd in de Dorpstraat, maar wilden zo gauw mogelijk terug naar Frankrijk. 
Alfons werd aangesproken door hun eenvoud, soberheid en blijmoedigheid. 
 
Toen de novicemeester aan pastoor Alofs van Schimmert vertelde dat er een 
Limburger in wilde treden, antwoordde hij: “Bah! Wat komt een Hollander hier 
doen? Hij zal het er niet lang uithouden. Neen, neen, Uw huisvesting is veel te 
miserabel dat ze hem spoedig naar buiten zullen werpen!” Op 25 oktober 1883 
schrijft Pater Gervais: “een schone en aardige Nederlander van 19 jaar, wonend in 
het gehucht Klein Genhout onder Beek en die zijn humaniora bij de eerwaarde 
Jezuïeten te Sittard voltooit, komt ons bezoeken met de bedoeling zich bij ons te 
voegen als novice…Wij wenschen dat zijn plan zich verwezenlijke.” 
 
Op 8 oktober schrijft hij in de huiskroniek: “vandaag tweede verjaardag van onze 
aankomst in Schimmert gaan de novicen den 17  den confrater Alfons Kerckhoffs 
afhalen. 
Moge O.L. Vrouw dien nieuwen aspirant vastketenen!” Hij legde zijn eerste 
geloften af op 23 oktober 1883. In Luik werd hij op 22 den december 1888 priester 
gewijd. 
 
Aan werk was intussen geen gebrek. Tijdens zijn filosofische en theologische 
opleiding gaf frater Kerkhoffs les aan de eerste Hollandse studenten. Hij vond ook 
nog de gelegenheid een levensschets te schrijven van de Zalige Montfort: de 
eerste in de Nederlandse taal. 
Het boek telt 172 pagina’s. Na zijn priesterwijding werd hij leraar aan de jonge 
apostolische school in Schimmert.  
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Dikke vrienden waren het: de Franse pater A. Dubillot en de Nederlander 
Kerkhoffs. Hij was een voorvechter van de Nederlandse taal. Het zal voor pater 
Kerkhoffs niet gemakkelijk zijn geweest toen hij in 1901 de benoeming kreeg voor 
Denemarken. Hoe het ook zij: men vertrok “ in nomine Domini”. Na lang zoeken 
vond men in Denemarken vier katholieken, vier wel geteld. Maar de zusters 
Dochters der Wijsheid volgden en het aantal bekeringen groeide met de dag. Het 
Roomse ziekenhuis was overvol. In de patronaatszaal ontwikkelde zich een intens 
katholiek leven.  

In 1919 werd pater Kerkhoffs 
teruggeroepen. Hij vertrok met enkele 
paters naar de H. Landstichting te 
Nijmegen, waar hij 8 jaar heeft gewerkt. 
 
Augustus 1928 werd hij pastoor-overste in 
Egmond aan Zee. Zijn eerste preek begon 
hij zo: “Hier sta ik nu als een onbekende 
in uw midden” Nu is hij geen onbekende 
meer: Alfons Kerkhoffs, een vroom 
priester vol hartelijke goedheid en 
hoffelijke broederliefde. Hij stierf in 
Heerlen op 28 november 1943. 
Dat was het begin. De twee confraters uit 
Indonesië gaan nu het werk verder 
doorzetten. 

 
Dit artikel, geschreven door pastoor van Oss, is met toestemming overgenomen uit 
Wijzer, het halfjaarlijks verschijnend blad van de Montfortanen. Wilt u dit blad ook 
ontvangen, stuur naam, adres, postcode en plaats naar: Redactie Wijzer, Vroenhof 
87, NL-6301 KE Valkenburg of stuur een email naar info@montfortanen.nl 
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    Beste leden en dorpsgenoten, 
De wereld lijkt stil te staan, activiteiten gaan niet door, velen 
werken thuis, kinderen doen hun uiterste best om de opdrachten 
van school goed uit te werken. Iedereen die zich inzet voor zijn 

medemens, ziek en gezond, alle lof! 
Velen zijn eenzaam en zijn nu meer dan ooit afhankelijk van de hulp die ze krijgen. 
Het bestuur van ZijActief wenst iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd!  
En zoals velen van ons gewend zijn, hieronder een gedicht: 
 
HOOP 
Kijk niet achterom maar kijk naar de dag van morgen. 
Want in elke nieuwe dag ligt nieuwe hoop verborgen. 
Al lijkt de toekomst zo onzeker, 
maakt het soms een beetje bang. 
Heb vertrouwen en blijf geloven, 
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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/

