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Clemens-Klok 
maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg 

6e jaargang nr. 11                                   22 oktober 2016 – 18 november 2016 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

De mensen die we niet kunnen en willen vergeten 
 
Het is in de tijd rond begin november weer druk op de 
kerkhoven. Het boomblad wordt verwijderd. Er worden 
bloemen neergelegd op de graven, en kaarsen aangestoken. 
Waarom we dat doen? Het is een goede gewoonte; je voelt 
dat het je goed doet, en een gebaar naar onze geliefde 
doden; we willen ze niet prijs geven aan de vergetelheid. 
Het noemen van hun naam kan ons ook weer verdrietig 
maken. We missen de ander. Maar dat verdriet naar boven laten komen is ook goed; het is een 
brug die ons met hen verbindt. Het met aandacht noemen van hun naam maakt onze 
kwetsbaarheid zichtbaar. Op Allerzielen komen veel herinneringen weer tot leven, worden 
verhalen verteld: weet je nog hoe ze dat en wat hij zei? Weet je nog? In onze verhalen en 
herinneringen komen ze opnieuw tot leven. Het is vaak een dubbel gevoel als je in de rouw 
verkeert en herinneringen ophaalt. Aan de ene kant zijn er de gevoelens van beklemming, van 
leegte, van verslagenheid. Als je in de rouw bent hangt er als het ware een grauwsluier over je 
leven. Maar er is ook een andere kant: de pijn is groter naarmate je iemand echt hebt 

liefgehad. En bij het noemen van de naam voel je weer die liefde, een 
liefde die sterker is dan de dood, een liefde die je met je meedraagt 
en die je niet alleen met verdriet maar ook met dankbaarheid vervult. 
Je hebt de ander liefgehad en de ander heeft jou liefgehad en dat 
liefhebben gaat niet voorbij. Sterker nog het kan vaak veel groter 
worden! Dat besef blijf je koesteren en dat is ook goed zo. 
 

Brief naar de overkant ... (van Mieke Kerckhof) 
Ze vragen hoe lang 'het' nu al geleden is en hoe het met me gaat 

en ik, ik glimlach en zeg dat het goed gaat en noem het aantal jaren 
en vertel hoe ik mijn weg gevonden heb en wie ik allemaal ontmoet 
en waar ik allemaal mee bezig ben.  
Maar ik vind geen woorden - of geen moed - om te zeggen 
hoe sterk ik je nog altijd mis op heel onverwachte momenten 
en hoe diep ik naar jou verlang en hoeveel pijn het nog allemaal doet 
zonder jou, of nee, niet zonder jou, 
maar met jou ergens anders, met jou, anders ...     Kapelaan Jan Geilen 

 Clemensdag  - viering 27 november 

 Verslag Vredesbijeenkomst 

 Allerzielen 2015 - 2016 

 H.i.P. Hulp in Praktijk Westelijk Mijnstreek 

 Wereldmissiedag  (22-23 okt) Filippijnen 

 Jubilarissen Gospelkoor.  
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Parochieberichten 
 

Overledenen 
 

Op 29 september is op 85-jarige leeftijd Lieske 
Meex-Brouns overleden. Zij woonde (voorheen 
mgr. Brulsstraat 11) in zorgcentrum Oosterbeemd. 
De uitvaart vanuit onze kerk heeft op 5 oktober 
plaatsgevonden, waarna begrafenis op het kerkhof 
aan de Wissengracht.  

 
Op 6 oktober is op 67-jarige leeftijd Wiel Lemmens 
overleden. Hij woonde aan het Europaplein. De 
uitvaart vanuit onze kerk heeft op 13 oktober 
plaatsgevonden, waarna crematie.  

 
Op 7 oktober is op 90-jarige leeftijd Mia Hoenjet-
Habets overleden. Zij woonde in zorgcentrum 
Panhuys. De uitvaart vanuit onze kerk heeft op 12 
oktober plaatsgevonden, waarna begrafenis op het 
kerkhof aan de Wissengrachtweg. 
 
Op 12 oktober is op 83-jarige leeftijd Giel 
Gardeniers overleden. Hij woonde (voorheen in 
Aalbeek) in zorgcentrum Oosterbeemd. De uitvaart 
vanuit onze kerk heeft op 18 oktober 
plaatsgevonden, waarna crematie. 

 

Mededelingen kerkbestuur 
 

Uitvaarten vanuit onze parochiekerk 
 
Als kerkbestuur is er ons veel aan gelegen dat wij 
er als kerk en parochie zijn voor alle mensen in 
onze dorpsgemeenschap. Om vele redenen wordt 
bij uitvaarten de kerk vaak overgeslagen en gaat 
men rechtstreeks naar het crematorium, met 
gevolg dat het voor de eigen dorpsgenoten moeilijk 
wordt om op een passende wijze afscheid te 
nemen van de overledene, en de naasten tot steun 
te zijn. Wij denken dat wij als kerk en 
geloofsgemeenschap een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren aan de uitvaartdienst, ook als men zelf min 
of meer afstand wil bewaren van kerk en geloven.  
Wij willen u dan ook graag de mogelijkheden 
aanreiken, m.b.t. een uitvaart vanuit onze kerk: 
- De traditionele uitvaart in een 

eucharistieviering, zoals die al sinds jaar en dag 
bekend is. 

- Een avondwake in onze kerk, op de avond 
voorafgaand aan de uitvaart als hierboven 
genoemd (deze kan heel persoonlijk worden 
ingevuld). 

- Een avondwake in onze kerk, op de avond 
voorafgaand aan de dienst in het crematorium 
(deze kan heel persoonlijk worden ingevuld).  

- Een gebedsdienst (afscheidsviering) zonder 
eucharistieviering (deze kan heel persoonlijk 
worden ingevuld) waarbij 2 leken òf een priester 
voorgaa(n/t). Er zullen wel bepaalde regels in 
acht genomen moeten worden. Maar we 
kunnen hier samen over nadenken. 

Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar de 
traditionele uitvaart, maar we willen er ook zijn voor 
diegenen in ons dorp die hier anders over denken. 

 
Ziekencommunie 1e vrijdag van de maand 

 
Met de winter voor de deur zal het voor de ouder 
wordende mens lastiger worden om naar de kerk te 
komen. 
Kapelaan Amal wil u graag op de 1e vrijdag van de 
maand, of in overleg,  de H. Communie thuis 
komen brengen. 
Laat het even weten door contact op te nemen met: 
Jacqueline Pluijmaekers 405 1872 of Jeu Ritzen  
405 9244. 
De kapelaan zal dan vóór de 1ste vrijdag van 
november contact met u opnemen. 
 

Einde Oktobermaand – Rozenkransmaand 
 
Op maandag 31 oktober om 19.00 uur wordt weer 
als afsluiting van de Rozenkransmaand het 
Rozenhoedje gebeden, bij het wegkruis hoek 
Churchillstraat / Irenestraat. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
 

Clemensdag  
 
Op 23 november is de feestdag van Sint Clemens, 
de patroonheilige van onze parochie. We willen 
deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaar 
dat we de zondag er na, op 27 november dus, een 
Clemensdag willen houden, een soort van 
parochiedag. De Heilige Mis van 11.00 uur op die 
dag zal door het Gospelkoor verzorgd worden met 
een aangepast thema, en na afloop van deze 
Heilige Mis zal er in de kerk ter verhoging van de 
feestelijkheid koffie, thee of frisdrank te krijgen zijn, 
met iets lekkers. 
 
Misschien dat er parochianen zijn die hier een 
steentje aan bij willen dragen door iets te bakken, 
bijvoorbeeld, wafeltjes, cake of iets dergelijks. De 
kerk is er tenslotte voor en door de parochianen. 
Diegenen die hun bijdrage in dit opzicht willen 
leveren, verzoek ik vriendelijk om dit aan mij door 
te geven, hetzij per telefoon (4051935), hetzij via 
email (elsenpeter.dekkers@gmail.com). 
 

Peter Dekkers,  
Vicevoorzitter kerkbestuur St. Clemens 

 

mailto:elsenpeter.dekkers@gmail.com
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Vredesbijeenkomst, afsluiting Vredesweek 
 
Op de laatste zondag in september heeft in onze 
parochiekerk als afsluiting van de Vredesweek een 
vredesbijeenkomst plaats gevonden. Dit jaar was 
er gekozen voor het thema: VREDE VERBINDT.  
Met een heel gevarieerde presentatie lukte het om 
dit thema heel dichtbij onszelf en onze kleine 

gemeenschap te brengen. Niet dat de wereldvrede 
minder belangrijk zou zijn maar wanneer het 
daarom gaat, kunnen we ons zó machteloos voelen 
dat we er geen eigen inzet bij mogelijk houden. 
Middels de in de plaatselijke supermarkt 
opgenomen interviews met diverse mensen uit ons 
eigen dorp kwamen, met een soms ontwapenende 
openhartigheid, de diverse gedachten over 
onderwerpen als vrede, onvrede, tevredenheid in 
het algemeen, tevredenheid over jezelf, 
voornemens en inzet tot ons. Willem Claessens, 
Kay Knubben en Jo Brouns zongen indringende 
liedjes die het thema Vrede benaderden. Farah 
Sediqi, een jonge vrouw uit Afghanistan, vertelde 
over de oorlogsellende in haar vaderland en de 
kansen die zij hier krijgt. Tiffany Bertram las een 
brief voor van een patiënt van Daelzicht, die door 
een noodlottig ongeluk een halfzijdige verlamming 
kreeg en ondanks dat, het leven tòch een 9 gaf. 
Ellen Brouns vertelde over leven met een handicap 
en de acceptatie daarvan door anderen. Dit alles 
aangevuld met een boeiende compilatie van 
filmbeelden uit onze jongste geschiedenis. Alles bij 
elkaar een soms aangrijpende en aan 
professionele perfectie grenzende presentatie die 
bij de aanwezigen grote impact opleverde. Dat 
laatste werd met name duidelijk tijdens de “nazit” 
waarbij, onder het genot van koffie/thee en een 
lekkernij, vaak nog boeiende gesprekken gevoerd 
werden. 
Met deze speciale bijeenkomst werd de 
Vredesweek 2016, die in Hulsberg begonnen was 
met de themaviering van het Gospelkoor op 
zondag 18 september, afgesloten. Waardering en 
dank voor al de mensen die hieraan hebben 
meegewerkt.       

Jean Mevis 

Allerzielen 2015 – 2016 
Parochie H. Clemens Hulsberg 

 
 
 
 
 

Gangk hie neet 
veurbie 

Zonger ève sjtil te 
sjtoan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de periode Allerzielen 2015 – 2016  
nam onze parochie afscheid van: 
 
Gusta Scheepers-Pluymaekers  90 jaar 
Wiel Slangen  76 jaar 
Lily Slangen-Scheepers  62 jaar 
Cees van Halen  73 jaar 
Marlies Rompen-Vankan  61 jaar 
Hub Ritzen  62 jaar 
Hay Habets  81 jaar 
Mia Merckx-Slangen  93 jaar 
Alex Gerards  66 jaar 
Gonnie Simons-Knubben  78 jaar 
Minie Duijsings-Hamers  67 jaar 
Elly Aerts-Veldman  82 jaar 
Willem Gerads  85 jaar 
Lei Marx  80 jaar 
Guus Huntjens  90 jaar 
Mia Voorspuij-Neven  91 jaar 
Funs Eijkenboom  75 jaar 
Mia Austen-Haagmans  83 jaar 
Servé Gardeniers  86 jaar 
Nettie Heiligers-Habets  59 jaar 
Sjeng Kaelen  89 jaar 
Mien Dirks-van Spanje  90 jaar 
Lieske Meex-Brouns  85 jaar 
Wiel Lemmens  67 jaar 
Mia Hoenjet-Habets  90 jaar 

Giel Gardeniers   83 jaar 
Pie Klaassens   82 jaar 
 
Goede God, 
Neem hen vol liefde op in uw woning. 
 
Niet de dood heeft het laatste woord,  
maar Gods liefde die wil dat wij leven. 
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Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek nu 
ook van start in onze parochie H. Clemens 

 
Begin 2013 is HiP (Hulp in Praktijk) van start 
gegaan in Sittard-Geleen en in maart 2015 in Stein. 
In totaal werken in de regio een kleine 30 parochies 
en gemeenten samen met de Stichting HiP WM, 
Katholiek, Protestants en Evangelisch; met circa 75 
vrijwilligers. 
HiP is een landelijke organisatie die, in principe, 
werkt met vrijwilligers geworven vanuit de 
deelnemende parochies. HiP is landelijk werkzaam 
in ruim 30 gemeenten, werkt samen met 450 
kerken en ± 1100 vrijwilligers. 
 
“Ik heb niemand die mij kan helpen” een 
opmerking die pastores en kerkelijke vrijwilligers 
geregeld horen als ze contact hebben met mensen 
in de parochie. Zeker n.a.v. de veranderingen in de 
zorg neemt deze problematiek toe. 
HiP is een vrijwilligersorganisatie die, zoals 
gezegd, met vrijwilligers vanuit de deelnemende 
parochies, probeert mensen te helpen. 
Hierbij moet men denken aan kortdurende, 
laagdrempelige hulp, bv. een boodschap doen, 
iemand begeleiden naar ziekenhuis of huisarts, een 
bezoekje brengen bij mensen die zelden bezoek 
krijgen, een klein klusje in of om het huis e.d. 
 
Het kerkbestuur van onze parochie heeft het besluit 
genomen om ook deel te gaan nemen aan HiP WM 
en staat daarmee achter de visie van HiP: “De 
Kerk van Jezus Christus is meer zichtbaar in de 
samenleving doordat parochianen vrijwillige 
hulp bieden aan mensen in nood in hun buurt”. 
 
Dit is een eerste bericht aan alle parochianen van 
onze parochie H. Clemens om dit plan onder de 
aandacht te brengen en aan iedereen te vragen om 
eens na te denken over een mogelijke inzet als 
vrijwilliger voor dit project. 
In de volgende Clemens Klok/Hulsberger zal hier 
nader op worden ingegaan en zal een datum 
worden genoemd waarop belangstellenden worden 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar 
meer informatie over HiP in Hulsberg zal worden 
gegeven. 

 
Iedere organisatie heeft ook een financiële kant. 
Een kerk heeft inkomsten nodig om pastoors te 
kunnen betalen, om het kerkgebouw te kunnen 

onderhouden, om de energiekosten te kunnen 
voldoen, voor het aanschaffen van kaarsen, 
boeken, het uitgeven van ons parochieblad etc. etc.  
 
Met de actie Kerkbalans willen we dit onder uw 
aandacht brengen, maar ook aangeven dat deze 
actie bedoeld is voor de instandhouding van onze 
eigen parochie. Daarvoor hebben we uw financiële 
bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan onze 
parochie is een investering. Een investering in de 
kerk van nu én de kerk van morgen.  Een 
investering in uzelf en in de generaties die nog 
komen. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken via Rabobank 
Rekeningnr. NL26 RABO 0124 1957 68 of ING 
Bank Rekeningnr. NL36 INGB 0001 0364 96 
t.n.v. Parochie van de H. Clemens Hulsberg.   
 

Kerkbestuur Parochie H. Clemens Hulsberg  
 
 
 

Woord van de redactie 
 

U bent gewend, dat de Clemens-Klok bij u thuis 
wordt bezorgd en dat zal ook zo blijven. Soms 
echter valt een bezorger weg door ziekte, 
verhuizing, te veel andere verplichtingen, etc. We 
gaan dan op zoek naar vervangers. Elders in deze 
uitgave, op pagina 9, vindt u een oproep voor 
nieuwe bezorgers. We hopen, dat een aantal 
mensen aan deze oproep gehoor zal geven. 
 
We blikken even vooruit naar de laatste editie van 
de Clemens-Klok dit jaar, t.w. nr. 13. We willen u 
er nu al op attenderen, dat dit i.v.m. de feestdagen 
een editie van 5 weken wordt en de periode 
bestrijkt van 17 december 2016 – 20 januari 2017. 
Voor het opgeven van misintenties en het laten 
plaatsen van advertenties en kopij dient u dus iets 
verder vooruit te plannen dan de gebruikelijke  
4 weken.  In de volgende Clemens-Klok (nr. 12) 
zullen we hier nogmaals de aandacht op vestigen. 
 

De redactie 
 
Mocht u vragen of klachten hebben m.b.t. de 
bezorging, dan kunt u deze aan ons doorgeven via 
bezorgservice@h-clemens.nl  
of via telefoon nr. 405 4032.  

mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
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Diensten en misintenties 
 
 

 

Zaterdag 22 oktober: Vooravond  
30e Zondag door het Jaar C. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Zielendienst Cees van Halen. 

 
De tollenaar bad:  
“God, wees mij zondaar genadig.” 
Hij was nederig en zal daarom 
door God verheven worden. 

 
Zondag 23 oktober:  
30e Zondag door het Jaar C. 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; Kees Daamen (vanwege verjaardag), 
de kinderen Maria en John, de kleinkinderen 
Alice en Marc; jaardienst Sjeng en 
Philomena Knubben-Dreessen; jaardienst 
Chel Custers. 
 

Woensdag 26 oktober:  
 

18.40 uur: Rozenkransgebed. 
19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers; Pierre Knols (vanwege verjaardag); 
overledenen familie Wouters-Hamers. 
 

Zaterdag 29 oktober: Vooravond  
31e Zondag door het Jaar C. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst overleden ouders Oerlemans-
Bemelmans; jaardienst Mia Hamers-Heijnen; 
jaardienst Leny Sijstermans-van Loo.  
 

14.00 uur: Doopviering Max Ubags. 
 
 

Zacheüs klom in een boom  
om te zien wie Jezus was.  
 
 

 

Zondag 30 oktober:  
31e Zondag door het Jaar C. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; ouders Keulen-Pinkaarts en familie; 
zielendienst Guus Huntjens; ouders 
Hoeben-Bemelmans en Harie Bemelmans. 

 

Maandag 31 oktober: 
 

19.00 uur: Rozenkransgebed bij wegkruis 
Churchillstraat / Irenestraat. Afsluiting 
Oktober- / Mariamaand. 

 

 
Woensdag 2 november:  
 

19.00 uur: H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; 
overleden echtgenoten Jules Kengen en 
Tila Gielen en ouders; jaardienst Bèr 
Vliegen en ouders Vliegen-Dreessen; Funs 
en Tien Limpens-van Oppen, zonen  en 
schoonzoon; Thei Meijers, ouders Veldman-
van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-
Heunen; Guus Houben (vanwege 
verjaardag). 
 

Vrijdag 4 november: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken. 
 

Zaterdag 5 november: Vooravond  
32e Zondag door het Jaar C. 
Vooravond Hoogfeest van Allerheiligen 
 

19.00 uur: H. Mis m.m.v. Fanfare St. Clemens. 
Voor de levende en overleden leden van 
fanfare St. Clemens; jaardienst overleden 
ouders Hub en Lies L'Ortije-Ritzen;  uit 
dankbaarheid. 
 

Zondag 6 november:  
32e Zondag door het Jaar C.  
Hoogfeest van Allerheiligen / 
Gedachtenis Allerzielen. 
 

11.00 uur: Hoogmis Allerheiligen  
m.m.v. fanfare St. Caecilia. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; Jules Ritzen (vanwege verjaardag); 
jaardienst Guus Laeven; Jeanny Hofland-
Franckort; ouders Rouwette-Souren, Paul 
Souren en overleden  familie; ouders 
Huijdts-Paffen en zoon Jean, ouders 
Hurkmans-Coenen en zoon Harry; jaardienst 
Riek Luiten (namens echtgenote en 
kinderen); jaardienst Connie Voncken en 
Mia van Wissen-Voncken; ouders Pisters-
Luyten, kinderen en kleinkinderen, 
schoondochter en schoonzoon. 
 

15.00 uur: Allerzielendienst m.m.v. het G.K.C.  
met aansluitend zegening graven op  
begraafplaats. 
Met naam gedenken wij de overledenen 
sinds Allerzielen vorig jaar. We steken voor 
ieder van hen een kaars aan. Wij bidden 
voor al onze gestorvenen. 
 

Woensdag 9 november:  
 

19.00 uur: H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers. 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045 – 405 50 56 
 

De beste service  
voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
ook op bestelling! 

 
www.jdautoservice.nl 

 

Boerderij Aan den Del 

 
 

 

Boerderijwinkel 
in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden, 

woondecoraties  en hebbedingetjes. 
 

KERSTSHOW VANAF 

ZONDAG 27 NOVEMBER 2016 

T/M ZONDAG 18 DECEMBER 2016 
 

Openingstijden: vrijdag van    14.00 - 18.00 uur 
 zaterdag van  11.00 - 18.00 uur 
 zondag van  14.00 - 18.00 uur 
Diepestraat 20 
6336 VW Arensgenhout 

e-mail: info@boerderijaandendel.nl 
website: www.boerderijaandendel.nl  
tel.: 045 405 3869 
 

 

Dankbetuiging 
 

Met een indrukwekkende H mis, hebben we  

afscheid van Sjeng genomen. 

Hij had in zoveel harten een plekje!  

Wij bedanken jullie allemaal voor jullie steun en 

getoonde deelneming. 

Onze dank gaat ook uit naar kapelaan Amal, 

“Twee culturen een geloof” 

Hier hebben we iets van meegenomen. 
 

Bedankt allemaal, 

Familie Kaelen 

 

 

Gezocht !!!! 

Bezorger 
 

Voor regio Vlasveld, Klaverveld en 

een gedeelte van de Mesweg. 

Circa 60 adressen 30 min. per 4 weken. 

Voor verdere info zie pagina 9 

Email: bezorgservice@h-clemens.nl 

Tel : 045 – 405 4032 

http://www.jdautoservice.nl/
mailto:info@boerderijaandendel.nl
http://www.boerderijaandendel.nl/
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
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Diensten en misintenties 
 
 
 

Zaterdag 12 november: Vooravond  
33e Zondag door het Jaar C.  
 

19.00 uur: H. Mis m.m.v. het GKC. 
Jaardienst overleden ouders Giel Huntjens 
en Antje Keijdener; Jan Schiffelers en 
Tineke Offermans; voor de levende en 
overleden leden van Gemengd Koor St. 
Caecilia (GKC); Jo Gijzen, ouders Huijts-
Pijls, ouders Huijts-Ritzen, ouders Huijts-
Ruijters, Math Huijts, Maria Huijts; 3e 
jaardienst Anny Huntjens-Meertens; ouders 
Austen-Haagmans (vanwege trouwdag). 

 
 
De voortekenen van  
de laatste dag. 
 

 

Zondag 13 november:  
33e Zondag door het Jaar C.  
 

11.00 uur: Hoogmis met “Sing for You”. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst overleden ouders Sjef 
Dezaire en Mariëtte Dezaire-Peters; 
jaardienst Zef Limpens; zielendienst Funs 
Eijkenboom; jaardienst Harie Dormans en 
Elly Dormans-Moonen. 

 

Woensdag 16 november:  
 

19.00 uur: H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; Finy 
Crombag-Kurvers, Mina en Zef Kurvers-
Vliegen, Bèr Vliegen en ouders; 
zielendienst Elly Aerts-Veldman; Thei 
Meijers; Hub Ritzen. 

 
 

Wekelijkse up-date misintenties 
 

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en 
gepubliceerd in Nuth & Omstreken en op de website 
van de parochie www.h-clemens.nl  
Mochten opgegeven misintenties níet of niet correct 
zijn opgenomen dan kunt u ons dit laten weten via 
misintentie@h-clemens.nl of kunt u dit doorgeven op 
de pastorie (tel. 405 1273). 

 

 

Kerkdiensten 
Zorgcentrum Panhuys 

 

In Zorgcentrum Panhuys wordt elke week op 
zaterdag om 16.00 uur en op dinsdag om 10.15 uur 
een H. Mis opgedragen.  
Op donderdag wordt om 10.15 uur een woord- en 
communieviering gehouden. 

Bijzondere diensten Panhuys 
 
Za. 22 okt. 16.00 uur Hoogmis  

Opluistering door de 
Bongardzangers gaat niet door. 
Eigen koor Panhuys luistert  
H. Mis op. 

Za. 29 okt. 16.00 uur Hoogmis opgeluisterd door 
het Gregoriaans koor Hulsberg 

 
 

 
“Gezocht” !!!  

 

De bezorging van de Clemens-Klok in Het Vlasveld, 
Klaverveld en de Mesweg nr. 37 t/m 67 werd de 
afgelopen 6 jaar verzorgd door een van onze 
plaatselijke vrijwilligers, Anja Huisman. Zij kan deze 
taak door de verhuizing naar Midden Limburg niet 
meer vervullen. We willen haar langs deze weg van 
harte danken voor haar inzet in de afgelopen jaren.  
Onder het motto “Vele handen maken licht werk!” 
zijn we op zoek naar een nieuwe vrijwilliger om de 
Clemens-Klok in de hierboven vermelde straten 
(circa 60 adressen) 1x per maand huis-aan-huis te 
bezorgen. Dit neemt ± 30 minuten van uw tijd in 
beslag. Bent u hiertoe bereid, meldt u dan via 
bezorgservice@h-clemens.nl of bij  
Will Snijders tel. 045-4054032.  
Overigens zou het fijn zijn als we ook enkele 
vrijwilligers mogen noteren op een ‘reservelijst’. Op 
deze mensen wordt alleen een beroep gedaan als 
een ‘reguliere’ bezorger is verhinderd. We hopen op 
uw hulp, zodat ons parochieblad overal aan huis 
bezorgd kan worden.  

 

Werkgroep Parochieblad Clemens-Klok  
 

 

Parochiekalender 
 
Ma. 31 okt.     19.00 uur: Afsluiting rozenkrans-

maand bij wegkruis Churchillstraat / 
Irenestraat 

Vr. 4 nov.        Communie aan de zieken 
Zo. 6 nov.       15.00 uur Allerzielenlof met 

grafzegening 
Za. 12 nov.     19.00 uur: Ki-Wo-Di met als thema  

St. Maarten 
Zo. 20 nov.     Christus, Koning van het heelal 
Zo. 27 nov.     1e Zondag van de Advent 

Tevens tijdens en na de mis van 
11.00 uur: viering Clemensdag 

Vr. 2 dec.        Communie aan de zieken 
Zo. 4 dec.       2e Zondag van de Advent 
Za. 10 dec.     19.00 uur: Ki-Wo-Di met als thema 

Advent 
Zo. 11 dec.     3e Zondag van de Advent 
Zo. 18 dec.     4e Zondag van de Advent 
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Cafetaria  Bon Repas  
Een blijvertje! Broodje Limburgertje:  

Mild gekruide gehaktschijf met broodje, kaas, 
gebakken ui & mosterdsaus.        

Nu voor € 2,20 

 
Europaplein 12, Hulsberg    tel: 045 405 1509 

 

Gouverneur Houbenstraat 27 
6336 AC Hulsberg 

 

Telefoon: 045-4051976 
Fax: 045-4051975 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

APOTHEEK RAVENSBOS 
Parallelweg Noord 2 

6336AE Hulsberg 

ma t/m vr: 8.00-18.00 uur 
tel: 045-4052700     fax: 045-4054202 

apotheekhulsberg@eerstelijn.net 

www.v-a-l.nl 
 

 

 

 

mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/
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Werkgroepen en koren 
 

 
 

22 en 23 oktober wereldmissiedag 2016  
Dit jaar staan de Filippijnen centraal 

 
Getuigen van barmhartigheid. 
In de wereldmissiemaand oktober besteedt 
Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht 
aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. 
Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn 
slechts enkele van de problemen in dit land. 
 
Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door 
zware tropische stormen. In 2013 raast supertyfoon 
Haiyan over het land en laat een spoor van 
vernieling na. 
Duizenden mensen vinden de dood. Degene die 
overleven hebben niets meer. 
Geen huis, bezittingen, bestaansgrond. Zoals de 
vissersgezinnen aan de kust van Tacloban. 
De armoede is groot op de Filippijnen. Mensen 
wonen te midden van vuilnisbelten en op de rivier 
in drijvende barakken. Er is ruimtegebrek, geen 
sanitaire voorziening, geen elektriciteit. 
Vrouwen zoeken hun toevlucht in het buitenland, 
worden daar uitgebuit en krijgen te maken met 
seksueel geweld. 
De regering stimuleert de arbeidsmigratie. Ze ziet 
de menselijke arbeidskracht als het belangrijkste 
exportproduct van het land. Anderen noemen het 
een vorm van moderne slavernij. 
 
Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar 
diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. 
Zo hebben de missiebenedictinessen het initiatief 
genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de 
vissersfamilies in Tacloban. 
De gezinnen moeten een veilige plaats hebben 
waar ze menswaardig kunnen leven. Ook hun 
psychische wonden moeten kunnen genezen. Ze 
worden ook geholpen door cursussen te volgen 
waarin ze weer in hun eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien. 
Help onze medegelovigen in de Filippijnen in 
hun streven naar een menswaardig bestaan. 
 
In het weekend van 22 en 23 oktober wordt er 
na de diensten een kerkdeurcollecte gehouden. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan kunt u 
uw gave ook overmaken op 
NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio 
wereldmissiemaand. 
 

Werkgroep Humisa  
 

Jubilarissen bij het Gospelkoor 
 
Het Gospelkoor Hulsberg 
heeft dit jaar drie 
jubilarissen, twee leden zijn 
al 40 jaar lid en één vierde 
haar 25 jarig jubileum. Na de 
themaviering op 18 
september werden ze alle 
drie door kapelaan Amal 
onderscheiden met de 
Gregorius medaille. 
 
De jubilarissen zijn:  
 
Rob Notermans, hij is 40 jaar lid. Hij zingt bij de 
tenoren en komt samen met zijn vrouw Josine elke 
week naar de repetitie. In het verleden is Rob een 
tijd lang penningmeester geweest. Rob houdt van 
zingen, dansen is niet zo zijn ding, tijdens het 
concert waarbij de koorleden moesten dansen 
heeft hij ervoor gezorgd dat alle attributen op tijd op 
het toneel waren, zodat hij niet mee hoefde te doen 
met het dansen. Maar het was natuurlijk heel fijn 
dat alles rond de attributen zo goed geregeld was. 
 
Annet Buskens-Speetjens, zij  is 40 jaar geleden lid 
geworden, nadat zij te oud was geworden voor de 
Hulsbesjes. Annet zingt bij de sopranen, zij is 
jarenlang lid geweest van de tekstgroepen en 
maakt nu nog steeds ieder jaar de kerstmis. Ook is 
ze lid van de muziekcommissie, die voor de 
uitvoeringen de liedjes selecteert en ook de nieuwe 
liedjes uitzoekt. 
 
Diana Herveille-Vrolings is 25 jaar lid. Diana zingt 
bij de alten en ook neemt ze soms een solo voor 
haar rekening, Ze is lid van de muziekcommissie 
en van het feestcomité dat ervoor zorgt dat het 
koor buiten zingen ook af en toe een gezellige 
feestavond, barbecue of een andere activiteit heeft. 
 
Tijdens de feestavond in november zal het 
Gospelkoor deze leden zelf ook nog eens in het 
zonnetje zetten, uiteraard zijn wij als koor heel trots 
op zulke trouwe leden.  
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 
 

Tentoonstelling Handwerkclub 77 
 
Handwerkclub ‘77’ zal op zondag 30 oktober a.s. 
van 10.00 tot 16.00 uur en maandag 31 oktober 
van 13.00 tot 16.00 uur haar jaarlijkse 
handwerktentoonstelling met verkoop houden. 
Eenieder is van harte welkom in 
gemeenschapshuis ‘De Lange Berg’ aan de 
Schoolstraat te Hulsberg om diverse zelf gemaakte 
brei- haak- en borduurwerken en kaarten te 
bewonderen en te kopen.  
 

 
 
 
Op 30 oktober 
organiseren wij  in 
gemeenschapshuis 

‘De Lange Berg’ 
een Culinaire markt 
“Preuf Hölsberg”. 

Tussen 12.00 en 16.00 uur presenteren diverse 
verschillende lokale ondernemers hun producten. 
Graag nodigen wij u uit om op deze markt één en 
ander te proeven bij onze ondernemers.  
“Preuf  Hölsberg” wordt georganiseerd voor het 
behoud van het gemeenschapshuis. 
 
Naast de culinaire markt bieden we de lokale 
kunstenaars, die professioneel of als hobby 
schilderen of beelden maken, de gelegenheid  om 
in de kleine zaal en in het café hun werken te 
presenteren. 
 
Wij denken u een programma te bieden, waarbij u 
op verschillende manieren kennis kunt maken met 
uw dorp, het gemeenschapshuis en ons Limburg. 
Wij hopen u dan ook graag te zien op zondag 30 
oktober tussen 12.00 en 16.00 uur. 
 

Werkgroep gemeenschapshuis 
‘De Lange Berg’ Hulsberg  

 

Collecte Nierstichting 
Dank voor mooie opbrengst 

 
In de collecteweek van 18 t/m 24 september 2016 
werd in Hulsberg het mooie bedrag van € 1.518,92 
voor de Nierstichting bijeengebracht. Dit resultaat 
werd mogelijk, door de inzet van de vele 
collectanten en iedereen die de collecte heeft 
gesteund met een financiële bijdrage. 
Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers en aan alle 
dames en heren collectanten. 

 

Open dag klooster Regina Pacis. 
 
Zoals U wellicht al weet, is het klooster aan de 
Schoolstraat onlangs inwendig verbouwd. De 
bestaande kamers van de zusters zijn verbouwd tot 
ruime appartementen. Van deze appartementen 
worden er een gedeelte door de zusters zelf 
gebruikt, maar er zijn nog enkele appartementen 
op de bovenverdieping vrij. Deze zijn bestemd voor 
de verhuur aan particulieren, hetzij alleenstaande 
mensen, hetzij echtparen. 
Mede door de enorme belangstelling van de vorige 
open dag in maart van dit jaar, willen we opnieuw 
een open dag houden, om nogmaals deze nieuwe 
appartementen bij de inwoners van Hulsberg en 
omgeving onder de aandacht te brengen. 
 

Deze open dag zal plaatsvinden op zaterdag  
19 november van 14.00 uur -16.00 uur aan de 
Schoolstraat 5. Tijdens deze middag zijn er korte 
rondleidingen door een gedeelte van het klooster 
(waaronder de authentieke kloosterkapel) en de 
nieuwe appartementen op de bovenverdieping. 
Ook zal er een PowerPoint presentatie zijn over de 
geschiedenis van de Zusters Oblaten in Nederland 
en de verbouwing van het klooster. 
 

Is hierdoor uw interesse gewekt, dan bent u van 
harte welkom om een kijkje te komen nemen. De 
koffie staat klaar! 
 

Zusters Oblaten van de Assumptie. 
 

 

Tot aan de poort 
 

Tot aan de poort heb ik je vergezeld, 
jij ging naar binnen; ik bleef buiten staan. 
Ik keek je na, verbijsterd en ontsteld, 
en tastend ben ik hier mijn weg gegaan. 
 

De wereld was te groot voor mij alleen, 
en alles wankelde, elk woord deed pijn. 
En daar waar gisteren de zon nog scheen 
hing nu een ondoordringbaar mistgordijn. 
 

Een golf van wanhoop stormde op mij aan, 
maar willoos ging ik verder moe en mat; 
en in een zee van leed was ik vergaan 

als God mijn handen niet gegrepen had. 

 
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO 
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HONING        

 

ECHTE HONING KOOP JE  
 

BIJ DE IMKER 
 

 IMKERIJ   GRANDIFLORA 
 

AAN  de  DOREKOEL 25 

    

045-2053523 

 

 

 
 

2

Basisschool Hulsberg zoekt: 
overblijfkrachten voor  

maandag, dinsdag en/of donderdag  

tussen 11.45 en 13.15 uur. 

De school hanteert hiervoor een  

redelijke vergoeding. 
 

Vindt u het leuk om samen met een 

groepje leerlingen te lunchen en buiten te 

spelen, neem dan tijdens schooldagen 

contact met ons op via mail 

overblijven.hulsberg@innovo.nl of 

telefonisch via 045-4051377.  
 

U kunt dan vragen naar: 

Margriet Huijdts (overblijfouder)  

of juffrouw Lucy Beekman 

(overblijfcoördinator).  

12004 
Kathagen 10 
6361 HG Vaesrade/Nuth 
www.uitvaartcentrum-vandenhout.nl 

* verzorgen van begrafenissen en crematies 
* mogelijkheid tot thuisopbaring 
* eigen mortuarium met rouwkamers 
* aula geschikt voor koffietafels of kleine dienst 

 

  

 

 

 

mailto:overblijven.hulsberg@innovo.nl
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Dankviering dopelingen (zgn. Vlindertjesviering) op 1 oktober 2016 
 

Met dank voor de foto aan Ron de Ruijter 
Parochieblad / foto’s in kleur op :  www.h-clemens.nl 

 

Ki-Wo-Di  
 

De volgende Ki-Wo-Di is op:  
 

12 november a.s. met als thema St. Maarten.  

De kinderen die hebben deelgenomen aan de 

Kinderwoorddiensten zijn enthousiast en komen 

graag. Dat is een stimulans voor de leden van onze 

‘Werkgroep Kinderwoorddiensten’ om tijd te 

investeren in de voorbereiding van deze diensten.  

Laat uw kind(eren) deelnemen aan deze diensten. 

Ze komen op een speelse, kindvriendelijke  manier 

in aanraking met de inspirerende waarden van ons 

geloof en krijgen zo een steun in de rug op hun 

verdere weg door het leven. Ze zijn van harte 

welkom. 

Prijswinnaar kleurplaat 
 

De winnaar van de kleurplaat in de vorige Clemens-
Klok is: Lisanne Ackermans, Ravensbos. 
De prijs zal bij je thuis bezorgd worden.  
Van harte proficiat. 

Welke zin kun je maken? 

 
Deponeer het antwoord uiterlijk 6 november  in de 

brievenbus van de pastorie met vermelding van je 

naam, telefoonnummer en/of  

e-mail adres en win een leuke prijs.  
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De Romeinse Katacomben in Valkenburg 
 
Een deel van de grotten van Valkenburg is bij veel 
mensen bekend als de Katacomben. In 2010 
bestonden die 100 jaar. Bij die gelegenheid 
verscheen een boekje over het ontstaan ervan. Dat 
gebruik ik, Wim Brouns, hier als bron.  

 
Katacomben zijn begraafplaatsen in onderaardse 
gangen waarvan er in het oude Rome tientallen 
kilometers bestonden, soms in meerdere 
verdiepingen. Een deel ervan ligt zelfs onder de 
huidige St Pieter. In de eerste eeuwen na Christus 
zijn ze in de zachte tufsteen uitgehakt als 
begraafplaats voor Christenen maar ook niet 
Christelijke Romeinen en Joden hebben ze 
gebruikt. Ze zijn genoemd naar een zacht glooiend 
terrein in de buurt van Rome dat als catacumbas 
werd aangeduid. Maar hoe ontstonden ze in 
Valkenburg? Eind 19e eeuw woonde hier Armand 
Diepen, een lid van een zeer aanzienlijke familie 
van textielfabrikanten uit Tilburg. Villa Alpha aan de 
Plenkertstraat was hun zomerverblijf. Armand 
vestigde zich daar definitief tot hij in 1895 overleed. 
Zijn zoon Jan kreeg mede de leiding over het 
textielbedrijf maar moest zich om 
gezondheidsredenen in 1908 daaruit terugtrekken. 
Jan ging wonen in Villa Alpha, zijn broer Karel 
betrok Villa Rozenheuvel die ernaast lag. Beide 
villa’s lagen op een ruim landgoed van de familie. 
Jan ging zich verdiepen in de archeologie en werd 
gegrepen door boekjes van de redemptorist pater 
Lambertus Hagen over de Christelijke Oudheid. 
Jan ontwikkelde een groot netwerk via kloosters en 
geestelijken waar Valkenburg en omgeving de 
nodige mogelijkheden toe bood. Hieruit ontstond bij 
hem en zijn broer Karel in 1908 het idee om in de 
mergelgangen onder hun landgoed een nabootsing 
te bouwen van de katacomben van Rome. Jan 
bezocht in 1909 de Romeinse catacomben en 
kreeg voor zijn plannen veel steun en medewerking 
voor het uitzoeken van delen die hij wilde 
reproduceren. Diverse geleerden en zelfs de paus 

zelf bemoeiden zich ermee. Bouwmeester Pierre 
Cuypers, die destijds in Valkenburg woonde, werd 
bij de plannen betrokken als adviseur. In 1909 werd 
begonnen met opmeten van de gangen en graven 
in Rome die in Valkenburg in bestaande gangen 
als een nauwkeurige kopie zouden worden 
uitgehakt. Er kwam een ingang, een trap en  een 
toegangsgebouwtje. Dat had Cuypers nagetekend 
in Rome. Boven de deur kwam de tekst (in het 
Latijn): “een keuze uit de onderaardse 
begraafplaatsen van Rome”. Deze ingang is nu in 
verval. In 1910 ging al een deel van het complex 
open waaruit blijkt dat er heel voortvarend gewerkt 
werd. Bouwvakkers hakten de gangen, nissen en 
kamers uit en schilders maakten meteen daar 
achteraan de fresco’s. Daarvoor werden kartonnen 
kopieën, maar vooral grote ingekleurde foto’s 
gebruikt. Die foto’s maakten het exact nabouwen 
van de Romeinse catacomben mogelijk. Zelfs 
kregen de wanden een donkere kleur,  net als de 
echte catacomben die van nature hadden.  Eén 
van de schilders, Pierre Visschers, werd later met 
vier zonen gids. Voor de opening werden hoge 
gasten uitgenodigd, ook uit Rome. De catacomben 
trokken meteen veel publiek. Ze kregen zelfs 
waardering van de grootste twijfelaar over het 
project: professor Wilpert, een grote autoriteit op dit 
gebied. In 1912 ging het tweede deel open. 
Daarmee waren veertien Romeinse katacomben 
gekopieerd. Wat het allemaal gekost heeft is niet 
bekend maar dat het erg veel was mag duidelijk 
zijn. Het geld kwam vermoedelijk uit de uitkoopsom 
die Jan, Karel en hun zus Mieta hadden gekregen 
van het familiebedrijf. Jan en Karel zorgden ook 
voor een stevige basis van invloedrijke figuren in 
de archeologie en de Katholieke Kerk. Ook Pierre 
Cuypers maakte daarvan deel uit en voor 
Valkenburg, kapelaan Sarton. Voor het beheer 
komt er in 1913 de Katakomben Stichting. De 
Diepens hadden hun zaken zodoende goed 
geregeld. Daarna werden nieuwe plannen gemaakt 
voor een groot museum en bibliotheek over de 
Christelijke Oudheid. Daartoe werd flink 
geïnvesteerd in boeken en in kopieën van beelden, 
inscripties en een sarcofaag. Ook originele 
voorwerpen belandden in Valkenburg. Dit paste in 
een tijd waarin de Oudheid enorm in de 
belangstelling stond en de Katholieke Kerk in 
Nederland sterk opbloeide. De Kerk uit de eerste 
eeuwen werd geïdealiseerd. Museum en 
bibliotheek kwamen uiteindelijk niet van de grond. 
Tot rond 1960 groeide het bezoekersaantal tot zo’n 
60.000 per jaar, daarna zakte dit in tot 7500 in 
1985 waarna het weer steeg tot ongeveer 15.000. 
De stichters zijn inmiddels lang overleden maar 
nog steeds zitten leden van de familie Diepen in 
het bestuur van de Katacomben Stichting 
Valkenburg.          Wim Brouns 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDxsih_8_PAhUHahoKHfkFBOAQjRwIBw&url=http://www.valkenburgonline.nl/attracties/ondergronds&psig=AFQjCNE-3WxprvzrqxdTjyicSt_8tmEOgg&ust=1476180559542250
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Adv. 

 

Aan de ondernemende lezers 
 

Heeft u als plaatselijke ondernemer interesse 
om hierboven eenmalig een advertentie te 
plaatsen? Stuur dan een berichtje naar  
advertentie@h-clemens.nl .  

We zullen dan contact met u opnemen. 
 
 

 

en tot slot……maar belangrijk ! 
 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 
(tijdvak van 19 November 2016 t/m 16 december 
2016) moeten kopij voor de redactie en 
advertenties uiterlijk op 1 nov. 2016 via email 
worden aangeleverd. Misintenties moeten 
uiterlijk 8 november 2016 worden doorgegeven!  
 

 

kosten voor misintenties 
 

w e e k d a g  €  1 0   
w e e k e n d  €  2 5  

 

Colofon 
 

kapelaan Amal   T 045 4051273 
adres pastorie  Kerkheuvel 7 
    6336 AX  Hulsberg 
 

kapelaan Geilen  T 045 5241208 
    Stationstraat 191 
    6361 BH  Nuth 
spreekuur kerkbestuur/ kapelaan 
dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur 
opgave misintenties tijdens het spreekuur 
of telefonisch   T 405 1273 
of per email  misintentie@h-clemens.nl 
 

kapelaan Amal kapelaan@h-clemens.nl 
kapelaan Geilen kapelaan.geilen@bavonuth.nl 
email  parochie  info@h-clemens.nl   
website parochie http://www.h-clemens.nl  

 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 405 1872 
Mevr.Tineke Renckens  T 405 2012 
Dhr. Piet Merx    T 405 2884 
 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96  
   NL26 RABO 0124 1957 68 
overige betalingen zoals  
misintenties e.d. NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens 
Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 
 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie  parochieblad@h-clemens.nl  
Bezorgservice bezorgservice@h-clemens.nl  
Advertenties  advertentie@h-clemens.nl   
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 405 1388 
Huisartsenpraktijk bij  spoed T 405 4200 
Centrale Huisartsenpost OZL T 5 77 8844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 
Apotheek Ravensbos  T 405 2700 
Apotheek Nightcare   T 5 74 1004 
Ziekendienst    T 405 1922 
Politie Limburg Zuid  T 0900-8844 
Alarmnummer   T 112 
WMO-Zorgloket Nuth  T 5 61 6288 
Gemeentehuis   T 14045 
Gem. Openbare werken  T 5 65 9111 
Rd4     T 5 43 7100 
Zorgcentrum Panhuys   T 405 1777 
Klooster Z. vd Assumptie  T 405 8610 
RK-Basisschool Hulsberg  T 405 1377 
Gemeenschapshuis   T 405 1924 
 

 
 

Herfst menu 

 
Groentesoep of kippensoep 

o00o 

Chilli con carne of kippenpasteitje 

o00o 

Koffie of ijsje 

€ 12.- 

In de winter worden onze openingstijden 

gewijzigd: 

Vanaf 1 December tot en met 28 Februari  

van maandag tot en met vrijdag 

 geopend van 10 – 19.30u. 

Zaterdag en zondag geopend van 10 – 21u. 

Buiten deze openingstijden is onze 

accommodatie  

beschikbaar voor kleinschalige (max 50 pers.) 

feesten, partijen, recepties enz.  

Al Uw wensen zijn bespreekbaar. 

Lunchroom IJSsalon Pleinzicht 

Drossaert de Limpensplein 16 

6343AW Klimmen 

045 405 5143 

mailto:advertentie@h-clemens.nl
mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl/
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

