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

6e jaargang nr. 12                               19 november 2016 – 16 december 2016 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

Bisdom-dag 2016 

“We moeten onze eigen broek ophouden” 

 
Deze boodschap “We moeten onze eigen broek ophouden” is wat in de media (vooral in het nieuws van L1) 
uitvergroot werd. De berichtgeving in de Limburgse kranten was completer en genuanceerder. 
3 Personen van ons kerkbestuur (Jacqueline Pluijmaekers, Marjo de Ruijter en Jeu Ritzen) zijn naar de 
Bisdomdag 2016 op Rolduc geweest. Een zeer interessante dag, waar o.a. 400 kerkbestuursleden uit de 
verschillende Limburgse parochies aanwezig waren. De dag werd begonnen met een H. Mis. Er stonden 
informatiestands in de kruisgang van het klooster, er waren een aantal workshops over diverse onderwerpen 
en diverse toespraken, waarvan de toespraak van bisschop Wiertz de belangrijkste/interessantste was. Deze 
toespraak staat in zijn geheel op onze website www.h-clemens.nl onder Actueel. 
Behalve dat we, volgens de bisschop, als parochies “onze eigen broek moeten ophouden” is het ook zo dat er 
in ons bisdom een andere koers gevaren wordt dan in sommige andere bisdommen, waar op grote schaal 
(dorps)kerken gesloten worden. In ons bisdom is het beleid, dat de kerk niet weggaat uit de dorpen. De 
bisschop wil ‘de ziel’ niet uit de parochies halen. De bisschop geeft ook aan, dat we een lange weg te gaan 
hebben. 
Wij als kerkbestuur van onze parochie zien niet op tegen die tocht, het zal geen gemakkelijke weg worden, 
maar wèl de moeite waard. We willen graag op pad gaan, samen met alle parochianen, onze vrijwilligers en 
onze kapelaans. Waarom? Omdat het onze parochie is, niet van de wereldkerk, niet van de bisschop of de 
pastoor of kapelaan maar van ons. 
Om hier concreet vorm aan te geven, hebben we 3 mensen binnen ons kerkbestuur “vrijgemaakt” om zich 
bezig te houden met nieuwe initiatieven. Zij hoeven zich niet te bemoeien met het gebouw of de financiën, zij 
kunnen zich samen met anderen richten op zaken waar het echt om gaat. Voor veel mensen is ‘het geloof’ en 
de kerk een moeilijk onderwerp, gezien uitspraken als: “Als we sterven is alles weg.” “Kijk eens wat er allemaal 
in die kerk gebeurd is” of “Kijk eens welke vreselijke dingen allemaal om ons heen gebeuren. Als er een God 
was etc…” 
Wij willen in onze parochie handvatten aanreiken om in theorie en praktijk zin te geven aan ons leven. 
Theoretisch kan dit in de reguliere diensten, waar we o.a. Zijn Woord (dat van alle tijden is) horen. Dat kan ook 
in bijzondere vieringen en bijeenkomsten die we gaan organiseren en waar we over diverse onderwerpen van 
gedachte willen wisselen. Wat de praktijk betreft, daarvoor hebben we ons aangesloten bij HiP. Dit is een 
concrete manier om er voor elkaar te zijn in onze parochie. De hulpvraag en het hulpaanbod worden bij elkaar 
gebracht. 
Wij hopen en vertrouwen erop, dat jullie samen met ons op weg willen gaan. Wij weten zeker dat het de 
moeite waard zal zijn. 

Ons kerkbestuur 

 Clemensdag  - viering 27 november 

 Nieuwe vertaling “Onze Vader” 

 Voedselpakketten 

 H.i.P. Hulp in Praktijk Westelijk Mijnstreek 

 Torenpoets en bezichtiging 

 Open dag klooster Hulsberg “Regina Pacis”  

 

http://www.h-clemens.nl/
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Parochieberichten 
 

Doopsels 

 
Op 29 oktober werd Max Ubags gedoopt. Max 
werd geboren op 22 september 2016. Hij is een 
zoon van Gerben Ubags en Elena Ubags-
Kolesnikova en een broertje Nastya, Sam en Tess. 
Zij wonen aan de Raadhuisstraat.  
De naaste familie uit Hulsberg, Rusland en Spanje 
was mee gekomen naar de kerk. Bij de 
doopplechtigheid waren ook de communicantjes 
aanwezig die samen met Sam in 2017 hun eerste 
H. Communie doen. Zij hebben vol aandacht 
geluisterd naar kapelaan Geilen, die alles op een 
kindvriendelijke en speciale manier heeft uitgelegd.  

 
Na afloop werd er gezongen voor Max en mochten 
alle aanwezige kinderen een kaarsje branden bij de 
Maria en Jozef kapel. 

Overledenen 
 

Op 24 oktober is op 82-jarige leeftijd Pie Klaassens 
overleden. Hij woonde in de Kleingenhoutersteeg. 
De uitvaart vanuit onze kerk heeft op 29 oktober 
plaatsgevonden, waarna crematie. 
 

Mededelingen kerkbestuur 
 

Torenpoets en torenbezichtiging 
 
Op 8 oktober heeft de poets van onze kerktoren 
plaatsgevonden. Enkele Clemens-Klokken geleden 
deden wij een oproep aan vrijwilligers die hierbij 
wilden helpen. Met 7 personen hebben wij op deze 
zaterdagmorgen de klus geklaard. Wat we, behalve 
heel veel stof, ook tegenkwamen waren ontzettend 
veel vliegen. Bij 1.263.145 zijn we de tel kwijt 
geraakt. Iedereen die heeft meegeholpen, heel 
hartelijk dank hiervoor. Behalve een stoffige, was 
het ook een hele gezellige klus. 

 
Waarom wilden wij de toren poetsen? Het lijkt ons 
heel leuk om geïnteresseerden de mogelijkheid te 
bieden om onze kerktoren eens van binnen te 
bekijken en van het prachtige uitzicht te genieten. 
Het is de bedoeling om dit ergens in het voorjaar te 
gaan organiseren. 
Hoe gaan we dit doen? We gaan (afhankelijk van 
de belangstelling) op een aantal zaterdagmorgens 
met een nog nader te bepalen aantal personen 
naar boven. Als u van deze mogelijkheid gebruik 
wilt maken, dan kunt u zich vanaf nu al opgeven 
hiervoor. 
Dit kan via het emailadres van onze kerk  
info@h-clemens.nl of telefonisch bij Jeu Ritzen 
045-4059244. T.z.t. krijgt u dan van ons te horen 
wanneer en hoe de bezichtiging plaatsvindt. Het 
spreekt voor zich dat e.e.a. op eigen risico is (maar 
zo gevaarlijk is het niet). 
 

PS: Bovenstaande foto is gemaakt door Ron de Ruijter 

(de 7
e
 ‘torenpoetser’). 

mailto:info@h-clemens.nl
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Einde Oktobermaand – Rozenkransmaand 
 
Op maandag 31 oktober jl. werd bij het wegkruis op 
de hoek van de Churchillstraat/Irenestraat de 
oktobermaand afgesloten met het bidden van de 
rozenkrans. Inmiddels een mooie traditie waar ca. 
25 mensen aan deelnamen. Helaas was onze 
kapelaan Amal, die deze traditie heeft ingesteld, 
nog niet terug uit India en kapelaan Jan Geilen was 
verhinderd. Geen nood.  
Mevr. Lies Limpens nam het ‘vóórbidden’ voor haar 
rekening en mevr. Tineke Renckens had voor de 
teksten van verschillende Marialiedjes gezorgd. Het 
samen bidden en zingen op zo’n plek in het dorp 
geeft een speciaal gevoel van verbondenheid. 

 
De leden van het kerkbestuur, mevr. Jacqueline 
Pluijmaekers en dhr. Jeu Ritzen, trakteerden de 
aanwezigen na afloop op lekkere koffie en thee en 
mevr. Mien Frijzinger had heerlijke wafels 
gebakken. Een gezellige afsluiting dus.  

 
Clemensdag  

 
23 November is op de heiligenkalender de feestdag 
van Sint Clemens, de patroonheilige van onze 
parochie. Hij heeft geleefd aan het einde van de 
eerste eeuw en was een van de eerste opvolgers 
van Petrus. De geleerden zijn het er niet allemaal 
over eens wanneer hij precies paus is geweest, 
maar dat hij paus is geweest wordt als zekerheid 
aangenomen. Van hem zijn een paar brieven 
bekend gebleven, waarin hij de gelovigen 
aanspoort om als Christus te leven en vooral ook 
om trouw te blijven. 
In het verleden is de feestdag van de heilige 
Clemens onder andere gevierd met een 
najaarskermis in ons dorp rond deze datum; maar 
de tijd van najaarskermissen is voorbij en de 
feestdag van Sint Clemens is een beetje in het 
vergeetboek geraakt. Toch willen we als 

Clemensparochie deze feestdag niet meer zomaar 
voorbij laten gaan en daarom zal zondag 27 
november een feestelijk tintje krijgen. Het 
Gospelkoor zal op deze dag de heilige mis van 
11.00 uur opluisteren en na afloop zal in de kerk 
koffie, thee of frisdrank te krijgen zijn met een wafel 
of een andere traktatie. Hopelijk zal het op deze 
manier toch een beetje feest worden, en voor dit 
feest wordt u van harte uitgenodigd. 

 
Zoals in de vorige Clemens-Klok is aan-
gekondigd gaat Hulp in Praktijk Westelijke 
Mijnstreek (HiP WM) nu ook van start in onze 
parochie. 
Waar het nu op aankomt, is het kunnen beschikken 
over voldoende vrijwilligers die inhoud kunnen 
geven aan de zorg en aandacht die zo dringend 
noodzakelijk is in onze huidige maatschappij. 
Vrijwilliger worden voor HiP is niet ingewikkeld en 
kan in tijd gezien ook heel erg meevallen. Veel 
mensen denken dat ze zich vast leggen voor 
moeilijke dingen en op tijden die niet passen, het 
tegendeel is echter waar. Jouw vrijwilligersprofiel 
bepaal je helemaal zelf; je kunt precies aangeven 
wat je wil en wanneer; bovendien kun je ten allen 
tijde dit profiel bijstellen. Daarnaast kun je een 
hulpvraag altijd afzeggen als die op zo’n moment 
niet past. 
Het gaat erom dat je je aanbiedt voor het bieden 
van hulp die jezelf leuk vindt, je bent tenslotte 
vrijwilliger en dat mag en moet op z’n minst 
interessant zijn. 
Dus, beste medeparochianen, schroom niet en kijk 
wat je voor mensen in je eigen omgeving zou 
kunnen en willen betekenen. 
Om meer informatie over HiP WM te horen, 
nodigen wij iedereen van harte uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 13 december 
om 20.00 uur in ons gemeenschapshuis De 
Lange Berg. 
 
Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek 
 
Telefoon helpdesk:  046-4262727 
Email:        wm@stichting.nl 
Website:    www.hipwestelijkemijnstreek.nl 
Facebook: www.facebook.com/1555163201411146 

 
Ons Kerkbestuur, Parochie H. Clemens Hulsberg  

mailto:wm@stichting.nl
http://www.hipwestelijkemijnstreek.nl/
http://www.facebook.com/1555163201411146
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Nieuwe vertaling van het Onze Vader 
 
Het bekendste en meest 
gebeden gebed, wordt 
aangepast. Het gebed dat 
Jezus zijn leerlingen, en dus 
ook ons, heeft geleerd, zal 
vanaf de eerste advent van 
dit jaar in de vieringen in 
onze parochies iets anders 
eindigen. Ik hoor u al zeggen: “Is dat nu nodig, zijn 
er geen andere zaken die dringender zijn, waar de 
kerk zich beter op kan richten”? Natuurlijk zijn er 
ook vele andere zaken die de volle aandacht 
verdienen en ook krijgen. 
Maar waarom deze aanpassing eigenlijk? Het moet 
gezien worden in een groter verband. De 
Nederlandstalige kerkprovincie (Nederland en 
Vlaanderen) is gezamenlijk bezig met het maken 
van een nieuwe missaal, een betere vertaling 
vanuit het latijn dan het huidige missaal. Het was 
misschien beter geweest als men met de 
introductie van het aangepaste Onze Vader 
gewacht had, totdat ook dit nieuwe missaal uitkomt. 
Bij ons bisdom leefde lange tijd de grote vraag of 
een aanpassing van het Onze Vader wenselijk is, 
maar uiteindelijk heeft de gezamenlijke 
bisschoppenconferentie daartoe besloten. In het 
belang van de eenheid in de bisdommen en 
parochies is het daarom nu nodig om in alle kerken 
de nieuwe tekst van het Onze Vader te gaan 
gebruiken. Het Onze Vader is zonder twijfel een 
van de belangrijkste christelijke gebeden. Het zal 
dan ook voor iedereen, oud en jong, even wennen 
zijn. Voor de ouderen onder ons, zal dit het meeste 
wennen worden, want zij kunnen dit gebed wel 
dromen. Hieronder zien jullie de aangepaste tekst 
van het Onze Vader. 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw rijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
vergeven aan onze schuldenaren, 
En breng ons niet in beproeving maar verlos ons 
van het kwade. 
 
Er zullen in de kerken gebedskaartjes aanwezig 
zijn, waarop het “nieuwe” Onze Vader staat 
afgedrukt. En hopelijk zal dit, na enige 
gewenningstijd, ook weer goed ingeburgerd zijn.  
Het mag en zal geen verschil uitmaken in uw 
contact met Hem die wij onze God en Vader 
noemen. Op Zijn steun kunnen wij altijd rekenen.  
 

Kerkbestuur en pastoraal team 

Woord van de redactie 
 

Advent… een wachttijd… Het is de 
voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte 
van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. 
Eveneens is de Advent de periode van verwachting 
van Jezus' wederkomst op het einde der tijden. 
Wie de evangeliën van deze voorbereidingstijd 
leest, komt tot de ontdekking dat wij soms flink 
wakker worden geschud. Steeds worden we eraan 
herinnerd: Neem Gods Boodschap ter harte! Durf 
te veranderen! Blijf niet op dezelfde voet 
doorleven! God roept ons op om samen te delen, 
solidair te zijn met de armsten, op te komen voor 
het recht, te strijden tegen onrecht. Moge Advent 
ook dit jaar ons daartoe inspiratie geven! 
 
In de Advent valt ook het feest 
van Sinterklaas, die ons dit jaar 
met ongedefinieerde Pieten zal 
bezoeken. Veel plezier!   
 
Attentie:  
De volgende Clemens-Klok zal de periode van  
17 december 2016 – 20 januari 2017 bestrijken; 
dus een editie van 5 weken, i.p.v. de gebruikelijke  
4 weken. Dit i.v.m. de feestdagen.  
Voor het opgeven van misintenties en het laten 
plaatsen van advertenties en kopij dient u dus iets 
verder vooruit te plannen. De deadlines staan op 
de achterzijde van deze Clemens-Klok. 
Dat veel mensen ons parochieblad een warm hart 
toe dragen blijkt uit het resultaat van de oproep 
om bezorgers (zie onderstaand bericht). Heel fijn en 
een stimulans voor alle betrokken vrijwilligers. 

 

De redactie 

 

Bezorger(s) gezocht en gevonden! 
 
In de vorige Clemens-Klok deden we een oproep 
om een nieuwe bezorger te werven voor de wijk 
“Meswegplan”. Dit heeft succes gehad, want 
diverse mensen hebben zich bereid verklaard om 
het parochieblad  te bezorgen. Zo is de “vacature” 
dus opgevuld en hebben we enkele personen 
mogen noteren op de reservelijst. Onze dank voor  
het mooie resultaat van deze oproep en welkom bij 
onze werkgroep Parochieblad  Clemens-Klok. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.antoinetteberns.nl/sintplaatjes/pieten/piet_smiley.gif&imgrefurl=http://www.antoinetteberns.nl/sintplaatjes/pieten.htm&docid=OTqSsxJT3iZm_M&tbnid=ePuIYnDoqY0o_M:&w=198&h=221&bih=855&biw=1280&ved=0ahUKEwimgtmw8ozQAhWrLcAKHfdNBpsQMwiVAShdMF0&iact=mrc&uact=8
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Diensten en misintenties 
 
 

 

Zaterdag 19 november: Vooravond  
34e Zondag door het Jaar C.  
Vooravond Hoogfeest Christus,  
Koning van het Heelal. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Antoon Gales; zielendienst Hay Habets; 
jaardienst Tonia Horsmans-Gijzen; Gerrit 
Ruijters. 
 

 
Een van de misdadigers 
die met Jezus aan het kruis 
hing sprak: 
 
‘Zijt gij niet de Messias? 
Red dan uzelf en ons.’ 
 

 
 

Zondag 20 november:  
34e Zondag door het Jaar C. Hoogfeest 
Christus, Koning van het Heelal. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; overleden ouders Ubaghs-
Delahaije; 4e  jaardienst Math Huijts, ouders 
Huijts-Ritzen, Jo Gijzen en Irma Hagemans-
Ingenhut; overleden ouders Schmitz-
Koolen en zoon Harry. 

 

Woensdag 23 november:  
 

19.00 uur: H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; 
zielendienst Hub Ritzen (tevens vanwege 
trouwdag), overleden ouders Ritzen-
Triepels en overleden ouders Cabo-
Curvers; Thei Meijers, ouders Veldman-van 
den Bosch (vanwege verjaardag); Gerda 
Franssen-Sormani (vanwege verjaardag). 
 
 

Zaterdag 26 november: Vooravond  
1e Zondag van de Advent, Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Zielendienst Alex Gerards; zeswekendienst 
Mia Hoenjet-Habets; zeswekendienst Giel 
Gardeniers; jaardienst Miryam Creusen-
Bos. 

 
Jezus zei tot zijn 
leerlingen: 
 

‘Weest waakzaam,  
want ge weet niet op  
welke dag uw Heer komt.’ 

Zondag 27 november:  
1e Zondag van de Advent. 
 

 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gospelkoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst Wiel Limpens; ouders 
Toon Noteborn en Lena Gijzen; jaardienst 
ouders Kurvers-Prikken; zielendienst Guus 
Huntjens; 1e jaardienst Gusta Scheepers-
Pluijmaekers en dochter Lily Slangen-
Scheepers; jaardienst ouders Lambert van 
der Broeck en Truus van der Broeck-
Julicher; Dimitri Laheij. 

 

Woensdag 30 november:  
 

19.00 uur: H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers; uit dankbaarheid ouders Heijnen-
Packbiers, ouders Limpens-van Oppen, 
zonen en schoonzoon. 

 

Vrijdag 2 december: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door 
kapelaan Amal. 

 

Zaterdag 3 december: Vooravond  
2e Zondag van de Advent, Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
1e Jaardienst Cees van Halen. 

 
 
Johannes de Doper 
predikte in de 
woestijn: 
 
‘Bekeert u, want het 
Rijk der hemelen is 
nabij.’ 
 
 
 

Zondag 4 december:  
2e Zondag van de Advent. 
 

 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; zielendienst Minie Duijsings-
Hamers. 
 

Woensdag 7 december:  
 

19.00 uur: H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; 
overleden echtgenoten Jules Kengen en 
Tila Gielen en ouders; 
Thei Meijers, ouders Veldman-van den 
Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen. 
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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 
 

 

http://www.jdautoservice.nl/
mailto:info@boerderijaandendel.nl
http://www.boerderijaandendel.nl/
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Diensten en misintenties 
 
 
 

Zaterdag 10 december: Vooravond  
3e Zondag van de Advent, Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang; tevens  
Ki-Wo-Di (Kinderwoorddienst)  
met als thema Advent. 
Els Ackermans-Mommers; jaardienst Marie 
Verheijen-Pisters. 

 
Johannes, die in de 
gevangenis zat, liet aan 
Jezus door diens 
leerlingen vragen: 
 
‘Zijt Gij de komende, of 
hebben we een ander te 
verwachten?’ 
 

Zondag 11 december:  
3e Zondag van de Advent. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; Jan Schiffelers en Tineke 
Offermans; jaardienst Gertie Kengen-
Kerckhoffs; jaardienst Sjeng Laheij en 
Johanna Bertrand; overleden ouders 
Kerckhoffs-Kissels en oom Jos, zoon Hub 
Kerckhoffs en pastoor Jo Kerckhoffs. 

 

Woensdag 14 december:  
 

19.00 uur: H. Mis en Boeteviering. 
Overledenen familie Van der Broeck; 
jaardienst Winand Jozef Pinkaarts; 
overleden ouders Van Kempen-Claessens 
en familie; Thei Meijers. 

 
 

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.  24 dec. 16.00 uur: Kerstmis. Hoogmis als 

nachtmis,  opgeluisterd door Caecilia 
koor Panhuys 

Zo.  25 dec. 1e Kerstdag Géén viering. 
Ma. 26 dec.  2e Kerstdag 10.15 uur Woord- en  

 communieviering, opgeluisterd door 
Jeugdensemble fanfare St. Caecilia 

Di. 27 dec. 10.15 uur Géén leesmis 
Do. 29 dec.  10.15 uur Woord- en  communie- 

viering 
Za. 31 dec. 16.00 uur Hoogmis als afsluiting van 

het jaar 2016, opgeluisterd door  
Ceciliakoor Panhuys. 

Zo. 01 jan. Nieuwjaarsdag Géén viering 
Di. 03 jan. 10.15 uur Leesmis 
Za. 07 jan. 16.00 uur Hoogmis opgeluisterd  
  door GKC Hulsberg 
 
 

 

Ki-Wo-Di 
 

Op zaterdag 10 december a.s. is er tijdens de  
H. Mis van 19.00 uur weer een Kinderwoorddienst  
(Ki-Wo-Di) met als thema Advent. Kom jij ook om 
met de andere kinderen samen te knutselen, te 
bidden en te zingen? 
Hoe meer kinderen, hoe gezelliger. Dus, alles even 
aan de kant en op naar de kerk! Van harte welkom. 
 

 

 

Parochiekalender 
 
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.     Ki-Wo-Di met als thema Advent 
Zo. 11 dec.     3e Zondag van de Advent 
Wo. 14 dec.    Boeteviering 
Zo. 18 dec.     4e Zondag van de Advent 
                       Kerstconcert GKC en fanfare  

St. Clemens 
Vr. 23 dec.      Communie aan de zieken 
 

 

         Vergeving schenken  
         betekent,dat je beseft  
         dat het koesteren van oud zeer  
         je leven verwoest.  
          

         P. Ferrucci 
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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 
 

 

Attentie: 10 december  
voedselpakketten actie 

 

Dat er veel nood in de wereld 
is weten wij allemaal. Maar 
dat deze nood in onze directe 
omgeving is, willen we liever 
van ons afschuiven. 
Deze nood is vaak niet 
zichtbaar want men spreekt er niet graag over, men 
wil niet laten zien dat er in armoede geleefd wordt. 
Voor deze mensen, en voor degene die onder het 
minimum moeten leven, willen wij ons inzetten om 
ervoor te zorgen dat het ook voor hen en speciaal 
voor de kinderen een aangename Kerst wordt. 
Daarom worden ook dit jaar weer kerstpakketten 
gemaakt in de kerkdorpen van Groot Nuth. De 
pakketten zijn in eerste instantie bedoeld voor de 
mensen die op de wachtlijst staan van de 
voedselbank en voor degene die overal buiten de 
boot vallen. 
 

U kunt ons helpen door zelf een voedselpakket 
samen te stellen met houdbare producten of,  
door een financiële bijdrage te leveren. Van het 
ingezamelde geld kopen wij dan de 
ontbrekende producten. 
 

De actie wordt vanuit de kerken gehouden. Onze 
parochiekerk is open op zaterdag 10 december 
van 10.30 uur tot 12.30 uur. U kunt het pakket 
daar dan afgeven. Daarna kunt u het ook nog 
neerzetten in de Mariakapel . 
Er is ook nog een mogelijkheid om het af te geven 
bij Jacqueline Pluijmaekers Jhr.v.d.Maesenstraat 
57 tel. 405 1872. 
Doet u elders misschien de boodschappen dan 
kunt u het ook in een van de andere kerken 
afgeven. 
 

U kunt ons financieel steunen door in het weekend 
van 10 en 11 december voor of na de  
H. Mis een geldelijke bijdrage te deponeren in de 
daarvoor bestemde collectebus achter in de 
kerk. Tevens komt bij Albert Heijn weer een 
speciale collectebus te staan. 
Uw financiële bijdrage kunt u ook overmaken 
op bankrekening nr. NL83 RABO 0137 7376 88 
t.n.v Diaconie Hulsberg onder vermelding Kerst. 
Mogelijkheden te over om uw goede wil te tonen en  
onze noodlijdende medemens te helpen. 
Namens de ontvangers heel hartelijk dank. 

 
Gezamenlijke kerkdorpen. Groot - Nuth 

 

Kerstconcert GKC in Grubbenvorst 
 
Zo langzamerhand worden de dagen steeds korter 
en de nachten steeds langer en dan weten we dat 
het Kerstfeest weer in aantocht is, met alle 
bijzonderheden die daar bij horen, zoals met name 
de kerstconcerten. 
Vanuit Grubbenvorst heeft ons de uitnodiging 
bereikt om deel te nemen aan het Kerstconcert van 
het mannenkoor uit die plaats op woensdag 14 
december aanstaande. We hebben die uitnodiging 
geaccepteerd en dus vertrekken we op die 
woensdag om 17.45 uur met een bus richting 
Grubbenvorst, de plaats waar pastoor Peeters tot 
voor kort in functie was nadat hij in Hulsberg als 
pastoor werkzaam is geweest. 
Naast het mannenkoor van Grubbenvorst en het 
GKC uit Hulsberg zal er ook plaats ingeruimd 
worden voor een soliste, mevrouw Wüsten, 
sopraan, en een harpiste die Keltische liederen zal 
brengen. 
Het concert begint om 20.00 uur en er is nog plaats 
in de bus. Dus liefhebbers die mee willen gaan 
kunnen zich hiervoor opgeven bij:  
Jeu Ritzen (4059244) of Peter Dekkers (4051935).  
Kosten € 10 pp. 
 

Kerstmarkt op de basisschool 
 
Vrijdag 16 december van 17.00 uur tot 19.00 uur 
vindt er op de Basisschool een kerstmarkt plaats. 
Deze kerstmarkt is voor iedereen toegankelijk. 
Tijdens de kerstmarkt worden eigengemaakte 
producten  van de kinderen verkocht, ook zijn er 
eet- en drinkkraampjes. De school is uiteraard in 
kerstsfeer gedompeld. De opbrengst is voor de 
aankleding  van de speelplaats.  

 
Opbrengst collecte Alzheimer Nederland 

 
De collecte van Alzheimer Nederland in de week 
van 7 t/m 12 november heeft in Hulsberg € 1458,23  
opgebracht. Hartelijk dank aan alle gevers en 
collectanten!  
Wordt ook collectant. Met een paar uur van uw tijd 
kunt u volgend jaar ook mee helpen als collectant. 
U kunt zich opgeven bij:  
Jeu Ritzen, tel: 045-4059244,  
e-mail: jeuritzen@outlook.com 

mailto:jeuritzen@outlook.com
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Almachtige God, 
Maak ons leven weer gezond, 

zodat wij de wereld beschermen 

in plaats van uitbuiten, 

zodat wij schoonheid zaaien 

in plaats van vervuiling en verwoesting. 

 

Paus Franciscus in ‘Laudato si’ 

 

 

  

Informatie over het parochieblad 
 

De Clemens-Klok wordt in een oplage van 
2000 exemplaren huis-aan-huis verspreid. 
  

Alle afleveringen sinds 2011 kunnen nog 
worden nagelezen op de vernieuwde 
website van onze parochie  
www.h-clemens.nl  onder het kopje 
„Clemens-Klok / archief“.  
 

Bovendien is de Clemens-Klok via onze 
website in kleur èn wereldwijd 
bereikbaar, dus ook als u even niet in 
Hulsberg bent. 
 

Adverteren kan kenbaar gemaakt worden 
via advertentie@h-clemens.nl. 
 

Verdere contactdata zijn in de colofon op 
de achterzijde van de Clemens-Klok, 
pagina 16, vermeld.  

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 

 

  

 

 

 

DIRECT 

KLAAR 

ACTIEPRIJS :  € 10,-- 

http://www.h-clemens.nl/
mailto:advertentie@h-clemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 
 

 
 

Goed Nieuws voor 
Hulsberg!!! 

 
 

In de gemeenteraadsvergadering van 18 oktober jl. 
heeft de gemeenteraad besloten om €. 710.000 te 
reserveren voor renovatie/upgrading van 
gemeenschapshuis “De Lange Berg” Hulsberg. We 
kunnen dus het verouderde gebouw gaan 
aanpakken en toekomstbestendig maken. 
Wat gaat dit nu op termijn betekenen? 
 
Het Stichtingsbestuur zal nu concreet aan de slag 
kunnen gaan wat betreft de renovatieplannen, dit 
betekent dat we het jaar 2017 gaan gebruiken om 
de voorlopige plannen die er nu zijn klaar te maken 
om in de praktijk te kunnen gaan uitvoeren. Hierbij 
zullen wij ons aan de geldende eisen en huidige 
wetgeving moeten houden. Verder zullen we ook 
nog op zoek moeten gaan naar sponsoren om ook 
het huidige meubilair en inrichting te kunnen 
aanpakken. 
We gaan er op dit moment vanuit dat we medio 
maart 2018 met de verbouw kunnen starten en in 
uiterlijk december 2018 een schitterend 
gerenoveerd gemeenschapshuis kunnen her-
openen. Ook streven we ernaar dat de bouwperiode 
met zo min mogelijk overlast voor de huidige en 
toekomstige gebruikers zal verlopen en zoeken 
oplossingen om deze onvermijdelijke overlast ook 
zoveel mogelijk te beperken. 
 
Geweldige toekomstmuziek dus, maar we willen u 
allen vooral laten weten dat het huidige 
gemeenschapshuis zoals vanouds te gebruiken is. 
Een plek waar verenigingen hun bijeenkomsten en 
of activiteit (kunnen) ontplooien, waar gefeest, 
vergaderd, gedanst, koffietafels gehouden en 
hobby’s uitgeoefend kunnen worden. 
In de afgelopen tijd hebben wij als bestuur ervaren 
dat “De Lange Berg” leeft onder de Hulsbergse 
bevolking, hartelijk dank hiervoor. Maar blijft u 
vooral gebruik maken van de ruime mogelijkheden 
van ons gemeenschapshuis.  
Informeer naar de mogelijkheden en kijk op onze 
facebookpagina voor alle activiteiten die er nu en in 
de toekomst zullen zijn. Voor informatie: 
https://www.facebook.com/Gemeenschapshuis-De-
Lange-Berg, mail 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com  
of bel 4051924. 
 

Stichtingsbestuur “De Lange Berg” Hulsberg 

Geplande activiteiten gemeenschapshuis 
 

Nadat op  16 oktober, in samenwerking met een 
groot aantal Hulsbergse ondernemers, de culinaire 
markt: “Preuf Hölsberg” heeft plaatsgevonden, 
willen we u attenderen op onze volgende 
activiteiten. 
 
20 november:   Dansmiddag 
28 december:  Kerstwandeling 
   Jeugddisco 
Helaas hebben we voor de Jeugddisco  nog geen 
datum kunnen plannen. Zodra deze bekend is 
zullen we die bekend maken via Facebook en 
instagram (#gemeenschapshuisdelangeberg). 
 
We zijn voornemens om regelmatig een open 
dansmiddag/avond te organiseren., Dit is voor ons 
een nieuwe activiteit. We willen hiermee beginnen 
op zondagmiddag 20 november vanaf 15.00 uur.  
Het is bedoeld voor iedereen die van dansen en 
gezelligheid houdt. Jong of oud, single of al jaren 
gelukkig getrouwd. Iedereen is welkom.  
Deze dansmiddag is een perfecte gelegenheid om 
mensen te ontmoeten, oude vriendschappen weer 
aan te halen of de stramme spieren weer soepel te 
krijgen. De sfeer is ongedwongen en informeel en u 
bent tot niets verplicht. 
De muziekstijl zal variëren van stijldansmuziek tot 
hedendaagse Nederlandstalige en Engelstalige 
muziek.  
Wilt u even bijkomen van het dansen, dan kunt u 
een hapje of een drankje bestellen.  
 
Over de kerstwandeling op 28 december zullen we 
u in de volgende editie nader informeren. 
 

Werkgroep gemeenschapshuis 2.0 

 

Open dag klooster Regina Pacis. 
 
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, 
waarvan er nog enkele vrij zijn.  
 
Met name mensen die interesse hebben  in het 
huren van zo’n appartement op deze unieke 
locatie zijn van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen. 
 
De koffie staat klaar.  
 

Zusters Oblaten van de Assumptie 

  

https://www.facebook.com/Gemeenschapshuis-De-Lange-Berg
https://www.facebook.com/Gemeenschapshuis-De-Lange-Berg
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Romeinse Katakomben Valkenburg 
 
Naar aanleiding van het artikel in de vorige 
Clemens-Klok over de katakomben in Valkenburg 
ontvingen wij (de redactie) van de heer Paul 
Tekstra,  oud-voorzitter van de Katakomben-
stichting, onderstaande aanvullende en deels 
rectificerende informatie, waarvoor onze dank: 
 

‘N.a.v. het gepubliceerde stuk wil ik enkele 

kanttekeningen plaatsen. Wim schrijft dat het door 
Pierre Cuypers ontworpen toegangsgebouwtje, dat 
oorspronkelijk als hoofdingang diende, nu in verval 
is. 
Het gebouw is in 2012 met financiële steun van 
provincie en gemeente o.l.v. architect Herman van 
den Hurk volledig gerestaureerd en wordt thans bij 
bijzondere gebeurtenissen weer als toegang tot het 
ondergrondse complex gebruikt. 
De bij het artikel geplaatste foto heeft geen 
betrekking op de Romeinse Katakomben in 
Valkenburg, maar is  mogelijk een opname in de 
Sibber- of Geulhemergroeve.’ Einde citaat. 
 
Noot van de redactie: 
De foto in het genoemde artikel is niet afkomstig 
van dhr. Wim Brouns, maar is er door de redactie bij 
geplaatst. De foto is een van de afbeeldingen die op 
internet gevonden worden bij de zoekterm 
‘Romeinse katakomben Valkenburg’. 
Na enig speurwerk blijkt het inderdaad een foto te 
zijn van de historische kapel in de Sibbergroeve 
(bron: Rijksmonumenten.nl) 
Bijgaand een afbeelding die wel betrekking heeft op 
de katakomben in Valkenburg. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Rijksmonumenten.nl 

 

Sinterklaas in Hulsberg op de Basisschool 

 

Sinterklaas zal ook dit jaar weer de kinderen van 
Hulsberg bezoeken en wel op vrijdag  4 december. 
Om 8.30 uur zal Sinterklaas samen met zijn pieten 
alle kinderen, ouders en andere belangstellenden  
van Hulsberg welkom heten vanaf het balkon van 
Zorgcentrum Panhuys waar Sint ieder jaar gastvrij 
wordt ontvangen. Met de nodige Sinterklaasliedjes 
worden Sint en de Pieten begroet. Daarna gaan alle 
kinderen en ouders naar school waar Sinterklaas 
als eerste de Peuterspeelzaal zal bezoeken. 
Daarna zijn de groepen 1, 2 , 3 en 4 aan de beurt. 
Na de middagpauze zet de Sint zijn bezoek voort 
aan de klassen van de bovenbouw, die voor deze 
gelegenheid een optreden hebben ingestudeerd. 
 

Advent 

 
Vol verwachting klopt het hart van kinderen in deze 
decembertijd, want ze verwachten allemaal iets 
moois of iets fijns te krijgen van Sinterklaas.  
Maar advent en Kerstmis roepen ook een andere 
verwachting op. Een tijd die donker is, korte dagen, 
lange avonden en nachten. We steken kaarsen en 
lichtjes aan, voor warmte en geborgenheid voor 
jezelf en de mensen om je heen. 
Met deze gedachten steken we dit jaar ook in de 
Basisschool vier weken achter elkaar een kaars van 
de adventskrans aan. 



 

 

 
15 

"Uitzien naar Kerstmis... 
 
"Over enkele weken is het 
weer zo ver. Dan begint  de tijd 
waarin groot en klein zich langzaam voorbereiden 
op het komende Kerstfeest. Een bijzonder feest met 
veel traditie, jeugdherinneringen en met een unieke 
boodschap.  
Om kinderen, ouders en leerkrachten te helpen bij 
deze voorbereiding heb ik een Adventskalender 
gemaakt voor jong en oud. 
 
Waarom deze Adventskalender? 
 
Omdat ik al sinds mijn jeugd onder de indruk was 
van alles rondom het Kerstfeest (de speciale 
voorbereidingen, Kerstavond en de sfeer tijdens de 
feestdagen in het gezin en in de kerk) ben ik 
ongeveer tien jaar geleden begonnen met het 
verzamelen van alle mogelijke informatie over 
Kerstmis: waar komt het feest vandaan, waarom 
roept het zo'n bijzondere sfeer op, welke betekenis 
heeft de adventskrans, de kaarsjes, de beeldjes in 
de stal, de herkomst van de verhalen over de 
geboorte en de herders, de drie koningen etc. Met 
al deze informatie wilde ik graag voor mijn 
(toekomstige) kleinkinderen een soort vertelboek 
schrijven. De gebruikte tekeningen en afbeeldingen 
wilde ik zoveel mogelijk zelf maken. Op ieder 
kalenderblad zou men dan tijdens de kersttijd (van 
de Advent tot het Driekoningenfeest) iets uit mijn 
"verzamelkist"  kunnen terugvinden. Aan de ene 
kant zou dit vertelboek helpen bij de 
voorbereidingen op het komende Kerstfeest 
(knutselen, versieren, bakken, zingen, verhalen 
vertellen), aan de andere kant moest het tegelijk 
ook een kalender worden zodat men iedere dag 
een stapje dichter zou komen bij het grote feest van 
Kerstmis.  
Wat de kalender voor mij ook bijzonder maakte was 
dat ik in alle verhalen een kind uit mijn eigen 
omgeving (kleinkinderen, vrienden, kennissen) als 
hoofdpersoon kon gebruiken. Ja zelfs een jongetje 
uit Aalbeek! 
Toen het karwei na vele maanden eindelijk was 
geklaard, was het enthousiasme in mijn omgeving 
zo groot dat ik heb besloten om de kalender te laten 
drukken, zodat er meer ouders en kinderen van 
zouden kunnen genieten. 
 
Wat vind je allemaal in de kalender? 
 
Vanaf 1 december tot en met 6 januari tref 
je  dagelijks op twee pagina's een gevarieerd 
aanbod aan, bestaande uit  o.a. een beschrijving 
van de "heilige" en de gebruiken  van de dag, 
bekende en minder bekende (kerst)verhaaltjes, 
liedjes,  de weerspreuk, 'n knutselopdracht, uitleg 

van een voorwerp of gebruiken rondom de kerst 
zowel in Nederland maar ook in enkele andere 
landen, interessante anekdotes en speciale 
recepten. In de kalender zijn bovendien talloze 
afbeeldingen verwerkt van schilderijen die ik in de 
loop der jaren rond de kersttijd heb geschilderd. Met 
opzet worden de dagen van de week en het jaartal 
niet vermeld,  zodat het kalenderboek ieder jaar 
opnieuw gebruikt kan worden.  
Met deze kalender zal de voorbereiding op het 
Kerstfeest voor jong en oud weer een bijzondere en 
onvergetelijke beleving worden! De verhaaltjes, 
liedjes en knutselwerkjes in de kalender zijn 
voorzien van een QR-code. Hiermee wordt het kind 
naar de speciale, bijbehorende website geleid zodat 
het zelfstandig kan luisteren naar liedjes en 
verhalen. Tevens kan men middels de speciale 
website zelf bouw- en kleurplaten downloaden en 
uitprinten. 
 
Ik ben er van overtuigd dat deze Adventskalender 
bij velen herinneringen doet herleven en een unieke 
bijdrage levert aan de komende maanden op weg 
naar een onvergetelijk feest van Kerstmis.  
 

Alex Sluysmans 

 
Mocht U deze kalender willen bestellen?  
De kalender is 80 pagina's dik, gedrukt in Full-Color 
en kost € 15,-. Hij kan besteld of afgehaald worden 
bij:  
Mw. Brigitte Driessen-Dolmans 
Nieuwenhuysstraat 22 in Aalbeek 
Tel. 06-25337365. 
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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 17 december 2016 t/m 20 januari 
2017) moeten kopij voor de redactie en 
advertenties uiterlijk op 29 nov. 2016 via email 
worden aangeleverd. Misintenties moeten 
uiterlijk 6 december 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

