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

7e jaargang nr. 1                                                 21 januari 2017 – 17 februari 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

Dankwoordje Kerstmis 
 

Elk jaar opnieuw mogen wij ons verheugen 
over een mooie en goed versierde kerk, een 
prachtige kerststal en treffende vieringen. 
Het kost allemaal veel werk. Vele 
vrijwilligers zijn al ruim vóór 25 december, ja 
zelfs maanden vooraf, in touw om alles op 
tijd en tot in de puntjes te laten verlopen. 
Repetities plannen, repertoire kiezen, 
schema voor de kosters en de misdienaars 
en acolieten. Opbouwen en weer afbreken. 
Het kerstspel van de kinderen oefenen en 
decor plaatsen. De techniek verbeteren en 
de ster door de kerk laten glijden. Koper en 
kerk poetsen, alles laten blinken en 
schitteren. Vele mensen hebben de 
resultaten van alle voorbereidingen kunnen zien en beleven. Het was een fijne kerst. Geweldig dat u er ook 
was, want waarvoor zijn deze voorbereidingen als er niemand is om van al deze vieringen te genieten. Alleen 
jammer dat het zo snel voorbij is. Maar ik hoop dat u ook weer de ster heeft gezien, en dan bedoel ik het licht  
in uw leven.  
Kerstmis is een feest van het licht en licht gaat alleen branden als er ook brandstof is. 
Een vlam gaat uit bij gebrek aan brandstof. De brandstof moet van binnenuit komen. Brandstof zoeken is even 

wezenlijk als branden. Hopelijk hebben we allemaal 
weer nieuwe brandstof gevonden om het licht te laten 
schijnen. Want in deze wereld van soms grote duisternis 
is het nodig dat er zoveel mogelijk licht wordt verspreid. 
Het grootste Licht en de onuitputbare brandstof is in de 
Kerstnacht geboren. Dit Vredeslicht uit Bethlehem moet 
niet bij gevoel blijven, maar geleefd worden.  
Dank aan allen die ook dit jaar weer bereid waren om de 
feestdagen in de kerk mede gestalte te geven. Iedere 
bijdrage heeft het tot een geheel gemaakt, nogmaals 
dank van al diegenen die weer zuurstof hebben 
ontvangen en een reden om te branden.   
        

 kapelaan Jan Geilen 

 Kerstspel op kerstavond  

 Hulp in Praktijk (HiP) gaat van start  

 Kledinginzameling voor het goede doel.   

 De Geliënde in de halve finale 

 Solistenconcours LBT Drumband St. Rochus 

 Ki-Wo-Di + voedselpakkettenaktie 
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Parochieberichten 
 

Mededelingen kerkbestuur 
 

Een Gezegend 2017 

 
Beste parochianen, 
 
Een jaar is weer voorbij. We hebben Zijn geboorte 
herdacht. 
De geboorte van degene die voor ons een 
Boodschap heeft en die door die Boodschap zo 
velen heeft geïnspireerd, en dit nog steeds doet, 
om van onze wereld een mooie wereld te maken.  
Dit lukt niet altijd even goed, maar laten wij in elk 
geval proberen om Zijn Voorbeeld te volgen. 
 
Deken Schreurs, de beide kapelaans en het 
kerkbestuur willen iedereen een Gezegend 2017 
toewensen. 
 

Kerstspel op Kerstavond 
 
 
 

Door de kinderen van groep 4 en een aantal 
jeugdigen die het H. Vormsel gaan ontvangen 

 
Wat was het mooi tijdens de gezinsmis: een echt 
kerstspel door de kinderen. De werkgroep “Eerste 
H. Communie” m.n. Brigitte Driessen, Faye 
Schmeitz, Peter Dekkers en Lily Borggreve 
(vormselvoorbereiding) hebben zich voor meer dan 
100% gegeven om dit spel op een zeer korte tijd 
voor elkaar te krijgen. Het resultaat mocht gezien 
worden, in één woord geweldig.  
 

 

 
Het was mooi om te zien hoe de kinderen allemaal 
meespeelden en erin opgingen. Maria en Jozef 
werden op ontroerende wijze vertolkt. 
Het geheel werd sfeervol ondersteund met 
kerstmuziek door een ensemble van fanfare  
St. Clemens. 

 
Nogmaals heel hartelijk dank aan iedereen die 
meegespeeld en geholpen heeft. Dit vraagt om 
navolging.  
Aan het einde van de viering kregen alle kinderen 
die in de kerk aanwezig waren een chocolaatje met 
blauwe en witte muisjes erop. Dank aan de gever. 
 

 
 

Hulp in Praktijk (HiP) gaat nu echt van start 
in 2017 in onze parochie 

 
Eind 2016 hebben we u via de Clemens-Klok 
middels diverse artikelen geïnformeerd over de 
start van HiP in onze parochie m.i.v. 2017. 
Nu is het dan zover: HiP gaat van start. 
 

Heel belangrijk is dit telefoonnummer van de 
helpdesk: 046-4262727 

 
De helpdesk is bereikbaar op: maandag, woensdag 
en vrijdag tussen 10:00 en 11:00 uur. Buiten deze 
tijden kunt u uw hulpvraag of hulpaanbod inspreken 
op de voicemail. U wordt dan teruggebeld. 
(Vervolg op pag.4)  
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Hulp in Praktijk (HiP) (vervolg van pag. 3) 

 
Ook kunt u de helpdesk bereiken via het 
contactformulier op de website: 
www.hipwestelijkemijnstreek.nl  
 
We hebben ons als parochie aangesloten bij HiP, 
omdat wij o.a. op deze manier De Boodschap van 
naastenliefde van  Jezus Christus concreet 
kunnen maken door vrijwillig hulp te bieden aan 
mensen in nood in ons dorp. 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 verrichten, diaconale vragen, 
rouwverwerking e.d. 
Dus, heeft u een steuntje in de rug nodig, of wilt 
een steuntje in de rug zijn voor uw medemens, 
schroom niet om contact op te nemen. 
 

Ons Kerkbestuur. 
 
 

Werkgroepen en koren 
 

 

Kerstpakkettenactie Groot-Nuth 
 
Heel hartelijk dank aan iedereen die op welke wijze 
dan ook heeft meegedaan aan het welslagen van 
de Kerstinzameling voor de mensen van Groot-
Nuth. 
Het succes van de kerkdorpen was dit jaar nog 
groter dan verleden jaar en voor de meeste 
mensen kunnen we dan ook nog een pakket 
maken met Pasen, dankzij jullie financiële 
sponsoring  
Ook namens de ontvangers heel hartelijk dank. We 
hebben veel blijde gezichten gezien. 
 

Gezamenlijke kerkdorpen Groot - Nuth 
 

Kledinginzameling voor het goede doel 
 
SMHO, Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening 
aan Oost-Europa, verleent structurele hulp in Oost-
Europa. Dat doen we op sociaal en medisch 
gebied, in de ruimste zin van het woord, aan 
ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig 
gehandicapten, kindertehuizen, scholen en via 
drinkwaterprojecten. Al meer dan 25 jaar lang! 
SMHO is CBF gecertificeerd voor kleine goede 
doelen en is een ANBI-instelling. Zij is vooral actief 
in Polen, Roemenië, Bulgarije, Moldavië en sinds 
kort ook in Congo. 
In het begin van dit nieuwe jaar willen we u weer 

vragen om uw kleding af te geven voor het 

goede doel bij Weusten-Vroemen Brood- en 
Banket, Torenstraat 14 in Schimmert, bij Frits 
Herijgers Mareweg 24 in Schimmert of bij Huub 
Wieken Rhodestraat 9 in Wijnandsrade.  
Er is vooral behoefte aan goede dames- en 
herenkleding, schoenen maar zeker ook kinder- en 
babykleding, incontinentiemateriaal en voor Congo 
houdbare medicijnen. Indien mogelijk gesorteerd in 
stevige plasticzakken. Bij transport neemt dit het 
minste plaats in. Voor meer informatie zie 
www.smho.nl en www.help-polen.nl  
 

Ter informatie: alle kleding die u deponeert in 
containers van de gemeente Nuth en in de gele zak 
(Besttas) gaan naar RD4. Dit is een commercieel 
bedrijf. SMHO is een liefdadigheidsorganisatie. 
Alvast hartelijk dank voor uw steun. 
 

 

Wandel met ons mee 
 

Allerhoogste, wandel met ons mee door het leven, 
laat uw woord zijn als een licht  

voor onze voetstap uit. 
Dat onze dagen mogen zijn gekleurd  
door wijsheid en zachtmoedigheid. 

 
Moge er van ons vriendelijkheid uitgaan  

en zachtmoedigheid. 
Laat ons eerlijk zijn en niemand naar de ogen zien. 

 
Wij bidden U, God, 

laat de afgunst niet zijn vernietigend werk doen. 
Neem leugens weg uit ons midden, 

sticht vrede waar ruzie heerst en onenigheid 
en dat wij anderen hun geluk en rijkdom gunnen. 

 
Laat ons gebed een woord van Jezus zijn 

en het verlangen uitdrukken naar Uw Wil 
die geschieden mag: 

vergeving voor iedereen 
en elke dag het nodige brood. 
Verlos ons van het kwade. 

Amen 
 

Bron: Tot uw dienst 
 

Woord van de redactie 
 
We wensen u ook dit jaar weer veel leesplezier en 
hopen dat de Clemens-Klok voor u een bron van 
inspiratie  is. 
 

De redactie  

http://www.hipwestelijkemijnstreek.nl/
http://www.smho.nl/
http://www.help-polen.nl/
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 

Help ‘De Geliënde’ aan een plek in de finale 
van het LVK! 

 
Publiek kan 20 en 21 januari stemmen via sms 

of telefoon 
 
Ook dit jaar zijn ‘De Geliënde’ doorgedrongen tot 
de halve finales van het LVK. Hun liedje heet 
"Code road-gael-greun" en zal met startnummer 54 
deelnemen aan de derde halve finale. Deze is live 
te volgen op L1 radio en TV op vrijdag 20 januari 
van 18.00 tot 20.00 uur. Ook dit jaar doen Maurice 
en Roger een beroep op alle inwoners van 
Hulsberg om op hun liedje te stemmen.  

 
Het publiek kan stemmen:  
- na de halve finale op vrijdag 20 januari van 

20.00 - 20.30 uur;  
- na de herhaling van de uitzending op zaterdag 

21 januari van 16.00 - 16.30 uur.  
Via sms-nummer 4422 en telefoonnummer 0909 
202 7030 moet elke stemmer drie favoriete liedjes 
kiezen uit de deelnemers aan de derde halve finale 
(liedjes 41 t/m 60).  
"Code road-gael-greun" van ‘De Geliënde’ is liedje 
nummer 54.  
 
In de promotie rond het LVK werken ‘De Geliënde’ 
dit jaar samen met ‘De Twiee Gewaejde’ uit Nuth 
(liedje nummer 56). Wellicht leuk om hun ook een 
stem te gunnen. 
De finale van het LVK 2017 vindt plaats op vrijdag 
10 februari in een feestpaviljoen op het Burg. van 
Grunsvenplein (schouwburgplein) in Heerlen. 
 
"Code road-gael-greun" beluisteren? Dat kan via 
de link op de website www.degeliende.nl . Hier 
staan ook de tekst van het liedje en alle andere info 
over ‘De Geliënde’ en het LVK. 

Solistenconcours LBT    
Drumband St. Rochus 

 
Op zondag 5 februari organiseren de districten 
Maastricht en Heerlen van de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen (LBT) een solistenconcours voor 
jonge muzikanten en ensembles. Op deze manier 
kunnen jonge muzikanten podiumervaring opdoen 
en krijgen zij de kans om hun muzikale talenten te 
tonen.  
Namens Drumband St. Rochus mag de jonge 
tamboer Jordy Steins zijn kunsten laten jureren 
door een vakkundige jury. Hij zal om 16.05u voor 
het voetlicht treden. Plaats van handeling is het 
Gemeenschapshuis ’t Geboew, Warande 43 in 
Schin op Geul.   
 

 
 
Deze maand zal vooral 
carnavalsvereniging  
‘De Beumerwalders’ 
actief zijn in het 
gemeenschapshuis. U 
kunt deze activiteiten 

volgen via Facebook en de communicatie vanuit de 
carnavalsvereniging zelf. 
 
In 2017 zullen ook weer dansmiddagen worden 
georganiseerd. Zo bent u op 22 januari a.s. welkom 
vanaf 14.30 tot 17.30 uur. Deze middagen zijn  
bedoeld voor iedereen die van dansen en 
gezelligheid houdt. Jong of oud, single of al jaren 
gelukkig getrouwd. Iedereen is welkom!.  
 
Op 24 maart staat de jeugddisco in de agenda van 
DJ entertainment vanaf 20.00 uur. Ben je tussen de 
10 en 16 jaar noteer deze datum dan ook in jullie 
agenda.  
 
Kortom er is van alles te doen in “ut Dörp”. We zien 
u dan ook graag terug op één van de activiteiten 
georganiseerd door en voor de Hulsbergse 
mensen. 
 
Samenvattend: 
22 januari: Dansmiddag van 14.30-17.30 uur 
24 maart:  Jeugddisco vanaf 20.00 uur 
 
Alle activiteiten zijn ook te volgen via de Facebook 
pagina Gemeenschapshuis “De Lange Berg”.  
U kunt reageren, via een bericht op Facebook of op 
ons mailadres: 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
 

Werkgroep gemeenschapshuis 
‘De Lange Berg’ Hulsberg 

http://www.degeliende.nl/
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com


 

 

6 
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 7 

Diensten en misintenties 
 
 

 

Zaterdag 21 januari: Vooravond  
3e Zondag door het Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Giel Huntjens (vanwege verjaardag); 
zeswekendienst Hub Hagemans. 

 
 
 
 

Jezus sprak tot de mensen: 
 
“Bekeert u, want het Rijk 
der Hemelen is nabij.” 
 
 
 

 

Zondag 22 januari:  
3e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gospelkoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst  Jac Dezaire en Theodora 
Lumens; overleden familie Kengen-
Kerckhoffs; jaardienst Philomena Huntjens-
Lemmerling; 1e jaardienst Hay Habets en 
overledenen van familie Habets; Guus 
Houben; Leentje Habets bij gelegenheid 
van 90e verjaardag, tevens voor alle 
levende en overleden kennissen, vrienden 
en familieleden van familie Habets en 
familie Dentener en speciaal voor Pap; 
jaardienst Jozef Nuchelmans en 
wederzijdse familie. 
 

12.30 uur: Doopviering Jelle Renckens. 
 

Woensdag 25 januari:  
 

19.00 uur: H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers; zielendienst Elly Dormans-
Hendriks. 

 

Zaterdag 28 januari: Vooravond  
4e Zondag door het Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
1ste Jaardienst Alex Gerards. 

 
 
 
“Zalig die hongeren en 
dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij 
zullen verzadigd 
worden.”  
 
 

 

Zondag 29 januari:  
4e Zondag door het Jaar A. 
 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 

Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken. 
 

Woensdag 1 februari:  
19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; 
overleden echtgenoten Jules Kengen en 
Tila Gielen en ouders; zielendienst Willem 
Gerads; Thei Meijers, ouders Veldman-van 
den Bosch, Rinus en ouders Meijers-
Heunen. 
 

Vrijdag 3 februari: 
10.00 uur: Communie aan de zieken door 
kapelaan Amal. 
 
 

Zaterdag 4 februari: Vooravond  
5e Zondag door het Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Pierre Knols. 

 
 
Jezus zei tot zijn 
leerlingen:  
 

Jullie licht moet stralen 
voor de mensen, opdat 
zij jullie goede werken 
zien.” 
 
 

Zondag 5 februari:  
5e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans 
Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst Zef Habets; jaardienst 
Funs en Tien Limpens-van Oppen, zonen 
en schoonzoon; Victor Bosch (vanwege 
verjaardag), ouders Bosch-Haenen, ouders 
Delahaije-Kleijker. 
 

Woensdag 8 februari:  
 

19.00 uur: H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; 
ouders Heijnen-Packbiers; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 11 februari: Vooravond 6e Zondag door 
het Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Ouders Austen-Haagmans, jaardienst Huub 
Austen; Jan Schiffelers en Tineke 
Offermans; jaardienst Frans Hagemans. 
 



 

 

8 
 

 

 
 

 

 
 

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. 
 

Vanaf nu verkrijgbaar ijzeren en houten prinsensteek 
Bovendien ook nog veel andere carnavalsdeco 

Om je huis mee vrolijk te maken 
Alaaf 

 

Openingstijden: vrijdag van    14.00 - 18.00 uur 
 zaterdag van  11.00 - 18.00 uur 
 

Anja en Henk Muller  
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 
 
 
 

Zondag 12 februari:  
6e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst ouders Huntjens-
Meertens. 

 

12.30 uur: Doopviering Phileine Hirsch. 
 

Woensdag 15 februari:  
 

19.00 uur: H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; 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). 

 

Adv. 
 

Dankbetuiging 
 

Een brief, een kaart, een handdruk –  
soms zonder woorden –  

of alleen maar aanwezig zijn. 
Het waren uitingen van hen  

die ons wilden bemoedigen en 
troosten in ons verdriet tijdens  

het ziekbed en na het overlijden van 
mijn zorgzame vrouw en  

onze trotse moeder 
 

 Elly Dormans – Hendriks 
 

Wij zijn u dankbaar! 
 

Paul, Danny, Chris en Kim Dormans 
 

Aalbeek, december 2016 

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. 04 febr. 16.00 uur Hoogmis opgeluisterd  
  door Ceciliakoor Panhuys.  

Aansluitend aan de viering  
gelegenheid tot het ontvangen van 

   de Blasiuszegen.  
Di. 28 febr. 10.15 uur Géén leesmis 
 
 

 

 

Parochiekalender 
 
Ma. 23 jan. 15.00 uur Voorbereidingsles  

1e H. Communie 
Wo. 25 jan. 12.45 uur Vormselles Basisschool 
Vr. 3 febr.  Communie aan de zieken 
Za. 4 febr. Blasiuszegen na de H. Mis 
Zo. 5 febr. Blasiuszegen na de H. Mis 
Ma. 6 febr.  15.00 uur Voorbereidingsles 

1e H. Communie 
Wo. 8 febr. 12.45 uur Vormselles Basisschool 
Za. 18 febr. 19.00 uur Ki-Wo-Di in het teken van 

carnaval 
Ma. 20 febr.  15.00 uur Voorbereidingsles 

1e H. Communie 
Wo. 22 febr. 12.45 uur Vormselles Basisschool 
Za. 25 febr. Dialectmis Carnaval m.m.v. het 

Gospelkoor en ‘De Beumerwalders’ 
Wo. 1 mrt. Aswoensdagviering met uitreiking 

Askruisje 
Vr. 3 mrt. Communie aan de zieken 
Za. 18 mrt. Vormselviering 

Adv. 
 

    
Proficiat Wout Ploumen 

In één keer geslaagd voor je RIJBEWIJS 
 

bij 
 

 
www.autorijschoolmonsuwe.nl 
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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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Ki-Wo-Di op 10 december 2016 
3e Advent en voedselpakkettenaktie 

 
Op zaterdag 10 december 
jl. was er een goed 
bezochte kinderwoord-
dienst (Ki-Wo-Di) in onze 
kerk.  

 
Samen met 15 kinderen vierden we de derde 
advent. Bovendien hadden alle kinderen in het 
kader van de kerstpakkettenactie iets meegebracht 
voor minder bedeelde mensen in onze 
gemeenschap.  

 
Een mooi gebaar van naastenliefde. 
 

Werkgroep Kinderwoorddienst 

De haas en de schildpad 
 
De haas moest altijd lachen 

wanneer hij de schildpad zag lopen, want het ging 
zo langzaam. "Ik begrijp niet waarom jij nooit naar 
iets onderweg gaat," zij hij pesterig. "Als jij eindelijk 

aankomt, is het altijd te laat en alles is al lang 
voorbij." 
De schildpad lachte 
een beetje. "Vlug 
ben ik niet," zei hij, 
"maar toch durf ik 
te wedden, dat ik 
eerder aan de 
overkant van dit 
veld ben dan jij. 
Zullen we een 
wedstrijd houden? 
Dan kun je het 
zien." 
"Goed!" riep de 
haas en meteen 
sprong hij er 
vandoor, zo snel als 
hij kon. De 
schildpad ging heel 
rustig op weg. 
 
Nu was het die dag erg warm weer met een 
brandende zon, en de haas werd halverwege moe 
en slaperig. "Weet je wat," dacht hij. "Ik doe even 
een tukje onder die heg hier. Zelfs als die schildpad 
me onderwijl voorbij loopt, heb ik hem in een flits 
weer ingehaald." De haas ging in de schaduw 
liggen en sliep in. De schildpad kroop gestaag 
voort onder de warme zon. 
Pas na lange tijd werd de haas wakker. Het was 
veel later dan hij dacht en hij keek eens rond. Geen 
schildpad te bekennen. "Nou nou," mompelde hij, 
"waar zit dat vriendje? Wacht maar, ik zal hem 
eens wat laten zien." 
Als een pijl uit een boog schoot hij weg, door het 
korte gras, door het koren, over sloten, langs 
braamstruiken, en bij de laatste bocht bleef hij even 
staan om te zien waar de eindstreep lag. Daar! En 
nog geen halve meter ervoor kroop de schildpad, 
langzaam maar zeker, stap voor stap, dichter en 
dichter naar het eindpunt. 
 
Met een geweldige sprong stoof de haas erop af. 
Maar hij was te laat. Toen hij de lijn passeerde, 
was de schildpad hem juist voor geweest. 
"Zie je nou wel," zei de schildpad. 
Maar de haas had geen adem meer om te kunnen 
antwoorden. 
 
De moraal van het verhaal is dat hardlopers 
doodlopers zijn en dat langzaam-maar-zeker-werk 
tot goede resultaten leidt. Met andere woorden: Hij 
die langzaam is, maar stug volhoudt, wint de 
wedstrijd.  
 

Uit: Volksverhalen Almanak
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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 18 februari 2017 t/m 17 maart 
2017) moeten kopij voor de redactie en 
advertenties uiterlijk op 31 januari 2017 via 
email worden aangeleverd. Misintenties moeten 
uiterlijk 7 februarii 2017 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 
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