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

7e jaargang nr. 10                                           30 september 2017 – 27 oktober 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

 

Picknick met God 

De vakantie periode ligt weer achter ons. Kinderen delen hun ervaring over hun vakantie. Op sommige stille 
momenten zijn ze op zoek gegaan naar God. Ze hebben vaak erg ver en diep gezocht en Hem wellicht niet 
gevonden, zoals wij misschien al verwachtten. Lees het verhaal van de picknick maar eens, dan zullen jullie 
zien hoe dichtbij God kan zijn. Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. 
Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte 
die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg.  
Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen 
hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank in het 
park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De jongen 
ging naast haar zitten en deed zijn koffer open. 
Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde 
nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig 
uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam 
het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem. 
Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens 
wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap. 
Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen 
was helemaal vertederd en verrukt! 
Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, 
maar er werd geen woord gesproken. 
Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich 
moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan. 
Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar  de oude vrouw en omhelsde haar heel 
stevig. 
En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich 
over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?” 
En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.” 
Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit 
gezien heb!” 
Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen hij die 
vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo 
gelukkig gemaakt?” Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.” 
En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: 
“En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!” 

Kapelaan Amal 
  

 Financieel Jaarverslag van de parochie 

 Wereld missiedag 21 – 22 oktober 

 Elk kind telt mee 

 Projektkoor Hulsberg  2018 

 H. Mis op woensdag bij de zusters 

 Aanmelding H. Vormsel  2018 
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Parochieberichten 
 

Overleden 
 

Op 10 september is op 71-
jarige leeftijd thuis overleden 
Frans Roebroek van de 
Cremersdelweg. De uitvaart 
vanuit onze kerk heeft op 16 
september plaatsgevonden, 
waarna hij begraven is op het 
kerkhof aan de Wissen-
grachtweg.  
De zeswekendienst is op 

zondag 5 november om 11.00 uur. 

 
Huwelijk 

 

Op zaterdag 2 september zijn Anouk Snijders en 
Luc Stassen in onze parochiekerk getrouwd. Wij 
wensen hen veel geluk en hopen dat deze 
kerkelijke inzegening hun tot steun mag zijn op hun 

verdere levensweg. 
 

 
 

Gedoopt 
 

Op 3 september werd Lina Packbier gedoopt. 
Lina werd geboren op 4 augustus 2017. Zij is 
een dochter van Remco Packbier en Christel 
Bertram. Zij wonen aan de Dorekuilsweg. 
 

 
 

Mededelingen Kerkbestuur 
 

Vredesviering    (verslag) 
 

Aan het begin van de vredesweek zijn we op 

zondag 17 september bij elkaar gekomen om ook 

in Hulsberg aandacht te schenken aan de weelde 

van vrede. Het thema van de bijeenkomst was 

“Leef je droom, droom je leven”. In eerste instantie 

kwamen mensen aan het woord om te vertellen 

over gebroken dromen en daarna kwamen de 

vervulde dromen aan bod. Een en ander werd 

afgewisseld met muziek en gedichten.  

Tot besluit kon iedereen zijn/haar eigen droom 

ophangen aan de dromenvanger om zo die droom 

levend te houden. Na afloop werd nog nagepraat 

bij een kop koffie en gebak. 

We kunnen trots zijn in Hulsberg dat er nog 

voldoende mensen zijn die mee willen denken over 

vrede en er hun steentje aan willen bijdragen. 

Een speciaal woord van dank aan Charles 

Backbier en Walid Rashidi voor het feit dat zij ons 

deelachtig hebben gemaakt van hun droom, aan 

Willem Claessen, Tamara Stroucken en Jo Brouns 

voor hun optreden als troubadours van dromen en 

mevrouw Frijsinger voor de heerlijke traktatie. 
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Wereldmissiedag 21 en 22 oktober  
 
Burkina Faso is 7 keer zo groot als Nederland en 
telt 18 miljoen inwoners. 
Het ligt in West Afrika en is volledig met land 
omsloten het ligt gedeeltelijk in de Sahelstrook ten 
zuiden van de Sahara. 
De bevolking bestaat voor 55% uit Moslims, 30% 
uit aanhangers van inheemse religies en 15% uit 
katholieken. 
 
In Burkina Faso wordt een op de twee meisjes voor 
haar 18de jaar uitgehuwelijkt. Maar steeds meer 
meisjes verzetten zich hier tegen, ook met steun 
van de katholieke kerk.  
Onderstaand het verhaal van Martine Sawadogo, 
ze is 14 jaar als haar leven totaal op de kop gezet 
wordt. Haar vader wordt ziek en zal binnen 
afzienbare tijd sterven. 
Terwijl hij op zijn sterfbed ligt, laat hij zijn jongere 
broer een belofte doen. Martine mag de school 
afmaken. Maar oom heeft andere plannen. Na de 
dood van haar vader vertelt oom dat hij geen geld 
heeft voor de school en hij huwelijkt haar uit. Hij 
heeft al een overeenkomst met een man gesloten. 
De man die haar oom gekozen heeft is veel ouder, 
Martine schat 50 jaar. Daarbij heeft hij al twee 
vrouwen. 
Polygamie is wijdverbreid, mannen hebben dikwijls 
twee of drie vrouwen, vaak zijn het nog kinderen. 
Hoewel een huwelijk met minderjarigen bij wet 
verboden is, wordt een op de 2 meisjes 
uitgehuwelijkt, een op de 10 zelfs voor hun 15de. 
Gelukkig weigeren steeds meer meisjes. Ook 
Martine verzet zich. Haar oom wordt woedend. 
Haar moeder probeert haar nog op andere 
gedachten te brengen, maar tevergeefs . 
Martine pakt een paar kledingstukken en vlucht 
naar de zusters, die ze kent van de bezoeken aan 
de kerk . 
De zusters wonen op verschillende plaatsen in het 
land, ook in Bittou een stad ten zuiden van Burkina 
Faso. Martine woont er vlak bij. 
De zusters zetten zich in voor de ondersteuning en 
bewustwording van meisjes en vrouwen. 
Martine wordt door de zusters opgenomen. Ze laat 
haar moeder weten waar ze is en ze hoopt dat oom 
zijn plannen opgeeft. Tevergeefs. Niet lang erna 
komt hij naar de zusters om haar mee te nemen de 
zusters kunnen hem niet op andere gedachten 
brengen. Ze weigeren om Martina mee te geven. 
Als de oom terugkomt in het dorp, barst de woede 
los op haar moeder. 
Haar moeder komt naar haar toe en ze gaat mee. 
Ze vertelt dat ze de beslissing zelf heeft genomen 
om weg te lopen. 

Haar oom beveelt, dat ze voortaan moet doen wat 
hij zegt. Bij de eerste gelegenheid vlucht ze terug 
naar de zusters, deze nemen haar op en brengen 
haar naar een klooster een eind verderop.  
Sindsdien woont ze daar met 25 andere meisjes. 
Ze mogen naar school en ze leren weven, naaien 
en borduren. Deze producten mogen ze verkopen 
en dragen daarmee bij aan hun levensonderhoud. 
De zusters geven ze niet alleen een veilig 
onderdak maar ook voorlichting en onderwijs. Door 
dit werk zien steeds meer mensen in, dat een 
gedwongen huwelijk niet goed is. 
Martina gaat nu naar het voortgezet onderwijs, ze 
wil graag haar opleiding afmaken. 
“Ik wil een goede baan vinden“, zegt ze “en dan 
met een man trouwen van wie ik hou”. 
 
Wilt u dit goede doel steunen, in het weekend van 
21 en 22 oktober is er een kerkdeurcollecte.  

U kunt uw donatie ook overmaken op rek nr. NL26 
RABO 0124 1095 35 t.n.v. Humisa o.v.v. 
Wereldmissiedag.  

 
Wereldwinkel in onze kerk 

 
Zoals gebruikelijk komt ook dit jaar weer de 
wereldwinkel uit Nuth in onze kerk. 
En wel op Kinderwereldmissiedag 7 en 8 oktober. 
De wereldwinkel verkoopt eerlijke producten 
waardoor de mensen in de 3de wereldlanden iets 
meer geld voor hun producten krijgen en zij deels 
in hun onderhoud kunnen voorzien. 
U kunt op zaterdag vanaf 18.30 uur terecht achter 
in onze kerk en op zondag vanaf 10.30 uur. 
Loop niet aan onze mensen voorbij, die dit werk 
voor het goede doel doen.  
Er zijn voldoende producten aanwezig die we 
dagelijks nodig hebben. 
Dank u wel. 
 
Werkgroep “Humisa “ 
 

Oktobermaand-Mariamaand-
Rozenkransmaand 

 
Ook dit jaar openen we de Maria-maand weer bij 
het wegkruis op de hoek van de Churchillstraat en 
Irenestraat . En wel op zondagavond 1 oktober om 
18.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om te bidden voor 
algemene en/of persoonlijke intenties. Op deze 
manier kunnen wij getuigen van ons geloof in de 
drie-ene God en de H. Maagd Maria, die ons 
bijstaan op onze weg door het leven. Het is goed te 
weten dat je er niet alleen voor staat. 
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Bedevaart naar Banneux Notre Dame 
 

(Dinsdag 3 oktober 2017) 
 

Een bedevaart is reeds een stap op zich: men 
neemt de beslissing om thuis weg te gaan en te 
bidden, om Maria te ontmoeten en om naar Jezus 
te gaan.  
De parochies Nuth, Hulsberg, Wijnandsrade en 
Vaesrade organiseren gezamenlijk een bedevaart 
naar Banneux Notre Dame „Maagd de Armen“ 
Dit kleine plaatsje is een bekend bedevaartsoord in 
de Belgische Ardennen. 
Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de 
Maagd Maria acht keer aan een meisje van 11 jaar 
oud, Mariëtte Beco.  Toen het meisje vroeg: “Wie 
zijt gij mooie dame?” antwoordde Maria: “Ik ben de 
Maagd der Armen, de moeder van de Verlosser, de 
moeder van God.  
Ik kom hier voor de zieken, gehandicapten, 
beproefden en allen die door het lijden getekend 
zijn.”  
De Boodschap die zij er bracht is actueel!  Ziekte, 
lijden, noden en zorgen zijn van alle tijden!  
 

Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar 
Banneux! Zij komen alleen of in groepen, zoals bij 
een ziekentriduüm of bedevaart voor één dag, om 
hun armoede, hun lijden, zorgen en noden, hun 
zoeken aan Onze-Lieve-Vrouw toe te vertrouwen. 
Bij de Moeder van de Verlosser willen zij het 
vertrouwen en de hoop uitdrukken die zij stellen in 
Jezus Christus, de Bron van alle genade!  
 

In het heiligdom vindt u het geboortehuis van 
Mariëtte Beco, de weg door het bos waar zij Maria 
zag en de bron die daar ontsprong. Op de plaats 
van de eerste verschijning is in 1933 een kleine 
kaarsenkapel gebouwd en ingezegend. Maria zou 
om de bouw van die kapel gevraagd hebben. 
Verderop in het bos zijn enkele 
rolstoeltoegankelijke kapellen en een grote 
bedevaartkerk met wel meer dan duizend 
zitplaatsen te vinden.  
 

Zoals zij deed voor Mariëtte, zo leidt de Maagd der 
Armen ook vandaag nog elke bedevaarder op zijn 

levensweg.  Zij vraagt ons “de handen in het 
water te steken”, in de Bron van het ware 
leven: Jezus!  

Aanmelden 
 

Heeft u interesse om deel te nemen aan onze 
parochiebedevaart op dinsdag 3 oktober naar 
Banneux, dan bent u van harte uitgenodigd.  
Informatie en aanmeldingsformulieren vindt u bij de 
parochiekantoren en in de kerken. 
De kosten bedragen € 25,00 per persoon (inclusief 
reis en koffie/thee met vlaai) en dienen bij 
inschrijving te worden voldaan ter bevestiging van 

de deelname.  U kunt zich inschrijven tijdens het 
spreekuur of via info@h-clemens.nl. 
 

 

Projectkoor in Hulsberg in 2018 
 

 

Gemengd Koor Caecilia 1845 uit Hulsberg is bezig 
een projectkoor samen te stellen.  
Op deze manier willen we eens op een wat andere 
wijze voor het voetlicht treden. Doel van dit 
projectkoor is een bijzonder concert, dat gegeven 
zal worden op 14 april 2018 in de parochiekerk van 
Hulsberg.  Het concert zal bestaan uit vier blokken, 
te weten: Nederlandstalig, Limburgs, operette en 
musical. Een combo zal zorgen voor de muzikale 
ondersteuning. 
Een aantal mannen van het Mechels Vocaal 
Ensemble hebben reeds toegezegd aan dit 
projectkoor deel te nemen, maar we willen het 
graag uitbreiden met nog meer mensen. Er zijn 
reeds een aantal aanmeldingen binnen, maar hier 
telt ook, “hoe meer zielen hoe meer vreugd”. Ieder 
die wil en zin heeft om te zingen, kan zich nog 
hierbij aansluiten. Het is natuurlijk wel zo dat een 
dergelijk project voorbereiding kost. Er zijn al een 
aantal repetities in het begin van het volgend jaar 
gepland. Het zal dus wel wat van uw vrije tijd 
vergen. De repetities zijn op woensdagavond. 
Het is voor ons van belang om te weten hoeveel 
mensen aan dit project willen meewerken, daarom 
vragen wij geïnteresseerden om zich  z.s.m. op te 
geven, in ieder geval vóór 15 december a.s..  
Dit kan bij onze secretaris, José Gijzen-Huijts, waar 
u ook voor inlichtingen terecht kunt. 
 

Telefoon: 045-4051619, email: 
secretariaatgkc@gmail.com . 

 
 

Ouderavond H. Vormsel 
 

Op maandag 9 oktober om 20.00 uur is er op de 
basisschool de ouderavond, voor de jeugd en met 
de jeugd, die in 2018 het H. Vormsel willen 
ontvangen. 
De datum van het H. Vormsel is op zaterdag 10 
maart 2018 om 19.00 uur. 
Mocht uw dochter / zoon elders op school zijn dan 
kunnen ze in Hulsberg het H. Vormsel ontvangen 
en bent U welkom op deze avond.  
 

Kapelaan Amal 
 

 

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). 

mailto:info@h-clemens.nl
mailto:secretariaatgkc@gmail.com
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Diensten en misintenties 
 
 

Zaterdag 30 september: Vooravond  
26e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Zielendienst Mathieu Hermans; Harry Otten 
(namens bewoners Unostraat).  
 

Zondag 1 oktober:  
26e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; Antoon Gales (vanwege verjaardag); 
ouders Hoeben-Bemelmans, Harie 
Bemelmans. 

 

18.00 uur: Opening oktobermaand, ter ere van de 
H. Maagd Maria, met rozenkransgebed bij 
wegkruis op de hoek Churchillstraat / 
Irenestraat. 

 

Woensdag 4 oktober:  
 

18.40 uur: Rozenkransgebed kapel zusterklooster 
 

19.00 uur: H. Mis in kapel zusterklooster  
aan de Schoolstraat. Overleden 
echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen 
en ouders; overledenen familie Van der 
Broeck; Thei Meijers, Zef van den Bosch. 

 

Vrijdag 6 oktober: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken  
door kapelaan Amal. 

 

Zaterdag 7 oktober: Vooravond  
27e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang en  
Kinderwoorddienst met als thema 
‘Kinderwereldmissiedag’. 
Jaardienst ouders Lei Rouwet en Tiny Rouwet-
Limpens; zeswekendienst Zus Weijers-
Schlembach; 1e jaardienst Mia Hoenjet-Habets; 
jaardienst ouders Kerckhoffs-Bindels. 

 

Zondag 8 oktober:  
27e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst Jan Schiffelers en Tineke 
Offermans; jaardienst Hen Dolmans; 
jaardienst ouders Jan Hagemans en Mai 
Lahaije; jaardienst ouders Toon Noteborn 
en Lena Gijzen; Dimitri Laheij (vanwege 
verjaardag); Math Vliegen, Tilla en Wiel Merx 
en vanwege een verjaardag; jaardienst 
ouders Loyens-Pluijmaekers, Elly en Guus; 
jaardienst Hub Geurten.  

 

Woensdag 11 oktober:  
 

18.40 uur: Rozenkransgebed kapel zusterklooster 
 

19.00 uur: H. Mis in kapel zusterklooster  
aan de Schoolstraat. Overledenen familie 
Van der Broeck; ouders Ritzen-Collaris; Elly 
en Zef Ritzen-Neven; Thei Meijers; Zus 
Weijers-Schlembach (vanwege verjaardag). 
 

Zaterdag 14 oktober: Vooravond  
28e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis m.m.v. Drumband St. Rochus. 
Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters; 
levende en overleden leden van Drumband St. 
Rochus; jaardienst Hub en Frank Driessen; 
zielendienst Harry Otten; Mia Hamers-Heijnen; 
jaardienst Hub Ritzen. 

 

Zondag 15 oktober:  
28e 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 ouders Vliegen-Ritzen; 
Ria Claessens-Halin (vanwege verjaardag) 
en voor wederzijdse ouders. 

 

Woensdag 18 oktober:  
 

18.40 uur: Rozenkransgebed kapel zusterklooster 
 

19.00 uur: H. Mis in kapel zusterklooster  
aan de Schoolstraat. 
Overledenen familie Van der Broeck; ouders 
Pierre Pluijmaekers en Mia Scheepers; 
overleden ouders Van Kempen-Claessens 
en overleden familieleden; overleden ouders 
Janssen-Schrouff en familie; Thei Meijers, 
ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en 
ouders Meijers-Heunen; overleden ouders 
Wouters-Hamers en familie. 

 

Zaterdag 21 oktober: Vooravond  
29e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Mia Hamers-Heijnen; overleden 
ouders Jozef Dritty en Anna Dritty-Geurts, 
overleden ouders Frans Spierts en Anna 
Spierts-Trijbels, overleden ouders Guillaume 
Bastings en Elisabeth Bastings-Duits. 

 

Zondag 22 oktober:  
29e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken. 

 

Woensdag 25 oktober:  
 

18.40 uur: Rozenkransgebed kapel zusterklooster 
 

19.00 uur: H. Mis in kapel zusterklooster  
aan de Schoolstraat. 
Overledenen familie Van der Broeck; ouders 
Frissen-Haagmans en familie; 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 26 NOVEMBER 2017 

T/M ZONDAG 17 DECEMBER 2017 
 

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

 

 

Proficiat Laura Rouwet 
met het behalen van je RIJBEWIJS 

 
bij 

 

 
www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

 

 

H. Mis op woensdagavond 
 

In de maand oktober zal de H. Mis op 
woensdagavond om 19.00 uur (als 
proef) in de kapel van het 
zusterklooster “Regina Pacis” aan de 
schoolstraat 5 opgedragen gaan 
worden. 
Zie voor verdere info hiernaast pag. 9 

 
 

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

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.30 sept 16.00 uur  H. Mis Herdenkingsdienst  
   voor overleden bewoners 

Opgeluisterd door Thea Kollee 
troubadour 

Za. 7 okt 16.00 uur  H. Mis opgeluisterd door  
   Gregoriaans Koor Hulsberg 

 

 

Parochiekalender 
 
 

Woensdag 19.00 u H. Mis in het klooster  
 

Zo. 1 okt  18.00 uur Opening Rozenkrans-
maand bij wegkruis 
Churchillstr./Irenestr. 

Za. 7 okt 14.00 uur  Dankviering dopelingen 
Di. 31 okt 18.00 uur Afsluiting Rozenkrans-

maand bij wegkruis 
Churchillstr./Irenestr. 

Zo. 5 nov 15.00 uur  Allerzielenlof en 
grafzegening  

Zo.10 dec 11.00 uur  H. Mis b.g.v. Clemensdag 

 
 

Kinderwoorddiensten 
 

Za. 7 okt     Ki-Wo-Di met als thema  
         ‘Kinder-wereldmissiedag’ 

Za. 16 dec Ki-Wo-Di met als thema ‘Advent’ 

 
 

(H)ulp (i)n (P)raktijk  

 
Oproep  ????? 

 

Wie wil met een oudere mevrouw uit Hulsberg 
eens af en toe gaan wandelen, een kopje koffie 
drinken of eens naar het theater. Denkt u dat u 
deze hulp kunt bieden, neem dan contact op met 
bovenstaand nummer. 

Woord van de redactie 

 

 

Het begint steeds meer herfst te worden.  

Verkleurende bladeren, vroeger donker, een 

stuk frisser buiten. En spinnenwebben, er 

valt bijna niet tegen op te vegen.  

Ons leven speelt zich weer meer en meer 

binnenshuis af. Gezellig voor iedereen die 

familie om zich heen heeft, openhaard aan, 

kaarsjes aan. Als wij onze levens zo naar 

binnen keren laten we dan degenen die alleen 

zijn niet vergeten, de mensen die niemand 

hebben en een eenzame winter tegenmoet 

gaan. Even op bezoek bij je buurvrouw die 

alleen is, samen wandelen met iemand die niet 

meer zo goed ter been is. Het kan soms zoveel 

betekenen…… 
De redactie 

 
 

 
H. Mis op woensdagavond 

 
In de maand oktober zal de H. Mis op 
woensdagavond om 19.00 uur (als proef) in de 
kapel van het zusterklooster opgedragen gaan 
worden. 
Het Rozenkransgebed om 18.40 uur zal dan 
uiteraard ook in het klooster plaatsvinden. 
Wij zijn zeer blij dat de zusters ons met dit alternatief 
tegemoet willen komen. 
Het mes snijdt aan 2 kanten, wij sparen stookkosten, 
en de zusters hebben ook een H. Mis op de 
woensdag (de enige dag dat daar nu geen H. Mis 
is). Ook een uitgelezen gelegenheid om de letterlijke 
en figuurlijke warmte van ons klooster te ervaren. In 
het klooster is een lift aanwezig, dus ook voor 
rolstoel- of scootmobielgebruikers zijn er geen 
obstakels. Als er op de woensdagavond een 
avondwake is, zal deze gewoon in de kerk zijn. De 
H. Mis in het klooster gaat gewoon door (incl. de 
misintenties). 
Als deze proef slaagt, wordt bekeken of de periode 
uitgebreid wordt. 
 

Ons kerkbestuur 
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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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    Financiële verantwoording van het kerkbestuur Jaar 2016 
 
Als kerkbestuur willen we u op de hoogte stellen van het financiële reilen en zeilen in onze parochie. Daarom 
treft u hierbij een kort financieel verslag aan van onze parochie over het jaar 2016, in vergelijking met het jaar 
2015. 
 

KOSTEN  
Bedragen in Euro’s 

2016 
 

2015 OPBRENGSTEN 
Bedragen in Euro’s 

2016 
 

2015 

Personeelskosten 46.436 51.438 Kerkbijdragen 32.501 33.774 

Huisvestingskosten 17.506 14.374 Collecten (eigen kerk) 16.530 17.445 

Afdracht collecten derden 955 738 Collecten voor derden 955 738 

Afdracht Werkgroep Humisa 6.117 6.487 Coll. Werkgroep Humisa 6.117 6.487 

Kosten Eredienst 6.259 7.283 Stipendia (H. Missen) 6.449 6.736 

Bijdrage aan bisdom en 
dekenaat 

14.086 16.408 Uitvaarten en overige 
diensten 

5.047 4.605 

Kaarsen e.d. 2.037 2.594 Offerblokken 3.376 3.623 

Beheerskosten (organisatie) 5.031 3.011 Uit bezittingen 8.160 8.907 

   Functionele inkomsten 6.000 6.000 

   Negatief saldo 13.292 14.018 

Totaal 98.427 102.333 Totaal 98.427 102.333 
 
Beknopte toelichting 
Resultaat 
Als we 2016 met 2015 vergelijken dan verschillen beiden jaren niet zo veel van mekaar. Het negatief saldo is iets minder 
en teruggebracht van een verlies over 2015 van € 14.018 naar een verlies in 2016 van € 13.292. Als kerkbestuur 
proberen we de kosten dan ook goed in de hand te houden, en zuinig te zijn op alles wat we hebben. De inkomsten zijn 
op alle punten iets gedaald en bij de collecten ligt de oorzaak in het feit dat er in 2016 iets minder uitvaarten waren dan in 
2015. De conclusie van deze financiële verantwoording over 2016 met een tekort van € 13.292 is dan ook dat we 
wederom een beroep moeten doen op de nog aanwezige reserves uit het verre verleden, maar ook weer onze 
parochianen moeten proberen te bereiken om extra te ondersteunen met hun kerkbijdrage en de collectes in de kerk.  
 
Onderhouds- en instandhoudingsplan kerkgebouw 2015 tot en met 2020 
Na de grote restauratie van de kerktoren hebben we als kerkbestuur ook voor de jaren 2015 tot en met 2020 een 
onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld en ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Onze 
plannen zijn goedgekeurd en via de RCE en de Provincie Limburg krijgen we een onderhoudssubsidie van 70% van deze 
kosten en moeten we als parochiegemeenschap de resterende 30% zelf betalen. Dit onderhoudsprogramma wordt dan 
ook deels betaald middels bijzondere donaties die we van diverse parochianen krijgen, en hun bijdrage wordt dan 
rechtstreeks op de onderhoudskosten in mindering gebracht, en/of gereserveerd voor de onderhoudskosten voor de jaren 
2017 tot en met 2020. Mede door de bijzondere bijdrage van diverse parochianen kunnen we proberen onze eigen 
bijdrage van 30% van de kosten bij mekaar te sprokkelen. 
  
Onze kerk ontvangt op generlei wijze financiële steun van derden en is geheel aangewezen op uw steun middels 
de kerkbijdrage. Kort geschetst neemt ongeveer een derde van alle gezinnen in Hulsberg deel aan de kerkbijdrage en 
de gemiddelde kerkbijdrage ligt rond een bedrag van € 75 per gezin. Onze parochie is er voor de gemeenschap en 
bestaat door de gemeenschap. Als de overige niet deelnemende gezinnen ook een bijdrage zouden leveren, zouden wij 
beter in staat zijn onze parochiegemeenschap en kerk draaiende te houden, om deze gezond en leefbaar door te geven 
aan de toekomstige generaties. 
Als kerkbestuur willen we de mensen die meedoen aan de kerkbijdrage van 2017, 2016 en voorgaande jaren danken 
voor hun financiële steun. Gezinnen van Hulsberg die nog niet meedoen met de kerkbijdrage willen we graag aansporen 
ook hun bijdrage te doen, tot instandhouding van onze parochiegemeenschap die van iedereen is. U kunt een bedrag 
met vermelding van uw naam en adres, overmaken naar Rabobank rek. nr. NL26 RABO 0124 1957 68 of ING Bank rek. 
nr. NL36 INGB 0001 0364 96. Uiteraard hopen we ook de komende jaren op uw financiële steun te mogen rekenen. 
Onze parochie is een werkelijk houvast binnen onze dorpsgemeenschap en ons verenigingsleven en van 
blijvende waarde. Daarom nogmaals deze oproep.  
 
Aan allen die een bijdrage leveren aan onze kerk, financieel of op andere wijze, en daarmee het samen-kerk-zijn tot uiting 
brengen, zeggen wij nogmaals onze hartelijke dank. 
 

Het kerkbestuur van de Parochie van de H. Clemens Hulsberg    
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“Jouw leven moesten wij plotseling,  

te vroeg loslaten” 

“In ons leven houden wij jou voor altijd vast” 
 

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij 

Bedankt voor een zo waardevolle, 

lieve moeder-oma-mens zoals Jij xx 
 

Voor altijd in onze gedachten…oos mam-oma 
 

 

Zus Weijers-Schlembach 
 

 

Dank namens de familie voor  uw 
medeleven in deze verdrietige tijd. 
De zeswekendienst voor onze 
 dierbare (schoon)mam-oma is op 
zaterdag 7 oktober a.s. om 19.00 u  
in de H. Clemenskerk te Hulsberg 

 
  

Veer misse dich… 

John en Chantalle: Jaimy en Chris, Joany en Leroy 

Jolanda en Vincent: Macy en Eloy, Clint, Gwen, 

Trevor 
 

 

 
 
 

Deze sfeervolle en warme accommodatie 

biedt u de totale verzorging van bruiloften, 

partijen,     communie- 

feesten,  barbecuen  en  

vergaderingen,  geheel  

naar uw eigen wensen. 

Tevens kunt u bij ons ook terecht voor een 

lunch, a la carte diner en koffietafel. 
 

Emmaberg 30 

6301 ER Valkenburg a/d Geul 

Tel./Fax 043-6013154 

info@hotel-rido.nl 

www.hotel-rido.nl  

mailto:info@hotel-rido.nl
http://www.hotel-rido.nl/
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Wereldmissiedag  
van de kinderen 2017 
 
 

Op de eerste zondag van oktober 
vieren we in de katholieke kerk 
Wereldmissie-dag van de kinderen.  
 
Dit jaar is dat op 7 & 8 oktober. 
 
Wij willen dit ook vieren op zaterdag 7 
oktober om 19.00u in onze 
kinderwoorddienst. 

Overal ter wereld helpen kinderen 

andere kinderen. Dat kun jij ook doen! 

 
 
 ‘’Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn 
enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft.’’ 
 

God wil zich alleen maar geven, Hij houdt niks voor 
zichzelf, Hij geeft zich helemaal. Geven, weggeven, 
vrijgevigheid is een uiting van liefde en een kenmerk 
van Gods karakter. Als je op God wil lijken, zal het 
nodig zijn om te leren geven. In onze maatschappij 
leren we juist het tegenovergestelde, nemen in 
plaats van geven. Hoe kan geven ons leven 
verrijken? Allereerst door te beseffen dat geven de 
meest krachtige uitdrukking van Gods liefde is! In de 
sacramenten wordt Zijn genade aan je geschonken, 
het verandert je! God heeft zich aan ons gegeven, 
durven wij ons ook aan Hem te geven? Hiertoe zijn 
vele manieren. Kunnen wij onze eigen verlangens 
opgeven en onze toekomst in Gods handen leggen? 
Door ons aan Hem te geven zal Hij ons verder 
brengen dan we ooit zouden kunnen dromen. 
 

Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 

 

CREAMIDDAG KBO Hulsberg 
 

SENIOREN….. LAAT ZIEN WAT JE KUNT EN 
INSPIREER ANDEREN 
 

Woensdag 25 oktober zullen creatieve senioren  van 
het dorp iets laten zien van hun werk. Zij geven 
daarbij tekst en uitleg en mogelijk een demo. 
Gemeenschapshuis "De Lange Berg" van 14 tot 17u. 
Met dit motto is KBO Hulsberg begonnen met de 
organisatie van een boeiende middag. 
Er hebben zich inmiddels 15 deelnemers aangemeld 
en er zullen nog enkelen bij komen. 

De deelnemers zullen tonen hoe zij omgaan met 
fotografie, schilderen, beeldhouwen, boetseren, 
handwerken, vilten, mergel, keramiek, glasfusen en 
knutselen. 
 

Wil iemand nog mee doen dan kan dat alsnog  
worden opgegeven bij 
johnminkelipsch@kpnplanet.nl of 
noorenpiet@hetnet.nl 
 

Culinaire markt Preuf Hölsberg in 
gemeenschapshuis de Lange Berg 

 
Op 29 oktober organiseren wij  in het 
gemeenschapshuis de Lange Berg een Culinaire 
markt “Preuf Hölsberg”.  Net als vorig jaar zullen 
diverse lokale ondernemers hun producten 
presenteren. Tussen 12.00 en 16.00 uur nodigen wij 
u uit om op deze markt één en ander te proeven bij 
onze ondernemers. Naast de culinaire markt zullen 
de leden van de handwerkclub Hulsberg, net als 
vorig jaar, in de kleine zaal hun werken presenteren. 
Wij hopen u dan ook te zien op zondag 29 oktober 
tussen 12.00 en 16.00 uur. 
 

Werkgroep gemeenschapshuis 2.0. 

 
Openbare Bibliotheek Nuth-Hulsberg 
 
Computers moeilijk, internet eng? 
Meld je aan voor de KLIK & TIK-cursus 
 

Computer en internet worden steeds belangrijker in 
het dagelijks leven. Informatie van de overheid 
bekijken, belastingaangifte doen, een reis boeken, 
bankzaken regelen, dat gaat bijna allemaal online. 
Maar wat als je dat moeilijk vindt? Dan is Klik & Tik 
iets voor jou. 
KLIK & TIK: cursus voor absolute beginners 
Klik & Tik is een online basiscursus voor mensen die 
niet of nauwelijks met een computer hebben 
gewerkt. Met behulp van korte filmpjes bekijk je de 
eenvoudige uitleg en gaat daarna in eigen tempo 
aan de slag met praktische oefeningen. De cursus is 
gratis onder begeleiding in de bibliotheek te volgen. 
De definitieve startdatum wordt bekend gemaakt 
zodra er voldoende (8) deelnemers zijn.  
 

Activiteit: Klik & Tik-cursus 
Waar: Burg. Beckersstraat 10, 6361 BV Nuth 
Wanneer: Vanaf najaar 2017 elke twee weken op 
dinsdagochtend, 10.30 - 12.00 uur. Instroom is altijd 
mogelijk als er ruimte is. 
Deelname: Gratis, je hoeft geen lid te zijn van de 
bibliotheek. Je gebruikt een computer/laptop van de 
bibliotheek. 
Aanmelden/info: telefonisch 045-5244000, via 
contact@bibliotheeknuth.nl of aan de balie in de 
bibliotheek. 

mailto:johnminkelipsch@kpnplanet.nl
mailto:noorenpiet@hetnet.nl
mailto:contact@bibliotheeknuth.nl


 

14 
 

Elk Kind Telt Mee 
 
 
 
Beste ouders,         
 
 
 
Indien u binnenkort voor uw kinderen de kleding van 
zomer naar winter gaat verwisselen en u heeft nog 
geen goede bestemming voor de kleding die te klein 
geworden is, dan willen we ons even in het kort 
voorstellen, wie we zijn en wat we doen. 
 
Wij zijn Stichting Elk Kind Telt Mee en zijn een 
vrijwillig particulier initiatief. Verleden jaar hebben wij 
de prijs van de gemeente Nuth gewonnen als beste 
vrijwilligersinitiatief. 
 
Onze doelstelling is om kinderen, waarvan de 
ouders het niet zo breed hebben, toch van leuke en 
moderne kleding te voorzien. 
Afgelopen zomer hebben wij 175 kinderen kunnen 
kleden van Groot Nuth en de Kompas gemeentes. 
Dit is de gemeentelijke Sociale Dienst. Hier vallen 
naast Nuth, ook Voerendaal en Simpelveld onder. 
De mensen die bij ons komen hebben allemaal een 
verwijzing van een instantie. Wij helpen uiteraard 
ook vluchtelingengezinnen. 
 
Nu de winter weer voor de deur staat zijn wij op zoek 
naar goede, schone en bruikbare kinderkleding 
vanaf maat 56 t/m 176. 
In de Stationsstraat in Nuth hebben wij een 
winkelruimte (gesponsord  gekregen), daar kunnen 
onze cliënten de kleding komen uitzoeken. 
 
Mocht u nog meer informatie willen hebben dan 
kunt u kijken op onze website:  

www.elkkindteltmee.nl . 
De kleding kan in Hulsberg ingeleverd worden bij:  
Jacqueline Pluijmaekers Jhr v/d Maesenstraat 57 
Graag een stickertje met “kinderkleding” op de doos 
of zak.  
 
Namens de 
kinderen die 
de kleding 
ontvangen 
heel hartelijk 
dank. 

 
 
 
 
Stichting Elk Kind Telt Mee. 
 

Kerststallententoonstelling  
in Wittem zoekt hulp! 

 
 
De werkgroep kerststallen in Wittem is dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. De tentoonstelling 
trekt jaarlijks honderden bezoekers en heeft 
contacten met verzamelaars uit alle windstreken. 
De werkzaamheden bestaan uit het creatief 
meedenken over uitvoering en de thema’s 
waaronder de jaarlijkse tentoonstelling wordt 
gehouden. Tevens de daadwerkelijke aankleding en 
inrichting van de bibliotheek en het 8 meter brede 
podium. 
Aan benodigde tijd moet u op jaarbasis denken aan 
3 à 4 bijeenkomsten en uiteraard eind november, de 
fysieke opbouwweek van de tentoonstelling. 
Mocht u mee willen doen of meer informatie 
wensen?  
Neem dan contact op met Jo Brouns,  
Jhr. van der Maesenstraat 51,   
Hulsberg. (045) 405 28 06. 
 

 

 

Luister- en kijkavonden 

voor ouderen – “De Lange Berg” 
 

De stichting OBN/TV houdt zich bezig met 
activiteiten voor de ouder wordende mens. 
Ook dit jaar weer verzorgen ze een mooie 
ontspannende luister- en kijkavond in het 

Gemeenschapshuis de Lange Berg. 
 

 

… PLAYBACK-SHOW OBN/TV 2017… 
MET  

REISBUREAU 

“ (O)V E R A L   (B) L IJ   (N) A A R   T O E ” 

 
VRIJDAG 03-11-2017 en ZATERDAG 04-11-2017 

 

AANVANG    19.30 uur 
 

KAARTEN (€ 7,50) VERKRIJGBAAR BIJ: 
 

FAM. J. MEIS-HOEFNAGELS - KEELKAMPSTRAAT  33 
6361XD   NUTH TEL: 045-5244638 

 
FAM. J.RAMAEKERS-QUAX – MESWEG  13a   

6336VS   HULSBERG TEL: 045-4051772 
 

  

http://www.elkkindteltmee.nl/
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Geliënde-jubileum met CD-presentatie 
op 28 en 29 oktober 

 

In 2017 bestaan De Geliënde 2 x 11 jaar! En 
vanzelfsprekend laten de trotse LVK-winnaars deze 
bijzondere mijlpaal niet zomaar voorbij gaan. Op 
zaterdag 28 oktober (aanvang 20.00 uur) en zondag 
29 oktober (aanvang 14.30 uur) zal het Geliënde 
jubileum uitbundig worden gevierd in zaal Op de 
Trepkes in Hulsberg. Met op beide dagen een 
spectaculaire openingsact, een keur aan Limburgse 
artiesten (zaterdag en zondag uniek programma!) en 
de presentatie van de 1e Geliënde-CD.  
 

De jubileum-CD wordt een verzamelalbum met maar 
liefst 2 x 11 liedjes. Een mooie mix van 15 LVK-
inzendingen – waaronder natuurlijk het bekroonde 
liedje “Code road-gael-greun” – 5 nieuwe, nog niet 
eerder uitgebrachte liedjes en 2 oude 
succesnummers in een nieuw jasje.  

 
Artiesten 
 

Het jubileumfeest zal 
worden opgeluisterd door 
een keur aan Limburgse 
artiesten. 
Op zaterdag 28 oktober 
maken Beppie, Ziesjoem, 
Kartoesj, La Bamba, Spik 
en Span, Kelly van de 

Lump en De Plekbend hun opwachting. 
En op zondag 29 oktober is het de beurt aan Big 
Benny,  Marleen Rutten, Katja Henz, Don Kiesjot, 
Andy & Roy, Ronald en Carien en De Twiee 
Gewaejde. 
 

Voorverkoop  
Kaarten voor het jubileumfeest zijn online 
verkrijgbaar via de website www.degeliende.nl. Daar 
staan ook alle ins en outs over het programma en 
kan de jubileum CD worden besteld. 
 
 
 

Hulsberg zoekt Jeugdprinsenpaar 
 

Met het oog op het komende carnavalsseizoen zijn 
de Beumerwalders in Hulsberg op zoek naar een 
nieuwe jeugdprins en -prinses. 
Als jeugdprinsenpaar komen leerlingen uit groep 6-
7-8  van de basisschool in aanmerking. 
Prins en prinses moeten beiden in Hulsberg 
woonachtig zijn. 
 

Kandidaten kunnen zich opgeven tot 12-10-2017. 
Schriftelijk aanmelden bij: Lilian Starmans 
Haasdallerweg 1 Aalbeek 
 

Willen jullie ouders nog iets weten bel dan even 
naar: 06-29114876 of 045-4053219 

Carnavalsvereniging de 
Beumerwalders 

 
Vanaf 16-10-2017 kunt u de leden van CV de 
Beumerwalders weer aan uw deur verwachten. Ze 
houden dan hun jaarlijkse sponsoractie “Veer 
Sjteune”. 
Er zijn ook kaarten in de voorverkoop te krijgen bij 
AH en Lukoil Emmaberg. 
Verdere info volgt in Nuth & Omstreken. 
 

The Fureys komen naar Hulsberg. 
 
 

Op 7 november komt deze top-folk-band uit Ierland 
naar het gemeenschapshuis De Lange Berg  
The Fureys is een Ierse folkband met een 
Travellers-achtergrond.  
De groep ontstond in 1978 en bestond constant uit 
de vier broers Eddie, Finbar, Paul, George Furey en 
Davey Arthur. De professionele muzikale loopbaan 
van The Fureys ontstond in het midden van de jaren 
1960 toen het duo Eddie & Finbar Furey gevormd 
werd. Zij vertrokken naar Schotland en bouwden 
daar aan hun toekomst.  
De vijf mannen spelen goudeerlijke muziek, vol vuur 
en waar de liefde voor het vaderland van afstraalt. 
Ze hebben 54 CD’s gemaakt, waaronder vele 
gouden platen, als: When you are sweet sixteen, 
The Green Fields of France, The Old Man, Steal 
Away, Goodnight Irene, The Lonesome Boatman, I 
will love you, and The Red Rose Café, dit laatste lied 
is bij ons bekend als “het kleine café aan de haven. 
Ze zijn niet alleen bekend door de snelle Ierse jigs 
en reels die ze spelen, maar vooral ook hun 
prachtige emotioneel geladen love en sad songs 
spreken hun publiek zeer aan. De optredens van 
The Fureys zijn energiek, uitnodigend en 
aanstekelijk, puur entertainment. 
Mis dit niet! Tickets zijn verkrijgbaar in het 
gemeenschapshuis, of via 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
 
 

Dansmiddag 
 
 

Op zondagmiddag 8 oktober van 14.30-17.30 uur, 
kunt u weer komen dansen in het gemeenschaps-
huis de Lange Berg. Er wordt een grote variatie aan 
muziekstijlen geboden waardoor u veel verschillende 
soorten dans kunt dansen. Deze laagdrempelige 
middag wordt goed bezocht en wordt ongeveer 
iedere 6 weken gehouden. 
U kunt uiteraard ook komen voor de gezelligheid en 
een praatje. Kom gerust een kijkje nemen. Voor u 
het weet komt u vanzelf in beweging. 

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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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 28 okt. 2017 t/m 24 nov. 2017) 
moeten kopij voor de redactie en advertenties 
uiterlijk op 10 okt. 2017 via email worden 
aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk  
17 okt. 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 1388 - 1 
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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