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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

7e jaargang nr. 11                                            28 oktober 2017 – 24 november 2017 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

  -    Kapelaan Geilen wordt pastoor 
  -    Allerzielen viering  5 november 
  -    Foto dankviering  dopelingen 

 
 

  -    Afsluiting Mariamaand 31 oktober 
  -    Uitvaart mogelijkheden 
  -    Clemensdag   10  december 

Zondag 
 

Zondagochtend: We staan een beetje later op. We ontbijten rustig. We nemen de tijd om een eitje te koken en 
brood te roosteren. Daarna spitten we op ons dooie gemak de zaterdagkrant door met een mooi muziekje er-
bij. We zeggen maar weinig tegen elkaar en allerlei regeldingen houden we even op afstand. Wat houd ik van 
dat stille, rustige en gezellige moment in de week! Langzaam komen we weer een beetje in actie: we gaan 
wandelen of soms bij iemand op bezoek. Of we laten de wereld weer wat meer toe door de radio aan te zetten 
of een vakblad te lezen. Wat er verder ook gebeurt op zo’n zondag, alles krijgt een bijzondere, minder dagelijk-
se, glans door het rustige begin van die dag. 
Toch knaagt er iets op zo’n zondag. Er is voor mij namelijk nog een manier om de zondag goed te beginnen. 
Ik ga na een iets minder rustig ontbijt naar de kerk. Daar zingen en bidden we samen, we luisteren naar oude 
vertrouwde teksten, we worden geïnspireerd en bemoedigd in de preek, we spreken onze eigen noden en de 
noden van de wereld uit en we geven ze uit handen. We delen brood en wijn rond het altaar en we worden ge-
zegend. Ik ervaar de kracht van zo’n viering en ik voel hoezeer ik me verbonden voel met mijn medeparochia-
nen, die ik nooit zelf zou hebben uitgezocht (en zij mij ook niet!).  
Wat houd ik van dat zondagse moment van reflectie, bezinning en verbondenheid in een vertrouwde geloofs-
gemeenschap. 
 
Er is maar één zondag in de week en 
de viering in de kerk is nu eenmaal op 
zondag. Kan dat rustige moment thuis 
niet op een andere dag, op zaterdag 
bijvoorbeeld? Ik denk het niet. Onze 
zaterdag is toch meer een rommel-
dag: boodschappen doen, het huis 
schoonmaken en de tuin doen. Ik zie 
me met al die klussen voor de boeg 
nog niet lekker ontspannen de zater-
dag beginnen. 
Zo lang ik niet kan of wil kiezen zit er, 
vrees ik, niets anders op dan een 
beetje te schipperen. Nu eens een 
rustig begin thuis, dan weer eens een 
mooi begin van de zondag in de kerk. 
Misschien blijft het daarom beide zo 
aantrekkelijk? 
  

 Uit: Franciscaans Maandblad Lydia Janssen  
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Parochieberichten  

Overleden  

Op 3 oktober is op 83-jarige leeftijd thuis in Valken-

burg overleden Nell van der Aart, huisgenote van 

onze oud-pastoor Gerard van den Beuken. De uit-

vaart vanuit onze kerk heeft op 7 oktober plaatsge-

vonden, waarna crematie.  
 

De zeswekendienst is op 

zondag 19 november om 11.00 uur in onze kerk. 

 

Op 9 oktober is op 84-jarige leeftijd in Huize d’Alzon 

zuster Chantal (Johanna Ma-

ria Hegeman) overleden.De 

uitvaart vanuit de kloosterka-

pel heeft op 14 oktober 

plaatsgevonden, waarna be-

grafenis op het kloosterkerk-

hof. Ze legde haar tijdelijke 

gelofte af  op 10 dec. 1967. 

In december van dit jaar zou 

ze haar 50 jarig professie 

feest vieren.   

Licht 
Wij allen steken een kaars aan 
Een klein vuur, elk licht 
Teken van warmte 
Die jij verspreidde 
Licht van je liefde 
Licht van je lachen 
Licht van je zorgen 
Licht van je zingen 
Licht van je werken 
Licht van je wensen 
Licht van je dromen 
Licht van je denken 
Licht van je leven 
Jouw leven met ons 
Moge jouw licht 
Ons blijven verlichten 
En het eeuwige licht verlichte jou 
Zo zal het licht 
Ons blijven verbinden 
En zal ons troosten 
In donker en kou 

Afsluiten Mariamaand 

Maria, moeder van God,  
maar ook moeder van ons allen.  

 
Op 1 oktober hebben we, samen met kapelaan Amal, 

bij het wegkruis aan de Churchillstraat de Maria-

maand geopend.  

De overige woensdagen in oktober is de Rozenkrans 

gebeden in de letterlijke en figuurlijke warme omge-

ving van ons zusterklooster, 

Op dinsdag 31 oktober om 18.00 uur, willen we 

weer de Mariamaand afsluiten bij het wegkruis. 

We nodigen u allen uit om hieraan deel te nemen. 

Kapelaan Amal zal na het bidden van de rozenkrans 

weer voor een kleine traktatie zorgen. 

 

Mededelingen Kerkbestuur 

Welkom pastoor Jan Geilen! 
 

Na het vertrek van pastoor L’Ortye uit Nuth zijn de 

parochies van Hulsberg, Nuth, Vaesrade en Wij-

nandsrade onder het beheer gekomen van deken 

Schreurs die optrad als administrator van deze vier 

parochies. De zielzorg en de bediening van de sacra-

menten werd toevertrouwd aan de beide kapelaans 

Amal en Geilen. 

Nu beide kapelaans in de vier parochies voldoende 

ingewerkt zijn, is door de deken onlangs uitvoerig 

overleg gepleegd met hen 

en met de kerkbesturen van 

de parochies. In dit overleg 

is besloten om de bisschop 

van Roermond, mgr. Wiertz 

te verzoeken, kapelaan Jan 

Geilen te benoemen tot 

pastoor van de vier paro-

chies. Voor kapelaan Geilen 

is het uiteraard zijn eerste 

pastoorsbenoeming en hij 

kijkt er vol spanning naar 

uit. De officiële benoeming is eerstdaags te verwach-

ten. Na deze benoeming blijft kapelaan Amal in zijn 

functie als kapelaan en als zodanig woonachtig op 

de pastorie in Hulsberg. 

Als de benoeming eenmaal officieel is, zullen nadere 

mededelingen volgen over de installatie van pastoor 

Geilen. Wel is al bekend dat de installatie van kape-

laan Geilen als pastoor van ons parochiecluster zal 

plaatsvinden op zondag 3 december aanstaande tij-

dens een plechtige eucharistieviering om 15.00 uur 

in de parochiekerk van de H. Bavo in Nuth.  

Tijdens de Clemensdag, op 10 december, zal pas-

toor Geilen aan onze parochie gepresenteerd wor-

den door  deken  Schreurs.  
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Allerzielen 2016 – 2017  

Parochie  H. Clemens Hulsberg  

 

Gangk hie neet veurbie  

Zonger ève sjtil te sjtoan  

 

In de periode Allerzielen 2016 – 2017 nam  

onze parochie afscheid van:  

Elly Dormans-Hendriks   58 jaar 

Harry Otten     77 jaar 

Albert Meex     94 jaar 

Hub Hagemans     85 jaar 

Paula Moonen-Boesten   77 jaar 

Math Hermans     87 jaar 

Carolien Brouwers    87 jaar 

Pierre Cauberg     86 jaar 

Jan Huntjens     82 jaar 

Zuster Regina Hamers   95 jaar 

Marie-Louise Crutzen-Seerden  60 jaar 

Pierre van Kan     89 jaar 

Gerrit Neven     90 jaar 

Minny Bertram-van Loo   81 jaar 

Rimar Hompes     49 jaar 

Marlies Haagmans-Janssen  78 jaar 

Zus Weijers-Schlembag   71 jaar 

Frans Roebroek    71 jaar 

Nell van der Aart    83 jaar 

Zuster Chantal Hegeman   84 jaar 

 

 

Goede God, Neem hen vol 

liefde op in uw woning.  

 

Niet de dood heeft  

het laatste woord,  

maar Gods liefde  

die wil dat wij leven. 
 

Gods liefde die wil  

dat wij leven. 

Clemensdag met onze nieuwe pastoor 

 

Op 3 december a.s. wordt kapelaan Jan Geilen offici-

eel onze pastoor.  

In de daaropvolgende weken wordt hij door deken 

Schreurs gepresenteerd in de kerkdorpen. Op 10 de-

cember is de presentatie in onze eigen H. Clemens-

parochie en dat valt samen met onze Clemensdag. 

Dat wil zeggen dat er een feestelijke zondagviering is 

in de kerk, die evenals eerdere jaren wordt afgesloten 

met een kop koffie, thee of wat fris, vergezeld van 

een traktatie (misschien zijn er weer vrijwilligers die 

de traktatie voor hun rekening willen nemen). 

De H. Mis op die zondag krijgt nòg een bijzonder 

tintje, omdat we dan willen laten horen dat ons grote 

kerkorgel weer bespeeld kan worden. Een aantal 

vrijwilligers heeft zich over het orgel gebogen en tot 

onze grote vreugde is het weer gedeeltelijk bespeel-

baar! John Spierts zal de trotse organist zijn, hij zal 

een gelegenheidskoor onder leiding van Mirjam Er-

kens begeleiden. Met dank aan Paul Vaessen, John 

Nicolaes en Jeu Heijnen, die er vele uren aan opgeof-

ferd hebben om het zover te krijgen. 

Woord van de redactie 

In November verliezen de bomen - hele oude, 
maar ook jonge - langzaam  hun bladeren. De 
boom is symbool van de natuur die afsterft: de 
bladeren bedekken de aarde en bewaren haar 
de lange koude winter. De bladeren vallen op 
het ritme van het weer, van regen, kou en 
wind. 
Zo is het ook met onze herinneringen, met on-
ze gevoelens. Op het ritme van het leven ver-
waaien ze, en vallen op de grond. De stem, 
het gezicht, de gebaren van onze geliefde ge-
storvenen zullen vervagen, steeds meer. Zoals 
het blad dat valt.  
Maar wat zij geweest zijn als mens vergaat 
niet, zolang we het samen meedragen. In onze 
verhalen, in onze gedachten, in ons hart, leven 
ze voort. 
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Dankviering met vlindertje voor de dopelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank  voor de foto aan Ron de Ruijter 

Zaterdag 7 oktober waren bijna alle ouders met dopeling naar de kerk gekomen om het vlindertje op te halen. 

Nadat kapelaan Amal een korte dienst gedaan had, werden de ouders en de kinderen gezegend met het 

doopwater. 

Zoals u ziet werd er een mooie groepsfoto gemaakt waar de ouders en de kinderen een mooie herinnering 

aan zullen bewaren. 

Dank voor een ieders aanwezigheid. 

Dromen uit de dromenvanger van de vredesbijeenkomst op zondag 17 september. 

Ik droom 

Dat iedereen optimistisch is: in de familiekring, in de vriendengroep, in Hulsberg, in de wereld. 

Weg met het zwartkijken! 

Ik droom 

Dat er echt een einde mag komen aan terreuraanslagen. 

Ik droom 

Dat dromen ook mogen uitkomen. 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 28 oktober: Vooravond  
30

e
 Zondag door het Jaar A.  

 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst ouders Oerlemans-Bemelmans; 
Gerrit Neven (namens buurt Raadhuis-
straat); jaardienst ouders Hub L'Ortije en 
Lies L'Ortije-Ritzen. 

 
 
 

De belangrijkste regel: 
Heb lief , zowel 
God als je naaste  
 
 
 

Zondag 29 oktober:  
30

e
 Zondag door het Jaar A. 

 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v.  
 het Combo Koor Mozaik. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; Wiel Wouters. 

 

Dinsdag 31 oktober: 
 

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

 

Woensdag 1 november: Allerheiligen. 
 

19.00 uur: H. Mis.  
 

Overledenen familie Van der Broeck; overle-
den echtgenoten Jules Kengen en Tila Gie-
len en ouders; jaardienst Bèr Vliegen en ou-
ders Vliegen-Dreessen; Funs en Tien Lim-
pens-van Oppen, zonen en schoonzoon; 
Thei Meijers. 

 
Vrijdag 3 november: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door  
 kapelaan Amal. 

Zaterdag 4 november: Vooravond  
31

e
 Zondag door het Jaar A.  

Vooravond Hoogfeest van Allerheiligen 
 

19.00 uur: H. Mis m.m.v. Fanfare St. Clemens. 
Zielendienst Harry Otten; zielendienst Hub 
Hagemans; levende en overleden leden van 
Buurtvereniging 'De Vriendenkring'; levende 
en overleden leden van Fanfare St. Cle-
mens. 

 
 

De vijf wijze  meisjes 
En de vijf dwaze meisjes 

 
 
 

Zondag 5 november:  
31

e
 Zondag door het Jaar A.  

Hoogfeest van Allerheiligen /  
Gedachtenis Allerzielen. 
 

11.00 uur: Hoogmis Allerheiligen m.m.v.  
 fanfare St. Caecilia. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; zeswekendienst Frans Roebroek; 5de 
jaardienst Mia van Wissen-Voncken en jaar-
dienst Con Voncken; Guus Houben; jaar-
dienst Guus Laeven; jaardienst Riek Luiten 
(namens echtgenote en kinderen); jaar-
dienst Sjaak en Tiny Keulen; jaardienst 
Sjeng Knubben en Philomena Knubben-
Dreessen; Jeanny Hofland; jaardienst Jules 
Ritzen; levende en overleden leden van Fan-
fare St. Caecilia; ouders Pisters-Luyten, kin-
deren, kleinkinderen, schoondochter en 
schoonzoon; ouders Rouwette-Souren, Paul 
Souren en overleden familie. Jaardienst ou-
ders Lambert van der Broeck en Truus van 
der Broeck-Julicher.  

 

15.00 uur: Allerzielendienst m.m.v.  
 het G.K.C. met aansluitend zegening  
 graven op  begraafplaats. 

Met naam gedenken wij de overledenen 
sinds Allerzielen vorig jaar. We steken voor 
ieder van hen een kaars aan. Wij bidden 
voor al onze gestorvenen. 

 

Woensdag 8 november: 
 

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

Zaterdag 11 november: Vooravond  
32

e
 Zondag door het Jaar A.  

 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jan Schiffelers en Tineke Offermans; jaar-
dienst ouders Giel Huntjens en Antje  
Keijdener. 
 
 

Zondag 12 november:  
32

e
 Zondag door het Jaar A.  

 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Zangkoor Laudate. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; 1e  jaardienst Elly Dormans-Hendriks; 
Harie en Elly Dormans-Moonen; Marlies 
Haagmans-Janssen (namens zangkoor Lau-
date); jaardienst ouders Sjef Dezaire en Ma-
riëtte Dezaire-Peters  
 

Woensdag 15 november: 
 

19.00 uur: H. Mis.  
Antoon Gales; Finy Crombag-Kurvers, Mina 
en Zef Kurvers-Vliegen (vanwege verjaar-
dag), Ber Vliegen en ouders; overledenen 
familie Van der Broeck; Thei Meijers; Hub 
Ritzen 



 

8 

 
Raadhuisstraat 107 

Hulsberg 
045-4055056 

 
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 

mailto:info@boerderijaandendel.nl
http://www.boerderijaandendel.nl


 

9 

Diensten en misintenties 

Parochiekalender  
 

Di. 31 okt   18.00 uur  Afsluiting Rozenkrans  

  maand bij wegkruis  

  Churchillstr./Irenestr. 

Vr. 3 nov    Communie aan de zieken 

Zo. 5 nov   15.00 uur  Allerzielenlof en grafzegening 

Zo. 26 nov  11.00 uur  Christus Koning 

Vr. 1 dec Communie aan de zieken 

 

 

Kinderwoorddiensten  

 

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

H. Mis op woensdagavond 

In de maand oktober is de avondmis op woensdag 

om 19.00 uur, als proef, opgedragen in ons zuster-

klooster. Dit is de kerkgangers, de zusters en onze 

kapelaans zo goed bevallen, dat wij kunnen conclu-

deren dat de proef geslaagd is. 

Dus zal de woensdagse H. Mis de gehele winterperi-

ode in het zusterklooster plaatsvinden. 

T.z.t. horen jullie wanneer we weer terug gaan naar 

onze parochiekerk. 

Langs deze weg willen wij de zusters reeds hartelijk 

bedanken, voor het bieden van deze mogelijkheid 

aan onze parochie, en voor de zeer prettige samen-

werking. 

Kerkdiensten 
Zorgcentrum Panhuys 

 
In Zorgcentrum Panhuys wordt elke week op zater-
dag 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. 4 nov   16.00 uur  Hoogmis opgeluisterd door  

     het Ceciliakoor Panhuys   

     Herdenkingdienst voor de    

     overleden medebewoners. 

Opgeluisterd door  

Thea Kollee, troubadour 

Za. 25 nov    16.00 uur  Hoogmis opgeluisterd door  

     de Bongardzangers 

Zaterdag 18 november: Vooravond  
33

e
 Zondag door het Jaar A.  

 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Ouders van het echtpaar Huntjens-
Lemmerling. 

 

 
Oprechte goedheid, 
Zonder iets terug te verwachten 
 

Zondag 19 november:  
33

e
 Zondag door het Jaar A.  

 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; zeswekendienst Nell van der Aart; le-
vende en overleden leden van Gemengd 
Koor St. Caecilia; ouders Kurvers-Pricken; 
Zus en Jean Weijers-Schlembach (namens 
buurtbewoners). 
 

Woensdag 22 november: 
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers, ouders Veldman-van den Bosch 
(vanwege verjaardag). 

Wekelijkse up-date misintenties 

 

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en ge-

publiceerd 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). 
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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 
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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 
 

Sportparklaan 10 Open vanaf 14.00 uur 

6336 AB  Hulsberg Zondag  10.00 uur 

Hulsberg Woensdag Rustdag 

mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/
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Bomenverdriet 
 

Gisteren was ik in het bos op 

zoek naar drie bomen die ik 

goed gekend heb. Drie bomen 

die alle drie een grote tak ver-

loren hadden. Vandaag heb ik de bomen gevonden. 

Elke boom was op een andere manier omgegaan met 

het verlies van de grote tak. 
 

De eerste boom was gaan treuren om het verlies van 

zijn grote tak. Ieder voorjaar als de zon hem uitnodig-

de om te groeien, zei de boom: “Ik kan niet groeien, 

want ik mis mijn tak.” 

De tweede boom was zo geschrokken door de pijn en 

het verdriet. Hij probeerde zo snel mogelijk het verlies 

te vergeten.  

Ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groei-

en, groeide hij zo snel hij kon. 

De derde boom was ook geschrokken van de pijn en 

het verdriet. Maar hij had gerouwd om het verlies.  

En het eerste voorjaar dat de zon hem uitnodigde om 

te groeien, had hij gezegd: “Dit jaar kan ik nog niet 

groeien.” 

Maar de zon kwam het jaar daarop terug. 

Nu zei de derde boom: “Ja, zon, verwarm mij zodat 

mijn wond kan verwarmen en helen. 

Mijn wond heeft warmte nodig, zodat ze weet dat ze 

erbij hoort.” 

En het derde jaar dat de zon terug kwam, sprak de 

boom: “Ja, zon, laat mij groeien want er is nog zoveel 

te groeien.” 

Na wat zoeken vond ik de drie bomen, of eigenlijk 

twee. 

De eerste boom was klein gebleven. De plaats van de 

wond was duidelijk te zien. Het was het hoogste punt 

van de boom. 

De tweede boom was geen boom meer. Hij was zo 

wild gaan groeien, dat de boom door een storm ont-

worteld was. De plek van de wond moest ik gaan zoe-

ken. Achter een heleboel bladeren vond ik de wond. 

De derde boom was het moeilijkst te vinden. Ik had 

niet verwacht dat hij zo groot en sterk was geworden. 

Maar ik kon de boom herkennen aan de dichtgegroei-

de wond die vol kracht in het zonlicht stond. 

 

Zonder jou 

 
De treinen blijven rijden zonder jou, 

In volle vaart, naar drukke grote steden. 

Naar Haarlem en naar Leiden zonder jou. 

Hoe vaak heb jij die route niet gereden? 

 
De vogels blijven fluiten zonder jou. 

De haringkar blijft harinkjes verkopen. 

De kleuters spelen buiten zonder jou. 

De slopers blijven flatgebouwen slopen. 

 
De winkels blijven open zonder jou. 

De mensen lopen warenhuizen binnen. 

Ze blijven dingen kopen zonder jou. 

Ze passen nieuwe kleren en ze pinnen. 

 
Ze schuilen voor de regen zonder jou. 

Ze rijden op hun brommers door de straten. 

Ze komen vrienden tegen zonder jou. 

Ze zwaaien en ze lachen en ze praten. 

 
De uren worden dagen zonder jou. 

Vitesse wordt verslagen zonder jou. 

De mensen eten broodjes zonder jou. 

Ze varen rond in bootjes zonder jou. 

Ze zitten op terrassen zonder jou. 

Ze eten samen ijsjes zonder jou. 

Ze fluiten naar de meisjes zonder jou. 

De lente is begonnen zonder jou. 

De lucht is vol ballonnen zonder jou. 

 
De koeien in de wei staan met hun poten in de mist. 

De appelbomen bloeien bleek, de overbuurman vist. 

Jij weet het niet, jij ligt met dode ogen in je kist. 

Jij bent er niet meer bij. Is er dan niemand die je 
mist? 
 
Uit:  Doodgewoon door Bette Westera 
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Bie Yolanda 
c a r e & c o m f o r t 

‘BieYolanda’ heeft een uitgebreid assortiment rolstoel 

en scootmobiel accessoires voor de koude en natte 

herfst en winterdagen. Regenhoezen, opbergtassen, 

en heerlijk warme, waterdichte dekens van Able2. 

Daarnaast kunt u ‘BieYolanda’ ook terecht voor zeer 

comfortabel en corrigerend ondergoed en een 

prachtige collectie ondermode voor dames en heren. 

U bent van harte welkom 

 

Opfergeltstraat 6, Wijnandsrade 

woensdag t/m zaterdag 10:30 - 17:00 uur 

tel. : 06 2271 3257 

 

Proficiat 
 

 Stan Klinkers en Luc Schormans 
 

met het behalen van je RIJBEWIJS 

bij 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

Als je iets echt wilt, vind je altijd een weg.  

Als je iets niet wilt, altijd een excuus. 

Wacht niet op het perfecte moment.  

Vind het moment en maak het perfect. 
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Mogelijkheden omtrent uitvaarten binnen de parochie Heilige Clemens Hulsberg 

 

Het overlijden van een dierbaar persoon komt vaak onverwacht. Men moet een uitvaart regelen in een toch al 

moeilijke tijd. Belangrijke keuzes moeten worden gemaakt: “Wil men een kerkelijke uitvaart of niet, wan-

neer en hoe?” Is het dan niet goed om vooraf uw wensen aan de nabestaanden kenbaar te maken en schrif-

telijk vast te leggen? Veelal wordt dit als pijnlijk ervaren en toch zal dit een steun voor de nabestaanden zijn. 

Dit artikel biedt u de mogelijkheid dergelijke vragen binnen uw eigen familiekring te bespreken, zodat deze 

kennis heeft van uw wensen en van de mogelijkheden binnen onze parochie. 

 

MOGELIJKE VORMEN:  

Uitvaart met een Eucharistieviering  

 De meest bekende vorm voor een uitvaart is die met een Eucharistieviering. De Heilige Mis wordt op-

gedragen voor de overledene door een priester. Deze mis kent een vaste opbouw: Openingsritus, litur-

gie van het Woord, liturgie van het Altaar waarbij de Heilige Communie aan de gelovigen wordt uitge-

deeld en de laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de overledene wordt 

gezegend met wijwater en wordt bewierookt) 

 Bij een uitvaart met eucharistieviering dient men strikter rekening te houden met de wereldwijde liturgi-

sche gebruiken. Dit is de reden waarom meestal gekozen wordt voor het parochiekoor of een ander 

koor welk, met hun repertoire, een Eucharistieviering kan opluisteren. 

 Bij deze uitvaart kunt u ook kiezen om de avond voor de begrafenis een avondwake te houden. 

 

Avondwake (alleen in combinatie met een Eucharistieviering) 

 De avond voorafgaande aan de uitvaart kan een Avondwake worden gehouden. Dit is een wake voor 

de overledene. De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochie. Deze vrijwilligers van de 

avondwakegroep bezoeken de nabestaanden en stellen met hen deze viering samen. 

 Bij het samenstellen van de Avondwake wordt rekening gehouden met persoonlijke wensen van de na-

bestaanden. 

 

Uitvaart tijdens een Afscheidsviering 

Een tweede minder bekende vorm is een uitvaart tijdens een Afscheidsviering. De mogelijkheid tot een 

persoonlijke invulling en de muziekkeuze is hierbij ruimer dan in een Eucharistieviering. Deze viering 

wordt verzorgd door de leden van de avondwake groep (er is bij deze viering geen priester aanwezig 

en geen communie). Voor deze viering is door de avondwakegroep een boekje gemaakt waarvan u 

gebruik kunt maken. 

U kunt echter ook besluiten om met eigen teksten de uitvaart vorm te geven, dit gebeurt dan in overleg 

met een van de leden van de avondwakegroep. 

Deze afscheidsviering kan plaats vinden op de dag van de begrafenis of eventueel de avond van tevo-

ren.  

Door gebruik te maken van een van beide vieringen in de kerk heeft iedereen de gelegenheid 

afscheid te nemen van een dorpsgenoot. 

  

Welke kosten zijn verbonden aan deze vieringen: 

Voor parochianen die voldoende deelnemen aan de gezinsbijdrage zijn deze vieringen gratis 

Eucharistieviering (met of zonder avondwake)  € 400,- 

Afscheidsviering        € 250,- 

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jacqueline Pluijmaekers, telefoon 045-4051872  

of via het mailadres van de parochie www.h-clemens.nl . 

http://www.h-clemens.nl
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Collecteweek Alzheimer  

van 6-11 november 

Alzheimer Nederland werkt al bijna 

30 jaar aan een betere kwaliteit van 

leven voor mensen met dementie en 

hun omgeving. Door hulp en informa-

tie te bieden en op te komen voor hun belangen. Met 

52 regionale afdelingen en ruim 200 Alzheimer Cafés 

heeft Alzheimer Nederland een landelijk dekkend 

netwerk van betrokken vrijwilligers. Daarnaast finan-

ciert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onder-

zoek naar behandeling, preventie en genezing van 

dementie. De stichting is volledig afhankelijk van par-

ticuliere giften. Om die reden is de landelijke collec-

teweek van 6 tot en met 11 november heel belang-

rijk.  

De organisatie zoekt nog collectanten in Huls-

berg. 

U kunt zich opgeven bij: Jeu Ritzen, tel.nr. 045-

4059244, mail jeuritzen@outlook.com 

Mededelingen en verenigingsnieuws 

Themaviering m.m.v . Combo Koor Mozaik 

op 29 oktober om 11.00 uur 

 

Het thema van deze viering is  

Sporen van vriendschap en liefde… 

 

Liefhebben en geliefd worden: 

het blijft een wonder, een geschenk. 

En toch... liefde is tegelijkertijd ook een werkwoord. 

Je kunt niet enkel op papier liefhebben.. 

Elke liefde vraagt om zichtbaar en voelbaar ge-

maakt te worden….. 
 

We hopen dat u erbij wilt zijn. 

Dank voor opbrengst Collecte Nierstichting 

In de collecteweek van 17 t/m 23 september 

2017  werd in Hulsberg het mooie bedrag van 

€  1.515,85  voor de Nierstichting bijeengebracht.  

Dit resultaat werd mogelijk, door de inzet van de vele 

collectanten en iedereen die de collecte  heeft ge-

steund. 

Heel hartelijk dank aan alle gulle gevers en aan alle 

dames en heren collectanten. 

St. Clemens Feest  

 

Op zaterdag 4 november viert Fanfare St. Clemens 

Arensgenhout haar jaarlijkse Clemensfeest. Zij zul-

len om 19.00 uur de Heilige Mis in de St. Clemens-

kerk te Hulsberg opluisteren met passende muziek 

onder leiding van hun dirigent Harmen Cnossen. Na 

de mis begint het feest in het verenigingslokaal ‘de 

Hoeskamer van Arensgenhout’. Gedurende deze 

feestavond zullen de jubilarissen van de vereniging 

gehuldigd worden. In 2017 vieren Maurice Pluijma-

kers en Fons Duijsens hun 25-jarig jubileum en is Lei 

Vliegen 50 jaar lid van de vereniging.  

De toneelmeester 
 

Vanochtend toen ik opstond 

was het buiten grijs 

overal waar ik keek  

grijs 

de nacht had onverzadigbaar 

alle kleur opgeslokt 

Toen sprak de dag: 

heden ben ik niet bij machte 

de coulissen op te trekken 

de nacht is mij de baas 

tenzij, tenzij 

jijzelf de toneelmeester wordt 

ja, jijzelf 

Aangemoedigd ging ik aan de slag 

opende mijn trukendoos 

reeg een slinger  

van vrolijke herinneringen 

zette Vivaldi op 

en zie 

langzaam, langzaam 

kwam de kleur terug 

trok de mist op  

Oeke Kruythof 
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Culinaire markt Preuf Hölsberg in Gemeen-

schapshuis “De Lange Berg” 

 

Op 29 oktober organiseren wij in Gemeenschaps-

huis “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 onderne-

mers.  

Tijdens de culinaire markt zal de handwerkclub Huls-

berg, net als vorig jaar, in de kleine zaal haar zelf 

gemaakte werken presenteren. Wij hopen veel men-

sen uit Hulsberg te mogen begroeten en zien u 

graag op zondag 29 oktober tussen 12.00 en 16.00 

uur, in Gemeenschapshuis “De Lange Berg”.  

 

Dansmiddag 

Op zondagmiddag 12 november van 14.30-17.30 

uur, kunt u weer komen dansen in Gemeenschaps-

huis “De Lange Berg”. Er wordt een grote variatie 

aan muziekstijlen geboden waardoor u veel verschil-

lende soorten dansstijlen kunt beoefenen. 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. 

 

The Fureys, wereldtop in de folkmuziek 

 

Al bijna veertig jaar toert folkgroep The Fureys over 

de wereld. Van Carnegie Hall in New York en de 

Royal Albert Hall in Londen tot in het kleinste dorps-

zaaltje van Australië en thuisland Ierland en nu dus 

ook in Hulsberg.  

Eén van de oudste en populairste Ierse folkgroepen 

bezorgt liefhebbers van deze muziek de avond van 

hun leven. Ook dit jaar spelen en zingen ze weer in 

honderd concerten de sterren van de hemel. Op 7 

november staan ze in De Lange Berg. De liefde voor 

het eiland van Sint Patrick en de shamrock, het groe-

ne klaverblad, spat ervan af. 

Samen met de inmiddels gestopte Dubliners behoren 

The Fureys tot de absolute wereldtop. Als buskers 

trokken vader Ted Furey en zijn zonen Finbar, Geor-

ge, Eddy en Paul in de jaren zeventig door Europa. 

Later sloot Davey Arthur zich bij hen aan.  

Tegenwoordig vormen Eddie en George de kern van 

de groep. Zij zingen alle songs en spelen daarbij gi-

taar, mandoline, banjo en bodran. Doorgewinterde 

kroegmuzikanten Camillus Hiney (accordeon en fluit), 

Tony Murray (bas) en Pio Ryan (mandoline en banjo) 

maken het vijftal compleet.  

De lange, muzikale carrière van The Fureys is vast-

gelegd op 54 cd’s. Classics daarop zijn When you 

are sweet sixteen, The green fields of France, The 

old man, Steal away, Goodnight Irene, The lonesome 

boatman en The red rose café. Dat laatste is een 

bewerking van Vader Abrahams Het kleine café aan 

de haven. Wekenlang stond het op nummer 1 in de 

Ierse top100. Naast de snelle jigs en reels zijn het 

vooral de emotionele love & sad songs die het pub-

liek zo aanspreken. 

Een concert van The Fureys zul je niet snel vergeten. 

Het is muziek met een lach en een traan. Bekijk maar 

eens het promotiefilmpje op https://youtu.be/

jB140tQten0.  Wie na afloop niet vrolijk naar huis 

gaat moet de volgende dag echt hulp gaan zoeken.  

www.thefureys.com   www.thefureys.nl  

 

Facebook:The Fureys 

 

The Fureys, still going strong! 

Dinsdag, 7 november 2017, 20.00 uur 

Gemeenschapshuis De Lange Berg, 

Schoolstraat 9, 6336 AN Hulsberg 

Kaarten à €20 zijn te bestellen op  

gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 

Telefonisch: 045-4052350 en 045-4051924 

Werkgroep gemeenschapshuis 2.0. 

https://youtu.be/jB140tQten0
https://youtu.be/jB140tQten0
http://thefureys.com
http://www.thefureys.nl
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Colofon 
 
kapelaan Amal   T 045 4051273 

adres pastorie  Kerkheuvel 7 

    6336 AX  Hulsberg 
 

kapelaan Geilen  T 045 524 1208 

    Stationstraat 191 

    6361 BH  Nuth 

spreekuur kerkbestuur/ kapelaan 

dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045 405 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 4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 10 

Weekend € 25 

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 25 nov. 2017 t/m 22 dec. 2017)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties 

uiterlijk op 7 nov. 2017 via email worden  

aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk 14 nov. 2017  

worden doorgegeven!  

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
mailto:advertentie@h-clemens.nl

