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

7e jaargang nr. 2                                                    18 februari 2017 – 17 maart 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

Carnaval 
 
Carnaval is een tijd van veel humor, maskers en carnavalsmuziek in de straten van de dorpen en steden. 
Verkleden, dansen en lekker gek doen! Daar denken de meeste mensen aan bij Carnaval. Maar wat is 
Carnaval eigenlijk precies?  
We kunnen lachen en we maken grappen, niet omdat het leven een grote grap is, maar omdat we de ernst 
van het leven veel beter aan kunnen als we af en toe over het leven en over ons zelf kunnen lachen.  
 

Paus Johannes XXIII ging een keer op bezoek in het door kloosterzusters geleide ziekenhuis ‘In de Heilige 
Geest’ in Rome. De overste stelde zich aan de paus voor met de woorden: “Heilige Vader, ik ben de overste 
van de Heilige Geest.” Waarop de paus zei: “Dan heeft u geluk. Ik ben maar de plaatsvervanger van Christus.” 
Johannes XXIII stond bekend om zijn humor. Het was zijn manier om de harten van mensen te winnen. Ook 
Johannes Paulus II maakte regelmatig grappen en het schijnt dat ook Benedictus XVI heel geestig uit de hoek 
kan komen. 
 

De betekenis van het woord Carnaval is niet helemaal zeker. Mogelijk is het woord ontstaan uit de twee 
Latijnse woorden carne (vlees) en vale (vaarwel). Tijdens de vastenperiode werd er immers geen vlees 
gegeten. 
Carnaval is oorspronkelijk ontstaan als rooms-katholiek feest. Men denkt dat carnaval voor het eerst gevierd 
werd in het jaar 1000. Het feest komt voort uit een traditie binnen het rooms-katholieke geloof, waarbij men 40 
dagen geen lekkernijen mag eten, zoals snoep, koek en zelfs vlees. Snoepjes en koek die kinderen tijdens het 
vasten kregen, mochten ze opsparen in een potje of snoeptrommel. Na het vasten, dus na 40 dagen, mochten 
de kinderen alles opeten. 
De vastentijd zoals deze vroeger gevierd werd, start na de laatste dag van carnaval, dus na carnavalsdinsdag. 

Op woensdag begint de Vastentijd. Deze speciale woensdag 
wordt ook wel Aswoensdag genoemd. Met Pasen eindigt de 
vastentijd. Eigenlijk is carnaval dus ontstaan om nog even te 
kunnen feesten voor het vasten begint.  
Hoewel carnaval een rooms-katholieke achtergrond heeft, 
wordt het nu bijna niet meer gevierd als feest voor gelovigen. 
Carnaval heeft maar voor weinig mensen een katholieke 
betekenis, maar wordt nu vooral gevierd om lekker te kunnen 
feesten; een paar dagen van feest en gezelligheid, als leuke 
afwisseling voor het naar school gaan of werken.  
Tegelijkertijd, het feest van carnaval mag een goede 
voorbereiding zijn om Pasen te vieren.   
Alaaf! 

Kapelaan Amal 

 De Stille Omgang 

 Humisa Sponsorloop 2017 

 Drumband St. Rochus  :  Netflix-concert   

  

 Lezing Manu Kierse (Rouwenden helpen) 

 Kinderoptocht – vrijdag  24 februari 

 Ki-Wo-Di  - Thema Carnaval zat. 18 febr. 
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Parochieberichten 
 

Doopsels 
 

Op 22 januari werd Jelle Renckens gedoopt. Jelle 
werd geboren op 12 september 2016. Hij is een 
zoon van Bas Renckens en Linda Daniëls. 
Zij wonen aan de Dorekuilsweg. 
 

 
 
 

Mededelingen kerkbestuur 
 

Gelegenheidskoor 
 
Ons Gelegenheidskoor gaat meer missen 
opluisteren. Dit is een initiatief van één van de 
regelmatige deelnemers. In overleg met andere 
regelmatige deelnemers is besloten om dit ca. 1x 
per maand op de zondag te gaan doen.  
Dit houdt voor 2017 in dat, naast de 
vakantieperiode en de Paaswake, op de volgende 
data de H. Mis door ons Gelegenheidskoor wordt 
opgeluisterd: Zondag 12 febr., Aswoensdag 1 mrt. 
en de zondagen 28 mei, 18 juni, 22 okt. en 31 dec.  
Alle data zijn ook te vinden op onze website in de 
Agenda misintenties.  
Het Gelegenheidskoor zingt 1-stemmige liederen 
en repeteert deze ½ uur vóór de betreffende  
H. Mis.  
Iedereen is van harte welkom om mee te komen 
zingen, want u weet “zingen is dubbel bidden”.  
   

Misintenties 
 
Wij willen u er nogmaals op attenderen, dat alle 
misintenties, dus zowel de intenties die tijdens het 
spreekuur worden opgegeven, als via de mail en 
de gestichte intenties (van heel 2017), zijn terug te 
vinden op onze website in de Agenda 
misintenties.  
Zo kunt u controleren of alle opgegeven intenties 
goed verwerkt zijn. Als iets niet klopt, of u wilt iets 
wijzigen dan kunt u dit doorgeven op de pastorie 

via telefoonnummer 045-4051273 of via de mail  
misintentie@h-clemens.nl . 

Ons Kerkbestuur 
 
 

Ki-Wo-Di op 18 februari a.s. 
Thema: Carnaval 

 
Het zou fijn zijn als weer veel kinderen op zaterdag 
18 februari aan de kinderwoorddienst (Ki-Wo-Di) in 
onze kerk deelnemen.  Zie ook pag. 11. 
 

Werkgroep Kinderwoorddienst 
 
 

De Stille Omgang 
 

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart 
zal in Amsterdam weer de Stille Omgang worden 
gehouden. Er worden autobussen ingezet om de 
pelgrims naar Amsterdam en terug te vervoeren.  
 
Op zaterdagavond 18 maart vertrekt de bus in 
Hulsberg bij het zusterklooster aan de Schoolstraat 
om 19.55 uur.  
Bij aankomst in Amsterdam wordt meteen 
begonnen met het opstellen voor het lopen van de 
Stille Omgang.  
Om 01.30 uur wordt een H. Mis opgedragen in de 
Amsterdamse Krijtbergkerk.  
Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de 
nabij gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te 
drinken en een broodje te eten.  
Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het 
Rokin / hoek Spui terug naar Zuid- en Midden 
Limburg. De pelgrims uit Hulsberg worden 
zondagochtend 19 maart tegen 06.50 uur weer op 
de opstapplaats afgezet.  
 
De deelnemersprijs bedraagt  € 23,- per persoon. 
Aanmelding en kaartverkoop t/m vrijdag 10 maart 
bij de plaatselijke correspondent:  
Mw. Elly Bertholet, Kloosterlaan 8,  
6336 BD Hulsberg, tel. 045 – 405 1497.  

javascript:handleMailto('mailto:misintentie@h-clemens.nl');return%20false;
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Werkgroepen en koren 
 

 

Humisa Sponsorloop 2017 
 
Op zondag 19 maart 2017 wordt in Hulsberg weer 
de jaarlijkse sponsorloop gehouden. Dit jaar willen 
we met de opbrengst het weeshuis Annai Home 
in India steunen.  
Kapelaan Amal heeft tijdens zijn opleiding tot 
priester in dit weeshuis stage gelopen. Hij was 
hiervan zo onder de indruk, dat hij voor dit project 
koos. 
In dit weeshuis worden weeskinderen geplaatst of 
kinderen van wie de ouders niet in staat zijn hun 
kind op te voeden. De kinderen slapen er onder 
begeleiding, eten, gaan in de buurt naar school en 
kunnen in het tehuis hun huiswerk maken. Eerst 
gebeurde het huiswerk maken zittend op de grond, 
maar nu kan dat al aan tafeltjes. 
In dit weeshuis worden ongeveer 250 kinderen 
opgevangen en begeleid totdat ze de school 
hebben afgemaakt en op eigen benen kunnen 
staan. Vaak is er te weinig geld voor voldoende 
voedsel, maar men wil de kinderen toch minimaal 
één goede maaltijd per dag geven. 
Kapelaan Amal heeft, samen met de heer en 
mevrouw Roebroek uit Hulsberg, het weeshuis 
bezocht en filmopnames gemaakt, zodat de 
kinderen op onze school zich kunnen voorstellen 
waaraan het bijeengebrachte geld besteed wordt. 
Tijdens deze ontmoeting wees kapelaan Amal de 
kinderen erop dat zij dankzij de bijdrage van de 
kinderen en inwoners van o.a. Hulsberg kunnen 
studeren en straks betere banen krijgen. Maar dat 
hij ook hoopt dat, als zij straks een goede baan 
hebben, zij voor andere weeskinderen of arme 
kinderen in India in de bres zullen springen. 
Zondag 19 maart 2017 zal de sponsorloop weer 
gehouden worden.  
Dit betekent dat de kinderen van groep 6, 7 en 8 
zich gaan inzetten voor de kinderen in het 
weeshuis in India. U kunt deze actie steunen door 
de jeugd die bij u aanbelt te sponsoren of door uw 
bijdrage over te maken op bankrekening  
NL26 RABO 0124 1095 35 o.v.v. Sponsorloop. 
Kapelaan Amal begeleidt dit project en staat er 
borg voor dat de gelden goed besteed worden. Uw 
sponsorgeld komt dus op de goede plek terecht. 
Aan de sponsorloop kan IEDEREEN deelnemen. 
U meldt zich op 19 maart tussen 10.00 uur en 
10.15 uur in de aula van de Basisschool  waar u 
een routebeschrijving krijgt. Onderweg is er een 
chocomelpost. 
 

 Team Basisschool en werkgroep HUMISA 
Kapelaan Amal 

Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 
Drumband St. Rochus 

Vooraankondiging Netflix-concert 
 

Voor Drumband St. Rochus, Hulsberg belooft 2017 
een bijzonder jaar te worden. Niet alleen vanwege 
het feit dat zij in juli 60 jaar bestaan en deze 
verjaardag vieren middels een groot feestweekend 
van 7 t/m 10 juli, maar ook vanwege het ‘Netflix-
concert’ dat zij organiseren op zaterdag  
4 november in het Hulsbergse Gemeenschapshuis.  
Voor diegenen die Netflix niet (goed) kennen: 
Netflix is een online dienst waarmee het mogelijk is 
om films en series te bekijken. Netflix heeft een 
ruim aanbod van films, televisieseries, 
documentaires, concerten en cabaret. En met 
name muziek uit bekende televisieseries en films 
wil de Hulsbergse Drumband ten gehore gaan 
brengen. Denk hierbij o.a. aan Pirates of the 
Caribbean, Lord of the Rings, Aladdin, Lion King, 
etc. etc.  Dit concert wordt uiteraard visueel 
ondersteund met mooie licht- en geluidseffecten 
om de muzikale beleving nog intenser te maken. 
Zonder al te veel prijs te geven, garanderen zij u 
dat het een unieke avond zal worden. Dus noteer 
vast in uw agenda: zaterdag 4 november!  
 
 
 

Lezing door Manu Keirse 
Rouwenden helpen, hoe doe je dat? 

 
In deze lezing gaat dr. Manu Keirse in op de vraag 
hoe je rouwenden kunt helpen. Hij is klinisch 
psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé 
specialist in België en Nederland als het over 
rouwverwerking en de laatste levensfase gaat. In 
zijn nieuwste boek ‘Vingerafdruk van verdriet. 
Woorden van bemoediging’ biedt hij een wegwijzer 
voor mensen die rouwen om een naaste. Hij gaat 
daarbij vooral uitvoerig in op de vele emoties die 
gepaard gaan met verlies. Zijn boeken werden in 
vele talen vertaald en zijn allemaal bestsellers; zijn 
lezingen trekken volle zalen in België en 
Nederland. 
Kloosterboekwinkel Wittem heeft in samenwerking 
met ‘Math Pijls Uitvaartzorg’ uit Cadier en Keer 
Manu Keirse uitgenodigd voor deze lezing. Tijdens 
de pauze en na afloop van de lezing is er 
gelegenheid zijn boeken te kopen en laten 
signeren. 
Datum: woensdag 22 maart 2017 om 20.00 uur 
Reserveren bij de receptie tel. nr. 043 450 1741 of 
via info@kloosterwittem.nl  
Prijs € 7,50 incl. een consumptie  

mailto:info@kloosterwittem.nl
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Woord van de redactie 
 
Het is u allen wel bekend: in onze omgeving valt er 
veel moois te ontdekken. Zo staat er in Catsop (bij 
Elsloo) een aan de buitenkant ogenschijnlijk 
‘gewone’ kapel. Aan deze kapel is echter de legende 
van Winandus van Elsloo of Meers verbonden. 
Deze legende wordt in mooie plafond- en 
muurschilderingen in de kapel uitgebeeld.  
Zie onderstaand verhaal. 
Van geheel andere orde, maar zeker ook 
iets om trots op te zijn, is het winnen 
van het LVK door ‘De Geliënde’met het 
nummer “Code road-gael-greun”.   
Maurice en Roger, van Harte Proficiat! 

 

De redactie 
 

Winanduskapel te Catsop 

 
De Winanduskapel ligt op de T-splitsing Daalstraat 
- Het Einde, midden op straat in de buurtschap 
Catsop, bij Elsloo. De kapel dateert uit 1848 en 
werd op de plek gebouwd, die verbonden is met de 
legende van Winand van Elsloo of Meers. De kapel 
werd in 1984 en 1998 gerestaureerd en is een 
provinciaal monument. 
 

De legende van Winandus van Elsloo 
 
Een aantal pelgrims, onder wie Winandus van 
Elsloo, maakte een tocht naar het Heilige Land. 
Toen zij zich op paasdag na de plechtigheden van 
de missen in Jeruzalem klaarmaakten om naar huis 
terug te keren, sprak Winandus: “Het past ons 
broeders dat wij op deze allerheiligste dag uitrusten 
en alle gebedstijden bijwonen”. Hij kon hen echter 
niet overtuigen.  
Terwijl zij zich naar de haven haastten, bleef hij 
achter en woonde alle gebedstijden bij. De 
volgende dag ging hij hen ijlings alleen achterna. 
Onderweg ontmoette hij een persoon van grote 
eerbiedwaardigheid te paard die hem groette en 
zei: “Waarom ben je hier zo alleen beste man en 
waar kom je vandaan?” Hij antwoordde hem: “Ik 
kom van Jeruzalem, en dit en dat is me 
overkomen.” De man voegde daar onmiddellijk aan 
toe: “Stijg op en ga achter me zitten, we zullen jouw 
gezellen snel volgen.”  
 

 
 
Plafondschildering: Winandus bij de engel op het paard. 

 
Nadat hij dat gedaan had werd hij diezelfde dag bij 
bovengenoemde dorp neergezet, terwijl de ruiter 
zei: “Weet je waar je bent?” Hij antwoordde: “Deze 
streek ken ik, maar wat er met me gebeurd is 
begrijp ik niet.” De ruiter voegde hem toe: “Omdat 
je Christus geëerd hebt, ben ik hierheen gestuurd 
om je terug te brengen. Kijk daar is je huis, ga en 
vertel de wonderlijke dingen van Hem die jou te 
beurt zijn gevallen.” 
 
Over Winandus, naar wie de kapel in Catsop 
(Elsloo) is genoemd, gaan nogal wat verhalen en 
fantasieën. Het verhaal moet spelen ergens tussen 
1150 en 1187, een periode waarin bedevaarders 
toegang hadden tot Jeruzalem. Of dit verhaal op 
waarheid berust is allerminst zeker. De bedoeling 
van de tekst is duidelijk: je moet de zondag 
heiligen.  

Bron: www.katholiekelsloo.nl 

http://www.katholiekelsloo.nl/index.php?title=Kapel_Catsop
http://www.katholiekelsloo.nl/
http://www.katholiekelsloo.nl/index.php?title=Bestand:Winandus03.jpg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ3sn7pojSAhUFWRQKHdnOA9IQjRwIBw&url=http://vlieberg.nl/de-school/carnaval/&psig=AFQjCNGVCnaCXT9DrMQckNBq3dmFz50g1A&ust=1486911416746249
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Diensten en misintenties 
 
 

 

Zaterdag 18 februari: Vooravond  
7e Zondag door het Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang en  
Kinderwoorddienst (Ki-Wo-Di)  
met als thema Carnaval. 
Jaardienst Harrie Wouters en overleden 
familieleden. 
 

 
 

Heb je vijanden lief en bid voor 
wie je vervolgen. 
 

 

Zondag 19 februari:  
7e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; ouders van het echtpaar Guus 
Huntjens en Philomena Huntjens-
Lemmerling. 
 

Woensdag 22 februari:  
19.00 uur: H. Mis. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, 
Rinus en ouders Meijers-Heunen; ouders 
Frissen-Haagmans en familie. 

 

Zaterdag 25 februari: Vooravond  
8e Zondag door het Jaar A / Carnaval. 
 

19.00 uur: H. Mis in dialect m.m.v. het  
 Gospelkoor en C.V. De Beumerwalders 
 i.v.m. Vastelaovend. 

Jaardienst Wim Dirks en ouders Prikken-
Dirks; veur sjpas en plezeer de kómmende 
drie daag; um aandach veur kranke luuj. 
 

Zondag 26 februari:  
8e 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 Tiny Bijnsdorp-van 
Thienen. 
 

Woensdag 1 maart: Aswoensdag / Vasten- en 
Onthoudingsdag / Opening Veertigdaagse 
Vastentijd. 

 

19.00 uur: H. Mis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Toediening Askruisje na de H. Mis. 
Overledenen familie Van der Broeck; 
jaardienst Guus Huntjens en Philomena 
Huntjens-Lemmerling; overleden 
echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen 
en ouders; Thei Meijers. 

Vrijdag 3 maart: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door  
 kapelaan Amal. 
 

Zaterdag 4 maart: Vooravond  
1e Zondag van de Vasten Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Louis Souren; jaardienst ouders 
Eugène Backbier en Maria Rouwette; Els 
Ackermans-Mommers; jaardienst Maria 
Speetjens-Dreessen. 
 

 
 

De beproeving van  

Jezus door de duivel. 
 
 
 

Zondag 5 maart:  
1e Zondag van de Vasten Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans  
 Koor. 

Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; 1e  jaardienst Minie Duijsings-
Hamers; 2e  jaardienst Wiel Limpens. 
 

Woensdag 8 maart:  
 

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

Zaterdag 11 maart: Vooravond  
2e Zondag van de Vasten Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
1e jaardienst Elly Aerts-Veldman; Alex 
Gerards. 

 
 
 

Hij werd voor hun ogen van 
gedaante veranderd. 

 
Zondag 12 maart:  
2e Zondag van de Vasten Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst Sef Moonen en ouders 
Moonen-Soons; Jan Schiffelers en Tineke 
Offermans; jaardienst ouders Dolmans-
Orbons en zoon Victor. 
 

Woensdag 15 maart:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overledenen familie Van der Broeck; 
ouders Heijnen-Packbiers; ouders Louis 
Gijzen en Bertha Vliegen en zoon Jo Gijzen; 
Thei Meijers, ouders Veldman-van den 
Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen; 
zielendienst Elly Dormans-Hendriks. 
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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. 
 

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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Adv. 
 

Eerste jaardienst Elly Aerts 
 

Lieve mam / oma, 
 

Wat gaat een jaar toch snel 
Sommigen zeggen: het went wel 
Maar de leegte zonder jou 
is met geen pen te beschrijven 
Die leegte van jou 
zal altijd bij ons blijven 
Er zijn nog zoveel vragen die ik wilde stellen 
En zoveel dingen om te vertellen 
Toch gaat ons leven door 
Maar vragen wij ons nog steeds af waarom 
…..waarvoor 
De herinneringen aan jou blijven in onze gedachten 
Dat doet de pijn een beetje verzachten 
Een jaar alweer voorbij 
Het was als gisteren zo nabij  
 

kinderen en kleinkinderen 

 

Diensten en misintenties 
 
 

Wekelijkse up-date misintenties 
 

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

 

 

Kerkdiensten 
Zorgcentrum Panhuys 

 

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

Bijzondere diensten Panhuys 
 
Di. 28 febr. 10.15 uur Géén H. Mis 
Wo. 1 mrt. 16.00 uur: Leesmis met uitreiking 

Askruisje 
Do. 2 mrt. 10.15 uur: Woord- en Communie-

viering 
Zat. 18 mrt. 16.00 uur: Hoogmis. Herdenkings- 

dienst overleden bewoners, opge- 
luisterd door Dameskoor Laudate 

Parochiekalender 
 
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; Gelegenheidskoor. 
Vr. 3 mrt. Communie aan de zieken 
Ma. 6 mrt.  15.00 uur Voorbereidingsles 

1e H. Communie 
Wo. 8 mrt. 12.45 uur Vormselles Basisschool 
Za. 18 mrt. Vormselviering 
Zo. 19 mrt. 11.00 uur Hoogmis opgeluisterd door 

Jeugdfanfare Schimmert 
Ma. 20 mrt.  15.00 uur Voorbereidingsles 

1e H. Communie 
Za. 25 mrt. Ki-Wo-Di met als thema ‘Vasten’ 
 

 

 

Aswoensdag  
 

Na carnaval volgen veertig dagen, 
waarin we ons bewust mogen worden 

van onze sterfelijkheid. 
 

We zijn van stof gemaakt 
en keren terug tot stof. 

Het leven kan soms een lijdensweg zijn; 
ieder draagt z’n eigen kruis.  

 

Met vallen en opstaan 
zoeken we onze bestemming. 

Net als Jezus deed. 
 

Zijn weg leek op Goede Vrijdag 
te eindigen; 

maar op de derde dag 
begon een nieuw leven, 

waarin alle kwaad overwonnen is. 
 

Van Aswoensdag tot Pasen 
lijkt slechts een paar weken 

maar overbrugt de eeuwigheid. 
 

We komen van God 
en mogen tot Hem terugkeren.  

 

Bron: www.bisdom-roermond.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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Kinderoptocht 

 

Vrijdag 24 februari tussen 13.15 uur en 14.15 uur 
zullen de leerlingen, meesters, juffen, vaders, 
moeders en andere carnavalsvierders van 
Basisschool Hulsberg en Peuterspeelzaal  
‘t Peuterke verkleed en wel door de straten van 
Hulsberg trekken in een grote kinderoptocht. 
 
De route van de kinderoptocht is als volgt:  
Panhuysweg - Clemensstraat – Dr. Poelsstraat  
Jhr. vd Maessenstraat – Raadhuisstraat – E.E.G. 
straat - Burg. Kengenstraat - Jhr. vd Maessenstraat 
Irenestraat - Kloosterlaan en Kerkstraat, alwaar de 
optocht ontbonden wordt. 
 
We zouden het leuk vinden als er veel mensen 
komen kijken! 
 

Ki-Wo-Di op zaterdag 18 februari a.s. 
 
De betekenis van Carnaval 
zal in de Kinderwoorddienst 
op zaterdag 18 februari a.s. 
tijdens de H. Mis van 19.00 
uur, in voor kinderen 

begrijpelijke woorden worden uitgelegd. Tevens zal 
er weer geknutseld, gezongen en gebeden worden. 
Alle kinderen zijn van harte welkom. Hoe meer 
kinderen, des te  meer plezier.  

 
 

De kracht van 
woorden 

 
Woorden kunnen 
krachtig zijn. Je kunt 
met woorden iemand 
hard raken. Dat ken je 

vast wel. Iemand kan tijdens een ruzie soms zo’n 

scherpe opmerking maken, dat je het dagen, 
weken, soms zelfs jaren later nog voelt steken. 
Maar het omgekeerde is ook waar. Je kunt met 
woorden iemand enorm helpen, opbeuren. Vaak 
heb je dat zelf niet eens in de gaten. Tot iemand 
tegen je zegt: wat jij toen tegen me zei, daar heb ik 
zoveel aan gehad! 
 
Ben jij je altijd bewust van de kracht van je 
woorden? Weet je het van jezelf, of je een scherpe 
tong hebt, of wanneer je te ver bent gegaan? 
Schelden doet geen zeer zeggen ze wel eens. 
Ammehoela. Je kunt behoorlijke littekens oplopen 
van woorden, krassen op je ziel.  
 
De meest krachtige woorden komen vaak van 
iemand van wie je dat niet verwacht. 
 
Van Jezus wordt verteld dat mensen verbaasd zijn 
als ze horen welke wijze woorden hij spreekt. Ze 
verwonderden zich erover dat er zo’n kracht lag in 
de woorden die uit zijn mond kwamen, en ze 
zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ Dat hadden 
ze van zo’n eenvoudige jongen uit Galilea niet 
verwacht.  
 
Mensen kunnen haast niet geloven dat iemand uit 
hun midden met zoveel gezag spreekt. De kracht 
van de woorden van Jezus heeft wel twee kanten.  
 
De woorden van Jezus waren enorm krachtig, 
mensen werden erdoor geraakt. Het waren woorden 
die een goede boodschap verkondigden. Wie hem 
hoort raakt onder de indruk. Maar Jezus kan ook 
harde woorden spreken, dat blijkt later wel. 
Diezelfde mensen worden woedend als Jezus 
kritiek op hen heeft. Dan willen ze hem weg hebben. 
Ze worden zo kwaad dat ze hem bijna vermoorden.  
 
Dat is de kracht van woorden. Ze kunnen je raken 
en in beweging zetten, op een positieve, maar ook 
op een negatieve manier.  
Woorden kunnen inspireren tot goede en mooie 
dingen, maar ook mensen opzwepen tot haat.  
 
Denk jij wel eens na over wat jouw woorden doen?  
 
Geertje de Vries ‘Uit: Een Zoutkorrel voor elke dag. 
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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 maart 2017 t/m 14 april 2017) 
moeten kopij voor de redactie en advertenties 
uiterlijk op 28 februari 2017 via email worden 
aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk  
7  maart 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 

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

