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

7e jaargang nr. 3                                                          18 maart 2017 – 14 april 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

Vasten 
 

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan 
gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, 
bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit 
laten staan. Maar ook soms dingen meer doen. Een goede manier van 
vasten probeert vier dingen te bereiken: 

 een betere omgang met jezelf; 

 een betere omgang met medemensen; 

 een betere omgang met het milieu en de gehele wereld; 

 een betere omgang met God. 
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie 
een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. 
Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode 
van inkeer en bezinning. 
De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s 
middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, en dus blijven er uiteindelijk 40 
dagen over. In deze veertigdagentijd, op onze weg naar Pasen, staan we stil op onze levensweg. Wat hebben 
we meegemaakt, waar kijken we naar uit? Lijkt ons leven misschien op dat van de Israëlieten in de woestijn? 
Jarenlang zwerven, en steeds opnieuw de vraag of we ooit in het beloofde land zullen komen. De droogte van 
de woestijn doet ons verlangen naar water. Water is levensnoodzakelijk. Zonder water groeit er 
niets, zonder water kunnen ook wij mensen niet. We leven toe naar Pasen, het feest van nieuw leven, van 
licht, van stromend water. 
 

Suggestie 
Hier een kleine suggestie om thuis te 
doen. Maak eens een veertigdagen 
vasten-hoekje met bijvoorbeeld een 
laagje zand, een schaal met water en leg 
er een ‘Roos van Jericho’ in, een 
woestijnplant die wonderlijk snel open 
bloeit. Of zet een schaal neer met 
‘gewone’ drijfbloemen, of een karaf met 
helder water. Maak zo deze veertigdagen weg naar Pasen zichtbaar. 

Stuur ons gerust foto’s van jullie “vastenhoekje” en dan geven we deze een mooi plaatsje in de kerk.  
 

kapelaan Jan Geilen 

 Opluist. H.Mis jeugdfanf. Schimmert 19 mrt. 

 Misdienaarsuitstapje 

 Humisa Sponsorloop 2017  

  

 Hoevefeest St.Caecilia 7-9 april 

 Open dag Huize D’Alzon  17 mrt. 14-17 uur 

 Hulsberg is HIP  7 april  19 uur parochiekerk 
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Parochieberichten 
 

Doopsels 
 

Op 12 februari werd Phileine Hirsch gedoopt. 
Phileine werd geboren op 11 februari  2016. Zij is 
een dochter van Rob Hirsch en Simone van Breda. 
Zij wonen in Maastricht. 

 
Overledenen 

 
Op 5 februari is op 87-jarige leeftijd Mathieu 
Hermans overleden. Hij woonde aan de 
Hulsbergerweg. De uitvaart vanuit onze kerk heeft 
op 10 februari plaatsgevonden, waarna begrafenis 
in Heerlerheide. De zeswekendienst is op zondag 
19 maart. 

 

Mededelingen kerkbestuur 
 

Misdienaarsuitstapje 
 
Eindelijk was het op 4 februari zover dat kapelaan 
Amal onze 4 misdienaars iets kon aanbieden, als 
dank voor de inzet die ze tonen bij het opluisteren 
van de H. Missen. Er werd dit jaar voor gekozen 
om samen met Myriam Deurenberg iets te gaan 
knutselen voor de carnaval. Het resultaat kunnen 
jullie zien op onderstaand foto (op onze website 
www.h-clemens.nl is de foto in kleur te zien).  

 
Na afloop werden heerlijke frietjes gegeten en voor 
bij de thee had Sabine gezorgd voor een heerlijke 
zelfgebakken cake. 
Meike, Lynn, Dominique en Josta heel hartelijk 
dank voor jullie inzet. Natuurlijk hopen we snel 
weer een aantal nieuwe misdienaars bij de groep te 
mogen ontmoeten. 
Ook dank aan Sabine en Miranda van de 
Werkgroep Misdienaars. 
 

Opluistering H. Mis op 19 maart a.s. door 
Jeugdfanfare Schimmert 

 
Op zondag 19 maart wordt de H. Mis in onze 
parochiekerk opgeluisterd door de Jeugdfanfare 
van Fanfare St. Caecilia uit Schimmert. Dit als 
tegenprestatie voor het mogen gebruiken van onze 
kerk als repetitieruimte door de fanfare uit 
Schimmert in hun voorbereiding op het Henri 
Hermansfestival van afgelopen jaar, waar zij een 
Open Air concert verzorgden met orgel bij Huize 
Nierhoven in Nuth.  
De jeugdfanfare werd opgericht in 1983 op initiatief 
van de commissie opleidingen. In chronologische 
volgorde hebben de volgende dirigenten voor de 
jeugdfanfare gestaan, Gerrit Zeegers, René 
Kicken, Els Claessens en sinds 2014 Jordy 
Rouschop.  
Op de website zien we ook dat zij al eerder in onze 
parochie een H. Mis hebben opgeluisterd. Als u 
meer over de Jeugdfanfare wil lezen kunt u dit 
vinden, door de volgende link te volgen, 
http://www.fanfareschimmert.nl/vereniging/jeugdfan
fare.html .  

 
Wij wensen de Jeugdfanfare veel succes toe en 
onszelf een mooie misopluistering.  
 

 Ons Kerkbestuur 
 

Ki-Wo-Di op zaterdag 25 maart a.s. 
 

Hopelijk komen weer veel kinderen naar de 
Kinderwoorddienst (Ki-Wo-Di) tijdens de H. Mis van 
19.00 uur op zaterdag 25 maart a.s. om samen te 
bidden, te zingen en te knutselen. Het thema van 
deze Ki-Wo-Di is ‘Vasten’. Allen van harte welkom. 

 

Humisa Sponsorloop 2017 
 
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. De hele opbrengst gaat 
naar het weeshuis Annai Home in India.  

http://www.h-clemens.nl/
http://www.fanfareschimmert.nl/vereniging/jeugdfanfare.html
http://www.fanfareschimmert.nl/vereniging/jeugdfanfare.html
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Werkgroepen en koren 
 

 

Project vastenactie 2017: 
Mary’s Middle School in 

het bisdom Sivagangai  in India. 
 
Dit jaar heeft de bisschop van Sivagangai ons 
gevraagd of wij als parochie Hulsberg en 
Wijnandsrade en op het nippertje Vaesrade hem 
willen helpen bij het ondersteunen van 
bovenstaand project. 

 
Een leslokaal 
 
De school is meer dan 90 jaar oud en bevat 2 
leslokalen en 1 directiekamer. Er zitten op die 
school 334 meisjes tussen de 5 en 12 jaar. 

 
De huidige toiletten 
 
Door de slechte hygiëne lopen de meisjes ziektes 
op. Er zijn veel bacteriële ziektes en veel meisjes 
hebben dan ook last van urineweginfecties. Ze 
moeten in de openlucht naar het toilet en er is geen 
water om de handen te wassen of iets weg te 
spoelen waardoor de insecten volop kans hebben 
om ziektes over te brengen. Verbetering van de 
situatie is dringend noodzakelijk. Fr. S. Gerald 
Joseph is de pastoor in het district waar dit 
allemaal moet gebeuren. 
Het bisdom Sivagangai is in 1987 gesplitst in 2 
bisdommen en sinds 2005 is bisschop 

Susaimanickam  er bisschop. Verschillende van u 
hebben hem mogen ontmoeten toen hij bij 
kapelaan Amal een paar dagen op bezoek was. 
 
De economische situatie van de mensen is 
armoedig en de meesten zijn analfabeet. 
Het is een droge regio waar grillige moesson 
regens de rijst niet laat groeien. Er zijn geen 
bergen of rivieren. In de zomermaanden is het er 
ondraaglijk heet en de bron van het water droogt 
totaal uit. 
De meeste mensen zijn arme vissers. Ze wonen in 
de nabijheid van de zee. Een heel klein aantal 
heeft een mechanische boot de anderen hebben 
roeiboten om de zee op te gaan. 
 
Wat zouden wij nu graag voor hen willen doen? 
We zouden graag willen zorgen voor: 
1) een nieuwe installatie voor schoon drinkwater 
2) 6 toiletten met wasbakken 
3) meer modern onderwijs en lessen over 

hygiëne. 
 
Laat in deze vastentijd uw hart spreken. Voor ons 
is het ondenkbaar om zonder deze voorzieningen 
te moeten leven. Ook in India valt dit niet mee. 
Steun daarom dit project. 
 

Werkgroep Humisa. 
 
 

Woord van de redactie 
 
Na de uitbundigheid van carnaval zijn we nu, 
gedurende de Veertigdagentijd, samen op weg naar 
Pasen. Het is een periode van bezinning; een tijd 
om stil te staan bij het lijden in de wereld, dichtbij 
en veraf. Een tijd om extra onze best te doen 
elkaar tot steun te zijn op allerlei manieren. In die 
zin wensen we ons allen een zinvolle vastentijd. 

 
Op zaterdag 18 maart zullen 17 jongeren in onze 
kerk het H. Vormsel ontvangen. Proficiat! We 
wensen jullie een mooie viering en hopen, dat het 
geloof een steun zal zijn in jullie verdere leven. 
 

De redactie 
 

Mocht u vragen of klachten hebben m.b.t. de 
bezorging, dan kunt u deze aan ons doorgeven via  
bezorgservice@h-clemens.nl of via telefoon  
nr. 405 4032.   
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 

Hoevefeest Hulsberg 
 
 

Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg 
presenteert op 7, 8 en 9 april tijdens haar jaarlijkse 
Hoevefeest een gevarieerd programma in de 
feesthal van camping ’t Hemelke te Hulsberg. 
 
Het Hoevefeest start vrijdag met een optreden van 
Anderkovver, gezelligheid met een vleugje humor. 
Aanvang is om 21.00 uur. We kunnen wel zeggen 
dat zij de huisband zijn voor de aftrap van dit 
jaarlijkse evenement.  
 
Zaterdagavond 8 april staat Tonca op de bühne en 
zal zorgen voor een avond boordevol muziek, 
show, improvisatie en aandacht voor het publiek. 
De avond start eveneens om 21.00 uur.  
 
Zondag 9 april is er een muzikaal treffen van 
diverse muziekkorpsen uit Zuid Limburg. De 
middag begint om 15.00 uur met een concert van 
Harmonie Sint Gerlachus uit Oirsbeek. Hierna zal 
de concertmiddag vervolgd worden door volgende  
verenigingen: 
- 16.00  Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten 
- 17.00  Drumband St. Rochus Hulsberg 
- 17.30 Jeugdfanfare (Hulsberg, Arensgenhout en 
             Wijnandsrade) 
- 18.00 Koninklijke Erkende Fanfare Sint Caecilia 
             Wijnandsrade 
Zij zullen de middag en vroege avond opluisteren 
met een afwisselend programma.  
Aansluitend zal Sumavanka het feestweekend 
afsluiten. Sumavanka bestaat uit leden van de 
Koninklijke Fanfare Sint Caecilia die allen van 
Oostenrijkse/Bohmischer muziek houden en dit 
graag aan u willen laten horen. 
 
Laat dit eerste feestweekend van het seizoen niet 
aan jou voorbij gaan en kom gezellig genieten op 
Camping ’t Hemelke, Klimmenerweg 10 te 
Hulsberg. De leden van de fanfare heten u van 
harte welkom! Kijk voor meer info op de website: 
www.caeciliahulsberg.nl 
 
 

Drumband St. Rochus concerteert op 
Camping 't Hemelke 

 
Op zondag 9 april a.s. verzorgt de Hulsbergse 
Drumband St. Rochus een concert op de 
concertmiddag van het Hoevefeest, zoals dat door 
Kon. Fanfare St. Caecila op Camping 't Hemelke 
georganiseerd wordt.  

De drumband brengt een aantal populaire maar 
vooral publieksvriendelijke muziekwerken ten 
gehore.  De tamboers beginnen om 17.00u aan 
hun concert op Camping 't Hemelke, 
Klimmenerweg 10 te Hulsberg.   
Toegang is uiteraard gratis en iedereen is van 
harte welkom!  
 
 

Donateursactie Drumband St. Rochus 
 
Drumband St. Rochus, Hulsberg houdt haar 
jaarlijkse donateuractie wederom in de maand april. 
Zij start hiermee vanaf maandag 3 april.  
De leden van de drumband zullen bij u langs de 
deur komen om een financiële bijdrage voor de 
vereniging te vragen. Deze bijdrage is hard nodig 
om hun muzikale acties te blijven uitvoeren en 
wordt o.a. besteed aan de opleidingen van de 
jeugdmuzikanten van St. Rochus. Overigens 
hebben de leden van de vereniging een vergunning 
van de Gemeente Nuth bij zich, zodat zij zich te 
allen tijde kunnen identificeren als zijnde lid van de 
vereniging.  
Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.   

 

 

Dank je wel / Bedankt / Danke /  
Sjiek gedoan 

 
Er zijn vast nog wel 
andere woorden te 
bedenken om iemand 
te bedanken, 
maar…  wij willen alle 
vrijwilligers die, op wat 
voor manier dan ook, 
zich hebben ingezet 

voor het gemeenschapshuis (voor en tijdens de 
vastelaovend) op deze manier laten weten dat wij 
dit enorm waarderen. Zonder al deze hulp en inzet 
is het Gemeenschapshuis niet levensvatbaar 
(kunnen wij niet draaien).  
Het is zeer positief om te ervaren dat zoveel 
mensen uit de Hulsbergse gemeenschap  het 
voortbestaan van “De Lange Berg” op deze manier 
ondersteunen. Het geeft ons als Stichtingsbestuur 
het gevoel dat we met z’n allen op de goede weg 
zijn. 
 

Stichting Gemeenschapshuis  
De Lange Berg Hulsberg  

 
 * We zijn en blijven op zoek naar vrijwilligers!  
Mail naar: 

gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com . 

http://www.caeciliahulsberg.nl/
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Diensten en misintenties 
 
 

Zaterdag 18 maart: Vooravond  
3e Zondag van de Vasten Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met toediening H. Vormsel door 
bisschop Wiertz  m.m.v. het Gospelkoor. 
Jaardienst Mia Meex-Smeets; jaardienst 
ouders Neven-van den Bosch; ouders 
Austen-Haagmans (opa en oma van Iefke). 
 

Zondag 19 maart:  
3e Zondag van de Vasten Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Jeugdfanfare 
Schimmert. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst Victor Bosch, ouders 
Bosch-Haenen, ouders Delahaije-Kleijker; 
jaardienst Jo Kerckhoffs en broer Hub, 
ouders Kerckhoffs-Kissels en oom Jos; 
jaardienst ouders Janssen-Schrouff, zonen 
Wiel en Leo en dochter Mia; ouders Toon 
Noteborn en Lena Gijzen; Walter van Reij; 
Math Vliegen (vanwege verjaardag); 
zeswekendienst Mathieu Hermans. 
 

Woensdag 22 maart:  
19.00 uur: H. Mis.  

Overledenen familie Van der Broeck; Sjeng 
Janssen-Broers en kinderen; H. Jozef 
(stichting Anna Beugels); Thei Meijers. 

 

Zaterdag 25 maart: Vooravond  
4e Zondag van de Vasten Jaar A. 
 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang en  
 Kinderwoorddienst (Ki-Wo-Di) met  

als thema Vasten. 
Ouders van het echtpaar Guus Huntjens en 
Philomena Huntjens-Lemmerling; 
jaardienst Jo Gijzen, ouders Gijzen-Vliegen, 
ouders Huijts-Ritzen, Math Huijts en Sjeng 
Ritzen; overleden ouders Jozef Dritty en 
Anna Dritty-Geurts, overleden ouders Frans 
Spierts en Anna Spierts-Trijbels; 
zielendienst Hub Hagemans. 
 

Zondag 26 maart:  
4e Zondag van de Vasten Jaar A. 
 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Sing4U. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst ouders Pierre Pinkaarts 
en Agnes Bruls; Marcel Koonen en opa 
Koonen. 
 

Woensdag 29 maart:  
 

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

 
 
 

Zaterdag 1 april: Vooravond  
5e Zondag van de Vasten Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Twan Ritzen en overleden 
ouders Stassen-Pruppers. 
 

Zondag 2 april:  
5e Zondag van de Vasten Jaar A. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gospelkoor. 

Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; 5e jaardienst Huub Dreessen; 
jaardienst Jan Rittersbeek en Mien 
Rittersbeek-Bruijstens; jaardienst ouders 
Dolmans-Eussen en zoon Felix Dolmans; 
overleden ouders Mevis-Eurelings en 
Jacobs-Schouteten; zielendienst Funs 
Eijkenboom; jaardienst Bert en Maria van 
der Cruijsen en zoon Herman. 

12.30 uur: Doopviering Noor Ramakers. 
 

Woensdag 5 april:  
 

19.00 uur: H. Mis met boeteviering.  
Overledenen familie Van der Broeck; 
echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen 
en ouders; Thei Meijers, ouders Veldman-
van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-
Heunen; jaardienst Gerda Franssen-
Sormani; jaardienst pastoor Edmond 
Frissen; jaardienst ouders Hub Dreessen 
en Mai Dreessen-Lemeer, tevens voor zoon 
Huub Dreessen; overleden ouders 
Janssen-Schrouff en familie; zielendienst 
Funs Eijkenboom, Guus Gardeniers 
(vanwege verjaardag) 
 

Vrijdag 7 april: 
Geen communie aan de zieken. Is verplaatst 
naar Witte Donderdag 13 april a.s. 
 

Zaterdag 8 april: Vooravond 
Palmzondag / Opening Goede Week. 
19.00 uur: Presentatieviering 1e H. Communie /  

H. Mis met Palmwijding. Na de H. Mis 
uitdelen Palmtakjes. 
Antje Huntjens-Keijdener (vanwege 
verjaardag); Jan Schiffelers en Tineke 
Offermans; Jozef Bemelmans en Caroliene 
Wouters; jaardienst Willem Gerads. 
 

Zondag 9 april: Palmzondag /  
Opening Goede Week.  
11.00 uur: Hoogmis met Palmwijding en m.m.v. 

het Gregoriaans Koor. Na de H. Mis 
uitdelen Palmtakjes. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst voor overleden ouders 
Gijzen-Schoffelen, overleden ouders Sjeng 
Crijns en Lia Crijns-Gijzen, en voor 
Hubertina Gijzen; 2e jaardienst Wiel 
Wouters, tevens voor overleden 
familieleden. 



 

 

8 
 

 
 

 

 
 

Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045 – 405 50 56 
 

De beste service  
voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
ook op bestelling! 

 
www.jdautoservice.nl 

 

Boerderij Aan den Del 

 
 

 

Boerderijwinkel 
in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden, 

woondecoraties  en hebbedingetjes. 
 
 

 

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

 
 
Anja en Henk Muller  
Diepestraat 20 
6336 VW Arensgenhout 
 

e-mail: info@boerderijaandendel.nl 
website: www.boerderijaandendel.nl  
tel.: 045 405 3869 
 

 

  

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

Woensdag 12 april:  
19.00 uur: H. Mis.  

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

Donderdag 13 april: Witte Donderdag.  
Viering Laatste Avondmaal. 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door  
 kapelaan Amal. 
19.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. 

het Gregoriaans koor. 
Voor een goede deelname aan de 
Eucharistievieringen; om eerbied voor de 
Heer in Brood en Woord. 
 

Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag;  
Gedachtenis van Jezus’ Kruisdood;  
Vasten- en Onthoudingsdag. 
 

15.00 uur: Kruiswegviering. 
19.00 uur: Goede Vrijdagdienst met volkszang. 

Lijdensverhaal, Kruisverering, 
Communiedienst. 
 

Adv. 

 
 

 

 

   Zorgt U voor iemand met dementie?     
         Dan zoeken wij u om een app te testen, 

Die u daarbij kan helpen 
 

Met de app, ‘IÍnlife’ regelt u de zorg voor uw naaste met 
dementie. Samen met familieleden, vrienden of buren kunt u de 
zorg makkelijk organiseren en blijft u goed op de hoogte.  
Doet u mee dan kunt u Inlife gebruiken en vult u enkele 
vragenlijsten in via internet. Dit kost u ongeveer een uur. U kunt 
gewoon vanuit thuis meedoen. U ontvangt een waardebon van 
20 euro en helpt mee de dementiezorg te verbeteren. 
 

 Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met Alieske Dam 
Tel ma-vr : 043-3884113 
Email : alieske.dam@maastrichtuniversity.nl 
of ga naar www.myinlife.nl en klik op  
‘Ik doe mee aan Inife’ 
 
 

 

Proficiat 
 Jelle Jacobs en Lars Frijns 

met het behalen van je RIJBEWIJS 
 

bij 

 
www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

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 
 

 

Zat. 18 mrt. 16.00 uur: Hoogmis. Herdenkings-
dienst overleden bewoners, opge-
luisterd door Dameskoor Laudate 

Vr. 7 apr. 19.00 uur:Bijeenkomst in de kerk in 
het kader van HiP  

Za. 8 apr.  Palmpasen; 16.00 uur Hoogmis met 
zegening palmtakken 

Di. 11 apr.  10.15 uur Woord- en Comm.-viering 
Do. 13 apr. Witte donderdag; 16.00 uur Hoogmis 
Vr. 14 apr. Goede Vrijdag  

15.00 uur Kruiswegviering 
Za. 15 apr.  Stille zaterdag; 

16.00 uur viering met zegening van 
het nieuwe vuur en water 

Zo. 16 apr. 1e Paasdag Géén viering 
Ma. 17 apr. 2e Paasdag  

10.15 uur Woord- en Comm.-viering  
Di. 18 apr. Géén H. Mis 
Do. 20 apr. 10.15 uur Woord- en Comm.-viering 

 

 

Parochiekalender 
 
Za. 18 mrt. Vormselviering 
Ma. 20 mrt. 15.00 uur Voorbereidingsles  

1e H. Communie 
Za. 25 mrt. Ki-Wo-Di met als thema: Vasten 
Ma. 3 apr. 15.00 uur Voorbereidingsles  

1e H. Communie 
Woe. 5 apr. 19.00 uur: H. Mis en Boeteviering 

voor Pasen 
Za. 8 apr. Presentatieviering communicantjes 
Zo. 9 apr. Palmzondag 
Ma. 10 apr. 15.00 uur Voorbereidingsles  

1e H. Communie 
Do. 13 apr.  Witte Donderdag  

Communie aan de zieken 
(dus niet op vr. 7 april)  

Vr. 14 apr.  Goede Vrijdag  
Za. 15 apr.  Paaswake  
Zo. 16 apr.  Hoogfeest van Pasen  
Ma. 17 apr. 2e Paasdag 
Do. 20 apr.  19.00 uur H. Mis met aansluitend 

Vrijwilligersavond  
Za. 22 apr. Ki-Wo-Di (kinderwoorddienst) 
Zo. 21 mei 1e H. Communie 
 

http://www.myinlife.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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Open dag huize d’Alzon 
 
 
In het kader van de landelijke dag van zorg en 
welzijn, willen we ook dit jaar weer de deuren van 
ons klooster openzetten. Echter, deze keer is het de 
beurt aan huize d’Alzon, het verzorgings- en 
verpleeghuis van Cicero, dat momenteel 12 
bewoners heeft, waarvan het grootste deel uit 
zusters bestaat. 
Naast het feit dat we de inwoners van Hulsberg en 
omgeving kennis willen laten maken met de 
kleinschalige verzorging en verpleging die huize 
d’Alzon biedt, willen we de aandacht vestigen op het 
vrijwilligerswerk. 
 

We hebben 
reeds een kleine 

groep 
enthousiaste 

vrijwilligers, die 
allen op hun 
eigen manier 
aandacht geven 
aan onze 
bewoners, wat 
van beide 
kanten als erg 

waardevol 
ervaren wordt. 
Zo doen zij b.v. 
spelletjes met 
de zusters, 
lezen de krant of 
een boek 
samen, gaan 

wandelen met de bewoners en nemen eens de tijd 
voor een uitgebreider gesprek van mens tot mens. 
Deze groep vrijwilligers kan echter nog uitbreiding 
gebruiken, zodat onze bejaarde zusters op 
meerdere momenten per week van wat extra 
aandacht kunnen genieten.  
Daarom doen wij deze oproep: spreekt het u aan om 
een paar uurtjes per week op deze manier iets voor 
een medemens te betekenen, kom dan eens een 
kijkje nemen op onze open dag. Er zullen vrijwilligers 
aanwezig zijn, die vertellen over hun bezigheden en 
ook zijn er rondleidingen door huize d’Alzon en kunt 
u een kamer van een bewoonster bezichtigen. 
 
Geïnteresseerden zijn van harte welkom (aan de 
zijkant van het klooster, door de poort) op vrijdag 17 
maart van 14u-17u. Uiteraard staat de koffie klaar. 
Graag tot dan!! 
 
Namens de zusters, personeel en vrijwilligers van 
Cicero zorggroep huize d’Alzon. 

 

Hulsberg is HIP 
 
 

Op vrijdag 7 april a.s. is er in onze parochiekerk om 
19.00 uur een bijeenkomst, waarin aandacht 
besteed wordt aan de vraag: hoe HIP is Hulsberg? 

 
We willen in deze bijeenkomst samen nadenken 
over de vraag hoe we in onze gemeenschap 
gestalte kunnen geven aan saamhorigheid, hoe we 
voor elkaar een open oog en oor kunnen hebben, 
hoe we op elkaar kunnen rekenen, kortom: hoe we 
een echte gemeenschap kunnen vormen in onze 
eigen woonplaats. 
 

Noteer dus in uw agenda:  
 

vrijdagavond 7 april a.s. om 19.00 uur in onze 
parochiekerk: Hulsberg is HIP. 

 
Vormelingen 2017 

 
De jongeren die op 18 maart a.s. 
het H. Vormsel in onze kerk door 
bisschop Wiertz krijgen 
toegediend zijn:  

 
Owen van Berlo  Shannon Smeets 
Jules Driessen  Jordy Steins 
Tijn Gerardts   Stijn Thijssen 
Renzo Goossens  Nils Vaessen 
Timo Houben   Max Vegers 
Iefke Muijrers   Inge Vliegen 
Koen Meijs   Emma van de Wardt 
Victor Nuchelmans  Dani van Wersch 
Cain Schmetz 
 
Noot van de redactie: 

 

In de volgende Clemens-Klok hopen we een mooie 
foto van deze vormelingen te kunnen opnemen. 
Natuurlijk komen foto’s beter tot hun recht in kleur. 
Daarom verwijzen we hiervoor naar onze parochie-
website www.h-clemens.nl waar de Clemens-Klok in 
kleur is opgenomen. Bovendien kunt u de foto’s on-
line desgewenst vergroten. 

http://www.h-clemens.nl/
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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 15 april 2017 t/m 12 mei 2017) 
moeten kopij voor de redactie en advertenties 
uiterlijk op 28 maart 2017 via email worden 
aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk  
4 april 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

