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

7e jaargang nr. 4                                                              15 april 2017 – 12 mei 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

Pasen is het feest van leven uit de dood, nieuw leven. 
 
Pasen is het feest van leven uit de dood, nieuw leven. Dat zien we eigenlijk ook in de symbolen van de lente. 
Het leven is niet het oplossen van een som, maar het maken van een schilderij  (ooit ergens gelezen...).  En 
wie gelooft mengt zijn kleuren met licht.         
 

Wanneer wij rondom ons kijken in de natuur, dan 
zien wij hoe alles weer tot leven komt. Het gras 
begint te groeien, de bomen beginnen te bloeien en 
de dagen worden al een heel stuk langer. Stilaan 
wordt het lente en wordt alles weer fris en groen. Na 
de winter komt de lente, nadat alles in de herfst is 
afgestorven komt het nieuwe leven nu weer langs 
alle kanten te voorschijn. 
 

Geloven is ook geen kwestie van berekening, maar 
is iets van het hart. Geloven is het levend houden 
van een droom, het is weten dat als de avond valt in 
je leven, er altijd weer een nieuwe morgen komt. Zo 
doet God dat vanaf den beginne: het werd avond én morgen, toen en nu, altijd weer: een nieuwe dag! 
 

Dit geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven geeft ons ook de kracht en de moed om hier en nu te werken 
aan een betere wereld. Geloven in de verrezen Heer is geloven in het leven.  
Dat Pasen geen eenmalig gebeuren is, maar een verhaal dat elke dag opnieuw plaatsvindt. Dat we niet 
moeten wachten tot we dood zijn om te verrijzen, maar dat verrijzenis nu plaatsvindt, elke dag opnieuw. Dat 
wijzelf verrijzenis kunnen zijn voor onze medemens, door een vriendelijk woord, een teder gebaar, een 
helpende hand. Gewoon het uitspreken van hun naam. 

 
Dat is de betekenis en de hoop van Pasen: dat we altijd opnieuw 
kunnen verrijzen en zelf verrijzenis kunnen zijn tot het leven dat God 
zich in zijn mooiste scheppingsdroom heeft gedroomd: een leven van 
liefde, van vreugde, van vrede. Een leven van geven, een leven van 
ontvangen. Een leven van openheid voor God en voor elkaar.  
 
Ik wens iedereen een Zalig Pasen. 
 

Kapelaan Amal 

 Jaarlijkse collecte ziekendienst 17-22 april 

 Dodenherdenkking 4 mei 20.00 uur 

 Programma Koningsdag  27 april 

  

  

 Lente concert GKC zondag  23 april 

 Wijziging datum Promsconcert St. Rochus 

 Klooster Wittem 
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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. 
 

 
Op 2 april werd Noor Ramakers gedoopt. Noor 
werd geboren op 22 juni 2016. Zij is een dochter 
van Richard Ramakers en Wendy Henssen. Zij 
wonen Achter de Heggen. 
 

Overledenen 

 
Op 1 maart is op 87-jarige leeftijd Carolien 
Brouwers-Wiertz oorspronkelijk uit De Heek 
overleden. De uitvaart vanuit onze kerk heeft op 8 
maart plaatsgevonden, waarna begrafenis aan de 
Wissengrachtweg. De zeswekendienst is op 
zaterdag 22 april om 19.00 uur.  
 

Op 5 maart is op 86-jarige leeftijd Pierre Cauberg 
oorspronkelijk uit Arensgenhout overleden. De 
uitvaart vanuit onze kerk heeft op 8 maart 
plaatsgevonden, waarna begrafenis aan de 
Wissengrachtweg. De zeswekendienst is op 
zondag 23 april om 11.00 uur.  
 
Op 28 maart is op 82-jarige 
leeftijd Jan Huntjens uit het 
Berkenhof overleden.  
De uitvaart vanuit onze kerk 
heeft plaatsgevonden op  
1 april jl. waarna crematie.  
 
 
 

 
Mededelingen kerkbestuur 

 

Dodenherdenking 
 
Op donderdag 4 mei a.s. zal ’s avonds om 20.00 
uur weer de dodenherdenking plaats vinden bij het 
monument bij het zusterklooster aan de 
Schoolstraat. Om 19.50 uur gaan we in optocht 
vanaf de kerk naar het monument. Drumband St. 
Rochus gaat hierbij voorop. Tijdens deze Nationale 
Herdenking herdenken we allen – burgers en 
militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of 
waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord 
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 
in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  
   

Rozenkransgebed in de meimaand 
 
De meimaand wordt ook wel Mariamaand 
genoemd. Ter ere van de H. Maagd Maria wordt in 
mei elke woensdag om 18.40 uur (dus vóór de 
avondmis) het rozenhoedje gebeden.  
Kapelaan Amal wil ook dit jaar weer de 
rozenkransmaand openen met het bidden van de 
rozenkrans bij het wegkruis op de hoek van de 
Churchillstraat / Irenestraat. Het rozenhoedje zal 
daar op maandag 1 mei a.s. om 19.00 uur worden 
gebeden.  
Hij wil dat graag doen met zoveel mogelijk mensen 
uit onze parochie.  
   

Herinnering opgave vrijwilligersavond 
 
In afwijking van andere jaren, moet u zich dit jaar 
opgeven voor de vrijwilligersavond, die op 
donderdag 20 april gehouden wordt in klooster 
Wittem.  
Als u dit nog niet gedaan heeft, kan dit nog tot 
uiterlijk 14 april. 
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 Hulsberg is HiP 
 
Op 7 april is er een bijeenkomst in onze kerk 
geweest met als titel: Hulsberg is HiP.  
Onze werkgroep die speciale vieringen organiseert, 
heeft een aantal Hulsbergers bij elkaar gebracht, 
die tijdens interviews vertelden over de hulp die zij 
bieden of de hulp die ze krijgen. Aan het woord 
kwamen Myriam Deurenberg, Gondy van de 
Wetering, Hans Pluijmakers en Lies Limpens. 
E.e.a. werd met passende teksten muzikaal omlijst 
door Tamara Strouken, Willem Claessens en Jo 
Brouns. Een hartverwarmende bijeenkomst. 
 

 
 
We willen in onze gemeenschap steeds meer een 
open oog en een open oor houden voor elkaar, 
zodat het een vanzelfsprekende zaak wordt dat we 
elkaar helpen daar waar het nodig is. Hulp in 
Praktijk is daarbij een goed hulpmiddel, want het 
probeert hulpgever en hulpvrager nader bij elkaar 
te brengen. Normaal gaat dit via het vaste 
telefoonnummer van HiP (046-4262727), maar het 
is ook mogelijk om met HiP te communiceren via 
mailadres info@h-clemens.nl en de brievenbus van 
de pastorie. 
Als u dus verlegen zit om een praatje, een gezellig 
kopje koffie samen, een ommetje, een klusje, een 
boodschap of iets dergelijk, laat het horen. Aan de 
andere kant: als u bereid bent om in dit soort 
gevallen een helpende hand of een luisterend oor 
te bieden, meld u gerust aan. Laten we samen 
onze gemeenschap HiP maken! 

 

Ki-Wo-Di op 22 april a.s. 
Thema: Roeping 

 
Op zaterdag 22 april a.s. zal er een kinderwoord-
dienst (Ki-Wo-Di) in onze kerk worden gehouden.  
Alle kinderen zijn van harte welkom om tijdens de 
mis samen in de sacristie te bidden, te zingen en te 
knutselen.  
Deze keer is het thema ‘Roeping’.  
 

Op zaterdag 25 maart jl. was er een 
kinderwoorddienst met als thema ‘Vasten’. 

 
De kinderen hebben in de sacristie met hulp van de 
leden van de werkgroep Kinderwoorddienst een 
prachtige hongerdoek gemaakt met daarop o.a. een 
smiley, de zon, bomen en water met vissen. Met trots 
werd de doek bij de voorbeden aan de kerkgangers 
getoond.  

 

 

Hongerdoek door de kinderen gemaakt tijdens de 

KiWoDi op 25 maart jl. 

 
Na de mis heeft kapelaan Geilen de hongerdoek 
gezegend. Deze doek zal in de kerk worden 
tentoongesteld, zodat iedereen hem de komende 
weken kan bewonderen.  
Dank aan Brigitta en Miranda van de Werkgroep 
Kinderwoorddienst en de kinderen die aanwezig 
waren. 

 

Voettocht Assisi 2017 
 
Franciscus blijft ‘hot’! Een bijzondere heilige. De 
beste manier om hem te leren kennen is misschien 
toch met de voeten in Umbrië waar hij zelf rondtrok.  
Al vele jaren organiseer ik, zelf Franciscaan, met 
veel vreugde elk jaar weer een voettocht in het 
voetspoor van Franciscus van Assisi. Dit jaar is de 
tocht van 4 tot en met 18 juli. Er zijn 9 
wandeldagen. We trekken van klooster naar 
klooster en leggen ongeveer 180 km af. Het is voor 
een geoefende wandelaar die niet bang is voor 
‘back to basics’. 
 
Voor meer informatie over deze tocht kunt u 
contact opnemen met mij,  Mattie Jeukens ofm, 
gids en begeleider van deze tocht en franciscaan, 
te bereiken via de pastorie Edisonstraat 2 6224 GK 
Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 3634348 of 
per mail jmpp.jeukens@planet.nl. Zie ook 
www.franciscaansevoettochten.nl   
Op donderdag 20 april is er een informatie 
bijeenkomst op de Edisonstraat 2 die begint om 
20.00 uur.   

mailto:jmpp.jeukens@planet.nl
http://www.franciscaansevoettochten.nl/
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Werkgroepen en koren 
 

 

Jaarlijkse collecte Ziekendienst Hulsberg. 
 
Het doel van de Stichting Ziekendienst Hulsberg is 
om aandacht te besteden aan zieke, gehandicapte 
en ouder wordende mensen in onze parochie.   
Deze aandacht wordt op de eerste plaats gegeven 
door hen te bezoeken, waar ze ook zijn: Thuis, in 
een ziekenhuis of in een verpleegkliniek. Verder 
wordt er ieder jaar een ziekenmiddag gehouden en 
rond Kerstmis en Pasen wordt extra aandacht aan 
zieken geschonken door het aanbieden van een 
attentie. Wekelijks worden de zieken bezocht die in 
het ziekenhuis verblijven. 
 
Om uw steun te vragen voor onze activiteiten komt 
de Ziekendienst Hulsberg een keer per jaar bij U 
aan de deur om dan – al meer dan 40 jaar lang – 
elders deuren te openen.  
Zieken en gezonden: zij horen samen! 
 
Tussen 17 en 22 april a.s. zal de Ziekendienst 
Hulsberg haar jaarlijkse collecte houden. Hopelijk 
draagt U ons een warm hart toe en kunnen wij 
weer veel mensen een hart onder de riem steken 
door middel van een bezoekje. 
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor Uw steun. 
 
Ook willen wij nog eens benadrukken dat wij om 
privacy redenen niet altijd op de hoogte zijn van 
mensen die ziek zijn of in het ziekenhuis verblijven. 
Mochten er mensen zijn in Uw omgeving laat het 
ons dan weten. (tel.4051922) 
 

Stichting Ziekendienst Hulsberg 
 
 

Lenteconcert 
 

Gemengd Koor St. Caecilia Hulsberg 
 
Op zondag 23 april a.s. zal GKC wederom haar 
jaarlijks Lenteconcert organiseren.  
Dit jaar zal het Grubbenvorster Mannenkoor en 
Mannenkoor Inter Nos uit Schin op Geul hun 
medewerking verlenen. Het Grubbenvorster 
Mannenkoor onder leiding van dirigente Oksana 
Bos-Baljva en het Mannenkoor Inter Nos onder 
leiding van Leo van Weersch hebben een zeer 
afwisselend programma samengesteld met 
bekende en minder bekende werken.   GKC zal 
onder leiding van Mirjam Erkens ook zorgen voor 
een gevarieerd programma.  
Het concert begint om 19.00 uur en wordt 
gehouden in Gemeenschapshuis De Lange Berg te 
Hulsberg.  
Entree: Vrije gave. 

Concert op projectbasis 
 
Voorts willen wij onder uw aandacht brengen dat 
GKC voornemens is om op projectbasis het 
Lenteconcert 2018 te verzorgen. Dit concert zal 
dan op 14 april 2018 gehouden worden. Heeft u 
altijd al willen zingen, dan bent u van harte welkom 
om ons koor te komen versterken tijdens dit 
project. Het thema van dit concert zal later bepaald 
worden. Enige zang- of andere muziekervaring zou 
fijn zijn, maar is niet per se nodig. Repetities zullen 
plaatsvinden in de maanden februari, maart en april 
2018. 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze 
secretaris: José Gijzen-Huijts Tel. 045-4051619 
Email: secretariaatgkc@gmail.com  
Kom gerust eens een kijkje nemen op onze 
wekelijkse repetitie-avond, iedere woensdag, van 
20.00 uur tot 22.00 uur in zaal Op de Trepkes te 
Hulsberg. 
 

Jeugdfanfare Schimmert 
 

 
Op zondag 19 maart verzorgde de Jeugdfanfare uit 
Schimmert de opluistering van de H. Mis in onze 
parochiekerk. Mevr. Leni Noteborn stuurde ons  
bovenstaande foto, waarvoor dank.  
 

Woord van de redactie 
 
Pasen, Jezus is verrezen. Hij heeft door zijn dood 
aan het kruis, ook voor ons de weg naar het 
eeuwige leven geopend. Wat een vooruitzicht! 
Daarop mogen we gerust een eitje  ‘tietsje’. 
 

We wensen u van 
harte een  
Zalig Paasfeest. 
 

 
De redactie. 

mailto:secretariaatgkc@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7sL__4LTAhVDsBQKHV-tCGkQjRwIBw&url=http://www.traditiesinoverijssel.nl/node/46&bvm=bv.151325232,d.d24&psig=AFQjCNFtDVbzszEtOlmx1UBpCVY4Wsl54A&ust=1491127178684168
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Diensten en misintenties 
 
 

Zaterdag 15 april: Stille Zaterdag. 
 
 

19.00 uur: Plechtige Paaswake m.m.v.  
het Gelegenheidskoor. 
Viering Verrijzenis van de Heer. Dienst Vuur 
en Licht, Dienst Woord en Hernieuwing 
Doopbeloften, Zegening met Paaswater, 
Heilige Eucharistie van Pasen. 
Voor overtuigd geloven in de verrijzenis; 
voor de velen die getroffen worden door 
tegenslag, ziekte en dood: dat zij niet alleen 
staan. 

  
Maria zag dat de steen voor de 
opening van het graf was 
weggehaald 

 

Zondag 16 april: Hoogfeest van Pasen; 
Verrijzenis van de Heer. 
 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het G.K.C. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; ouders Rouwette-Souren, Paul 
Souren en overleden familie; Guus 
Huntjens en Philomena Huntjens-
Lemmerling; ouders Janssen-Schrouff, 
zonen Wiel en Lei en dochter Mia; 
zielendienst Funs Eijkenboom; jaardienst 
Gerrit Kempener; Chel Custers. 

Maandag 17 april: Tweede Paasdag. 
 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Jaardienst Einy Heijnen-Limpens; Jozef 
Nuchelmans en wederzijdse familie. 

 

Woensdag 19 april:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overledenen familie Van der Broeck; 
ouders Frissen-Haagmans en familie; Thei 
Meijers; overleden ouders Van Kempen-
Claessens, Miel en Minie Cruijen-
Claessens; overleden ouders Lemmens-
Ramakers en familie. 
 

Donderdag 20 april: Vrijwilligersavond 
 
 

19.00 uur: H. Mis in kloosterkerk Wittem met 
volkszang. Aansluitend Vrijwilligersavond. 
Voor levende en overleden medewerkers 
en vrijwilligers van onze 
geloofsgemeenschap. 

 

Zaterdag 22 april: Vooravond  
2e Zondag van Pasen. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang en  
Kinderwoorddienst (Ki-Wo-Di) met als 
thema ‘Roeping’. 
Jaardienst Guus Huntjens; zeswekendienst 
Carolien Brouwers-Wiertz; ouders Van Loo-
Rooijen.  

Hoewel de deuren van de 
verblijfplaats der leerlingen 
gesloten waren, kwam Jezus 
binnen 
 

 
Zondag 23 april: 2e Zondag van Pasen. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans 
Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; ouders Ubaghs-Delahaije; 
zielendienst Hub Hagemans; 2e jaardienst 
Irma Hagemans-Ingenhut, Math Huijts, 
overledenen familie Hagemans-Lahaye, 
overledenen familie Ingenhut-Hollands; 
zeswekendienst Pierre Cauberg. 

12.30 uur: Doopviering Rijder Lousberg. 
Woensdag 26 april:  
19.00 uur: H. Mis.  

Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers, Zef van den Bosch; zielendienst 
Mathieu Hermans; Hub Ritzen. 

 
 
 

 

Zaterdag 29 april: Vooravond  
3e Zondag van Pasen. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Anna Beugels; zielendienst 

Funs Eijkenboom.  
 
De Heer is werkelijk verrezen. 
 

Zijn leerlingen herkenden Hem  
aan het breken van het brood 
 

 
 

Zondag 30 april: 3e Zondag van Pasen. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst ouders Janssen-Broers. 

 

Maandag 1 mei: 
 
 

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

 

Woensdag 3 mei:  
 

18.40 uur: Rozenkransgebed. 
19.00 uur: H. Mis.  

Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers; overleden echtgenoten Jules 
Kengen en Tila Gielen en ouders; jaardienst 
ouders Slangen-Mulkens. 

Donderdag 4 mei: 
 

20.00 uur: Dodenherdenking bij het monument 
bij het klooster in de Schoolstraat. 

 

Vrijdag 5 mei: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door 
kapelaan Amal. 
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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. 
 
 

 

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 
 
 

Zaterdag 6 mei: Vooravond  
4e Zondag van Pasen. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Maria Crutzen-Voncken; ouders 
Gijzen-Wolter (vanwege verjaardag); 
jaardienst ouders Joseph Schaepkens en 
Maria Frissen.  

 
Jezus sprak tot zijn leerlingen:  
 

“Ik ben de herder van de 
schapen: Ik ben gekomen, 
opdat zij leven zouden 
bezitten in overvloed.” 
 

 
 

Zondag 7 mei: 4e Zondag van Pasen. 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst ouders Pierre en Tiny 
Laemers-van Sambeek; jaardienst ouders 
Pierre Pluijmaekers en Mia Scheepers; 
jaardienst Guus Houben. 

 

Woensdag 10 mei:  
 

18.40 uur: Rozenkransgebed. 
 

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

 

 
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). 

 

 
 

Als je iets goeds ziet, 
geef dan een compliment. 

Als je iets fouts ziet, 
bied dan je hulp aan. 

 

Nelson Mandela 

 

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. 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 Communie-
viering, opgeluisterd door Thea Kollee 
troubadour 

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

viering 
Za. 13 mei 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door het 

GKC Hulsberg 
Za. 20 mei 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door het 

Gemengd Kerkkoor Schimmert 
Do. 25 mei Hemelvaart van de Heer 

10.15 uur Woord- en Communie-
viering 

 

 

Parochiekalender 
 
Za. 15 apr.      19.00 uur Paaswake  
  Gelegenheidskoor  
Zo. 16 apr.      Hoogfeest van Pasen  
Ma. 17 apr.     2e Paasdag 
Do. 20 apr.      19.00 uur H. Mis in kloosterkerk 

Wittem met aansluitend 
Vrijwilligersavond  

Za. 22 apr.      Ki-Wo-Di (kinderwoorddienst) met als 
thema ´Roeping‘ 

Ma. 1 mei       19.00 uur Opening mei-maand / 
rozenkransmaand bij wegkruis 
Churchillstraat/Irenestraat 

Do. 4 mei        20.00 uur Dodenherdenking bij 
zusterklooster in de Schoolstraat 

Vr. 5 mei         Communie aan de zieken 
Zo. 21 mei      Eerste H. Communie 
Do. 25 mei      Hemelvaart van de Heer 
                       11.00 uur Hoogmis 
Wo. 31 mei     18.15 uur Afsluiting mei-maand / 

rozenkransmaand bij wegkruis 
Churchillstraat/Irenestraat 

Zo. 4 juni         Hoogfeest van Pinksteren 
Ma. 5 juni        2e Pinksterdag 
                        11.00 uur Hoogmis 
Vr. 9 juni         Communie aan de zieken  
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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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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 

Drumband St. Rochus op zoek  
naar (oude) foto's 

 
Ieder jaar in december publiceert de Hulsbergse 
Drumband St. Rochus een originele kalender, met 
daarin foto's van vroegere jaren en recente(re) 
foto’s die zij huis aan huis verkoopt.  
Zoals gezegd, bevat deze kalender foto's van 
weleer, van het vroegere dorp Hulsberg, van 
bepaalde gebeurtenissen, van buurtverenigingen, 
ouderwetse feesten of evenementen, van bepaalde 
personen, etc. De laatste jaren staan ook steeds 
recentere foto's in de kalender, van 'slechts' enkele 
jaren geleden. De kalender werd ruim 30 jaar 
geleden voor het eerst uitgegeven en we willen 
deze traditie dan ook graag in stand houden. 
Daartoe zijn we steeds op zoek naar nieuwe 
aanwas van foto's. Dus beschikt u over (duidelijke) 
foto's van vroegere en recentere tijden, bepaalde 
gebeurtenissen of evenementen in Hulsberg, 
neemt u dan svp contact op met secretaris Ilona 
Dormans-Vleugels via 06-12450849 of via mail: 
info@sintrochushulsberg.nl  
 

Gewijzigde datum promsconcert 
(Netflixconcert) Drumband St. Rochus 

 
In eerdere berichtgeving lichtte Drumband St. 
Rochus alvast een tipje van de sluier op van het 
‘Netflixconcert’ dat zij op 4 november 2017 zou 
verzorgen. Een uniek ‘Promsconcert’ dat de 
Hulsbergse tamboers organiseren waarbij zij 
muziek uit bekende televisieseries en films ten 
gehore zullen brengen. Zoals gezegd, een mooi 
concert… het bleek echter ook een ‘mooie’ datum 
te zijn…. Want plotseling bleek dat er een dubbele 
boeking in het Gemeenschapshuis Hulsberg heeft 
plaatsgevonden, waardoor wij genoodzaakt zijn uit 
te wijken naar 2018. Het realiseren van dit sjieke 
concert op een ander tijdstip dit jaar (2017) is 
helaas niet haalbaar. Dus noteer de nieuwe 
datum: zaterdag 17 maart 2018.  
 
 

 
 

Koningsdag  
 
Vanaf 2016 organiseert KVW Hulsberg, alle oranje-
activiteiten in het kader van Koningsdag in de kern 
van Hulsberg. Ook dit jaar zullen we de kinderen 
op donderdag 27 april a.s. weer een sportief en 
uitdagend programma aanbieden… 

 
Het programma voor koningsdag 2017: 
  
- Zeskamp 13:00-18:00 uur; recreatiepark  
  ’t Hemelke. 
 
- Kinderdisco 18:30-20:30 uur, recreatiepark  
  ’t Hemelke. 
 
- Lampionnen-/fakkeltocht* 21:00-22:00 uur; 
recreatiepark ’t Hemelke. 
 
*Deelname is op eigen risico en enkel mogelijk 
onder toezicht van ouder(s) en/of verantwoor-
delijke(n). 
 
- Spetterende Vuurwerkshow 22:15 uur; 
voetbalveld SV Hulsberg 
  
We hopen wederom op een grote opkomst en op 
beter weer dan afgelopen jaar! 
Wilt u ons ook steunen, dan kan dat via de 
sponsorblikken te vinden bij o.a. de supermarkt, de 
bakker en de slager in Hulsberg. Daarnaast is onze 
prachtige “koningsdag-vlag” te koop. Wilt u dit jaar 
deze vlag aan uw gevel hangen stuur dan even 
een e-mail naar oranjecomite@kvwhulsberg.nl of 
benader ons via Facebook. 
Voor meer informatie m.b.t. onze activiteiten 
verwijzen wij u graag naar onze website 
www.kvwhulsberg.nl  
 
 

 

Dansen in 
gemeenschapshuis 
de Lange Berg 
 
 
 

Op zondagmiddag 21 mei van 14.30 uur tot 17.30 
uur kunt u weer komen dansen in het 
gemeenschapshuis.  
Deze middag is een gezellige en goed bezochte 
middag voor iedereen die van dansen en 
gezelligheid houdt. Jong of oud, single of al jaren 
gelukkig getrouwd. Iedereen is welkom.  
 

Vooraankondiging After Summer Party 
 
Noteer alvast 23 september een “After Summer 
Party” in jullie agenda. Tijdens deze avond zullen 
verschillende DJ's de muziek verzorgen. Hierdoor 
kun je genieten van verschillende genres en zal er 
een grote variatie zijn. Deze avond zit vol leuke 
after summer belevingen. Volg facebook voor meer 
informatie. 

mailto:info@sintrochushulsberg.nl
mailto:oranjecomite@kvwhulsberg.nl
http://www.kvwhulsberg.nl/
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creatuurtje 

 

              beelden in brons en  

              keramiek   

                       en nog veel      

              meer…………… 

 

Atelier Creatuurtje: 

hét adres voor creatief bezig zijn 

voor jong en oud!  

De mogelijkheden zijn veelzijdig en 

bestaan uit o.a. handgevormde 

beelden van keramiek of brons, 

beelden vervaardigd met powertex 

(een textielversteviger ook geschikt 

voor buiten), werken met mergel en 

speksteen, mozaïek, glasfusing en 

vilten.  

Op zoek naar een gezellige 

tijdsbesteding  (op een 

rolstoeltoegankelijke locatie)? 

Of gewoon voor een kopje koffie/thee 

en wat contact? 

Voor meer informatie: 

 

Myriam Deurenberg  

Tel. 045 4052254 - 0655555326 

deure034@planet.nl / 

www.creatuurtje.nl  
 

 
 

 
 

http://www.creatuurtje.nl/
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Oproep  
 
 

We zoeken nog mensen die tegen vergoeding willen 
en kunnen ondersteunen tijdens activiteiten in het 
gemeenschapshuis. Met name bar- en kelner 
werkzaamheden. Ben je geïnteresseerd stuur een 
berichtje via Facebook of naar 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com  
We horen graag van je. 

 

Opbrengst Collecte Reumafonds  
 
De collectanten van het Reumafonds hebben dit jaar 
in Hulsberg € 913,- opgehaald. Zij waren op pad in de 
week van13 t/m 18 maart om geld in te zamelen voor 
dit fonds waarvoor hartelijk dank. 
 
We zoeken nog steeds collectanten voor enkele 
wijken in Hulsberg o.a. in Aalbeek. Wie volgend jaar 
mee wil doen kan contact opnemen met de heer 
Hans Laheij tel. 045-4052362. 
De collecte is volgend jaar in de week van 19 t/m 24 
maart 2018. 
 

 

 
Vormelingen 2017 

 
Op zaterdag 18 maart jl. kregen 17 jongeren het H. Vormsel in onze kerk toegediend door bisschop Frans 
Wiertz. Van harte Gefeliciteerd. 
 

 
Dank voor de foto aan Ronald Jaspers, Paradog Webdesign & Photography.  
Om de foto in kleur en in detail te bekijken verwijzen we naar onze parochie-website www.h-clemens.nl waar 
de Clemens-Klok in kleur is opgenomen. 

   

http://www.h-clemens.nl/
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De paashaas die niet kon tellen.......... 
 
"Oh, ik moet opschieten," 
Pluim rent heen en weer, 
tussen de eieren die hij al 
geverfd heeft en de eieren 
die nog helemaal wit zijn. 
Hij telt ze, maar raakt 
steeds in de war. 
"Eenendertig, twee en 
dertig ehh zes en dertig, 
nee dat was fout, hoe moet 
dat nu. Op de hazenschool 

was Pluim ook al niet goed in tellen. Meester Lang 
oor had hem al vaak gezegd. "Pluim, pluim, zo kan 
dat niet hoor, als jij straks een echte goeie 
paashaas wilt worden, moet je toch de eieren 
kunnen tellen!!!" Oh, had hij toch maar beter 
opgelet op de hazen school, dan zou het nu beter 
gaan." De tranen drupten uit zijn hazen oogjes, 
snif, snif, "Ik kan niet tellen". 
Nog maar eens opnieuw, Tot dertig ging alles 
goed, maar dan raakte hij weer helemaal in de war. 
Pluim ging zitten midden tussen de eieren in het 
gras, hij was zo verdrietig, de tranen stroomden 
over zijn hazen wangetjes en alle geverfde eieren 
werden nat van zijn tranen zodat de verf vlekte en 
Pluim nog harder begon te huilen. "Ohh kijk nou 
toch, nu zijn m'n eieren ook nog gevlekt. Oh, Oh, 
het komt niet op tijd af". 

 
Liesje en Mark waren in de tuin aan 
het spelen, achter de tuin, was een 
groot weiland met gras wat nodig 
gemaaid moest worden, het gras 
stond al heel hoog, je kon er goed 
verstoppertje in spelen. Als je plat op 
je buik lag kon niemand je zien. "Hé 
Liesje zullen we gaan spelen op het 
grote land?" zei Mark. Zo noemden 

ze het weiland achter de tuin altijd. "Ja leuk, dan 
kruipen we door het gras en dan kan niemand ons 
zien." Mark had nog een idee, " ik ga koekjes en 
limonade vragen aan Mamma, dan kunnen we 
picknicken." " Ja dan haal ik het grote kleed.".  
Samen gingen ze op pad, door het hoge gras, ze 
hadden koekjes, limonade en het grote kleed mee 
genomen, nu nog een mooi plekje waar ze konden 
gaan zitten. 
 
"Oh, oh, snif, snif," "Sst. Hoorde jij dat ook?" Mark 
ging recht op staan, maar zag niets, ook Liesje had 
het gehoord, maar zag ook niets. 
"Ik kan het niet, had ik maar beter opgelet Oh, het 
komt niet op tijd klaar!!"  

Nu hoorden ze het toch wel heel duidelijk. "Er heeft 
iemand verdriet, ik hoor iemand huilen" zei Liesje. 
Heel voorzichtig liepen ze de kant op waar het 
geluid vandaan kwam. "Oh, kijk," Mark stond 
gebukt tussen het gras en beiden zagen ze het 
kleine haasje huilend tussen de eieren zitten in het 
hoge gras.  
Pluim begon nog harder te huilen, "Ook dat nog, 
jullie mogen dat helemaal niet zien. Pas als de 
eieren geverfd en verstopt zijn, snif, snif, mogen 
jullie ze zoeken, oh, oh, nou gaat alles mis. Ik ben 
geen goeie paashaas, meester Langoor heeft het 
al gezegd."  
"Stil nou maar," zei Liesje, "misschien kunnen we je 
helpen, we zullen niets tegen pappa en mamma 
zeggen, kom waar kunnen we je mee helpen?" 
"Zouden jullie dat willen doen?" Pluim veegde de 
tranen van zijn hazensnoetje en vertelde dat hij niet 
goed opgelet had op de hazenschool en dat hij niet 
goed kon tellen.  
IJverig begon Liesje te tellen 40 eieren voor de 
mensen die woonden op nummer 3 want die 
hadden wel 8 kinderen. Mark deed ze in een 
mandje en verstopte ze een voor een op het juiste 
adres. Op nummer 4 woonden 4 kinderen, dus 
daar moesten 20 eieren verstopt worden, zo gingen 
ze nog een hele tijd door, tot de hele straat 
voorzien was van eieren. 
Pluim deed zijn best alle eieren mooi te verven en 
zo kwam toch alles goed.  
 

Mark vond dat 
Pluim de 
eieren moest 
verstoppen op 
het adres 
waar ze zelf 
wonen.  
Dat deed 
Pluim maar al 
te graag.  
 

Dank jullie wel dat jullie mij zo goed geholpen 
hebben.  
 
Mark en Liesje gingen vlug terug naar huis. Ze 
vertelden niets aan hun Pappa en Mamma, maar 
keken elkaar geheimzinnig aan en lachten.  
"Wat is er toch", zei mamma.  
"Morgen is het Pasen. Gaan we dan 
eieren zoeken in de tuin?" zei Mark.  
"Nou ik weet niet of de Paashaas eieren 
komt verstoppen hoor." Zei mamma.  
Liesje en Mark keken elkaar aan en lachten. 
"Vast wel” zeiden ze beiden.  

 
Bron: KidsFlevoland
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Klooster Wittem 
 
Het klooster te Wittem trekt jaarlijks zo’n 150.000 
bezoekers waarvan velen uit de omgeving. Een 
goede kans dus dat u er al eens geweest bent.  

 
Het gebouw geeft niet de indruk van een hoge 
ouderdom, maar het heeft een oudere voorganger 
gehad en de naam Wittem is al oeroud. Wittem 
betekent waarschijnlijk zoiets als boshuis en de 
naam komt al voor in een schenkingsakte uit 1125. 
Toen werd het vrije erfgoed Witham door Guda, 
weduwe van Thiebald van ‘Gravenvoeren, 
geschonken aan  de St Jacobsabdij te Luik. Na wat 
wisselingen van eigenaars werd het in 1722 gekocht 
door Rijksgraaf Ferdinand Adolf van Plettenberg  
(1690 – 1737), een hoge functionaris van de 
machtige bisschoppen van Munster en Keulen. Hij 
treft er een vervallen kasteel aan dat niet te 
bewonen is. Als reactie op het opkomende 
protestantisme in deze streek laat hij een klooster 
bouwen met kapel en een vleugel waar hij zelf gaat 
wonen.  
Uit de omgeving van Keulen laat hij Capucijner 
monniken komen die het klooster gaan bewonen en 
de zielzorg op zich nemen. Er wordt een barok 
gebouw neergezet door de toen zeer bekende 
architect Schlaun. Hiervan is niet veel meer over. 
Het torentje op het dak en een stukje muur naast de 
huidige hoofdingang is alles.  
Kerkpatroon wordt de H. Johannes Nepomuk, een 
Tsjechische heilige die hier vrijwel onbekend is maar 
in Duitsland des te meer. Johannes Nepomuk wordt 
brugheilige genoemd. In Duitsland en Tsjechië staat 
zijn beeld vaak op of bij een brug. In Praag, waar hij 
abt was, is hij in 1393 door koning Wenceslaus IV 
van de Karelsbrug in de rivier de Moldau gegooid 
omdat hij het biechtgeheim niet wilde schenden. 
Wenceslaus vertrouwde zijn vrouw niet en wilde 
weten wat zij gebiecht had.  
De redemptoristen hebben hier later hun eigen 
stichter de H. Alfonsus de Liguori als kerkpatroon 
aan toegevoegd. De kerkwijding is in 1733, maar het 
klooster wordt door de Fransen onder Napoleon 
opgeheven. Het raakt in verval tot bisschop van 
Bommel van Luik op Rolduc een retraite houdt 

waarvoor hij ook Redemptoristen uitnodigt. Mede 
door toedoen van de deken van Gulpen vinden die 
in Wittem het leegstaande klooster dat ze goed 
kunnen gebruiken om hun overvolle klooster in St. 
Truiden te ontlasten.  
In 1840 wordt het klooster wettig erkend door koning 
Willem II en tot 1882 dient het als centraal studiehuis 
met veel buitenlandse studenten. Eén van de 
bekendste studenten is de latere kardinaal van 
Rossem (de eerste Nederlandse kardinaal na de 
Reformatie). Diens praalgraf van Carrara-marmer 
bevindt zich in de (oude) kloosterkerk.  
Van Rossem laat in 1882 het oude klooster afbreken 
om meer ruimte te kunnen maken voor de enorme 
toeloop van studenten. Van de oude Barokgevel is 
de beeldengroep met Johannes Nepomuk binnen 
neergezet en het ingemetselde familiewapen van de 
van Plettenbergs ingemetseld in een buitenmuur. In 
1938 wordt nog een keer uitgebreid naar achteren.  
Onder de oude kerk ligt de crypte die van buitenaf 
toegankelijk is via een groene stalen deur die naar 
een kelder leidt. (Er is een lichtschakelaar, maar doe 
bij het verlaten het licht uit). In de crypte is een 
aantal Redemptoristen bijgezet maar in één van de 
nissen bovenin bevinden zich de resten van een 
aantal Capucijnen die ooit uit hun nissen zijn 
gehaald en bij elkaar gelegd om ruimte te maken. In 
de muur van de crypte bevindt zich een kleine nis 
met een venster ervoor. Daarin zit in een soort 
snoeptrommel het hart van Ferdinand van 
Plettenberg. De rest van hem is begraven in Wenen.  
In de kerk bevindt zich een aantal kunstwerken, 
waaronder een grote gewelfschildering van Charles 
Eyck uit 1939. Die is meteen te herkennen aan de 
kleuren (veel bruin en blauw) en de tekststroken die 
wapperen als vlaggen.  
Het klooster heeft nog twee kapellen. Een ronde 
kapel in Classicistische stijl, (net als de kerk) 
toegewijd aan Maria, moeder van Altijddurende 
Bijstand en de Gerarduskapel (ook Classicistisch). 
St Gerardus Majella is dus niet de stichter van de 
Redemptoristen maar wel één van de eerste 
ordeleden. Zijn heiligverklaring en verering heeft hij 
te danken aan zijn godvruchtig en hulpvaardig maar 
korte leven voor zieken en hulpbehoevenden. 
Halverwege de twintigste eeuw heeft men een 
nieuwe pelgrimskapel laten bouwen. In deze kerk 
bevindt zich een herdenkingsplaquette van Petrus 
Donders, een Redemptorist uit de 19e eeuw die 45 
jaar missionaris was in Suriname en daar voor de 
melaatsen zorgde. Hiervoor is hij later zalig 
verklaard.  
Zo is er naast het klooster een complex van vier 
kerken en kapellen ontstaan.  
 

Wim Brouns 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIqkgsGWhMkCFUbTDgodBu8MNg&url=http://tvvalkenburg.tv/nieuws/feestelijke-octaafweek-wacht-klooster-wittem/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNFSE6JWRXddQFnMKmVvG27IqCV2Cg&ust=1447187162547183
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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 13 mei 2017 t/m 9 juni 2017) 
moeten kopij voor de redactie en advertenties 
uiterlijk op 25 april 2017 via email worden 
aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk  
2 mei 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

