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

7e jaargang nr. 5                                                            13 mei 2017 – 9 juni 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

PAUS FRANCISCUS OP VREDESMISSIE IN EGYPTE 
 
Vrijdag 27 en zaterdag 28 april bezocht Paus Franciscus Egypte als pelgrim van de vrede en de verzoening. 
De reis wordt gezien als een voorname stap in het verbeteren van de interreligieuze dialoog. Paus Franciscus 
verbleef beide dagen in Cairo. In de Egyptische hoofdstad ontmoette Franciscus de burgerlijke autoriteiten en 
de vertegenwoordigers van de katholieke en orthodoxe koptische Kerken, evenals die van de islamitische 
gemeenschap. 
Deze Pausreis roept herinneringen op aan een eerdere 
ontmoeting tussen Franciscus van Assisi en de sultan, in 1219 
eveneens in Egypte. Hij zag toen kans bij de sultan, Melek el-
Kamil, te komen en met hem te spreken. De sultan werd niet 
bekeerd tot het Christendom, maar tijdgenoten beschrijven wel dat 
el-Kamil na zijn gesprek met Franciscus veranderd is. Het was 
een unieke gebeurtenis. Franciscus bracht een boodschap van 
vrede te midden van het strijdgewoel. Deze ontmoeting is 
uitgebeeld in de mozaïek op de bijgaande foto. 
 

Nu vele eeuwen later, dit langverwachte bezoek van Paus 
Franciscus aan Egypte. Men vreesde voor zijn veiligheid. Maar de 
Paus laat zich niet gauw tegenhouden, in tegendeel, hij probeert 
juist contact te leggen en dialoog te voeren en tijdens dit bezoek ook met de autoriteiten van de islam. Vorig 
jaar mei werden de betrekkingen met het Vaticaan weer aangehaald en ontving Franciscus in het Vaticaan de 
groot-imam Achmed al-Tayeb. 
Met zijn recente bezoek aan Egypte drukt Paus Franciscus zijn solidariteit uit met de vervolgde christenen in 
Egypte en middels dit bezoek ook de verbondenheid tussen alle christenen in het Midden-Oosten.  

Ja, hij weet heel goed wat er onlangs gebeurd is op 
Palmzondag, toen door bomaanslagen op overvolle 
kerken 44 doden vielen en meer dan honderd gewonden, 
en toch schortte hij de reis niet op, integendeel. We weten 
inmiddels dat de Paus zich het liefst verplaatst in een 
normale auto en voor zijn rondgangen gebruik maakt van 
een open voertuig, zodat hij zich tussen de mensen kan 
begeven en hen het liefst allen wil aanraken. Zo ook 
tijdens zijn reis in Egypte. 
Laten we bidden voor positieve resultaten van de 
Pausreis en de vrede in het Midden-Oosten.  
        

            kapelaan Jan Geilen 

 Vrijwilligersavond in Wittem 

 Opluistering uitvaarten 

 Week van de Nederlandse Missionarissen 

  

  

 Oproep werkgroep Processiecomité 

 Taptoe St. Rochus Houthem  16 juni  

 Paasviering Basisschool 
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Parochieberichten 
 

Doopsels 
 

 
 
Op 22 april werd Fem Gijzen gedoopt. Fem werd 
geboren op 8 augustus 2016. Zij is een dochter van 
Jos Gijzen en Tamara Strouken. Zij wonen Achter 
de Heggen.  
 

 
 
Op 23 april werd Ryder Lousberg gedoopt. Ryder 
werd geboren op 17 maart 2017. Hij is een zoon 
van Roger Lousberg en Nicolle Petri. Zij wonen in 
de Dr. Poelsstraat. 

 
Overledenen 

 
Op 10 april is op 60-
jarige leeftijd Marie-
Louise Crutzen-
Seerden wonende 
aan de Unostraat 
overleden.  
De avondwake in 
onze kerk heeft op 

vrijdag 14 april plaatsgevonden, waarna op 
zaterdag 15 april de crematieplechtigheid. De 
zeswekendienst is op zaterdag 27 mei om 19.00 
uur. 

 

Mededelingen kerkbestuur 
 

Vrijwilligersavond in Wittem 
 

Op donderdag 20 april jl. heeft weer onze jaarlijkse 
vrijwilligersavond plaats gevonden. Dit jaar zijn we 
daarvoor naar klooster Wittem getogen. We zijn 
begonnen met een H. Mis uit dankbaarheid in de 
oude kloosterkerk, waarin onze beide kapelaans 
voorgingen en iedereen bedankten voor hun inzet 
voor onze parochie op velerlei gebied. Aansluitend 
was er tijd om de kloosterboekwinkel van deze 
“pleisterplaats voor de ziel” te bezoeken, voordat 
iedereen in de refter een lekkere kop koffie kreeg 
aangeboden, versierd met een overheerlijke 
bonbon (waar ons kerkbestuurslid Léon voor 
gezorgd had).  

 
Daarna werd de hele groep van 86 personen 
opgedeeld in 3 kleinere groepen, om met een 
deskundige, ook vrijwillige, gids de “highlights” van 
het klooster te bezoeken. Ook deze monumenten 
uit het Rijke Roomse leven kunnen niet in stand 
gehouden worden zonder de helpende handen (en 
hoofden) van vrijwilligers. Hierna volgde de 
gezellige nazit met een natje en een droogje 
(waarvoor de leerlingen van ons kerkbestuurslid 
Marjo gezorgd hadden). Deze nazit werd op 2 
momenten onderbroken: 
 
- Onze pastoor/administrator deken Schreurs 
bedankte ook alle aanwezigen en bood de parochie 
een cadeau aan, in de vorm van een naslagwerk 
m.b.t. doopsels, huwelijken en overlijdens in de 
periode van 1617-1821 van de R.K. Parochie van 
de H. Jacobus de Meerdere te Hulsberg. Deze 
naam hadden wij nog nooit gehoord. Misschien iets 
voor de historici onder ons, om dit eens uit te 
zoeken.  
(Vervolg op pag. 4) 
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Vrijwilligersavond in Wittem 
(Vervolg van pag. 3) 

 
 

- Ook de paaskaars van 2016 zocht nog een nieuw 
thuis. We denken dit gevonden te hebben bij 
Gonnie Sieben, die al vele jaren onze 
communicanten naar hun 1e H. Communie 
begeleidt.  

 
De kaars werd haar overhandigd door Peter 
Dekkers in zijn hoedanigheid als vicevoorzitter van 
ons kerkbestuur. Gonnie bedankt voor je 
jarenlange inzet. 
 
Uitgaande van de reacties van de aanwezigen, 
mogen we terugkijken op een zeer geslaagde 
vrijwilligersavond. Ook in de toekomst hopen we 
weer op onze vrijwilligers te kunnen rekenen. 
Diverse werkgroepen zijn nog op zoek naar 
versterking, zoals, onderhoud kerkhof rond de kerk, 
acolieten, misdienaars, kosters, bouwkundig 
onderhoud, HiP etc.. Schroom niet om contact met 
ons op te nemen via telefoon (045-4059244) of 
mail (info@h-clemens.nl ). 
 
 

Afsluiting rozenkransmaand 
 

Het is inmiddels een traditie geworden. 1 Mei zijn 
we de meimaand/Rozenkransmaand/ Mariamaand 
begonnen aan het wegkruis op de hoek van de 
Churchillstraat/Irenestraat; op woensdag 31 mei 
a.s. wordt deze op dezelfde plek ook weer 
afgesloten en wel om 18.15 uur. Ook dan hopen 
we weer, dat een redelijk aantal mensen een 
Rozenhoedje komt bidden, voor de problemen in 
de wereld, in onze geloofsgemeenschap en de 
eigen problemen waar wij ons zorgen over maken. 
Na het rozenkransgebed gaan we naar de kerk, 
waar om 19.00 uur de avondmis is. Na deze H. Mis 
wordt u getrakteerd op koffie met iets lekkers. 

Opluistering uitvaarten in onze parochie 
 
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat Dameskoor 
Laudate, versterkt met een 6-tal dames van het 
GKC, langzaam maar zeker qua ledenaantal flink 
achteruit is gegaan. Zozeer zelfs dat het 
voortbestaan in gevaar komt.  
 
Het bestuur van Laudate heeft bij het kerkbestuur 
haar bezorgdheid hierover geuit en gevraagd om 
mee te denken over een mogelijke oplossing, zodat 
de uitvaarten in onze parochie toch op een 
waardige manier opgeluisterd kunnen worden. 
Wij denken als volgt, na overleg met het bestuur 
van het GKC, een oplossing gevonden te hebben.  
 
Wat houdt deze oplossing concreet in: 
 

 Laudate wordt bestuurlijk ondergebracht bij het 

GKC. 

 Dhr. Ed Coenen blijft dirigent/organist van 

Laudate 

 Er worden ook mannelijke leden toegelaten 

 Er wordt enkel nog eenstemmig gezongen 

 Repetities vinden ca. 1x per maand op 

woensdag plaats in zaal Op de Trepkes van 

18.45-19.45 uur 

 Uit de leden wordt een contactpersoon 

gekozen, die de contacten onderhoudt met het 

bestuur van het GKC en het kerkbestuur 

 Er wordt geen contributie geheven 

 Op gezette tijden worden sfeerverhogende 

activiteiten georganiseerd 

 
Voelt u zich ook (mede)verantwoordelijk voor een 
waardige opluistering van uitvaarten in onze 
parochie, dan kunt u zich als lid aanmelden bij 
Peter Dekkers (4051935) of Jeu Ritzen (4059244) 
of via het mailadres van onze parochie 
info@h-clemens.nl. 
 
 

Grote Kerkpoets vóór Pinksteren 
 
 
De grote kerkpoets vóór Pinksteren vindt dit jaar 
plaats op dinsdag 30 en woensdag 31 mei a.s.  
Vele handen maken licht werk. Dus wie wil komen 
helpen is vanaf 9.00 uur van harte welkom. Voor 
koffie en vla wordt weer gezorgd.  
Beleefd uitnodigend,  

 
Ons Kerkbestuur 

 

  

mailto:info@h-clemens.nl
mailto:info@h-clemens.nl
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Werkgroepen en koren 
 

 

Waar Hulsberg groot in is 
 
De opbrengst van de sponsorloop was dit jaar ruim 
€ 3700,-.  Fantastisch, zoveel geld hebben we nog 
nooit vergaard. 
De opbrengst van de vastenactie was ruim € 2700,- 
Ook dat is geweldig. 
 
Aan alle gulle gevers heel hartelijk dank:  
- Zowel aan de mensen die de sponsorloop hebben 
gesteund, waarvan de opbrengst is bestemd voor 
Annai home,  
- als aan degenen die hebben bijgedragen aan de 
vastenactie, waarvan de opbrengst is bestemd voor 
Mary’s middle school.  
 
Beide instellingen zijn gevestigd in India, in het 
gebied waar kapelaan Amal vandaan komt. Hij zal 
er zorg voor dragen, dat het geld goed besteed 
wordt.  
Tevens een woord van dank aan de 
communicantjes en hun ouders die ons ook dit jaar 
weer geholpen hebben met het ophalen van de 
vastenzakjes en natuurlijk ook aan de andere 
collectanten. We kunnen niet zonder jullie hulp. 
 

Werkgroep Humisa 
 

De week van de Nederlandse Missionaris  
Kerkdeurcollecte Pinksterweekend: 3 en 4 juni 

 
Geloven in de ander - samen werken aan een 
andere wereld 
Met hart en ziel zetten missionair werkers zich in 
voor de ander. Ze zijn solidair met arme en 
uitgesloten mensen en blijven als anderen gaan. Zij 
leven samen met hen en staan naast de ander. Dit 
geeft de ander kracht en moed de eigen 
levensomstandigheden te veranderen. 
Geloven in de kracht van de ander. Dat doet father 
Nol Verhoeven, Mill Hill missionaris in Kameroen 
en Ellen Schouten, missionair werker in Venezuela. 
Zij werken vanuit het vertrouwen in hun contact met 
bijvoorbeeld jongeren of tijdens de strijd om de 
dagelijkse middelen van bestaan. 
 
Wees solidair! 
Ellen en father Nol, en met hen honderden 
missionair werkers en missionarissen, staan 
kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede 
en onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van 
betrokken mensen in Nederland maken zij een 
verschil voor de mensen met wie zij hun leven 
delen.  
Wilt u bijdragen aan hun werk?  

Steun de Week Nederlandse Missionaris (WNM) 
met een gift op: 
IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 of steun de 
kerkdeurcollecte in onze parochie in het 
pinksterweekend. Alvast heel hartelijk dank. 
 

Werkgroep Humisa. 
 

Oproep werkgroep Processiecomité 
 
Op zondag 25 juni 2017 zal weer de jaarlijkse 
sacramentsprocessie plaatsvinden. De leden van 
de werkgroep willen ook nu weer zorg dragen voor 
een goed verloop van deze activiteit binnen onze 
parochiegemeenschap, hopelijk bij stralend weer.  

 
In de planning staat een processie-route die via de 
buurt Raadhuisstraat leidt naar het Zorgcentrum 
Panhuys, waar de open-lucht-viering zal 
plaatsvinden. Daarna zal op de gebruikelijke wijze 
worden teruggegaan naar onze parochiekerk. 
In de voorbereiding van de sacramentsprocessie 
zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die 
willen meehelpen, met name voor het opbouwen 
van de benodigdheden voor de open-lucht-viering.  
Ook bij deze activiteit geldt weer het vrijwilligers-
motto: „Vele handen maken licht werk!“.  

 
Wilt u ons daarbij meehelpen, dan ontvangen we 
graag uw berichtje via processie@h-clemens.nl 
zodat we contact met u kunnen opnemen. 

mailto:processie@h-clemens.nl
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Diensten en misintenties 
 
 

Zaterdag 13 mei: Vooravond  
5e Zondag van Pasen. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Gerardine Starmans; jaardienst 
ouders Mommers-Crutsen; 1e jaardienst Mia 
Austen- Haagmans; zielendienst Mathieu 
Hermans; Harry Otten (namens bewoners 
Unostraat).  

 
 
 
Geloven in Jezus, de weg,  
de waarheid en het leven 
 
 
 

 

Zondag 14 mei:  
5e Zondag van Pasen. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; Jan Schiffelers en Tineke 
Offermans; 1e jaardienst Funs Eijkenboom;  
9e jaardienst Jenny Pluijmaekers-Limpens; 
Leny Slangen-Bruls (vanwege Moederdag). 

 

Woensdag 17 mei:  
 

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

Overledenen familie Van der Broeck;  
Thei Meijers; uit dankbaarheid. 

 

Zaterdag 20 mei: Vooravond  
6e Zondag van Pasen. 
 

12.30 uur: Doopviering Senn Bouwens. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Marcel Koonen en opa Koonen.  
 
 
 
Ontvankelijk zijn  
voor de Heilige Geest 
 
 

 

Zondag 21 mei: 6e Zondag van Pasen / 
Eerste Heilige Communie.  
 

 

10.45 uur: Afhalen communicantjes door  
kon. fanfare St. Clemens.  

11.00 uur: Hoogmis met viering  
Eerste Heilige Communie. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; Opa Jo Gijzen en peetoom  
Math Huijts (van Meike) 

 

Woensdag 24 mei: 
 

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

Overledenen familie Van der Broeck; Tiny 
Rouwet-Limpens (vanwege verjaardag); 
zielendienst Elly Dormans-Hendriks; Thei 
Meijers, Lei en Piet Leenders; overleden 
ouders Van Kempen-Claessens en uit 
dankbaarheid. 

 

Donderdag 25 mei: Hoogfeest 
Hemelvaart van de Heer.  
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het  
Gregoriaans Koor.  
Zielendienst Harry Otten. 

 
 

Zaterdag 27 mei: Vooravond  
7e Zondag van Pasen. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Hubert Damoiseaux en Elisabeth 
Daemen; zeswekendienst Marie-Louise 
Crutzen-Seerden. 

 
 
Jezus bidt tot  
God de Vader 
 
 

 

Zondag 28 mei: 7e Zondag van Pasen.  
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; Guus Huntjens en Philomena 
Huntjens-Lemmerling; jaardienst ouders 
Rouwette-Souren, Paul Souren en overleden 
familie; overledenen familie Kengen-
Kerckhoffs. 

 

Woensdag 31 mei:  
 

18.15uur: Afsluiting meimaand, ter ere van de H. 
Maagd Maria, met rozenkransgebed bij 
wegkruis op de hoek Churchillstraat / 
Irenestraat. 

 

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

 

Vrijdag 2 juni: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken. 
 

Zaterdag 3 juni: Vooravond  
Hoogfeest van Pinksteren. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Jules en Marianne Dortu-
Hoefnagels; overleden ouders Jozef Dritty 
en Anna Dritty-Geurts, overleden ouders 
Frans Spierts en Anna Spierts-Trijbels, 
overleden ouders Guillaume Bastings en 
Elisabeth Bastings-Duits.
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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 
 
 

 
Jezus sprak tot zijn leerlingen:  
 
“Vrede zij u. Ontvangt de Heilige 
Geest”. 
 

Zondag 4 juni:  
Hoogfeest van Pinksteren.  
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst ouders Frissen-
Haagmans; Jeanny Hofland. 

 

Maandag 5 juni:  
2e Pinksterdag 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
 Voor de parochie en tot intentie van de  
 zieken. 
 
 

Woensdag 7 juni:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overleden echtgenoten Jules Kengen en 
Tila Gielen en ouders; overledenen familie 
Van der Broeck; Hannie Gales-Benden 
(vanwege verjaardag) en jaardienst voor 
Antoon Gales; Jo Janssen; Thei Meijers 
(vanwege verjaardag). 
 

 

 

 
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). 
 

 

 

Parochiekalender 
 

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 
Zo. 25 juni Sacramentsprocessie 

Woord van de redactie 
 

Op dinsdag  26 april jl. 
vond de jaarlijkse 
lintjesregen plaats rondom 
Koningsdag. Drie 
inwoners van Hulsberg 
kregen een Koninklijke 

Onderscheiding uitgereikt door Burgemeester 
Désirée Schmalschläger:  
Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden 
benoemd mevr. Paula Voncken-Peussens en mevr. 
Maria van de Weijer. De heer Ger Houben is 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Aan alle drie onze hartelijke gelukwensen met deze 
Koninklijke Onderscheiding die zij ontvingen als 
blijk van waardering voor hun jarenlange inzet als 
vrijwilliger op diverse terreinen.  
Van Harte Proficiat!  

De redactie 
 

 

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. 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 

Za. 3 juni Hoogfeest van Pinksteren  
16.00 uur Hoogmis 

Zo. 4 juni Geen viering 
Ma. 5 juni  2e Pinksterdag 

10.15 uur Woord- en Communie-
viering opgeluisterd door het Mozart 
Ensemble 

Di. 6 juni Geen H. Mis 
Do. 8 juni 10.15 uur Woord- en Communie-

viering 
Za. 24 juni  16.00 uur Hoogmis Herdenkings- 

dienst overleden bewoners, opge-
luisterd door de Bongardzangers.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn_8reyazMAhXEWxQKHbb_BFgQjRwIBw&url=http://www.eindhoven.nl/stad.htm&psig=AFQjCNEnm4iz-smQgBb6U8aaThVe8krmOQ&ust=1461769427996515
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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 
 

 

4 Jeugdleden fanfare St. Caecilia geslaagd! 
 
Vier jeugdleden van Kon. Fanfare St. Caecilia zijn 
geslaagd voor hun praktijkexamens bij  
muziekschool Cumulus in Maastricht.  
-  Veerle en Kasper Moonen slaagden voor het  
C-diploma met als gemiddeld cijfer een 8, 
- Dion Broers slaagde voor het B-diploma met 
gemiddeld een 9 met Lof 
- en slagwerker Marijn de Keyser is voor het 
praktijkexamen A geslaagd met gemiddeld een 7,5.   
Allen van harte gefeliciteerd.  
 

Drumband St. Rochus, Hulsberg 
neemt deel aan unieke Taptoe in Houthem 

 
Op vrijdag 16 juni a.s. organiseert het klaroenkorps 
van de Houthemse schutterij St. Martinus een 
taptoe in de unieke entourage van kasteel Chateau 
St. Gerlach. Ook Drumband St. Rochus zal 
deelnemen aan deze taptoe, waaraan diverse 
drumbands, slagwerkgroepen, jachthoorn- en 
klaroenkorpsen én WMC toppers hun mars- en 
showfiguren op eigen muziek uitvoeren.  
De Taptoe wordt om 19.30 uur geopend, waarna 
de Hulsbergse tamboers om 19.40 uur het spits 
mogen afbijten. Nadat alle korpsen aan de beurt 
zijn geweest, vindt om 22.30 uur de finale plaats 
met een gemeenschappelijk optreden van alle 
deelnemende korpsen op het taptoeveld.  
Het belooft wederom een mooi spektakel te worden 
en Drumband St. Rochus zal zich dan ook met trots 
presenteren aan een breed publiek middels een 
mooie show en exercitie met verrassende effecten.  
Toegangskaarten zijn vanaf half mei verkrijgbaar 
en zijn te koop via de VVV kantoren en VVV 
website en via de website 
www.schutterijhouthem.nl .   
 

Drumbandfestival in Hoensbroek 
 
Op zondag 18 juni neemt Drumband St. Rochus 
deel aan een drumbandfestival in Hoensbroek. Net 
zoals St. Rochus, viert ook Drumband Marijke dit 
jaar haar 60-jarig jubileumfeest. In dit kader 
organiseert zij een groot festival. Dit festival vindt 
plaats in en rondom hun verenigingslokaal het Multi 
Functioneel Centrum aan de Prinsenstraat 12 in 
Hoensbroek  
Om 14.00u vertrekt een optocht door de 
Hoensbroekse straten. Omstreeks 16.00u zal de 
Drumband een publieksvriendelijk concert 
verzorgen dat beoordeeld wordt door een 
deskundige jury.  

WMC on Tour 
 
De zomer van 2017 staat in het teken van het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Naast alle 
muziekwedstrijden- concerten en shows in 
Kerkrade, zullen er ook concerten worden gegeven 
buiten Kerkrade. Woensdagavond 19 juli kunt u 
alvast in de agenda noteren, want dan zal Fanfare 
St. Clemens Arensgenhout het podium van het 
Openluchttheater in Valkenburg betreden. In het 
kader van “WMC on tour” zullen zij samen 
concerteren met het internationaal gerenommeerde 
jeugdorkest “ Simón Bolívar Youth Symphonic 
Band" uit Venezuela , onder leiding van Sergio 
Rosales. Dit beloofd een fantastische avond te 
worden! Tickets voor deze bijzondere concert 
avond zijn nu al te verkrijgen via 
www.openluchttheater-valkenburg.nl en gaan 
binnenkort ook in de verkoop via www.wmc.nl. 
 
 

Open dag 20 mei a.s. bij ‘Elk Kind telt mee’ 
van 11.00 uur tot 14.00 uur 

 

De stichting ‘Elk Kind telt mee’ 
bestaat inmiddels ruim 6 jaar.  
Vanuit ons pand aan de 
Stationsstraat 18 te Nuth, 
werken wij nu anderhalf jaar. 
Onze stichting zet zich in voor  
kinderen van ouders met een 
kleinere beurs. De kinderen, 

begeleid door hun ouder(s),  kunnen bij onze 
stichting mooie en hippe kleren uitzoeken. Immers, 
hoe fijn is het niet als zij ook goed gekleed zijn, op 
school, of tijdens het sporten? 
Het pand is normaal gesproken alleen toegankelijk 
voor onze cliënten. Tijdens de open dag, willen wij 
graag aan iedereen laten zien, waar wij onze 
cliënten ontvangen, hoe we hen helpen en welke 
keuze ze hebben aan kleding. Tevens willen we u 
met trots onze mooie locatie laten zien. 
Wij krijgen al van veel mensen uit Nuth en 
omgeving mooie kleding: nu kan een ieder zien, 
wat wij met deze kleren doen! 
  
Schroom niet, kom gewoon gezellig binnen lopen, 
een kijkje nemen  en een kopje koffie of thee 
drinken. Welkom!   (Zie ook www.elkkindteltmee.nl) 
of 045-405 1872. 
 

http://www.openluchttheater-valkenburg.nl/
http://www.wmc.nl/
http://www.elkkindteltmee.nl/
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Proficiat 
 Kasper Moonen en Ling-Xu Monsuwé 

met het behalen van je RIJBEWIJS 
 

bij 
 

 
www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

 

 

http://www.autorijschoolmonsuwe.nl/
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Communicantjes 2017 
 
Op zondag 21 mei a.s. zullen in onze parochiekerk 24 kinderen hun 1e H. Communie ontvangen. We wensen 
hun alvast een hele mooie viering in de kerk en een gezellig feest met familie en vrienden.  
 

 
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. 
 

 
  
Communicantjes 2017 
 
 
Zef Ackermans 
Meike Bouwens  
Seltn Douven  
Rim Erens  
Lotte Gerardts  
Anniek Giesbers  
Fenne Herveille  
Jiro Houkes  
Daan Hulscher  
Mathijs Kempeners  
Timo Kempeners  
Iza Kepers  
 

Minthe Kuypers  
Djemo Link   
Brianna Ninnin  
Iva Odekerken  
Loe Pluijmaekers  
Pie Pluijmaekers  
Jillis Snel  
Cody Starmans  
Nicay Troisfontaine  
Sam Ubags  
Myrthe Vliegen  
Milan Wiggers  

 

Ik zal er zijn voor jou 
 

Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd. 
Ik zal er zijn voor jou, met vrede en met recht. 
 

Ik zal er zijn voor jou, met wijn, een stukje brood. 
Ik zal er zijn voor jou, mijn liefde is zo groot. 
 

Ik zal er zijn voor jou, een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou, Ik ben er altijd bij. 
 

Ik zal er zijn voor jou, Ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou,mijn licht straalt om je heen. 
 

Bron: Geroepen om te zingen, Geert Tromp. 
  

http://www.h-clemens.nl/
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Paasviering op de Basisschool 
 
De paasviering begon met een gezamenlijke 
activiteit in de aula. Meester Ton vertelde op 
indrukwekkende wijze aan alle kinderen het verhaal 
van Goede Vrijdag.  
Daarna werd in alle klassen op verschillende 
manieren een paasviering gehouden. De 
oudervereniging  had voor een traktatie gezorgd. 
 
De kinderen van groep 1 en 2 
gingen in een speurtocht door 
Hulsberg om de boodschapen 
voor het paasontbijt te 
verzamelen. Ze mochten 
ondanks de drukke 
vrijdagochtend bij alle winkels 
van Hulsberg iets ophalen 
zoals bv. broodjes, servetjes 
e.d.  
Daarvoor namens de kinderen 
heel erg bedankt.  

 
Tot slot stond er op het grasveld voor school een 
paashaas te wachten die voor ieder kind een eitje 
had verstopt. 
 

 
 
 

Basisschool Hulsberg 
 
 
 

De koningsspelen werden ook op onze Basisschool 
dit jaar weer vol enthousiasme gevierd. De dag 
begon met de dans terwijl ouders en andere 
belangstellenden toekeken en de kinderen 
beloonden met een daverend applaus. Daarna 
genoten alle kinderen samen van een gezond ontbijt 
in hun eigen klas.  
De sport en spel activiteiten voor de groepen 1 t/m 4 
bestonden uit voetbal, dans, judo, volleybal en 
spelletjes en werden door verschillende        

vrijwilligers, de leerkrachten en kinderen van groep 8 
begeleid.  

 
De kinderen van de bovenbouw gingen naar de 
sportvelden waar een circuit van  diverse 
teamsporten op hun wachtte. 

 
Het was wederom, net als in een groot aantal 
andere plaatsen in ons land, een leuke, sportieve en 
geslaagde dag, waarna voor iedereen de 
meivakantie begon!! 
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Brief aan God 
 

Naar de kerk gaan? Te druk! 
 
Lieve Heer,  
 
Het is jammer, dat U de zondag op zo’n vreemde 
dag hebt gezet. Ziet U, het zit zo: wij zouden veel 
beter en veel geregelder naar de kerk kunnen 
komen als u daarvoor een andere dag had gekozen. 
Nu is het juist de dag die volgt op een week van 
hard werken. Meestal zijn we dan erg moe en willen 
we graag wat uitrusten. Bovendien gaat er juist een 
zaterdag aan vooraf. Mijn man zit dan te knutselen 
aan de auto en de kinderen en ik hebben dan ook 
van alles te doen. ’s Avonds gaan we vaak uit óf we 
ontvangen bezoek. Van vroeg naar bed gaan is er 
dan geen sprake. Kunt U ons dan kwalijk nemen dat 
we de volgende dag wat uitslapen? 
Verder valt het ons op dat het juist op zondag vaak 
guur en koud weer is of dat het regent. Is het een 
keer wel mooi weer, dan willen we er wel eens op uit 
naar de bossen of zo, want zoals ik zei, ’s zaterdags 
komt er niet veel van.  
Ziet U, Heer God, ik schrijf dit omdat ik zo graag wil, 
dat U deze zaak ook eens vanuit ons standpunt 
bekijkt. 
Het is echt niet onze schuld of onwil, dat we ’s 
zondags zo weinig in de kerk komen. We zouden 
graag willen en we weten dat het moet en ook dat 
we het nodig hebben. We willen alleen maar 
zeggen, dat het werkelijk niet kan en we hopen dat u 
ons zult begrijpen. 
 
Uw toegenegen,  

Ik Ben te Druk 
 
Antwoord van de Heer 
 
Lief kind, 
 
Wat heb ik toch een zwaar kruis opgelegd door Mijn 
dag precies op zondag te laten vallen en dan nota 
bene nog wel na een vrije zaterdag! Maar Ik zal het 
uitleggen. 
De maandag is al vanouds bedoeld als wasdag en 
op dinsdag wordt die gladgestreken. De woensdag 
gaat op aan diverse klusjes en de kinderen vragen 
aandacht op de vrije middag. Op donderdag krijgen 
de slaapkamers een goede beurt en op vrijdag wordt 
de rest van het huis gedaan om jouw bezoek in het 
weekend waardig te kunnen ontvangen. Dan kun je 
op zaterdag uitslapen en de boodschappen doen en 
je man kan na zijn vijf werkdagen aan de auto 
knutselen.  
Ja, en nou de zondag, hè?  
 

Op zondag mag jij op visite...bij Mij. Want ik wil met 
jou dan even bijpraten, weer of geen weer, zin of 
geen zin. Zes dagen in de week kijk ik dag en nacht 
naar je om, als je thuis bent, voor een stoplicht staat, 
in de supermarkt loopt, niet in slaap kan komen. 
Altijd en overal ben Ik bij jou. En nu wil Ik gewoon 
dat je op Mijn dag bij Mij op bezoek komt, en dan 
ook regelmatig bij Mij aan tafel komt. Daarom 
verwacht Ik je, kijk Ik naar je uit, élke zondag. 
 

Je Vader 
 

Monument voor slachtoffers misbruik  
 

In stadspark De Kartuis in Roermond is 
vrijdagmiddag 21 april het kunstwerk ‘De Weg naar 
Verzoening’ onthuld en ingezegend. “Een 
gedenkteken met een waarschuwende boodschap”. 
Zo noemde vicaris-generaal Mgr. Hub Schnackers 
van het bisdom Roermond het monument voor de 
slachtoffers van het seksueel misbruik in de Kerk. 
“Wat er gebeurd is, mag niet vergeten worden, opdat 
niemand van de komende generaties  in hetzelfde 
foutieve gedrag vervalt.” 
  

De vicaris-generaal 
zei ook dat de Kerk 
lering moet trekken 
uit dat wat er 
gebeurd is: “Het mag 
uit mijn mond 
misschien wat 

merkwaardig 
klinken, als ik mijn 
dank uitspreek aan 
die mensen die het 

misbruikverleden 
van leden van de 
Kerk hebben 
aangekaart. Wil de 

kerk waarachtig zijn, dan dient ze dit verleden onder 
ogen te zien. Ze mag hiervan niet meer wegkijken 
en menen haar instituut te moeten beschermen. De 
kerk kan namelijk alleen de kerk van Jezus Christus 
zijn, als haar mensen betrouwbaar zijn en geen 
dubbel leven leiden,” aldus Schnackers. 
Het monument van de hand van beeldend 
kunstenaar Pierre Habets uit Schinnen stelt de 
kruisdragende Christus voor, die zijn hand uitstrekt 
naar een kind. Habets legde de aanwezigen uit dat 
het kunstwerk vol symboliek zit en dat hij er vooral 
een teken mee wil stellen om tot verzoening te 
komen. Ook voorzitter Bert Smeets van de 
slachtofferorganisatie Mea Culpa United voerde het 
woord. 
 
N.B. Pierre Habets is een zoon van Mevr. Habets in 
de Kerkstraat.   
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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 10 juni 2017 t/m 7 juli 2017) moeten 
kopij voor de redactie en advertenties uiterlijk 
op 23 mei 2017 via email worden aangeleverd. 
Misintenties moeten uiterlijk  
30 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

