
 

 1 

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

7e jaargang nr. 6                                                              10 juni 2017 –   7 juli 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

Een eeuwenoude traditie: onze jaarlijkse Sacramentsprocessie 
 

Op zondag 25 juni 2017 vindt de jaarlijkse Sacramentsprocessie plaats, die dit jaar via de 
Raadhuisstraat naar het Zorgcentrum Panhuys leidt, waar de open-lucht-mis gevierd wordt. 
Wij houden processie ter ere van het Feest van het Allerheiligste Sacrament. Daarbij vieren we het 
sacrament van de Eucharistie: Jezus gaf zich als Brood en Wijn met de woorden 
 „ …dit is Mijn lichaam…, dit is Mijn bloed…“. Dit jaarlijkse feest werd ongeveer 750 jaar geleden door 
toedoen van de Heilige Juliana van Cornillon, een kloosterzuster uit de buurt van Luik, als feest 
binnen de Wereldkerk ingesteld. 
De Sacramentsprocessie trekt met veel parochianen 
door het dorp, waarbij Jezus ons vergezelt, gedragen 
door de priester in een monstrans. De monstrans (van 
het Latijnse monstrare, 'tonen') is een onderdeel van 
het liturgisch vaatwerk in met name de Katholieke 
Kerk. Een monstrans is een houder, waarin de 
geconsacreerde hostie wordt getoond. 
Biddend en zingend danken we Hem voor Zijn 
nabijheid in ons leven en in onze dorpsgemeenschap. 
Jong en oud, muzikaal of in stilte, iedereen is welkom. 
In de afgelopen jaren gaven telkens meer dan 450 
parochianen vorm aan deze bijzondere traditie. 
Na de grootse, afsluitende, muzikale manifestatie in onze parochiekerk is er nog gelegenheid om 
samen te zijn. Lees daartoe de uitnodiging van ons Kerkbestuur op pagina 3.  
Ook dit jaar zal er tijdens de plechtigheid bij het Zorgcentrum Panhuys en bij terugkeer naar de Kerk 
het traditionele kamerschieten plaatsvinden. Graag wijzen wij hierop, zodat met name oudere 
mensen, kinderen en naburige bewoners van de processie hiermee voldoende rekening kunnen 
houden. Wij danken bij voorbaat alle bewoners op de processie-route die hun auto´s elders parkeren 
om een ongehinderd verloop mogelijk te maken. 
We nodigen u van harte uit en hopen dat ook u er dit jaar bij zal zijn om met vele anderen op deze 
wijze „samen Kerk-zijn“ te vieren. Ook u bent welkom!  

het Processiecomité 
processie@h-clemens.nl 

 

 Sacramentsprocessie zondag 25 juni 

 Foto communicanten 2017 

 Feestweekend St.Rochus (jubileum 60 jr.) 

  

  

 Programma “De Tent Sjteit” 

 Programma “Gemeensch.de Lange Berg” 

 Klinkend Perspektief Hulsberg 

 

mailto:processie@h-clemens.nl
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Parochieberichten 
 

Doopsels 
 
 

Op 20 mei werd Senn Bouwens gedoopt. Senn 
werd geboren op 17 juni 2016. Hij is een zoon van 
Bart Bouwens en Lizanne Feuler. Zij wonen aan 
het Roggeveld. 
 

 
 

Mededelingen Kerkbestuur 
 

Aansluitend aan de Processie 
 

Nadat we de processie hebben afgesloten met het 

zingen van het Tantum Ergo, de zegen met het 

Allerheiligste en onze inmiddels traditionele en 

grandioze slotmanifestatie, willen wij alle 

aanwezigen uitnodigen om samen een kopje koffie 

of een glaasje fris (met iets lekkers) te drinken.  

Om zo op een informele manier deze voor ons dorp 
zo belangrijke “geloofsbelijdenis” af te sluiten. 
Om even na te praten over wat ons bindt, wat een 
dorp tot ons dorp maakt en hoe onze processie 
daaraan bijdraagt. 
Bij goed weer zal dit vóór onze kerk plaatsvinden, 
bij slecht weer in onze kerk. 
Allen van harte uitgenodigd.  
Ons kerkbestuur 
 
Als u interesse heeft om hieraan uw steentje bij te 
dragen, door iets te bakken, door te helpen op het 
moment of in de voorbereiding, kunt u zich 
opgeven bij: 
Marjo de Ruyter tel.: 045  - 4053362 
marjoderuijter@gmail.com  
Jeu Ritzen tel.: 045 - 4059244  
jeuritzen@outlook.com 
 

 

Dodenherdenking 4 mei 
 

Donderdag 4 mei hebben wij weer een sfeervolle 
dodenherdenking mogen meemaken.  
Een groeiend aantal volwassenen en jeugdigen, 
waren naar het monument bij het Zusterklooster 
gekomen om onze oorlogsdoden en alle mensen 
die tot op de dag van vandaag door oorlogsgeweld 
om het leven zijn gekomen te herdenken. Langs 
deze weg willen wij iedereen bedanken, m.n.:  
- Alle aanwezigen, voor hun komst  
- De gemeente voor haar medewerking  
- De drumband voor de muzikale opluistering en 
  het inzetten van verkeersregelaars  
- Trompettist Aloïs Voncken voor het spelen van 
  “The Last Post”  
- Het Gospelkoor voor het verzorgen van het geluid  
- Jan Kuipers voor de organisatie en het voorlezen 
  van een overweging 
- Buurtvereniging Het Goede Doel voor de bloemen  
- De Zusters Oblaten van de Assumptie voor hun 
  gastvrijheid.  
- Antoinette en Albert Limpens voor het onderhoud 
  van het monument.  
- Kapelaan Amal en wethouder Slangen voor de 
  mooie woorden. 
 

Grote schoonmaak van onze kerk 
 

Ook dit jaar heeft de grote schoonmaak in onze 

kerk weer vlak voor Pinksteren plaatsgevonden. 

Wat opvalt, is dat het steeds dezelfde personen zijn 

die een paar uurtjes van hun vrije tijd opofferen, dat 

er weinig nieuwe personen bijkomen. Als u vóór 

kerstmis enkele uurtjes vrij heeft, denk er dan eens 

over na, om ook te komen helpen. De kerk is van 

ons allemaal, en het zou zonde zijn, als ze er 

verwaarloosd bij ligt. 

Desalniettemin willen we iedereen bedanken, die 

ook deze keer weer, onder leiding van mevr. 

Jeanne Knols, heeft meegeholpen om de klus te 

klaren. Het was weer erg gezellig.  

 

Kerkbestuursleden 
 

Op 1 mei zat de eerste termijn van onze 
kerkbestuursleden Jacqueline Pluijmaekers en Jeu 
Ritzen er op. 
Ze hebben allebei aangegeven, om zich ook de 
komende 4 jaar voor onze parochie te willen 
inzetten. 
Dit doen ze niet alleen om onze parochie draaiende 
te houden, maar ook om ertoe bij te dragen, dat 
Zijn Boodschap in woord en daad overgebracht 
wordt.  

mailto:marjoderuijter@gmail.com
mailto:jeuritzen@outlook.com
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Werkgroepen en koren 
 

 

Sacramentsprocessie 2017  
„via de Raadhuisstraat“ 

 
 
Op zondag 25 juni a.s. houden wij 
Sacramentsprocessie en ‘bronken’ (pronken) met 
vreugde dat Jezus mens geworden is onder ons 
mensen en wil leven in onze harten. Samen met 
onze fanfares, de drumband en onze zangkoren, 
met misdienaars en kerkbestuur, hemeldragers en 
veel kinderen als engelen en ‘bengelen’ gekleed en 
uiteraard met hopelijk veel overige parochianen 
wordt Onze Lieve Heer in de monstrans ‘onder de 
hemel’ door ons dorp gedragen.  
De Sacramentsprocessie trekt via de 
Raadhuisstraat naar het Zorgcentrum Panhuys. Na 
de Eucharistieviering als open-lucht-viering aldaar 
keren we via de Clemensstraat en de Kerkstraat 
terug naar onze Clemens-Kerk voor de 
slotmanifestatie.  
 
De route van de Sacramentsprocessie verloopt als 
volgt: Om 9.30 uur – bij goed weer – opstelling 

om 9.45 uur vertrek vanaf de kerk 
Kerkbergweg 

Raadhuisstraat 
Jhr.v.d. Maessenstraat 

Irenestraat 
Schoolstraat 

Parallelweg Noord 
Wijnandsraderweg 

Birkveldweg 
Panhuijs 

EUCHARISTIEVIERING in de open lucht * 
Panhuijs 

Panhuisweg 
St. Clemensstraat 

Kerkstraat * 
KERK, 

alwaar de zegen en de slotmanifestatie „U zij de 
glorie“ door de gezamenlijke koren en 
muziekgezelschappen. 
 
 

* let op: KAMERSCHIETEN 
met name ter informatie voor de plaatselijke bewoners, 

oudere mensen en jonge kinderen 
 

De opstelling bij de processie is als volgt: 
Kruis en misdienaars 

Drumband St. Rochus 

Processiegroepen / basisschool 

Vrouwenbeweging Zij Actief 

Eerw. Zusters Oblaten 

KBO Hulsberg 

Fanfare St. Caecilia 

Communicanten 

Laudate 

Gospelkoor 

Gemengd koor St. Caecilia 

Mariabeeld 

Misdienaars en acolieten 

Flambouwdragers (kerkbestuur) 

Hemeldragers - Allerheiligste 

Gemeentebestuur 

Fanfare St. Clemens 

overige deelnemers / parochianen. 

 
De zang tijdens de eucharistieviering wordt 
verzorgd door de koren. Tijdens de 
Eucharistieviering musiceert de Drumband St. 
Rochus na het Gloria, de Fanfare St. Clemens na 
het klaar maken van de tafel en de Fanfare St. 
Caecilia tijdens de communie. Het slotlied “Aan u, o 
koning der eeuwen, aan u blijft de zegekroon“ 
wordt verzorgd door de gezamenlijke koren en 
muziekgezelschappen. 
 

 
 
Medewerking en versiering wordt verzorgd door de 
buurtvereniging Het Goede Doel, alsmede het 
buurtschap Raadhuisstraat. 
 
U allen bent van harte uitgenodigd om ook deze 
keer weer aan onze Sacraments-processie vorm te 
geven door samen met elkaar al biddend en 
zingend deel te nemen.  
 
het Processiecomité 
processie@h-clemens.nl   
 
 

Belangrijke processie-informatie 
 
Voor een goed verloop van de voorbereiding en de 
activiteiten rondom de Sacraments-processie op 
zondag 25 juni 2017 willen we u nog wijzen op een 
aantal aspecten:  

mailto:processie@h-clemens.nl
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Graag vragen wij u om zelf voldoende aandacht te 
geven aan de weersomstandigheden. Bij twijfel 
zullen wij - voor zover nodig - in de vroege ochtend 
van die zondag per mail aan de groepen kenbaar 
maken of er afgeweken moet worden van de 
planning. 
 

 
 
Tijdens de processie zal er ook het traditionele 
kamerschieten plaatsvinden: tijdens de consecratie 
(2 maal 3 schoten) gedurende de open-lucht-
viering, bij de zegen ter plaatse (3 schoten) 
alsmede bij terugkeer onder de bogen in de 
Kerkstraat vóór de kerk (3 maal 3 schoten). Wij 
verzoeken met name de plaatselijke bewoners 
rondom het Zorgcentrum, de oudere medemens 
alsmede ouders van jonge kinderen hiermee 
voldoende rekening te houden.  
 
Voor de goede orde wijzen wij de plaatselijke 
bewoners en de weggebruikers in ons dorp erop, 
dat een aantal wegafzettingen noodzakelijk zullen 
zijn voor een goed en veilig verloop van de 
Sacramentsprocessie. Wij vragen alle betrokkenen 
om wederzijds begrip.  
 
Tenslotte spreken wij de wens uit, dat ook deze 
Sacramentsprocessie ons nader tot elkaar brengt. 
 
 
het Processiecomité 
processie@h-clemens.nl   
 

 
Kindergroepen in de processie 

 
Het is al jarenlang een goede gewoonte dat de 
kinderen van onze Basisschool meelopen in een 
aparte groep in de processie. Een mooie traditie 
die het waard is om bewaard te blijven. 
Daarom willen we ook via deze weg alle kinderen 
oproepen om zich op te geven voor de processie. 
Ook kinderen die niet op onze Basisschool zitten 
zijn van harte welkom. 

De processie kledinggroep verzorgt de kleding voor 
de kinderen. De kleding die we ter beschikking 
hebben is:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemenmeisjes, Engeltjes, Maria met strooi(st)ers, 
Apostelen, Engelbewaarders met jongetjes en 
meisjes, Klokjeskinderen, Lelies, Kruisridders, 
Druivenrankjes, Schildknapen, Trommelaars, 
Jonkvrouwen met Gouden Engeltjes en Sterre der 
Zee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geef je op en doe mee en zorg er samen met ons 
voor dat onze processie weer een prachtige 
gebeurtenis wordt.  
Je kunt je opgeven door te mailen naar 
loes.kuipers@home.nl 
 

 

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

Zaterdag 10 juni: Vooravond  
Hoogfeest H. Drieëenheid (Trinitatis).  
 

19.00 uur: H. Mis: Dankviering communicantjes. 
Jan Schiffelers en Tineke Offermans; 
jaardienst Miel en Jetje Diederen-Göbbels; 
ouders Austen-Haagmans (vanwege 
verjaardagen); jaardienst Jan Maes; 
jaardienst Harie Verheijen.  

 
 
God had de wereld 
zo lief dat Hij 
 Zijn enige Zoon  
heeft gegeven 
 
 
 

 

Zondag 11 juni:  
Hoogfeest H. Drieëenheid (Trinitatis).  
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken. 
 

Woensdag 14 juni:  
 

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

 

Zaterdag 17 juni: Vooravond 
Sacramentsdag / 11e Zondag - Jaar A.  
 

14.00 uur: Huwelijksmis Aimée Borgsteijn en  
Sil Claassen. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Ouders van het echtpaar Huntjens-
Lemmerling; Sjeng Vankan jaardienst; Alex 
Gerards; Els Ackermans-Mommers. 

 
 
God is tot ons  
gekomen in 
Jezus Messias 
 
 
 

 
 

Zondag 18 juni: Sacramentsdag 
11e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; zielendienst Harry Otten; Alex 
Schiffelers; Jeu Emons (vanwege 
vaderdag). 

Woensdag 21 juni:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overleden ouders Van Kempen-Claessens, 
Lies van Kempen; Thei Meijers; zielendienst 
Jan Huntjens; overledenen familie Van der 
Broeck; ouders Ritzen-Collaris; Elly en Zef 
Ritzen-Neven.  
 

Vrijdag 23 juni: 
 

15.00 uur: Huwelijksmis Tanja Veger en  
Michiel Kentgens. 

 

Zaterdag 24 juni:  
Vooravond Processiezondag.  
Vooravond 12e Zondag door het Jaar A  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Annie en Jo Franssen-van Eckeren en 
overleden familie; Guus Huntjens en 
Philomena Huntjens-Lemmerling; Hub en 
Frank Driessen; jaardienst ouders Stassen-
Pruppers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wat is belangrijk? 
 Goed doen aan iemand zonder 
 Hiervoor een beloning op te eisen 

 

Zondag 25 juni: Processiezondag 
12e Zondag door het Jaar A  
 

09.30 uur: Opstellen en vertrek 
Sacramentsprocessie bij de kerk.  
Hoogmis bij Zorgcentrum Panhuys. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; ouders Janssen-Schrouff en zonen 
Wiel en Lei en dochter Mia; jaardienst 
ouders Louis Gijzen en Bertha Vliegen, zoon 
Jo Gijzen; jaardienst ouders Muijs-
Speessen en kinderen; jaardienst ouders 
Huijts-Ritzen, Math Huijts; jaardienst Felix 
Dolmans; Funs Eijkenboom (vanwege 
verjaardag); jaardienst ouders Starmans-
Brouns; Sjir Brouns. 
 

Woensdag 28 juni:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Zielendienst Mathieu Hermans; Thei Meijers; 
overledenen familie Van der Broeck.  
 

Zaterdag 1 juli: Vooravond  
13e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst ouders Veldman-van den Bosch; 
Harry Otten (namens bewoners Unostraat). 
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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 
 
 

 
Moge de kracht van 
God, ons geleiden. 
Moge de macht van 
God, ons bewaren. 
Moge de wijsheid van 
God, ons onderrichten. 
Moge de hand van God, 
ons beschermen. 
  

Zondag 2 juli:  
13e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gospelkoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; Mia Merckx-Slangen; Frans 
Lemmens en familie; jaardienst ouders 
Starmans-Ritzen; jaardienst Suus van 
Wersch-Hartgers. 
 

Woensdag 5 juli:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Zielendienst Hub Hagemans; Thei Meijers; 
overleden echtgenoten Jules Kengen en 
Tila Gielen en ouders; overledenen familie 
Van der Broeck; 2e  jaardienst Guus 
Gardeniers. 
 

Vrijdag 7 juli:  
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door  
 kapelaan Amal. 

 
 

 

 
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. 24 juni  16.00 uur Hoogmis Herdenkings- 

dienst overleden bewoners, opge-
luisterd door de Bongardzangers 

Za. 8 juli 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door 

Laudate 

Za. 15 juli 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door 

  Ceciliakoor Panhuys i.p.v. Zanglust 

Za. 22 juli 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door 

Thea Kollee 

 

 

Kinderwoorddiensten 
 

Za. 8 juli      Ki-Wo-Di met als thema ‘Vakantie’ 
Za. 7 okt     Ki-Wo-Di met als thema  

       ‘Kinder-wereldmissiedag’ 
Za.11 nov   Ki-Wo-Di met als thema ‘Sint Maarten’ 
Za.16 dec   Ki-Wo-Di met als thema 

        ‘Iets over hebben  voor een ander‘ 
 

 

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. 11 juni H. mis bij wegkruis Aalbeek(13.00 u) 
Zo. 25 juni Sacramentsprocessie 
Za. 10 juni  Dankviering  Communicanten 
Zo. 25 juni Sacramentsprocessie 
Vr.    7 juli       Communie a/d zieken 

Za.    8 juli      Kinderwoorddienst thema vakantie  
 

 

Woord van de redactie 
 

Na bijna 10 jaar inzet voor Clemensklokje resp. 
Clemens-Klok heeft Marianne Spierts-Dritty om 
persoonlijke redenen besloten om haar 
werkzaamheden als hoofdredacteur van ons 
parochieblad te beëindigen. 
Van eind 2007 t/m mei 2011 verzorgde zij 2-
wekelijks ’t Clemensklokje. Marianne stond samen 
met Paul Vaessen, Loes Kuipers  en Will Snijders 
aan de wieg van onze huidige Clemens-Klok, 
waarvan  in juni 2011 de eerste editie verscheen. Als 
hoofd van de redactie heeft zij zich hiervoor 6 jaar 
lang met verve, voor de volle 100%, ingezet. 
We zijn haar dan ook veel dank verschuldigd. 
Zoals velen weten, verzorgt Marianne ook de 
misintenties t.b.v. de voorbeden in de kerk, de 
parochie-website, weekblad N&O en voor de 
Clemens-Klok. Dit zal zij vooralsnog blijven doen. 
Daarmee blijft zij toch een essentiële bijdrage 
leveren aan ons parochieblad. 
Marianne, dank je wel voor je inzet en collegialiteit. 
Het was fijn om met je samen te werken. 
 

De redactie  
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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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Communicanten 2017 
 

Op zondag 21 mei jl. ontvingen 24 kinderen in onze Clemenskerk hun Eerste H. Communie. 
Wij wensen hen alsnog van harte Proficiat! 

Een bijzonder woord van dank aan onze werkgroep Eerste Heilige Communie. 
 

 
 

Dank voor de foto aan Ronald en Petra 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. 
  
Dit gedichtje werd voorgelezen tijdens de communiemis  
 

 Als de zon schijnt  
lijkt de wereld mooi en zacht 
’t is of het leed verdwijnt  
een teken waarop iedereen wacht 
 
Vandaag wilde ik die mooie zon  
echt voor jullie plukken 
Maar ik wist dat het niet kon  
ze zomaar uit de hemel rukken 
 
Toch wil zij haar warmte delen  
Voor jullie dwars door de wolken gaan 
 

En zachtjes langs je wangen strelen  
Als jullie in het zonlicht staan 
 
Laat die zon dicht bij je komen 
Een kleurtje over alles heen 
Voel die warmte in je lichaam stromen 
En straal ze uit naar iedereen 
 
Lieve kinderen, als ik nu kijk 
Naar jullie blije gezichtjes 
Dan zie ik al straaltjes zonneschijn 
Ogen als twinkelende lichtjes 
Wat kan er mooier zijn. 

 
  

http://www.h-clemens.nl/
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Koninklijke onderscheiding. 
 

Graag wil ik ieder hartelijk danken voor de vele 

hartverwarmende reacties bij mijn koninklijke 

onderscheiding.  

De reactie van zo velen, in welke vorm ook, doet zó goed! 

Met een schouderklopje is iedereen die graag iets voor een 

ander betekent blij maar deze warme deken geeft nieuwe 

energie om, naar ik hoop, nog jarenlang, verder te kunnen. 

Héél hartelijke dank voor alle fijne reacties, ook namens 

Frans, 

Paula Voncken-Peusens 
 

 



 

 

 
13 

 

Kaars 
 
Op een dag kwam een lucifer bij een kaars. 
“Ik heb een opdracht: ik kom jou aansteken.” 
“O nee”, riep de kaars, “dat niet! Als ik ga branden 
zijn mijn dagen geteld. Niemand zal dan meer mijn 
schoonheid kunnen bewonderen.” De lucifer 
aarzelde even, maar vroeg toen: “Wil je dan een 
leven lang koud en hard blijven zonder daarbij 
geleefd te hebben?” 
“Maar branden doet zeer en het zal mij mijn kracht 
kosten”, antwoordde de kaars onzeker. 
“Dat is waar”, zei de lucifer “maar dat is juist het 
geheim van onze roeping. We zijn gemaakt om licht 
te geven. Zelf kan ik niet zoveel en als ik jou niet 
aansteek heeft mijn bestaan geen zin gehad. Ik ben 
er om vuur te geven… meer niet. Jij bent een kaars. 
Jij zult anderen licht en warmte geven. Alles wat jij 
aan lijden en kracht geeft, verandert in licht. Jij gaat 
niet verloren, ook al raak je een keer op. Anderen 
zullen je vuur doorgeven, je licht de wereld indragen. 
Je gaat alleen dood als je jezelf opgeeft.” 
De kaars rechtte zijn pit en voelde zich gesterkt door 
deze woorden van de lucifer. 
“Jij kunt ook meer dan vuur geven”,  
fluisterde de kaars.  
En toen vol verwachting:  
“Steek me alsjeblieft aan!” 
 

 
 

 
Oma en sproetjes 
 
Brian, een leuke jongen met rossig haar en heel veel 
sproetjes,  ging met zijn oma naar een wijkfeestje in 
de buurt. Er waren allerlei leuke dingen te doen 
spijkerpoepen en blikje werpen. Er was ook een 
clown, waar iedereen om moest lachen. Kinderen 
die dat wilden konden zich gratis laten schminken. 
Er stond wel een lange rij, maar Brian en zijn oma 
sloten zich achteraan en wachtten tot ze aan de 
beurt waren. 
 

Nou hebben kinderen soms de gewoonte om nare 
dingen te zeggen van een ander, dat staat 
zogenaamd stoer. Brian had zo’n meisje voor zich 
staan. Ze keek hem aan en fluisterde tegen haar 
vriendinnetje: ‘Ik vraag me af waar ze hem moeten 
schminken. Er is geen leeg plekje over op zijn 
gezicht!’  
 

Brian kreeg een kleur als vuur en hij keek verlegen 
een andere kant uit. 

Zijn oma had het ook 
gehoord. Ze trok hem naar 
zich toe en zei: ‘Maak je 
maar geen zorgen, hoor! Jij 
kunt best geschminkt 
worden. Trouwens ik vind 
sproetjes het leukste wat er 
maar is. Leuker dan 
sproetjes kan ik me niks 
bedenken. Als ik zou 
moeten kiezen zou ik het 
allerliefst sproetjes 
hebben.’ 
Brian schoot in de lach, die 
malle oma. Wat was het 

toch een geweldig mens. 
‘Oma,’ antwoordde hij, ‘er is één ding dat nog veel 
mooier is dan sproetjes. Weet u wat?… Rimpeltjes!’ 
 
 

 

Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 

 
Feestweekend Drumband St. Rochus 

 
Bijna is het zover, in het weekend van 7 t/m 10 juli 
a.s. herdenkt de Hulsbergse drumband het feit dat 
zij 60 jaar geleden werd opgericht middels een groot 
feestweekend, dat wordt gehouden in de feesthal 
van Camping 't Hemelke.  
 

De vrijdagavond start met een jubileumreceptie, 
waarin eenieder in de gelegenheid wordt gesteld de 
jubilerende vereniging en de jubilarissen een handje 
te komen geven. De receptie begint om 20.00u.  
Op de zaterdagavond gaan we lekker feesten met 
het alom bekende Anderkovver dat garant staat 
voor een geweldige happening. Zondagmiddag 
starten we om 13.00u met een drietal concerten, 
waarna om 14.30u het startschot wordt gegeven 
voor Spätshoppen onder volkstümliche klanken van 
Sumavanka en Volle Pulle. Ook voor de kids is er 
volop speelplezier op de aanwezige luchtkussens. 
Dit feestweekend wordt afgesloten op de 
maandagavond met 'divorced kienen' om 20.00u.  
 

Een ludieke kienavond, waarbij de mannen en 
vrouwen gescheiden van elkaar een gezellige 
kienavond gaan beleven met niet alledaagse 
kienprijzen. Ook zijn er deze avond speciale acts en 
Limburgse artiesten van de partij. Wij hopen u te 
mogen begroten tijdens ons feestweekend, u bent in 
ieder geval van harte uitgenodigd! 
 

Drumband  St. Rochus. 
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Basisschool Hulsberg zoekt  
overblijfkrachten voor 
maandag, dinsdag en/of 
donderdag tussen 11.45 en 
13.15 uur. 
De school hanteert hiervoor een redelijke 
vergoeding. Vindt u het leuk om samen met een 
groepje leerlingen te lunchen en buiten te spelen, 
neem dan tijdens schooldagen contact met ons op 
via mail lucy.beekman@innovo.nl of telefonisch via 
045-4051377. U kunt dan vragen naar Margriet  
Huijdts (overblijfouder) of juffrouw Lucy Beekman 
(overblijfcoördinator). 
 

Klinkend Perspectief in Hulsberg 
 

De leerlingen van groep 5 hebben het hele jaar door 
geoefend met allerhande vormen van muziek. 
Deze lessen cyclus is een initiatief van Kon. Fanfare 
St.Caecilia, Fanfare St. Clemens en de Drumband 
St. Rochus in samenwerking met de basisschool 
Hulsberg. 
 

Op 13 juni is het dan zover en laten de leerlingen 
samen met een jeugdorkest bestaande uit leden van 
de 3 verenigingen zien en horen wat ze allemaal 
geleerd hebben. 
Heeft u interesse? kom dan gerust eens kijken en 
luisteren in het gemeenschapshuis van Hulsberg 
om19.00 uur. 
 

Fanfare St Ceacilia   Wijziging datum Concert 
 

Het op 10 juni geplande concert " Neet te Filme” 
deel 2 van de Koninklijke Fanfare St. Caecilia 
Hulsberg wordt wegens onverwachte 
omstandigheden verschoven naar zaterdag 16 
september.  
Meer info volgt binnenkort. 
 

“De Tent Sjteit” 
 

1 juni start voorverkoop kaarten 
Hopelijk is iedereen er weer klaar voor, want één 
van de leukste feesten van het jaar komt weer snel 
dichterbij. De 54e editie van “De Tent Sjteit” in 
Arensgenhout wordt gehouden van vrijdag 4 
augustus t/m maandag 7 augustus.  
Vanaf donderdag 1 juni begint de voorverkoop 
weer voor de losse dagkaarten en natuurlijk, voor de 
echte liefhebbers, ook weer voor de passe-partout 
kaarten. Je kunt online via de site 
www.detentsjteit.nl je kaarten kopen. De hardcopy 
kaarten zijn vanaf deze datum weer verkrijgbaar bij 
Lukoil tankstation De Emmaberg, gelegen tussen 
Hulsberg en Valkenburg. 

Het programma is weer voor jong en oud en van 
lokaal tot internationaal. De beats, covers en 
meezingers zullen weer knallen tegen de tentzeilen 
van de feesttent aan de Kampstraat in 
Arensgenhout. 
Op vrijdag 4 augustus “Friday Tent’s Night” met de 
hitmachine uit de jaren 90, die nog steeds hot is, de 
Belgische dance formatie LASGO (original). Verder 
“Het foute uur” van een van Nederlands bekendste 
radiostations, Q-music, daarna is iedereen “ready 
for the Launche” met DJ Jean die in 1999 twee 
weken op nummer 1 stond in de vaderlandse 
hitparades. De muzikale omlijsting, met de beste 90s 
hits, is in handen van DJ Kicken. Start van de 
avond 20.30 uur, entreeprijs voorverkoop   € 10,00. 
Aan de avondkassa € 12,00 (indien nog niet 
uitverkocht).  
Op zaterdagavond 5 augustus zal een nieuwe super 
coverband, genaamd “Proost” het podium in 
Arensgenhout beklimmen. Deze in de rest van 
Nederland al zeer bekende feestband, bestaande uit   
5 heren en 1 dame brengen een divers programma 
met veel show, speciaal podium en special effects. 
Deze avond heeft net als de vrijdagavond, Friday 
Tent’s Night, en de zondag, Hossa am Sonntag, nu 
ook sinds dit jaar zijn eigen thema gekregen, 
namelijk “Zaoter-dich & Ich”. Verwijzend naar de 
gezellige sfeer en het weerzien met veel oude 
bekende. Dus “dich en ich” treffen ons in de tent in 
Arensgenhout en feesten en praten eens lekker bij 
onder het genot van een drankje en goede muziek. 
De avond start om 20.30 uur, entree in de 
voorverkoop € 8,00. Aan de avondkassa € 10,00 
(indien nog niet uitverkocht). 
De zondag 6 augustus staat “Hossa am Sonntag” 
weer op het programma. Dit typische 
oktoberfeststyle programma is al enkele jaren een 
geweldig succes. Dit jaar zal dit niet minder zijn en 
kan er gedanst, gefeest en meegezongen worden 
met “De tent Sjteit” huisband “Wir Sind Spitze!”, 
“Tirol Sound”, “Walther Ego” en “dj Dirndl”. Als 
uitsmijter is dit jaar te gast, niemand minder dan een 
van de grootste Duitse hits sensaties van dit 
moment, “Peter Wackel”. Wie kent zijn hits niet, 
“Joana”, “Ladioo” en “Scheiss Drauf!”. De 
internationaal bekende Peter Wackel heeft de 
organisatie laten weten dat hij speciaal voor “De 
Tent Sjteit” nog een verrassing in petto heeft. Begin 
van het muziekprogramma is om 15.30 uur en de 
entree is in de voorverkoop € 5,00 en aan de 
dagkassa, indien nog voorradig eveneens € 5,00.  
De passe-partoutkaart kost € 20,00 per persoon. Op 
maandagavond 7 augustus wordt vanaf  19.30 uur 
het tentfeest afgesloten met de kienavond met 
geweldige geldprijzen. 
Kijk voor meer info op www.detentsjteit.nl of de 
facebookpagina van “De Tent Sjteit” 

mailto:lucy.beekman@innovo.nl
http://www.detentsjteit.nl/
http://www.detentsjteit.nl/
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Kaartverkoop gestart After summer party in 
gemeenschapshuis de Lange Berg Hulsberg 

 

Op   23 september organiseert Gemeenschapshuis 
De Lange Berg de “after summer party”. Tijdens 
deze avond zullen verschillende DJ's de muziek 
verzorgen. Hierdoor kun je genieten van 
verschillende genres en zal er een grote variatie zijn. 
Voor ieder wat wils. Noteer deze datum in je 
agenda! 
Deze avond zit vol leuke after summer belevingen.  
De kaarten kunt u kopen in de voorverkoop bij 
LUKOIL, Slagerij Keulen en uiteraard bij het 
gemeenschapshuis zelf.   
In de voorverkoop kosten de kaarten €7.50. Aan de 
kassa betaal je straks €10.00. 
Volg facebook voor meer informatie. 
 

De Fureys komen naar Hulsberg 
 

Op 7 november komt deze topfolkband uit Ierland 
naar het gemeenschapshuis De Lange Berg Ze 
spelen energiek, hartstochtelijk en aanstekelijk. Mis 
dit niet! Tickets zijn verkrijgbaar via  via 
info@thefureys.com en in het gemeenschapshuis 
 

Dansmiddag 
 

Op zondagmiddag 11 juni  van 14.30-17.30 uur 
kunt u weer komen dansen in het gemeenshapshuis 
de Lange Berg. Er wordt een grote variatie aan 
muziekstijlen geboden waardoor u veel verschllende 
soorten dans kunt dansen. U kunt uiteraard ook 
komen voor de gezelligheid en een praatje. Deze 
laagdrempelige middag wordt goed bezocht en 
wordt ongeveer iedere 6 weken gehouden. Kom 
gerust een kijkje nemen. Voor u het weet komt u 
vanzelf in beweging.  
 
Naast de geplande activiteiten bent u natuurlijk nog 
steeds  ook overdag van harte welkom op de vaste 
wekelijks terugkerende activiteiten. Het 
gemeenschapshuis is dan open en u bent van harte 
welkom, ook om een kopje koffie te drinken voor de 
gezelligheid. 

Maandagmiddag Handwerkclub 
Dinsdagmiddag Bejaardensoos 
Woensdagmorgen Gymclub 

Donderdagmiddag Gymclub 

 
Wij bieden u de gelegenheid om het 
Gemeenschapshuis eens vrijblijvend te komen 
bezoeken. 
 
Daarnaast bieden wij nog steeds mogelijkheden 

voor besloten partijen, recepties en feesten 
(communie, bruiloft, enz). U kunt hiervoor contact 
opnemen met ons secretariaat: Kitty Hagemans. 
Telefonisch: 06 55508453 of via de mail: 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
 
Maak een afspraak en/of kom even langs voor het 
bespreken van de mogelijkheden. 
 

 

Blindenbedevaart in Sweikhuizen 
 
Al meer dan 80 jaar komen visueel gehandicapten 
op bedevaart naar Sint Odilia in Sweikhuizen 
(gemeente Schinnen). Dit jaar is dat op zaterdag 17 
juni. Om 11.00 uur worden alle pelgrims ontvangen 
op het Odiliaplein, om vervolgens in processie naar 
de kerk te gaan. Daar wordt een eucharistieviering 
opgedragen. Na de lunch is er een concert in de 
kerk en aansluitend een plechtig lof. Wie wil, kan 
dan deelnemen aan de oogzegening en verering van 
de relikwie van de Heilige Odilia van Keulen, de 
patrones van blinden en slechtzienden. De dag 
wordt afgesloten met een gezellig samenzijn. 
Aanmelden via:  
blindendagsweikhuizen@gmail.com  
 
 

 
Open Kloosterdag  za. 10 juni en zo. 11 juni 

 
Dit weekeinde wordt voor de achtste keer de 
landelijke Open Kloosterdag gehouden. Centraal 
staat deze keer de spiritualiteit van de betreffende 
orde of congregatie. Met dit initiatief willen 
religieuzen laten zien dat religieus leven een 
eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij 
religieus leven in deze tijd vormgeven. Men hoopt op 
een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin 
bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met 
elkaar in contact kunnen komen. Verspreid door het 
land stellen dit weekeinde bijna veertig kloosters hun 
deuren open. In Limburg gaat het om de 
Hubertuskerk van de paters Montfortanen in 
Genhout, de benedictijnerabdij in Mamelis 
(Vaals), het Arnold Janssenklooster in 
Wahlwiller, Klooster Wittem en het klooster van 
de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed op de 
Windraak (Sittard). Het programma varieert per 
klooster: lezingen, tentoonstellingen, wandelingen, 
ontmoeting, muziek. Vrijwel alle kloosters nodigen 
hun bezoekers uit om ook een of meer 
gebedsdiensten bij te wonen. Een actueel overzicht 
is te vinden op de website www.openkloosterdag.nl. 
 

Uit:   Info www.bisdom-Roermond.nl 
 

mailto:info@thefureys.com
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
mailto:blindendagsweikhuizen@gmail.com
http://www.openkloosterdag.nl/
http://www.bisdom-roermond.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 8 juli 2017 t/m 4 aug. 2017) moeten 
kopij voor de redactie en advertenties uiterlijk 
op 20 juni 2017 via email worden aangeleverd. 
Misintenties moeten uiterlijk  
27 juni 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

