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

7e jaargang nr. 7                                                           8 juli 2017 – 5 augustus 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

Vakantietijd….en nu? 
 

Jezus had zijn leerlingen op stage gestuurd. Ze mochten 
alles in de praktijk brengen wat ze van Hem gehoord en 
gezien hadden. Ze waren nerveus en wisten in het begin 
niet hoe dat moest en hoe dat zou gaan. Maar toen de 
apostelen terug kwamen bij Jezus, vertelden ze Hem 
enthousiast alles wat ze hadden gedaan en hoe ze 
onderricht gegeven hadden en hoeveel plezier ze hadden 
beleefd in het vertellen van hun belevenissen met Jezus. 
Vele mensen waren komen luisteren. Ja, ze hadden zelfs 
mensen genezen. Het was gewoon een geweldige 
stagetijd. Waar ze eerst heel bang en onzeker waren, zouden ze nu meteen weer gaan. Maar na 
gedane arbeid is het goed rusten, de tijd te nemen. Jezus zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een 
eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten.' Want er kwamen en gingen zoveel mensen, 
dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Dus gingen ze in de boot weg naar een 
eenzame plaats om alleen te zijn. Hun vakantietijd was begonnen. 
 

Jezus' voorstel om vakantie te nemen is heel bescheiden. Alsof Hij wil zeggen: verwacht daar ook 
niet alles van. Vakantie is geen wonderrecept dat plotseling 
alles herstelt en alles geneest. 
Vakantie is maar een koffer, alles hangt af van: 'Wat stop je 
erin?' 
"Kom, we zijn weg!" De zorgen, de drukte en de eentonigheid 
van het alledaagse werk achter je laten. Een andere plek 
opzoeken: vertrouwd of onbekend, maar altijd verfrissend, 
splinternieuw. 
Geen mierenhoop van mensen waar iedereen weer niemand is. 
Een plek waar je de ander van ver ziet aankomen, waar je 
alleen bent en ruimte vindt om er voor elkaar te zijn in een 
verhaal zonder woorden. 
"Kom, we zijn weg", zegt Jezus, "vakantie is een tijd om ook 
eens dicht bij Mij te zijn." 

 
Kapelaan Jan Geilen 

 Nieuwe naam Gospelkoor  

 Verslag sacramentsprocessie 2017 

 Extra aandacht H.I.P.  

  

  

 Informatie  “De Tent Sjteit”  

 Orgelfestival Limburg 

 Bedevaart Sittard – Kevelaer  11 sept. 
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Parochieberichten 
 

Huwelijken 
 
 

Huwelijksinzegening op zaterdag 17 juni 
 
Op zaterdag 17 juni zijn in onze parochiekerk 
gehuwd, Aimée Borgsteijn en Sil Claassen. 
Wij wensen hen veel geluk. Dat deze kerkelijke 
inzegening hun tot steun mag zijn op hun verdere 
levensweg.  
 

 
 
 

Mededelingen Kerkbestuur 
 

 
Data 2018 m.b.t. H. Vormsel en 1e H. Communie 
 
10 Maart H. Vormsel door Mgr. de Jong 
24 Maart Presentatieviering Communicanten 
6   Mei  1e H. Communie 
26 Mei  Dankviering Communicanten 
 
 

Gelegenheidskoor/Vakantiekoor 
 
De vakantieperiode breekt weer aan. Zoals al vele 
jaren gebruikelijk, worden dan de H. Missen, op 
zondag om 11.00 uur, opgeluisterd door ons 
Gelegenheidskoor c.q. Vakantiekoor. Iedereen is 
van harte uitgenodigd om dan met zijn of haar stem 
dit koor te komen versterken. Gerepeteerd wordt 
om 10.30 uur. De data zijn van 23 juli t/m 27 
augustus.  
 
Bijkomend voordeel zingen is dubbel bidden. 

 

Bloemstukken in de kerk met Pinksteren 
 
Leerlingen van het Cita Verda college afd. 
bloemschikken hebben dit jaar de bloemversiering 
voor Pinksteren in onze kerk verzorgd. Britt 
Janssen Aalbekerweg 24 volgt hier deze opleiding 
en heeft deze stukken samen met enkele 
klasgenoten gemaakt. 
 

 
 

Dank jullie wel.  
Heel mooi, weer eens iets anders.  
Succes met jullie opleiding. 
 

Afsluiting rozenkrans bidden aan het 
wegkruis op 31 mei 

 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is wordt de 
meimaand afgesloten met het bidden van de 
rozenkrans aan het wegkruis. 
Na het bidden zijn we naar de kerk gegaan waar de 
H. Mis plaats vond. Daarna werd gezamenlijk koffie 
en thee gedronken in de sacristie met een heerlijke 
wafel of een plak cake erbij, gebakken door mevr. 
Frijsinger. Dank u wel. 
Kapelaan Amal zat in India dus het was een 

Hollandse traktatie in oktober laten we ons weer 
verrassen met wat hij voor ons maakt. 
 

Ons Kerkbestuur 
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Werkgroepen en koren 
 

 

Nieuwe naam voor Gospelkoor Hulsberg.  
 
 

 
 
Als je al 48 jaar bestaat ligt het 
niet direct voor de hand om een 
nieuwe naam te kiezen. Toch 
waren er bij het Gospelkoor 
voldoende redenen om daar over 
na te denken.  
48 jaar geleden werd in Hulsberg een jongerenkoor 
opgericht en de naam Gospelkoor gekozen als 
verwijzing naar het uitzingen van het evangelie. In 
de loop van de jaren werd deze naam een begrip, 
in Hulsberg, maar ook daarbuiten. Er kwamen 
echter steeds meer nieuwe leden bij het koor die 
geen enkele affectie hadden met deze naam. En 
inderdaad hij veroorzaakte nogal wat verwarring 
want meestal werd het koor geassocieerd met een 
‘echt’ Gospelkoor waarvan de leden lange jurken 
dragen en vooral Gospels zingen. 
De roep om een nieuwe naam kwam iedere 
jaarvergadering terug………… 
De naam dekte om het maar oneerbiedig te zeggen 
de lading niet meer.  
Vorig jaar, tijdens de Algemene Ledenvergadering, 
koos een meerderheid van het koor ervoor om op 
zoek te gaan naar een nieuwe naam. Dus gingen 
we aan het werk. De leden leverden namen in wat 
resulteerde in een tiental voorstellen.  
 
De naam moest in ieder geval  een aantal aspecten 
van het koor bevatten: 

 Leden uit heel Zuid Limburg. 

 Leden van verschillende leeftijden. 

 De diversiteit van de muziek die we maken. 

 De verschillende activiteiten die we 

ondernemen; denk aan carnavalsvieringen, 

concerten met dans , muziek en tekst, 

uitstapjes, feestavonden, kerstvieringen. 

Een heleboel verschillende facetten; dus het moest 
een naam worden waarin al deze verschillende 
onderdelen samen komen. Samen een mooi 
geheel vormen, zoals bij een Mozaiëk. 
Ook het combo; drummer, toetsenisten, fluitiste, 
kregen een plek in de naam, zodoende wordt onze  
nieuwe naam; Combo Koor MozaiK 
Daar hoort natuurlijk ook een nieuw logo bij, mogen 

wij ons dus even opnieuw voorstellen:  
 

 
 

Het zal ongetwijfeld even wennen zijn, maar we 
gaan gewoon op de oude vertrouwde manier 
verder met onze bezigheden. Bovendien op weg 
naar ons 50 jarig jubileum in 2019. Met een 
nieuwe naam!!! 
 

 
 

Concert op projectbasis door GKC 
Hulsberg 

 
Gemengd Koor St. Caecilia Hulsberg is 
voornemens om in 2018 een Lenteconcert op 
projectbasis te organiseren. Dit concert zal dan op 
zaterdag 14 april 2018 plaats vinden. 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 persé nodig. Repetities zullen plaats 
vinden in de maanden februari-maart-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. 

mailto:secretariaatgkc@gmail.com
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Verslag Sacramentsprocessie 2017 

 
 
"Es ze ut in Sjömmert druüg houte, kriege veer reëge in 
Hölsberg", zegt een Aalbeeks gezegde in verband met de viering 
van sacramentsdag. Het bleek te kloppen: niet door weerradars 
opgemerkt, viel er op onze Sacramentsdag een fikse bui met 5 
mm regen uit God´s hemel. Gelukkig voor ons was dat twee uur 
vóór de processie.  
 
Iedereen was erbij op 25 juni j.l.: oud en jong, met name de 
bewoners van het Panhuys, voor de laatste keer op deze locatie 
voor de open-lucht-mis. Ook waren er weer de communicantjes 
en van heinde en verre op tijd aanwezige mensen, zoals 
kapelaan Amal, net terug uit India en een aantal parochianen, net 
terug van een fietstocht naar het graf van Sint Petrus in Rome. 

Ook deze keer gaven weer tallozen steun zoals de buurt 
Raadhuisstraat, een spontane groep vrijwilligers voor het 
rustaltaar aan het wegkruis bij het Europaplein, Het Goede 
Doel en kruitmeester de heer Pierre Thewissen.  
 
Tijdens de plechtigheden bij het rustaltaar en het Panhuys 
was er tijd voor aandacht, gebed, zang en instrumentale 
muziek. Op verschillende plaatsen op de route hadden 
parochianen op hun oprit een religieuze aankleding zoals met 
een Mariabeeld. Een enkele keer kwam de zon zelfs 
tevoorschijn.   
 
Naast hen 
dankt het 

Processiecomité iedereen zonder uitzondering voor 
deelname en vormgeving van deze bijzondere jaarlijkse 
gebeurtenis. 
 
Één van de muzikale deelnemers vatte het treffend 
samen bij het nieuwe initiatief van koffie en vla na afloop 
aan de hoofdingang van onze parochiekerk: "Dat kan 
alleen maar in de parochie Hulsberg, dat Samen-
aanpakken". Daaraan is niets toe te voegen.  
 
In de planning zal ons de Sacramentsprocessie het 
komende jaar naar de buurt Sportpark leiden. 
 

Het Processiecomité 

processie@h-clemens.nl  

 
 

Vredesweek 
 

Op zondag 17 september om 18.00 uur 
organiseren wij in de kerk, net als vorig jaar, weer 
een bijeenkomst in het kader van de Vredesweek. 
Wij zijn aan de slag gegaan met het landelijke 
thema van dit jaar “de kracht van de verbeelding”. 

Ook dit jaar wordt het een bijeenkomst waar we 
samen met u en met artiesten uit ons dorp een 
invulling aan gaan geven. Na de bijeenkomst willen 
we u graag een kop koffie, thee of fris en iets 
lekkers aanbieden en u de gelegenheid geven nog 
even gezellig na te praten! Reserveer de datum 
dus alvast in uw agenda! 

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

Zaterdag 8 juli: Vooravond  
14e Zondag door het Jaar A. 
  

11.30 uur: Huwelijksmis Miriam Delamboy en  
Benny Keulen. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang en  
 Kinderwoorddienst (Ki-Wo-Di) met als 
 thema ‘Vakantie’. 

Jaardienst Jozef Bemelmans en Caroliene 
Wouters; jaardienst ouders L. Wolfs-Wolfs; 
Hub Geurten (vanwege verjaardag). 

 
 

Kom naar mij, jullie die  
vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan. 

 
 
 
 

Zondag 9 juli:  
14e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst Maria Meurs-Kerckhoffs 
en kleindochter Merel; jaardienst Elly 
Wintjens-Debije, broer Paul en wederzijdse 
ouders; Hans Horsten (namens buurt 
Raadhuisstraat). 
 

Woensdag 12 juli: 
  

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

 

Zaterdag 15 juli: Vooravond  
15e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Voor een mooie, ontspannende vakantietijd. 

 
 
Het zaad dat in goede 
grond is gezaaid, dat 
zijn zij die het woord 
horen en begrijpen… 
 
  

 

Zondag 16 juli:  
15e Zondag door het Jaar A. 
 
 

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

 

Woensdag 19 juli:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overledenen familie Van der Broeck; ouders 
Rouwet-Limpens (vanwege trouwdag en 
verjaardag vader); Thei Meijers. 

 

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.  
 

Zaterdag 22 juli: Vooravond  
16e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Voor ons allen, dat we de kans krijgen 
gemaakte fouten goed te maken.  

 
 
 
Hij die het goede 
zaad zaait is de 
Mensenzoon. 
 
 
 

 
 

Zondag 23 juli:  
16e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst André Kissels. 

 

Woensdag 26 juli:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Jaardienst Anna Beugels (v.w. naamfeest); 
overledenen familie Van der Broeck; 
overleden ouders Lemmens-Ramakers en 
familie; Thei Meijers, Zef van den Bosch. 
 

 

Zaterdag 29 juli: Vooravond  
17e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Voor alle christenen, dat zij de naastenliefde 
en alles wat daaraan verbonden is nastreven.  

 

 
 
Het is met het koninkrijk 
van de hemel ook als 
een sleepnet… waarmee 
allerlei soorten vis 
werden 
gevangen. 
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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 
 
 
  

Zondag 30 juli:  
17e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; ouders Toon Noteborn en Lena 
Gijzen. 

 

Woensdag 2 augustus:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overleden echtgenoten Jules Kengen en 
Tila Gielen en ouders; overledenen familie 
Van der Broeck; Thei Meijers, ouders 
Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders 
Meijers-Heunen. 

 

Vrijdag 4 augustus: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door  
 kapelaan Amal. 

 

 

 

Wekelijkse up-date misintenties 
 

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

 
 

 

 
Kerkdiensten 

Zorgcentrum Panhuys 

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

Bijzondere diensten Panhuys 
 
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 

Di.15 aug 10.15 uur  Hoogfeest Maria ten 
Hemelopneming 

   H. Mis met zegening van     

de  ”Kroeëdwösj” 
Za.19 aug 16.00 uur H. Mis met zegening van     

de  ”Kroeëdwösj” 

Kinderwoorddiensten 
 

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

       ‘Kinder-wereldmissiedag’ 
 

 

 

Parochiekalender 
 

Za. 8 juli  Kinderwoorddienst thema vakantie 

Zo. 23 juli  Gelegenheids-/Vakantiekoor 

Zo. 30 juli  Gelegenheids-/Vakantiekoor 

Vr. 4 aug  Communie a/d zieken 

Zo. 6 aug  Gelegenheids-/Vakantiekoor 

Zo. 13 aug  Gelegenheids-/Vakantiekoor 

Zo. 20 aug  Gelegenheids-/Vakantiekoor 

Zo. 27 aug  Gelegenheids-/Vakantiekoor 

Vr. 1 sept  Communie a/d zieken 
 

Woord van de redactie 
 

De vakantieperiode breekt weer aan. 
Een periode van rust. 
Een periode van andere dingen doen dan 
normaal. 
De periode bij uitstek om eens na te denken 
over de zin van ons bestaan. 
Wat Zijn Boodschap voor ons betekent, kan 
betekenen op onze weg door het leven. 
Laat Hem, Zijn Geest, toe in uw gedachten 
op een rustig moment. 
Hij zal u niet teleurstellen. 
 

 
 

De redactie van de Clemens-Klok wenst u een 
hele fijne vakantie toe. 
 

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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De leeuw en de muis 
 

 
Er was eens  een bos met 
prachtige vogels. In dat bos woonde ook een muis, 
die op een dag tussen de poten van een leeuw 
verdwaalde. 
 
Maar de leeuw pakte de muis niet, hij liet hem 
ontsnappen. “Dank U,” piepte de muis, “misschien 
kan ik eens voor U iets doen.” 
De leeuw brulde: “Ik ben de koning van het oerwoud! 
Wat zou jij, een kleine muis voor mij kunnen doen?” 
 

 
 
Een paar dagen later ging de leeuw op jacht. 
Ondanks het waarschuwende geroep van de vogels 
raakte hij  gevangen in een vangnet. 
Hij brulde tot het bos ervan schudde en probeerde 
met al zijn kracht het net te scheuren. Maar het lukte 
hem niet en hij brulde om hulp. 
 
Alle dieren van het bos kwamen aangerend: de 
antiloop en de gazelle, de vos, de zebra en de apen, 
de neushoorn en het wilde zwijn en de grote panter. 
Maar geen van hen kon de koning van het oerwoud 
helpen…….. De panter niet, de mandril en de bok 
niet, de haas en de paradijsvogel en de ram niet! 
Treurig slopen allen weg zelfs de grote 
neushoorn……. 
 
Toen kwam de muis tevoorschijn. Hij zette zijn 
scherpe tandjes in het net, en knaagde en knaagde 
en knaagde…  hij knaagde tot het net kapot was en 
de leeuw kon ontsnappen! 
“Dank je,” sprak de leeuw, “jij hebt met geduld 
gedaan wat ik met kracht niet kon.” 
En zo bleven de leeuw en de muis vrienden voor 
altijd! 
 

Brian Wildsmith naar een fabel van La Fontaine 
 

 

Dromen  
 
waar droom jij van? 
dat je de hele wereld aan kan 
of dat je de baas bent van het land 
of met je geliefde loopt, hand in hand 
 
waar droom jij van? 
dat je andere mensen helpen kan 
dat je die ene zwerver een goeie dag bezorgd 
of dat je in Afrika een weeskindje verzorgd 
 
waar droom jij van? 
het schrijven van een roman 
of dat je ontzettend rijk bent 
of dat je beroemde mensen kent 
 
waar droom jij van? 
actievoeren voor mensen uit Afghanistan 
of van een wereld zonder oorlog en verdriet 
of dat je kan meehelpen in een rampgebied 
 
waar droom jij van? 
trouwen met je droomman 
of dat je een wereldreis maken kan 

word je dáár gelukkig van? 
 

Mahatma Gandhi 

 

 

KiWoDi 
 

Op 8 juli is de laatste kinderwoorddienst vóór de 
vakantie. 

Met als thema Vakantie. 
 

 
 
 

Hoe vind je rust?  
Hoe kan Jezus jou rust geven? 
Als je moe bent van school waar zoek jij dan rust? 
 

Iedereen is van harte welkom. 
 

Een mooie start van de vakantie. 
 

                                          Werkgroep KiWoDi 
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Hallo 
 

Hallo zon, Hallo dag, 
Zullen we samen stralen, 
Beginnen met een lach, 

Zullen we verwonderen, 
Beleven, gewoon dankbaar zijn 

Genieten van momenten 
Groot of best wel klein. 

 

                                                         Jip 
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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 het 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! 
 

Hulp in Praktijk 
Telefoon helpdesk: 046 – 426 27 27 
Email: wm@stichtinghip.nl 
Website: www.hipwestelijkemijnstreek.nl 
 
 

Samenwerkende Orgelvrienden 
Limburg 

 

Orgelfestival Limburg 
 

Vorig jaar vierde de Orgelvrienden 
het 25e Orgelfestival met ruim 50 orgelconcerten, 3 
bustochten, een orgelwandeltocht en een open 
orgeldag. 
Het Orgelfestival 2017 gaat van start op vrijdag 14 
juli in Weert. Het festival wordt afgesloten op zondag 
13 augustus in Wijlre. 
Organisten van naam en faam spelen dan bijna 
dagelijks in Limburg en net over de grens de 
mooiste orgelconcerten. Meestal in kerken, soms op 
andere locaties. Steeds op prachtige orgels. Zo, zult 
u zeggen dat zal wel wat kosten! Nee, dus…meestal 
wordt er een vrije gave gevraagd en is het aan u om 
te bepalen wat het u waard is en of u de 
orgelvrienden met uw gave wilt ondersteunen bij het 
organiseren van deze bijzondere concertreeks! 
  

De concerten worden georganiseerd door 
de Samenwerkende Orgelvrienden Limburg. Op hun 
website staat precies vermeld waar en wanneer de 
concerten zijn en wie de uitvoerende organist is. 
U kunt de website van de Orgelvrienden 
raadplegen: www.stichting-sol.nl 

 

Bedevaart SITTARD-KEVELAER op  
maandag 11 september 

 
De meest Nederlandse bedevaartplaats van 
Duitsland viert feest. Het is dit jaar 375 jaar geleden 
dat de marskramer Hendrik Busman op weg van 
Geldern naar Kleef een stem hoorde, die hem de 
opdracht gaf om een kapelletje te bouwen. Niet lang 
daarna werden er onverklaarbare genezingen 
gemeld. Dat was het begin van Kevelaer als 
bedevaartplaats. De regio hoorde indertijd tot het 
bisdom Roermond. Daarom werd op last van de 
toenmalige vicaris-generaal van Roermond in Venlo 
een synode gehouden om de gebeurtenissen in 
Kevelaer te onderzoeken. En ze werden als 
authentiek beoordeeld. Vanaf dat moment mocht het 
stadje zich officieel als bedevaartsoord presenteren.  
Direct kwamen er ook vanuit onze regio bedevaarten 
op gang. Sommige van die bedevaarten bestaan 
nog steeds, zoals de bedevaart die de Broederschap 
Sittard-Kevelaer al sinds 1669 organiseert. 
Ieder jaar trekt deze Broederschap met velen vanuit 
Sittard en wijde omgeving ter bedevaart naar Onze 
Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart 
op maandag 11 september. Gaat u ook mee? 
 

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en 
dorpen – waaronder Hulsberg – waarna alle bussen 
zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. 
Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek 
naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is: 
10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna 
processie naar de basiliek. 
10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, 
waarna processie naar de Kaarsenkapel. 
15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en 
kleine Kruisweg in de Pax Christikapel. 
17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze 
hulpbisschop Mgr. De Jong. 
Aansluitend trekken we in processie langs de 
Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar 
de bussen voor de terugreis naar huis. 
Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor 
ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van 
winkels en restaurants. 
 

Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 29 augustus 
verkrijgbaar bij de heer H. Lenssen, Geleenstraat 
74, 6155 ND Puth, tel. (046) 4431247. 
Een buskaart kost € 18,-- per persoon. 
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van 
uw bus! 
Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs 
voor die dag! 
 

Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: 
telefoon (046) 4520590 

 

http://www.hipwestelijkemijnstreek.nl/
http://www.stichting-sol.nl/
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 

Dansmatinee in het 
Gemeenschapshuis 

 
Op zondag 9 juli kunt u nog een keer komen dansen 
in het gemeenschapshuis. Daarna zullen we weer 
na de zomervakantie een dansmiddag aanbieden 

Deze dansmiddag is voor iedereen die van bewegen 
en dansen in een gezellige en ontspannen omgeving 
houdt. Verschillende muziekstijlen nodigen u uit om 
de dansvloer op te gaan. Geen danspartner geen 
probleem. Er is altijd wel iemand die samen met u 
de voetjes van de vloer krijgt. U bent uiteraard ook 
van harte welkom voor een gezellige middag. Het 
gemeenschapshuis is geopend van 14.30-17.30 uur. 
Tot dan. 

After Summer Party in Hulsberg, 
daar moet jij bij zijn! 

Op 23 september kun je, net terug van vakantie, nog 
even in zomerse sferen blijven.  

Gemeenschapshuis de Lange Berg organiseert een 
After Summer Party. Verschillende disc- jockeys 
zullen zorgen voor een diversiteit aan muziek.  In de 
cocktailbar kunt u nog eens nagenieten van het 
favoriete zomerdrankje.  

Krijg je al zin in deze After Summer Party, dan zijn 
de kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij Luckoil, 
slagerij Keulen en het gemeenschapshuis de Lange 
Berg voor €7.50 

Volg ons op Facebook voor meer informatie en 
kaartverkoop. 

 
Megaster Peter Wackel te gast  

bij De Tent Sjteit 

Al heel wat jaren lukt het de organisatie om grote 
namen uit de Duitse en Oostenrijkse schlager-, tirol- 
en volksmusik scene naar de feesttent in 
Arensgenhout te halen. Met de juiste ingangen en 
onderhandelen lukt het iedere keer opnieuw om 
bekende Radio en TV sterren te strikken voor De 
Tent Sjteit. In de voorgaande jaren kwamen al Die 
Goldrieder, Die Jungen Zillertaler, Münchner 
Zwietracht en Die Haderlumpen. 

Dit jaar zal niemand minder dan Peter Wackel het 
podium van onze eigen tent in Arensgenhout 
beklimmen. 

Peter Wackel werd geboren op 4 januari 1977 in 
Erlangen (D). Zijn echte naam is Steffen Peter Haas. 
Als kind begon hij al met muziek maken. Zo had hij 
les in viool, orgel en gitaar spelen. Hierna ging hij 
ook zingen, werd entertainer voor feestjes en 
presentator. Zoals bij veel artiesten ging het ook bij 
Peter, hij werd eerst lokaal bekend met zijn hitje 
“Vier” en vervolgens ook regionaal.  

In 1999 kwam de grote doorbraak. Maar liefst drie 
keer in de week trad hij op in discotheken op 
Mallorca. Hier bracht en brengt hij nog steeds zijn 
vele hits, die ook wel de Ballermannhits genoemd 
worden. 

Iedereen zal ongetwijfeld veel van zijn liedjes 
kennen maar daarachter wellicht niet de naam Peter 
Wackel herkent hebben. Grote hits zijn “Joanna”, 
“Ladioo”, “Scheiss drauf” en “Schwarze Natasha”. 
Ook is hij bekend van de in vele versies uitgebrachte 
hit “Die nacht von Freitag auf Montag” dat onlangs in 
een nieuwe mix opnieuw werd uitgebracht met 
niemand minder dan onze eigen Wir Sind Spitze! 

Hossa Am Sonntag zal dus weer onvergetelijk en 
top gezellig worden. De tent aan de Kampstraat zal 
wellicht weer te klein zijn. Kijk op de webpagina 
www.detentsjteit.nl voor meer informatie over het 
hele programma en of er nog online entree kaarten 
te koop zijn.  

 

Peter Wackel zal zijn optreden in de feesttent 
brengen van 19.30 uur tot 20.30 uur waarvan een 

groot deel live begeleidt door onze eigen Wir 
Sind Spitze! Een uniek optreden. 

http://www.detentsjteit.nl/
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De “Glossy” Klooster! 

 
We willen jullie graag attenderen op een heel 

mooi en interessant boek over kloosters en het 

kloosterleven.  
 

 
 

Een klooster als ‘the place to be’, het habijt als 

iets modieus en God als gastheer. In de nieuwe 

glossy ‘Klooster!’ laat uitgeverij Adveniat samen 

met de kloosterlingen zien dat kloosters geen 

gesloten plekken zijn met wereldvreemde 

bewoners, maar gastvrije omgevingen bewoond 

door mensen met interessante verhalen. 

Kloosterfans 

Gelovigen, atheïsten, BN’ers, politici: vanuit alle 

lagen van de bevolking worden mensen getrokken 

door de rust en stilte van kloosters. Kloosters zijn 

steeds meer in trek en vooral in de weekenden moet 

je als gast ver vooruit een kamer reserveren. In deze 

glossy vertellen bezoekers van kloosters over hun 

ervaringen en waarom ze ‘fan’ zijn geworden van 

deze inspiratievolle plekken. Ze voelen zich 

aangetrokken door de wijze waarop kloosterlingen 

leven, de sfeer en het ritme. Velen laten zich 

inspireren en proberen de levensstijl van de 

kloosterlingen in hun dagelijks leven toe te passen. 

De bezoekers vertellen hun verhaal en geven een 

inkijk in de manier waarop ze ook thuis God kunnen 

ervaren. 

Werk, roeping en familie 

De glossy schetst het verhaal van broeders en 

zusters uit verschillende ordes. Het is dus geen 

eenkleurig blad maar het laat zien dat ieder klooster, 

iedere orde een eigen plaats inneemt binnen het 

Nederlandse kloosterleven. De boeiende verhalen 

over roepingen en werkzaamheden in 

de kloosters zijn volop aanwezig en worden 

ondersteund door veel beeldmateriaal.  

Daarnaast komen ook familieleden van de 

kloosterlingen aan het woord. Het intreden van een 

broer of zus heeft – zoals te lezen is in de glossy – 

een behoorlijke impact. De interviews met 

familieleden geven een persoonlijk inzicht op de 

vraag die veel mensen zich stellen: waarom gaat 

iemand het klooster in? Het beschrijft de emotionele 

worsteling van zowel de kloosterling als de familie 

en de wijze waarop een keuze tot intreding tot stand 

komt. 

“Wees welkom in de wereld van kloosters”, zo luidt 

het citaat waarmee hoofdredacteur Leo Fijen lezers 

uitnodigt de glossy te lezen. De glossy laat niet 

alleen de wereld van kloosters zien, maar is een 

directe uitnodiging om een van de 55 kloosters in de 

Nederland te bezoeken. Heb je niet zo’n behoefte 

om een klooster te bezoeken, dan geeft de glossy 

toch een inkijk in deze unieke wereld. 

BESTEL: Glossy ‘Klooster!’ – De plekken, de 

mensen, het mysterie | uitgeverij Adveniat | ISBN 

9789492093394: € 8,95. 

Wilt u het boekwerk graag bestellen, maar bent u 

niet zo handig met de computer, dan kunt u ook 

contact opnemen met Jeu Ritzen, tel.nr. 045-

4059244. 
 

In een van de volgende Clemensklokken zal één van 

onze zusters Oblaten van de Assumptie haar 

verhaal doen. Waarom ging zij in het klooster en wat 

heeft het kloosterleven haar gebracht. 

 
 

 

 

  

http://www.katholiek.nl/lexicon/kloosters-bezinning-retraite/
http://www.katholiek.nl/lexicon/kloosters-bezinning-retraite/
http://www.katholiek.nl/lexicon/kloosters-bezinning-retraite/
http://www.katholiek.nl/lexicon/kloosters-bezinning-retraite/
http://www.katholiek.nl/lexicon/inspiratie/
http://www.katholiek.nl/lexicon/kloosters-bezinning-retraite/
http://www.katholiek.nl/lexicon/kloosters-bezinning-retraite/
http://www.katholiek.nl/lexicon/kloosters-bezinning-retraite/
http://www.katholiek.nl/lexicon/kloosters-bezinning-retraite/
https://www.berneboek.com/non-books/244435-klooster-9789492093394.html?search_query=Klooster%21&results=94
https://www.berneboek.com/non-books/244435-klooster-9789492093394.html?search_query=Klooster%21&results=94
https://www.berneboek.com/non-books/244435-klooster-9789492093394.html?search_query=Klooster%21&results=94
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Adv. 
 

 

St. Rochus-markt 
 

13 augustus – kern Hulsberg 
 
                                 Al 25 jaar, volop curiosa,  
                                 antiek, speelgoed en 
                                 andere koopjes. Er is een  
                                 drank en eetbuffet en  
                                 non-stop muziek. 
Ook voor de kinderen volop actie te beleven.  
Entree slechts 1,50 p.p. 
Kinderen t/m 12 gratis. Er zijn nog enkele 
stands te huur. Info R. Roks, tel. 0625-436704 
Of via mail: het.goede.doel@live.nl 
 
Ook kunt u alle  
informatie terug vinden  
op onze internet-website:  
 
http://hulsberger.nl/                    
buurtvereniging-goede-doel/  
st-rochus-markt-2017 
 
Of bezoek ons op facebook 
 

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 5 aug. 2017 t/m 1 sept. 2017) 
moeten kopij voor de redactie en advertenties 
uiterlijk op 18 juli 2017 via email worden 
aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk  
25 juli 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:het.goede.doel@live.nl
http://hulsberger.nl/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20buurtvereniging-goede-doel/%20st-rochus-markt-2017
http://hulsberger.nl/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20buurtvereniging-goede-doel/%20st-rochus-markt-2017
http://hulsberger.nl/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20buurtvereniging-goede-doel/%20st-rochus-markt-2017
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

