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

7e jaargang nr. 8                                             5 augustus 2017 – 1 september 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

Een Geestelijke Bagage 
 

Als we op vakantie gaan, denken we na over hoeveel bagage en spullen we mee moeten 
nemen. Maar in dit artikel wil ik het graag hebben over Geestelijke bagage uit-  en inpakken. 
Ik ga alvast mijn eigen koffertje met U doornemen. Als ik de puinhoop op de grond zie 
liggen, schrik ik van de veelheid van gevoelens, de negatieve, positieve, maar vooral ook de 
plezierige ervaringen, die me vanaf de vloer aankijken! In de zijvakken zitten ritsen. In deze 

vakken stop ik diep weg: achterdocht en agressie, haat en nijd, roddels, leugens en bedrog. Met de ritsen 
goed dichtgetrokken, geef ik ze voorlopig geen kans me negatief te beïnvloeden. Helemaal onderin gaan: 
luiheid, ijdelheid, trots, boosheid en verdriet. Deze laatste stop ik niet te ver onderin; af en toe werkt een 
huilbui heel bevrijdend. Als ik de inhoud van mijn koffer nu overzie, merk ik, dat  hier en daar nog wat loze 
ruimte over is. Dit zijn prachtige holletjes voor alle piekergedachten die me van tijd tot tijd overvallen.  Ver 
genoeg om mezelf gerust te stellen; toch dichtbij genoeg om niet in slaap te sussen met de gedachte dat ik 
geen zorgen zou hebben. Nee, ze zijn dermate realistisch dat ze me af en toe een slapeloze nacht bezorgen. 
Het is echter de kunst om de beide benen op de grond te houden. Ik heb wel degelijk problemen en 
wegstoppen helpt niet. Eerlijker is het, om jezelf mét je problemen eens onder de loep te nemen en de zaak 
eens grondig te analyseren om zó te proberen of je misschien tot een oplossing kunt komen. Gelukkig zie ik 
dat mijn koffer nog niet vol is en dat er nog genoeg ruimte over is voor: warmte, spontaniteit, genegenheid, 
vriendschap, lachen, humor, trouw , liefde, energie en af en toe een baaldag!! 
Dit zijn de elementen die ik onder handbereik houd. De zaken die in mijn leven van waarde zijn wil ik boven in 
mijn koffertje pakken, bij de hand liggend, grijp klaar. Dit zijn namelijk de zaken die me houvast bieden, als de 
stormen weleens wat té heftig in mijn leven tekeergaan en ik het even niet zie zitten. Het is fijn dán je koffer te 
openen om te kunnen terugvallen op vriendschap, die je eerst gezaaid hebt en later geoogst. Vriendschap die 
door de jaren heen stand houdt en een ontzettend belangrijke factor in je leven blijkt te zijn. Láchen is ook 
zoiets onontbeerlijks. Het spreekwoord zegt: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Met een lach kun 
je de wereld weer aan. Ik geloof dat het waar is, hóe diep je ook in de put zit, er komt altijd weer een moment 
waarop de humor toeslaat en dus de lach doorbreekt. Helemaal bovenin heb ik nu nog plaats voor één - in 
mijn leven - onontbeerlijk iets. Het positieve. Ondanks alles, wat er ook gebeurt in een mensenleven, is het 
zaak om een positieve uitstraling te handhaven. Niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor de ander van "ik 
laat me er niet onder krijgen", goed ik zie het nú even niet zitten maar ik vecht en blijf vechten. U begrijpt, dat 
mijn koffer boordevol zit en ik moet erop gaan zitten om de sluitingen dicht te krijgen. Ik ben ervan overtuigd, 
dat we allemaal met zo'n overvolle koffer met geestelijke bagage zitten. Ik kan U maar één raad geven; gooi 
de hele bups er eens uit; ga een uurtje zitten; neem alles wat U weer in wilt pakken grondig onder de loep; 
zoek zorgvuldig een plekje voor de negatieve zowel als de positieve aspecten van Uw bagage. Tezamen 
vormen ze Uw zijn, Uw wezen, Uw uitstraling. Die uitstraling is het waard om van tijd tot tijd orde op zaken te 
stellen in Uw geestelijke bagage. Geloof me; een herindeling is altijd mogelijk en bovenal......het doet goed!!!! 
Ik wens U een fijne zomertijd toe, wellicht gaat U op reis met een opnieuw ingepakt, lichtgewicht koffer!! 

Kapelaan Amal 

 MIVA – Burkina Faso deurcollecte 26-27 aug. 

 Dankwoord, “Anai Home for children” 

 Open Kerk en kerktoren, 13 augustus 

  

  

 Rochus-markt Hulsberg, 13 augustus 

 Kloosterverhaal  Zr. Lamberta, Regina Pacis 

 Vredekerk in Neviges  in Velbert ( Duitsland) 
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Parochieberichten 
 
 

Overleden 
 
 

Op vrijdag 21 juli werd Gerrit Neven vanuit onze 
kerk begraven. Hij was 90 jaar oud en echtgenoot 
van Bep Neven Hagemans. Hij overleed op 
maandag 17 juli in Nuth. Hij woonde vroeger in de 
Raadhuisstraat. 
De zeswekendienst vindt plaats op zondag  
3 september om 11.00 uur. 

 
 

Huwelijken 
 
 

Op zaterdag 8 juli zijn in onze parochiekerk 
gehuwd,  Miriam Delamboy en Benny Keulen.  
Wij wensen hen veel geluk. Dat deze kerkelijke 
inzegening hun tot steun mag zijn op hun verdere 
levensweg.  
 
 

 
 
 

Doopsels 
 

Op 16 juli werd Luuk Mordang gedoopt. Luuk werd 
geboren op 2 februari 2017. Hij is een zoon van 
Erik Mordang en Aafke de Haan. Zij wonen in de 
Julianastraat. 
 

 
 

Mededelingen Kerkbestuur 
 

Open Kerk tijdens St. Rochusmarkt 
 

Hebt u altijd eens de toren willen beklimmen om 
ons dorp van boven af te bekijken? 
Het kerkbestuur wil u graag in de gelegenheid 
stellen om dat te doen, en wel tijdens de Sint 
Rochusmarkt op 13 augustus aanstaande. Tijdens 
de St. Rochusmarkt is vanaf 13.00 uur onze kerk 
geopend voor geïnteresseerden. Er zullen kerkelijk 
gewaden en kerkelijke attributen tentoongesteld 
worden. Tevens zal er een kleine 
fototentoonstelling zijn.  
 

Rondleidingen 
Op gezette tijden worden er tevens rondleidingen 
georganiseerd met een “gids”, die het e.e.a. vertelt 
over onze kerk en het tentoongestelde. 

 
Torenbezoek 
Verder is het dus ook mogelijk om de toren te 
bezoeken. Hiervoor kan men zich inschrijven, van 
te voren via info@h-clemens.nl of ter plaatse.  
Het aantal deelnemers per keer is beperkt tot 6 
personen. Goed schoeisel is vereist en kleren 
kunnen iets vuil worden. Bovendien is deelneming 
op eigen risico èn hoogtevrees is niet handig 
(ladders). 
U bent van harte welkom! 
 

Het kerkbestuur. 
 

 

Elke dag is er één elke dag is uniek 

De een is een put de ander een piek 

 Gun elke dag zijn eigen gezicht 

De ene is open de andere dicht 

Toon Hermans  

mailto:info@h-clemens.nl


 

 

4 
 

Werkgroepen en koren 
 

 

Humisa 
Anai Home for children 

 
 
Beste parochianen van Hulsberg, 
Lieve groeten van Fr. M. Francis Jeyabathi, 
directeur van Annai Home For Children, weeshuis 
te Annai Nagar, missie Andichioorani in het bisdom 
Sivagangai, Tamilnadu India. 
 
Ik hoop dat het jullie allemaal goed gaat, in een 
blakende gezondheid. 
Ik ben erg blij, dat ik jullie deze brief mag schrijven 
om mijn dankbaarheid uit te drukken voor jullie 
prachtige geldinzameling voor Annai Home For 
Children. Samen met alle kinderen willen we onze 
oprechte dankbaarheid overbrengen aan jullie en 
aan de kinderen uit jullie parochie, voor jullie 
genereuze hulp en ondersteuning voor het welzijn 
van de kinderen van Annai Home. 
Steeds trekken  jullie je het lot aan van deze 
verweesde en verlaten kinderen en speciaal in de 
vastentijd doen jullie samen met de kinderen uit 
jullie parochie je uiterste best voor het welzijn van 
de kinderen van Annai Home. 
Wij bewonderen jullie vriendelijke hartelijkheid en 
lieve zorg voor onze hulpbehoevende kinderen en 
zijn hier erg trots op. 
De kinderen begonnen op 7 juni aan hun nieuwe 
schooljaar en kapelaan Amal was 3 dagen bij hen 
op bezoek.. Hij vertelde over jullie goede werken 
en over de sponsorloop van de kinderen van de 
basisschool om geld in te zamelen voor Annai 
Home. Onze kinderen waren echt verrast door de 
inzet van de Hulsbergse jeugd, waarvoor ze 
nogmaals hartelijk willen bedanken. 
We gebruiken jullie donatie om sportartikelen, 
computers en lesmaterialen te kopen.. 
We bidden voor jullie en voor jullie gezinnen, als 
dank voor jullie ondersteuning.  
God zegene jullie en zorgt voor jullie. 
 
Hoogachtend, Fr. M. Francis Jeyabathi 

 

 
MIVA kerkdeurcollecte 

voor Burkina Faso. 
 
Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA-collecte in de 
katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA 
aandacht voor het project: ‘Brommers voor Burkina 
Faso, opsporen van de meest kwetsbaren’.  
 

 
 

Vervoer van levensbelang 
 

Burkina Faso is één van de armste landen van de 
wereld. Het land heeft te kampen met droogte, 
gebrek aan water en slechte voorzieningen op het 
gebied van gezondheidszorg.  
De infrastructuur is slecht. Het grootste gedeelte 
van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk 
begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om 
ook de meest kwetsbaren te bereiken en hen te 
helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.  

 
Veldwerker Bernard 

 

Elke dag rijdt hij met zijn motorfiets de dorpen in 
om voorlichting te geven. Hij spoort kinderen op en 
zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms 
regelt hij een operatie.  
Om de dorpen te bereiken heeft Bernard een 
motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en 
hobbelig zijn, is dat het ook het beste 
vervoermiddel voor hem. “De afstanden zijn te 
groot om te lopen of te fietsen. Zonder mijn 
motorfiets kan ik mijn werk niet doen”, benadrukt 
Bernard.  

24 brommers nodig 
 

De organisatie van de veldwerkers, OCADES 
Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brommers 
nodig. Met het project ‘Brommers voor Burkina, op 
zoek naar de meest kwetsbaren’ helpt MIVA hen 
om hun bestemming te bereiken. MIVA hoopt met 
de bijdrage van de collecte meerdere veldwerkers 
van een brommer te voorzien. En daarmee  een 
nieuwe toekomst voor nog meer mensen in Burkina 
Faso.  
MIVA, al meer dan 80 jaar helpt 
ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in Latijns-
Amerika, Afrika en Azië hun bestemming te 
bereiken door hen te voorzien van 
vervoersmiddelen.  
Meer informatie? www.miva.nl/collecte MIVA, 
Geertje van der Beele gvdbeele@miva.nl  
(076) 521 71 50 
 

mailto:gvdbeele@miva.nl
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Honderden mensen helpen 
met je luisterende oor 

 
Voor een luisterend oor en 

een  
goed gesprek per telefoon, 24/7. 

0900 0767 5 ct. p/m | Bel lokaal 
Heerlen: 045 - 571 99 99  

 
Sensoor locatie Heerlen is hard op zoek naar 
nieuwe luisterhelden voor het vrijwilligersteam. Een 
luisterend oor verzacht pijn, geeft inzichten en kan 
zelfs levens redden. Ieder mens heeft wel eens 
zo’n begripvol luisterend oor nodig maar het lijkt 
een schaars goed te worden. Steeds meer mensen 
komen hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de 
anonieme hulplijn Sensoor.   
De vrijwilligers voeren dagelijks bijna 1.000 
gesprekken met mensen die angstig zijn, het leven 
niet meer zien zitten, onzeker zijn of gewoon 
behoefte hebben aan contact. Alles wat er zich in 
een mensenleven voordoet, komt voorbij aan de 
telefoon, chat en mail. Ieder gesprek is dan ook 
anders. Vrijwilliger Dirk vertelt: ‘’Een gesprek gaat 
vaak over schijnbaar onbelangrijke zaken, als een 
praatje over de heg waarin ik de rol van buurman 
vervul. Soms met mensen die al dagen niemand 
hebben gesproken en gewoon even hun verhaal 
kwijt willen. Maar ik luister ook naar de 
worstelingen van het leven, gezondheids-
problemen, gedoe met instanties, ruzie in de 
familie, kinderen die op het slechte pad zijn 
geraakt.’’  
Ben jij iemand die goed kan luisteren en heb je 
interesse in je medemens? Dan komt Sensoor 
graag met je in contact. Je wordt voor dit zinvolle 
werk goed getraind en begeleid door 
beroepskrachten. Je oefent gespreksvaardigheden, 
verdiept je in thema’s die veel voorbij komen en je 
leert grenzen te stellen. Dirk: ‘’Soms reageren 
mensen hun boosheid en machteloosheid op jou 
af. Het is dan de uitdaging om toch in contact met 
ze te komen terwijl je je eigen grenzen bewaakt.’’ 
Kortom, het is vrijwilligerswerk waar je een wijzer 
mens van wordt.  
Je luisterdiensten kun je flexibel inplannen en 
thuiswerken is mogelijk. Hoewel je alleen je dienst 
doet, train je met een enthousiast vrijwilligersteam 
en krijg je persoonlijke begeleiding. Aanmelden kan 
via www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk. 
Sensoor 
Sensoor, opgericht in 1958, is 24/7 bereikbaar voor 
een anoniem gesprek per telefoon, chat en mail. 

Met dank aan ruim 1000 vrijwilligers uit het hele 
land die worden getraind en begeleid vanaf 25 
locaties, waaronder in Heerlen.  
 

 
 

Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 

St. Rochus-markt Hulsberg 
Zondag 13 augustus 2017 

 
In de oude kern van 
Hulsberg, vóór de 
Kerk, is op zondag 
13 augustus vanaf 
10.00 uur weer één 
van de gezelligste 
rommelmarkten van 
de streek, de  
St. Rochusmarkt. Dit 
door buurtvereniging 
Het Goede Doel 
georganiseerde 
evenement is 
gedurende de 
laatste 20 jaar 
uitgegroeid tot een markt met meer dan 

honderd kraampjes met 
curiosa, antiek, 
speelgoed en andere 
koopjes . Er is een 
drank- en eetbuffet, 
terwijl non-stop muziek 
wordt verzorgd door DJ 
Ruud. Voor de kinderen 
is er een gratis 
springkussen en andere 
activiteiten.  
De entree bedraagt  

€ 1,50 p.p.  Kinderen tot en met 12 jaar 
hebben gratis toegang. 
Er zijn nog een beperkt aantal stands te huur. 
Wilt u een standplaats op deze markt 
reserveren, alsmede voor overige informatie, 
kunt u contact opnemen met marktmeester  
R. Roks, tel. 06-25436704.  
Of via mail: het.goede.doel@live.nl 
Ook kunt u alle informatie terugvinden op onze 
internet-website:    
http://hulsberger.nl/buurtvereniging-goede-
doel/st-rochus-markt-2017 
Of bezoek ons op facebook. 

tel:+319000767
https://www.sensoor.nl/ik-zoek-hulp-home/sensoor-telefoon.html
https://www.sensoor.nl/ik-zoek-hulp-home/sensoor-telefoon.html
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Diensten en misintenties 
 
 

Zaterdag 5 augustus: Vooravond  
18e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Voor een liefdevolle verzorging van zieken en 
hulpbehoevenden.  

 
 
Maar Jezus zei: ‘de mensen 
hoeven niet weg, geven jullie 
hun maar te eten. 

 
 
 

 
 

Zondag 6 augustus:  
18e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; Guus Huntjens en Philomena 
Huntjens-Lemmerling; Hub Ritzen. 

 

Woensdag 9 augustus:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overleden familie Van der Broeck; Thei 
Meijers; overleden ouders Rouvroye-Neven 
en dochter José. 

 

Zaterdag 12 augustus: Vooravond  
19e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst ouders Gijzen-Wolter; Harry Otten 
(namens bewoners Unostraat).  

 
 
 
 
 
Meteen strekte  

Jezus zijn hand uit 

 
 
 

 

 

Zondag 13 augustus:  
19e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst echtgenoten Jules 
Kengen en Tila Gielen.  

 

 
Woensdag 16 augustus:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Anna Beugels (v.w. verjaardag); 
overledenen familie Van der Broeck; Jeanny 
Hofland; ouders Ritzen-Collaris; Elly en Zef 
Ritzen-Neven; Thei Meijers, ouders 
Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders 
Meijers-Heunen. 

 
 

Zaterdag 19 augustus: Vooravond  
20e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Guus Huntjens en Philomena Huntjens-
Lemmerling. 
 

 
 
Nadat Jezus zijn leerlingen 
bij zich geroepen had… 
 

 
 
 

Zondag 20 augustus:  
20e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; ouders van het echtpaar Huntjens-
Lemmerling; ouders Schneiders-Meys; 
jaardienst Pierre Schneiders; jaardienst 
Alex Schiffelers; jaardienst Jo Vliegen en 
Jan Wijers. 

 

Woensdag 23 augustus:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overleden familie Van der Broeck; Wiel 
Limpens en overleden familie; Jo Janssen; 
zielendienst Jan Huntjens; Thei Meijers. 

 

Zaterdag 26 augustus: Vooravond  
21e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Sjeng en Mayke van den Bosch-
Nijsten; zielendienst ouders Brouwers-Wiertz; 
jaardienst Louis van de Weijer (tevens 
vanwege verjaardag).  

 
 
Toen vroeg hij hun: 
’En wie ben ik  
volgens jullie?’ 
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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 27 augustus:  
21e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst ouders Urlings-
Vrencken; jaardienst overleden ouders Jo 
Lemmens (2e jaardienst) en Leny Lemmens-
Habets (10e jaardienst); jaardienst Jeu 
Gijzen en zoon Bert. 
 

Woensdag 30 augustus:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overleden familie Van der Broeck; ouders 
Kurvers-Pricken; Thei Meijers; Hans 
Horsten (namens buurt Raadhuisstraat). 

 

Vrijdag 1 september: 
 

 

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 
 
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. 7 okt     Ki-Wo-Di met als thema  
        ‘Kinder-wereldmissiedag’ 

 

Parochiekalender 
 

 

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 

Zo. 17 sept Vredesbijeenkomst 

 

 

 

Vredesweek 

Zoals in de vorige Clemensklok al is aangekondigd, 
is er dit jaar op zondag 17 september om 18.00 uur 
weer een bijeenkomst in de kerk in het kader van de 
Vredesweek. De bijeenkomst krijgt steeds meer 
vorm. Het landelijk thema “de kracht van de 
verbeelding” gaan wij invullen met dromen en  
gebroken dromen. 
Onze plaatselijke artiesten hebben hierbij weer 
schitterende liedjes gezocht, enkele zelfs speciaal 
geschreven voor deze bijeenkomst. Na de 
bijeenkomst willen we iedereen de gelegenheid 
bieden om gezellig na te praten onder het genot van 
een kop koffie, thee of fris met iets lekkers. 
Kortom een datum om te noteren in uw agenda!!!!! 
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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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                 Afscheid en…. 
 

 

Bij het einde van een schooljaar hoort afscheid 

nemen De kinderen en leerkrachten nemen 

afscheid van elkaar, volgend jaar wacht er een 

nieuwe klas met een nieuwe juf of meester. 

 

Maar voor groep 8 is het een afscheid van een 

levensfase. Dit was de Basisschool, acht jaren van 

leren, ervaringen, groeien,  vriendschappen, 

moeilijke en fijne momenten. 
 

 

 
 

 

Dat mag niet ongemerkt voorbij gaan dus nemen we 

met z’n allen op de speelplaats afscheid van elkaar. 

De directeur neem het afscheidswoordje voor haar 

rekening, groep 8 zingt hun zelfgemaakte 

afscheidslied en allemaal samen zingen we ons 

gezamenlijke afscheidslied op de melodie van ‘Auld 

long Syne’, ook bekend als ‘Wij houden van Oranje’.  

Daarna vormen alle kinderen een erehaag, 

waardoorheen de kinderen van groep 8, na een 

hand van de meester en een afscheidscadeautje, 

op weg gaan naar poort, de vakantie en vooral een 

nieuwe toekomst tegemoet. 

 

Een echt afscheid dus, vaak gepaard gaande met 

de nodige tranen bij groep 8, want in deze 

samenstelling zullen ze elkaar nooit meer zien. Een 

kleuter in de erehaag snapte het niet helemaal,  

“Waarom huilen ze allemaal?” vroeg hij “Oh ik weet 

het al”, gaf hij zichzelf toen antwoord, “ik denk dat 

ze ons liedje zo mooi vonden!”   

 

Beste jongens en meisjes van groep 8 we wensen 

jullie een fijne vakantie toe en heel veel succes voor 

jullie toekomst! 

 

Zomerkleurplaat 

 
Deze kleurplaat kan groter uitgeprint worden via 

de website van de parochie : www.h-clemens.nl.  

 

 

Enquête voor jongeren!!!!!! 
 

 

Paus Franciscus nodigt 
alle jongeren (16-29 jaar) 
van over de hele wereld 
uit om van zich te laten horen. Daarom heeft 
het Vaticaan een vragenlijst opgesteld. Ook in 
het Nederlands zijn de vragen nu online 
beschikbaar. En ja: ook jouw mening wordt 
gevraagd! 

Op de website van de parochie 
https://www.h-clemens.nl/  vind je de link 
naar de enquête 

  

http://rkkerk.org/survey
http://www.h-clemens.nl/
https://www.h-clemens.nl/
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Proficiat Max Moritz 

In één keer geslaagd voor je RIJBEWIJS 
 

bij 
 

 
www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 
 
 

Rectificatie 
 

Ondanks onze inspanningen om de Clemens-

Klok steeds weer foutloos vorm te geven, werd in 

de afgelopen uitgave een foutieve versie van de 

advertentie „De Tent Sjteit“ geplaatst.  

Wij bieden onze excuses aan het organiserend 

comité aan. Wij hopen desondanks dat dit 

gezelligste feest weer een daverend succes 

wordt. 

de Redactie 

  

 

 

Deze sfeervolle en warme accommodatie 

biedt u de totale verzorging van bruiloften, 

partijen,     communie- 

feesten,  barbecuen  en  

vergaderingen,  geheel  

naar uw eigen wensen. 

Tevens kunt u bij ons ook terecht voor een 

lunch, a la carte diner en koffietafel. 
 

Emmaberg 30 

6301 ER Valkenburg a/d Geul 

Tel./Fax 043-6013154 

info@hotel-rido.nl 

www.hotel-rido.nl  
 

mailto:info@hotel-rido.nl
http://www.hotel-rido.nl/
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Kloosterverhaal van Zr. Lambertha 
 
Hallo Allemaal, 

mijn naam is zr. Lambertha. Mij is gevraagd om een 

kort verslagje te schrijven, hoe mijn roeping voor het 

religieuze leven is ontstaan en hoe deze verder 

gestalte heeft gekregen in mijn leven. 

Bij ons in de parochie waren geen religieuzen. Ik 

kom uit een groot gezin van 10 kinderen, 7 meisjes 

en 3 jongens. Daar is mijn eerste vorming al 

begonnen. Ieder had een eigen taak. Na een 

bepaalde tijd werden deze taken verwisseld, zodat 

men van alles iets meekreeg voor de toekomst. 

Toen ik 16/17 jaar was, kreeg ik steeds meer het 

verlangen om mij geheel te geven in dienst van 

Onze Lieve Heer. Na een gesprek met de pastoor 

van onze parochie, zei deze, “je moet maar een paar 

jaartjes wachten en genieten van het volle leven”. Ik 

moest maar eens goed nadenken wat ik ècht wilde. 

Maar dat stond voor mij al vast, ik wilde zuster 

worden. 

Toen ben ik in dienst gegaan bij een boerengezin, 

ook met veel kinderen. Daar was veel werk, zowel in 

het gezin, als op de boerderij. Maar mijn verlangen 

om mijn leven in dienst te stellen van Onze Lieve 

Heer en mijn medemensen werd steeds sterker en 

duidelijker. 

Na 2 à 3 jaar ben ik terug gegaan naar de pastoor 

en heb ik hem gezegd, dat ik nu besloten had om in 

te treden bij de zusters in Hulsberg. Deze had ik 

leren kennen in Nijverdal, waar ze ook een klooster 

hadden. Op 2 juli ben ik toen ingetreden, dat was 

een feestdag van Maria. 

In het postulaat kreeg ik mijn vorming, om te 

ontdekken of dit leven werkelijk was waarnaar ik 

verlangde. Dit duurde een half jaar. Daarna volgde 

het noviciaat, waarin de vorming werd voortgezet. Ik 

heb een goede vorming gehad naar het religieuze 

leven. Al was dit niet altijd even gemakkelijk, samen 

met mijn medenovicen met verschillende 

achtergronden en uit andere streken. Maar mijn 

roeping werd hierdoor steeds sterker bevestigd. 

Na twee jaar goede vorming mocht ik mijn geloften 

uitspreken en was ik dus zuster. 

Kort daarna ging ik naar Maastricht voor mijn 

opleiding tot verpleegster A. Geen gemakkelijke tijd, 

zo ineens in een geheel andere situatie en 

omgeving. Maar door moeilijkheden en tegenslagen 

wordt men ook gesterkt. Na 3 jaar kreeg ik het A-

diploma, daarna volgde de kraamopleiding. Hierna 

volgde de wijkopleiding in Sittard. Nadat ik al deze 

studies afgerond had, ben ik het volle leven 

ingestuurd, de wijkverpleging. Daar kreeg je de zorg 

van vóór de geboorte tot nà de dood. Het was wel 

zwaar, maar ook heel mooi werk. Je kon heel veel 

goeds doen, voor jong en oud. En dit met heel veel 

liefde en plezier, je was daar nodig. Dit heb ik ruim 

14 jaar mogen doen. Eerst op de fiets en later met 

de auto (een kevertje). Maar ook hier kwam een 

einde aan, wat ik heel jammer vond. 

De wijkverpleging ging veranderen en werd steeds 

zwaarder, mede ook omdat je als religieus ook 

bepaalde tijden in het klooster moest zijn voor werk 

en gebed. Maar door steun van mijn medezusters, in 

goede en kwade dagen, werd het leven vruchtbaar 

voor kerk en maatschappij. Ik mocht als 

pastoraalwerkster in een parochie gaan werken, 

zieken en bejaarden bezoeken, 

doopvoorbereidingsgesprekken houden etc..  

Dit alles deed ik met veel liefde en inzet. Ook hier 

kwam een einde aan. Ik kwam weer terug in 

Hulsberg, om in het Panhuys te werken.  

Omdat je dit alles kan en mag doen, wordt je roeping 

steeds sterker. Ook al was het niet altijd even 

gemakkelijk, je had gekozen voor dit leven, met 

vallen en opstaan. Je komt er wel doorheen en je 

mag echt gelukkig en dankbaar zijn. Het is niet 

belangrijk wat je doet, maar wèl wie je bent voor 

God en je medemens. Dit kan alleen met Gods 

genade. 

 

 

Woord van de redactie 
 

Het is vakantietijd….de scholen zijn dicht, 
de bouwvakkers hebben het werk voor een 
poosje stopgezet, en veel mensen hebben in 
deze periode enkele weken vrij van hun werk. 
Geen verplichtingen, geen vergaderingen, even 
onthaasten in deze hectische samenleving 
waarvan wij deel uitmaken.  
Vakantie vieren kan op heel veel verschillende 
manieren….  
Wij wensen iedereen die wel of geen vakantie 
heeft, een hele mooie zomertijd toe.  
Geniet van de kleine mooie dingen om je heen, 
van de ontmoeting met een medemens of met 
de natuur….daar hoef je immers geen 
vakantie voor te hebben, maar dat kan je wel 
een vakantiegevoel geven!! 
Alle goeds gewenst, 
 

De redactie 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 

Computercursussen  en 
ICT- vaardigheden in 

Gemeenschapshuis de Lange Berg 
 

Gemeenschapshuis de Lange Berg gaat 
Computercursussen  en ICT-vaardigheden bieden. 
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur 
kwam deze vraag aan de orde. Facebook wordt veel 
gebruikt om informatie te geven. Ook het 
gemeenschapshuis maakt veel gebruik van 
Facebook voor het aankondigen van  de activiteiten 
die er plaatsvinden in de Lange Berg. 
In september gaan we dan ook starten met 
Facebook voor beginners. In samenwerking met 
Helga Keulen leert u stap voor stap hoe Facebook 
werkt en welke mogelijkheden Facebook biedt.  
Deze cursus bestaat uit 3 delen en wordt 
aangeboden op woensdagen in de middag- ofwel in 
de avonduren. U kunt hierbij ook starten bij les 2 of 
les 3 indien u al een Facebookpagina hebt. 
De data en tijden zijn: 
Woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur op  
6 september, 20 september  en 4 oktober. 
Woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur op 
13 september, 11 oktober en 18 oktober. 
 

Tijdens de cursus dient u uw eigen (opgeladen)  
laptop mee te nemen, voorzien van een emailadres 
en bij voorkeur een opgeslagen foto die u zou willen 
gebruiken. 
De 1e les  is “Aanmelden en op Facebook”: Hierin 
maakt u stap voor stap samen een Facebook pagina 
aan en voert u uw gegevens in die u wil delen met 
vrienden. Bedoeld voor hen die nog geen Facebook 
gebruiken 
In de 2e les: “Facebook verkennen” leert u wat 
Facebook u kan bieden en hoe u hiervan gebruik 
kunt maken. Ook nu weer gaat Helga stap voor stap 
met u door Facebook en wijst u de gemakken van 
Facebook. Bedoeld voor hen die niet weten hoe te 
beginnen wanneer ze al zijn aangemeld. 
Bij de laatste en 3e les gaat u “Aan de slag met 
Facebook”. Nu gaat u wederom samen met Helga 
stap voor stap werken met Facebook. U leert hier 
daadwerkelijk hoe u zelf Facebook gaat gebruiken. 
Tijdens deze laatste les krijgt u eveneens de 
mogelijkheid geboden om gebruik te maken van 
begeleiding op afstand na de cursus.  
Wilt u graag deelnemen aan deze cursus dan kunt u 
zich aanmelden bij het secretariaat van het 
gemeenschapshuis via de email: 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com  waarbij u 
uw Naam, Adres, Woonplaats, Emailadres, 
Telefoonnummer en Geboortedatum vermeldt.  

De cursus kost 10 euro per les. De aanmelding is 
pas definitief als u betaald heeft. De gegevens 
hiervoor ontvangt u na de aanmelding. 

 
Kaartverkoop gestart After summer 
party in gemeenschapshuis de Lange 
Berg Hulsberg 
 

Op 23 september organiseert Gemeenschaps-huis 
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. 
Zo kun je je favoriete cocktail nog eens drinken en 
genieten van de zomerse sferen en muziek.  
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 top-folk-band 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 3 september van 14.30-17.30 
uur direct na de zomervakantie, 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. 
  

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
mailto:info@thefureys.com
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„Maria Koningin van de Vredekerk“ in 

Neviges bij Velbert in Duitsland 
 

Een uur en twintig minuten duurt een reisje naar 

Velbert in het Bergische land, niet ver  achter 

Düsseldorf.  
 

Temidden van dat heuvelland werd in Neviges in de 

jaren 1963-1972 naast het plaatselijke franciscaanse 

klooster een nieuwe kerk gebouwd: de „Maria 

Koningin van de Vredekerk“. 
 

Naar een ontwerp van de nu 97-jarige duitse 

architekt Gottfried Böhm verrees een gebouw dat 

slechts heel weinig vensters omvat en geheel 

gebouwd werd met beton als goedkoop materiaal. 

De muren, de trappen en het dak, alles is van beton. 
 

 

 

Binnen in de kerk werd op meerdere niveaus een 

reusachtige ruimte gecreëerd met crypte, oksaal en 

balkons. De kerk biedt plaats aan 6000 personen en 

moet een tent als verblijfplaats voor „het zwervende 

volk Gods“ uitbeelden. 
 

 

 

 

 

De aanwezige ramen zijn van glas-in-lood en 

bijzonder mooi van vorm en kleur.  
 

Middelpunt is de kapel rondom het kleine maar 

regionaal bekende Mariabeeld. De kerk is een 

belangrijk bedevaartsoord en de verering vindt haar 

oorsprong in de verschijning van Maria aan een 

franciscaanse monnik in het jaar 1676. 
 

 

 

Het genadebeeld werd in januari 2016 gestolen, 

maar na meerdere oproepen door onbekenden voor 

de kloosterpoort weer onbeschadigd teruggebracht.  
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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 2 sept. 2017 t/m 29 sept. 2017) 
moeten kopij voor de redactie en advertenties 
uiterlijk op 15 aug. 2017 via email worden 
aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk  
22 aug. 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

