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

7e jaargang nr. 9                                        2 september 2017 – 29 september 2017 
voor  alle  parochianen  in  Hulsberg,  Arensgenhout, Aalbeek,  op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

 
 
 
 

 

Een kaarsje aansteken 
 

Een kaars branden voor een overledene, voor een 
zieke of om een ander te steunen. Waar komt het 
vandaan en waarom doen we dat? 
In het christen- en jodendom heeft het aansteken 
van een kaars nog steeds een religieuze betekenis. 
Zoals de paaskaars, symbool van Gods liefde. En 
natuurlijk Allerzielen op 2 november, de dag waarop 
doden worden herdacht en in de H. Mis of 
kerkdienst hun namen worden genoemd. Kaarslicht 
staat symbool voor de verbinding tussen hemel en 
aarde.Een kaars aansteken is een middel om een 

wens en een verlangen, maar ook het gemis van een dierbare tastbaar te maken. 
Ook mensen die zich niet meer bij een kerk betrokken voelen, zoeken nog wel naar rituelen om zich 
aan vast te houden. Zeker waar het gaat om dood en rouw. Maar hoe geef je zoiets vorm als je de 
rituelen van de kerk niet hebt? Precies, door kaarsen aan te steken. Het gebeurt uit liefde, uit gevoel. 
Het geeft uiting aan wat je bezighoudt en dat is niet altijd in woorden te vatten.  
Op vakantie een oud kerkje binnenschieten om een kaarsje aan te steken voor je overleden 
moeder/vader. Een lichtje naast de foto van je overleden oma/opa, je overleden kind, je broer of zus 
brandend houden. Overal ter wereld doen mensen dit. 
Ook worden er kaarsen gebrand als er iemand ziek is, examen moet doen of op een andere manier 
een duwtje in de rug nodig heeft. Het is een alternatieve vorm van bidden: steun vragen voor wat 
moeilijk is en dank zeggen voor wat verkregen is. Bij de doop 
ontvangt de dopeling een doopkaars, bij een huwelijk een 
huwelijkskaars. Het zou misschien ook fijn zijn om bij een 
overlijden ook een persoonlijke kaars aan te maken.   
Kaarslicht geeft licht en warmte, positieve symbolen. Het 
gebeurt áltijd met concentratie en aandacht. Het is een 
universeel symbool dat iedereen begrijpt. Een heel open 
symbool ook, waaraan je je persoonlijke invulling mag geven.  
Met een kaarsje zeg je alles wat je hart je ingeeft. 
 

Kapelaan Jan Geilen 
 

 In Memoriam Marietje Verlinden-Jaspers 

 Open kerk tijdens Rochusmarkt 

 Vredesbijeenkomst zondag 17 sept. 18.00 u  

  

  

 Themadag jongeren Tilburg (milieu) 24 sept. 

 Ziekenmiddag Panhuys 8 sept. 14.00 u 

 Ziekenzalving Panhuys 16 sept. 16.00 u 
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Parochieberichten 
 

Overleden 
 

Op 1 augustus is op 78-jarige leeftijd Marlies 
Haagmans-Janssen uit Panhuys 11 overleden. De 
uitvaart vanuit onze kerk heeft op 8 augustus 
plaatsgevonden, waarna crematie.  
De zeswekendienst is op zondag 17 september om 
11.00 uur. 
 

Op 18 augustus is op 71-jarige leeftijd Zus Weijers-
Schlembach uit de Clemensstraat overleden. De 
avondwake in onze kerk heeft op 22 augustus 
plaatsgevonden, waarna crematie op 23 augustus. 
De zeswekendienst is op zaterdag 7 oktober om 
19.00 uur. 
 

In Memoriam: 
Marietje Verlinden-Jaspers 

 

Op 29 juli jl. is Mevr. Marietje Verlinden-Jaspers 
overleden in haar huidige woonplaats Bakel in 
Noord-Brabant. Zij is 87 jaar geworden. Na de 
afscheidsdienst in Noord-Brabant is ze in stilte 
bijgezet in het graf van haar man op de Algemene 
Begraafplaats aan de Wissengrachtweg hier in 
Hulsberg.  
Tot 2015 woonde Marietje in de Bernhardstraat op 
nummer 9, waarna ze verhuisde naar Noord-
Brabant waar ze oorspronkelijk vandaan kwam en 
waar ze dichter bij haar familie woonde. Dat leek 
een grote stap maar zij heeft daar, mede door de 
goede verzorging en de liefhebbende mensen om 
haar heen, nog een aantal mooie jaren gehad.  
 
Toen midden in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
de kwartjesactie van start ging, werden de 
bijdragen van de parochianen allemaal opgehaald 
door vrijwilligers, collectanten en collectrices. In de 
loop der jaren zijn steeds meer deelnemers 
overgestapt op betaling per bank of giro, een 
ontwikkeling die gepaard ging met de afname van 
het aantal vrijwilligers dat maandelijks, en in “ weer 
en wind’, voor de parochie langs de deuren ging. 
Marietje Verlinden was de laatste van die 
collectanten in onze parochie. Meer dan dertig jaar 
heeft ze dat werk gedaan, accuraat en de 
vriendelijkheid zelve. Trouw bezorgde zij om de 
twee maanden bij een aantal parochianen een 
ingevuld envelopje om dat enkele dagen later, 
gevuld met de bijdrage, weer op te halen en bij de 
Werkgroep Kerkbijdrage af te dragen. Met pijn in 
haar hart, maar gedwongen door haar aflatende 
gezondheid, heeft ze deze taak neergelegd. 
 

Dank je wel Marietje, rust zacht. 
 
Werkgroep Kerkbijdrage 

Mededelingen Kerkbestuur 
 

Open Kerk tijdens de St. Rochusmarkt  
 
Het prachtige weer trok veel mensen naar de 
markt. 
Tijdens de St. Rochusmarkt was onze kerk 
geopend voor geïnteresseerden. 
Veel mensen hebben onze kerk bezocht, en 
met belangstelling gekeken naar de oude 
foto’s, kazuifels, koormantels en overige 
kerkelijke attributen. Ook 4 plakboeken van 
onze oud-pastoor, pater Gerard van den 
Beuken, waren zeer in trek en de moeite 
waard. 
Op de foto’s is duidelijk te zien, hoe in 2 fases 
(1908 en 1930) onze kerk is getransformeerd 
van een uit de kluiten gewassen kapel, tot 
onze mooie kerk zoals we die nu hebben, in 
het hart van ons dorp. Maar liefst 78 personen 
hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om zich in de toren en boven de gewelven te 
begeven. Voor jong en oud een zeer leuke 
ervaring. 

 
1908 Aanbouw transept/priesterkoor en sacristieën  

 

1930 aanbouw zijbeuken+kapellen/verhoging 
middenschip+toren 
 

(Vervolg zie pag. 4) 
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(Vervolg van pag.3) 

Onze kerk is vergroot in een tijd, dat het aantal 
inwoners veel minder was. Zij hebben er 
ongetwijfeld veel geld in gestoken, om dit te 
kunnen realiseren. 
 

 
 

Laten wij met z’n allen proberen om deze erfenis uit 
het verleden in stand te houden. Laat u onze mooie 
kerk wat waard zijn. 
 
We willen graag buurtvereniging “Het Goede Doel” 
bedanken voor de prettige samenwerking, 
Drumband St. Rochus voor het beschikbaar stellen 
van de oude foto’s en fotoborden. En de diverse 
vrijwilligers voor hun inzet. 

Ons kerkbestuur 
 

Werkgroepen en koren 
 

 

“Leef je droom, droom je leven.” 
Vredesbijeenkomst 17 september. 

 
De derde week van september is al lang geleden 
ingesteld als internationale vredesweek, en wij 
willen daar in Hulsberg niet aan voorbijgaan. 
Om 18.00 uur willen we op vredeszondag 17 
september in onze parochiekerk stil staan bij vrede, 

een vrede die we helaas niet overal zien gebeuren. 
Maar desondanks kunnen we toch blijven dromen 
van vrede, ook al weten we dat die dromen niet  
altijd uitkomen. 
Aan de hand van interviews willen we laten zien dat 
het loont om te blijven dromen, want soms komt 
vrede op een manier die we niet verwachten. Aan 
de hand van liederen en videoclips willen we de 
droom van de vrede vast blijven houden. Sommige 
liederen zijn speciaal voor deze gelegenheid 
geschreven. Willem Claessens, Jo Brouns en 
Tamara Strouken zullen optreden als troubadours  
van de vrede. 
We hebben allemaal wel eens van die sombere 
buien, waarin het lijkt of alles zwart is. Maar we 
hebben ook dromen die ons dan weer vooruit 
kunnen helpen. Eigenlijk moeten we deze dromen 
kunnen vasthouden. Daarom hebben we een 
speciale dromenvanger gemaakt. Als u wilt kunt u 
uw droom op onderstaande strook invullen en deze 
strook meenemen naar de vredesbijeenkomst. U 
krijgt dan de gelegenheid om deze droom aan de 
dromenvanger te bevestigen. We willen in de 
volgende afleveringen van de Clemensklok zo af 
en toe een paar van die verzamelde dromen 
publiceren, om zo onze dromen levend te houden. 
Graag willen wij u uitnodigen om met ons te komen 
dromen van vrede. Na afloop is er in de kerk 
gelegenheid om nog wat na te praten onder het 
genot van koffie, thee of fris met een kleine 
traktatie. 
 

De vieringenwerkgroep 
 

 
 

Dromenvanger 
 

(schrijf hierin je eigen tekst voor de publicatie van je dromen ) 
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Neem eens iemand mee naar de kerk 
 

Neem eens iemand mee naar de kerk! Waarom 

niet? Voor veel mensen is het lang geleden dat ze 

naar de kerk geweest zijn. Sommigen zouden wel 

weer eens willen gaan, maar misschien is de 

drempel wat hoog geworden. Het gaat makkelijker 

als ze met een bekende meegaan. Daarom wordt 

in het weekeinde van 9 en 10 september in heel 

Nederland een speciale actie gehouden om 

mensen uit te nodigen weer eens naar de kerk te 

gaan. 

 

Nodig gerust uw familie, buren, vrienden of 

bekenden uit om weer eens een keer mee te gaan. 

Iedereen is welkom. 

 

Dit project is in Engeland begonnen onder de naam 

‘Back to Church’. Daar is de actie een groot succes 

geworden. “Samen naar de kerk gaan, geeft de 

gemeenschap een positieve impuls,” aldus de 

bedenker van de actie. In Nederland wordt de 

campagne onder meer ondersteund door KRO-

NCRV en de EO. Doet u ook mee? 

 

 
 

 

 

Oktobermaand-Mariamaand-
Rozenkransmaand 

 
 

Ook dit jaar openen we de Maria-maand weer bij 
het wegkruis op de hoek van de Churchillstraat en 
Irenestraat . En wel op zondagavond 1 oktober om 
18.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om te bidden voor 
algemene en/of persoonlijke intenties. Op deze 
manier kunnen wij getuigen van ons geloof in de 
drie-ene God en de H. Maagd Maria, die ons 
bijstaan op onze weg door het leven. Het is goed te 
weten dat je er niet alleen voor staat. 

 

 

Ziekenmiddag in Zorgcentrum Panhuys 
Vrijdag 8 September 2017 

 

De jaarlijkse ziekenmiddag, georganiseerd door de 
Ziekendienst Hulsberg, wordt dit jaar gehouden op 
VRIJDAG 8 SEPTEMBER a.s. en vindt plaats in de 
recreatiezaal van Zorgcentrum Panhuys. 
 

Aanvang  14.00 uur 
 

De Ziekendienst hoopt alle bewoners van het 
Zorgcentrum en de aanleunwoningen evenals de 
thuiswonende zieke en/of gehandicapte 
parochianen te mogen begroeten. Onder het genot 
van koffie met vlaai en een drankje kunt U genieten 
van het samenzijn en van de muzikale klanken van 
de alom bekende RINUS HERMSEN. Aansluitend 
aan dit gezellig samenzijn is het ziekenlof met 
ziekenzegening, opgeluisterd door LAUDATE. 
Mensen die deze middag graag willen bijwonen 
maar geen vervoer hebben, kunnen dit melden bij 
Mevr. Otten tel. Nr. 045-4051922. 
 

De vrijwilligers van Stichting Ziekendienst Hulsberg 
heten U allen van harte welkom en wensen U een 
aangename middag toe. 
 

Stichting Ziekendienst Hulsberg. 
 

 

Ziekenzalving in Zorgcentrum Panhuys op 
zaterdag 16 september 2017 

 

Na het Vaticaans Concilie is bij de ziekenzalving 
het hoofdaccent weer komen te liggen op de 
oorspronkelijke betekenis ervan, n.l.:  
Een gebed van en een zalving rondom een zieke of 
een ouder iemand, als teken van Gods trouw en 
nabijheid in deze periode van het leven.  
De ziekenzalving wordt dus niet alleen bij een 
stervende toegediend en mag ook vaker dan 
slechts 1x in het leven worden ontvangen.  
Daarom is er elk jaar een ziekenzalving voor 
ouderen in onze parochie, die plaats vindt in 
Zorgcentrum Panhuys. Dit jaar is dat op zaterdag 
16 september tijdens de H. Mis om 16.00 uur.  
 

U kunt zich hiervoor opgeven t/m 8 september a.s. 
bij de receptie van het zorgcentrum,  
tel. 045-4051777.  
 

Namens de Werkgroep ‘Geestelijke Verzorging’  
Léon Theunissen 

 
 

 

Geloof is aannemen wat wij niet zien, en 
de beloning voor geloof is zien wat wij 

aannemen. 
Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, 

maar uit de Zon. 
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Diensten en misintenties 
 
 

Zaterdag 2 september: Vooravond  
22e Zondag door het Jaar A.  
 

13.00 uur: Huwelijksviering Anouk Snijders  
en Luc Stassen.  

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Zielendienst Harry Otten.  
 

Zondag 3 september:  
22e 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 ouders Hub Bosch en 
Jeanne Heijnens; Jeanny Hofland; 
zeswekendienst Gerrit Neven; jaardienst 
overleden ouders Lei en Rosalie Jennekens-
Hendriks en Roy Gijzen, tevens voor de 
andere overledenen van de families 
Jennekens, Gijzen en Hendriks. 

 

12.30 uur: Doopviering Lina Packbier. 
 

Woensdag 6 september:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overledenen familie Van der Broeck; 
overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila 
Gielen en ouders; ouders Heijnen-
Packbiers; Thei Meijers, ouders Veldman-
van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-
Heunen; jaardienst Ivo Jennekens. 

 

Zaterdag 9 september: Vooravond  
23e Zondag door het Jaar A. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jan Schiffelers en Tineke Offermans; 
zielendienst ouders Brouwers-Wiertz. 
 

Zondag 10 september:  
23e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gospelkoor. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst Jules Ritzen; jaardienst 
ouders Coenen-Speetjens, dochter Annie en 
Frans Bemelmans; jaardienst ouders 
Limpens-Heidendaal en zonen Jan en 
Pierre.  
 

Woensdag 13 september:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
 

Overleden familie Van der Broeck; Finy 
Crombag-Kurvers, Mina en Zef Kurvers-
Vliegen (verjaardag), Ber Vliegen en ouders; 
Gertie Kengen-Kerckhoffs (vanwege 
verjaardag); jaardienst Leike Hendriks; 
zielendienst Elly Dormans-Hendriks; Thei 
Meijers; overleden ouders Rouvroye-Neven 
en dochter José  

 

Zaterdag 16 september: Vooravond  
24e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Els Ackermans-Mommers.  

 

Zondag 17 september:  
24e 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 Lei Koolen; jaardienst 
ouders Kurvers-Vliegen; jaardienst Roos 
Ritzen; Marcel Koonen en opa Koonen; 
jaardienst ouders Vaessen-Thijssen en zoon 
Victor; zeswekendienst Marlies Haagmans; 
voor de overledenen van de families 
Dekkers en Crijns. 

 

18.00 uur: Vredesbijeenkomst Clemenskerk 
Hulsberg. 
 

Woensdag 20 september:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Overledenen familie Van der Broeck; 
jaardienst Jozef Coenen en overledenen 
familie Coenen; ouders Louis Gijzen en 
Bertha Vliegen en zoon Jo Gijzen; 
zielendienst Hub Hagemans; Irma 
Hagemans-Ingenhut (vanwege verjaardag); 
zielendienst Jan Huntjens; Thei Meijers. 

 

Zaterdag 23 september: Vooravond  
25e Zondag door het Jaar A.  
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
4e Jaardienst Anny Huntjens; Alex Gerards 

(vanwege verjaardag).  
 
 

 

Neem je, geld en ga! 
 

 
 
 

Zondag 24 september:  
25e Zondag door het Jaar A. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Sing4U. 
Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst Roos en Marie Ritzen; 
Funs en Tien Limpens-van Oppen, zonen en 
schoonzoon; jaardienst Paul Souren, tevens 
tot intentie van ouders Rouwette-Souren en 
overleden familie. 
 

Woensdag 27 september:  
 

19.00 uur: H. Mis.  
Jaardienst Lei Hendriks, Leike Hendriks en 
overleden familie Hendriks-Wuijtenburg; 
overledenen familie Van der Broeck; Jo Janssen; 
Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, 
Rinus en ouders Meijers-Heunen; Hans Horsten 
(namens buurt Raadhuisstraat); Gerrit Neven 
(namens buurt Raadhuisstraat). 
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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 
 
 

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  sept 14.00 u Ziekenmiddag verzorgd door 
de ziekendienst  Hulsberg. 
Aansluitend lof met 
ziekenzegening opgeluisterd 
door Laudate. 

Za. 16 sept 16.00 u H. Mis met ziekenzalving voor 
hen die zich hebben 
aangemeld, opgeluisterd door 
het Mozart Ensemble 

Za. 30 sept 16.00 u  H.Mis Herdenkingsdienst voor 
overleden bewoners, 
opgeluisterd door Thea Kollee 
troubadour 

Za. 7 okt 16.00 u H. Mis opgeluisterd door 
Gregoriaans Koor Hulsberg 

 

 

Parochiekalender 
 

Vr. 1 sept    Communie a/d zieken door  

   kapelaan Amal 

Zo. 17 sept   18.00 u Vredesbijeenkomst 

Zo. 24 sept   11.00 u Misopluistering 

    door Sing4U  

Ma. 25 sept  1e info avond 1e H. Communie 

  Basisschool Hulsberg 

Zo. 1 okt  18.00 u Opening Rozenkransmaand  

  bij wegkruis Churchillstr./Irenestr. 

Za. 7 okt   14.00 u Dankviering dopelingen 

Di.  31 okt   18.00 u Afsluiting Rozenkransmaand   

   bij wegkruis Churchillstr./Irenestr. 

Zo. 5 nov    15.00 u Allerzielen lof en  

   grafzegening  

Zo. 26 nov    11.00 uur H. Mis b.g.v. Clemensdag 

 
 

Kinderwoorddiensten 
 

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 ‘Advent’ 

 

 

Woord van de redactie 

 

De scholen zijn weer begonnen, we kennen 

allemaal de spandoeken die er ons op 

wijzen dat kinderen en jongeren weer op 

weg zijn naar school. Elk jaar weer een 

nieuw begin, vol verwachting en soms zelfs 

spanning. 

De spandoeken moeten zorgen voor een 

veilige weg naar school, maar niet iedere 

leerling voelt zich veilig op school. 

Het is belangrijk dat wij als volwassenen 

hier oog voor hebben, niet alleen de 

docenten, maar iedereen die signalen 

opvangt. Als we dit bespreekbaar maken, 

dan brengen we het christen zijn in de 

praktijk! 
 

De redactie 
 

 

Communie 2018 zondag 6 mei 
 

 Zou uw kind of kinderen graag de communie doen, 
maar zitten op een andere school in groep 4. Dan 
kunt u contact opnemen met werkgroep communie 
Hulsberg voor meer informatie, via mailadres; 
communie.hulsberg@gmail.com  
of via Brigitte Driessen-Dolmans tel.nr. 06-25337365 
Onze eerste informatieavond voor ouders is 
maandag 25 september 2017 om 20.00 uur,  
deze vindt plaats in Basisschool Hulsberg 
Schoolstraat 17. 
 

Werkgroep 1e H.communie. 
 

 

Adv. 
 

Beste mensen, 
 

Ik wil U allen Hartelijk bedanken voor 

de massale gelukwensen, bloemstukken en 

attenties, 

die ik heb ontvangen bij mijn 80-ste 

verjaardag. 

 

Vriendelijke groet, 

Cezarina Ramaekers-Quax, Mesweg  13A 

 

mailto:communie.hulsberg@gmail.com
http://tel.nr/
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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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 Alles houdt een keer op 

Ook de zomervakantie. 
Deze twee sombermensen 
Zijn nog niet goed  
wakker. 
Wie ziet de 3 verschillen 
tussen het boven en  
onderplaatje ?? 

 
 

 

 

Weer op weg.        

Een nieuw schooljaar is net begonnen. We moeten 
onze zomerslippers  weer inruilen voor stevige 
schoenen. 
Sommigen staan net  in hun kinderschoenen. 
Er worden onzekere passen mee gezet:. Alles is 
nieuw. De drager zoekt naar veiligheid en 
geborgenheid. 
  
Sportschoenen worden gedragen door wie de 
kinderschoenen ontgroeid zijn. 
Jonge mensen die sportief in het leven staan volgen 
niet altijd de kortste weg, maken omwegen, dwalen 
af, willen ongebaande wegen gaan. Tot grote zorg 
van hun ouders en opvoeders. 
Deze schoenen verslijten vlug omdat jonge mensen 
in hun snelle vaart bruusk keren, plots stoppen en 
botsen. 
 
Soms is het goed te kiezen voor bergschoenen.  
Bergschoenen worden niet altijd gedragen, enkel bij 
grote inspanningen, een lange weg, een zware klim 
om moeilijke toppen te bereiken. Voor sommige 
onder ons is schoollopen zo'n zware opgave. Mensen 
die kiezen voor bergschoenen zijn mensen die iets 
aandurven, die van aanpakken weten, die niet bij de 
pakken blijven neerzitten. Zij gaan met veel 
wilskracht het nieuwe schooljaar tegemoet.  
Taaie volharders zijn het. 
    
De meesten kiezen voor een gemakkelijke 
alledaagse schoen. Ze zijn gemakkelijk en klassiek, 
maar ook stevig en ze kunnen tegen een stootje. Ze 
doen denken aan het gewone leven van elke dag. Ze 
spreken van trouw, volgehouden inzet. Trouw vraagt 
moed, je moet tegen een stootje kunnen. 

Welke schoenen draag jij? Misschien nog wel een 
paar dat niet vermeld is: teenslippers, ballerina’s, 
sandalen, pantoffels, zwemvliezen,... noem maar 
op... 

Eén ding is zeker: hoewel jouw schoen een andere 
impact op de weg 
heeft dan de mijne, 
kunnen we die weg 
toch het beste 
samen gaan. 
Ieder op zijn manier 
en zo zal er iets 
groeien. 
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creatuurtje 

                    beelden in brons en  

    keramiek  

                          en nog veel  

                          meer…………… 

 

Mijn  cursisten laten u graag eens  zien 

wat zij zoal gemaakt hebben tijdens 

hun lessen bij atelier Creatuurtje. 

Zij nodigen u hiervoor uit op  

3 september tussen 13 en 17 uur  

bij het genot van een kopje koffie/thee  

of fris met wat lekkers. 

Voor meer informatie: 

 

Tel. 0655555326 

deure034@planet.nl   

www.creatuurtje.nl  
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 
 

H(ulp (i)n (P)raktijk 
 

 
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 

 

 
Uitnodiging Themadag 

  

 
 

 

Theologisch jongerenfestival: Laudato Si 
(Zorg voor de aarde en voor de medemens.) 

 

Wij hopen je op deze inspirerende bijeenkomst op 
zondag 24 september te ontmoeten. 
Paus Franciscus en president Trump lijken lijnrecht 
tegenover elkaar te staan. Bij het bezoek van 
president Trump aan het Vaticaan kreeg deze van 
de paus onder meer zijn encycliek Laudato Si. De 
paus heeft een zeer uitgesproken mening over zorg 
voor het milieu en voor hen die het moeilijk hebben 
in onze maatschappij. Vragen over 

klimaatverandering, het duurzaam omgaan met de 
aarde, maar ook de gevolgen van andere globale 
ontwikkelingen voor de meest kwetsbaren in onze 
maatschappij zijn vandaag de dag cruciaal. Aan een 
theologische faculteit komen dit soort vragen ook 
aan de orde. Het zijn bij uitstek vragen die van 
belang zijn voor de jonge generatie van nu. Daarom 
organiseert de TST, geïnspireerd door paus 
Franciscus, dit jaar de themadag speciaal gericht op 
hen: de jongeren die met deze aarde en haar 
bewoners hun toekomst hebben. 
Iedereen die interesse heeft in het thema is van 
harte welkom! 
Meer informatie over het programma en de 
workshops vind je op: https://tiu.nu/hier  of de link 
op onze website.  
Deelname is gratis. 
Locatie: 
Het programma start in de foyer en het auditorium 
van het Museum Catharijneconvent. 
(Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht.) 
Aanmelden:  
Wij verzoeken je in verband met de capaciteit van de 
zaal en de catering om je vóór 19 september 2017   
aan te melden via de link onderaan deze uitnodiging. 
Meer informatie: 
Voor informatie kun je terecht bij het secretariaat van 
de Tilburg School of Catholic Theology. 
Telefoon:013-4663800 
E-mail: bureautst@uvt.nl 
Voor de links verwijzen we jullie naar deze Clemens-
Klok op onze website. Een zeer interessant 
programma met interessante workshops. Zeer de 
moeite waard.  
 
Programma 

 

10.30 uur Inloop met koffie en thee  

Foyer Auditorium 

11.00 uur Welkom door Prof. Dr. Marcel Sarot  

     (decaan van de TST) 

11.05 uur Inhoudelijke opening door de apostolisch 

     nuntius, Mgr. Aldo Cavalli  

11.20 uur De workshops ‘gepitched’ 

11.40 uur Keuze workshop 

11.50 uur Workshopronde 1  

13.00 uur Lunch - St. Bonifaciushuis 

14.00 uur Workshopronde 2  

15.15 uur Koffie en thee   

St. Martinushuis, grachtenkelder 

15.45 uur Mini college  

17.00 uur Vespers - St. Catharinakathedraal 

17.30 uur Lopend  - St. Bonifaciushuis  

 

 (vervolg zie pag.14) 

http://www.hipwestelijkemijnstreek.nl/
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

 

(vervolg van pag13) 

 

1. De historische Domkerk   

2. Devotie en duurzaamheid 

3. Discouver Your Identity 

 

Wereldjongerendagen 2019 in Panama 

 

Minicolleges 

1. Voor wie zorg jij? 

2. Voor wie ben jij op aarde? 

3. Leef overeenkomstig de natuur! 

4. Hoe groen is de Bijbel? 

5. On The Brink of Damnation 

6. Economie, rechtvaardigheid en solidariteit 

 

Voor de links verwijzen we jullie naar deze Clemens-

Klok op onze website. Een zeer interessant 

programma met interessante workshops. Zeer de 

moeite waard en gratis.  

Als je interesse hebt om hier naar toe te gaan, neem 

dan even contact op via info@h-clemens.nl , zodat 

er misschien iets geregeld kan worden met 

gezamenlijk vervoer. 

 

Ons kerkbestuur 

 
 

Das Septemberfest 2017 
 

  

 
 
 

Vorig jaar organiseerde Drumband St. Rochus - in 
aanloop naar haar 60-jarig jubileumfeest - een 
gezellige Tiroleravond onder de noemer 'das 
Septemberfest'. Op zaterdag 30 september volgt de 
2e editie van dit muzikale Fest. Op deze gezellige 
avond geeft de Drumband graag het muzikale woord 
aan de Kerkraadse formatie de Anseltaler. 
Gedurende de laatste 40 jaar heeft deze band haar 
voetsporen al lang en breed verdiend in de muzikale 
wereld. Zij hebben als voornaamste doelstelling het 
entertainen van mensen. En dat kunnen zij als geen 
ander! Samen met schlagerzangers Claudia Ansel 
en DJ Herman zorgen zij voor een geweldige 
Stimmung und Gemütlichkeit. Feestlocatie is Cafe-
Zaal Op de Trepkes in Hulsberg, aanvang 20.30u, 
alwaar binnenkort ook kaarten (€8.-) in voorverkoop 
verkrijgbaar zijn. Bis dann!  
 

Combo Koor Hulsberg 
 

 
 

Na een welverdiende vakantie zijn woensdag 30 
augustus de repetities weer begonnen.  
We hebben dit jaar nog geen grote evenementen op 
het programma staan, maar we beginnen wel al 
langzaamaan met het instuderen van liedjes voor 
ons 50 jarig jubileum concert in 2019.  
De eerstvolgende uitvoering is  een thema viering in 
de St.Clemenskerk op zondag 10 september om 
11.00 uur. Natuurlijk zijn nieuwe leden van harte 
welkom. Nieuwsgierig geworden? Kom vrijblijvend 
een kijkje nemen op onze repetitie, deze vindt plaats 
op woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in het 
Gemeenschapshuis. Voor verdere informatie kun je 
ook terecht op onze site of Faceboekpagina.  
combokoorMozaiK 
www.gospelkoorhulsberg.nl 
 

 

Bibliotheek Hulsberg / Nuth 
 

Workshop babygebaren 
 

Omdat ook baby’s boekjes leuk vinden en lezen veel 
positieve effecten op hun ontwikkeling heeft, bieden 
we op wo 6 september een workshop babygebaren 
aan. De gezellige workshop is geschikt voor 
ouders/verzorgers met baby’s van 6 tot 24 maanden. 
Maar ook broertjes en zusjes tot 4 jaar zijn van harte 
welkom!  
Iedere ouder of professional kent het wel; het jonge 
kind geeft met gehuil en gedram aan iets te willen. 
Maar wat je ook probeert, je kunt niet achterhalen 
wat het kindje wil. Hij kan het je immers nog niet 
zeggen met woorden. Toch is het mogelijk deze 
frustraties te verminderen. Hoe? Met behulp van 
babygebaren. Vanaf ongeveer het eerste levensjaar 
kunnen baby’s met eenvoudige gebaren ‘zeggen’ 
wat ze zien of willen. Denk aan het gebaar voor 
‘eten’ als hij honger heeft. Hoe handig is dat… 
 

Wat: Workshop Babygebaren 
Voor: Baby’s van 6 tot 24 maanden 
Door: Babygebarendocent Esther Sluijsmans 
Waar: Openbare Bibliotheek Nuth 
Wanneer: Woensdag 6 september van 10.00 tot ± 
10.45 uur 
Aanmelden: Deelname is gratis, wel even 
aanmelden voor 1 september via 
contact@bibliotheeknuth.nl,  
telefoon 045–5244000 of in de bibliotheek  

mailto:info@h-clemens.nl
http://www.gospelkoorhulsberg.nl/
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Schrijfster Annelies Verbeke 

te gast – bibliotheek Nuth 
 

Op ma 18 sept. Is de Vlaamse schrijfster Annelies 

Verbeke in Bibliotheek Nuth. Maria Kleijnen leidt de 

avond in. Annelies vertelt over haar schrijverschap, 

presenteert haar laatste roman en verhalenbundel 

en leest voor uit eigen werk. 

Haar meest recente roman Dertig dagen kreeg, ook 
in Nederland, grote bekendheid, werd voor diverse 
prijzen genomineerd en won de Opzij Literatuurprijs 
én de F. Bordewijkprijs. Dertig dagen gaat over de 
Senegalese Alphonse, als buitenstaander én 
vertrouwenspersoon van een bonte stoet bewoners 
van de Vlaamse Westhoek. Verdrietige, grappige en 
ontroerende geschiedenissen worden uitgewerkt en 
met elkaar verbonden. Het boek staat vol 
migrantenleed, depressies, discriminatie en haat, 
maar wordt nooit zwaar dankzij de luchtige 
schrijfstijl. 
Haar laatste boek Halleluja bundelt 15 intrigerende 
verhalen vol verrassende en verontrustende 
situaties. TIP: Na afloop signeert Annelies haar 
boeken (deze avond ook tegen contante betaling te 
koop) óf breng je eigen exemplaren mee! 
 

BOEKPRESENTATIE EN LEZING: Annelies Verbeke 

INLEIDING: Maria Kleijnen 

WAAR: Bibliotheek Nuth 

WANNEER: ma 18 sept. 19.30–21.30u (incl. pauze) 

DEELNAME: € 5,-voor leden, €7,50 voor niet-leden, 

aanmelden vóór 12 sept. via 

contact@bibliotheeknuth.nl,  tel. 045-524 4000, of 

in de bibliotheek! 
 

Atelier Creatuurtje 
 

Op zondag 3 september tussen 13 en 17 uur is er 
een uitstalling van diverse gemaakte werkstukken 
van de cursisten. Onze aktiviteiten zijn zeer divers 
zoals b.v. handvormen keramiek,brons, glasfusen, 

mozaïk, mergel, 
speksteen, schaap vilten 
enz. Dit kan gemaakt 
worden tijdens een 
workshop of tijdens een 
creatief uitje.  
(Zie ook adv. pag. 12) 
 

 

Gemeenschapshuis “De Lange Berg” 
 

After summer 
Net terug van vakantie en nog geen zin om afscheid 
te nemen van het vakantiegevoel? Op   23 
september organiseert Gemeenschapshuis De 
Lange Berg namelijk 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! 
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 acties. 
 

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  
info@thefureys.nl en in het gemeenschapshuis 
 

Dansmiddag 
 

Zondagmiddag 3 september 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. 
 

Computercursus: Facebook 
 

Zoals aangekondigd gaan we in sept. starten met 
Facebook voor beginners. In samenwerking met 
Helga Keulen leer je stap voor stap hoe Facebook 
werkt en welke mogelijkheden Facebook biedt. Er 
zijn nog slechts enkele plekken vrij. Dus geef je snel 
op! Daar waar de vraag groter is dan de beschikbare 
plekken zullen we nieuwe cursus plannen.  
De cursus bestaat uit 3 delen en wordt geboden op 
woensdagen in de middag- ofwel in de avonduren. 
Je kunt hierbij ook starten bij les 2 of les 3 indien je 
al een Facebookpagina hebt. 
De data en tijden zijn: 
Woensdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur op  
6 sept, 20 septen 4 okt. en op woensdagavond 
van 19:00 tot 21:00 uur op 13 sept, 11 okt en 18 okt. 
Tijdens de cursus dien je je eigen (opgeladen)  
laptop mee te nemen, voorzien van een emailadres 
en bij voorkeur een opgeslagen foto die u zou willen 
gebruiken. 
Wil je  weten wat je kunt leren? 
(Zie vorige Clemensklok 2017-8 pag. 14.)  
Aanmelden bij het secr. van het gemeenschapshuis 
via email: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com  
onder vermelding van je Naam, Adres, Woonplaats, 
Emailadres, Telefoonnummer en Geboortedatum. 
De cursus kost 10 euro per les. De aanmelding is 
pas definitief als je betaald hebt. De gegevens 
hiervoor ontvang je na de aanmelding. 

mailto:contact@bibliotheeknuth.nl
mailto:info@thefureys.com
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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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 30 sept. 2017 t/m 27 okt. 2017) 
moeten kopij voor de redactie en advertenties 
uiterlijk op 12 sept. 2017 via email worden 
aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk  
19 sept. 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

