Clemens-Klok

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg

8e jaargang nr. 1

20 januari 2018 - 16 februari 2018

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek
- Prinsenpaar 2018
- Kerstgevoel in gezinsviering Kerstmis 2017
- Gegunde doorstart (uit Columms Frans Wiertz)

- Deken Schreurs met emiraat
- Maria Lichtmis en Blasius Zegen
- Communicanten als misdienaars en misdienettes

Zorg om elkaar
Hoe zou onze wereld eruit zien als we zouden stoppen met voor elkaar te zorgen? Zo’n wereld
kunnen we ons toch nauwelijks voorstellen! Zo vanzelfsprekend vinden we de zorg voor kinderen, voor ouderen en voor mensen die hulp nodig hebben. Zo gewoon vinden we de zorg die
geboden wordt door familie, overheid, school, verenigingen, kerk, parochie en mantelzorgers.
Nee, zo’n wereld zonder zorg voor elkaar, zal een harde en egoïstische wereld zijn, een wereld
waarin ieder mens op zichzelf is aangewezen, waar alleen ruimte is voor wie gezond en sterk zijn
en waarin alle menselijkheid is verdwenen. In zo’n wereld is gewoon niet te leven..
Zorg voor onze ouderen is het meest besproken onderwerp op dit moment. De ouderen in verzorgingshuizen zijn niet alleen gebaat bij de lichamelijke en medische zorg, maar zij hebben zeer zeker ook regelmatig
geestelijke zorg nodig, zoals wij allemaal. En dan bedoel ik met name, aandacht schenken, een gesprekje voeren, luisteren naar wat hen bezig houdt, misschien samen bidden.
In deze tijd van onzekerheid voor de kinderen of er nog wel een plekje zal zijn voor ma of pa als het thuis niet meer
gaat. Of als er een grote verbouwing van een verzorgingshuis op stapel staat, dat heel wat extra onrust en onzekerheid
met zich mee brengt, voor het personeel en voor de bewoners. ‘Moet ik
weg, waar naar toe, wanneer, kom ik weer terug?’ Allemaal vragen die
bewoners door het hoofd spelen en bezig houden. Dit maakt hen onrustig
en onzeker. Dan hebben ze juist behoefte aan geestelijke zorg en menselijke nabijheid.
Zorgen voor elkaar is een heel belangrijk thema in de Bijbel. De Bijbel
roept ons op om anderen te helpen. We moeten elkaars lasten dragen en
elkaar bemoedigen, ook als dat niet altijd makkelijk is. In zo’n wereld lijkt
het me juist heerlijk leven, waar het gebod van de liefde voor elkaar ten
volle kan groeien en bloeien.
Pastoor Jan Geilen
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Felecitaties
De nieuwe prinsen-paren
die het komende carnavalsseizoen over ons Beumerwald zullen regeren.
Namens
de Clemensparochie Hulsberg van
harte gefeliciteerd en een
fijne en onvergetelijke
tijd toegewenst.
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Mededelingen Kerkbestuur

Parochieberichten
Overleden

Communicanten als
"misdienettes en misdienaars"

Op 4 januari is op 90-jarige leeftijd
in verpleeghuis Bergweide overleden, Miny Brouns-Hoeppener. De
uitvaart vanuit onze kerk heeft op 9
januari plaatsgevonden, waarna
begrafenis aan de Wissengrachtweg.
De zeswekendienst is op zondag 18
februari om 11.00 uur.

Kapelaan Amal kwam dit jaar met het leuke idee om alle
kinderen die de communie doen eens de H. Mis te laten
dienen. Zodat de kinderen ook een keer van de andere
kant kunnen kijken wat er allemaal gebeurt op het altaar.
Dit leuke initiatief is zowel door de ouders als de kinderen
goed ontvangen.
We hebben nu de eerste 4 weken achter ons en u kunt op
bijgaande foto's zien hoe netjes ze erop staan. De meeste
hebben al gevraagd of ze nog eens mogen dienen en na
overleg kan dat zeker.
We hopen dat als de kinderen de communie hebben gedaan ze spontaan als misdienaar komen helpen. Wat is er
nu nog mooier als je eens in de 4 weken aan de beurt bent
en je kunt dan zo dicht bij Jezus zijn.

Op 7 januari is op 85-jarige leeftijd
overleden, Net Stassen-Geisen. Zij
woonde aan de Panhuysweg. De
uitvaart vanuit onze kerk heeft op
11 januari plaatsgevonden, waarna
crematie.
De zeswekendienst is op zaterdag
17 februari om 19.00 uur.

Dank aan iedereen voor
het welslagen van de Kerstactie
Wij willen iedereen van harte bedanken, die op welke
wijze dan ook meegedaan heeft aan de actie van SAN
voor de mensen van Groot–Nuth, die niet in aanmerking
komen voor de voedselbank.
De opbrengst was geweldig. We hebben ruim 80 gezinnen kunnen helpen aan een grote tas boodschappen en
datgene wat nog over was is verdeeld onder verschillende andere instanties.
Het geld dat we gekregen hebben, is voldoende om met
Pasen nog, voor een gedeelte van de mensen, een pakket
te maken.
Speciaal willen we noemen, het spontane initiatief van
een aantal moeders van de basisschool, om samen met
de kinderen een pakket samen te stellen in de zaal van
café Op de Trepkes.
Fijn om te ervaren dat ook jongere mensen zich hiervoor
willen inzetten. Zodat wij, veelal ouderen, het stokje langzaam maar zeker kunnen doorgeven aan de volgende
generatie. Dank jullie wel.
Ook namens de ontvangers heel hartelijk dank, het was
vaak ontroerend om te zien hoe blij de mensen waren
met de boodschappen.
Nogmaals dank jullie wel.
Werkgroep SAN
[Sociale actie Nuth]
Werkgroep diaconie
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Deken Jos Schreurs gaat met emeritaat

Beknopt CV Jos Schreurs

In de sinds kort voorbije pastoorloze periode voor onze
parochie, is deken Jos Schreurs onze administrator geweest.
We hebben hem leren kennen als een zeer aimabele
priester.
Als alles goed ging, was hij aanwezig op de achtergrond.
Maar als we zijn raad en hulp konden gebruiken, wisten
we dat we op hem konden rekenen.
Ook onze parochianen hebben op diverse momenten
met hem mogen kennismaken, als er geen andere priester voorhanden was. Hij was aanwezig tijdens diverse H.
Vormsels, tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavonden en
onlangs nog bij de presentatie van onze “nieuwe” pastoor, Jan Geilen.
Maar dat niet alleen bij ons, maar op meerdere plaatsen
waar hij administrator was, niet alleen binnen ons cluster (Nuth, Hulsberg, Wijnandsrade en Vaesrade), maar
ook daarbuiten.
En dit alles naast zijn “normale” werk als pastoor van
Schinnen en deken van het dekenaat Schinnen. We zijn
hem veel dank verschuldigd, en zullen ook in de toekomst met veel respect aan hem terugdenken.

Mgr. Jos Schreurs werd op 11 november 1934 geboren in
Nuth en op 21 maart 1959 tot priester gewijd. Sindsdien
heeft hij diverse functies in het pastoraat en het bestuur
van het bisdom Roermond bekleed. Naast deken van
Schinnen, pastoor en administrator van diverse parochies
werkte hij sinds 1969 als aalmoezenier van Sociale Werken. Van 1996 tot 2009 was hij hoofdaalmoezenier van
Sociale Werken (Dienst Kerk en Samenleving) in het bisdom Roermond. In die hoedanigheid onderhield hij veel
contacten met tal van maatschappelijke organisaties in
Limburg en daarbuiten.
Van 1997 tot 2005 was Mgr. Schreurs ook lid van het Kathedraal Kapittel van Roermond, het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. Op
dit moment draagt hij de
titel van erekanunnik. Ook
was hij enige tijd lid van de
Eerste Kamer der StatenGeneraal. In 1998 werd
Schreurs door paus Johannes Paulus II benoemd tot
kapelaan van Zijne Heiligheid, met de titel van monseigneur.

Op de laatste dag van zijn episcopaat heeft bisschop
Frans Wiertz hem per 1 februari aanstaande eervol ontslag verleend. De 83-jarige Mgr. Schreurs heeft 58 jaar
voor de Kerk in het bisdom Roermond gewerkt.

Deken Schreurs gaat na zijn
emeritaat in Heerlen wonen.

Op zondag 21 januari om 10.00 uur zal in de kerk in
Schinnen een eucharistieviering plaatsvinden bij het
afscheid van deken Jos Schreurs. Deze viering zal worden opgeluisterd door Per Cantare, de Gregoriaanse
Schola en het Parochiekoor. Na afloop van de dienst kan
iedereen in de kerk de deken een hand geven ten afscheid.

(H)ulp (i)n (P)raktijk

Oproep aan Hulpvragers
In Hulsberg hebben zich inmiddels 14 mensen aangemeld om
hulp te bieden!!!! Heeft u hulp nodig bij kleine klusjes, zou u het
gezellig vinden als er eens iemand langs komt, of wil u wel eens
met iemand een stukje gaan wandelen, kortom denkt u dat u
een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken, neem dan contact
op met bovenstaand nummer, of via de parochie, mail info@hclemens.nl of tel.nr. 045-4059244.

Geachte deken Schreurs,
Bedankt voor alles wat u voor onze parochie, ons cluster, ons dekenaat en de kerk in Limburg in het algemeen hebt gedaan. Wij hopen dat u nog lang in goede
gezondheid van uw welverdiende “rust” mag genieten.
Er valt weliswaar een grote verantwoordelijkheid van
uw schouders, maar we weten zeker, u kennende, dat
hier een zinnige invulling voor in de plaats komt.

Oproep aan oplettende en betrokken mensen die iemand kennen, die wel een steuntje in de rug, een goed gesprek, een luisterend oor of een helpende hand zou kunnen gebruiken, ook u
kunt dit kenbaar maken via bovengenoemde contactmogelijkheden.

Kerkbestuur van de H. Clemensparochie Hulsberg
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de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen.
De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria
Lichtmis gewijde kaarsen, in Andreaskruisvorm verbonden, onder de kin van de gelovigen. De bedienaar
bidt dan: Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ('Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten
en andere kwalen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest').

Maria Lichtmis
Op vrijdag 2 februari viert de Kerk 'Maria Lichtmis'. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit strikt genomen eigenlijk geen Mariafeest, maar gaat het op deze
dag vooral om Christus. Officieel heet het feest ook de
'Opdracht van de Heer'. Het is het moment waarop Jozef
en Maria hun kindje, volgens oud joods gebruik, in de
tempel aan God presenteren.

Kaarsen
Dat de Blasiuszegen met kaarsen wordt verricht is
afkomstig van het middeleeuwse gebruik om frequent
kaarsen aan Sint Blasius te offeren. Dit zou teruggaan
op de legende van een vrome vrouw die de gevangengenomen bisschop van Sebaste dagelijks in de kerker
opzocht, hem te eten gaf en van een kaars voorzag.
Blasius zou de vrouw gevraagd hebben hem ook na
zijn dood kaarsen te blijven schenken. Als beloning
zou de vrouw tegen ziekte gevrijwaard blijven.

Andere gebruiken
In vroegere tijden werd de Blasiuszegen ook met
brood, wijn, water en vruchten gegeven. Vooral in
Vlaanderen kwam dat veel voor. Daar werd Blasius op
sommige plekken trouwens ook aangeroepen tegen
oogziekten. In Zuid-Duitsland en Tirol wordt hij soms
nog vereerd als beschermer van de veeteelt en de
akkerbouw. In de Franse streek Savoy stond Blasius
bekend om zijn hulp aan meisjes die moeilijk aan een
man konden komen.

Het was bij die gebeurtenis dat Jezus werd betiteld als
'het Licht dat alle volkeren verlicht'.

Blasiuszegen
De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken ieder jaar
gegeven op 3 februari. Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen.

Relieken
In Kroatië staat Sint Blasius (Sveti Vlaho) bekend als de
patroonheilige van Dubrovnik. In deze stad zouden
zijn belangrijkste relieken worden bewaard: zijn
hoofd, een stuk halsbot en zijn handen. Die worden
op 3 februari meegedragen in een grote openbare
processie te zijner eer.

Sint Blasius
De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve
dan dat hij in de 4e eeuw geleefd moet hebben. Volgens
diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de
Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke
martelingen zijn onthoofd. Zijn verering is wellicht pas
door de kruisvaarders naar West-Europa overgebracht.

Visgraat
Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor
zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou
ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de
vorm zoals we die nu kennen.

Keelziekten

P.s. In de kerk van Wijnandsrade staat een beeld van de H.
Blasius.

Op 3 februari, de liturgische feestdag van Sint Blasius,
wordt in veel katholieke kerken na de eucharistieviering
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Diensten en misintenties

‘Iedereen is naar u
op zoek!’

Zaterdag 20 januari: Vooravond
3e Zondag door het Jaar B.
19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Giel Huntjens (vanwege verjaardag).

Zondag 4 februari:
5e Zondag door het Jaar B.

Zondag 21 januari:
3e Zondag door het Jaar B.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; jaardienst Zef Habets; jaardienst Funs
en Tien Limpens-van Oppen, zonen en
schoonzoon; 15e jaardienst Pierre Knols;
Victor Bosch (vanwege verjaardag), ouders
Bosch-Haenen, ouders Delahaije-Kleijker.
12.30 uur: Doopviering Noel Rajh.
Woensdag 7 februari:

11.00 uur: Hoogmis met volkszang.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; jaardienst Jac Dezaire en Theodora Lumens; overledenen familie KengenKerckhoffs; jaardienst Philomena HuntjensLemmerling; jaardienst Jozef Nuchelmans
en overledenen familie NuchelmansStassen; Pierre Schneiders.

19.00 uur: H. Mis.
Overledenen familie Van der Broeck; Thei
Meijers, ouders Veldman-van den Bosch,

19.00 uur: H. Mis.
Overledenen familie Van der Broeck; overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en ouders; ouders Heijnen-Packbiers;
Thei Meijers.

Zaterdag 27 januari: Vooravond
4e Zondag door het Jaar B.

Zaterdag 10 februari: Vooravond
6e Zondag door het Jaar B / Carnaval.

19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Jaardienst ouders Crutzen-Vonken; 2e jaardienst Alex Gerards.

19.00 uur: H. Mis in dialect m.m.v. Combo Koor
MozaiK en C.V. De Beumerwalders
i.v.m. Vastelaovend.
Jaardienst Frans Merckx en Mia MerckxSlangen; Jan Schiffelers en Tineke Offermans; jaardienst Frans Hagemans.

Woensdag 24 januari:

Als Jezus spreekt, raken
mensen onder de indruk
komen ze wellicht ‘op ooghoogte met God?’

Maar toen de man vertrokken
was, ging hij overal breeduit
rondvertellen wat er gebeurd
was…

Zondag 28 januari:
4e Zondag door het Jaar B.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken.

Zondag 11 februari: 6e Zondag door
het Jaar B / Carnaval.

Woensdag 31 januari:
19.00 uur: H. Mis.

11.00 uur: Hoogmis met volkszang.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; jaardienst ouders Huntjens-Meertens.

Overledenen familie Van der Broeck; Thei
Meijers.

Woensdag 14 februari: Aswoensdag / Vasten- en
Onthoudingsdag / Opening Veertigdaagse
Vastentijd.

Vrijdag 2 februari:
10.00 uur: Communie aan de zieken door
kapelaan Amal.

19.00 uur: H. Mis in de parochiekerk
m.m.v. het Gelegenheidskoor + Laudate
Toediening Askruisje na de H. Mis.
Overledenen familie Van der Broeck; jaardienst Guus Huntjens en Philomena Huntjens-Lemmerling; Thei Meijers, ouders
Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders
Meijers-Heunen.

Zaterdag 3 februari: Vooravond
5e Zondag door het Jaar B.
19.00 uur: H. Mis met Kinderwoorddienst
(Ki-Wo-Di) en volkszang. (zie pag. 9)
Zielendienst Frans Roebroek;
jaardienst Mathieu Hermans.

7

Boerderij Aan den Del

Boerderijwinkel

in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden,
woondecoraties en hebbedingetjes
Vanaf nu verkrijgbaar ijzeren en houten prinsensteek
en veel keuze in kleurrijke carnavalsdecoraties
om je huis vrolijk mee te maken.
Nieuw: leuke zelfgemaakte foamhoedjes met verlichting.

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:
website:
tel.:

Raadhuisstraat 107
Hulsberg
045-4055056
De beste service
Voor reële prijzen.
Diverse occasions,
Ook op bestelling!
www.jdautoservice.nl
8

info@boerderijaandendel.nl
www.boerderijaandendel.nl
045 405 3869

Kerkdiensten
Zorgcentrum Panhuys

Aswoensdagviering in onze kerk
Op Aswoensdag 14 februari om 19.00 uur is de H. Mis
niet in het klooster maar in onze kerk.
Traditiegetrouw zijn ook onze Beumerwalders hierbij
aanwezig, om Carnaval 2018 op een gepaste wijze af te
sluiten.
De H. Mis wordt opgeluisterd door ons Gelegenheidskoor (wie zin heeft om mee te zingen is van harte welkom), versterkt door Laudate.

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. 20 jan 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door
ouderenkoor Zanglust
Za. 3 feb 16.00 uur H. Mis (Maria Lichtmis) na afloop
uitreiking Blasiuszegen
Di. 13 feb Géén viering
Wo. 14 feb 16.00 uur H. Mis met oplegging Askruisje

Verzamelde columns: Hij is ons leven
Gegunde doorstart
Is het niet heerlijk
om onder het oude jaar
een streep te trekken
en een doorstart te maken?

Parochiekalender
Vr. 2 feb Communie aan de zieken
Za. 3 feb Blasiuszegen na de H. Mis

Is dat niet heerlijk
als je in het oude jaar
door ziekte en onzekerheid
werd geplaagd?

Zo. 4 feb Blasiuszegen na de H. Mis
Za. 10 feb Dialectmis Carnaval m.m.v. Combo Koor
MozaiK en ‘De Beumerwalders’

Is het niet verkwikkend
als je een streep kunt trekken
onder conflicten in het oude jaar
en je vast voorneemt een doorstart te maken
met je vrouw of man, met je vriend of vriendin?

Wo. 14 feb Aswoensdagviering met uitreiking
Askruisje in onze Kerk
Vr. 2 mrt

Communie aan de zieken

Za. 10 mrt Vormselviering

Is het niet hoopgevend als je met Kerst en Oudjaar
opnieuw contact hebt aangeknoopt
met dierbare vrienden die uit het zicht waren?

Kinderwoorddiensten
Za. 3 feb

19.00 uur Ki-Wo-Di

In het teken van: Stil zijn en bidden:
Ook Jezus had behoefte aan rust en stilte. De mensen
waren steeds zo enthousiast als Jezus in de buurt was, ze
bleven maar komen en vragen om zijn aandacht. Tot ’s
avonds laat ging het maar door, almaar meer mensen die
door Jezus genezen wilden worden. Daarom staat Jezus ’s
ochtends vroeg als het nog donker is op om naar een
eenzame plek te gaan om te bidden. Hij zoekt de stilte
op… Wat betekend dat ?

Ondanks alle kritiek op mensen van de kerk
dichtbij of in een ver verleden:
is het niet hartverwarmend
als je mag beseffen dat het in ons geloof gaat
om een klein kwetsbaar kind
dat Gods gezicht laat zien met kerstmis
en wiens komst met een overvloed van muziek en licht
in een prachtige liturgie is gevierd?
Het is voor velen prima
dat af en toe een streep wordt getrokken
in de tijdrekening:
van oud naar nieuw, van Oudjaar op Nieuwjaar.
We maken veel geluid of vieren in stilte,
maar we starten door!

Wekelijkse up-date misintenties
De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepubliceerd in de Beekdaeler 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).

God begint met ons steeds opnieuw.
Hij gunt ons een doorstart altijd en immer.
Uit: Hij is ons leven
(Columns van em. bisschop Frans Wiertz)
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Cafetaria Bon Repas
Een blijvertje! Broodje Limburgertje:
Mild gekruide gehaktschijf met broodje, kaas,
Gebakken ui & mosterdsaus
Nu voor € 2,20
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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

Europaplein 12, Hulsberg, tel: 045 405 1509

Gouverneur Houbenstraat 27
6336 AC Hulsberg
Telefoon: 045-4051976
Fax: 045-4051975

Sportparklaan 10
6336 AB Hulsberg
Hulsberg

Open vanaf 14.00 uur
Zondag
10.00 uur
Woensdag Rustdag
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Maar op een dag, toen
het heel hard geregend
had, hielden de kinderen
op met verhaaltjes vertellen en ze waren ook
niet vrolijk meer. Het
water in de rivier was
weer gestegen en de
Kinderbrug was verdwenen. Toen kwamen de
ouders eindelijk achter
het geheim van hun kinderen. Ze begonnen er
over na te denken. En
toen ze lang genoeg gedacht hadden, besloten ze, samen
met de kinderen, van de overgebleven stenen een Brug te
bouwen. Een brug zo prachtig en rond als de boog die de
zon aan de hemel beschrijft.

De Kinderbrug
Er woonden eens twee boeren aan de rand van een rivier.
De ene op de rechteroever, de ander op de linkeroever. In
het water zwommen eenden en zwanen die blij waren dat
de zon ’s morgens opging en ’s avonds onderging. Die
eenden en zwanen zaten ’s morgens op de linkeroever
lekker in de zon, en ’s avonds op de rechteroever. Maar
de boeren waren niet zo blij. Ze waren jaloers op elkaar.
De ene zou liever op de rechteroever, en de ander liever
op de linkeroever willen wonen.
Als ze ’s morgens aan het ploegen waren stond de ene te
schelden omdat het veld van zijn buurman in de zon lag,
en zijn eigen veld in de schaduw. En als ze ’s avonds hout
hakten, stond de andere te schelden omdat de zon wel op
het huis van zijn buurman scheen, maar niet op het zijne.
Ook de boerenvrouwen waren heel ontevreden. De ene ’s
morgens en de andere ’s avonds.
Op een morgen toen de boerenvrouwen de was aan het
ophangen waren, riep die van de rechteroever een lelijk
woord naar die van de andere kant. En toen ze ’s avonds
de was weer van de lijn haalden, riep die van de linkeroever iets lelijks terug. Dat namen hun mannen niet. Ze verzamelden grote stenen en probeerden elkaar daarmee te
raken, maar de rivier was zo breed, dat de stenen hun
doel misten en in het water plonsden.
De enige tijd dat het rustig en vredig was, was midden op
de dag. De koeien, de paarden, de geiten en de schapen
trokken zich in de schaduw terug, en de boeren met hun
vrouwen deden een dutje onder een appelboom, de een
op de linkeroever, de ander op de rechteroever. De kinderen van de boeren zaten zich aan de waterkant te vervelen. De een keek naar de linkeroever en de ander naar
de rechteroever. Ik wou dat ik een eend was, dacht de
een. Ik wou dat ik een zwaan was, dacht de ander.
Op een mooie dag, toen de kinderen weer eens bij de rivier kwamen, was het water gezakt en er waren zoveel
stenen tevoorschijn gekomen, dat de kinderen van de ene
op de andere steen konden springen. Ze waren allebei
tegelijk midden in de rivier. Ze keken een hele tijd naar
elkaar, blij omdat ze kinderen waren. De een ‘n meisje, de
ander een jongetje. Ze gingen op een grote steen zitten en
keken naar de eenden en de zwanen. Toen gingen ze elkaar verhaaltjes zitten te vertellen. Het meisje en de jongen vonden elkaar zo aardig, dat ze elke middag van de
ene steen op de andere sprongen en samen in het midden
van de rivier gingen zitten. De ouders vroegen zich af hoe
het kwam dat hun kinderen dingen wisten die ze zelf nog
nooit gehoord hadden.

Max Bollinger

Christelijk café
19 jan 2018 Sittard
Bisdom Roermond

De Amerikaanse dominicanessen in Sittard houden
weer hun ‘christelijk café’. Dit is een reeks gespreksavonden voor jongeren in een informele sfeer. Tijdens
de bijeenkomsten in de parochiezaal van de Sittardse
wijk Overhoven worden fundamentele vragen van het
katholiek geloof met jongeren besproken.
Thema’s
19 jan 2018

Het onderricht van Jezus

23 mrt 2018

Gebed en geestelijk leven

25 mei 2018

Het eeuwig leven

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jongvolwassenen
tussen 18 en 35 jaar. De bijeenkomsten beginnen
voor degenen die dat willen om 19.30 uur met aanbidding in de Mariakapel van Overhoven
(Geldersestraat 37 in Sittard) en om 20.30 uur ‘opent’
het christelijk café in de parochiezaal.
Aanvang:19:30
Locatie:Geldersestraat 37 Sittard LI
Informatie:
(06) 10 70 36 99
nederland@op-tn.org
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Dank je wel aan iedereen voor alle
leuke, spontane reacties, wensen
en felicitaties.
Laten we er samen een mooie en
gezellige carnaval van maken.

CV de Beumerwalders alaaf !!!
prins Frank I en prinses Sylvia
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Kerstgevoel

Woord van de redaktie

Ook dit jaar weer hebben de communicanten in een
druk bezochte gezinsviering, o.l.v. kapelaan Amal, het
kerstverhaal uitgebeeld dat door een aantal vormelingen werd voorgelezen. Het geheel werd muzikaal perfect ondersteund door een ensemble van de fanfare St.
Clemens.
De communiewerkgroep onder leiding van Faye
Schmeitz, Brigitte Driessen en Yvette Broers had van
tevoren flink geoefend, de kinderen wisten precies
wanneer wat van hun verwacht werd, enkele kinderen
vervulden zelfs dubbelrollen en moesten zich tussendoor omkleden. De werkgroep had ook gezorgd voor
prachtige zelfgemaakte kleding, zodat het geheel nog
professioneler was dan vorig jaar.

Met de beste wensen gaan we samen het
nieuwe jaar tegemoet en we hopen dat we
samen mogen blijven werken aan en dromen
van een betere wereld.
Laten we bruggen bouwen naar elkaar om
zo onze medemens beter te kunnen begrijpen.
Samen zijn we zoveel sterker dan alleen.
We wensen iedereen een prachtig jaar toe!
Dromen van de vredesbijeenkomst

Ik droom
Dat liefde verder mag gaan dan
grenzen.
Het samen kerk zijn met de kinderen is het mooiste wat
er is, de kinderen beleven hun geloof nog puur zonder
enkel voorbehoud. Een voorrecht om daar getuige van
te mogen zijn. Een goede opmaat voor een perfect
kerstgevoel.

Ik droom
Dat op een dag Moslims, Christenen, Boeddhisten en
anderen samen elkaars gebedshuizen bezoeken.
Ik droom
Van vrede en geluk voor iedereen.

Gelökkig
Gelökkig bis ste es ste wèts
dat d’r eemes is dè dich zuut zitte
Dat d’r get van wèrde in dich stik, veult good.
Dan liek de zon net get wermer,
en de rège deit dich nieks.
Dan lèts ste neet op die dinger,
die minder good goan.
Mè zuus ste dat eine dat dich waal is gelök.
Gelökkig bis ste es ste wèts,
Dat dien leave zin hèt.
Dat ste neet veur nieks op de welt bis gezat.
Want doe bis mié dan dat stippelke in ’t heelal.
In dich hèt God get van zichzelf gelag.
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Mededelingen en verenigingsnieuws
Dansmiddag
Op zondagmiddag 21 januari van 14.30-17.30 uur, kunt u
weer komen dansen in Gemeenschapshuis “De Lange
Berg”.
Er wordt een grote variatie aan muziekstijlen geboden,
waardoor u veel verschillende dansstijlen kunt beoefenen.
Deze laagdrempelige middag wordt goed bezocht en
wordt ongeveer iedere 6 weken gehouden.
U kunt uiteraard ook komen voor de gezelligheid en een
praatje.
Kom gerust een kijkje nemen.
Voor u het weet komt u vanzelf in beweging.

Dialectmis
Het thema voor de mis is: Leaf Vandaag!
Leaf vandaag, murge kint 't te laat zin.
Ons leven tegenwoordig is heel erg druk en vaak vergeten
we te genieten en bewust te zijn.
Zelfs Jezus wilde tijd voor zich zelf maar kreeg deze niet
omdat hij steeds gevolgd werd door mensen die hem wilden horen spreken.
Bewust leven, van ons leven genieten of dat nu met carnaval is of alle andere dagen van het jaar, het is goed er
eens bij stil te staan.

In de weken voor Carnaval luistert Combo Koor MozaiK in
de regio nog drie andere carnavalsvieringen op te weten:
- Zaterdag 27 januari de carnavalsviering in Welterhof.
- Zondag 28 januari de carnavalsmis in de Laurentiuskerk
in Voerendaal i.s.m. carnavalsvereniging de Naate
om 10.00 uur.
- Zondag 4 februari de carnavalsmis in de kapel van
Vijverdal in Maastricht om 10.30 uur.
- Zaterdagavond 10 februari om 19.00 u samen met de
CV de Beumerwalders in onze Clemenskerk te Hulsberg.

Kinderopocht
Vrijdag 9 februari tussen 13.15 uur en 14.15 uur
zullen de leerlingen, meesters, juffen, vaders, moeders en
andere carnavalsvierders van BASISSCHOOL HULSBERG EN
PEUTERSPEELZAAL ‘T PEUTERKE
verkleed en wel door de straten van Hulsberg trekken in
een grote KINDEROPTOCHT.
De route van de kinderoptocht is als volgt:
Panhuysweg - Clemensstraat - Dr. Poelsstraat
Jhr. vd Maessenstraat - Raadhuisstraat - E.E.G. straat Burg. Kengenstraat - Jhr. vd Maessenstraat - Irenestraat Kloosterlaan en Kerkstraat alwaar de optocht ontbonden
wordt.
We zouden het leuk vinden als er veel mensen komen
kijken!

Katholieke organisaties:
"Kabinet kom met beleid
voor opvang vluchtelingen"
“Het kabinet Rutte III moet op korte termijn met voorstellen komen voor een menswaardige opvang van vluchtelingen, waarin de rechten van migranten, de zorg en verbondenheid voor nieuwkomers en de ontmoetingscultuur
centraal staan.” Dat schrijft een groot aantal katholieke
maatschappelijke organisaties in een open brief aan de
regering en de Tweede Kamer. De brief, die mede ondertekend is door bisschop Gerard de Korte van Den Bosch en
de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond,
is gepubliceerd bij gelegenheid
van
de
‘Werelddag voor migranten’. Ook paus Franciscus
heeft hieromtrent een
brief geschreven.

Meer hierover op de website van ons bisdom:
http://www.bisdom-roermond.nl/werelddag-migranten
De brieven staan ook op de website van onze parochie:
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
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Algemene informatie

vurigste apostelen van de jonge kerk, symbolisch in beeld
met een zwaard en de bijbel.
Sint Paulus wordt „Apostel van de heidenen“ genoemd,
omdat hij zich bij zijn verkondiging met name op nietjoodse mensen richtte. Men zegt ook wel dat door zijn
inzet de christelijke kerk werd gevormd.
Hij stichtte op meerdere lange reizen christelijke gemeenschappen in landstreken van het huidige Turkije,
Griekenland en Italie, zoals bijvoorbeeld in Korinthie. In
contact met deze gemeenschappen bleef hij door brieven
die deels in het Nieuwe Testament zijn opgenomen.
Opmerkelijk is dat Sint Paulus niet behoorde tot de twaalf
apostelen die door Jezus vóór de kruisiging werden geroepen en Hem tot dan toe begeleidden. De bekering
van de apostel Paulus door het visioen vond plaats ná de
kruisiging van Jezus. Paulus en Jezus Christus hebben
elkaar tijdens Zijn aardse verblijf niet ontmoet. Tijdens
zijn christelijke werk vergezelden de apostel Paulus onder
meer Timoteüs, Barnabas en Titus.
De dood van Sint Paulus als martelaar in Rome omstreeks
65 n. Chr. wordt voor het eerst vermeld in de „eerste
Brief van Clemens“. Als auteur van deze brief wordt algemeen de H. Clemens als de naamgever van onze parochiekerk genoemd. Hij wordt als tweede of derde navolger van Sint Petrus als bisschop van Rome beschreven.
Op het graf van de apostel Paulus in Rome werd de Basiliek van Sint Paulus buiten de Muren gebouwd als één
van de vier hoofdkerken van de Roomse Kerk. De
afbeelding toont een beeld van Sint Paulus vóór deze Basiliek.
In twee recentere, nederlandse boeken rondom de persoon van Paulus „Paulus, een leven tussen Jerusalem en
Rome“ van F. Meijer (2012) en „Genie of Misgeboorte“
van P. C. Counet (2009) wordt ingegaan op de reizen van,
alsmede de vooroordelen rondom deze apostel, sinds zijn
Bekering op weg naar Damascus.

De bekering van Sint Paulus
De apostelen Petrus en Paulus worden tot de belangrijkste navolgers van Jezus Christus gerekend. Hun gezamenlijke naamdag wordt jaarlijks als hoogfeest in de kerk gevierd op 29 juni. Minder bekend is het feest van de
„Bekering van heilige apostel Paulus“, dat op 25 januari
gevierd wordt.
Sint Paulus was van joodse afkomst en had Romeinse
burgerrechten. Als jonge Farizeeër vervolgde hij mensen
die als christen wilden leven.
Afkomstig uit Taurus (het huidige Zuid-Turkije nabij de
Syrische grens) was hij omstreeks het jaar 33 na Christus
op weg naar Damascus, toen hij volgens eigen zeggen
een visioen kreeg. Een hemels licht verblindde hem en
Jezus sprak tot hem: „Waarom vervolgt gij mij?“. Pas bij
aankomst in Damascus kreeg hij zijn levenslicht terug en
liet zich daarop als christen dopen door Ananias.
Vanaf dit moment van bekering werd Paulus tot één de

Vriendelijke woorden kunnen kort
zijn en makkelijk
uitgesproken worden
maar hun echo duurt eindeloos voort.
(Moeder Teresa)
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Colofon
kapelaan Amal
adres pastorie

T 045 4051273
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg

Pastoor Geilen

T 045 524 1208
Stationstraat 191
6361 BH Nuth
spreekuur kerkbestuur/ kapelaan
dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur
opgave misintenties tijdens het spreekuur
of telefonisch
T 045 405 1273
of per email
misintentie@h-clemens.nl
kapelaan Amal
Pastoor Geilen
email parochie
website parochie

kapelaan@h-clemens.nl
kapelaan.geilen@bavonuth.nl
info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl

kosters
Mevr. Jacqueline Pluijmaekers
Mevr.Tineke Renckens
Dhr. Piet Merx

T 405 1872
T 405 2012
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

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.

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens
Hulsberg, mét vermelding van naam en adres.

parochieblad Clemens-Klok
Redactie
Bezorgservice
Advertenties

parochieblad@h-clemens.nl
bezorgservice@h-clemens.nl
advertentie@h-clemens.nl

en tot slot……maar belangrijk !
overige

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok
(tijdvak van 17 feb. 2018 t/m 16 mrt. 2018)
moeten kopij voor de redactie en advertenties
uiterlijk op 30 jan. 2018 via email worden
aangeleverd.
Misintenties moeten uiterlijk 6 feb. 2018
worden doorgegeven!

Huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk bij spoed
Centrale Huisartsenpost OZL
(Na 17.00 uur en in het weekend)
Apotheek Ravensbos
Apotheek Nightcare
Ziekendienst
Politie Limburg Zuid
Alarmnummer
WMO-Zorgloket Nuth
Gemeentehuis
Gem. Openbare werken
Rd4
Zorgcentrum Panhuys
Klooster Z. vd Assumptie
RK-Basisschool Hulsberg
Gemeenschapshuis

kosten voor misintenties
Woensdag € 10
Weekend € 25
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T 405 1388
T 405 1388 - 1
T 5 77 8844
T 405 2700
T 5 74 1004
T 405 1922
T 0900-8844
T 112
T 5 61 6288
T 14045
T 5 65 9111
T 5 43 7100
T 405 1777
T 405 8610
T 405 1377
T 4051924

