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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

8e jaargang nr. 2                                                    17 februari 2018 -  17 maart 2018 

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek 

 
 

  -    Uitdaging kunstenaars  Hulsberg 
  -    Vormelingen  -  10 mrt  2018 
  -    Ideeën bus  

 
 

  -    Vastenprojekt  - India  / Sponsorloop  4 mrt  
  -    Stille Omgang   17-18 mrt 
  -    Filmavond  in Hoeskamer  -  Risen   8 mrt  

 Veertigdagentijd / Vasten    

                                                                                                                       
Vasten speelt een rol in alle religies, van oudsher en tot op de dag van vandaag.  

In de joodse godsdienst was en is het vasten (zich onthouden van voedsel, soms met een boetekleed aan en met as op 

het hoofd) een onmisbaar bestanddeel van de religieuze beleving.  

In het boeddhisme vormt het vasten (geen vast voedsel tussen 12 uur ’s middags en de volgende morgen 6 uur, afzien 

van slapen in een goed bed en aalmoezen geven) een wezenlijk element van de reiniging die tot verlichting moet lei-

den.  

In de islam wordt tijdens de ramadan massaal gevast.  

Onder de christenen werd vroeger volgens strikte regels gevast tijdens de ‘veertig’ dagen durende voorbereidingstijd 

op Pasen. ‘Veertig’ is in de bijbel het getal dat doet denken aan: bezinning, inkeer, leertijd, 

voorbereiding etc..  

Zo verbleef Noach veertig dagen en nachten in de ark, Mozes was veertig dagen op de berg 

Sinaï, het volk van Israël trok veertig jaar door de woestijn, Elia en Jezus verbleven veertig 

dagen in de woestijn. De eerste christenen kwamen veertig dagen bijeen om te bidden en 

te vasten.  

Veertig dagen of jaren als voorbereiding op de activiteiten die daarop volgden.  

Zo gezien is de veertigdagentijd de voorbereidingstijd op Pasen. 

De periode om na te denken over en te doen wat we in ons leven belangrijk vinden vanuit 

ons geloof in Christus.  

De veertigdagentijd valt altijd samen met het begin van een nieuwe lente.  

Er bestaat dan ook een relatie met de natuur. Zoals er in de natuur nieuw leven ontstaat 

(lammetjes, eerste bloemen, uitlopende bomen...), willen wij ook opnieuw  beginnen, doen we de grote schoonmaak 

en frissen we als christenen ons geloof op.  

Door het vasten komen we dichter bij onszelf en dichter bij Hem. Realiseren we ons, waar het in ons leven echt om 

gaat. Wat hoofdzaken zijn en wat bijzaken. 

De strikte regels zijn tegenwoordig grotendeels vervallen en er wordt van ons verwacht dat we zelf een gepaste vorm 

vinden om te vasten. Hiermee wordt dus een beroep gedaan op onze eigen creativiteit. 

Kapelaan Amal 
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Parochieberichten  

Overleden  

 

Op 12 januari is op 91-jarige 

leeftijd overleden, Ciska Aus-

ten-Willems. Zij woonde in 

zorgcentrum Panhuys. De af-

scheidsdienst heeft op 16 ja-

nuari plaatsgevonden, waarna 

crematie.  

Gedoopt 

Op 4 februari werd Noel Rajh gedoopt. Noel werd gebo-

ren op 7 augustus 2017. Hij is een zoon van Nikki Ingen-

hut en Bob Rajh. Zij wonen Achter de Heggen.  

Communicanten als "misdienettes en misdienaars" 
 
 
In de vorige Clemens-Klok 

stond een artikeltje over onze 

communicantjes, die in de 

aanloop naar hun 1e H. Com-

munie als misdienettes en 

misdienaars assisteren tijdens 

de H. Mis. 

 

 

 

De foto’s van 4 groep-

jes stonden in de vo-

rige Clemens-Klok, we 

kunnen er weer 3 

groepjes aan toevoe-

gen, hartstikke fijn. 

 

 

Huisbezoek door kapelaan Amal 

Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, ge-

woon voor een goed gesprek, om kennis te maken, een 

luisterend oor, om te praten over uw en mijn (on)

zekerheden, of “geweun op de middig”, etc.. 

Laat dan even iets weten, het is voor mij erg moeilijk om 

in te schatten, waar mijn bezoek op prijs gesteld wordt. U 

kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail naar 

info@h-clemens.nl . 

Kapelaan Amal 

 

Vermelding overledenen 

Zoals u iedere 4 weken kunt zien, worden onze overlede-

nen, liefst met een foto, vermeld in onze Clemens-Klok. 

Waarom mèt foto, er zijn mensen die de overledene wèl 

“van gezicht” kennen maar niet van naam. Wat misschien 

iets minder bekend is, is dat dit ook gebeurd op onze 

website  www.h-clemens.nl. 

Direct nadat een overlijden bekend is, wordt er een be-

richt op onze website geplaatst onder actueel. Als de da-

tum van de Afscheidsviering, Avondwake of Uitvaart be-

kend is, wordt deze erbij vermeld. 

Dit gebeurt ook op de facebookpagina van onze parochie.  

Deze mogelijkheid willen wij ook bieden, als er geen 

“kerkcontact” is. In dat geval moet het initiatief wèl van 

de familie uitgaan. U kunt de gegevens dan, ook liefst 

met foto, doorgeven via het mailadres van de parochie 

info@h-clemens.nl. 

Kerkbestuur 

mailto:info@h-clemens.nl
mailto:info@h-clemens.nl
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Colin Crutsen  

Youp Geenen 

Rimke Grothues 

Jada van Haaren 

Sil Hompes 

Tiemen van Hoof 

Yves Leunissen 

Naomi Meertens 

Zenne Moberts 

Lonneke Reijnders 

Daan Rooijakkers 

Lara van der Sangen 

Sem Speetjens 

Dewi Wiggers 

Vormelingen 2018 

Mogen we ze even aan u voorstellen, onze vormelingen 

van 2018. 

Deze meisjes en jongens krijgen op 10 maart om 19.00 

uur het H. Vormsel toegediend door hulpbisschop mgr. 

Everhard de Jong. De eucharistieviering wordt opgeluis-

terd door Combo Koor MozaiK. De jongeren worden al 

enkele maanden voorbereid op deze belangrijke stap in 

hun leven. 

Tijdens deze voorbereiding leren zij, dat ze er niet alleen 

voor staan in hun leven.  

Naast o.a. de hulp van hun ouders en familie, mogen zij 

ook rekenen op de steun van Zijn Geest, de geest van 

onze Vader, ook wel genoemd de H. Geest. 

Ideeënbus 
 
Een nieuw jaar biedt 

altijd nieuwe inzich-

ten, frisse kennis en 

een boel nieuwe idee-

ën. 

Dat geldt ook voor 

ons als kerkbestuur. 

Ieder jaar proberen 

we zo goed mogelijk 

een beeld te schetsen 

waar de wensen van 

de parochie liggen om 

hier, waar mogelijk, 

gehoor aan te geven. 

Het blijft natuurlijk lastig om met dit kleine gezelschap 

de wensen van onze parochie zo goed mogelijk in te 

schatten. We vinden het heel erg belangrijk dat iedere 

inwoner van Hulsberg zich betrokken en gewaardeerd 

voelt binnen de parochie. De wetenschap dat veel 

mensen meer weten dan één, maakt dan ook dat we 

met een nieuw initiatief willen komen: 
 

Een mogelijkheid voor iedereen om zijn gedachten op 

papier te zetten en te delen met ons.  

Vind jij iets niet goed, of juist wel of heb je een nieuw 

idee of misschien gewoon een vraag, dan kun je deze 

deponeren in de ideeënbus in de Mariakapel waar pen 

en papier voor je klaar liggen. Vervolgens is het de be-

doeling dat wij deze ideeën bekijken, en op zoek gaan 

naar mogelijkheden om deze te verwezenlijken. Je mag 

dit natuurlijk anoniem doen, maar wanneer je je con-

tactgegevens achterlaat zullen wij je op de hoogte 

houden of het realiseerbaar is, en hoe e.e.a. een ver-

volg krijgt. 
 

Natuurlijk mag je ook 

altijd je ideeën in de 

brievenbus van de pas-

torie deponeren of een 

mailtje sturen naar  

info@h-clemens.nl . 

 

Kerkbestuur 

Spreuk  : Dans  met  je  angsten 

  Spreek   met  je  zorgen 

  Hoe  zwaar  het  soms  lijkt 

  Het  wordt  altijd  weer   morgen 

mailto:info@h-clemens.nl
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Vastenactieproject 2018  
 

St. Antony’s Middle School of Assisi    
Nagar Parish in Zuid-India. 

 
De St. Anthony’s Middle School streeft ernaar, om in het 

armste gedeelte van deze streek waar vooral arme boeren 

leven, kosteloos, vakgericht onderwijs te geven. 

De streek is zo arm omdat er leerlooierijen staan die het 

gebied ontzettend  vervuild hebben. Ze wordt ook nog 

eens extra getroffen doordat er weinig regen valt, waar-

door de oogst van de boeren gering is. 

De mensen uit de omliggende parochies sturen hun kin-

deren ook naar deze school. Ze komen ‘s morgens vrolijk 

naar school en gaan ‘s avonds tevreden weer naar huis. 

Om de alfabetisering in de plattelandsgebieden te bevor-

deren, concentreert het katholieke bisdom van Dindigul 

zich op het verbeteren van de levensstandaard van de ar-

me plattelandskinderen. 

De prestaties van de school zijn, mede door de geweldige 

discipline van de studenten, erg hoog. 

In de avonduren wordt in het schoolgebouw speciaal on-

dersteunend onderwijs gegeven aan de zwakkere studen-

ten.  

In het weekend worden gratis lessen gegeven door goed 

opgeleide jongeren uit de parochie. 

De school heeft maar twee heel oude toiletten, waar al-

leen de leraren en tienermeisjes gebruik van mogen ma-

ken. De andere kinderen gebruiken de openbare ruimte 

waardoor de omgeving van de school erg vervuild is. Hier-

door ontstaan er veel ziektes. 

Omdat er lokaal  geen  fondsen zijn die hun hierbij kunnen 

helpen, doen zij een beroep op u en ons, zodat zij voor ca. 

200 kinderen toiletten kunnen realiseren. 

Het concrete plan is om 5 toiletten voor de meisjes en 5 

voor de jongens, ieder in een aparte ruimte, te realiseren, 

compleet met wasbakken, zodat ze na toiletgebruik ook 

hun handen kunnen wassen. 

Voor ons is dit allemaal heel normaal, maar voor hun is het 

een droom. 

Laten wij proberen om in deze vastentijd, ook eens aan de 

droom van een ander te denken. 

In de volgende Clemens-Klok vindt u de vastenaktiezakjes, 

laat dan uw hart spreken!!!! 

U kunt ook uw gift ook overmaken op de bankrekening van  

Humisa  

NL26 RABO 0124 1095 35  

o.v.v. Vastenactie 

 

Werkgroep Humisa 

 
 

Sponsorloop 2018 

 

In het kader van de Vas-

ten probeert de werk-

groep Humisa en het team van Basisschool Hulsberg de 

kinderen te leren iets over te hebben voor de leeftijdge-

nootjes die het veel slechter hebben. 

Wij organiseren daarom al jaren de sponsorloop. Dit jaar 

op zondag 4 maart. Hieraan nemen de kinderen van 

groep 6, 7 en 8 deel. Zij zullen daarom na 19 februari bij 

u aanbellen om hen voor een bepaald bedrag te willen 

sponsoren.  

Wat gebeurt er met dit geld? 

Het geld wordt overgemaakt naar een weeshuis in India. 

Kapelaan Amal heeft in dit weeshuis stage gelopen en 

gezien hoe de kinderen na weinig eten op de grond hun 

huiswerk moesten maken. Dit hoeft gelukkig niet meer. 

Dankzij onze steun afgelopen jaren krijgen zij iedere dag 

een warme maaltijd.  

In het weeshuis wonen ca. 250 weeskinderen of kin-

deren die thuis niet opgevangen kunnen worden. Uit 

brieven die wij en de school ontvangen blijkt hoe dank-

baar en enthousiast iedereen is omdat men in Hulsberg 

hen zo steunt. Zestien maanden geleden heeft kapelaan 

Amal samen met familie Roebroek uit Hulsberg het 

weeshuis bezocht.  

Zij hebben zich ervan overtuigd dat het geld goed be-

steed wordt. Ook hebben zij opnamen gemaakt zodat 

onze kinderen kunnen zien hoe hun leeftijdgenootjes 

daar leven. Tevens heeft kapelaan Amal de kinderen in 

India op het hart gedrukt dat zij dankzij onze steun 

straks een betere opleiding kunnen krijgen. Máár hij ver-

wacht ook van hen dat zij zich later voor andere kanslo-

ze kinderen zullen inzetten.  

De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen een spaarpotje 

waarin zij gedurende de vastenactie geld kunnen stop-

pen. Hun  bijdrage kunnen zij in de Goede Week (26 t/m 

30 maart) inleveren. Wij hopen dat wij dit jaar weer net 

zoveel geld kunnen overmaken als vorige jaren en dan-

ken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 

Aan de sponsorloop kan iedereen deelnemen. 
 

Zondag 4 maart 2018 start tussen 10 uur en 
10.15 uur. 
 

Team Basisschool Hulsberg 
Werkgroep Humisa. 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 17 februari: Vooravond  
1

e
 Zondag van de Vasten Jaar B. 

 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Zeswekendienst Net Stassen-Geisen; jaar-
dienst Harry Wouters en overleden familie. 
 

 

 
 

Zondag  18 februari:  
1

e
 Zondag van de Vasten Jaar B. 

 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Zangkoor Laudate.. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; zeswekendienst Miny Brouns–
Hoeppener; jaardienst Sjir Brouns; Guus 
Houben; ouders van het echtpaar Huntjens-
Lemmerling. 

 

Woensdag 21 februari:  
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers; ouders Frissen-Haagmans en  
familie. 

 

Zaterdag 24 februari: Vooravond  
2

e
 Zondag van de Vasten Jaar B. 

 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Ouders van het echtpaar Huntjens-
Lemmerling; jaardienst Maria Speetjens-

Dreessen. 
 

 
       
      

 
Zondag  25 februari:  
2

e
 Zondag van de Vasten Jaar B. 

 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Sing4U. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; jaardienst echtgenoten Gerard Bijns-
dorp en Tiny van Thienen; jaardienst Wim 
Dirks, Theo Pricken, overleden ouders 
Dirks, overleden ouders Pricken. 

 

Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen 

hen dat ze aan niemand mochten vertellen 

wat ze hadden gezien voordat de Mensen-

zoon uit de dood zou zijn opgestaan… 

Breek deze tempel af en ik zal 

hem in drie dagen weer  

opbouwen… 

Zaterdag 3 maart: Vooravond  
3

e
 Zondag van de Vasten Jaar B. 

 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst ouders Eugène Backbier en  
Maria Rouwette; jaardienst Louis Souren; 
zielendienst ouders Brouwers-Wiertz. 

 

 

  
 Zondag  4 maart:  
3

e
 Zondag van de Vasten Jaar B. 

 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans 
 Koor. 

Voor de parochie en tot intentie van de  
zieken; jaardienst Minie Duijsings-Hamers. 

 

Woensdag 7 maart:  
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  
Overleden echtgenoten Jules Kengen en 
Tila Gielen en ouders; overledenen familie 
Van der Broeck; Thei Meijers, ouders Veld-
man-van den Bosch, Rinus en ouders Meij-
ers-Heunen. 

 

Zaterdag 10 maart: Vooravond  
4

e
 Zondag van de Vasten Jaar B. 

 

19.00 uur: H. Mis met toediening H. Vormsel 
door hulpbisschop Everard de Jong  m.m.v. 
Combo Koor MozaiK. 

Zielendienst Frans Roebroek. 
 

Zondag  11 maart:  
4

e
 Zondag van de Vasten Jaar B. 

 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; Jan Schiffelers en Tineke Offermans; 
jaardienst ouders Pierre Pinkaarts en Ag-
nes Bruls; jaardienst Sef Moonen en ou-
ders Moonen-Soons. 

 

Woensdag 14 maart:  
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  
Ouders Heijnen-Packbiers; overledenen 
familie Van der Broeck; Thei Meijers. 

Woensdag 28 februari:  
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers, Zef van den Bosch. 

 

Vrijdag 2 maart: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door  
 kapelaan Amal. 

God heeft zijn zoon niet naar de 

wereld gestuurd om een oordeel 

over haar te vellen, maar om de 

wereld te redden… 
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Raadhuisstraat 107 

Hulsberg 
045-4055056 

 
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 

mailto:info@boerderijaandendel.nl
http://www.boerderijaandendel.nl
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Diensten en misintenties 

Wekelijkse up-date misintenties 

De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepubli-

ceerd 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 misinten-

tie@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 opge-
dragen.  
Op donderdag wordt om 10.15 uur een woord- en com-
munieviering gehouden.  
 
Bijzondere diensten Panhuys 

Za.  10 mrt 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door zangkoor 

  Laudate 

  Herdenkingsdienst voor overleden mede-  

  bewoners 

Za.  24 mrt 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door ouderen 

  koor Schimmert 

  Wijding van de palmtakjes 

Parochiekalender  

Zo. 25 feb       11.00 Misopluistering Sing4Y 

Vr. 2 mrt         Communie aan de zieken 

Do. 8 mrt        19.30 Filmavond “Risen” Hoeskamer A’genhout 

Za. 10 mrt       Vormselviering 

Zo. 25 mrt       Palmzondag 

Do. 29 mrt      Witte Donderdag 

Vr.  30 mrt      Goede Vrijdag 

Za.  31 mrt      Paaswake 

Zo.  1 apr        Pasen 

Do.  5 apr        Vrijwilligersavond 

Misintenties controleren op onze website 

We willen nogmaals onder uw aandacht brengen, dat u 

opgegeven misintenties, zowel de intenties die opgege-

ven zijn tijdens het spreekuur op de pastorie, als via mis-

intentie@h-clemens.nl , en gestichte (meerjarige) inten-

ties kunt terugvinden/controleren op onze website in de 

agenda misintenties. 

Gestichte (meerjarige) misintenties 

Als u een misintentie wilt opgeven voor een aantal op-

eenvolgende jaren (5/10/15jaar/etc.), kunt u dit kenbaar 

maken via kapelaan Amal  

of via misintentie@h-clemens.nl .  

Er wordt dan contact met u opgenomen, zodat er nadat 

uw wensen bekend zijn, een stichtingsakte opgemaakt 

kan worden. 

 

Kinderwoorddiensten 

 

Za. 21 apr 19.00 uur Ki-Wo-Di 
 

Vasten 

De vasten is een uitgelezen tijd 
om halt te houden 
en het dwingend ritme van leven 
of geleefd worden 
te breken, 
om vraagtekens te plaatsen 
bij wat normale gang van zaken heet. 

Uitgelezen tijd 
om weer op zoek te gaan 
naar zin en betekenis 
van ons bezig zijn. 
Om weer grond onder de voeten te krijgen, 
vaste dragende grond om op te staan 
en door te gaan, 
geworteld in het oude visioen 
dat zo diep in mensen zit: 
goede schepping, 
vredevolle wereld, 
liefdevolle mens. 

Uitgelezen tijd 
om wat meer zicht te krijgen 
op de weg die wij te gaan hebben, 
en stap voor stap 
met velen samen 
die weg ook gaan. 

Uitgelezen tijd 
om echt te leven, 
misschien ook wel te her-leven 
naar Pasen toe. 
En ook daarna. 

Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:misintentie@h-clemens.nl
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Zondag voor het ongeboren leven 

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 
 

 
 
2 

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 
 

Sportparklaan 10 Open vanaf 14.00 uur 

6336 AB  Hulsberg Zondag  10.00 uur 

Hulsberg Woensdag Rustdag 

mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/
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Naar een sprookje van de gebroeders Grimm.  
 
Er was eens een man met drie zonen, waarvan de 
jongste Domoor heette. De man liet zijn zonen het 
bos ingaan om hout te hakken. Tijdens het houthak-
ken komen ze een dwergje tegen dat aan hen vraagt 
om iets te eten en te drinken. De twee oudste zonen 
weigeren iets te geven. Domoor is aardig tegen de 
dwerg en deelt zijn eten. Als dank wijst de dwerg 
hem op een bijzondere boom. Domoor hakt de boom 
om en vindt tussen de wortels een zwaan met gou-
den veren. Hij neemt het beest mee en gaat naar een 
herberg om te overnachten.  
De waard heeft drie dochters die de zwaan zien en ‘s 
nachts proberen een gouden veer te stelen. Maar de 
drie dochters blijven aan de zwaan kleven. De vol-
gende morgen neemt Domoor de zwaan onder zijn 
arm en gaat er vandoor zonder zich iets aan te trek-
ken van de drie meiden die achter hem aan moeten 
lopen. Onderweg komt Domoor een pastoor, een 
koster en boeren tegen, die een voor een proberen 
de stoet uit elkaar te halen, maar daardoor blijven ze 
zelf plakken aan de achterste in de rij. Domoor komt 
dan in de stad, waar de koning en prinses van het 
land wonen.  
De prinses was altijd zo ernstig, dat niemand haar 
aan het lachen kon maken. Daarom had de koning 
een wet uitgevaardigd: wie haar aan het lachen kan 
maken, die mag met haar trouwen. Als de prinses de 
stoet achter Domoor voorbij ziet komen, barst ze in 
lachen uit en kan niet meer ophouden.  
Domoor trouwt met de prinses en ze leven nog lang 
en gelukkig.  
 

 

 

Zeven vlammen 

 

Er branden zeven vlammen in ieder mensenkind.  
 
Zij zijn de zeven gaven waarmee je groeien kunt tot 
mens voor andere mensen 
 
De eerste vlam is de liefde, waaruit je bent geboren;  
je ouders die je hebben gevormd tot de mens die je 
vandaag mag zijn. 
 
De tweede vlam is de aarde, waarop je leven mag;  
met licht en warmte en bloemen, met leven overal. 
 
De derde vlam is de taal, waarmee je elkaar mag 
begroeten,  
hallo, u en jij en allemaal, jij mag er zijn van mij. 
 
De vierde vlam is de moed, om op te komen tegen 
het kwaad;  
om je mond open te doen tegen het geweld dat de 
mensen verdrukt.  
Wereldwijd, maar ook heel dichtbij. 
 
De vijfde vlam is de zorg, die mensen voor elkaar 
hebben;  
waarmee je elkaar vasthoudt en trouw blijft aan je 
vrienden. 
 
De zesde vlam is de verwondering, waarin je stil 
kunt worden, om al het mooie dat er leeft, om al 
het goede wat er gebeurt. 
 
De zevende vlam is het geloof, dat er ergens ie-
mand is die over je waakt. Iemand bij wie je altijd 
welkom bent, met al je vreugde maar ook met al je 
verdriet. 
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Dankbetuiging  
uitvaart  

Miny Brouns-Hoeppener 
 
Het feit, dat er zoveel mensen aanwezig 
waren tijdens de avondwake en uitvaart 
van onze moeder, oma en overgrootoma 
was hartverwarmend en is voor ons een 
grote steun geweest.  
 

Bedankt voor jullie aanwezigheid,  
condoleances en lieve woorden. 

 

Kinderen en klein- en achterklein-
kinderen Brouns 

 

De zeswekendienst is op  

zondag 18 februari om 11.00 uur  

in de kerk van de H. Clemens te Hulsberg  
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Woord van de redactie  

We staan weer aan het begin van de Vasten. Wat 

wordt uw uitdaging? 

Doet u ook mee aan de 40 Dagen Challenge? 

Onder het motto: ”Even minderen voor een ander” 

bepaalt u zelf de invulling van uw 40 dagen Chal-

lenge. Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank 

of bier en doneer daarvoor 40 keer 1 euro aan de 

Vastenactie. Paus Franciscus riep vorig jaar ook 

op om in de Vastentijd wat vaker nee te zeggen. 

Wat wordt uw uitdaging in de komende 40 da-

gen? 

      De redactie 

Filmavond Parochie St. Clemens 
 

Risen 

Op donderdag 8 maart nodigen we u uit om samen 

met ons in de “Hoeskamer” in Arensgenhout de film 

Risen te kijken. Inloop vanaf 19.30 uur, start film 

20.00 uur. Deze moderne film uit 2016 gaat over de 

kruisiging en opstanding van Jezus. Een verhaal dat va-

ker verteld is en ook zeker vaker verfilmd. En met Risen 

komt daar weer een film bij. Echter dit keer zien we het 

verhaal vanuit een hele andere hoek. We krijgen het te 

zien door de ogen van een Romeinse soldaat, oftewel, 

een “ongelovige”. Dat geeft weer een hele nieuwe kijk 

op het aloude verhaal. De film geregisseerd door Kevin 

Reynolds, bekend van o.a. (Robin Hood: Prince of Thie-

ves, Waterworld en the Count of Monte Cristo) bied je 

een mooie kijk in het verhaal in een modern jasje. Wil 

je alvast even spieken? Be-

kijk dan alvast de trailer 

van Risen op YouTube!  

De entree is gratis en de 

parochie biedt u in de pau-

ze een consumptie aan. We 

hopen u te mogen begroe-

ten en we maken er samen 

een gezellige avond van! 

Tot kijk,  

 

 

Themagroep parochie St. Clemens  

Dromen van de vredesbijeenkomst 

Ik droom 

Het zal wel nooit gebeuren, maar 

toch: dat er ooit VREDE komt. 

Ik droom 

Van een eigen (mini-)wijngaard, 

waar ik dan samen met mijn gezin 

heerlijk kan vertoeven en kan kijken hoe moeder 

natuur haar wonderlijke werk verricht. 

Ik droom 

Dat er geen strijd meer is in het groot (tussen lan-

den) en in het klein (in het gezin); zeker voor de 

kinderen. 

Kunstenaars van Hulsberg:  

wij willen jullie uitdagen 
 

Zoals gebruikelijk vindt op zondag 12 augustus aanstaan-
de de jaarlijkse Rochusmarkt plaats, georganiseerd door 
buurtvereniging “Het Goede Doel”.  

Bij die gelegenheid wil het kerkbestuur, net als vorig jaar, 
de kerk open stellen. Maar deze openstelling heeft dit jaar 
een ander tintje. Wij willen op die zondag in de kerk laten 
zien, waartoe kunstenaars van Hulsberg in staat zijn. We 
nodigen jullie daarom uit, uit te beelden hoe de kerk en 
Hulsberg met elkaar verbonden zijn. 

Het is niet onze bedoeling om op deze 
manier kunstwerken in bezit te krijgen; 
de kunstwerken blijven te allen tijde 
eigendom van de makers ervan. Wel is 
het de bedoeling om deze kunstwerken 
op de bedoelde dag in de kerk tentoon 
te stellen. 
Willen jullie deze uitdaging aangaan, 
dan gaarne via info@h-clemens.nl een 
berichtje aan het kerkbestuur. 

    

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF1ban--7YAhVJ1hQKHX6pABQQjRwIBw&url=https://www.movieposter.com/poster/MPW-112771/Risen.html&psig=AOvVaw3Lhd_CwuVofRBdQYa-fDFf&ust=1516827062349195
mailto:info@h-clemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

Reumafonds zoekt collectanten in HULSBERG 

Het Reumafonds streeft naar een beter leven met reuma 

voor alle 2 miljoen mensen met reuma. Daar is onder-

zoek voor nodig. Door te collecteren tijdens de collecte-

week van het Reumafonds van 19 tot en met 24 maart 

2018 helpt u ons geld op te halen en ons doel te realise-

ren. Helpt u mee? 

 

 Meest voorkomende chronische ziekte 

Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoenin-

gen aan gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 

Nederlanders kampen met een vorm van reuma, zoals 

artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks 

krijgen 700 mensen de diagnose reuma. Daarmee is reu-

ma de meest voorkomende chronische ziekte in Neder-

land. Reuma is nu een onzichtbare ziekte, maar heeft 

nog steeds grote impact op het dagelijkse leven. Twee-

derde (69%) van de reumapatiënten wordt dagelijks be-

perkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeid-

heid of verminderde mobiliteit. 

Televisiepresentatrice Anita Witzier, ambassadeur van 

het Reumafonds: ‘Het Reumafonds is de belangrijkste 

financier van onafhankelijk wetenschappelijk reuma-

onderzoek in Nederland’.  

Het Reumafonds is volledig afhankelijk van giften van 

particulieren en bedrijven. Als collectant tijdens de col-

lecteweek bent u dan ook van groot belang. Als u mee-

helpt, helpt u het leven van 2 miljoen Nederlanders te 

verbeteren.’ 

Waar draagt u als collectant aan bij? Het geld dat u bij-

een collecteert gaat voor 100% naar onze doelbesteding 

wetenschappelijk onderzoek om zo nieuwe behandel-

methoden te ontwikkelen. 

Helpt u mee? 

U kunt u opgeven via  

https://reumafonds.collecteweb.nl/aanmelden/. 

U kunt ook een mail sturen naar:  

vrijwilligers@reumafonds.nl . 

De Stille Omgang 17/18 maart  
 

“Eucharistie = Liefde”  
 

Deze intentie voor de komende Stille Omgang, die in de 

nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart traditiege-

trouw in Amsterdam gehouden wordt, komt uit het boek 

“Ons dagelijks brood” van Henri Nouwen. 

Deze Omgang, nu een traditie,  is een eigentijdse herden-

king van het eucharistisch wonder dat op 15 maart 1345 

in Amsterdam plaatsvond. Van 1346 tot omstreeks 1580 

werd rondom de plaats van het mirakel al een processie 

gehouden. Na een inactieve periode van zo’n 300 jaar 

kwam de Stille Omgang in 1881 opnieuw tot bloei. Dit 

doordat toen een geschrift werd ontdekt waarop de route 

van de middeleeuwse processie stond beschreven.  

Het is thans een bidtocht in stilte, waar jaarlijks duizenden 

pelgrims, mannen en vrouwen, uit geheel Nederland aan 

deelnemen. Ook Limburg is hier steeds goed vertegen-

woordigd. Vanuit Limburg en Oost-Brabant worden weer 

autobussen ingezet om de pelgrims naar Amsterdam vv 

te vervoeren. 

Hoe laat en vanaf waar de bus voor U vertrekt kunt u bij 

uw correspondent hier beneden vermeld ervaren vanaf 

ca. 22 februari aanstaande. 

Mgr. Dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal tradi-

tiegetrouw de Limburgse pelgrims vergezellen. met hen 

de Stille Omgang lopen, die meteen na aankomst in Am-

sterdam gemaakt zal worden en hoofdcelebrant zijn in de 

Plechtige Eucharistieviering die om 01.30 uur begint in de 

Amsterdamse Krijtbergkerk, die gelegen is aan de Singel 

vlakbij het Spui. 

Na de Eucharistieviering is er gelegenheid om in de nabij 

gelegen Lutherse Kerk een kop koffie te drinken en een 

broodje te eten. 

Om 03.45 uur vertrekken de bussen vanaf het Rokin/hoek 

Spui terug naar Limburg en Oost-Brabant.  

De deelnemersprijs bedraagt € 24,00 per persoon. 

U kunt zich t/m  9 maart 2018 aanmelden bij  

Elly Bertholet 

Kloosterlaan 8  

6336 BD Hulsberg. 

Tel: 045-4051497 

 

 

 

            

https://reumafonds.collecteweb.nl/aanmelden/
mailto:vrijwilligers@reumafonds.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Gemeenschapshuis  
“De Lange Berg”  

 
 

Dans en swing! 
 

Op zondag 18 februari wordt er opnieuw een dansmid-

dag georganiseerd. 

U bent welkom van 14.30-17.30 uur. 

Deze middagen zijn  bedoeld voor iedereen die van dan-

sen en gezelligheid houdt. Jong of oud, single of al jaren 

gelukkig getrouwd. Iedereen is welkom!.  

Deze dansmiddag is een perfecte gelegenheid om men-

sen te ontmoeten, oude vriendschappen weer aan te 

halen of de stramme spieren weer soepel te krijgen. De 

sfeer is ongedwongen en informeel en u bent tot niets 

verplicht. 

De muziekstijl variëert van stijldansmuziek tot heden-

daagse nederlands- en engelstalige muziek.  

 

Lokale kunst in Hulsberg 

Net als vorig jaar organiseren we samen met René en 

Rita Heijnen op zondag 11 maart een expositie. We heb-

ben wederom een zeer gevarieerd aantal Hulsbergse 

exposanten bereid gevonden hun werken te presente-

ren in gemeenschapshuis de Lange Berg. Vanaf 12.00 

uur  waant u zich in een echte galerie met een grote di-

versiteit en hoeveelheid aan kunst. U kunt persoonlijk 

het gesprek aangaan met de exposanten of rustig langs 

schilderijen, foto’s, en andere kunstwerken lopen. 

In kleine zitjes kunt u met anderen bijpraten of even rus-

tig een kop koffie drinken. De entree is vrij. 

Tot zondag 11 maart! 

 

Oproep  

We zoeken nog mensen die tegen vergoeding willen en 

kunnen ondersteunen tijdens activiteiten in het gemeen-

schapshuis. Met name bar-en kelner werkzaamheden. 

Ben je geïnteresseerd stuur een berichtje via Facebook 

of naar  gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com  

 
We horen graag van je. 

Verbouwing Gemeenschapshuis “De Lange Berg” 
 

Het was de bedoeling dat wij direct na de carnaval zou-

den beginnen met de verbouwing van het Gemeen-

schapshuis. Wij zijn echter op dit moment nog niet zover 

dat wij ook daadwerkelijk na de carnaval kunnen starten. 

De tekeningen zijn klaar. De verdere voorbereidingen zijn 

nog in volle gang en als bestuur zetten wij alles op alles 

om ook daadwerkelijk zo snel mogelijk te kunnen begin-

nen. Echter financiering en definitief krijgen van alle ver-

gunningen e.d. vergt veel tijd, in ieder geval meer als dat 

wij gepland hadden. 

Wij hebben daarom moeten besluiten om de aanvang van 

de werkzaamheden uit te stellen tot in ieder geval na de 

Paasdagen. 

Dat betekent dat alle verenigingen hun reguliere activitei-

ten ook tot die tijd gewoon door kunnen laten gaan in het 

Gemeenschapshuis. 

Wij houden u van het verdere verloop uiteraard op de 

hoogte. 
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Colofon 
 
kapelaan Amal   T 045 4051273 

adres pastorie  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  kapelaan@h-clemens.nl 

Pastoor Geilen  pastoor@h-clemens.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 4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 10 

Weekend € 25 

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 17 mrt. 2018 -  13 april 2018)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties 

uiterlijk op 27 febr. 2018 via email worden  

aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk 6 mrt. 2018  

worden doorgegeven!  

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
mailto:advertentie@h-clemens.nl

