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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

8e jaargang nr. 3                                                     17 maart 2018 - 13 april 2018 

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

 

 -   Opgave vrijwilligersavond 5 april 

 -   Leon Theunissen, assistent pastoraal team 

 -   Vastenactie Maaltijd: Een moment van bezinning  

 

  -   Vastenactie-zakjes, verzameling in Goede Week  

  -   Katholiek kerk verkennen (Catholicism) 

  -   Info Stichting Hulp in Praktijk (HiP)  

   

Barmhartigheid 
De dagen van de Goede week staan voor de deur. Het passieverhaal van 
Jezus wordt gelezen op de zondag en vrijdag voor Pasen. En dan Pasen. De 
periode van veertig dagen weer afgesloten, feest gevierd en over tot de 
dingen van alledag. Dat kan het toch niet zijn hè? 

Nee, zeker niet! Want juist Pasen heeft ons mensen de hoop gegeven dat 
het verder gaat. Dat het leven veel meer is dan geboren worden en ster-
ven. Nog vele malen vragen mensen aan het begin en aan het eind van 
een mensenleven Gods bijstand en barmhartigheid. Barmhartigheid is een 
woord dat je niet vaak tegenkomt in gesprekken van mensen. Maar het is 
juist wel deze barmhartigheid die ons de ge-
nade schenkt om de dingen van alle dag te 
verrichten en te volbrengen. Om er voor de 
ander te zijn.  

Er is zelfs een aparte Rozenkrans van de God-
delijke barmhartigheid. Met speciale gebeden 
bij ieder setje kralen. Zoiets simpels als een 

Rozenkrans geeft mensen zoveel troost en kracht. Ja, er zit veel meer in geloof 
dan we denken. Er zit een kracht achter en in, die ons hierdoor het mysterie 
van het leven kan laten ervaren.  

Nog niet zolang geleden werd ik gevraagd om een pas bewoond huis te zegenen. De vraag kwam van een 
belijdend moslim. Na de hartelijke ontvangst en de koffie begon ik met de huiszegening. Alle ruimten wer-
den met wijwater gezegend en voorzien van een bijbehorend gebed. Zoals wij Christenen de Rozenkrans 
hebben, zo hebben de Moslims ook een krans van kralen, de tasbīh. Deze kralen staan o.a. voor de vele 
namen voor God (Allah). Eén kraal staat voor de Barmhartigheid van God. Hij wil hulp verlenen aan men-
sen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren. Ze is nauw verbonden met naastenliefde en rechtvaar-
digheid. Doordat Jezus met Pasen verrezen is uit de dood, laat God zijn barmhartigheid zien en hoop op 
een eeuwig leven met Hem.  

Zalig Pasen 
Pastoor Jan Geilen 
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Parochieberichten  

Overleden  

 

Op 17 februari is op 86-jarige 

leeftijd overleden, Wiel Limpens. 

De uitvaart vanuit onze kerk 

heeft op 24 februari plaatsge-

vonden, waarna begrafenis aan 

de Wissengrachtweg.  

De zeswekendienst is op zondag 

8 april om 11.00 uur. 

 

 

Woord van de redactie  

Pasen, begin van een nieuw seizoen. Tijd om met 

andere ogen ons eigen leven te bezien. 

Waarmee wil ik dat kostbare stukje tijd vullen? 

Gebruik ik het om alles na te jagen wat volgens de 

wereld moet? Vul ik het tot de nok totdat ik er 

zelf niet meer in pas? Moet alles nu zo nodig? 

Verzamel wat moed en durf voorzichtig de lente te 

beginnen met een nieuw leven. Kijk eens met een 

frisse blik naar alles wat je hebt. Zoek naar de 

schoonheid ervan. Opruimen helpt daarbij in je 

huis, in je hoofd en in je agenda. Het lijkt te leeg. 

Maar wat je kwijt was komt tevoorschijn. Je leven 

kan zich vullen met ruimte om op adem te komen. 

Toe te komen aan jezelf. Aan die mensen en dingen 

die voor jou werkelijk van waarde zijn! 

 

      De redactie 

Communicanten als "misdienettes en misdienaars" 
 
In vorige Clemens-Klokken stonden foto’s van onze com-

municantjes, die in de aanloop naar hun 1e H. Commu-

nie als misdienettes en misdienaars assisteerden tijdens 

de H. Mis. 

De foto’s van 7 groepjes 

Hebben we al laten zien, 

hieronder weer een groep-

je. 

Dank jullie wel allemaal, 

we hopen dat jullie het 

leuk vinden. 

Na jullie 1e H. communie 

zijn jullie van harte welkom 

om onze pastoor en kape-

laan te assisteren tijdens 

de H. Missen. 

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, 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 

Opgave vrijwilligersavond 
 

Ook dit jaar moet u zich als vrijwilliger weer opgeven 

voor onze jaarlijkse Vrijwilligersavond op 5 april. U kunt 

dit doen tot uiterlijk 26 maart. 

Op deze wijze willen wij iets terugdoen voor jullie trou-

we, enthousiaste en gewaardeerde inzet voor ons aller 

parochie.        
 

Ons kerkbestuur 

Misopluistering tijdens de Paaswake 
 

Ook deze Paaswake op zaterdag 31 maart wordt de 

dienst weer muzikaal opgeluisterd door ons Gelegen-

heidskoor, dat dan onder leiding staat van Mirjam Er-

kens. 

Iedereen is van harte welkom om mee te zingen.  

De dienst begint om 19.00 uur, vanaf 18.30 uur zingen 

we alles (eenstemmig) even door. 

 

mailto:info@h-clemens.nl
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. ring in de St. Christoffel kathedraal te Roermond uit 

handen van onze hulpbisschop Mgr. Everard de Jong 

namens Mgr. Frans Wiertz, mijn missio canonica ( ker-

kelijke zending) ontvangen. 

Daar ik mijn stageperiode voor de opleiding in zorgcen-

trum Panhuys heb doorlopen zal ik aldaar de meeste 

taken als catechist uitvoeren. 

Vanaf 17 november jl. maak ik, samen met pastoor Gei-

len en kapelaan Amal deel uit van het pastorale team 

van het cluster Nuth-Hulsberg-Vaesrade-Wijnandsrade. 

Ik zal ook enkele taken binnen het cluster gaan vervul-

len. 

Ik verheug mij erop om Christus mede te mogen gaan 

uitdragen binnen het parochiecluster. Dit is immers de 

letterlijke betekenis van Christoffel of Christophorus, 

‘Christusdrager’ of ‘hij die Christus draagt’. 

 

Met vriendelijke groet,  

Léon Theunissen. 

Leon Theunissen 
(Assistent pastoraal team) 

 
Mag ik mij even voorstellen 

Mijn naam is Léon Theunissen ik ben 43 jaar oud, onge-

huwd, afkomstig uit Bingelrade en sinds 1,5 jaar woon-

achtig in Oirsbeek. 

Ik ben ruim 22 jaar werkzaam in Sevagram zorgcentrum 

Panhuys als zorg assistent. 

Sinds 1997 ben ik lid en sinds 2006 voorzitter van de 

werkgroep Geestelijke Verzorging  Sevagram zorgcen-

trum Panhuys. Deze werkgroep is destijds door pastoor 

Gerard van den Beuken o.m.i. in het leven geroepen 

toen het Panhuys officieel deel ging uitmaken van de 

parochie van de H. Clemens Hulsberg. 

In 1998 ben ik een cursus gaan volgen bij het bisdom 

Roermond tot ‘Buitengewoon Bedienaar van de H. Eu-

charistie’. Buitengewoon bedienaar van de H. Eucharistie 

wil zeggen dat ik o.a. officieel de H. Communie mag uit-

delen in de kerk en aan zieken tijdens een huisbezoek. 

Verder mag ik voorgaan tijdens vieringen van woord en 

communie. Ook ben ik bevoegd om het Allerheiligste ter 

aanbidding uit te stallen. 

Op 14 september 2013 ben ik bij het bisdom Roermond 

begonnen met een 4-jarige opleiding bij de KAIROS, de 

catechistenopleiding van het bisdom Roermond.  

Op zondag 12 november jl. heb ik, tijdens een vespervie-

Dromen van de vredesbijeenkomst 
 

Ik droom 
 

Van een toekomst vol liefde, ge-

luk en gezondheid, omringd door 

mijn familie en vrienden. 
 

Ik droom 
 

Dat het asielbeleid niet alleen 

afhangt van regeltjes, maar dat 

het menswaardiger wordt. Het is 

toch wel erg dat iemand die bijna zijn diploma 

heeft, weer overgeplaatst wordt door de autoritei-

ten  en daardoor de school niet kan afmaken. In 

plaats van blind de regeltjes toepassen is een res-

pectvoller en persoonlijker beleid hard nodig. 
 

Ik droom 
 

Dat met een beetje geluk en vrede voor elkaar al 

onze dromen mogen uitkomen. 
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Vastenmarkt 

Op vrijdag 16 maart a.s. zijn we op de markt van Nuth 

aanwezig. We willen u dan graag tussen 14.00 - 16.00 

uur ontmoeten. Wij nemen koffie en thee mee. En onder 

het genot van een kopje koffie of thee willen wij met u 

gewoon in gesprek gaan, en zo in deze 40 dagen tijd als 

'kerk' naar buiten treden. We hopen velen van u te mo-

gen ontmoeten om eens een praatje te maken. 

 

Het pastorale team, 

Pastoor Jan Geilen   Kapelaan Amal      

Léon Theunissen catechist 

 
 

 

Vastenactie-zakjes in deze Clemens-Klok 

 

In de vorige Clemens-Klok heeft u een stukje kunnen 

lezen over ons Vastenactie-project voor dit jaar. 

Weet u het nog?  St. Antony’s Middle School of Assisi 

in Zuid-India 

 

Het concrete plan is om 5 toiletten voor de meisjes en 

5 voor de jongens, ieder in een aparte ruimte, te reali-

seren, compleet met wasbakken. 

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 deze Clemens-Klok vindt u de Vastenactie-zakjes, 

laat uw hart spreken!!!! 

U kunt uw gift ook overmaken op de bankrekening van  

Humisa NL26 RABO 0124 1095 35 o.v.v. Vastenactie 

 

Werkgroep Humisa 

 

Vastenactie Maaltijd: een moment van bezinning 

Eten is niet overal op de wereld een vanzelfsprekend-

heid. Miljoenen vrouwen, mannen en kinderen gaan 

elke dag met een hongerig gevoel slapen. Veel mensen 

hebben maar geld voor één maaltijd per dag. Anderen 

eten hun buik wel vol, maar het voedsel dat ze eten is 

te eenzijdig zodat ook zij niet voldoende voedings-

stoffen binnenkrijgen om een gezond en actief leven te 

leiden. 

 

De vastenactie Maaltijd geeft de kans om daar even bij 

stil te staan.  

Een maaltijd die meer is dan alleen samen eten. Het is 

een moment om elkaar te ontmoeten, te praten en er-

varingen te delen. De maaltijd staat in het teken van 

soberheid en eenvoud. Vasten is in de christelijke tradi-

tie een periode van inkeer en bezinning. 

 

Waar:                ‘Kleine zaal van het Trefcentrum te Nuth 

Wanneer:     zondag 18 maart 

Hoe laat:          17.00 – 18.00 uur inloop vanaf 16.30 

uur. 

Kosten:     € 5,00  

 

Aanmelden tot 17 maart via: 

pastoor@h-clemens.nl    of  045-5241208 

kapelaan@h-clemens.nl.   of 045-4051273 

 

Tijdens de maaltijd worden foto’s en een filmpje ge-

toond van de projecten die wij als parochiecluster on-

dersteunen. Het ‘households in distress’ programma in 

Zambia en de St. Antony’s Middle School of Assisi in 

Zuid-India 

mailto:pastoor@h-clemens.nl
mailto:kapelaan@h-clemens.nl
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 17 maart: Vooravond  
5

e
 Zondag van de Vasten Jaar B. 

 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Mia Meex-Smeets. 

 

Zondag  18 maart:  
5

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 zie-
ken; jaardienst ouders Dolmans-Orbons 
en zoon Victor; jaardienst ouders Janssen
-Schrouff, zonen Wiel en Leo en dochter 
Mia; jaardienst Twan Ritzen en ouders 
Stassen-Pruppers. 
 

Woensdag 21 maart:  
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  
H. Jozef (stichting Anna Beugels); overle-
denen familie Van der Broeck; Thei  
Meijers. 
 

Zaterdag 24 maart: Vooravond  
Palmzondag / Opening Goede Week. 
 

19.00 uur: Presentatieviering Eerste  
 H. Communie / H. Mis met Palmwijding.  
 Na de H. Mis uitdelen Palmtakjes. 

1e Jaardienst Jan Huntjens; jaardienst  
ouders Neven-van den Bosch. 
 
 

Zondag  25 maart:  
Palmzondag / Opening Goede Week. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het  
 Gregoriaans Koor. 
 Na de H. Mis uitdelen Palmtakjes. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; jaardienst Victor Bosch, ouders 
Bosch-Haenen en ouders Delahaije-
Kleijker; jaardienst Jo Kerckhoffs en broer 
Hub, ouders Kerckhoffs-Kissels en oom 
Jos. 
 

12.30 uur: Doopviering Vic Sniedt. 
 

Woensdag 28 maart:  
 
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  
Overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers. 
 

Donderdag 29 maart: Witte Donderdag.  
Viering Laatste Avondmaal. 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door 
 kapelaan Amal. 
 

19.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v. 
 het Gregoriaans koor. 

Voor een goede deelname aan de 
Eucharistievieringen; om eerbied voor de 
Heer in Brood en Woord. 

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag; Gedachtenis 
 van Jezus’ Kruisdood; Vasten- en 
 Onthoudingsdag. 
 

15.00 uur: Kruiswegviering. 
 

19.00 uur: Goede Vrijdagdienst met volkszang. 
Lijdensverhaal, Kruisverering, 
Communiedienst. 

 

Zaterdag 31 maart: Stille Zaterdag. 
 
 

19.00 uur: Plechtige Paaswake m.m.v.  
 het Gelegenheidskoor. 
 Viering Verrijzenis van de Heer. Dienst 
 uur en Licht, Dienst Woord en Hernieuwing 
 Doopbeloften, Zegening met Paaswater, 
 Heilige Eucharistie van Pasen. 

Ivo Jennekens (vanwege verjaardag); voor 
overtuigd geloven in de verrijzenis.  
 

Zondag 1 april: Hoogfeest van Pasen; 
Verrijzenis van de Heer. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het G.K.C. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; Guus Huntjens en Philomena Huntjens
-Lemmerling; jaardienst Jan Rittersbeek en 
Mien Rittersbeek-Bruijstens; jaardienst ou-
ders Dolmans-Eussen en zoon Felix Dol-
mans; ouders Janssen-Schrouff en zonen 
Wiel en Lei en dochter Mia; overledenen 
van de familie Mevis-Eurelings en de fami-
lie Jacobs-Schouteten; jaardienst Bert van 
Soest en ouders Neven-van Spanje; ouders 
Rouwette-Souren, Paul Souren en overle-
den familie. 
 

Maandag 2 april: Tweede Paasdag. 
 
 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 
Voor de velen die getroffen worden door 
tegenslag, ziekte en dood: dat zij niet alleen 
staan. 
 

Woensdag 4 april:  
 

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; ouders Janssen-Schrouff en 
familie. 
 

Donderdag 5 april: Vrijwilligersavond 
 

19.00 uur: H. Mis in de parochiekerk  
 H. Clemens met volkszang.  
 Aansluitend Vrijwilligers avond. 

Voor levende en overleden medewerkers 
en vrijwilligers van onze geloofsgemeen-
schap. 
 

Vrijdag 6 april: 
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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.  24 mrt 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door ouderen 

  koor Schimmert 

  Wijding van de palmtakjes 

Do. 29 mrt Witte Donderdag 16.00 uur H. Mis 

Vr.  30 mrt Goede Vrijdag 15.00 uur Kruiswegviering 

Za. 31 mrt Stille Zaterdag 16.00 H. Mis met zegening van 

  het nieuwe vuur en water 

Zo.   1 apr Pasen Geen viering 

Ma.  2 apr 2e Paasdag 10.15 uur Woord- en Communie 

  viering 

Di.    3 apr Geen H. Mis 

Parochiekalender  

Za. 24 mrt Presentatieviering Communicanten 

Zo. 25 mrt Palmzondag  

Do. 29 mrt Witte Donderdag 

Vr.  30 mrt Goede Vrijdag 

Za.  31 mrt Paaswake (Gelegenheidskoor) 

Zo.  1 apr Pasen 

Do.  5 apr Vrijwilligersavond  

  19.00 uur H. Mis in de kerk 

 

Kinderwoorddiensten 
 

Za. 21 apr 19.00 uur Ki-Wo-Di 

 

Zaterdag 7 april: Vooravond  

2
e
 Zondag van Pasen/Beloken Pasen. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Voor alle mensen, dat wij in de geest van 
verbondenheid en solidariteit samen door 
het leven gaan, elkaar de hand reiken en 
daadwerkelijk vreugde en verdriet met el-
kaar delen.  

 

Zondag 8 april:  

2
e
 Zondag van Pasen/Beloken Pasen. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor  

 MozaiK. 

Voor de parochie en tot intentie van de 
zieken; jaardienst Marie-Louise Crutzen; 
zeswekendienst Wiel Limpens; 3e jaar-
dienst Wiel Wouters en overleden familie; 
Guus Gardeniers (vanwege verjaardag). 

Woensdag 11 april:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overleden familie Van der Broeck; Thei 
Meijers, ouders Veldman-van den Bosch 
(vanwege verjaardag); jaardienst Gerda 
Franssen-Sormani. 

Filmavond Parochie St Clemens 

Op donderdag 8 maart heeft de eerste filmavond van onze 

parochie plaatsgevonden in de “Hoeskamer” in Arensgen-

hout. Voor de Themagroep was het spannend of er ook wel 

parochianen op onze uitnodiging af zouden komen. We wa-

ren dan ook aangenaam verrast dat de klaargezette stoelen 

om 20.00 uur allemaal bezet waren toen de film Risen van 

start ging. 

Dat ons initiatief werd gewaardeerd hebben we na afloop 

van de film tijdens de nazit onder genot van een drankje van 

velen terug gehoord. Er werden ons al een aantal suggesties 

aan de hand gedaan over films die we volgende keer zouden 

kunnen draaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kortom voor ons een geslaagde avond met dank aan de vrij-

willigers van de “Hoeskamer” 

Themagroep parochie St. Clemens 
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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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< ——   Kleurplaat links  -  A4 downloaden 
Speciaal voor onze kinderen is de kleurplaat van hiernaast in 

A4-formaat vanaf onze website www.h-clemens.nl  te down-

loaden. De gekleurde plaat kunnen jullie inleveren op de pas-

torie. Degene die de mooiste kleurplaat inlevert krijgt een klei-

ne verrassing. Vergeet niet je naam, leeftijd, adres en woon-

plaats op de kleurplaat te vermelden.  

Jezus' intocht in Jeruzalem  
 

Het was druk op de wegen. Drom-

men mensen trokken naar Jeruzalem, om daar het Pas-

cha te vieren, het Joodse paasfeest. Ook Jezus en zijn 

vrienden waren op weg. Er hadden zich veel pelgrims 

bij Jezus aangesloten, en het was een grote groep, die 

daar naar Jeruzalem liep.  

Toen ze bijna in de stad waren bleef Jezus staan. Hij zei 

tegen twee van zijn vrienden: "Ga naar dat dorpje 

daar, en je zult er een ezelsveulen vinden. Maak hem 

los en breng hem naar mij. En als ze er wat van zeggen, 

zeg dan dat de Heer het veulen nodig heeft, en dat hij 

het straks zal terugsturen."  

De twee vrienden gingen er naar toe en vonden inder-

daad het veulen. Een paar mensen legden hun jas op 

de rug van het ezeltje, zodat Jezus er op kon zitten als-

of hij een koning was. En de anderen legden hun jassen 

op de weg, zodat het ezeltje niet door het stof hoefde 

te lopen. Er waren jassen genoeg voor de hele weg 

naar Jeruzalem. En hoewel het ezeltje nog nooit ie-

mand gedragen had, droeg het Jezus met gemak. Ter-

wijl Jezus zo Jeruzalem binnenreed, kwamen er steeds 

meer mensen om hem toe te juichen. De hele stad liep 

uit, arm en rijk, groot en klein. Ze trokken palmtakken 

van de bomen en zwaaiden ermee, terwijl ze alsmaar 

riepen "Hosanna!". Dat betekent: Red ons!  

Kleurplaat uit  Kleur het paasverhaal   Auteur: Antonia Jackson 

 

Jongeren kunnen via facebookgroep  

meespreken tijdens pre-synode 

 

 
Jongeren tussen 16 en 29 jaar worden uitgenodigd om 

via facebook mee te praten tijdens de pre-synode over 

‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’ die 

van 19 tot 24 maart in Rome wordt gehouden. Aan deze 

pre-synode nemen jongeren deel die zijn afgevaardigd 

door bisschoppenconferenties uit de hele wereld, maar 

nu kunnen andere jongeren dus ook meepraten in een 

speciale facebookgroep. 
 

Aanmelden voor 16 maart 

Jongeren die mee willen doen, kunnen zich nog tot vrij-

dag 16 maart 2018 daarvoor aanmelden in een van de 

verschillende taalgroepen. De vragen die worden be-

sproken tijdens de bijeenkomsten van de pre-synode 

worden ook beschikbaar gemaakt in de facebookgroep 

vanaf maandag 12 maart en vanaf dat moment kunnen 

de groepsleden gaan reageren.  
 

Kijk voor meer informatie om mee te doen op 

www.facebook.com/groups/Pre.Synodal 

http://www.h-clemens.nl
https://www.bol.com/nl/c/algemeen/antonia-jackson/7772072/index.html?lastId=2807
http://www.facebook.com/groups/Pre.Synodal
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Dankbetuiging  
b.g.v. 90e verjaardag 

 
Lieve allemaal, 
 

Langs deze weg wil ik mijn dank uitspreken 

aan familie, buren, vrienden, bekenden, 

kerkbestuur, koor Laudate, DJ Snake en alle 

vrijwilligers van het gemeenschapshuis,  
 

voor alle bloemen, lieve kaarten en cadeaus 

bij gelegenheid van mijn 90ste verjaardag. 

Het was voor mij heel speciaal. 
 

Nogmaals dank aan iedereen. 
 

Mien Frijsinger-Slangen 
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De katholieke kerk verkennen 

 

Wij willen samen met u een reis maken door een unie-
ke wereld aan de hand van de bekroonde dvd-serie 
Catholicism.  
We zullen op deze reis virtueel diverse plaatsen be-
zoeken die ons het katholieke geloof laten zien o.a. 
Rome, Jeruzalem, New York, Lourdes etc.  
 

Deze reis heeft een 6-tal bijeenkomsten, maar toch 
staat elke avond op zichzelf. Kom wanneer u kunt en 
neem uw vrienden mee. Er is geen verplichting om 
alle avonden bij te wonen. De avonden zullen in een 
ontspannen en ongedwongen sfeer plaatsvinden om 
samen met elkaar in gesprek te komen over geloof.  
 

Onderwerpen die aanbod zullen komen zijn:  
- Jezus God en mens 
- Het onderricht van Jezus  
- Het mysterie van God  
 

Wanneer: 9 april / 23 april / 7 mei / 28 mei / 11 juni / 
25 juni  
Waar: Parochiehuis Panhuijsstraat 1, Wijnandsrade.  
Hoe laat: 19.00 - 21.00 uur (inloop met koffie/thee 
vanaf 18.30 uur)  
Kosten: vrije gave  
 

Nieuwsgierig? Kom dan gewoon eens kijken en geef 
je op: 
Telefonisch:       045-5241208 
Mail:                    pastoor@h-clemens.nl  

Graag willen wij de stichting Hulp in Praktijk Westelijke 
Mijnstreek, beter bekend als HiP WM, nogmaals onder 
uw aandacht brengen. We doen dit omdat in de praktijk 
blijkt dat nog niet iedereen op hoogte is van het goede 
werk dat onze vrijwilligers belangeloos verrichten. 
De vrijwillige hulp die wordt verleend is, in principe, kort-
durend en laagdrempelig en is bedoeld voor mensen met 
weinig financiële middelen en weinig sociale contacten. 
Bij het soort hulp kunt u denken aan vervoer naar het 
ziekenhuis of huisarts, een bezoekje bij eenzaamheid, 
kleine klusjes in en rond het huis. We bieden hulp aan 
iedereen. De hulpverlening gebeurt vrij anoniem hetgeen 
wellicht een stimulans is voor mensen die het moeilijk 
vinden om hulp te vragen. 
 

‘Schroom dus niet en vraag hulp als u daar om verlegen 
zit; onze vrijwilligers zijn gaarne bereid om u de helpen-
de hand te bieden.’ 
 

Hulp vragen kan zowel telefonisch als via de website. Te-
lefonisch contact is mogelijk met de lokale helpdesk via 
het nummer 046 4262727; op maandag, woensdag en 
vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur. Buiten deze uren kunt 
u de vraag inspreken via de voicemail, u wordt dan terug-
gebeld. Een andere mogelijkheid is hulp vragen via de 
website: www.hipwestelijkemijnstreek.nl 
 

Ook als u vrijwilliger zou willen worden bij onze stichting 
bent u van harte welkom; goed doen en je naaste steu-
nen geeft een heel goed gevoel. Bovendien past dat uit-
stekend bij de diaconale taak van onze kerken. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met, 
Ben Ketelslegers, plaatscoördinator Stichting HiP WM 
046 4746904 / 06 53979331 
bketelslegers@planet.nl 
 

Óf binnen onze parochie via 06-53704886 /  
info@h-clemens.nl 

Open brief met aanbevelingen om Limburg socialer te maken 
 

Een aantal maatschappelijke organisaties  - waaronder de kerk - hebben een open brief geschreven om de kloof tussen 
arm en rijk in Limburg te overbruggen. De ‘Brief aan de Limburgse samenleving’ is aangeboden aan gouverneur Theo 
Bovens van de provincie en aan vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en aan de hoofdaal-
moezenier van Sociale Werken, pater Wim van Meijgaarden. 
 

De brief met ’10 Aanbevelingen om nader werk te maken van Limburg’ is een resul-
taat van een Euregionale studiedag die vorig jaar op 17 november in Klooster 
Wittem plaatsvond, onder het motto: ‘De kloof en het licht dat er doorheen schijnt’. 
Zo’n honderd vertegenwoordigers van sociale en maatschappelijke organisatie spra-
ken toen over de toekomst van Limburg, met name op het gebied van armoedebe-
strijding en eenzaamheid. 
Voor meer informatie zie http://www.bisdom-roermond.nl/open-brief-aan-limburg  

mailto:pastoor@h-clemens.nl
http://www.hipwestelijkemijnstreek.nl
mailto:bketelslegers@planet.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/open-brief-aan-limburg
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Drumband St. Rochus 'live on stage'  
in de Borenburg 

 

Op zaterdag 14 april a.s. zal Drumband St. Rochus een 

informeel avondconcert verzorgen samen met de 

Drumband van Muziekvereniging Voerendaal (olv Frank 

Rademakers) en de Drumband van de Fanfare Een-

dracht uit Dieteren (olv Stan Beckers).  

Plaats van handeling is Cultureel Centrum de Borenburg 

in Voerendaal. Het concert bestaat uit een aantal popu-

laire en voor iedereen toegankelijke muziekwerken. 

Deze muzikale avond begint om 20.00u; de Rochus-

muzikanten bijten het spits af, waarna de overige 2 ver-

enigingen aan de beurt komen. De toegang is uiteraard 

gratis en we nodigen dan ook iedereen van harte uit om 

in de mooie ambiance van Zaal De Borenburg dit con-

cert bij te wonen.  

Daarnaast is er een optreden van de “Clemenskids”,  een 

groep Arensgenhoutse jeugd,  die wil laten zien wat ze 

de afgelopen weken met muziek allemaal hebben ge-

daan. Namens alle deelnemers nodigen we eenieder dan 

ook van harte uit. 

Plaats van handeling: onze eigen Hoeskamer. 

Aanvang: 18 maart  14.00 u. 

Drumband St. Rochus, Hulsberg 
 

Donateursactie 

Drumband St. Rochus, Hulsberg houdt haar jaarlijkse 

donateur actie wederom in de maand april. Wij starten 

hiermee vanaf dinsdag 3 april. De leden van de drum-

band zullen bij u aan de deur komen, om een financiële 

bijdrage voor onze vereniging te vragen. Deze bijdrage is 

hard nodig om onze muzikale activiteiten  te kunnen 

blijven uitvoeren en wordt o.a. besteed aan de opleiding 

van de jeugdmuzikanten van St. Rochus. Overigens heb-

ben de leden van de vereniging een vergunning van de 

Gemeente Nuth bij zich, zodat zij zich te allen tijde kun-

nen identificeren als zijnde lid van de vereniging. Wij 

danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage.   

Gemengd Koor St. Caecilia 1845 Hulsberg 

Donateurskaartenactie 
 

GKC zal haar jaarlijkse donateurskaartenactie houden 

van 19 maart t/m 31 maart 2018. Wij hopen wederom 

op uw medewerking in deze.  

Bij voorbaat onze dank. 
 

Projectconcert  “LOVE AROUND THE WORLD” 

Gemengd Koor St. Caecilia 1845 Hulsberg heeft in 2017 

het plan opgevat om een projectmatige invulling te ge-

ven aan een bijzonder concert. Middels oproepen in de 

diverse media zijn er zangliefhebbers gevonden die van-

af december 2017 samen met het GKC flink gerepeteerd 

hebben om een Projectconcert te verzorgen. 

Dit concert, met als thema LOVE AROUND THE WORLD, 

zal op zaterdag 14 april 2018 om 20.15 uur in de kerk 

van Hulsberg plaatsvinden. 

Het programma is met zorg samengesteld en Love, Lief-

de, L’amour, Liebe en Leefde zal in elk afzonderlijk  werk 

te horen zijn. Een breed scala van muziekstijlen zal de 

revue passeren. 

Een combo, bestaande uit Paul Huijts (piano), Carlo 

Plaum (accordeon) en Tamara Strouken(zang), zal  zor-

gen voor een mooi en afwisselend geheel.  Paul, Carlo 

en Tamara zullen ook een aantal werken samen met het 

koor uitvoeren. 

Het publiek zal bij een aantal liederen uitgenodigd wor-

den mee te zingen, zodat er één groot koor ontstaat. 

De algehele leiding is in handen van dirigente Mirjam 

Erkens. 

Een kaartje voor dit concert kost € 6,-- in de voorver-

koop en aan de avondkassa € 7,50 per persoon. 

Voorverkoop: Albert Heijn Hulsberg en via onze  

penningmeester Jeu Ritzen 

Tel:     06-53704886 

Email: jeuritzen@outlook.com 

Bankrek.nr. NL 84 RABO 0124 1019 92 

t.n.v. Gemengd Koor St. Caecilia                                                                                                          

Op zondag 18  maart houdt  fanfare St. Clemens  weer 

haar jaarlijkse voorspeelmiddag. 

We zijn er ook dit jaar weer in geslaagd een gevarieerd 

programma samen te stellen waarin onze jeugdige le-

den demonstreren wat ze zoal in hun mars hebben.  

 

 INFO 

Voorspeelmiddag 

Fanfare St. Clemens  

mailto:jeuritzen@outlook.com
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

Dansmiddag in Gemeenschaps-

huis de Lange Berg 

 
 

Op zondag 18 maart wordt er voorlopig de laatste keer 

voor de verbouwing een dansmiddag georganiseerd. Dus 

had u nog graag een keer willen komen dan is dit voorlo-

pig de laatste kans in 2018. 

U bent welkom vanaf 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 ha-

len of de stramme spieren weer soepel te krijgen. De 

sfeer is ongedwongen en informeel en u bent tot niets 

verplicht. 

De muziekstijl varieert van stijldansmuziek tot heden-

daagse Nederlandstalige en Engelstalige muziek  

Lekker eten voor het goede doel 
 

Eén keer in de maand kunt u genieten van een echte Af-

ghaanse maaltijd en tegelijk een goed doel steunen. Voor 

€12,50 krijgt u een heerlijke maaltijd die ook voor neder-

landse smaken erg lekker is. Van de opbrengst wordt in 

Kaboel (Afghanistan) een project gefinancierd waar vrou-

wen uit arme families kunnen leren naaien. Ze kunnen 

dan eigen kleding maken en wat bijverdienen door voor 

anderen te werken. Dit kleine eigen inkomen is ook heel 

belangrijk voor de emancipatie van deze vrouwen. Tegelij-

kertijd krijgen hun kinderen extra lessen en een warme 

maaltijd. Na een half jaar wordt de cursus afgesloten en 

krijgen de vrouwen de naaimachine mee als start voor 

hun bedrijfje. Als tegenprestatie helpen ze mee de volgen-

de groepDaarvoor helpen ze mee de volgende groep op te 

leiden. Elk half jaar is zodoende €250,-nodig per nieuwe 

cursist (10 per cursus). Daarvan worden ook de docenten 

en de lesruimte betaald. Koken gebeurt door vrijwilligers 

van de familie Sediqi. Deze familie is van Afghaanse origi-

ne en is naar Nederland gevlucht wegens de erg bedrei-

gende situatie in Afghanistan. Vrijwilligers van de Coris-

berg helpen bij de maaltijd. 

U bent hartelijk welkom op elke eerste dinsdag van de 

maand in het woon-zorgcomplex de Corisberg in Heerlen 

Corisbergweg 189B. Reserveren tot één dag van tevoren is 

nodig bij Basira Sediqi: b.sediqi@hotmail.com  of via num-

mer 06-83617913 

Info of aanmelding kan ook bij Wim Brouns (045-4052455) 

of Jeu Ritzen (045-4059244) 

Hoevefeest Kon. Fanf. St. Caecilia 

Koninklijke Fanfare St. Caecilia Hulsberg presenteert 

op 6, 7 en 8 april tijdens het jaarlijkse Hoevefeest een 

gevarieerd programma in de feesthal van camping ’t 

Hemelke. 

Het Hoevefeest wordt op vrijdag 6 april geopend met 

Anderkovver. We kunnen wel zeggen dat zij de huis-

band zijn voor de aftrap van dit jaarlijks terugkerend 

evenement. Gezelligheid met een vleugje humor en 

met professionele muzikanten die het beste van zich 

laten horen. 

 

Zaterdag 7 april gaan we een muzikaal avontuur aan 

met PROOST! Zij nemen je mee in een knallend en 

energieke show waarin meer dan 120 super hits ver-

weven zijn in de vetste medleys, CO2, confetti en vlam-

men die om je oren vliegen! Zij staan er klaar voor om 

met jou een uitzinnige avond te beleven en samen met 

hun uit je dak te gaan. PROOST! IS IN THE HOUSE!!! 

 

Zondag 8 april is het tijd voor het serieuze werk. Vanaf 

15:00 uur tot ongeveer 22:00 uur zullen 7 Mariniers-

dirigenten een concert geven. En onder “Mariniers” 

bedoelen wij (ex)muzikanten van de officiële en enige 

Koninklijke Marinierskapel die Nederland heeft. Deze 7 

dirigenten hebben allen de muzikale leiding over een 

korps uit Limburg en geven deze zondag acte 

de présence met hun eigen fanfare of harmonie. Wij 

als Koninklijke Fanfare St. Caecilia zijn trots op één van 

deze dirigenten, namelijk: Renato Meli. Met dit initia-

tief gaat hij met zijn (ex)collega’s ons een bijzondere 

zondag bezorgen. Wat wij kunnen verwachten is na-

tuurlijk een behoorlijk staaltje muzikaal genot, waar je 

als toehoorder bij wilt zijn! 

Laat dit eerste feestweekend van het seizoen niet aan 

jou voorbij gaan en kom gezellig een avondje genieten. 

De fanfare heet je van harte welkom! 

 

 

 

mailto:b.sediqi@hotmail.com
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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 14 april  2018 -  11 mei 2018)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties 

uiterlijk op 27 maart 2018 via email worden  

aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk 3 april 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

