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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

8e jaargang nr. 4                                                                14 april 2018 - 11 mei 2018 

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

 

 -  Oproep werkgroep processie comité 

 -  Dodenherdenking 4 mei 

 -  Jaarlijkse collecte ziekendienst Hulsberg 

 

 - Vormelingen 2018  /  Communiecanten 2018 

 - Palmpasen en Paasviering op de basisschool 

 - Koningsdag 2018  /  Kinder Vakantie Werk 

   Onze Parochie 
Een kleine schakel in een groot geheel 

 

Als parochie staan we op een kruispunt van wegen, welke kant gaan we op, wat komt er op ons af? We werken al een 

aantal jaren, op een prettige manier, samen met onze buurparochies Wijnandsrade, Nuth en Vaesrade, waar wij ons 

pastoraal team mee delen. Hier zou op termijn Schimmert en Genhout nog bij kunnen komen.  

De komende jaren verwacht het bisdom nogal wat van de diverse parochies, dus ook van onze parochie en ons samen-

werkingsverband. Een nieuw automatiseringsprogramma wordt verplicht gesteld. Een omschakeling op het gebied van 

de ledenadministratie en de boekhouding. Verder moeten we als samenwerkingsverband/cluster een meerjarenbe-

leidsplan opstellen. Het liefst ziet men dat wij een financiële eenheid worden, met één kerkbestuur. Hier zijn we nog 

niet aan toe. Wij willen eerst waarborgen dat de afstand tussen de parochianen en het parochiebestuur zo klein moge-

lijk is en blijft. 

Daarnaast wordt onze parochie, zoals ook vele verenigingen en clubs, dit jaar geconfronteerd met de nieuwe privacy-

wetgeving, die ook van de organisatie en het bestuur de nodige inspanning en inzet vraagt. 

Maar we zien het als onze voornaamste opdracht, om Zijn Boodschap, die eigenlijk geen moeilijke boodschap is, onder 

de mensen te brengen. We leven wat dat betreft in een moeilijke tijd, de ontkerkelijking neemt toe. Veelal wordt dit 

toegeschreven aan de individueel ingestelde mens, die meent geen God en geen geloof meer nodig te hebben. Wij zijn 

van mening dat wij als kerk hier ook de hand in eigen boezem moeten steken. We hebben veelal het contact met de 

mensen verloren en zijn niet altijd meegegroeid. We willen echter niet doemdenken, er komt ook een tijd van kansen, 

van nieuwe mogelijkheden.  

Binnen bovengenoemd samenwerkingsverband met onze pastoor en kapelaan, hebben we een prachtige parochie, met 

veel betrokken parochianen, een groot aantal vrijwilligers en deelnemers die de parochie op velerlei gebied draaiende 

houden. 

In ons bisdom zijn we in afwachting van een nieuwe bisschop. Wie gaat het worden en wat gaat zijn beleid worden? 

In ons dekenaat Schinnen zijn we in afwachting van een nieuwe deken. De fantastische deken Jos Schreurs, die onlangs 

met emeritaat is gegaan, heeft bedongen bij de toen nog in functie zijnde bisschop Frans Wiertz, dat hij een stem had 

bij de keuze van zijn opvolger. Dat geeft hoop. 

We hebben sinds enkele jaren een paus, Franciscus, die bewust kiest voor de eenvoud en de menselijke nabijheid. Hij 

leeft ons voor hoe Christus Zijn Boodschap bedoeld heeft, een boodschap van liefde tot God en de naaste, dicht bij de 

mensen. Dit spreekt heel veel mensen aan, het is te hopen dat we ook een bisschop en deken krijgen die dit willen 

vormgeven en uitdragen. 

Wij hopen op de steun van velen te mogen rekenen, om de goede weg te gaan. We vertrouwen daarbij in eerste instan-

tie uiteraard op Zijn Geest die ons de weg wijst.  
Kerkbestuur en pastoraal team 
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Parochieberichten  

Overleden  

 

 

Communicanten als "misdienettes en misdienaars" 
 
Tren en Jelle zijn de 

laatste 2 communi-

canten die gehol-

pen hebben bij het 

klaarmaken van de 

“Tafel van de Heer”, 

dank jullie wel hier-

voor. Ook jullie zijn 

van harte welkom, 

om na jullie 1e H. 

Communie af en 

toe te blijven mee-

helpen. 

Op 10 maart is op 98-jarige leeftijd 
in Huize d’Alzon zuster Angela 
(Anna Josephina van de Laar) over-
leden. De uitvaart vanuit de kloos-
terkapel heeft op 15 maart plaats-
gevonden, waarna begrafenis op 
het kloosterkerkhof. Ze legde haar 
tijdelijke gelofte af op 10 dec. 1967. 
Zr. Angela was 68 jaar Missiezuster 
Oblate van de Assumptie. 

 

Op 16 maart is op 88-jarige leeftijd 
in Valkenburg overleden Sjeng 
Crombaghs. Sjeng woonde vroeger 
in de Heek. De uitvaart vanuit onze 
parochiekerk heeft op 24 maart 
plaatsgevonden, waarna begrafe-
nis op het kerkhof aan de Wissen-
gracht. De zeswekendienst is op 
zaterdag 5 mei om 19.00 uur. 

 

 

Gedoopt 

Op zondag 25 maart is Vic Sniedt gedoopt. Vic werd gebo-

ren op 2 november 2017. Hij is een zoon van Anke Men-

nens en Jeroen Sniedt. Zij wonen samen met broertje Stef 

in de EEG-straat. 

 

 

 

Huisbezoek en ziekencommunie 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. Ook 

kom ik graag bij u langs om de ziekencommunie aan te 

reiken. 

U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail naar 

info@h-clemens.nl . 

Kapelaan Amal 

 

 

 

 

Ga jij ook wel eens er-

gens helemaal voor? 

Zet jij je dan ook in met 

hart en ziel? 

Jezus zet zich ook in 

voor ons. Met hart en 

ziel. 

Daarom zeggen wij ook 

vaak de Goede herder tegen hem. 

Wil je weten waarom ? Kom dan naar de KiWoDi op  

21 april. 

 

mailto:info@h-clemens.nl
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Oproep werkgroep Processiecomité  

 

Op zondag 10 juni 2018 zal onze jaarlijkse sacramentspro-
cessie plaatsvinden. De leden van de werkgroep willen 
ook nu weer zorg dragen voor een goed verloop van deze 
activiteit binnen onze parochiegemeenschap, hopelijk bij 
stralend weer.  
In de planning staat een processie-route via de buurt 
Sportpark. De open-lucht-mis zal vanwege nieuwbouw 
niet kunnen plaatsvinden bij het Zorgcentrum Panhuys. 
We zijn daarom zeer verheugd, dat de Missiezusters 
Oblaten van de Assumptie onze parochie-gemeenschap 
gelegenheid geven om in de kloostertuin bij het klooster 
Regina Pacis aan de Schoolstraat de open-lucht-mis te 
vieren. We zijn overste zuster Anita van den Broek en de 
overige zusters zeer dankbaar voor hun gastvrijheid. Na 
de eucharistieviering zal op de gebruikelijke wijze worden 
teruggegaan naar onze parochiekerk voor de slotmanifes-
tatie. 
In de voorbereiding van de sacraments-processie zijn we 
nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die willen mee-
helpen, met name voor het opbouwen van de benodigd-
heden voor de open-lucht-viering.  
 

Ook bij deze activiteit geldt weer het vrijwilligers-motto: 
„Vele handen maken licht werk!“.  
 

 
 

Wilt u daarbij meehelpen, dan ontvangen we graag uw 
berichtje via processie@h-clemens.nl zodat we contact 
met u kunnen opnemen. 

B.v.d. het Processiecomité 

Bedankje aan bezorgers Clemens-Klok 
 

Een groot aantal mensen brengt iedere 4-weken, bij 
goed en bij slecht weer, trouw onze Clemens-Klok rond. 
Langs deze weg willen wij iedereen daar van harte voor 
bedanken. Een van deze bezorgers, Piet Merx uit Arens-
genhout, heeft onlangs te kennen gegeven, dit om ge-
zondheidsredenen, niet meer te kunnen doen. Piet, we 
hopen dat het snel weer beter gaat met je gezondheid 
en bedankt voor de vele kilometers, die je voor onze 
Clemens-Klok hebt afgelegd. 
 

De redactie van de Clemens-Klok 

Dromen van de vredesbijeenkomst 
 

Ik droom 

Over een wereld zonder pijn, verdriet 

en eenzaamheid. 

Ik droom 

Dat het goed mag gaan met onze kin-

deren, kleinkinderen, schoondochters 

en schoonzoon; dat ze allen veel wijs-

heid mogen gebruiken in hun leven voor een mooie toe-

komst. 

Ik droom 

Voor een mooie toekomst voor ons kindje, onze familie en 

vrienden. 

Dodenherdenking  

Op vrijdag 4 mei a.s. zal ’s avonds om 20.00 uur weer 

de dodenherdenking plaats vinden bij het monument 

bij het zusterklooster aan de Schoolstraat. Om 19.50 

uur gaan we in optocht vanaf de kerk naar het monu-

ment. Drumband St. Rochus gaat 

hierbij voorop. Tijdens deze Nationa-

le Herdenking herdenken we allen – 

burgers en militairen – die in het Ko-

ninkrijk der Nederlanden of waar ook 

ter wereld zijn omgekomen of ver-

moord sinds het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog, in oorlogssitu-

aties en bij vredesoperaties. Wij ver-

trouwen weer op een grote opkomst. 

Rozenkransgebed in de meimaand  

De meimaand wordt ook wel Mariamaand genoemd. Ter 

ere van de H. Maagd Maria wordt in mei elke woensdag 

om 18.40 uur (dus vóór de avondmis in het klooster) het 

rozenhoedje gebeden.  

Wij willen ook dit jaar weer de rozenkransmaand openen 

met het bidden van de rozenkrans bij het wegkruis op de 

hoek van de Churchillstraat / Irenestraat. Dat zal dus zijn 

op dinsdag 1 mei a.s. om 19.00 uur. Iedereen is uiteraard 

van harte welkom om mee te bidden. 

Kapelaan Amal 

Vlaggen halfstok 

Het Gemeentebestuur vraagt alle inwoners om vanaf 18.00 uur 
tot 21.00 uur halfstok te vlaggen om zo de betrokkenheid te 
laten blijken  

mailto:processie@h-clemens.nl
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en rond Kerstmis en Pasen wordt extra aandacht aan 

zieken geschonken door het aanbieden van een attentie. 

Wekelijks worden de zieken bezocht die in het zieken-

huis verblijven. 

Om uw steun te vragen voor onze activiteiten komt de 

Ziekendienst Hulsberg een keer per jaar bij u aan de 

deur om, al meer dan 40 jaar lang, elders deuren te ope-

nen. 

Zieken en gezonden: zij horen samen! 

Tussen 22 april en 28 april a.s. zal de Ziekendienst Huls-

berg haar jaarlijkse collecte houden. 

Hopelijk draagt u ons een warm hart toe en kunnen wij 

weer veel mensen een hart onder de riem steken door 

middel van een bezoekje. 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw steun. 

Ook willen wij nog eens benadrukken dat wij om privacy 

redenen niet altijd op de hoogte zijn van mensen die ziek 

zijn of in het ziekenhuis verblijven. 

Mochten er mensen zijn in uw omgeving laat het ons 

dan weten. (tel. 045-4051922) 
 

Stichting Ziekendienst Hulsberg                                                                                              

 

Jaarlijkse collecte Ziekendienst Hulsberg 
 

Het doel van de Stichting Ziekendienst Hulsberg is om 

aandacht te besteden aan zieke, gehandicapte en ouder 

wordende mensen in onze parochie.   

Deze aandacht wordt op de eerste plaats gegeven door 

hen te bezoeken, waar ze ook zijn: Thuis, in een zieken-

huis of in een verpleegkliniek. 

Verder wordt er ieder jaar een ziekenmiddag gehouden 

Basisschool Hulsberg helpt via “NLdoet” 
Stichting Elk Kind Telt Mee 

De stichting Elk Kind Telt Mee wil de ouders die het initia-

tief genomen hebben om via NLdoet iets te betekenen 

voor een ander heel hartelijk bedanken. 

Wij hebben heel veel mooie kinderkleding en speelgoed 

binnengekregen, maar de klap op de vuurpijl was de che-

que van € 400,00, geweldig. Hier gaan we schoenen voor 

kopen, want dat is onze grootste kostenpost. 

U kunt de kinderkleding altijd blijven bewaren wij zijn er 

erg blij mee. 

Nogmaals dank voor het spontane initiatief. 
 

Stichting Elk Kind telt Mee 

 

 

Woord van de redactie  

Het is lente, voorjaar een nieuw begin. Een geschikt 

moment voor de grote schoonmaak in je huis. Alles 

eens grondig onder handen nemen, stoffen, dweilen, 

stofzuigen en opruimen. 

Naast het schoonmaken van het huis moet er ook 

tijd zijn voor schoonmaak in ons hoofd. Om bij te 

komen van alle drukte. Schoonmaken is reinigen, 

iets ontdoen van vuil. Neem je eens de tijd om na te 

gaan of er in je leven iets is  waar je de bezem door 

wilt halen. 

Maak eindelijk een einde aan die ruzie die eigenlijk 

nergens over gaat of stop met het geroddel over een 

ander of ……………..  

Stop je energie in positieve dingen, want daar word 

je blij van. 

Dus haal de bezem door je hoofd! 

De redactie 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 14 april: Vooravond  
3e Zondag van Pasen. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Antje Huntjens-Keijdener (vanwege verjaar-
dag); Jan Schiffelers en Tineke Offermans; Jo-
zef Bemelmans en Caroliene Wouters; zielen-
dienst Tonny Dautzenberg-Schillings; ouders 
Gerads-Laumen.  
 

Zondag 15 april:  
3e Zondag van Pasen. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; jaardienst ouders Gijzen-Schoffelen, 
Sjeng en Lia Crijns-Gijzen en Hubertina Gijzen; 
jaardienst Ria Claessens-Halin; jaardienst Ger-
rit Kempener. 

 

Woensdag 18 april:  
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  
Overledenen familie Van der Broeck; ouders 
Frissen-Haagmans en familie; overleden ou-
ders Van Kempen-Claessens; Thei Meijers; 
jaardienst ouders Huub Dreessen en Mai 
Dreessen-Lemeer. 
 

Zaterdag 21 april: Vooravond  
4e Zondag van Pasen. 
 

19.00 uur: H. Mis met Kinderwoorddienst  
 (Ki-Wo-Di) en volkszang. 

Zielendienst Frans Roebroek.  
 

Zondag 22 april: 4e Zondag van Pasen. 
 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Zangkoor Laudate. 
Voor de parochie en tot intentie van de zie-
ken; Ciska Austen-Willems (namens zangkoor 
Laudate). 

12.30 uur: Doopviering Quinn Kicken. 
13.15 uur: Doopviering Valentino Knops. 
 

Woensdag 25 april:  
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  
Overledenen familie Van der Broeck; Thei Me-
ijers; uit dankbaarheid vanwege huwelijk; Hub 
Ritzen. 
 

Zaterdag 28 april: Vooravond  
5e Zondag van Pasen. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Anna Beugels; jaardienst  Guus 
Huntjens; 3e jaardienst Irma Hagemans-
Ingenhut, Hub Hagemans en Math Huijts.  

Zondag 29 april:  
5e Zondag van Pasen. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Anouk Knarren. 
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 
jaardienst ouders Janssen-Broers.  
 

Dinsdag 1 mei: 
 

19.00 uur: Opening meimaand, ter ere van de H. 
Maagd Maria, met rozenkransgebed bij 
wegkruis op de hoek Churchillstraat / 
Irenestraat. 

 

Woensdag 2 mei:  
 

18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Jaardienst ouders Slangen-Mulkens; overleden 
echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en ou-
ders; overledenen familie Van der Broeck; Thei 
Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus 
en ouders Meijers-Heunen. 
 

Vrijdag 4 mei: 
 

10.00 uur: Communie aan de zieken door  
 kapelaan Amal. 
20.00 uur: Dodenherdenking bij het monument   
 bij het klooster in de Schoolstraat. 
 

Zaterdag 5 mei: Vooravond  
6e Zondag van Pasen. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 
Jaardienst Maria Crutzen-Voncken; jaardienst 
ouders Joseph Schaepkens en Maria Frissen;  
zeswekendienst Sjeng Crombaghs.  
 

Zondag 6 mei: 6e Zondag van Pasen  
Eerste Heilige Communie.  
 

10.45 uur: Afhalen communicantjes door  
 kon. fanfare St. Caecilia vanaf slagerij Keulen.  
11.00 uur: Hoogmis met viering  
 Eerste Heilige Communie. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 
jaardienst ouders Pierre en Tiny Laemers-van 
Sambeek; jaardienst ouders Pierre Pluijmae-
kers en Mia Scheepers; Els Ackermans-
Mommers. 
 

Woensdag 9 mei:  
 

18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster. 
19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Me-
ijers; Mia Janssen (vanwege verjaardag). 
 

Donderdag 10 mei:  
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer.  
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor. 
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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.  28 april 16.00 uur  H. Mis opgeluisterd door  

               ouderenkoor Zanglust 

Parochiekalender  

Vr.  4 mei Ziekencommunie 

  20.00 u dodenherdenking  

  (monument Zusterklooster) 

Zo.  6 mei 1e H. Communie 

Do.10 mei Hemelvaartsdag 

Zo. 20 mei 1e Pinksterdag 

Za. 26 mei Dankviering Communicanten 

Vr.   1 juni Ziekencommunie 

Zo. 10 juni Sacramentsprocessie 

Zo. 12 aug St. Rochusmarkt 

Kinderwoorddiensten 
 

Za. 21 apr 19.00 uur Ki-Wo-Di 

Za. 12  mei 19.00 uur Ki-Wo-Di 

Het is lente, voorjaar een nieuw begin. Een ge-

schikt moment voor de grote schoonmaak in je huis. 

Alles eens grondig onder handen nemen, stoffen, 

dweilen, stofzuigen en opruimen.

Naast het schoonmaken van het huis moet er ook 

tijd zijn voor schoonmaak in ons hoofd. Om bij te 

komen van alle drukte. Schoonmaken is reinigen, 

iets ontdoen van vuil. Neem je eens de tijd om na 

te gaan of er in je leven iets is 

waar je de bezem door wilt halen.

Maak eindelijk een einde aan die ruzie die eigenlijk 

nergens over gaat of stop met het geroddel over een 

ander of …………….. 

Stop je energie in positieve dingen, want daar 

word je blij van.

Dus haal de bezem door je hoofd!

Vrijwilligersavond 2018 
 

Donderdag 5 april heeft weer onze jaarlijkse vrijwilligers-
avond plaatsgevonden. Na een H. Mis uit dankbaarheid in 
onze kerk, waarin onze pastoor en kapelaan hun waarde-
ring hebben uitgesproken voor het vele werk dat door 
vrijwilligers gedaan wordt voor ons aller parochie, zijn we 
met z’n allen naar “de Wiesj” getogen. 
Na een lekkere kop koffie met een heerlijk stuk vla, wer-
den we getrakteerd op een diapresentatie,  met als onder-
werp “Zuid-Limburg”, gepresenteerd door Marina en Guus 
Reinartz.  

Voorafgaand aan 
deze presentatie 
werd één van on-
ze vrijwilligers in 
het zonnetje ge-
zet, en wel Ad van 
Venrooij uit Wij-
nandsrade. Als 

blijk van waardering kreeg hij de paaskaars 2017 aangebo-
den. Ad luistert al vele jaren, zonder hiervoor een vergoe-
ding te willen ontvangen, met zijn orgelspel de H. Missen 
op, wanneer er geen andere opluistering is. Ook is hij één 
van de begeleiders van ons Gelegenheidskoor. Ad heeft al 
diverse keren aangegeven, dat hij met plezier naar Huls-
berg komt. En wij zijn blij dàt hij komt. Vandaar deze ges-
te.  
In de pauze werden we verrast met lekkere borrelhapjes, 
opgediend door de medewerkers van de Wiesj en ge-
maakt door leerlingen van 4 VMBO van het Emmacollege.  

Ook na 
de pauze 
hebben 
we weer 
genoten 
van de 
mooie 
presenta-
tie (zijzelf 
noemen 
het show) 

van Marina en Guus. Een waar kunstwerk van natuur en 
cultuur, schaduw en licht, kleurenpracht en lijnenspel, 
kortom een lust voor het oog. En dit alles op een bijna 
poëtische manier aan elkaar geregen door Guus. Gewel-
dig. 
We misten uiteraard onze deken-administrator Jos 
Schreurs met zijn inspirerende toespraken, maar de war-
me woorden van onze vice-voorzitter Peter Dekkers kwa-
men hiervoor in de plaats. 
Er was ook nog ruimschoots de tijd voor een gezellig ge-
sprek. 
We willen een ieder bedanken voor zijn of haar inzet voor 
onze parochie op velerlei gebied, uiteraard ook degenen 
die niet aanwezig waren of konden zijn.  

Ons kerkbestuur  

Communicantjes 

Deze worden i.v.m. de renovatie van het Europaplein 
afgehaald op zo. 6 mei vóór slagerij Keulen, om 10.45 
uur. 
Dit gebeurt door fanfare St. Caecilia. 

Na de H. Mis is ontbinding vóór de kerk. 
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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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Welkom, welkom, kom er bij, 
Jezus wacht op jou en mij. 
Samen vieren is pas fijn, 
Als ook jij erbij wilt zijn! 

 

De communicanten 2018, deze kinderen krijgen zondag 6 mei hun Eerste Heilige Communie 
Lisanne Ackermans  

Jelle de Boer   

Aniek Broers  

Bo Cauberg   

Janice van Crooy 

Jack Driessen   

Evie Frijsinger  

Gisèle Gravéé   

Milou van Haaren 

Nika Kuypers 

Naomi Marechal 

Tren Moberts 

Sophie Passier 

Justin Paulssen 

Liam Triepels 

Levi van Velsen 

Jorg Voncken 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY7sHs0oraAhXMUlAKHW11DfUQjRx6BAgAEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/472315079660272416/&psig=AOvVaw135ot6xDzshNAHWdl9MZIj&ust=1522176185662230
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Dankbetuiging  
 

Langs deze weg wil ik familie, vrienden,  

kennissen, de EHBO, KBO, Stichting  

Gemeenschapshuis “de Lange Berg”  

en de Ziekendienst bedanken voor de 

getoonde belangstelling, tijdens mijn 

ziekte, in welke vorm dan ook. 
 

In het bijzonder een woord van  

dank aan dr.Habets, dr.Nijhof en  

kapelaan Amal. 
 

Ook namens Elly nogmaals hartelijk 

dank.  
 

John Bertholet 

 

Proficiat Ellen Duijsings 

met het behalen van je RIJBEWIJS 

bij 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

Koster(es) gevraagd 

Onze parochie is dringend op zoek naar een kos-
ter(es), die het bestaande team van 4 kosters wil 
komen versterken, zodat ziekte of verhindering 

gemakkelijker opgevangen kan worden.  
U kunt zich aanmelden via info@h-clemens.nl of 

telefonisch bij mevr. Jacqueline Pluijmaekers  

(045-4051872). We zouden u zeer erkentelijk 
zijn. 

Ons kerkbestuur 

mailto:info@h-clemens.nl
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Vormelingen 2018 

Op zaterdag 10 maart jl. kregen 14 jongeren in onze kerk het H. Vormsel toegediend door           

hulpbisschop Everhard de Jong, van harte gefeliciteerd. 

Hemelvaart en Pinksteren:  
Jezus gaat undercover in jouw leven. 

 
Kun je vieren dat iemand weg is? Iemand van wie je houdt ver-

dwijnt en dan ga je een feestje bouwen omdat diegene er niet 

meer is...? Toch is dat precies wat christenen met Hemelvaart 

doen. 

Het is 2000 jaar terug. We zijn op een berg net buiten Jeruza-

lem en Jezus zegt: ‘Het is beter voor jullie dat ik vertrek.’ Een 

groepje mannen staat om hem heen en ze snappen het niet. En 

dan is hij inderdaad plotseling verdwenen. 

Hoe is het mogelijk? Met bloed, zweet en tranen heeft hij kei-

hard gewerkt aan zijn dromen over de hemel op aarde. 

En nu knijpt hij er zomaar tussen uit! Hoe moet het nu verder 

met zijn grote project? Wat is Jezus in hemelsnaam van plan? 

Jezus heef geen boeken achtergelaten, geen videoboodschap-

pen, geen persoonlijke eigendommen die we nog kunnen ver-

eren... Nogal een gevaarlijke zet. Jezus nam het risico te wor-

den vergeten. 

Ik bedoel maar, hoe vaak gebeurt zoiets niet? Ik was helemaal 

in de wolken die ene vakantie. Wat was ik verliefd! Zij was het 

écht! Na twee weken namen we afscheid. We wisselden onze 

adressen en telefoonnummers uit en we beloofden zéker con-

tact te houden. 

Dank voor de foto aan Ronald Jaspers, Paradog Webdesign & Photography. 
Om de foto in kleur en in detail te bekijken verwijzen we naar onze parochie-website www.h-clemens.nl   

waar de Clemens-Klok in kleur is opgenomen. 

Niet dus. Thuis ging het gewone leven verder. Uit het oog, uit 

het hart. Hoe houd je een relatie levend als je elkaar niet meer 

real life kunt ontmoeten? 

Jezus heeft dit gevaar doorzien en zet een geheim wapen in. Hij 

kon op aarde namelijk maar op één plek tegelijk zijn. Hij was of 

in Jeruzalem, of in Nazareth, nooit op meerdere plaatsen tege-

lijk. 

Maar dan, tien dagen na zijn vertrek, met Pinksteren, komt zijn 

opvolger: de Geest van God. 

Dezelfde Geest die eerder alleen Jezus al vulde met liefde, me-

delijden, wijsheid en moed. Maar nu die vertrokken is, breekt 

hij uit Jezus los en verspreidt ie zich over de aarde. Hij brengt 

Jezus’ levenshouding over op andere mensen. Hij infiltreert in 

hen. Het DNA, zeg maar, van Jezus komt ineens overal... 

Je voelt het gebeuren. Ik geef mijn geld bijvoorbeeld anders 

uit, omdat ik zie hoe oneerlijk het verdeeld is. Ik voel me ge-

liefd omdat er een God is die mij ziet. En ik vier vaker feest 

omdat mijn ogen open zijn gegaan voor de mooie dingen van 

het leven. De Geest geeft me de kracht om te streven naar de 

hemel op aarde. Hij maakt ons Jezus-achtiger. 

Jezus had eerst maar één gezicht, maar hij krijgt door deze mo-

ve ontelbaar veel gezichten. Vaders, moeders, boeren, kunste-

naars, ambtenaren en… mij... jou... Ik ben Jezus in zoveel men-

sen gaan herkennen. 

http://www.h-clemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Koningsdag 2018 

Vanaf 2016 organiseert KVW Hulsberg, alle oranje-

activiteiten in het kader van Koningsdag in de kern van 

Hulsberg. Ook dit jaar zullen we de kinderen weer een 

sportief en uitdagend programma aanbieden. 

Belangrijk om te vermelden is dat dit jaar de vuurwerk-

show waarmee wij Koningsdag altijd afsluiten, niet op het 

terrein van SV Hulsberg zal plaatsvinden, maar net als de 

rest van ons programma op het terrein van recreatiepark 

’t Hemelke. Dit vanwege de renovatiewerkzaamheden op 

het terrein van SV Hulsberg. 

Het programma: 

- 13:30 uur  -  Opening & Prijsuitreiking  

     Na de opening worden de winnaars  

      van de tekenwedstrijd bekend gemaakt. 

 - 14:00 uur  -  Zeskamp 

 - 18:00 uur  -  Frietbuffet  

      Kinderen dienen zich hiervoor,  

      voor 17:30 aan te melden bij de kassa.  

     (kosten: 3 bonnen = friet/snack/ranja) 

 - 18:30 uur  -  Kinderdisco  

 - 21:00 uur  -  Lampionnen- / fakkeltocht  

      Deelname is op eigen risico en enkel   

      mogelijk onder toezicht van ouder(s) en/of 

      verantwoordelijke(n). De fakkels zijn  

      uitsluitend voor volwassenen 

 - 22:00 uur  -  Vuurwerkshow  

De aanvangstijden van de activiteiten zoals hierboven 

vermeld zijn een indicatie en kunnen afwijken. 

Alle Koningsdagactiviteiten vinden plaats op het terrein 

van recreatiepark ’t Hemelke!!! 

Tijdens Koningsdag kunt u uw kind(eren) ook meteen in-

schrijven voor de KVW week. We hopen wederom op een 

grote opkomst en op prachtige weersomstandigheden! 
 

Ook belangrijk om te vermelden is dat dit jaar beide plan-

tenmarkten niet op het Europaplein gehouden zullen 

worden, maar op het Wilhelminaplein. Dit vanwege de 

renovatiewerkzaamheden aan het Europaplein. Dit jaar 

zijn de plantenmarkten op zaterdag 5 mei en op zaterdag 

12 mei. Dit jaar zal er geen derde plantenmarkt in 

Klimmen zijn. 

Voor meer informatie m.b.t. onze activiteiten verwijzen 

wij u graag naar onze website www.kvwhulsberg.nl 

Projectkoor Love around the world 
 

Gemengd Koor St. Caecilia 1845 Hulsberg heeft in 2017 

het plan opgevat om een projectmatige invulling te geven 

aan een bijzonder concert. Middels oproepen in de diver-

se media zijn er zangliefhebbers gevonden die vanaf de-

cember 2017 samen met het GKC flink gerepeteerd heb-

ben om een Projectconcert te verzorgen. 
 

Dit concert, met als thema LOVE AROUND THE WORLD, 

zal a.s. 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 mu-

ziekstijlen zal de revue passeren. 

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

Plaum (accordeon) en Tamara Strouken(zang),  

zal  zorgen 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 Er-

kens. 
 

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

en aan de avondkassa € 7,50 per persoon. 

Voorverkoop: Albert Heijn Hulsberg, leden GKC 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 

Combo Koor MozaiK doet mee aan de 

‘Rabobank Clubkas Campagne’ 

Dit jaar organiseert de Rabobank voor de vijfde keer dé 

donatie-actie voor verenigingen en stichtingen om een 

mooie financiële bijdrage te kunnen ontvangen. Alle le-

den van de Rabobank mogen hun stemmen uitbrengen 

en bepalen zo hoe het bedrag over de deelnemende 

clubs wordt verdeeld. 

Wij zouden u willen vragen om uw stem aan ons koor te 

geven. De stemperiode is van dinsdag 8 mei t/m woens-

dag 23 mei 2018. 

Alvast van harte bedankt.          Combo Koor MozaiK 

mailto:jeuritzen@outlook.com
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Fanfare St. Clemens Arensgenhout  

Open repetitie en Beoordelingsconcert 
 

Zoals wellicht al bekend bij jullie heeft Fanfare St. Clemens, 

afgelopen januari na anderhalf jaar afscheid moeten nemen 

van Harmen Cnossen als dirigent. 

Harmen heeft anderhalf jaar met veel passie onze vereni-

ging gedirigeerd, waar wij hem ook heel dankbaar voor zijn. 

Echter een ontzettend grote uitdaging kwam op zijn pad, 

waarbij hij de kans kreeg om als Principal Conductor van de 

Harbin Symphony Orchestra in China te gaan werken. Deze 

kans heeft hij uiteraard met beide handen aangegrepen. 

Gelukkig hebben we een eveneens geweldige dirigent ge-

vonden om met dezelfde motivatie en enthousiasme het 

stokje over te nemen, in de persoon van Rob van der Zee. 

Rob heeft in het verleden vele goede HaFa-orkesten gediri-

geerd. Zo was hij ondermeer oprichter en eerste dirigent 

van het Limburgs Fanfare Orkest. Rob blijft in ieder geval tot 

aan de zomervakantie dirigent en tegen die tijd besluiten 

we, als het wederzijds bevalt, om voor langere tijd met el-

kaar verder te gaan. 

Op zaterdag 21 april zal ons eerste concert onder leiding van 

Rob plaatsvinden, dit is het beoordelingsconcert van onze 

federatie ‘De Geulvallei’. Het concert vindt plaats om 18.00 

uur in het Gemeenschapshuis te Schin Op Geul. Gezien wij 

in de voorbereiding voor dit beoordelingsconcert geen regu-

lier concert meer op het programma hebben staan, willen 

we u graag uitnodigen voor een openbare repetitie op zater-

dag 14 april. Vanaf 18.30 uur bent u welkom in de Hoeska-

mer in Arensgenhout en zal Rob een en ander uitleggen 

over de muziekwerken, met ons repeteren en uiteindelijk de 

muziekwerken die we tijdens het beoordelingsconcert gaan 

spelen ook daadwerkelijk uitvoeren. We hopen u tijdens de 

open repetitie of het beoordelingsconcert in Schin op Geul 

te mogen begroeten! 

Om alvast in de agenda te noteren: zaterdagavond 7 juli, 

groots themaconcert in Franse sfeer genaamd ‘Petit Paris’ in 

de openlucht in Arensgenhout. Verdere info volgt later! 

Palmpasen en Paasviering op de Basisschool 

Het is inmiddels al verscheidene jaren traditie dat de kinderen 

van groep 1 en 2 van de Basisschool op de vrijdag voor palm-

zondag het Palmpaasfeest vieren.  

Vrijdag 23 maart gingen zij met hun zelf versierde palmpaasstok 

in optocht naar zorgcentrum Panhuys en de missiezusters 

‘Oblaten van Assumptie’. Daarnaast was er voor de bewoners 

een speciale Palmpaas stok  versierd met chocolade eitjes en 

ander lekkers dat de kinderen zelf verzameld hadden. Ook zon-

gen ze de nodige liedjes die ze van te voren op school geleerd 

hadden.  

 

De paasviering op vrijdag 30 maart, begon met een gezamenlij-

ke activiteit in de aula. Meester Ton vertelde op indrukwekken-

de wijze aan alle kinderen het verhaal van Goede vrijdag.  

Daarna werd in alle klassen op verschillende manieren een 

paasviering gehouden. De oudervereniging  had voor een trak-

tatie gezorgd. In sommige groepen verzorgden de kinderen zelf 

hun paasbrunch. Groep 6 was uitgenodigd bij hun klasgenootjes 

op hoeve Wissengracht. 

De kinderen van groep 1 / 2 gingen in een speurtocht door Huls-

berg om de boodschappen voor het paasontbijt te verzamelen.   

Tot slot stond er op het grasveld voor school een paashaas te 

wachten die voor ieder kind een eitje had verstopt. 

 

Spreuk 

Samen op weg 

Tevreden over de wegen die we kozen,  

gelukkig met de wegen die we gaan. 

Nieuwsgierig naar de wegen die nog volgen,  

samen kunnen wij die wegen aan. 
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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 .  

en tot slot……maar belangrijk ! 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 12 mei  2018 -  8 juni 2018)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op 24 april 2018 via email worden  

aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk 1 mei 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

