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Echte vreugde
Stel dat ik aan u zou vragen: "Wat zou voor u een ware vreugde zijn?" Dan zou
dat denk ik een bonte verzameling aan antwoorden opleveren. De ware vreugde: iets dat je helemaal blij zou maken. Wat u zou zeggen, zou veelal verband
houden met de situatie waarin u verkeert. Je verlangt naar wat je mist en zo
moeilijk kunt missen. Een zieke zou zeggen: "Ik verlang naar genezing". Iemand
in de schuldsanering verlangt naar een schone lei, een nieuw begin, een eenzame naar een echte vriend of vriendin. Zo heeft ieder zijn eigen invulling van
wat vreugde is. En niet alleen per persoon, maar ook per gelegenheid. Vreugde is niet altijd van blijvende aard, het gaat ook weer voorbij. God weet waar
ons hart vol van is en waar we diep naar verlangen”. In het Lucasevangelie
zegt Jezus tegen een rijke jongeling: “Verkoop al je bezittingen en geef aalmoezen. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn." Als je jezelf helemaal
geeft, dan brengt dat ware vreugde en werkt bevrijdend.
Welnu: Francesco Bernardone uit het 13e eeuwse Assisi in midden Italië is iemand geweest die dit Schriftwoord radicaal in praktijk heeft gebracht. De rijke
koopmanszoon ging als een arme bedelaar leven, verkondigde op sandalen en
in een haveloze mantel het evangelie en kreeg juist daardoor broeders en zusters door heel Europa. Behalve eenvoud en toewijding is er nog een andere
karaktertrek van Franciscus, namelijk vreugde. De uitdrukking "een vrolijke Frans" hebben we eraan te danken. Voor
Franciscus lag de ware vreugde in de kleine dingen. Ware
vreugde gaat uit boven "blij zijn dat je iets (weer) hebt".
Als ik dan zo onze paus Franciscus bezie en beluister, dan
zie en hoor ik ook wel die Franciscaner vreugde in zijn doen
en laten naar voren komen. We kunnen vaak zoveel vreugde beleven aan het dienstbaar zijn voor anderen in alle eenvoud en zonder opsmuk. En als we dat blijven doen, dan
leidt dat naar de ware vreugde.
Pastoor Jan Geilen
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Op 22 april werd Quinn Kicken gedoopt. Quinn werd geboren op 7 juli 2017. Hij is een zoon van Sharon Bex en
Kenny Kicken. Zij wonen samen met zusje Sanne in de
Sportparklaan.

Parochieberichten
Overleden
Op 5 april is op 74-jarige leeftijd in
Heerlen overleden Margriet MofersJongen. Margriet woonde aan de Panhuysweg. De uitvaart vanuit onze parochiekerk heeft op 11 april plaatsgevonden, waarna crematie. De zeswekendienst is op zondag 27 mei om 11.00
uur.

Meimaand-Mariamaand
In de meimaand wordt ter ere van de H. Maagd Maria
elke woensdag om 18.40 uur (dus vóór de avondmis in
het klooster) het rozenhoedje gebeden. Het kan een meditatief en zinvol gebed zijn tot God met de voorspraak
van Maria voor onze alledaagse beslommeringen en
vreugdevolle momenten om dankbaar voor te zijn.
Ik wil graag op donderdag 31 mei om 19.00 uur de Mariamaand weer afsluiten met het bidden van een rozenhoedje bij het wegkruis op de hoek van de Churchillstraat / Irenestraat.
Ik hoop dat ik weer op veel “meebidders” mag rekenen.

Gedoopt
Op 22 april werd Valentino Knops gedoopt. Valentino
werd geboren op 20 januari 2018. Hij is een zoon van Monique Knops-Verhoef en Robert Knops. Zij wonen, samen
met de zusjes Elisabeth en Rosalinde en broertje Leonardo, in de Dr. Poelsstraat.

Kapelaan Amal

Woord van de redactie
Bij het samenstellen van deze Clemensklok
werd het weer eens duidelijk dat de parochie van Hulsberg springlevend is. Als je de
artikelen bekijkt zie je dat heel veel mensen
iedereen op hun eigen manier bezig zijn om
een bijdrage te leveren
aan onze parochie. Daar
mogen we trots op zijn!

Op 22 april werd Noèl Bertram gedoopt. Noèl werd geboren op 17 december 2017. Hij is een zoon van Tiffany
Meertens en Léon Bertram. Zij wonen in de Irenestraat.
Zoals u kunt zien, waren de communicantjes ook aanwezig bij deze doopplechtigheid.

De redactie
Huisbezoek en ziekencommunie door kapelaan Amal
Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, gewoon 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
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We zoeken weer bakkers en helpende handen

Gevormd

De “After Party”, het gezellige samenzijn na de procesOp 22 april werd Yves Leunissen gevormd door kapelaan
Amal. I.v.m. met ziekte kon Yves niet gevormd worden
samen met zijn klasgenootjes. Dat is nu ingehaald.

sie was vorig jaar zo goed bevallen, dat we dit na de
komende processie op 10 juni weer willen doen. Hiervoor zijn we weer op zoek naar mensen die hun baktalent willen tonen. Ook zoeken we weer mensen die
willen helpen in “de bediening”.
Op deze manier hopen we weer onder een stralend
zonnige hemel op een gezellige nazit.
Opgave via info@h-clemens .nl of tel. 045-4053362

Grote Kerkpoets vóór Pinksteren
De grote kerkpoets vóór Pinksteren vindt dit jaar plaats
op dinsdag 15 en woensdag 16 mei.
Vele handen maken licht werk. Dus wie wil komen helpen
is vanaf 9.00 uur van harte welkom.
Voor koffie en vla wordt weer gezorgd.

Worst voor een zonnig communiefeest

Beleefd uitnodigend ons kerkbestuur.

Zondagmiddag 15 april hebben een aantal communicantjes samen met hun ouders en kapelaan Amal een wandeling gemaakt naar het klooster Regina Pacis in Valkenburg.
Dit is een traditie geworden. De communicantjes bieden
de zusters een worst aan en nog wat andere heerlijkheden, dit om te bidden voor goed weer als ze hun 1e H.
Communie doen.

Mensen die slecht ter been zijn
Voor mensen die slecht ter been zijn, worden de week
vóór Pinksteren 2 knielbankjes weggehaald links en
rechts van het middenpad, vóór de eerste rij ronde kolommen. We hopen zo voor deze mensen het in en uit de
bank gaan een beetje te vergemakkelijken.

Dromen van de vredesbijeenkomst
Ik droom
Dat alle mensen elkaar waarderen
om hun inhoud. Dan worden kinderen ook zo opgevoed en zal iedereen profiteren van deze levenswijze.
Ik denk dat het heerlijk is om in zo’n
wereld te leven en goed te zijn voor
elkaar.
Ik droom
Van een beter leven voor onze kleinkinderen en vrede voor iedereen.
IK droom
Dat ieder kind, waar ook ter wereld, gewoon “kind”
mag zijn.
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Themaweek Nederlandse Missionarissen

Bedankt Allemaal!!!

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee.
Dank aan alle gevers, kinderen die de sponsorloop gelopen hebben en de kinderen van de onderbouw van de
basisschool, dank voor jullie spaarpotjes.
Ook de collectanten van de vastenzakjes en de communicantjes, dank jullie wel. Wij mogen dit jaar weer terugkijken op een zeer geslaagde vastenactie.
Er is door de gemeenschap van Hulsberg een heel mooi
bedrag bij elkaar gebracht, voor de mensen in India die
het minder hebben. De vastenzakjes hebben het mooie
bedrag van € 2.634,02 opgebracht.
De kinderen van de bovenbouw hebben via de sponsorloop € 2597,90 bij elkaar gelopen. En de kinderen van de
onderbouw hebben hier met hun spaarpotjes nog
€ 954,28 aan toegevoegd.
Namens de mensen in India heel hartelijk dank voor jullie zorg om hen. Kapelaan Amal gaat in september naar
India en zal erop toezien dat het geld goed besteed
wordt. Nogmaals hartelijk dank.
Werkgroep HUMISA
P.s. Om misverstanden te voorkomen, de reiskosten
worden door kapelaan Amal zelf betaald.

Pater Bert Hagendoorn o.f.m. missionaris in Indonesië
werkt vanuit het vertrouwen in de ander. Dat doet hij
door contact te leggen met jongeren en landarbeiders in
hun dagelijkse strijd om te overleven. Hij gelooft in de
kracht van kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin
zij leven. Dat geeft hen hoop, kracht en moed om hun
eigen situatie te veranderen.
Inge Kuiphuis werkt met uitgebuite en buitengesloten
groepen. Zij helpt mensen die op koffieplantages werken
en geen loon uitbetaald krijgen.
Maar hoe kun je zo overleven?
Van het geld dat zij kreeg vanuit de collectes gaf ze de
mensen te eten en als iemand ziek was stuurde ze een
arts. Ze zijn een juridische procedure gestart. En toen ze
het geld uitbetaald kregen hebben ze er een stuk land,
om koffie te telen, voor gekocht. Ze hebben er een huis
op gebouwd en er worden nu ook bananen geteeld.
Het is een dagelijkse strijd om te overleven. De mensen
zijn blij, omdat ze niet vergeten worden. Guatemala lijkt
ver weg maar als we onze koffie drinken zijn we met elkaar verbonden.
Pater Bert Hagendoorn werkt sinds 1970 in Indonesië en
heeft hier dus veel veranderingen meegemaakt. Hij zet
zich in hoofdzaak in om verspreiding van het aidsvirus te
voorkomen.
Er is voor besmette bewoners een behandelplan. Ze sterven niet langs de weg en worden ook niet aan hun lot
overgelaten.
Door het overlijden van
aidspatiënten kwamen
er veel weeskinderen,
die hebben ze opgenomen. Zo ook de terminale patiënten.
Voor dit goede doel houden wij in het Pinksterweekend, 19 en 20 mei,
een kerkdeurcollecte.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn en het goed
doel toch willen steunen,
dat kan via IBAN: NL 83 RABO 0137 7376 88
t.n.v. Werkgroep HUMISA
Hartelijk dank

Een nieuw Mariafeest op 2e Pinksterdag
Het gebeurt niet zo heel vaak dat er nieuwe feesten op
de kerkelijke kalender bij komen. Maar dit voorjaar heeft
paus Franciscus besloten dat er een nieuw Mariafeest
moet komen: Tweede Pinksterdag is voortaan het feest
van ‘Maria, Moeder van de Kerk’.
Die titel voor Maria bestaat al veel langer, maar er was
nog geen speciale dag voor. Tweede Pinksterdag is een
heel logisch moment om dit te vieren. Met Pinksteren
vieren we namelijk dat de apostelen de kracht van de
Heilige Geest krijgen en de wereld intrekken om het
evangelie te verkondigen.
Eigenlijk is Pinksteren het begin van de Kerk. In de tijd ná
de verrijzenis van Jezus was Maria steeds bij de apostelen. Jezus had tegen Johannes gezegd: “Zie daar uw moeder.” En tegen Maria ze hij: “Zie daar uw zoon.” Vanaf
dat moment was Maria als een moeder voor de leerlingen van Jezus en daarmee is ze ook de Moeder van de
Kerk geworden.
Op 22 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste
keer.

5

6

Diensten en misintenties
Zaterdag 12 mei: Vooravond
7e Zondag van Pasen.

Woensdag 23 mei:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck; Tiny Rouwet-Limpens (v.w. verjaardag); Thei Meijers;
Elly Dormans-Hendriks.

19.00 uur: H. Mis met Kinderwoorddienst
(Ki-Wo-Di) en volkszang.
Jaardienst Gerardine Starmans; ouders GijzenWolter (v.w. verjaardag); jaardienst ouders
Mommers-Crutsen.

Zaterdag 26 mei: Vooravond
Hoogfeest H. Drieëenheid (Trinitatis).

e

Zondag 13 mei: 7 Zondag van Pasen.

19.00 uur: H. Mis: Dankviering communicantjes.
Frans Roebroek; zielendienst Tonny Dautzenberg-Schillings.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; Jan Schiffelers en Tineke Offermans; zielendienst Miny Brouns-Hoeppener; uit dankbaarheid i.v.m. 90e verjaardag, Wiel Limpens
en dochter Jenny; ouders Toon Noteborn en
Lena Gijzen (vanwege hun trouwdag);
jaardienst Guus Houben.
Woensdag 16 mei:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck;
Thei Meijers.

Zondag 27 mei:
Hoogfeest H. Drieëenheid (Trinitatis).
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst ouders Rouwette-Souren, Paul
Souren en overleden familie; overledenen familie Kengen-Kerckhoffs; zeswekendienst Margriet Mofers-Jongen.
Woensdag 30 mei:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en
ouders Meijers-Heunen; familie Lemmens (uit
dankbaarheid).
Donderdag 31 mei:
19.00 uur: Afsluiting meimaand, ter ere van de H.
Maagd Maria, met rozenkransgebed bij
wegkruis op de hoek Churchillstraat /
Irenestraat.
Vrijdag 1 juni:
10.00 uur: Communie aan de zieken door kapelaan
Amal.

Zaterdag 19 mei: Vooravond
Hoogfeest van Pinksteren.
19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Zielendienst Net Stassen-Geisen; jaardienst
Jean Weijers; zielendienst Zus WeijersSchlembach; overleden ouders Jozef Dritty en
Anna Dritty-Geurts, overleden ouders Frans
Spierts en Anna Spierts-Trijbels, overleden ouders Guillaume Bastings en Elisabeth
Bastings-Duits.

Zondag 20 mei: Hoogfeest van Pinksteren.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken; jaardienst ouders Frissen-Haagmans;
leden en overleden leden Buurtvereniging
'Het Goede Doel'; 2e jaardienst Funs
Eijkenboom.

Zaterdag 2 juni: Vooravond Sacramentsdag /
9e Zondag door het Jaar B.
14.00 uur: Huwelijksviering Lydia Noteborn en
Ralph de Vos.
19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Jaardienst Jules en Marianne DortuHoefnagels; jaardienst Harie Verheijen.

Maandag 21 mei: 2e Pinksterdag.
11.00 uur: Hoogmis met volkszang.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken.
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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

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

Heiligdomsvaart in Maastricht

Zondag 3 juni: Sacramentsdag /
9e Zondag door het Jaar B.

Dit jaar vindt in Maastricht weer de Heiligdomsvaart
plaats. Van 24 mei tot en met 3 juni staat de Limburgse
hoofdstad in het teken van dit religieuze en culturele
feest. De Heiligdomsvaart is een bedevaart naar het
graf van Sint Servaas, de eerste verkondiger van het
geloof in het huidige Nederland. Tegelijkertijd is de Heiligdomsvaart ook een groot cultureel feest. Er zijn tal
van vieringen, processies, evenementen, exposities,
concerten en voorstellingen.
Hoogtepunt van de Heiligdomsvaart zijn de twee ommegangen op 27 mei en 3 juni. De relieken van Sint Servaas en de andere devoties van Maastricht worden dan
in een processie annex historische stoet door de stad
rondgedragen. “Goed doen zonder te verwachten dat je
er iets voor terugkrijgt. Dat heeft de Vader met ons gedaan en wij moeten hetzelfde doen. Doe het goede en
voorwaarts.” Die woorden van paus Franciscus hebben
de Heiligdomsvaart in Maastricht geïnspireerd om dit
jaar als thema te kiezen ‘Doe goed en zie niet om’.
De betekenis van die woorden is precies wat paus Franciscus ons voorhoudt; wie steeds maar complimentjes
verwacht voor wat hij doet, is niet bezig om zich voor
anderen in te zetten, maar vooral om zichzelf erg goed
te vinden. Dat is het tegenovergestelde van wat Jezus
van ons vraagt. Hij roept ons op om onze naaste lief te
hebben en op te komen voor de armen en de zwakkeren. Niet omdat dit zo geweldig van ons is, maar omdat
de ander het nodig heeft en wij met onze inzet het verschil voor hem of haar kunnen maken.
Het thema van de Heiligdomsvaart 2018 roept ons op
om elke dag opnieuw te proberen de liefde die Jezus
ons voorgehouden heeft in praktijk te brengen. Ook als
je je af en toe afvraagt: “Wat heeft het voor zin? Waar
doe ik het eigenlijk voor?” Goed doen heeft altijd zin.
Terugkijken en jammeren over alles wat niet goed ging
of waar niet genoeg waardering voor was, is juist zinloos. Daarom die oproep: Doe goed en zie niet om.
Het uitgebreide programma van de Heiligdomsvaart is
te vinden op www.heiligdomsvaartmaastricht.nl

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Sing4U.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken.
Woensdag 6 juni:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Hannie Gales-Benden (vanwege verjaardag),
jaardienst Antoon Gales; overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en ouders;
overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers (vanwege verjaardag).

Kerkdiensten
Zorgcentrum Panhuys
In Zorgcentrum Panhuys wordt elke week op zaterdag
om 16.00 uur en op dinsdag om 10.15 uur een H. Mis
opgedragen.
Op donderdag wordt om 10.15 uur een woord- en communieviering gehouden.

Bijzondere diensten Panhuys
Zo. 20 mei Geen viering 1e Pinksterdag
Ma. 21 mei 10.15 uur Woord- en communieviering
opgeluisterd door Mozart Ensemble
Di. 22 mei

Geen leesmis

Za. 26 mei 16.00 H. Mis opgeluisterd door het
Meezenkoor
Za. 9 juni

16.00 H. Mis opgeluisterd door het Koor van
ouderen Schimmert

Parochiekalender
Za. 26 mei
Vr. 1 juni
Zo. 10 juni
Vr. 6 juli
Zo. 12 aug

Dankviering Communicanten
Ziekencommunie
Sacramentsprocessie
Ziekencommunie
St. Rochusmarkt

Wekelijkse up-date misintenties
De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepubliceerd in De Beekdaeler en op de website van de parochie
www.h-clemens.nl
Mochten opgegeven misintenties níet of niet correct zijn
opgenomen dan kunt u ons dit laten weten via misintentie@h-clemens.nl of kunt u dit doorgeven op de pastorie
(tel. 405 1273).

Kinderwoorddiensten
Za. 12 mei

Za. 23 juni

19.00 uur Ki-Wo-Di
Thema: Hoe beschermen we elkaar tegen het
kwaad in de wereld + Aandacht voor Moederdag.
19.00 uur Ki-Wo-Di
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Cafetaria Bon Repas
Een blijvertje! Broodje Limburgertje:
Mild gekruide gehaktschijf met broodje, kaas,
Gebakken ui & mosterdsaus
Nu voor € 2,20
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APOTHEEK RAVENSBOS
Parallelweg Noord 2
6336AE Hulsberg
ma t/m vr: 8.00-18.00 uur

tel: 045-4052700 fax: 045-4054202
apotheekhulsberg@eerstelijn.net
www.v-a-l.nl

Europaplein 12, Hulsberg, tel: 045 405 1509

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

Zondag voor het ongeboren leven

Sportparklaan 10
6336 AB Hulsberg
Hulsberg

Open vanaf 14.00 uur
Zondag
10.00 uur
Woensdag Rustdag
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Communicanten 2018

Op zondag 6 mei jl. ontvingen 17 kinderen in onze Clemenskerk hun Eerste H. Communie.
Wij wensen hen alsnog van harte Proficiat!
Een bijzonder woord van dank aan onze werkgroep Eerste Heilige Communie

Dank voor de foto aan Ronald en Petra 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.

Zomerkampen: Durf te duiken!
Vlammetje

Duik in het diepe! Dat is het motto
van de zomerkampen voor kinderen
en tieners die het bisdom deze zomer aanbiedt. Tijdens
de kampen wordt het thema op allerlei manieren uitgewerkt. Er zijn verdiepende momenten en heel veel sport,
spel, muziek en plezier.
Er zijn kampen voor kinderen van 7 –
12 jaar en voor tieners van 12 – 17
jaar. De kampen vinden dit jaar
plaats in Epen, Kinrooi (B), Sittard en
Weert. De prijzen variëren tussen 85
en 100 euro voor een volledige verzorgd kamp van vijf dagen.

Lieve hemel, ik weet het niet meer,
wat is Pinksteren ook alweer?
Met Pasen was Jezus opgestaan ...
daarna is hij naar de hemel gegaan ...
Dat is toch mooi? Het verhaal is rond:
Hij ergens boven, en wij op de grond?
Nu hoor ik over het Pinksterfeest,
ik hoor over vuur en storm en geest...
Ik snap het: zo blijft Jezus erbij!
Hij is het vuur dat ik voel in MIJ!

Lees meer info op: www.bisdom-roermond.nl/jongeren
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Proficiat
Luana Peltrera en Michelle Ackermans
beiden in één keer geslaagd voor het
RIJBEWIJS
bij

www.autorijschoolmonsuwe.nl

Koster(es) gevraagd
Onze parochie is dringend op zoek naar een koster(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

Ricos Wonen,
Hekerweg 37, 6301 RJ, Valkenburg.
Tel: 045-4055494. Email: ricos@kpnmail.nl
Geopend:
Vrijdag 13-17 u,
Zat/Zondag 12-17 u.
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Koningsspelen op de Basisschool.

Mededelingen en verenigingsnieuws

De koningsspelen werden ook op onze Basisschool dit
jaar weer vol enthousiasme gevierd. De dag begon met
de dans terwijl ouders en andere belangstellenden toekeken en de kinderen beloonden met een daverend applaus.

Concert Love around the World
Van het GKC samen met een 20-tal gastzangeressen
en -zangers.

Zaterdag 14 april was het dan zover, in een goed gevulde en sfeervol verlichte kerk brachten wij ons concert
ten gehore met als thema “liefde”. De avond werd aan
elkaar gepraat door Willem Claessens.
De diverse liederen werden ten gehore gebracht, onder
de bezielende leiding van onze dirigente Mirjam Erkens.
Op de piano werden we begeleid door onze vaste pianist
Paul Huijts. Solistische medewerking werd verleend door
Tamara Strouken zang, Carlo Plaum accordeon, Paul
Huijts piano en Mirjam Erkens zang. In het voortraject
dient ook nog genoemd te worden Ed Coenen
(begeleiding en partijrepetities).

Daarna genoten alle kinderen samen van een gezond ontbijt in hun eigen klas.
De sport en spel activiteiten voor de groepen 1 t/m 4 bestonden uit; voetbal, dans, judo, handbal en spelletjes en
werden door verschillende vrijwilligers, de leerkrachten
en kinderen van groep 8 begeleid.

We mogen terugkijken op een mooi en geslaagd concert. We hebben heel veel positieve reacties mogen ontvangen. Tijdens de afsluitende medley van bekende liedjes werden de toehoorders getransformeerd tot meezingers, en dat sloeg goed aan, zodat men uit volle borst
meezong.
Voor degenen die dit zò goed beviel:
We hebben iedere woensdagavond vanaf 20.00 uur repetitie in de zaal van Café Op de Trepkes.
Voor inlichtingen kunt u telefonisch 045-4051619 of per
mail secretariaatgkc@gmail.com terecht bij onze
secretaresse José Gijzen-Huijts
Leden, dirigente en bestuur GKC 1845 Hulsberg

De kinderen van de bovenbouw gingen naar de sportvelden waar een circuit van diverse teamsporten op hun
wachtte.
Het was wederom, net als in een groot aantal andere
plaatsen in ons land, een leuke, sportieve en geslaagde
dag, waarna voor iedereen de meivakantie begon!!

Voorjaarsmarkt bij Camping ‘t Hemelke
Op zondag 27 mei 2018 organiseert CV De Beumerwalders een voorjaarsmarkt bij Camping ‘t Hemelke in Hulsberg. Iedereen is welkom. Entree €2,- (kinderen tot 12
jaar gratis). Mocht u denken, ik heb nog spullen staan die
ik wil verkopen, huur dan een kraam. Voor info zie
www.debeumerwalders.nl of per mail naar: jaarmarkt.cvdb@gmail.com. Bellen kan natuurlijk ook
(06-41531292). Tot dan!
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Ons monumentale kerkorgel
In de parochiekerk van Sint Clemens op de Kerkheuvel
wordt de liturgie sinds meer dan dertig jaar muzikaal omlijst door een elektronische kerkorgel op het priesterkoor.
Vóór die tijd werd het mechanische kerkorgel bespeeld,
dat is geplaatst op het oksaal.

orgelpijpen voert. De blaasbalg is geplaatst in een afzonderlijke ruimte in de kerktoren. Bij ingebruikname in 1870
moest de blaasbalg worden bediend door een persoon,
die met zijn benen een trapmechanisme in werking stelde.
Rond 1900 werd deze persoon vervangen door een elektrische ventilator, het enige elektrische onderdeel van dit
kerkorgel.
Om verschillende klanken te vormen zijn er houten en
metalen orgelpijpen aanwezig. Sommige orgelpijpen hebben lood, tin of zink houdende metalen als materiaal. Bovendien zijn sommige registers lang en smal, terwijl orgelpijpen van andere registers breed, rond, vierkant in doorsnede of met een dekseltje afgesloten, gevormd zijn: kortom een keur aan vormen en afmetingen in de orgelkast.
Bij de bouw van het kerkorgel werd destijds zelfs pijpwerk
uit de 18e eeuw ingezet.

Dit muziekinstrument werd gebouwd door de Maastrichtse orgelbouwers Theo Pereboom en Jean Leijser en in de
kersttijd van het jaar 1871, nu bijna 150 jaar geleden, geïnstalleerd in onze parochiekerk.
Omdat dit monumentale en cultureel belangrijke orgel
door omstandigheden niet voldoende werd onderhouden, werd er in de zeventiger jaren van de vorige eeuw
van afgezien om het verder te gebruiken.
Heel bijzonder zijn daarbij de drie basregisters die omstreeks 1900 werden toegevoegd en pneumatisch werden
aangestuurd. De orgelpijpen van deze basregisters zijn van
grote afmetingen. De langste pijpen bereiken een lengte
van maximaal bijna vijf meter.

Dit oude, monumentale „Pereboom en Leyser“-kerkorgel
heeft twee manualen en een voetpedaal. Het orgel beschikt over 21 registers, waarmee een rijke variatie van
veel verschillende klanken en combinaties mogelijk is. In
de orgelkast zijn meer dan 1000 orgelpijpen opgesteld,
die ieder afzonderlijk kunnen worden aangestuurd met
een uitgekiende mechanische opstelling.
Om het orgel te laten klinken beschikt het instrument
over een grote blaasbalg, die lucht naar de afzonderlijke

Helaas bleek de pneumatische modernisering in de orgelbouw geen constante factor. Deze basopbouw was niet
lang stabiel.
Uiteindelijk moesten deze basregisters buiten werking
worden gesteld omdat ze niet betrouwbaar konden worden aangestuurd.
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Ons monumentale kerkorgel
(Vervolg van pag.14)
Het mechanische „Pereboom&Leijser“-kerkorgel op het
oksaal van onze kerk heeft tot in de jaren zestig van de
20e eeuw dienstgedaan om de liturgie met muziek te
omlijsten. De genoemde orgelbouwers waren destijds
vermaard in Belgisch en Nederlands Limburg. Tot op
vandaag zijn er nog ongeveer 100 kerkorgels van hun
hand in gebruik.
Dergelijke instrumenten vergen onderhoud en een goede conditie om betrouwbaar te kunnen blijven klinken.
Talloze onderdelen moeten nauwkeurig met elkaar werken om de afzonderlijke orgelpijpen te laten klinken.
Om een orgelpijp van het orgel te laten klinken moet de
organist een toets induwen. Daarmee worden houten
onderdelen, die met elkaar verbonden zijn via metalen
scharnieren, in beweging gebracht, zodat een ventielmechanisme in werking treedt. Op deze manier stroomt
lucht door de gekozen orgelpijp en veroorzaakt de klank.

waar nodig. Alleen dan blijft het orgel voldoende betrouwbaar om het te kunnen bespelen.
Voor onderhoud zijn speciale kennis en vaardigheden nodig. Bovendien moet het onderhoud op tijd en voldoende
vaak plaatsvinden. Ontbrekend regelmatig onderhoud
was de voornaamste oorzaak waarom het kerkorgel op
het oksaal meer dan veertig jaar geleden het veld moest
ruimen voor een elektronisch kerkorgel op het priesterkoor.
Sinds een aantal jaren is een groep vrijwilligers aan de
slag met het „Pereboom&Leijser“-kerkorgel. In samenspraak met het kerkbestuur wordt er onderhoud verricht
om het orgel weer bespeelbaar te kunnen maken.
Er worden vele onderdelen gereinigd, kapotte onderdelen
hersteld en mechanismen op elkaar afgestemd. Voor
meer dan 1000 orgelpijpen betekent dit werk, ….heel veel
werk. Vooral John Nicolaes en Jeu Heijnen hebben in de
voorbije jaren vele uren en dagen doorgebracht op het
oksaal om deze bijdrage te leveren.
Tot op vandaag wordt er met name door hen aan dit project gewerkt met grote bezieling en met groot enthousiasme. Met het oplossen van problemen worden vaak wel
weer nieuwe vragen gesteld; dit alles, om de kwaliteit van
het monumentale kerkorgel verder te verbeteren. Hiervoor is een uitzonderlijk uithoudings-vermogen nodig bij
de inzet van de vrijwilligers. Zij werken met geduld, vakmanschap en precisie om de gestelde doelen te bereiken.

Wordt de toets losgelaten, moeten de onderdelen weer
terugkeren in hun oorspronkelijke stand zodat er geen
lucht meer door de orgelpijp stroomt: de klank stopt
dan.
In de loop der tijden treedt er door deze vele bewegingen slijtage op. Bovendien dringt er in vele jaren ook stof
in de orgelpijpen en de diverse onderdelen van het kerkorgel. Verstoppingen of niet soepele bewegingen kunnen dan klanken veroorzaken, zelfs als er geen toetsen
worden ingeduwd. Ook kan het gebeuren dat er bij het
indrukken van een toets geen geluid komt. In dat geval
kan de orgelpijp verstopt zijn. Maar het kan ook zijn, dat
een van de bewegende onderdelen niet meer functioneert, zodat het ventiel geen lucht door de orgelpijp kan
sturen.
Dit alles laat zien, dat zo´n kerkorgel regelmatig moet
worden onderhouden, schoongemaakt en gerepareerd,

Bent u geinteresseerd om eens een kijkje te komen nemen bij het monumentale kerkorgel op het oksaal van
onze kerk, mag u dit kenbaar maken door een mailtje aan
info@h-clemens.nl. Bij voldoende aanmeldingen zal er
dan informatie en een rondleiding gegeven worden op
een nader af te spreken tijdstip.
Zodra het orgel bespeelbaar wordt, zal de parochie erover worden geinformeerd.
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Colofon
Kapelaan Amal
adres pastorie

T 045 4051273
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg

Pastoor Geilen

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

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

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

T 405 1872
T 405 2012
T 405 2884

betalingen
kerkbijdrage

NL36 INGB 0001 0364 96
NL26 RABO 0124 1957 68
overige betalingen zoals
misintenties e.d.
NL91 RABO 0124 1030 30

Aan de ondernemende lezers
Heeft u als plaatselijke ondernemer interesse om
hierboven eenmalig een advertentie te plaatsen?
Stuur dan een berichtje naar
advertentie@h-clemens.nl .

en tot slot……maar belangrijk !

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

parochieblad Clemens-Klok
Redactie
Bezorgservice
Advertenties

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

overige

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok
(tijdvak van 9 juni 2018 - 6 juli 2018)
moeten kopij voor de redactie en advertenties uiterlijk op 22 mei 2018 via email worden
aangeleverd.
Misintenties moeten uiterlijk 29 mei 2018
worden doorgegeven!

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

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

