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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

8e jaargang nr. 6                                                                        9 juni 2018 - 6 juli 2018 

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

 

 - Afsluiting  Rozenkrans -  wegkruis  - 31 mei 

-  Verslag dodenherdening  bij het monument 

-  KiWoDi  - Johannes de Dooper - 23 juni 

 

 - Sacramentsprocessie 2018  -  10 juni 

-  Aansluitend  kopje koffie, fris en iets lekkers erbij 

-  Klinkend Perspektief   -   19 juni 

   De Paus wijst ons een weg 

Dat is de titel boven een stuk van onze diocesaan administrator mgr. Hub Schnackers in het webmagazine Clavis van ons bisdom. 
Dit kan wellicht gezien worden als een tegengeluid t.o.v. de mening van onze aartsbisschop mgr. Wim Eijck dat onze Paus de een-
heid van de kerk in gevaar brengt. Het gehele stuk zoals het in het webmagazine staat kunt u vinden op de website van onze paro-
chie via http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/ . 

Het stuk gaat over een pauselijk schrijven aan alle gelovigen met de titel “Gaudete et exsultate” (Verheugt u en jubelt).  

De Paus zegt dat heiligheid de roeping is van allen en iedereen. De Paus legt de roeping tot heiligheid uit, als een roeping op een 
specifieke manier: “Elk langs zijn weg”. Men moet dus niet ontmoedigd raken wanneer men voorbeelden van heiligheid ziet die 
ontoegankelijk lijken. Er zijn getuigen die nuttig zijn om ons aan te moedigen en te motiveren, maar niet om te kopiëren, want dat 
zou ons zelfs kunnen verwijderen van de unieke en specifieke weg die God voor ons wil. 

Paus Franciscus bezit de gave om een boodschap die ons als moeilijk in de oren klinkt, met eenvoudige woorden te verhelderen en 
toegankelijk te maken. Mgr. Schnackers geeft daar enkele voorbeelden van. 

Mensen in de buurt: De paus wijst ons erop, dat de Heilige Geest ook onopvallende ‘mensen in de buurt’ weet te bereiken. Het zijn 
de gewone ouders die met veel liefde hun kinderen opvoeden en zich daarvoor vele offers van liefde getroosten. Heiligen treffen 
we verder aan tussen de gewone mensen die integer en gewetensvol aan hun leven gestalte geven en hun werk doen. Ze zijn zich 
waarschijnlijk nergens van bewust. Ze willen gewoon hun plicht doen. 

Persoonlijk: Paus Franciscus wijst erop dat ieder dus zijn eigen, persoonlijke weg naar heiligheid heeft. Maar kenmerkend voor al-
len is toch dat ze hun christen-zijn serieus nemen en zich niet laten verleiden tot goedkope compromissen met gemakzucht en op-
pervlakkigheid. Jezus is voor hen de norm om aan hun leven vorm te geven. 

Barmhartigheid: Om te illustreren wat van een christen wordt verwacht, verwijst de paus naar de belangrijkste rede van Jezus aan 
het begin van zijn openbaar leven: de Bergrede met haar Zaligsprekingen (eenvoudig gezegd, richtlijnen van Jezus zelf om te komen 
tot een gelukkig leven). 

Humor: Het zou deze paus niet zijn, als hij ons niet op de waarde van de humor zou wijzen. We mogen niet op een krampachtige 
wijze christen zijn. We zouden daarentegen herkend moeten worden aan een basisvertrouwen in God. De paus wijst ons daarom 
op een aantal grappige heiligen, die met veel humor en gevoel voor betrekkelijkheid door het leven gingen. De gewone heilige is 
een gewone christen, die steeds behoefte heeft aan gebed, aan sacramenten, aan uitdagingen van caritas en ook aan herbronning. 
Jezus Christus is vertrekpunt. 

Onderscheiden samen met de heilige Geest: Christen-zijn heeft met de strijd tegen het kwaad te maken. In een ingewikkelde we-
reld moet hij/zij onderscheiden. ‘Onderzoekt onder leiding van de heilige Geest alles en behoudt het goede.’ Er is zoveel wat ons 
kan afleiden van wat een christen te doen staat.  Daarom moet de waakzaamheid een levenshouding zijn en verder moet er het 
verlangen zijn om het goede te doen. 

 

Paus Franciscus wijst ons een weg, hij bemoedigt ons om met gebed, overweging en onder leiding van de heilige Geest ons leven 
te laten lijken op het voorbeeld dat Jezus ons heeft gegeven.                                                                                           Kapelaan Amal 

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
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Parochieberichten  

Overleden  

 

 

 
Op 6 mei is op 85-jarige leeftijd in Valkenburg overleden 

Jeanne Boesten-Bemelmans. Jeanne woonde in zorgcen-

trum Panhuys. De uitvaart vanuit onze parochiekerk heeft 

op 12 mei plaatsgevonden, waarna crematie.  
 

Op 22 mei is op 77-jarige leeftijd in Maastricht overleden 

Niek Herveille. Niek woonde aan de Mesweg. De uitvaart 

vanuit onze parochiekerk heeft op 28 mei plaatsgevon-

den, waarna begrafenis op het kerkhof aan de Wis-

sengrachtweg.  

 

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 

Dromen van de vredesbijeenkomst 

Ik droom: 

 Dat kinderen vrij en vrolijk op de 

 hele wereld kunnen spelen,  

 zonder oorlog.  

Mijn droom is: 

 Een perfecte driehoek van 

 “Love”, “Peace” en “Joy”. 

Ik droom: 

Van een samenleving die omziet 

naar elkaar; een samenleving waarin niemand aan 

de kant staat of aan de kant gezet wordt, een sa-

menleving waarin kleuren het zonlicht opnemen 

en uitstralen. 

Gedoopt 

Op 22 april werd Quinn Kicken gedoopt. Quinn werd ge-

boren op 3 juli 2017. Hij is een zoon van Sharon Bex en 

Kenny Kicken. Zij wonen samen met zusje Senne aan de 

Sportparklaan. 

 

Huwelijk 

Op zaterdag 2 juni gaven Lydia Noteborn en Ralph de Vos 

elkaar, in onze kerk, hun Jawoord en sloten daarmee een 

kerkelijk huwelijk.  

Lydia en Ralph wonen in Schimmert. 

Voor alle vaders 

toen ik klein was 

wilde ik met je trouwen 

voetballen en hutten bouwen 

nu ben ik groot 

en bijna net zo stoer als jij 

hebben we ons eigen leven allebei 

maar papa 

weet dat ik van je hou 

en ik zal altijd een beetje blijven opkijken tegen jou 
 

   Bronvermelding : -dicht erbij- 

Grote schoonmaak van onze kerk  

Ook dit jaar heeft de grote schoonmaak in onze kerk 

weer vlak voor Pinksteren plaatsgevonden.  

Het was weer flink aanpoten. Enkele vaste meehelpers 

waren waarschijnlijk door omstandigheden verhinderd, 

we hopen dat ze de volgende keer weer van de partij 

zijn. Er waren ook een aantal nieuwe gezichten, heel erg 

fijn. 

Als u vóór kerstmis enkele uurtjes vrij heeft, denk er dan 

eens over na, om ook te komen helpen. De kerk is van 

ons allemaal, en het zou zonde zijn, als ze er verwaar-

loosd bij ligt. We willen iedereen van harte bedanken, 

die ook deze keer weer, onder leiding van mevr. Jeanne 

Knols, heeft meegeholpen om de klus te klaren. Het was 

weer erg gezellig. 

Ons Kerkbestuur 

mailto:info@h-clemens.nl
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Dodenherdenking 4 mei 

 

Woensdag 4 mei hebben wij weer een sfeervolle 

dodenherdenking mogen meemaken. 

Een groeiend aantal volwassenen en jeugdigen, 

waren naar het monument bij het Zusterklooster 

gekomen om onze oorlogsdoden en alle mensen 

die tot op de dag van vandaag door oorlogsgeweld 

om het leven zijn gekomen te herdenken. Langs 

deze weg willen wij iedereen bedanken, m.n.: 

- Alle aanwezigen, voor hun komst 

- De gemeente voor haar medewerking 

- De drumband voor de muzikale opluistering en het  

   inzetten van verkeersregelaars 

- Trompettist Aloïs Voncken voor het spelen van 

   “The Last Post” 

- Combo Koor MozaiK voor het verzorgen van het  

  geluid  

- Jan Kuipers voor de algehele organisatie 

- Buurtvereniging Het Goede Doel voor de bloemen 

- De Zusters Oblaten van de Assumptie voor hun 

  gastvrijheid. 

- Hub Hamers en Antoinette en Albert Limpens voor  

  het onderhoud van het monument. 

- Kapelaan Amal en wethouder Funs Pluijmaekers voor 

  de mooie woorden. 

Ons Kerkbestuur 

   

Kinderwoorddienst 23 juni 

Johannes de Doper is mijn naam en hoe heet jij? 

Wij vieren deze zondag de geboorte van Johannes de Doper 

ofwel Joan (Catalaans), Giovanni (Italiaans), John (Engels), Jo-

hann (Duits), Johan/John ( Nederlands) 

Wij hebben allemaal een naam gekregen toen we geboren wer-

den. Misschien heb je wel meer dan één naam gekregen van je 

ouders? Johannes zou eerst een andere naam hebben gekregen, 

wisten jullie dat? De naam Johannes betekent: “God is gena-

dig”. Deze naam kreeg hij van zijn ouders omdat zij God erg 

dankbaar waren voor het kind dat ze ontvangen hadden. 

En het werd ook nog een bijzonder kind, want hij was even oud 

als Jezus en deed ook bijzondere dingen. 

Willen jullie weten waarom de geboorte van Johannes de Doper 

speciaal in de kleur wit gevierd wordt in de kerk? 

Kom dan naar de Kinderwoorddienst op zaterdag 23 juni om 

19.00u. 

Misschien kom je dan ook erachter wat jouw naam betekent. En 

wanneer jouw naamdag is. 

Afsluiting Rozenkrans bidden bij het wegkruis  
 

Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar, op 31 mei, de ro-

zenkransmaand mei weer afgesloten met het bidden van 

de rozenkrans bij het wegkruis. 

Vorig jaar was kapelaan Amal in India, waardoor hij niet 

als afsluiting voor een door hem gemaakte indiase lekker-

nij kon zorgen. Nu was hij wel aanwezig en heeft hij weer 

voor iets lekkers gezorgd. 

Kapelaan Amal, bedankt daarvoor. Het wordt door de 

aanwezige “Rozenkransbidders” zeer gewaardeerd. 

Ons Kerkbestuur 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.babybytes.nl%2Fnamen%2Fjongens%2FJoan&data=02%7C01%7C%7C682f3c5eac184bcbcd4b08d5c185804c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636627701477101721&sdata=i%2F9L0VQ1ZoKUfMYEM0OtHoHoPyb5
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.babybytes.nl%2Fnamen%2Fjongens%2FJohann&data=02%7C01%7C%7C682f3c5eac184bcbcd4b08d5c185804c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636627701477257973&sdata=e61cZZTgZcGaITVLXe3%2Bx0ccuo
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Meer vrijwilligers in Heerlen nodig door  

groeiende behoefte aan een luisterend oor 
 

Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij Sensoor, de 

landelijke luisterlijn stijgt explosief: in maart 2.000 méér dan 

vorig jaar. Dit komt deels door de groeiende wachtlijsten in de 

GGZ. Maar er bellen ook steeds meer mensen die eenzaam zijn 

en een ‘praatje over de heg’ missen. Om het groeiende aantal 

mensen dat contact opneemt te woord te kunnen staan, zet 

Sensoor alle zeilen bij en leidt ze continu nieuwe vrijwilligers 

op.  

Er wordt nu vaker gebeld dan ooit. Afgelopen maart kreeg Sen-

soor bijvoorbeeld 2.000 telefoontjes méér dan in maart vorig 

jaar. Het aantal vrijwilligers stijgt echter niet snel genoeg om 

deze groei te kunnen opvangen. Vanaf nu starten iedere 

maand in het hele land trainingen om zoveel mogelijk vrijwil-

ligers op te leiden tot professioneel luisteraar. Kandidaten krij-

gen een training en draaien daarna per week een dienst en 

elke maand ook een nachtdienst. 

 

Écht iets betekenen 

“Ik heb juist voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat ik in een 

persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, iemand die met ons belt 

of chat door middel van een luisterend oor kan helpen. Door 

echte aandacht te geven en de juiste vragen te stellen, kan ik 

mensen op hun gemak stellen. Dan komen ze de dag net even 

wat beter door. Daarnaast is het heerlijk iets voor een ander te 

kunnen betekenen”, aldus Gerben, een van de vrijwilligers van 

Sensoor. Een andere vrijwilliger vult aan: ‘’ We bieden geen 

hulp, maar door alleen al te luisteren, kun je het verschil ma-

ken.” 

Extra trainers 

Er worden extra trainers ingezet om trainingen te geven en de 

groei van het aantal vrijwilligers op te vangen. Als vrijwilligers 

zich aanmelden, vindt er een intakegesprek plaats en wordt 

gekeken waar ruimte is om de training te volgen. Nieuw is de  

e-learning die gevolgd kan worden naast de praktijktraining. De 

training wordt door vrijwilligers als heel leerzaam ervaren. Ger-

ben: “Ik dacht altijd dat ik goed kon luisteren en goede vragen 

wist te stellen, maar in de training leerde ik pas écht wat aan-

dacht geven is. Ook privé en in mijn werk pluk ik daar nu de 

vruchten van”.  

Over Sensoor, de landelijke luisterlijn 

Sensoor is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die 

anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 26 locaties, waaronder 

in Heerlen, voeren zo’n 1.200 vrijwilligers dag en nacht ruim 

285.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-

mail. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door be-

roepskrachten. Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk kun-

nen zich melden via www.sensoor.nl. Sensoor wordt gefinan-

cierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. 

Woord van de redactie  

 

Het is weer examentijd. Talloze jongeren hebben de 

afgelopen tijd dagenlang in gymzalen en aula’s 

doorgebracht en met of zonder zenuwen op hun 

eindexamen zitten zwoegen.  

En dan ... letterlijk de vlag uit. Mét de boekentas 

er aan, een mooie Nederlandse traditie die ook iets 

zegt over de grote waarde die wij aan het examen 

toekennen. Het is een mijlpaal in een mensenleven, 

die gelukkig door zeer velen wordt bereikt. Een 

stap verder in je leven.  

 

We willen alle geslaagden alvast van harte felici-

teren en veel succes toewensen voor de toekomst 

De redactie 

SCOOTMOBIELERS van Groot Nuth, 

We gaan weer onze jaarlijkse recreatieve tocht organise-
ren nl. op 4 juli a.s.. Vertrek vanaf Sporthal Gitek in Nuth 
om 13.30 uur. We maken er weer een leuke, gezellige 
tocht van. U kunt zich nu al opgeven en informeren bij: 

Marijke Jakobs tel. 045-5243548 

Petra Ritzen      tel. 045-5243332 

http://www.sensoor.nl
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 9 juni: Vooravond  

10e Zondag door het Jaar B. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-

Lemmerling; Jan Schiffelers en Tineke Offermans; 

jaardienst Huub en Mia Austen-Haagmans; jaar-

dienst Jan Maes.  
 

Zondag 10 juni: 10e Zondag door het Jaar B / 

Processiezondag. 
09.30 uur: Opstellen en vertrek Sacraments- 

 processie  bij de  kerk. Hoogmis in de klooster

 tuin van het zusterklooster aan de Schoolstraat.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

ouders Janssen-Schrouff en zonen Wiel en Lei en 

dochter Mia; jaardienst ouders Muijs-Speessen en 

kinderen; levende en overleden bewoners van de 

buurt Raadhuisstraat; Hub Vaessen, Loeke Snijders

-Kerckhoffs en Wallie Stevens; jaardienst Jo Gijzen, 

jaardienst ouders Huijts-Ritzen, Math Huijts; jaar-

dienst ouders Starmans-Brouns en overleden fami-

lieleden; jaardienst Wiel en Tilla von Weersch-

Olislagers en schoondochter Igske von Weersch. 
 

Woensdag 13 juni:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers; 

jaardienst Zef Franssen. 
 

Zaterdag 16 juni: Vooravond 11e Zondag 

door het Jaar B. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Ouders van het echtpaar Huntjens-Lemmerling; 

jaardienst Sjeng Vankan; Frans Roebroek.  
 

Zondag 17 juni: 11e Zondag door het Jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

Alex Schiffelers. 
 

Woensdag 20 juni:  

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; overleden ouders Van Kempen-

Claessens en Lies van Kempen. 

Zaterdag 23 juni: Vooravond 12e Zondag 

door het Jaar B / Vooravond hoogfeest  

geboorte van de H. Johannes de Doper. 
19.00 uur: H. Mis met Kinderwoorddienst (Ki-Wo-Di)  

 en volkszang. 

Voor een mooie toekomst voor alle kinderen.  

 

Zondag 24 juni: 12e Zondag door het Jaar B / 

hoogfeest geboorte van de H. Johannes de 

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

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Jozef Huijts en Miny Huijts-Ruiters, 

jaardienst Maria Huijts. 
 

Woensdag 27 juni:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 30 juni: Vooravond  

13e Zondag door het Jaar B. 
13.00 uur: Huwelijksviering Faye Schmeitz en  

 Mark Frijsinger 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Voor de benoeming van een inspirerende bis-

schop in ons bisdom.  

 

Zondag 1 juli: 13e Zondag door het Jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Combo Koor MozaiK. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

Mia Merckx-Slangen; zielendienst Miny Brouns-

Hoeppener; jaardienst Felix Dolmans; jaardienst 

ouders Starmans-Ritzen. 

 

Woensdag 4 juli:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila Gie-

len en ouders; overledenen familie Van der 

Broeck; Thei Meijers. 

 

Vrijdag 6 juli: 

10.00 uur: Communie aan de zieken  

 door kapelaan Amal. 
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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. 9 juni  16.00 uur H. Mis opgeluisterd door het Koor 

  van ouderen Schimmert 

Za. 23 juni 16.00 uur H. Mis tevens herdenkingsdienst  

  voor de overleden medebewoners,  

  opgeluisterd door de Bongardzangers 

Za. 30 juni 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door de  

  Bongardzangers 

Za. 14 juli 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door   

  Laudate 

Parochiekalender  

Zo. 10 juni Sacramentsprocessie 

Vr.   6 juli Ziekencommunie 

Vr.   3 aug Ziekencommunie 

Zo. 15 juli t/m 26 augustus Vakantiekoor 

Zo. 12 aug St. Rochusmarkt 

Di.  18 sept   Vredesbijeenkomst 

Kinderwoorddiensten 
 

Za. 23 juni  19.00 uur Ki-Wo-Di  

Za. 7 juli 19.00 uur Ki-Wo-Di 

 Dag van de vluchteling 
 
Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Inter-

nationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan 

aandacht voor het lot van vluchtelingen. 

In 1951 is door de Verenigde Naties het Vluchtelingen-

verdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van 

artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens, waarin staat dat ‘een ieder het recht 

heeft asiel te zoeken en dat te genieten’. 

De Wereldvluchtelingendag is een speciale herden-

kingsdag die jaarlijks gevierd wordt op 20 juni. De dag 

werd in 2000 ingesteld via een speciale resolutie door 

de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om 

begrip voor vluchtelingen aan te kaarten en hun bijdra-

gen aan de vrede te vieren. Wereldvluchtelingendag 

wordt in meer dan honderd landen gevierd, vaak geor-

ganiseerd door de nationale afdeling van de Hoge Com-

missaris voor de Vluchtelingen. 

 

 

Zelden of nooit waren er zo veel mensen op de vlucht 

als de laatste decennia. Ook in veel kerken werd op 

verschillende manieren aandacht gegeven en zorg be-

steedt aan deze hartverscheurende problematiek, van 

collecte tot kerkasiel. 

De RK kerk heeft in Paus Franciscus een zeer warm 

pleitbezorger van aandacht voor vluchtelingen, niet 

alleen de zeevaarders die vanuit Noord-Afrika op de 

Italiaanse kust weten te landen, maar ook de talloze 

ontheemden in de landen die hij bezoekt krijgen een 

vaak persoonlijk blijk van zijn barmhartigheid. 
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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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Aan superelastiek 
 

Bewondering maakt dapper. 

Op de kermis stond een hele hoge toren met dui-

zend gekleurde lichtjes en twee enorme elastieken. 

Daaraan hing een klein huisje en daar kon je in. Dan 

werd je omhoog getakeld en even later hing je te 

bungelen en te zwaaien door de lucht. Martin keek 

er met eerbied naar. Terwijl Martin stond te dro-

men was Bjorn naast hem komen staan. Bjorn was 

een jaar ouder en een kop groter. ’Zo kleintje’, zei 

Bjorn ‘durf je daarin?’ Martin zei bijna automatisch 

’Best wel.’ ’Ga je mee?’, vroeg Bjorn. Daar had Mar-

tin niet op gerekend. ‘Nee, uh,  ik vind het veel te 

duur. Zo veel euro heb ik niet. ’ ‘Dan trakteer ik!’ 

riep Bjorn. Martin dacht gauw na. Misschien blufte 

Bjorn. Misschien durfde hij zelf ook niet. ‘Nou weet 

je, ik heb buikpijn vandaag. Ik heb al twee keer 

overgegeven. Dat moet me daar boven in de lucht 

niet gebeuren.’ Bjorn liep verder: ‘Je durft niet!’ Dat 

was geen succes. 

Martin zag Brenda staan. Brenda was zijn jongere 

zusje. ‘Mooi hè?’ zei hij tegen haar. ‘Zou ik dat dur-

ven?’, vroeg Brenda een beetje onzeker aan Martin. 

‘Och, ’zei Martin, ‘dat elastiek is heel erg dik. Dat is 

superelastiek. Daar hebben ze wel duizend keer met  

honderd kilo aan getrokken.’ ‘Maar het gaat zo 

hard!’ Martin sloeg een arm om Brenda ’s schouder. 

‘Zullen we samen gaan? ’ Martin schrok erg van zijn 

eigen woorden. Waarom durfde hij met bange Bren-

da wel en met stoere Bjorn niet? Misschien werd hij 

dapper van de kleine Brenda die zo naar hem op-

keek. Tot zijn opluchting zei Brenda: ‘Een andere 

keer. Doei!’ 

Bron: ‘Een woord teveel.’  Harrie Brouwers  

 

 

 

 

 

Examenstress 
 

Je zou het op dit moment niet durven denken maar…   
er bestaan nog dingen die belangrijker zijn dan de  
examens, waarvoor je niet kunt studeren maar die je 
geluk wel sterk bepalen. 
 

je 'thuis' mogen voelen bij vrienden 
je plaats aan tafel thuis 

tranen van spijt 
iemand die kan zwijgen 

mildheid na schuld 
stilte om jezelf terug te vinden 

moed na nuchtere ontgoocheling 
eenvoud in succes 

iemand die ziet dat er wat met je scheelt 
de kracht om elke dag te herbeginnen 

enthousiasme zonder berekening 
een glimlach dwars door alles heen 

weten dat men je verwacht met open armen 
het gevoel dat je gewaardeerd wordt 

humor en levenskunst 
het gevoel dat je echt meetelt thuis,  

op school, op je werk 
tranen van vreugde 

een schouder om uit te huilen 
geborgenheid en veiligheid bij iemand die kan zwijgen 

genieten van de stilte en de natuur 
stille aanwezigheid bij verdriet 

de steun van iemand die je neemt zoals je bent 
je thuis voelen bij een ander 

iemand die zegt: ik heb je nodig 
de ontroerende trouw van een hond 

het enthousiasme van iemand die (nog) idealen heeft  
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Proficiat Sanne Peerlings 

met het behalen van je RIJBEWIJS 

bij 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

 

Bedankt allemaal!  
   

Hartelijk dank voor alle gelukwensen,  
in welke vorm dan ook,  

ter gelegenheid van mijn 90ste verjaardag. 
Het was een onvergetelijke dag! 

  

Lies Limpens-Frissen 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

    

Op 1 juni start voorverkoop  

“De Tent Sjteit” kaarten 2018. 

De lente is er weer volop, de vogels fluiten, het gras van 

de wei is groen dus komt De Tent Sjteit in Arensgenhout 

er weer aan. 

Ook dit jaar weer met een topprogramma. Op vrijdag-

avond 3 augustus  "Friday Tent’s Night"! Met optredens 

van Twenty 4 Seven, Dune en dj Kicken. Entree in de 

voorverkoop € 10,00. 

Zaterdagavond 4 augustus, is na het mega succes van 

vorig jaar, wederom geboekt, de “Proost-Band”. Nu zelfs 

met een spectaculaire ledwallshow. Entree in de voor-

verkoop € 8,00. 

Op zondag 5 augustus zorgt natuurlijk heel Limburg 

weer dat men van de partij is in Arensgenhout. Want 

dan ist es wieder “Hossa am Sonntag”. Met dit jaar op de 

bühne, Die Goldrieder uit Oostenrijk, dan Dé band van 

het Oktoberfest uit München “Münchner Zwietracht”, 

enkele jaren geleden in Arensgenhout al een grote knal-

ler, verder Dj Dirndl en natuurlijk onze eigen huisband 

“Wir Sind Spitze!”. Entree in de voorverkoop € 7,50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Münchner Zwietracht 

Vanaf 1 juni kun je op de site www.detentsjteit.nl de 

online kaarten kopen zodat je niks van dit echte Lim-

burgse tentspektakel hoeft te missen. De hardcopy kaar-

ten zijn vanaf 1 juni verkrijgbaar bij Lukoil Tankstation 

Emmaberg. De passe-partout kaart voor 3 avonden fun 

is bij beiden ook te koop voor de prijs van € 22,50. 

Wees dus op tijd voor je kaarten want vol is echt vol! 

Voor meer informatie kun je kijken op 

 www.detentsjteit.nl of de facebookpagina van  

De Tent Sjteit. Biste auch weer d’r bie! 

Drumband St. Rochus aanwezig bij  

grote Euregioparade in Venray 

 

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en de 

Vlamo organiseren voor de 7e keer op rij de Euregiopara-

de. Dit grote muzikaal evenement vindt plaats op zondag 

24 juni en zal plaatsvinden in de straten en op de pleinen 

van Venray. Deelnemende korpsen komen uit Neder-

lands/Belgisch Limburg, Nord-Rhein Westfalen Duitsland 

en uit de Ost-Kantons België. 

Ook vinden er op een 8-tal pleinen concerten plaats van 

drumbands, ritmische-melodische percussie ensembles, 

maj./twirl groepen, evenals harmonieën, fanfares, brass-

bands, accordeons en schutterijen. 

Dit evenement trekt ruim 20.000 bezoekers en is een lust 

voor oog en oor. Ook Drumband St. Rochus uit Hulsberg 

zal hierbij aanwezig zijn en neemt deel aan de grote 

streetparade die in de middaguren door Venray trekt.  

 

St. Rochusmarkt 

Op zondag 12 augustus 2018 vindt de jaarlijkse St. Ro-

chusmarkt in Hulsberg plaats, één van de gezelligste 

(rommel)markten van Zuid Limburg!  

Heerlijk slenteren, mensen ontmoeten, koopjesjagen en 

eten & drinken. Volop entertainment voor jong en oud! 
  

Word jij ook standhouder? Er zijn nog plaatsen beschik-

baar. 

Er zijn zowel stands als grondplaatsen te huur. Een kraam 

huur je al voor slechts €20,-. Meerdere kramen huren = 

prijsvoordeel! 
  

Voor meer informatie en om je in te schrijven, bel naar 06

-10226771 of ga naar:  

http://hulsberger.nl/buurtvereniging-…/st-rochus-markt-

2018/ 

Fanfare St. Caecilia 

Wij willen graag enkele data onder jullie aan dacht 
brengen: 

1 juli Concert tijdens de straatkermis in Aalbeek 

 Aanvang ca. 12.30 uur 

8 juli Pleintjesconcert “In de Wiesj” mmv Willem 
 Claessens 

 Aanvang 15.00 uur 

http://www.detentsjteit.nl
http://www.detentsjteit.nl
tel:0610226771
tel:0610226771
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Fhulsberger.nl%2Fbuurtvereniging-%E2%80%A6%2Fst-rochus-markt-2018%2F&data=02%7C01%7C%7C1a54187fd0984a3cadf208d5b97d811a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636618871047296920&sdata=ntRyMBz
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Fhulsberger.nl%2Fbuurtvereniging-%E2%80%A6%2Fst-rochus-markt-2018%2F&data=02%7C01%7C%7C1a54187fd0984a3cadf208d5b97d811a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636618871047296920&sdata=ntRyMBz
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 Sacramentsprocessie 2018  

„via de buurt Sportpark“ 

 
Op zondag 10 juni a.s. houden wij Sacramentsprocessie 
en ‘bronken’ (pronken) met vreugde dat Jezus mens ge-
worden is onder ons mensen en wil leven in onze harten. 
Samen met onze fanfares, de drumband en onze zangko-
ren, met misdienaars en kerkbestuur, hemeldragers en 
veel kinderen als engelen en ‘bengelen’ gekleed en uiter-
aard met hopelijk veel overige parochianen wordt Onze 
Lieve Heer in de monstrans ‘onder de hemel’ door ons 
dorp gedragen.  
 
De Sacramentsprocessie trekt via de Kerkstraat en de 
buurt Sportpark naar de tuin van het klooster Regina Pa-
cis aan de Schoolstraat. Na de Eucharistieviering, als open
-lucht-viering aldaar, keren we via de Kerkstraat terug 
naar onze Clemens-Kerk voor de slotmanifestatie.  
 
De route van de Sacramentsprocessie verloopt als volgt:  

Om 9.30 uur – bij goed weer – opstelling 
om 9.45 uur vertrek vanaf de kerk 

 

 
 

* let op: KAMERSCHIETEN 
met name ter informatie voor de plaatselijke bewoners, 

oudere mensen en jonge kinderen 
 
 

Kerkstraat 
St. Clemensstraat 

Schoolstraat 
Panhuysweg 
Birkveldweg 

Zorgcentrum Panhuys 
Wijnandsraderweg 

Aalbekerweg 
Gouverneur Houbenstraat * 

RUSTALTAAR * 
Sportparklaan 

Mesweg  
Aalbekerweg 
Schoolstraat 

Kloostertuin van het klooster Regina Pacis 
EUCHARISTIEVIERING * 

Kloosterlaan 
Kerkstraat * 

KERK, 
 
 

alwaar de zegen en de slotmanifestatie „U zij de glorie“ 
door de gezamenlijke koren en muziekgezelschappen. 
 

De opstelling bij de processie is als volgt: 
 

Kruis en misdienaars 
Drumband St. Rochus 

Processiegroepen / basisschool 
Vrouwenbeweging Zij Actief 

Eerw. Zusters Oblaten 
KBO Hulsberg 

Fanfare St. Clemens 
Communicanten 

Zangkoor Laudate 
Combo Koor MozaiK 

Gemengd Koor St. Caecilia 
Mariabeeld 

Misdienaars en acolieten 
Flambouwdragers 

Hemeldragers - Allerheiligste 
Priester 

Gemeentebestuur 
Fanfare St. Caecilia 

Overige deelnemers / Parochianen 
 
De zang tijdens de eucharistieviering wordt verzorgd door 
de koren. Tijdens de Eucharistieviering musiceert de 
Drumband St. Rochus na het Gloria, de Fanfare St. Caecilia 
na het klaar maken van de tafel en de Fanfare St. Clemens 
tijdens de communie. Het slotlied „Aan u, o koning der 
eeuwen, aan u blijft de zegekroon“ wordt verzorgd door 
de gezamenlijke koren en muziekgezelschappen. 
 

 
 
Medewerking en versiering wordt verzorgd door de buurt-
vereniging Het Goede Doel, alsmede de buurt Sportpark. 
 
U allen bent van harte uitgenodigd om ook deze keer 
weer aan onze Sacraments-processie vorm te geven door 
samen met elkaar al biddend en zingend deel te nemen.  
 
 
het Processiecomité 
processie@h-clemens.nl   

mailto:processie@h-clemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws Belangrijke processie-informatie 
 
Voor een goed verloop van de voorbereiding en de acti-
viteiten rondom de Sacraments-processie op zondag 10 
juni 2018 willen we u nog wijzen op een aantal aspec-
ten: 
Graag vragen wij u om zelf voldoende aandacht te geven 
aan de weersomstandigheden. Bij twijfel zullen wij - 
voor zover nodig - in de vroege ochtend van die zondag 
per mail aan de groepen kenbaar maken of er afgewe-
ken moet worden van de planning. 
 
Tijdens de processie zal er ook het traditionele kamer-
schieten plaatsvinden bij: 
- de binnenkomst buurt Sportpark 
- de zegen bij rustaltaar 
- de consecratie tijdens de open-lucht-viering,  
- de zegen ter plaatse 
- de terugkeer onder de bogen in de Kerkstraat vóór de 
kerk  
 
Wij verzoeken met name de plaatselijke bewoners rond-
om Sportpark en klooster, de oudere medemens alsme-
de ouders van jonge kinderen hiermee voldoende reke-
ning te houden.  
Voor de goede orde wijzen wij de plaatselijke bewoners 
en de weggebruikers in ons dorp erop, dat een aantal 
wegafzettingen noodzakelijk zal zijn voor een goed en 
veilig verloop van de Sacramentsprocessie. Wij vragen 
alle betrokkenen om wederzijds begrip.  
 
Tenslotte spreken wij de wens uit, dat ook deze Sacra-
mentsprocessie ons nader tot elkaar brengt. 
 
het Processiecomité 
processie@h-clemens.nl   

 

Aansluitend aan de Processie  

Nadat we de processie hebben afgesloten met het zin-
gen van het Tantum Ergo, de zegen met het Allerheilig-
ste en onze inmiddels traditionele en grandioze slot-
manifestatie, willen wij alle aanwezigen, net als vorig 
jaar, weer uitnodigen om samen een kopje koffie of 
een glaasje fris (met iets lekkers) te drinken.  

Dit, om zo op een informele manier deze voor ons dorp 
zo belangrijke “geloofsbelijdenis” af te sluiten.  

Om even na te praten over wat ons bindt, wat een 
dorp tot ons dorp maakt en hoe onze processie daar-
aan bijdraagt.  

Bij goed weer zal dit vóór onze kerk plaatsvinden, bij 
slecht weer in onze kerk.  

Allen van harte uitgenodigd.  

Ons kerkbestuur  

Klinkend Perspectief in Hulsberg – eindpresentatie 

De leerlingen van combinatiegroep 4/5 en groep 5 heb-
ben het hele jaar door spelenderwijs kennis gemaakt 
met verschillende muziekstijlen en instrumenten in het 
kader van het project 'Klinkend Perspectief'. Voor het 4e 
jaar op rij wordt dit project georganiseerd op initiatief 
van Kon. Fanfare St. Caecilia, Fanfare St. Clemens 
en  Drumband St. Rochus in nauwe samenwerking met 
de basisschool Hulsberg en Stichting Muziekschool Park-
stad (SMK).  

Op dinsdag 19 juni is het dan zover en laten de leer-
lingen samen met een jeugdorkest bestaande uit leden 
van de 3 verenigingen zien en horen wat ze allemaal ge-
leerd hebben in een eindconcert.  

Heeft u interesse? Kom dan gerust kijken en luisteren op 
Camping ‘t Hemelke om 19.00 uur.  

Fanfare St. Clemens 

Wij willen graag enkele data onder jullie aandacht bren-
gen: 

1 juli Concert tijdens de straatkermis in Aalbeek 

 Aanvang ca. 14.00 uur 

De fanfare zal onder leiding van Rob van der Zee een 
afwisselend repertoire ten gehore brengen. Dit concert 
zal een voorproefje zijn van het ‘ Petit Paris’ concert op 
zaterdag 7 juli. 

7 juli Petit Paris 

    Aanvang 20.00 uur 

Zaterdagavond 7 juli a.s. zal de prachtige tuin van de 
Familie Lipsch aan de Kleingenhoutersteeg in Arensgen-
hout omgetoverd worden tot een ware Franse ‘jardin’. 
Deze mooie plek zal dan namelijk als decor dienen voor 
het ‘Petit Paris’ concert van Fanfare St. Clemens uit 
Arensgenhout. De fanfare zal u onder leiding van diri-
gent Rob van der Zee meenemen in de Franse cultuur 
met muziek van Les Miserables tot Jacques Brel. En van 
een prachtige ouverture tot muziek uit de jaren ’70 van 
Les Poppys. Naast de fanfare zal zangeres Dyanne Sleij-
pen enkele Franse chansons ten gehore brengen. Het 
belooft een schitterende avond te worden waarin de 
Franse cultuur centraal staat. Het concert begint om 
20.00 uur en binnenkort zal de voorverkoop starten, 
meer info hierover wordt bekend gemaakt via onze 
Facebook pagina https://www.facebook.com/
fanfarestclemens/ en onze website. 

mailto:processie@h-clemens.nl
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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 7 juli 2018  -  6  augustus 2018)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  19 juni 2018 via email worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk 26 juni 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

