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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

8e jaargang nr. 7                                                                        7 juli 2018 - 3 aug 2018 

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

-  Pauselijke onderscheiding 

-  Bedevaart Sittard – Kevelaer (10 sept) 

-  Verslag sacramentsprocessie 2018 

-  De Paradox van ons geloof 

-  Oproep vrijwilligers Sensoor 

-  Vredesbijeenkomst  

   In de storm schuilt een nieuw begin 
 

Er zijn vele soorten stormen: stormen waarbij we onze spullen die buiten staan naar binnen halen of veranke-
ren, en waarbij we thuis angstig wachten tot onze gelief-
den en huisgenoten veilig en wel thuis zijn. Maar ook in 
ons leven kunnen stormen woeden. Ze doen ons be-
seffen dat het leven allesbehalve maakbaar is. Waar 
houd je je dan aan vast?  
De leerlingen van Jezus belanden op een nacht in een 
dergelijke zware storm. Alles wordt heen en weer ge-
schud, de boot loopt vol met water door de hoge golven 
die over de rand slaan. En Jezus ligt op de achtersteven 
gewoon te slapen. 
Als alles zijn vertrouwde gang gaat, bevinden we ons in 
kalm en rustig vaarwater. We doen de dingen die we ge-
woon zijn te doen. We deinen als het ware mee met de 
golfslag van het leven. Natuurlijk hebben we zorgen, zor-
gen om de kleinere dingen. En ook zijn er regelmatig ver-
anderingen in ons leven, maar vaak niet zo groot dat we 
erdoor van slag raken of het roer definitief om moeten 
gooien. In zo’n periode wijst niets op de storm die wel-

licht op komst is. En dat is soms maar goed ook. Zo ongeveer stonden de leerlingen van Jezus in het leven, vol 
vertrouwen waren ze in de boot gestapt, onwetend van wat hun te wachten stond.  
Daarin lijken ze precies op ons. Ook wij weten niet 
wat ons in het leven te wachten staat. Nieuwe vragen 
stellen we pas als onze situatie zich drastisch wijzigt 
en ons oude leven ten onder dreigt te gaan.  
Dan komt het aan op geloof en vertrouwen. Hoe vaak 
vragen mensen zich niet af waar God is terwijl alles 
om hen heen lijkt in te storten? Maar Jezus is er ge-
woon en brengt de storm tot bedaren als we Hem 
maar aanspreken. Dan schuilt in de storm vaak een 
nieuw begin. 
 
Pastoor Jan Geilen 
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Parochieberichten  

 

 

 Dromen van de vredesbijeenkomst 

Ik droom 

Dat wij voor de toekomst een bloei-
ende geloofsgemeenschap worden/
blijven, 
samen met onze buurparochies. 

Ik droom 

Van een betere wereld zonder oor-

log en geweld, en met meer ver-

draagzaamheid onder de mensen. 

Ik droom 

Dat Zijn Droom uitkomt, een droom van vrede, barm-

hartigheid, naastenliefde, zorgen voor elkaar; en dit 

alles door ons allemaal, want wij zijn Zijn handen. 

 

Dit zijn de laatste dromen uit de vredesbijeenkomst van 

vorig jaar. Straks in september zal er weer een nieuwe 

vredesbijeenkomst in de kerk zijn, met medewerking van 

Combo Koor MozaiK. Zie ook blz 4. 

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. 

Op zaterdag 30 juni gaven Faye Schmeitz en Mark Frijsin-

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

een kerkelijk huwelijk.  

Faye en Mark wonen in de Irenestraat. 

 

Wij willen beide bruidsparen namens onze parochie,  

onder Gods zegen alle goeds toewensen. 

Gelegenheidskoor/Vakantiekoor 
 

De vakantieperiode breekt weer aan. Zoals al vele jaren 

gebruikelijk, worden dan de H. Missen, op zondag om 

11.00 uur, opgeluisterd door ons Gelegenheidskoor c.q. 

Vakantiekoor. Iedereen is van harte uitgenodigd om dan 

met zijn of haar stem dit koor te komen versterken. Gere-

peteerd wordt om 10.30 uur. De data zijn van 15 juli t/m 

26 augustus. 

Bijkomend voordeel, zingen is dubbel bidden. 

 

 

Hulsbergse Kunst tijdens  

de Sint Rochusmarkt 
 

Op 12 augustus zal de gebruikelijke Sint Rochusmarkt 

zijn in ons dorp. Het zal weer een gezellige drukte wor-

den rondom onze kerk, en hopelijk ook in de kerk. Een 

paar Hulsbergse kunstenaars hebben te kennen gege-

ven dat zij iets van hun werk in de kerk willen expose-

ren, maar misschien zijn er meer kunstenaars uit ons 

dorp die eraan mee willen doen. Bij deze bent u van 

harte uitgenodigd om u hiervoor op te geven:  

06-33586052 (Léon Bertram) of 045-4051935 (Peter 

Dekkers). Het kan natuurlijk ook via het mailadres van 

de parochie, info@h-clemens.nl . 

mailto:info@h-clemens.nl
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KiWoDi 7 juli 

Thema: Ga jij naar de kerk? Jij bent Gek! 

Wie van jullie heeft die uitspraak al eens gehoord of per-

soonlijk meegemaakt?  Dat mensen om je heen, een 

goede vriend, of zelfs familie niet begrijpt dat jij naar de 

kerk gaat. Juist in de familie en bij goede vrienden is het 

moeilijk om over je geloof in Jezus en Zijn Boodschap te 

vertellen. En dan denken ze ook nog vaak dat je een hei-

lig boontje bent en nooit iets verkeerd doet! Dacht het 

niet hé… 

Op 7 juli is er weer een kinderwoorddienst en dan gaan 

we het hierover hebben. 

Want Jezus overkwam hetzelfde. Hij helpt ons om een 

antwoordt te geven op zulke moeilijke vragen. 

Hij is er voor jou, maar ook voor die ander die niet naar 

de kerk gaat. 

(Genomen uit Marcus 6, vers 6: Jezus stond verwonderd over 
hun ongeloof) 

Vredesbijeenkomst 
 

Op dinsdag 18 september, aanvang 19.30 uur, organise-

ren wij in onze kerk, net als vorig jaar, weer een bijeen-

komst in het kader van de Vredesweek. Dit jaar wordt 

het een bijeenkomst waar we samen met u en met ons 

Combo Koor MozaiK invulling aan gaan geven. Na de 

bijeenkomst willen we u graag een kop koffie, thee of 

fris en iets lekkers aanbieden en u de gelegenheid geven 

nog even gezellig na te praten! Reserveer de datum dus 

alvast in uw agenda! 

Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice 
voor mevr. Lies Limpens-Frissen 

 
Zondag 1 juli werd in onze parochiekerk na de zondagse 

H. Mis waarin onze oud-pastoor pater van den Beuken 

voorging, door kapelaan Amal een pauselijke onder-

scheiding uitgereikt aan mevr. Lies Limpens-Frissen (90 

jaar). 

 

Mevr. Limpens kreeg deze onderscheiding voor haar 

vele werk binnen onze parochie-gemeenschap, zowel 

kerkelijk als daarbuiten. 

 

Op haar “Curriculum Vitae” staan o.a. de volgende acti-

viteiten:  

In onze parochiekerk lectrice tijdens de diensten door 

de week. 

In zorgcentrum Panhuys méér dan 25 jaar lid van het 

pastoraal team, lectrice en koster. 

In het Hulsbergse verenigingsleven nog altijd actief lid 

van het dames comité van fanfare St. Caecilia,  lid van 

de vrouwenbond, actief lid en voormalig bestuurslid 

van zwemclub HZV 1972 en voormalig lid van het Oran-

jecomité. 

Dit alles naast haar nog altijd actieve werk voor haar 

gezin. Mevrouw Lies Limpens-Frissen mag, qua zorg-

zaamheid en plichtsbesef, gezien worden als een voor-

beeld voor ons allemaal. Zij brengt nog dagelijks Zijn 

Boodschap aan ons in praktijk. 

Mevr. Limpens, namens onze hele parochiegemeen-

schap van harte proficiat met deze blijk van waardering 

van onze paus Franciscus. 

Ons kerkbestuur 

 

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 

mailto:info@h-clemens.nl
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Vrijwilligers van Sensoor Heerlen roepen  
Nederlanders op om echt te luiseren 

 
Campagne Nederland Geef Gehoor! gestart in Heerlen  

Vanaf 1 juni  is de campagne Nederland Geef Gehoor! 
gestart, waaronder in Heerlen. Nederlanders lijken 
steeds slechter naar elkaar te luisteren. Het aantal men-
sen dat een luisterend oor zoekt bij Sensoor, de landelij-
ke luisterlijn, stijgt flink.  

Er bellen en chatten steeds meer mensen die eenzaam 
zijn omdat ze zich niet gehoord en begrepen voelen. 
Sensoor en haar 1200 vrijwilligers, vraagt aandacht voor 
de waarde van écht luisteren naar elkaar.  
Een luisterend oor kan eenzaamheid verzachten en 
soms zelfs voorkomen.    
 

Onder ouderen is het probleem eenzaamheid zichtbaar 
groot. Onder jongeren is het een verborgen probleem dat 
door social media en prestatiedruk alleen maar toe-
neemt.  
Een pijnlijk contrast: jongeren en jongvolwassenen zitten 
vele uren per dag op hun telefoon, veel eenzame oude-
ren zitten te wachten op een luisterend oor.  
Daarom werd op 1 juni a.s. een voorlichtings- en wer-
vingscampagne gestart om beter te leren luisteren. Sen-
soor roept heel Nederland op om te helpen en het ge-
sprek aan te gaan met mensen die dit nodig hebben: Ne-
derland geef gehoor! Voor iedereen die gehoor wil geven 
is de Landelijke Spoedcursus Luisteren ontwikkeld waarin 
je ontdekt welk luistertalent je hebt. Deze spoedcursus is 
vanaf 31 mei te vinden via www.spoedcursusluisteren.nl.  
Daarnaast worden handzame tips geboden over hoe je 
vervolgens aan de slag kunt gaan om een betere luis-
teraar te worden. 

Over Sensoor 

Sensoor, de landelijke luisterlijn, biedt mensen dag en 
nacht een luisterend oor in een gelijkwaardig gesprek. 
Hierdoor worden mensen in staat gesteld om zorgen, pijn 
en verdriet het hoofd te bieden. Echt luisteren naar el-
kaar, met aandacht en zonder oordeel, zou vanzelfspre-
kend moeten zijn in onze samenleving. 

Sensoor is al bijna 60 jaar de grootste organisatie in Ne-
derland die anonieme hulp biedt via telefoon, chat en e-
mail. Vanuit 26 vestigingen door het hele land voeren 
zo’n 1200 vrijwilligers dag en nacht jaarlijks 285.000 ge-
sprekken. Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid 
door beroepskrachten.  

Kijk voor meer informatie op www.sensoor.nl 

Voor meer informatie en/of vragen, neem contact met 
ons op. 
Sensoor, de landelijke luisterlijn 
Janine Dassen  E-mail  j.dassen@sensoor.nl 
Telefoonnummer  045 - 5719166 

In Memoriam Nico Kissels. 

Op  dinsdagavond 26 juni j.l. bereikte ons het droeve 

nieuws dat Nico Kissels die ochtend plotseling overleden 

was. Naast medeparochiaan was Nico al vanaf de start 

van de Clemens-klok actief betrokken bij ons parochieblad. 

Eerst als bezorger en het rondbrengen bij de bezorgers en 

toen zijn gezondheid dit niet meer toe liet, zorgde hij er-

voor dat de Clemens-klok bij de bezorgers afgeleverd werd. 

Hij deed dit op  zijn eigen manier, had zijn eigen 

“routeschema” en hield goed in de gaten wie van de bezor-

gers wel of niet aanwezig was. We kregen dan een tele-

foontje van hem, waarin hij aangaf wat er niet klopte of 

wie er niet aanwezig was. 

In het begin haalde Nico de blaadjes bij de drukker in 

Landgraaf op, omdat dit op de route vanaf zijn werk naar 

huis lag. Later werden de blaadjes bij hem thuis bezorgd. 

Hij zorgde ervoor dat er plastic boxen bij de bezorgers 

kwamen te staan, zodat hij daarin de blaadjes kon depo-

neren, ongeacht de weersomstandigheden of het feit dat 

iemand wel of niet thuis was. 

Wij hebben Nico gekend als een fijne man, een man van 

weinig woorden, maar met een grote toewijding voor zijn 

gezin, de mensen om hem heen en datgene waar hij mee 

bezig was. 

Wij wensen zijn vrouw Marlies en zijn kinderen veel 

sterkte om dit grote verlies te dragen. 

Nico, bedankt voor alles wat je voor ons betekend hebt. 

We zullen je missen! 

Redaktieteam Clemens-klok 

 

Zomeravond 
 

De takken van de bomen  

dansen in een groen ballet; 

de ondergaande zon heeft er een spotlight op gezet. 

De avondlucht is van een vreemd, doorschijnend blauw, 

een witte windveer waaiert uit, verdwijnt al gauw. 

de witte floxen in de tuin zijn één groot bruidsboeket, 

een zwaluw scheert voorbij, gekleed in zwart jacquet. 

Het pluisje van een paardenbloem daalt zachtjes neer; 

de avond is zo vredig; niets verlang ik meer. 

Maar deze stilte, deze schoonheid duren maar zo kort, 

ik sluit ze in mijn hart;  

bewaar ze voor als ’t donker wordt. 
 

Nel Benschop                     Uit: Verzamelde gedichten 

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

Zaterdag 7 juli: Vooravond  

14e Zondag door het Jaar B. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Zielendienst Tonny Dautzenberg-Schillings; 

jaardienst ouders Veldman-van den Bosch; 

jaardienst ouders Wolfs-Wolfs.  
 

Zondag 8 juli: 14e Zondag door het Jaar B. 
 

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

Voor de parochie en tot intentie van de zie-

ken; 3e  jaardienst Guus Gardeniers; Hub  

Geurten (vanwege verjaardag); jaardienst  

Maria Meurs-Kerckhoffs en kleindochter  

Merel; jaardienst Elly Wintjens-Debije, broer 

Paul en wederzijdse ouders. 
 

Woensdag 11 juli:  
 

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. 
 

Zaterdag 14 juli: Vooravond  

15e Zondag door het Jaar B. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jaardienst Jozef Bemelmans en Caroliene 

Wouters; Els Ackermans-Mommers.  
 

Zondag 15 juli: 15e Zondag door het Jaar B. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-

ken; jaardienst Suus van Wersch-Hartgers. 
 

Woensdag 18 juli:  
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; ouders 

Rouwet-Limpens (vanwege trouwdag en  

verjaardag vader); ouders Frissen-Haagmans 

en familie; Thei Meijers. 

Zaterdag 21 juli: Vooravond  

16e Zondag door het Jaar B. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

1e Jaardienst Gerrit Neven; Frans Roebroek.  
 

Zondag 22 juli: 16e Zondag door het Jaar B. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken. 
 

Woensdag 23 juli:  
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; jaar-

dienst Anna Beugels (vanwege naamfeest); 

Thei Meijers. 
 

Zaterdag 28 juli: Vooravond  

17e Zondag door het Jaar B. 
 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Voor een menswaardig bestaan voor alle 

mensen op deze wereld.  
 

Zondag 29 juli: 17e Zondag door het Jaar B. 
 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken. 

12.30 uur: Doopviering Sid van den Berg. 
 

Woensdag 1 augustus:  
 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; overle-

den echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen 

en ouders; jaardienst Frans Lemmens; Hub 

Ritzen; Thei Meijers, ouders Veldman-van den 

Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen;  

familie Rouvroye-Neven en dochter José. 
 

Vrijdag 3 augustus:  
 

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. 14 juli 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door Laudate 

Za.   4 aug 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door de  

  Bongardzangers 

Parochiekalender  

Zo.  15 juli t/m 26 aug  Gelegenheids-/Vakantiekoor 

Vr.   3 aug   Ziekencommunie 

Zo. 12 aug   St. Rochusmarkt 

Di.  18 sept   Vredesbijeenkomst 

Kinderwoorddiensten 
 

Za. 7 juli 19.00 uur Ki-Wo-Di 

 

. 

Bedevaart SITTARD-KEVELAER  

op maandag 10 september 
Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een 
miljoen bezoekers. De van oudsher grootste groepsreis 
vanuit ons land wordt georganiseerd door de Broeder-
schap Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk 
jaar in september honderden mensen vanuit Sittard en 
wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. 
Dit jaar is de bedevaart naar de Mariastad op maandag 
10 september. Gaat u ook mee? 

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dor-
pen – waaronder ook Hulsberg – waarna alle bussen 
zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Van-
daar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Ke-
velaer. Het programma in Kevelaer is: 

10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie 
  naar de basiliek. 

10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna 
  processie naar de Kaarsenkapel. 

15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine 
  Kruisweg in de Pax Christikapel. 

17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulp-
  bisschop Mgr. De Jong. 

Aansluitend trekken we in processie langs de Genade-
kapel en daarna gaan we weer terug naar de bussen 
voor de terugreis naar huis. 

Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ont-
spanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels 
en restaurants. 

Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 28 augustus 
verkrijgbaar bij de heer H. Lenssen, Geleenstraat 74, 
6155 ND Puth, tel. 046-4431247. 

Een buskaart kost € 18,-- per persoon. 

Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van 
uw bus! Denkt u aan een geldig paspoort of identiteits-
bewijs voor die dag. 

Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: 
telefoon 046-4520590. 

Oproep kosters en acolieten 

Wie voelt zich verantwoordelijk voor het reilen en zei-
len in onze parochie. Jezus vraagt van ons dat we ons 
steentje bijdragen en onze talenten gebruiken. 
 
Koster (m/v) 
Onze parochie is dringend op zoek naar een koster, die 
het bestaande team van 4 kosters wil komen verster-
ken, zodat ziekte of verhindering gemakkelijker opge-
vangen kan worden.  
Acoliet (m/v) 
Tevens zijn we op zoek naar Acolieten, Acolieten zor-
gen er mede voor dat het afscheid van een medeparo-
chiaan in de kerk en daarna op het kerkhof op een 
waardige manier kan verlopen. 
U kunt zich aanmelden via info@h-clemens.nl of telefo-
nisch bij mevr. Jacqueline Pluijmaekers (045-4051872). 
We zouden u zeer erkentelijk zijn.  

 

Ons kerkbestuur 
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OPPAS GEZOCHT 
We zijn op zoek naar een oppas  

aan huis (in Hulsberg) 

voor onze kinderen van 4 en 6 jaar  

voor de vrijdagmiddag  

van 12.00 tot ± 18.00u. 

Astrid & Maurice Pluijmakers  

 tel. nr. 06-15478937 

Gouverneur Houbenstraat 27 

6336 AC Hulsberg 

Telefoon: 045-4051976 

Fax: 045-4051975 
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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 
 

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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Bart 

 
Ben heeft een vriend. Hij heet Bart.  

Of liever: Ben had een vriend.  

Want nu is het gedaan met de vriendschap.  

Bart gaat naar huis. Helemaal alleen.  

Hij heeft geen vrienden meer. Zelfs Ben is weg.  

En dat doet veel pijn. 

Dat hij geen vriend heeft, daar heeft hij zelf voor 

gezorgd. 

Dat kwam zo: Bart had een nieuwe fiets gekregen.  

Iedereen vond die fiets tof.  

Bart was er zo trots op. Het was zijn fiets.  

Niemand mocht erop rijden.  

Zelfs zijn beste kameraden niet.  

Dus ook Ben niet. Alleen Bart reed erop.  

Als je erop wil rijden, dan moet je betalen, had hij 

gezegd. Betalen of niets.  

Dat vonden de kinderen niet fijn.  

Eén voor één draaiden ze hem de rug toe.  

Hou je fiets maar, zeiden ze.  

En ze reden weg op hun eigen fiets, zonder nog één 

keer om te kijken. 

Daarom staat Bart nu helemaal alleen.  

Het was beter wanneer hij geen geld gevraagd had.  

Stomkop die hij is. Het zijn toch vrienden, en dan 

vraag je geen geld.  

Maar nu is het te laat.  

Dat heeft Bart geleerd: vriendschap en geld vragen, 

dat gaat niet samen. 

Zomerweekend voor jongvolwassenen 

Vrijdag 21 t/m zondag 23 september 2018 

 

Aan: Jou 

Van: God 

Onderwerp: Zomerweekend 2018 

 

Mijn Geliefd kind, 

Ik hou van jou. Ik heb altijd van je gehouden. Dus maak 

je geen zorgen. Ik zorg voor je, Ik sta je bij. 

Ik heb je Mijn twee belangrijkste geboden geleerd.  

Heb Mij lief met geheel je hart, geheel je ziel en geheel 

je verstand.  

Daaraan gelijk is: Heb je naaste lief zoals jezelf. 

Ik weet dat het niet makkelijk is in deze voortdurend 

veranderende wereld.  Maar Ik ben degene die nooit 

verandert.  Je bent niet de enige die hier moeite mee 

heeft. Iedereen op deze aarde heeft te maken met grote 

onzekerheid. 

Hoe fijn is het dan dat je de mogelijkheid hebt om dit te 

bespreken met andere jongeren.  De ontmoeting met 

Mij en andere jongeren is erg belangrijk. 

Neem deze gelegenheid van harte aan om samen met 

het jongerenplatform tijdens het zomerweekend Mij en 

andere jongeren te ontmoeten. 

 

Je Hemelse Vader 

 

Datum: 

21-22-23 september 2018 

Locatie: ’t Zinkviooltje Plaatweg 10, 6285 NK Epen 

Aankomst: 21 september tussen 19.30 uur & 20.00 uur 

Start programma: 20.00 uur 

Vertrek: 23 september 15.30 uur 

Prijs: €50,- 

Leeftijd: 18-30 jaar 

Aanmelding: vóór 7 september  

Informatie: Veroniek Christ 

Stafmedewerker Jeugd en Jongeren 

v.christ@bisdom-roermond.nl Jongerenplatform Bisdom 
Roermond 

info@jong-bisdomroermond.nl 06-10 98 52 17 

mailto:v.christ@bisdom-roermond.nl
mailto:info@jong-bisdomroermond.nl
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Pleintjesconcert Hulsberg 
 

Op zondag 8 juli  

organiseert Koninklijke fanfare Sint Caecilia 

Hulsberg een (open)luchtig concert op de 

binnenplaats van Preuverie in de Wiesj, ge-

legen aan de Wissengrachtweg in Hulsberg. 

De zomervakantie staat voor de deur en 

met dit zomers concert sluiten zij hun muzi-

kaal seizoen af met een vrolijke noot. Zij 

worden hierbij ondersteund door haar ei-

gen jeugd. Presentatie en zang zijn in han-

den van Willem Claessens.  

Iedereen is van harte welkom vanaf 15:00. 

Entree is gratis. 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

    

De Tent Sjteit Uitverkocht 
 

Alleen kienavond, maandag 6 augustus, nog vrij toegankelijk 
 

Bij fanfare Sint Clemens Arensgenhout, de organisator 

van De Tent Sjteit, kunnen ze hun ogen en oren niet ge-

loven. Er zijn geen woorden voor. Binnen 14 dagen tijd 

zijn alle entreekaarten van de vrijdag, zaterdag, zondag 

en de weekendkaarten helemaal uitverkocht. Een abso-

luut record in 54 edities. 

De tent aan de Kampstraat in Arensgenhout zal dus de 

eerste 3 dagen van het 4 dagen durende feest tot in de 

nok toe zijn gevuld. De organisatie is blij met zo’n grote 

aanhang, uit heel Limburg, die ieder jaar het oudste 

tentfeest weer willen meevieren.  

Als je een kaartje hebt weten te bemachtigen dan ben je 

bij de gelukkigen die een weekend lang, van vrijdag 3 

augustus tot en met maandag 6 augustus, kunnen ko-

men meevieren en genieten van top muziek en amuse-

ment, vergezeld van gastvrijheid, een goed getapt glas 

bier en heerlijk verzorgd eten. 

Mocht je geen kaart hebben en toch nog even de gezel-

ligheid willen proeven kom dan gerust maandagavond 6 

augustus vanaf 19.30 uur kienen. 

We bedanken, buiten onze bezoekers om, nu reeds al 

onze tientallen sponsoren en meer dan 150 vrijwilligers 

voor het altijd welslagen van dit festijn. Kijk voor de 

sponsoren en alle informatie op www.detentsjteit.nl of 

onze facebook pagina. 

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  een datum onder jullie aandacht 
brengen: 

8 juli Pleintjesconcert “In de Wiesj” m.m.v. Willem 
 Claessens 

 Aanvang 15.00 uur 

 

Fanfare St. Clemens  
 

7 juli Petit Paris   Aanvang 20.00 uur 
 

Zaterdagavond 7 juli a.s. zal de prachtige tuin van de Fami-

lie Lipsch aan de Kleingenhoutersteeg 1 in Arensgenhout 

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 dirigent Rob van der Zee 

meenemen in de Franse cultuur met muziek van Les Mise-

rables tot Edith Piaf. En van een prachtige ouverture tot 

muziek uit de jaren ’70 van Les Poppys. 

Naast de fanfare zal zangeres Dyanne Sleijpen enkele Fran-

se chansons ten gehore brengen. Naast de muziek die u in 

Franse sferen zal brengen, worden gedurende deze avond 

ook enkele hapjes aan u geserveerd. Het belooft een 

schitterende avond te worden waarin de Franse cultuur 

centraal staat. 

Het concert begint om 20.00 uur en aangezien de tuinen 

overdekt worden, zal het concert bij alle weersomstandig-

heden doorgaan. De voorverkoop voor deze avond is reeds 

gestart en kaartjes zijn voor 7,50 euro (inclusief hapjes) te 

verkrijgen bij Albert Heijn Scheepers in Hulsberg. Tijdens de 

repetitie van de fanfare (doorgaans op zaterdag  

tussen 17.30 en 20.00 uur) of bij Clemence Dezaire 

(Ravensboschstraat 59). 

http://www.detentsjteit.nl
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 op zondag 10 juni 2018 

 „via de buurt Sportpark“  
     

Ook dit jaar lukte het weer - dankzij de inzet van velen - 

om onze traditionele, feestelijke Sacraments-processie te 

laten plaatsvinden onder zonnige omstandigheden en 

met een bijzondere warme uitstraling.  

 

Samen met de betrokken buurten, het Kerkbestuur en de 

leden van het Processiecomité zetten vele mensen zich in 

om deze manifestatie te maken tot een inspirerende aan-

dacht voor Onze Lieve Heer, en voor ons samen kerk-zijn 

binnen de grenzen van onze parochiegemeenschap.  

 

De dames van de Processiekledinggroep leverden weer 

een bijzondere prestatie met hun bijzondere groep kleur-

rijk geklede kinderen. De werkgroep Communicanten 

zorgde op verrassende wijze voor een wit-geel gekleurde, 

supergrote Rozenkrans, gemaakt van meer dan vijftig heli-

umballonnen en gedragen door veel communicantjes.  

De buurt Sportpark was met velen in de weer vanaf ´s 

morgens vijf uur voor een mooi versierde buurt van ons 

dorp. Vele andere, niet met naam genoemde parochianen 

en groepen leverden een waardevolle bijdrage voor het 

oog….. voor het oor,… en vaak ook voor ons hart!   

  

Op deze zondag ochtend werd de open-lucht-mis gehou-

den in de kloostertuin van de Zusters Oblaten van het 

Klooster Regina Pacis aan de Schoolstraat. De vele, uitslui-

tend positieve reacties laten zien dat deze locatie tot één 

van de mooiste locaties voor een dergelijke manifestatie 

binnen onze parochie mag worden bestempeld.  

 

Wij zijn Overste Zuster Anita van den Broek en de mede-

zusters dankbaar voor hun gastvrijheid op een locatie, die 

ons - te midden van mooie bloemenperken en schaduw 

leverende bomen - de aanwezigheid van God´s goedheid 

op bijzondere wijze liet proeven, zoals we dat regelmatig 

ook in onze parochiekerk kunnen ervaren. 

Als dienstdoende priester riep kapelaan Amal ons grote 

mensen op om aandacht te geven voor het betrekken van 

de jongeren en de kleinsten bij ons geloof en kerk-zijn. Is 

het niet Jezus zelf, die oproept: „Laat de kinderen tot mij 

komen“?  
 

Als van ouds vond in de Clemens-Kerk na de Eucharistie-

viering de vertrouwde, grootse slot-manifestatie plaats: 

dit keer met een verrassend vlot tempo in het gezamenlij-

ke „Heer God van Vrede“. Daarna kon - zoals het afgelo-

pen jaar voor het eerst – weer worden genoten van een 

gezellig samenzijn met koffie en vla op uitnodiging van ons 

Kerkbestuur. 
 

We mogen met een blij hart terugkijken op weer een ge-

slaagd Feest van het Allerheiligste Sacrament in onze pa-

rochie.  
 

De volgende Sacramentsprocessie zal plaatsvinden op 

zondag 30 juni 2019 en leiden naar de buurt Wissen-

gracht, ……..Deo Volente. 
 

Het Processiecomité  

processie@h-clemens.nl  

Voor meer foto’s van onze sacramentsprocessie kunt u 
terecht op de website van onze parochie  

http://www.h-clemens.nl/processie-2018/ 

mailto:processie@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl/processie-2018/
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'De paradox van ons geloof' 

“In de Kerk is niet altijd alles zwart of wit. We moeten 
leven met de paradox van niet te verenigen zienswijzen 
die naast elkaar mogen blijven bestaan.”  
Dat schrijft diocesaan administrator Mgr. dr. Hub Schnac-
kers in onderstaande bijdrage. 
 
Overijver 
 
Van tijd tot tijd ontmoeten we mensen die niet uit zijn op 
compromissen, maar wit is wit en zwart is zwart en ze 
vinden dat de duidelijkheid daarover moet overheersen. 
Het eigen gelijk is hen heilig. Meestal hebben ze daarbij 
de beste bedoelingen, maar ze schieten door in hun goe-
de intenties en hun ijver wordt over-ijver. We ontmoeten 
ze in de politiek, maar ook in de kerk komen we ze tegen. 
Onlangs is er uitvoerig over in de krant bericht. Zo’n inci-
dent doet meestal veel schade, want de menselijke maat 
wordt vergeten. 
Zo’n hardliner zal waarschijnlijk met de beste bedoelin-
gen handelen. Hoger goed is immers in het geding. Dat 
kan ’s lands veiligheid zijn of men ziet de geloofsleer van 
de Kerk afkalven. Het heilige geloofsgoed dient daarom 
onverkort en met grote nadruk verdedigd te worden. Het 
bevragen van het katholieke geloof mag dan wel, maar 
daarna moet men bereid zijn om het klinkklare antwoord 
zonder restricties over te nemen. Wie ingaat op de men-
selijke geloofsvragen en daaraan erkenning geeft, wordt 
al snel als relativistisch beschouwd. 

Luisterbereidheid 

Paus Franciscus heeft sinds zijn aantreden de houding 
aangenomen van luisterbereidheid. Hoe leven de men-
sen? Hoe denken de mensen? Hoe zijn de noden van de 
mensen? Rond huwelijk en gezin liet hij eerst een enquê-
te houden, alvorens in een synode met de bisschoppen 
het vraagstuk te bespreken. Na afloop van de synode 
heeft hij zijn aansporingen samengevat in het document 
‘Amoris Laetitia’, de vreugde van de liefde. Zonder aan de 
kerkelijke leer afbreuk te doen, heeft hij oog gehad voor 
de situaties waarin mensen moeten leven. Hij heeft nage-
laten om zijn afkeuring uit te spreken of om iemand af te 
schrijven. Voor een aantal katholieken heeft hij daarmee 
een onaanvaardbare onduidelijkheid geschapen. 

Paradox 

Paus Franciscus ziet het leven als een tweeluik, samenge-
steld uit het luik van de kerkelijke leer en het luik van het 
concrete leven van de mensen. Deze panelen staan met 
elkaar in verbinding. De grenzen zijn vloeiend. Eigenlijk 
vormen de panelen paradoxen, niet met elkaar verenig-
bare zienswijzen. Maar voor de paus is de mens nu een-
maal in zichzelf een paradox. Voor heel wat katholieke 
gelovigen is deze benadering een hele opluchting, omdat 
er erkenning wordt gegeven aan de omstandigheden 
waarin zij moeten leven en aan de onmacht om aan de 

hoge norm te beantwoorden. Paus Franciscus staat toe 
dat er onderscheid wordt gemaakt. Voor de één mag de 
lat wat hoger liggen dan voor de ander. Of anders gezegd: 
voor de ander mag de lat wat lager liggen dan voor de 
één. 

Elia 

Ik laat me in mijn denken graag leiden door de bijbel. Ook 
daar tref ik het tweeluik aan, dat ons moet verhelderen, 
wie God is of hoe God te werk gaat. In het Oude Testa-
ment lezen we het verhaal van Elia. Elia wordt in de Jood-
se wereld van Jezus steeds met ere vermeld. Hij staat 
voor de geloofstrouw aan God in een situatie, waarin het 
volk zich in groten getale tot afgoderij liet verleiden. Hij 
nam het op tegen de afgodspriesters en joeg hen over de 
kling (I Kon 18), waarna hij moest vluchten en een onder-
komen zoeken in de woestijn bij de berg Horeb, de berg 
van God. Hij verwachtte er God te ervaren in donder en 
bliksem, in aardbeving en storm. Maar God verscheen 
hem in een zachte bries (I Kon 19,11-13). God bleek dus 
anders te zijn dan Elia had gemeend. Het Godsbeeld van 
Elia werd door God aangevuld. 

Johannes de Doper 

Ook het Nieuwe Testament kent een tweeluik. Wij zien 
het in de personen van Johannes de Doper en Jezus. Jo-
hannes, de asceet, komende vanuit de woestijn, was een 
vuurvreter die iedereen de les las. Hij waagde het zelfs de 
farizeeën en de Schriftgeleerden ‘adderengebroed’ te 
noemen. Hij las koning Herodes de les en wees hem op 
zijn huwelijkstrouw. De gevangenis 
was wat hij over zich afriep. 

Vanuit deze krocht liet hij aan Je-
zus, die een andere taal hanteerde, 
vragen: “Zijt Gij de komende of 
hebben we een ander te verwach-
ten?” Het antwoord van Jezus luid-
de: “Gaat aan Johannes vertellen 
wat jullie horen en zien: blinden 
zien, lammen lopen, doven horen en aan de armen wordt 
de Blijde Boodschap verkondigd.” Veel betekenend voegt 
Jezus eraan toe: “Zalig hij die aan mij geen aanstoot 
neemt” (vgl. Lc 7, 19-23). 

Aanstoot 

Jezus neemt geen afstand van Johannes, maar Hij vult 
aan. Juist zoals bij Elia wordt het Godsbeeld door God 
aangevuld. In een zwart-wit discussie bestaat er geen pa-
radox. Daar is iets wit of zwart. In Kerk en geloof moeten 
we leven met de paradox van niet te verenigen zienswij-
zen die naast elkaar mogen blijven bestaan. Dat is moei-
lijk. Vandaar de aansporing van de Heer zelf: “Zalig hij die 
aan Mij geen aanstoot neemt.” 

Mgr. dr. Hub Schnackers, diocesaan administrator 

Foto: Ramon Mangold 



 

16 

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 4 augustus 2018  -  31  augustus 2018)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  17 juli 2018 via email worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk 24 juli 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

