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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

8e jaargang nr. 8                  4 augustus 2018  -  31  augustus 2018 

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

-  Open kerk tijdens Rochusmarkt  -  12 augustus 

-  Verkoop kunstverzameling Rector Schmeits 

-  Miva aktie - Tawanda - Zimbabwe - 25-26 aug.  

-  Kroedwusjzegening  op 12, 13  en 15 aug. 

-  Sensoor  -  zomereenzaamheid 

-  Benedictijnse monniken - Mamelis 

   Vakantietijd 
 
We hebben er allemaal naar uitgekeken en nu is het dan zover.  In heel Nederland hebben alle scholen en 
veel bedrijven vakantie. De eerste gezinnen zijn misschien al aan het terugkomen, anderen moeten nog ver-
trekken maar er zullen er ook zijn die niet weggaan.  
Nou kom je in de bijbel het woord vakantie niet tegen, maar er wordt wel gereisd. En het lijkt erop dat de 
mensen toen ook geen vakantie hielden. 
Is vakantie niet iets wat we verzonnen hebben en gewoon zijn gaan vinden. Er zijn hele volksstammen op aar-
de die nooit vakantie hebben. Mensen die de hele dag bezig zijn om te overleven. 
 
Laatst heb ik een stuk gelezen van een hoogleraar psychologie over zijn definitie van vakantie . 
“Ik sta best open voor nieuwe indrukken, maar voel er weinig voor om als een legbatterijkip in een auto of 
vliegtuig gepropt te worden voor een veel te lange reis. Ik zie vakantie als een georganiseerde verplichting die 
voortkomt uit groepsdruk. Vroeger moest iedereen naar de kerk en nu moet iedereen op vakantie anders 
hoor je er niet bij. Door een onderzoek ben ik er achter gekomen dat veel mensen ziek worden aan het begin 
van een vakantie. Conclusie; het bleek te maken te hebben met de afname van de aanmaak van adrenaline 
tijdens de momenten van ontspanning. Gevolg; de weerstand neemt af. 
Wat de vakantiepret ook kan drukken is stress en heimwee. Heimwee is een vorm van stress. Je kunt er 
letterlijk doodziek van worden. Een opgeladen accu duurt na de vakantie slechts enkele dagen. Je kunt tijdens 
je vakantie wel afstand nemen van de dagelijkse stress. Je kunt je creativiteit voeden doordat je hoofd en 
agenda even minder vol zijn. Het is ook best inspirerend om natuur en cultuur te bewonderen. Maar ga niet 
op een overvolle camping staan met tien centimeter ruimte tussen de tentjes. Aldus de hoogleraar. 
 
Vakantietijd, geen tijd????? De aandacht voor God vraagt 
tijd. Mensen hebben het druk, zelfs de kinderen hebben het 
druk met school, sport, vriendjes, IPod, telefoon. Er zijn wei-
nigen die zich nog afvragen waarom wij leven en waarvoor. 
In de vakantietijd, waarin mensen, zowel ouderen als jonge-
ren, vrij zijn van hun dagelijkse bezigheden, zouden ze  zich 
de vraag kunnen stellen, waarom al dat druk doen?   
Zo kan de vraag naar de zin van het leven ruimte krijgen. 
Mag het daarom een beetje meer vakantie zijn ? 
 
Kapelaan Amal 
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Parochieberichten  

 

 

 

Koffiedrinken 

We hebben als kerkbestuur meerdere positieve re-

acties gehad over het koffiedrinken na de H.Mis. Een 

aantal parochianen heeft aangegeven dat ze het fijn 

zouden vinden als hier vaker de gelegenheid voor 

zou zijn. Hieraan willen we graag tegemoet komen. 

Vanaf september zullen we elke 

eerste zondag van de maand na 

de H.Mis koffie schenken.  

 

Het kerkbestuur 

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 zieken-
communie aan te reiken. 
U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail 
naar info@h-clemens.nl . 

Kapelaan Amal 

Doopsel 

Op 22 juli werd Jolie Hambloch gedoopt. Jolie werd 
geboren op 11 april 2018. Zij is een dochter van 
Jacky Marx en Joury Hambloch. Zij wonen samen 
met zusje Julia aan de Heihofweg.  

Gelegenheidskoor/Vakantiekoor 
 

Het is weer vakantietijd. Zoals al vele jaren gebruike-

lijk, 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 verster-

ken. Gerepeteerd wordt 

om 10.30 uur. De data 

zijn van 15 juli t/m 26 

augustus. 

Bijkomend voordeel,  

zingen is dubbel  

bidden. 

mailto:info@h-clemens.nl
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St. Rochusmarkt 
 

Op zondag 12 augustus 2018 vindt de jaarlijkse St. 
Rochusmarkt in Hulsberg plaats, één van de gezel-
ligste (rommel) markten van Zuid Limburg!  

Heerlijk slenteren, mensen ontmoeten, koopjesjagen 

en eten & drinken. Volop entertainment voor jong en 

oud! 

Voor meer informatie en om je in te schrijven,  

bel naar 06-10226771 of ga naar:  

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

markt-2018/ 

Verkoop kunstverzameling rector Schmeits 
op de St. Rochusmarkt 

 

Rector Schmeits uit de Mgr. Brulsstraat is enige tijd 
geleden verhuisd van zijn woning in de Mgr. Bruls-
straat naar een appartement in het zusterklooster. 

Zoals bij iedere verhuizing op latere leeftijd is er dan 
van alles waar je afstand van moet doen. Geen ge-
makkelijke opgave. 

De rector heeft ervoor gekozen om deze verzameling 
beschikbaar te stellen voor het goede doel. 

Op de aanstaande St. Rochusmarkt wordt, nabij de 
kerk, de verkoop gehouden ten bate van 2 goede 
doelen, t.w. een naaicursus met kinderopvang in Ka-
boel, een initiatief van vrouwengroep Vlinder uit 
Heerlen en t.b.v. stichting Senehasa, die ouderen on-
dersteunt in Sri Lanka (Senehasa Senior Home). Oud-
pastoor Gerard van den Beuken zet zich met name in 
voor dit Senior Home, en hij beveelt dit goede doel 
dan ook van harte bij u aan. De verzameling die ver-
kocht wordt bestaat uit  religieuze voorwerpen, 
Ikonen, beelden, (kunst)boeken, schilderijen etc. 

Kijk eens of er iets van uw gading bij is. 

 

Met uw aankoop steunt u het goede werk van deze 
beide waardevolle initiatieven. 

Open Kerk tijdens de St. Rochusmarkt  
 
Hebt u altijd al eens de toren willen beklimmen om 
ons dorp van boven af te bekijken? Het kerkbestuur 
wil u graag in de gelegenheid stellen om dat te 
doen, en wel tijdens de Sint Rochusmarkt op 12 au-
gustus aanstaande (vanaf 12.30 uur).  
Tijdens de St. Rochusmarkt is tevens vanaf 12.30 
uur onze kerk geopend voor geïnteresseerden. 
Er zullen dan werken tentoongesteld worden van 
Hulsbergse kunstenaars, t.w. To Brouns – schilderij-
en, Myriam Deurenberg – keramiek, Tiny Franssen – 
beelden,  Clementine Groenendijk – schilderijen, 
Minke Lipsch – schilderijen, Leo Meewis – glas in 
lood. 
  

 
 
Torenbezoek  
Zoals hierboven reeds vermeld is het dus ook moge-
lijk om de toren te bezoeken. U komt niet alleen in 
de ruimte onder de spits (bij de kleine raampjes), 
maar ook over het middenschip naar het open to-
rentje boven het transept (zie foto), een unieke be-
levenis, we vragen hiervoor een vrije gift. 
U kunt zich inschrijven, van tevoren via  
info@h-clemens.nl  of ter plaatse.  
Het aantal deelnemers per keer (elk half uur en uur) 
is beperkt tot 6 personen. Goed schoeisel is vereist 
en kleren kunnen iets vuil worden. Bovendien is 
deelname op eigen risico èn hoogtevrees is niet 
handig (ladders).  
U bent van harte welkom!  
 
      Ons kerkbestuur 

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
mailto:info@h-clemens.nl
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Kroedwusj 

Elk jaar op 15 augustus viert de Kerk het hoog-

feest van Maria Tenhemelopneming. Hiermee 

wordt herdacht dat Maria na haar dood met ziel 

en lichaam door God in de hemel werd opgeno-

men. 

Het feest ontstond in het Oosten en werd in de 7e 

eeuw door Rome overgenomen. Het is voor de 

Katholieke Kerk het belangrijkste Mariafeest. Aan 

dit feest zit – zeker in Limburg- het oude gebruik 

gekoppeld van de zegening van de zogeheten 

“Kroedwusj”. 

Samenstelling kruidenboeket 

Het kruidenboeket hoort samengesteld te zijn uit 

zeven verschillende kruiden, bloemen en koren-

aren: twee graansoorten (tarwe en rogge), twee 

geneeskrachtige kruiden  (duizendblad en boeren-

wormkruid) en twee kruiden die het onweer kun-

nen weren (alsem of bijvoet en koninginnekruid, 

ook wel donder- of leverkruid genoemd). In som-

mige plaatsen is er het gebruik om wilgenroosjes 

en huislook in het boeket op te nemen. Het zeven-

de kruid is het walnotenblad. Dt is samengesteld 

uit zevenblaadjes. Beweerd wordt dat de bliksem 

nooit in een notenboom inslaat. 

TIP: Kathedraal Roermond dagelijks open 

  

Wellicht een tip voor een uitstapje tijdens de zo-

mervakantie: een bezoek aan de Sint-

Christoffelkathedraal in Roermond. Deze 15e eeuw-

se hoofdkerk van het bisdom kent een rijke historie 

en heeft veel kunstwerken die het waard zijn om 

bekeken te worden, niet in de laatste plaats de ver-

schillende gebrandschilderde ramen. De kerk is elke 

dag tussen 14 en 17 uur open. De entree is gratis 

(een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).  

 

Bovendien is elke zater-

dag tot en met oktober 

de toren van de kathe-

draal te beklimmen. Op 

een hoogte van 75 meter 

heeft de bezoeker een 

prachtig uitzicht over de 

bisschopsstad en de 

Maasplassen tot aan 

Venlo en Geleen toe. De 

toren is te beklimmen op zaterdagen om 14.30 uur 

en 15.30 uur. Entree: € 2,50. 

Meer info: www.kathedraal-roermond.nl 

De traditie wil dat deze zeven kruiden achterbleven 

in het graf van Maria. Dat het om zeven kruiden gaat 

heeft ook een betekenis. Zeven is in de kerkgeschie-

denis het getal van de volheid. 

Het kruidenboeket wordt in de kerk gezegend en be-

schermt volgens de traditie tegen allerlei soorten 

onheil, zoals blikseminslag. De boeketten werden 

vroeger samengebonden met een lint van zeven el 

lang en opgehangen boven huis- en staldeuren. Bij 

onheil werden er een paar takjes van de kroedwusj 

in het haardvuur geworpen. 

Ook bij ons in de parochie zal de zegening van de 

“Kroedwusj” plaatsvinden. In het weekend van 11 en 

12 augustus tijdens de H. Missen in de kerk en op 

woensdag 15 augustus het hoogfeest van Maria Ten-

hemelopneming tijdens de H. Mis in het klooster. 

http://www.kathedraal-roermond.nl/
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 4 augustus: Vooravond  

18e Zondag door het Jaar B. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Voor vasthoudendheid, moed en succes voor 

ieder die vecht tegen onrecht.  

Zondag 5 augustus:  

18e Zondag door het Jaar B. 

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

Zielendienst Zus Weijers-Schlembach;  

voor de parochie en tot intentie van de zieken. 

Woensdag 8 augustus:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Me-

ijers, Zef van den Bosch  

Zaterdag 11 augustus: Vooravond  

19e Zondag door het Jaar B. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang en  

 ‘Kroedwösj’ zegening. 

Jaardienst ouders Gijzen-Wolter;  zielendienst 

Miny Brouns-Hoeppener; zielendienst  

Zus Weijers-Schlembach; jaardienst Annie en 

Jo Franssen-van Eckeren en overleden familie.  

Zondag 12 augustus:  

19e Zondag door het Jaar B. 

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

 en ‘Kroedwösj’ zegening. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; jaardienst echtgenoten Jules Kengen 

en Tila Gielen. 

Woensdag 15 augustus:  

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Anna Beugels (vanwege verjaardag);  

overledenen familie Van der Broeck; ouders 

Rouvroye-Neven en dochter José;  

Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, 

Rinus en ouders Meijers-Heunen  

Zaterdag 18 augustus: Vooravond  

20e Zondag door het Jaar B. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-

Lemmerling; 1e  jaardienst Zus  

Weijers-Schlembach 

Zondag 19 augustus:  

20e Zondag door het Jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; ouders van het echtpaar  

Huntjens-Lemmerling; jaardienst  

Alex Schiffelers; Pierre Schneiders;  

ouders Schneiders-Meijs. 

Woensdag 22 augustus:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers. 

Zaterdag 25 augustus: Vooravond  

21e Zondag door het Jaar B. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jaardienst Sjeng en Mayke van den Bosch-

Nijsten; Frans Roebroek.  

Zondag 26 augustus:  

21e Zondag door het Jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; jaardienst ouders Urlings-Vrencken; 

jaardienst ouders Nicolaes-Schiepers en 

schoonzoon Johan, jaardienst ouders  

Hanssen-Winkens; jaardienst ouders Lei en 

Rosalie Jennekens-Hendriks, voor Jeu, Bert en 

Roy Gijzen, voor de overledenen van de  

families Gijzen, Jennekens en Hendriks. 

Woensdag 29 augustus:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; Wiel 

Limpens en overleden familie; Thei Meijers; 

ouders Kurvers-Pricken. 
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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 

 
 

Kerkdiensten 
Zorgcentrum Panhuys 

 

In Zorgcentrum Panhuys wordt elke week op zater-

dag 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 
 

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

    Bongardzangers 

Di.  14 aug   Géén leesmis 

Za. 18 aug 16.00 uur  H. Mis met zegening   

    kroeëtwusj 

Za. 25 aug 16.00 uur  H. Mis opgeluisterd door  

    Thea Kollee 

Parochiekalender  

 

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

Zo. 12 aug   St. Rochusmarkt 

Vr.   7 sept   Ziekencommunie 

Di.  18 sept   Vredesbijeenkomst 

Woord van de redactie 
 

De zomervakantie is in volle gang. 
Heb je ernaar uitgekeken of juist niet? Vaak is 
de periode voor de vakantie er een van stress. 
Je batterij is bijna leeg. En dan nog even dit, 
nog even dat, de laatste klussen die gedaan 
moeten worden en dan nog de boodschappen. 
En ja, er zijn vast za-
ken die af moeten zo 
voor de vakantie. 
Maar hoe je vakantie 
verder invult dat zou 
een bewuste keuze 
moeten zijn! 
Kies jij ervoor om je batterij weer op te laden? 
Dan bepaal zelf met je partner of gezin hoe je 
de vakantie gaat invullen en probeer niet te 
voldoen aan verwachtingen van anderen. 
 
We wensen iedereen een fijne vakantie! 

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 cor-

rect zijn opgenomen dan kunt u ons dit laten we-

ten via misintentie@h-clemens.nl of kunt u dit 

doorgeven op de pastorie (tel. 405 1273). 

 

 

Vlindertjesviering.
  

 

Op zaterdag 13 oktober om 14.00 uur wor-

den alle ouders met hun kindje uitgenodigd 

om aanwezig te zijn bij het uitreiken van 

het vlindertje dat op de zonnebloem is ge-

hangen tijdens het doopsel. 

Ook de ouders die in 2017 niet aanwezig 

waren krijgen een uitnodiging. 

Misschien kunt u hier al een notitie van 

maken. 

 

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

(es), die het bestaande team van 4 kosters wil ko-

men versterken, zodat ziekte of verhindering ge-

makkelijker 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 

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:info@h-clemens.nl
mailto:apotheekhulsberg@eerstelijn.net
http://www.v-a-l.nl/
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Over de Kinderombudsman 
 

De Kinderombudsman beschermt 
de rechten van kinderen en jonge-
ren. Hij controleert of de kinderrechten in Nederland 
worden nageleefd door de overheid. De Kinderom-
budsman is onafhankelijk. Hij kan klachten ontvan-
gen, mag zaken onderzoeken en advies geven aan de 
Nederlandse regering. 
Wat doet de Kinderombudsman? 
De Kinderombudsman let er op dat de overheid de 
rechten van kinderen naleeft. Ook houdt hij in de ga-
ten of dit gebeurt op bijvoorbeeld scholen,  op de 
kinderopvang en in ziekenhuizen. Onder de overheid 
vallen ministeries, steden en dorpen (gemeentes), de 
politie en de provincies. 
Wat wil de Kinderombudsman bereiken? 
De Kinderombudsman wil dat iedereen de rechten 
van kinderen en jongeren in Nederland respecteert 

en naleeft. De Rechten van het kind 
staan in het Kinderrechtenverdrag.  
Wie is de Kinderombudsman?  
Margrite Kalverboer is de Kinderom-

budsman, maar je mag haar ook Kinderombuds-
vrouw noemen. Ze is Kinderombudsman sinds 20 
april 2016. De Kinderombudsman is ook een organi-
satie waar mensen werken. Deze mensen helpen de 
Kinderombudsman en beantwoorden vragen en 
klachten van kinderen en volwassenen. 
 
Voor wie is de Kinderombudsman? 
De Kinderombudsman is er voor kinderen en jonge-
ren tussen de nul en achttien jaar. Je kunt bij haar 
terecht met vragen over kinderrechten. Vind je dat 
jouw kinderrechten worden geschonden? Vertel het 
de Kinderombudsman. Ook volwassenen mogen een 
klacht over kinderrechten melden bij de Kinderom-
budsman.  https://www.dekinderombudsman.nl  
tel. 08008765432 

Lekker kleuren in de vakantie.  Kleurplaat is afkomstig van Dreamstime.com 

https://www.dekinderombudsman.nl
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Dankbetuiging 
Onze dank voor de vele lieve kaartjes, bloe-

men en steunbetuigingen na het overlijden 

van mijn man en onze vader;  
 

Nico Kissels 
 

Graag willen wij alle vrijwilligers bedanken 

van Hartslag Nu. Het is fijn dat zoveel men-

sen zo snel reageren en laat zien dat dit sys-

teem werkt, ook al was in dit geval het hart 

van mijn man en onze vader op. Wij kunnen 

niet in woorden uitdrukken wat dit voor ons 

betekend heeft.  
 

Marlies, Maud, Tom & Renske 

Zus Weijers-Schlembach 

1e jaardienst 
 

Heel bijzonder,  

heel gewoon 

Gewoon een heel  

bijzondere vrouw 
 

Een jaar uit ons midden 

Geen dag uit onze  

gedachten 

Je blijft voor altijd in ons hart 

Lieve Mam, super oma, Zus, mooi mens……het is 

een Groot gemis zonder jouw in ons leven……… 
 

18 augustus 2017   -   18 augustus 2018 
 

John en Chantalle : Jaimy en Chris, Joany en Leroy; 

Jolanda en Vincent: Macy en Eloy, Clint, Gwen, Trevor 
 

De eerste jaardienst wordt gehouden op zaterdag  

18 augustus a.s. om 19.00 u in de H.Clemens-kerk 

te Hulsberg 
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Miva actie:  

Iedereen heeft recht op de juiste zorg  
 

Miva medewerksters Geertje van de Beele en Milou Riet-

veld brachten begin 2018  een bezoek aan Zimbabwe en 

het Silobela District Hospital. Hun project staat centraal 

tijdens de komende Miva collecte. 

Hier een stuk uit hun verhaal. 

Na vijftig kilometer rijden over een onverharde, stoffige 

weg bereiken we onze bestemming, het hospitaal. In de 

armste regio van Zimbabwe vervult het ziekenhuis een 

belangrijke centrale rol. Maar hoe bereik je deze plek als 

je ziek bent of beperkingen hebt. Hoe leg je de afstand 

van je dorp naar het ziekenhuis af als je zorg nodig hebt, 

maar bijvoorbeeld niet kunt lopen? 

Lange gangen, oude bedden en veel vriendelijke gezich-

ten. Dit ziekenhuis biedt zorg op een plek waar mensen 

zeer arm zijn. We worden ontvangen door de goedlachse 

Tawanda (37). Al ruim 13 jaar werkt hij in dit district waar 

hij verantwoordelijk is voor fysiotherapie, revalidatie, en 

huisbezoeken van kinderen en jongeren met een handi-

cap. Vanuit 42 kleinere klinieken, die op vijf tot tien kilo-

meter van elkaar verspreid over het district liggen, wor-

den patiënten vaak doorverwezen naar Silobela. De 

meest afgelegen kliniek ligt op 140 kilometer afstand van 

het ziekenhuis en een busrit kost 12 dollar. Onbereikbaar 

en onbetaalbaar voor veel Zimbabwanen. 

Tawanda: ’Een groot deel van de bevolking kan niet zelf 

naar het ziekenhuis komen, ze hebben geen vervoer en 

geen geld. Uren lopen als je ziek bent of beperkingen 

hebt is onmogelijk. Daarom  gaan wij naar hun toe.’  Hij 

spoort in de dorpen kinderen met beperkingen op en 

geeft hen de juiste zorg. Zijn team bestaat uit acht jonge 

enthousiaste zorgprofessionals die graag naar de mensen 

toegaan. 

Al snel wordt ons duidelijk dat zonder vervoer het werk 

van Tawanda echt stil ligt. Luiers, krukken, rolstoelen zijn 

aanwezig in het ziekenhuis, maar doordat er geen ver-

voer is komen ze niet op de juiste plek, bij de mensen die 

het nodig hebben. Dikwijls gaan de werkers te voet met 

een rolstoel op de rug naar de plek waar hulp nodig is. 

Gemiddeld is het 5 uur heen en 5 uur terug lopen. 

Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen 

iemand ook woont; Iedereen heeft recht op de juiste 

zorg. 

Miva heeft verleden jaar een auto kunnen financieren 

voor het ziekenhuis  Deze wordt voor allerlei doeleinden 

ingezet, ook om voorlichting in de dorpen te geven. Door 

de inzet van de auto kan zijn team nu meer dan 300 men-

sen per maand bereiken . 

Gelukkig heeft Miva Tawanda kunnen ondersteunen met 

een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. 

Miva voelt zich bevoorrecht hier een bijdrage aan te mo-

gen leveren en hoopt op steun van U uit de parochie. 

Dan kan ook de bevolking in twee andere districten de 

zorg ontvangen waar ze recht op hebben. 

Voor dit goede doel houden wij in het weekend van 25 

en 26 augustus een kerkdeurcollecte . 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan kunt u dit goede 

doel steunen door  

Overboeking op rekening.  NL 42 INGB 0000 002950 t.n.v. 

Miva Den Haag . 

 

Werkgroep “Humisa “ 
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Mededelingen en verenigingsnieuws Omzien naar de ander 

 

De aandacht voor zwakkeren en mensen die in 

moeilijke situaties verkeren, is een belangrijke taak 

voor de kerk. Parochies worden vaak geconfron-

teerd met sociale problemen: armoede, inloophui-

zen, vluchtelingen die in parochies komen wonen en 

het reguliere bezoeken van oudere of zieke parochi-

anen. Door het teruglopend aantal priesters worden 

steeds vaker vrijwilligers ingezet voor deze taken. 

De nieuwe module diaconie van Kairos is bedoeld 

om vrijwilligers hiervoor toe te rusten. “De bedoe-

ling is om een professionele en deskundige basis aan 

vrijwilligers 

aan te bie-

den,” zegt 

Hub Vossen 

van de Dienst 

Kerk en Sa-

menleving 

van het bis-

dom. “Deze 

module vormt 

de basis en 

achtergrond 

om als vrijwil-

liger op tal 

van terreinen 

in de diaconie 

of voor kerk en samenleving actief te zijn.” 

In de module wordt een afgewogen combinatie van 

theorie en praktijk aangeboden. Zo wordt in enkele 

bijeenkomsten stilgestaan bij de hedendaagse ont-

wikkelingen in de samenleving en binnen het pasto-

raat. Ook wordt er aandacht besteed aan het Katho-

liek Sociaal Denken en stil gestaan bij hedendaagse 

sociaal-ethische vraagstukken. De module bestaat 

uit zeventien dagdelen. 

Meer informatie kunt u vinden op:  

http://www.bisdom-roermond.nl  

Na een welverdiende 

vakantie beginnen op 

22 augustus onze re-

petities weer. Het 

wordt een spannend jaar waarin we volop gaan 

werken aan ons concert. In 2019 bestaan we na-

melijk 50 jaar en ter ere daarvan gaan we in het 

najaar een reeks van 4 concerten verzorgen. Het 

worden concerten waarin we teksten, zang en 

dans gaan combineren, we zijn nu nog hard bezig 

met de verdere uitwerking, maar in de loop van 

het jaar zult u hier nog meer over horen. De data 

en locaties van de concerten zijn wel al bekend. 

 

Zaterdag  14 sept 2019 Borenburg Voerendaal 

Zaterdag  21 sept 2019 Cultuurhuis Heerlen  

Zaterdag  28 sept 2019 Gemeenschapshuis  

     Hulsberg.  

Zondag 6 okt 2019 matinee Asta theater Beek. 

Vakantie  
Stop met het werk 
Stop met de zorgen 
Stop met de slaafse 
Doordeweekse sleur, 
Stop met de haast 
En het hollen. 
 

Leg alles stil: 
Machines, muizenissen, 
Onmin, verdeeldheid, 
Jaloezie en achterdocht. 
Wordt stil van jezelf. 
 

Ouders maken weer tijd 
Voor hun kinderen 
Kinderen krijgen tijd 
om te spelen. 
Mensen worden nomaden, 
Op zoek naar nieuw dingen. 
 

Vakantie is zwerven, 
Terugvinden wat verloren was: 
Man en vrouw, kinderen, 
Zichzelf, 
Een stukje natuur, 
De hemel op aarde 
Weldoende rust, 
Het verloren paradijs, 
Ja misschien ook God.  
 

Uit: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther 

http://www.bisdom-roermond.nl
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Benedictijnse monniken en de Abdij Sint 

Benedictusberg Mamelis 

 

Rijdend over de rijksweg van Vaals naar Maastricht 

bevindt zich aan de rechter zijde nabij het gehucht 

Mamelis een klooster op de flanken van de daar ge-

legen heuvels. In ieder geval steken twee spitse 

torens zichtbaar uit boven de plaatselijke begroei-

ing. 

Het klooster is als de Benedictijner Abdij Sint-

Benedictusberg na de tweede wereldoorlog sind 

1951 weer bewoond door Benedictijnse monniken, 

destijds afkomstig van de Sint-Paulus-Abdij in Oos-

terhout (Brabant). 

De genoemde kloosters zijn allen verbonden met 

hun moederklooster Solesmes in Noord-Frankrijk. 

Deze tak van de Benedictijnse kloosterorde heeft 

veel oog voor de gregoriaanse gezangen. Gezang-

boeken binnen de Katholieke Kerk, zoals het 

„Graduale Romanum“, worden onder verant-

woordelijk-heid van „Solesmes“ vorm gegeven. 

De Abdij Sint-Benedictusberg in Mamelis besteedt 

daarom veel aandacht aan de gregoriaanse gebeden 

en gezangen: als enigste klooster in Nederland vin-

den alle dagelijkse getijden plaats in het Latijn.  

Bij het dagritme wordt de door de Heilige Benedic-

tus in de zesde eeuw geformuleerde „Regel van Be-

nedictus“ als leiddraad genomen voor de vormge-

ving van het klooster en de aldaar plaatsvindende 

activiteiten. Binnen dit dagritme wisselen zich wer-

ken en bidden af onder het motto „bid en 

werk“ („Ora et Labora“). 

Na het eerste getijde, de zogenaamde 

„Metten“ (05.00u, vóór zonsopkomst) en de 

„Lauden“ (06.30u, bij zonsopkomst), vindt de 

„Priem“ (het getijde van het eerste uur) plaats om 

7.45u, gevolgd door de „Terts“ (09.30u, het getijde 

van het derde uur) met de aansluitende Hoogmis. 

Om  12.15u vindt de „Sext” plaats, gevolgd door het 

getijde van het negende uur (de “Noon” om 14u). 

De „Vespers“ vinden aan het einde van de middag 

plaats (17 uur), waarna de dag met het laatste, het 

zevende getijde, de „Completen“ (20.30u) afgeslo-

ten wordt. Daarna nemen de Benedictijnse monni-

ken vanaf ongeveer 21 uur hun rust.  

De communiteit van Mamelis omvatte in de 

hoogtijdagen ongeveer 80 monniken. Momenteel 

zijn er ongeveer 15 monniken, waaronder ook een 

aantal jongere, buitenlandse monniken uit Afrika en 

Amerika. Bovendien zijn er een 60-tal oblaten ver-

bonden met deze abdij. 

De monniken houden zich onder meer bezig met 

activiteiten als steenhouwerij, het schilderen van 

iconen, archiveren van boekwerken en boekbinderij 

alsmede het ontvangen van gasten.  

Het behoort tot een belangrijke taak binnen de Be-

nedictijnse Orde volgens de „Regel van Benedictus“ 

om mensen van buitenaf gastvrij te ontvangen. De 

Regel zegt hierover: Alle gasten die aankomen, moe-

ten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal 

eens zeggen: "Ik kwam als gast en gij hebt Mij opge-

nomen". Het is daarom voor bezoekers van het 

klooster altijd mogelijk om bijvoorbeeld aan de ge-

noemde getijden deel te nemen. 

Het klooster beschikt sinds enige tijd over een eigen 

website www.benedictusberg.nl met verdere infor-

matie over de Abdij Sint Benedictusberg, gelegen op 

15 auto-minuten van Hulsberg:  
 

een unieke wijkplaats in onze regio  

voor ieder,  die behoefte heeft  

aan een plek of een moment  

van rust, bezinning, gebed, stilte, 

meditatie of contemplatie. 
 

U bent van harte welkom! 
 

voorbeeld uit de „Regel van Benedictus“, 

over de zieken: 
 

„Voor alles dient voor de zieken gezorgd te wor-

den…  

Zij mogen zo vaak als nodig is in bad; de gezonden 

en met name de jongeren moeten zich hierin beper-

ken. De zieken en herstellenden mogen ook vlees 

eten om sneller op kracht te komen. Als zij weer be-

ter zijn moeten zij zich weer onthouden van het  

eten van vlees.“ 

http://www.benedictusberg.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 1 sept 2018  -  28 sept 2018)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  14 aug via email worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  21 aug 

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

