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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

8e jaargang nr. 9                      1 september - 28 september  2018 

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

-  Mogelijkheden  uitvaart / afscheidsdienst 

-  Ziekenmiddag Zorgcentr. Panhuys  vr. 7 sept. 

-  Ont -  KERK  -  elijking 

-  Nabesch. St. Rochusmarkt m.b.t.  Open Kerk 

-  Dankjewel  - Rector Schmeits en broeder Willy 

-  Vredesviering  18 september  

   

De minste is meer 
 

In sommige culturen was het gebruikelijk om iemand, bij wijze van straf, dood te zwijgen. Degene die hiertoe was ver-
oordeeld, bestond eenvoudigweg niet meer. Hij werd niet meer aangekeken, er werd niet met hem gepraat. Mensen 
keken langs hem heen alsof hij niet bestond. Deze straf werd niet gemakkelijk gegeven, want men was zich bewust van 
de ondraaglijke zwaarte ervan. Niet zelden liep de veroordeelde na verloop van tijd weg van de gemeenschap, ge-
doemd tot een eenzaam bestaan. U denkt misschien: dat komt bij ons niet voor. Inderdaad, op papier bestaat deze 
straf bij ons niet, maar de straf van uitsluiting gebeurt bij ons wel degelijk. 
Hoe graag willen we niet gezien en erkend worden? Het zijn basale menselijke behoeften. Als je niet gezien wordt, ben 
je niemand. Als je niet erkend wordt, stel je niets voor. Een medemens stelselmatig negeren is dan ook dodelijk. 
Waarom denken mensen dat ze het recht hebben om de ander te negeren of uit te sluiten? Om zelf groter, belangrijker 
te lijken? 
 
Het is goed om er even bij stil te staan en 
onze motieven in de omgang met elkaar te 
onderzoeken. Hierbij helpt Jezus ons. Het 
onderricht dat Hij geeft aan zijn leerlingen, 
is tenslotte ook aan ons gericht. Jezus zegt: 
‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de 
minste van allemaal willen zijn en ieders 
dienaar’. Jezus pleit voor een omgekeerde 
hiërarchie. Hij zegt ons dat wij geen enkel 
recht hebben onszelf beter of belangrijker 
te vinden dan de ander. Sterker nog, wie 
zich wil verheffen ten koste van een ander, 
plaatst zichzelf onderaan de ladder. In 
plaats van de ander te oordelen, te nege-
ren of uit te sluiten zijn we bestemd om 
samen op te trekken, elkaar te helpen en 
het beste in elkaar naar boven te halen. 
We zijn dienaren, geroepen om de klein-
sten, de geringste onder ons op te pakken en onze armen om hen heen te slaan. 
 

Pastoor Jan Geilen 
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Parochieberichten  

 

 

 

Doopsel 

Op 29 juli werd Sid van den Berg gedoopt. Sid werd gebo-

ren op 28 mei 2017. Hij is een zoon van Robert van den 

Berg en Milou Jongen. Zij wonen samen met zusje Pip aan 

de Wijnandsraderweg. 

 

 

 

Overleden 
 

Op 29 juli is op 90-jarige leeftijd overleden Lies Loijens. 
Lies woonde in zorgcentrum Panhuys. De uitvaart van-

uit onze parochiekerk heeft 
op 2 augustus plaatsgevon-
den, waarna crematie. De 
zeswekendienst is op zater-
dag 15 september om 
16.00 uur in het Panhuys. 
 
 

Op 2 augustus is op 88-jarige leeftijd in Valkenburg 
overleden Gerda Reijnders-Meertens. Gerda woonde 

tot voor kort in een aanleunwo-
ning bij zorgcentrum Panhuys. 
De uitvaart vanuit onze paro-
chiekerk heeft op 8 augustus 
plaatsgevonden, waarna begra-
fenis op het kerkhof aan de 
Wissengrachtweg. De zeswe-
kendienst is op zondag 23 sep-
tember om 11.00 uur in onze 
parochiekerk. 

 
 
Op 11 augustus is op 76-jarige leeftijd in Klimmen over-
leden Jo Kissels. Jo woonde in Klimmen en was lid van 

ons Gregoriaans Koor en van zang-
koor Laudate. De uitvaart heeft op 
17 augustus in Klimmen plaatsge-
vonden, waarna bijzetting in het 
familiegraf aldaar. De zesweken-
dienst is op zaterdag 6 oktober om 
19.00 uur in de parochiekerk  
H. Remigius te Klimmen.  
 
 

 
Op 12 augustus is op 84 jarige leeftijd overleden Hub 
Rikers. Hub woonde in zorgcentrum Panhuys en voor-
heen aan de Jhr. v.d. Maesenstraat. De uitvaart vanuit 
onze parochiekerk heeft op 17 augustus plaatsgevon-
den, waarna begrafenis op het kerkhof aan de Wis-
sengrachtweg. De zeswekendienst is op woensdag 26 
september om 19.00 uur in het zusterklooster. 
 
Op 14 augustus is op 81-jarige leeftijd overleden Frans 
Crombag. Frans woonde in zorgcentrum Panhuys en 
voorheen in de Ravensboschstraat. De uitvaart vanuit 
onze parochiekerk heeft op 20 augustus plaatsgevon-
den, waarna crematie. De zeswekendienst is op zondag 
23 september om 11.00 uur in onze parochiekerk. 

Huwelijk 

Het huwelijk van Faye Schmeitz en Mark Frijsinger is  

30 juni reeds voltrokken. 

Bijgaand treffen jullie nog een foto aan van het gelukkige 

paar. 

Wij willen Faye en Mark namens onze paro-

chie, onder Gods zegen, alle goeds toewensen. 
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Avondwake  

(alleen in combinatie met een Eucharistieviering) 

 

De avond voorafgaande aan de uitvaart kan een avond-

wake worden gehouden. Dit is een wake voor de overle-

dene. De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de 

parochie. Deze vrijwilligers van de werkgroep Afscheids-

vieringen bezoeken de nabestaanden en stellen met hen 

deze viering samen. 

Bij het samenstellen van de avondwake wordt rekening 

gehouden met persoonlijke wensen van de nabestaan-

den.       

 

Afscheidsviering (zonder Eucharistieviering) 

 

Een tweede minder bekende vorm is een Afscheidsvie-

ring zonder Eucharistieviering. De mogelijkheid tot een 

persoonlijke invulling en de muziekkeuze is hierbij rui-

mer dan in een Eucharistieviering. Deze viering wordt 

verzorgd door de leden van de werkgroep Afscheidsvie-

ringen (er is bij deze viering geen priester aanwezig en 

geen communie uitreiking). Voor deze viering is door de 

werkgroep Afscheidsvieringen een boekje gemaakt 

waarvan gebruik kan worden gemaakt. 

Er kan ook voor gekozen worden om met eigen teksten 

deze dienst vorm te geven. Dit gebeurt dan in overleg 

met een van de leden van de werkgroep Afscheidsvierin-

gen. Deze Afscheidsviering kan plaats vinden op de dag 

van de begrafenis/crematie of eventueel de avond van 

tevoren. 

 

Welke kosten zijn verbonden aan deze vieringen 

Voor parochianen die voldoende deelnemen aan de 

kerkbijdrage zijn deze vieringen gratis 

 

Eucharistieviering  

(met of zonder avondwake) € 400,- 

 

Afscheidsviering  € 250,- 

 

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen 

met mevr. Jacqueline Pluijmaekers, tel.nr.: 045-4051872 

 

Het kerkbestuur  

 

Mogelijkheden omtrent uitvaarten binnen 

de parochie v/d H. Clemens te Hulsberg 

MOGELIJKE VORMEN:  
 

Uitvaart tijdens Eucharistieviering  

 

De meest bekende vorm voor een uitvaart is 

die met een Eucharistieviering. De Heilige 

Mis voor de overledene wordt opgedragen 

door een priester. Deze Mis kent een vaste 

opbouw: Openingsritus, liturgie van het 

Woord, liturgie van het Altaar waarbij de 

Heilige Communie aan de gelovigen wordt uitgedeeld en 

de laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het 

lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater 

en wordt bewierookt) 

Bij een uitvaart met Eucharistieviering dient strikter reke-

ning te worden gehouden met de wereldwijde liturgische 

gebruiken. Dit is de reden waarom meestal gekozen 

wordt voor het parochiekoor of een andere live-

opluistering van de Eucharistieviering. 

Bij deze uitvaart kan ervoor gekozen worden om de avond 

vóór de begrafenis een avondwake te houden. 

Op 19 augustus werd Fleur van Dijk gedoopt. Fleur werd 
geboren op 19 augustus 2017. Zij is een dochter van Gui-
do en Linda van Dijk - Noteborn en zusje van Lieke. Zij 
wonen aan de Kampstraat in Arensgenhout. 
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Ziekenmiddag in Zorgcentrum Panhuys 

Vrijdag 7 September 2018 
 

De jaarlijkse ziekenmiddag, georganiseerd door de Zie-

kendienst Hulsberg, wordt dit jaar gehouden op VRIJ-

DAG 7 SEPTEMBER a.s. en vindt plaats in de recreatie-

zaal van Zorgcentrum Panhuys. 
 

AANVANG 14.00 UUR. 
 

De Ziekendienst hoopt alle bewoners van het Zorgcen-

trum en de aanleunwoningen evenals de thuiswonende 

zieke en/of gehandicapte parochianen te mogen be-

groeten. 

Onder het genot van koffie met vlaai en een drankje 

kunt U genieten van het samenzijn en van de muzikale 

klanken van de alom bekende RINUS HERMSEN. 

Aansluitend aan dit gezellig samenzijn is het ziekenlof 

met ziekenzegening, opgeluisterd door het koor  

LAUDATE. 

Mensen die deze middag graag willen bijwonen maar 

geen vervoer hebben, kunnen dit melden bij Mevr. 

Otten tel. Nr. 045-4051922. 
 

De vrijwilligers van Stichting Ziekendienst Hulsberg he-

ten U allen van harte welkom en wensen U een aange-

name middag toe. 

Stichting Ziekendienst Hulsberg 

Vredesbijeenkomst  
18 september, 19.30 uur. 

 
Dromen over vrede, wie doet dat niet? Ook al zijn we er 

niet dagelijks mee bezig, het raakt ons wel. Daarom is er 

ieder jaar een vredesweek. Dit jaar is dat van 16 tot 24 

september. De laatste jaren hebben we bij gelegenheid 

van die vredesweek een vredesbijeenkomst gehouden 

in de kerk. Ook dit jaar willen we dat weer doen, maar 

anders dan in voorgaande jaren zal nu de vredesbijeen-

komst niet gehouden worden op een zondag, maar op 

dinsdag 18 september, en wel om 19.30 uur. Het Combo 

Koor Mozaik is bereid gevonden om deze bijeenkomst 

op te luisteren met muziek. 

 

Dit jaar staat de vredesweek in het thema van genera-

ties voor vrede. Daarom hebben we voor onze vredes-

bijeenkomst de medewerking gezocht van kinderen én 

volwassenen. Leerlingen  van groep 8 van onze basis-

school delen hun gedachten over vrede, en dat geldt 

ook voor kinderen van Syrische vluchtelingen die op de 

Eerste Opvang Anderstaligen hun lessen volgen. Daar-

naast zijn er ook vol-

wassenen die naar hun 

ideeën over vrede ge-

vraagd zijn. 

 

En wat heeft dat met 

ons van doen? Wij heb-

ben onze wensen over 

vrede. Die kunnen aan 

een wensboom gehan-

gen worden, die daar-

toe in de kerk opge-

steld staat. 

Wij nodigen u van har-

te uit voor deze vredes-

bijeenkomst. 

 

De vieringenwerk-

groep. 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 1 september: Vooravond  

22e Zondag door het Jaar B. 
10.00 uur: Communie aan de zieken door  

 kapelaan Amal. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Zielendienst Lies Loijens.  

Zondag 2 september:  

22e 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; jaardienst ouders Hub Bosch en Jeanne 

Heijnens; leden en overleden leden Buurt-

vereninging 'Het Goede Doel'; Marcel Koonen 

en opa Koonen. 

Woensdag 5 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila 

Gielen en ouders; overledenen familie Van der 

Broeck; ouders Heijnen-Packbiers; overleden 

ouders Van Kempen-Claessens, Minie en Miel 

Cruijen-Claessens; Thei Meijers, ouders Veld-

man-van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-

Heunen. 

Zaterdag 8 september: Vooravond 23e Zon-

dag door het Jaar B / Feest Maria Geboorte. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans.  

Zondag 9 september:  

23e Zondag door het Jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-

ken; 1e Jaardienst Frans Roebroek;  zielen-

dienst Miny Brouns-Hoeppener;  jaardienst 

Jules Ritzen; jaardienst ouders Coenen-

Speetjens, dochter Annie en Frans Bemel-

mans; jaardienst ouders Limpens-Heidendaal 

en zonen Jan en Pierre. 

Woensdag 12 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en Zef 

Kurvers-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders; Gertie 

Kengen-Kerckhoffs (vanwege verjaardag); 

jaardienst Leike Hendriks; overledenen familie 

Van der Broeck; ouders Rouvroye-Neven en 

dochter José; Thei Meijers; ouders Ritzen-

Collaris; Zef en Elly Ritzen-Neven. 

Zaterdag 15 september: Vooravond  

24e Zondag door het Jaar B. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Elly Dormans-Hendriks; jaardienst  

Ivo Jennekens.  

Zondag 16 september:  

24e Zondag door het Jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Gregoriaans Koor. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-

ken; jaardienst Lei Koolen; jaardienst Roos 

Ritzen. 

Woensdag 19 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Jaardienst Jozef Coenen en overledenen fami-

lie Coenen; overledenen familie Van der 

Broeck; Thei Meijers. 

Zaterdag 22 september: Vooravond  

25e Zondag door het Jaar B. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jaardienst Els Ackermans-Mommers; Alex Ge-

rards (vanwege verjaardag).  

Zondag 23 september:  

25e Zondag door het Jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Zangkoor Laudate. 

Voor de parochie en tot intentie van de zie-

ken; jaardienst Paul Souren, ouders Rouwette

-Souren en overleden familie; ouders Vaessen

-Thijssens en zoon Victor; Eugène Daemen; 

Ria Claessens-Halin (vanwege verjaardag); 

zeswekendienst Gerda Reijnders-Meertens; 

zeswekendienst Frans Crombag; jaardienst 

overleden ouders Zef en Mina Kurvers-

Vliegen. 

Woensdag 26 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Jaardienst Lei Hendriks, Leike Hendriks en 

overleden familie Hendriks-Wuijtenburg; 

overledenen familie Van der Broeck; Funs en 

Tien Limpens-van Oppen, zonen en schoon-

zoon; Thei Meijers, ouders Veldman-van den 

Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen; zes-

wekendienst Hub Rikers. 
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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 zaterdag 

om 16.00 uur en op dinsdag om 10.15 uur een H. Mis 

opgedragen.  

Op donderdag wordt om 10.15 uur een woord- en com-

munieviering gehouden.  
 

Bijzondere diensten Panhuys 
 

Vr.   7 sept        15.00 uur Ziekenlof b.g.v. Nationale 

        Ziekendag 

Za. 15 sept 16.00 uur H. Mis met ziekenzalving aan 

hen die zich hiervoor hebben opgege-

ven opgeluisterd door het Mozart En-

semble 

Za. 29 sept       16.00 uur H. Mis opgeluisterd door 

         Thea Kollee 

        Herdenkingsdienst voor overleden  

        medebewoners 

Parochiekalender  
 

Vr.   7 sept Ziekencommunie 

Di.  18 sept Vredesbijeenkomst 

Za.  13 okt Vlindertjesviering 

Zo.    4 nov Allerzielen 

Zo.  25 nov Clemensdag 

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 ma-

ken, een luisterend oor, etc.. 

Laat dan even iets weten, het is voor mij erg moei-

lijk om in te schatten, waar mijn bezoek op prijs ge-

steld wordt. Ook kom ik graag bij u langs om de zie-

kencommunie aan te reiken. 

U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of 

mail naar info@h-clemens.nl . 

Kapelaan Amal 

Woord van de redactie, 

 

Een nieuw schooljaar, een nieuw werkjaar, 

na de vakantie beginnen we er weer aan 

met nieuwe energie. Misschien wel met 

nieuwe ideeën, een frisse start die een beetje 

voelt als een nieuw begin.  
 

Naar school met een nieuwe agenda  en 

nieuwe schoolspullen. En met het goede 

voornemen om je huiswerk nu altijd op tijd 

af te maken….. 
 

We weten best wel dat het na een paar  
weken weer wat afzwakt allemaal,, maar 
die extra motivatie om iets te verbeteren 
aan onszelf en onze omstandigheden 
kan natuurlijk nooit kwaad. 
 

Daarom wensen we iedereen een goed 

nieuw school/werkjaar toe.  
 

De redaktie 

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). 

Kinderwoorddiensten  

Za.  8  sept  Maria Geboorte 

Za.  6  okt Sint Franciscus/dierendag  

Op de website van onze Parochie: 

Onder actueel: 

http://www.h-clemens.nl/actueel-2/  

-Zilveren jubileum bisschop Wiertz 

-Brief van paus Franciscus over seksueel misbruik 

mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl/actueel-2/
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Adem 
 

Bidden is de adem van mijn ziel 

Wakkert het vuur aan in mijn hart 

Is de warmte in mijn leven 

 

Toon Hermans 

 

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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De dag dat de  

pastoor ziek was. 

 

Om half elf zou de viering begin-

nen. 

Maar er gebeurde niets. 

Toen zei een meisje tegen haar vader: “Als de pas-

toor niet komt, zal ik preken”. 

Ze liep naar de microfoon en zei: 

“Ik zal jullie iets over God vertellen”. 

Alle mensen werden stil. 

“Als ik aan God denk, kijk ik naar alles wat hij ge-

schapen heeft.  

Hij laat de bomen en planten groeien en ook de 

dieren: 

De paarden, de vogels, de egels en de mieren. Dat 

vind ik heel mooi.  

Als ik er naar kijk, dan lijkt het of ik God zie”. 

“Weten jullie ook iets over God?” vroeg ze. 

Een vrouw kwam naar voren: 

“In de bijbel lees ik dat God een naam heeft: 

JHWH, dat betekent: 

Ik zal er zijn.  

God is er steeds bij, bij alles wat mensen doen. Dat 

weet ik, dat voel ik.” 

Intussen was een van de jongeren opgestaan: 

“Ik weet niet wie God is maar ik weet wel wie Jezus 

is. Jezus zei dat we elkaar  moeten liefhebben. Hij 

zei ook dat we onze handen uit de mouwen moe-

ten steken en niet alleen mooie praatjes moeten 

verkopen”.    

Toen kwam er een man naar voren en die zei: ” In 

de bijbel staat: Waar twee of drie in mijn naam bij-

een zijn, ben IK in hun midden. Vandaag is de geest 

van God, dezelfde Geest die ook in jezus was, hier 

aanwezig. In de naam van de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest”. 

Iedereen antwoordde: “Amen”. 

Ze hebben nog heel lang gepraat over de zondag 

dat de pastoor ziek was.  

Nieuw speeltoestel voor Basisschool Hulsberg 

De scholen zijn weer begonnen. Ook op onze Basisschool 

is de eerste week alweer voorbij. 

Voor de kinderen van groep 1 en 2 was het begin dit 

schooljaar wel heel bijzonder. Op de speelplaats stond 

namelijk een heel nieuw speeltoestel.  

De leerkrachten hadden het ingepakt in plastic en zo 

stond het als een enorm groot cadeau te wachten om 

uitgepakt te worden. 

 

Een aantal kleuters wilden daar wel heel graag voor zor-

gen en trokken de plastic er met vereende krachten van 

af en daarna werd er door alle kleuters op getoast met 

een glaasje kinderchampagne. 

Het klimrek met een glijbaan, een speelhuis en een hele-

boel coole speelmogelijkheden viel enorm in de smaak. 

Het was mogelijk om dit speelhuis aan te schaffen dankzij 

een flinke bijdrage in de kosten door de oudervereniging.  

Dankzij het mooie weer hebben de kinderen er al heel 

veel plezier van gehad en dat zal in de toekomst voor 

heel veel kleuters vast ook wel het geval zijn. 
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Hartelijk dank 
namens de Vroeuwengroep  Vlinder  

(naaicursus Kabul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Stichting Senehasa  

(Senior Home Sri Lanka) 

 

 Ricos Wonen,  

Hekerweg 37, 6301 RJ, Valkenburg.  

Tel: 045-4055494. Email: ricos@kpnmail.nl  

Geopend:  

Vrijdag 13-17 u,  

Zat/Zondag 12-17 u.  

mailto:ricos@kpnmail.nl
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Nabeschouwing St. Rochusmarkt 

m.b.t.  Open Kerk 

Wat een, in alle opzichten, mooie dag, zondag 12 augus-

tus, St. Rochusmarkt Hulsberg. Het weer zat mee, een 

recordaantal bezoekers. Enkele nieuwe initiatieven, zoals 

het culinair straatje, religieuze kunst en Hulsbergse kunst 

in onze voor het marktpubliek “Open Kerk”. 

Onze buurtvereniging “Het Goede Doel” had haar zaakjes 

weer goed voor elkaar. 

Ook kapelaan Amal was in zijn nopjes, veel belangstelling 

voor het torenbezoek, waar hij de inschrijvingen voor ver-

zorgde. In totaal hebben ca. 80 personen onze kerktoren 

en “de rest” bezocht. 

Dit is het maximum op de beschikbare tijd. Alle bezoekers 

waren enthousiast over hetgeen ze te zien kregen. Door 

het heldere weer kon men zelfs de Clauscentrale bij 

Maasbracht zien. Ook het vieringtorentje bij het transept 

viel erg in de smaak, getuige onderstaande foto. 

Op facebook stond zelfs “De bès van Hulsberg es te …. 

al uns in de kirktoare van Hulsberg bis geweas!”   
 

Volgend jaar, tijdens de St. Rochusmarkt, kunt u er ook 

bij zijn, ….. Es God bleef!!! 
 

Ook de belangstelling voor de Hulsbergse kunst was be-

hoorlijk. De exposanten waren zeer tevreden. 

Één kunstenares, To Brouns, kon zich het oorspronkelijk 

idee nog herinneren van onze kunst in de kerk, waar we 

later, bij gebrek aan respons van zijn afgeweken.  

Het idee was toen: “uit te beelden hoe de kerk en Huls-

berg met elkaar verbonden zijn”. 

Hier willen we graag in de volgende Clemens-Klok op te-
rugkomen, omdat ze dit op een heel bijzondere manier 
had uitgebeeld in woord en beeld.  

Hieronder een impressie van een klein aantal van de tentoon-
gestelde kunstwerken.  

Op onze website kunt u de foto’s in kleur bekijken. 

Mocht u in contact willen komen met de deelnemende 

kunstenaars, dan willen we u graag hun contactgegevens 

bezorgen (045-4051935 of info@h-clemens.nl ).  

 

Aan alle kunstenaars, namens onze parochie, heel harte-

lijk dank voor jullie spontane deelname. 

Ook een bijzonder woord van dank aan onze drumband 

St. Rochus, voor het beschikbaar stellen van de tentoon-

stellingsborden.  

Ons kerkbestuur 

mailto:info@h-clemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws  

Verkoop religieuze voorwerpen  

St. Rochusmarkt    
 

We willen de organiserende buurtvereniging “Het 

Goede Doel” van harte bedanken voor de medewer-

king die we gekregen hebben op de St. Rochusmarkt.  

Ook een woord van dank aan de kopers van de spul-

len van rector Schmeits en broeder Willy Grüntjes. 

 

Vooral uiteraard een woord van dank aan de beide 

schenkers, rector Schmeits en broeder Willy. 

 

Wij, Stichting Senehasa (Senior Home Sri Lanka) en 

Vrouwengroep Vlinder (naaicursus Kabul), zijn erg blij 

met de opbrengst van de verkoop. Hier kunnen veel 

waardevolle en broodnodige zaken mee gefinancierd 

worden. Dank jullie wel. 

 

Grote Garage Sale ( verkoop ) ! 

Op  23 september 2018  is er in de buurt “Gen Eiks-

ke” een  Garage sale ( verkoop ), vanaf 10.00 uur 

tot 17.00 uur, kunt u bij zo’n 40 adressen leuke 

spulletjes kopen. 

De adreslijst krijgt u ter plaatse. 

In de volgende straten staat men voor u klaar :  

Burg, A Campostraat  -  Unostraat – Burg. Kengen-

straat  -  Parallelweg -  Alexanderplein  - EEG-straat. 

Bewoners van de betreffende straten kunnen zich 

nog altijd opgeven voor deze verkoopdag, het be-

treffende adres word dan ingetekend in de deelne-

merslijst. 

Telefonisch of per e-mail bij Henk Heine 045-
4052380  --   hfwheine@home.nl  

mailto:hfwheine@home.nl
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Ont-KERK-elijking  

 

Een van de schandalige affaires van deze zomer was de 

verdrijving van de Joodse gemeente uit Deventer. De 

nieuwe eigenaar, een horecaondernemer, zegde die ge-

meente de huur op om in haar Grote Synagoge een food-

hall te beginnen. Dit laatste is op het nippertje voorko-

men, maar de Joodse gemeente is wel haar synagoge 

kwijt, en inmiddels uitgeweken naar Raalte. 

 

Deventer - stad van Etty Hillesum - moet zich schamen 

voor deze uitkomst. De koek- en boekenstad heeft dit als 

een pilatus laten gebeuren. Het heeft een door de Holo-

caust zwaar gedecimeerde Joodse gemeenschap in de 

kou laten staan, en is nalatig omgesprongen met een bij-

zonder historisch gebouw, waarvan het een wonder is 

dat het de nazibezetting wist te overleven. Cultuurbarba-

ren aan de IJssel. 

 

Die houding belooft wat voor al het andere religieus erf-

goed dat de komende jaren 'op de markt' zal komen. 

Twee kerkgebouwen per week, wordt gezegd. Minder 

zwaar historisch beladen dan een synagoge, maar toch. 

Het gaat hier om duizenden kerkgebouwen, kloosters en 

kapellen. 

 

De komende decennia zullen we, meer nog dan nu, getui-

ge zijn van de bouwkundige gevolgen van het secularise-

ringsproces. Er zal letterlijk sprake zijn van 

'ontkerkelijking'. Van de sloop van het christendom. Kerk-

gebouwen zullen massaal tegen de grond gaan of worden 

verbouwd tot nieuwe bestemmingen. De kerkelijke 

sloopkogel zal vertrouwd raken in het straatbeeld. 

 

Oorzaak: de generatie van trouwe kerkgangers is bezig 

uit te sterven. Dat is de generatie die het slecht gelukt is 

traditioneel geloof en kerkbezoek door te geven aan de 

babyboomgeneratie, die op haar beurt haar kinderen 

heeft opgevoed in post-religiositeit en post-christendom. 

Zo gingen vijftig jaar geleden elk weekend nog 2,7 mil-

joen katholieken ter kerke. Dat aantal is volgens onder-

zoeksbureau Kaski nu gezakt tot 214 duizend. In 2030 zijn 

dat er nog maar 60 duizend. 'Randkerkelijken' bezoeken 

de kerk alleen nog bij rites de passage zoals huwelijk en 

begrafenis. Of met Kerst. Dat is te weinig om dure, on-

derhoudsgevoelige monumentale kerkgebouwen mee 

overeind te houden. En dus gaan die verdwijnen. 

 

De komende jaren zal naar schatting van experts onge-

veer de helft van de in totaal 4.200 kerkgebouwen de 

deuren sluiten. Er blijft een beperkt aantal katholieke pa-

rochiekerken over (300 van de 1.500). Een soortgelijk lot 

treft de 'boventallige' kerken van Protestantse Kerk Ne-

derland. 
 

Doet dat nog iets met ons, post-christenen die we zijn 

geworden? Laten we er nog een traan om wanneer een 

kerk wordt gesloopt of tot hotel wordt verbouwd? Heb-

ben we daar gevoelens bij van spirituele heimwee of sa-

crale nostalgie? Dat wordt dan goed verborgen gehouden, 

want ik merk daar weinig van. 
 

Integendeel. Het meest recente bericht dat ik over de 

grootscheepse sluiting van kerkgebouwen aantrof, stond 

in De Financiële Telegraaf. Dat ging over de 'lucratieve 

markt voor religieus vastgoed'. Hoe schrijnend wil je het 

hebben? Projectontwikkelaars staan in de rij om kerken 

om te bouwen tot boekhandel, cultureel centrum, hotel 

of appartementencomplex. Of om op de plek van ge-

sloopte kerkgebouwen woningen te realiseren. Veel kerk-

besturen, de laatste der Mohikanen, staat het water aan 

de lippen. Men kan het onderhoud van de dure Rijksmo-

numenten niet meer ophoesten. Het aantal gemeentele-

den is te sterk gekrompen. 
 

Er zijn heel geslaagde en stijlvolle voorbeelden van herbe-

stemming van kerken: de beroemde kerk-boekhandels 

van Selexyz en Waanders in Maastricht en Zwolle. En wat 

te denken van Paradiso, dat in 1968 als 'kosmisch cen-

trum' zijn intrek nam in een oud kerkgebouw? Maar de 

commerciële druk om particuliere woningbouw of bedrij-

vigheid toe te laten in kerken neemt toe. Uw bubbelbad 

op het altaar? Uw bedrijfsreclame op de torenspits? Hoe 

voorkomen we de komende jaren ontheiligende wan-

smaak bij de bouwkundige sloop van half-christelijk Ne-

derland? 
 

Het valt te hopen dat de post-christelijke generatie bij het 

aanstaande proces van sloop en herbestemming van ker-

ken respect zal weten op te brengen voor de emotionele 

en spirituele betekenis van kerkgebouwen voor gelovigen. 

Dus niet zoals in Deventer. Waar een foodhall-project een 

Joodse gemeente uit haar synagoge wist te verjagen. Een 

commerciële pogrom in 2018. 
 

Bron: De Volkskrant van 6 augustus  

 (René Cuperus column) 
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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 29 sept 2018  -  26 okt 2018)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  11 sept via email worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  18 sept 

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

