Clemens-Klok

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg

8e jaargang nr. 10

29 september—26 oktober 2018

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek
- Info opg. 1e H.Comm. 2019 graag voor 5 okt.’18

- Bedevaart naar Banneux di. 2 oktober (opg.zsm)

- KiWoDi St. Franciscus/Dierendag - 6 oktober

- Wereldwinkel in onze kerk 6 en 7 oktober

- Opening Mariamaand zo. 1 okt. 18.00 uur

- Verslag vredesbijeenkomst

Dè Kerk bestaat niet
Er is al geruime tijd heel veel te doen over dè Kerk. Door de vele misbruikgevallen en machtsspelletjes komt de kerk in een
kwaad daglicht te staan. Dit terwijl er ook zoveel goeds gebeurt binnen die kerk zowel in het verleden als in het heden. Zowel dichtbij als veraf. Zowel aan de basis als hogerop. Individuele gelovigen worden geïnspireerd door de Blijde Boodschap die Jezus zelf ons
aangereikt heeft. Een boodschap van naastenliefde, zorgen voor de ander, eenvoud etc.. Een boodschap die onze huidige Paus Franciscus ook probeert uit te dragen, waar veel gelovigen dan ook erg blij mee zijn. Hij probeert om in het Vaticaan zaken die niet goed
zijn aan te pakken, te veranderen, geen gemakkelijke opgave. We zien wel hoe zich dit verder ontwikkelt, hier hebben we weinig
invloed op.
Waar wij wel invloed op kunnen uitoefenen is “het kerk zijn” in onze eigen parochie, ons eigen dorp, waar zich zoveel mensen voor inzetten. Waarom zetten deze mensen zich daarvoor in? Omdat de Boodschap die we van Hem gekregen hebben zó belangrijk is voor het geluk van alle mensen. Het is een boodschap van helpen en geholpen worden, van vragen en ontvangen, van
verantwoordelijkheid nemen en talenten gebruiken die ieder van ons heeft. Het is ook een boodschap die het maken van fouten
onderkent om van te leren. Het is een boodschap om als mens te groeien.Wij vinden het belangrijk dat onze parochianen deze
Boodschap ook horen, er mee geconfronteerd worden, er mee bezig zijn.
Hoe proberen wij ze over te brengen:
-Tijdens de 3 H. Missen die wekelijks opgedragen worden, met lezingen en de preek
-Door Kinderwoord diensten te verzorgen
-Door de themamissen die verzorgd worden door ons Combo Koor Mozaik
-D.m.v. huwelijks- en doopvoorbereidingen
-Door het verzorgen van voorbereidingslessen op de 1e H. Communie
-Door het verzorgen van voorbereidingslessen op het H. Vormsel
-Door speciale vieringen en bijeenkomsten rond een thema, bijv. Vredesbijeenkomst
-Bij overlijdens, Afscheidsviering/Avondwake/Uitvaartmis
-Door filmavonden te organiseren
Wij proberen de Boodschap ook in praktijk te brengen, middels onze:
-Werkgroep Diaconie
-Werkgroep Humisa (Hulsbergse Missieactiviteiten)
-Werkgroep Ziekendienst
-Werkgroep Rouwverwerking
Verder is er ook praktische ondersteuning nodig om onze parochie draaiende te houden:
-Kosters, Misdienaars, Acolieten, Lectoren, Koren, Muziekverenigingen, Bloemversierders, Onderhouders van kerk en kerkhof, Kerststalbouwers, Orgelbouwers, Collectanten, Processiecomité, Organiseren kerkbijdrage, Redactieleden en bezorgers Parochieblad,
Kerkbestuursleden, etc.
Zoals u ziet kan men moeilijk spreken van dè Kerk, er gebeurt zoveel goeds in dè kerk en soms ook minder goeds in dè kerk,
waar wij weinig invloed op hebben.

ònze kerk, we willen iedereen van harte danken voor zijn/haar inzet voor ons samen kerk zijn. Iedereen is van harte welkom om samen met ons kerk te zijn.
Waar we wèl invloed op hebben is

Ons Kerkbestuur
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Parochieberichten

Op 13 september is op 55-jarige
leeftijd overleden Jos Bemelmans.
Jos woonde aan de Wissengrachtweg. De uitvaart vanuit onze parochiekerk heeft op 18 september
plaatsgevonden, waarna begrafenis op het kerkhof aan de Wissengrachtweg. De zeswekendienst is op zaterdag 3 november
om 19.00 u in onze parochiekerk.

Overleden
Op 24 augustus is op 99-jarige
leeftijd overleden Zr. Emmanuella (Anna van Hooff). Zij woonde in het zusterklooster. De uitvaart vanuit de kloosterkapel
heeft op 28 augustus plaatsgevonden, waarna begrafenis op
het kloosterkerkhof.

Oktobermaand-Mariamaand-Rozenkransmaand
Ook dit jaar openen we de Mariamaand
weer bij het wegkruis op de hoek van de
Churchillstraat en Irenestraat. En wel op
maandagavond 1 oktober om 18.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om te bidden voor algemene en/of persoonlijke intenties. Op deze manier kunnen wij getuigen van ons geloof in de drie-ene God en
de H. Maagd Maria, die ons bijstaan op onze weg door
het leven. Het is goed te weten dat je er niet alleen voor
staat.

Op 30 augustus is op 85-jarige
leeftijd overleden Br. Jos Huijben. Hij woonde in zorgcentrum Oosterbeemd en de langste tijd van zijn leven in het
klooster Ravensbosch. De uitvaart vanuit onze kerk heeft op
4 september plaatsgevonden,
waarna begrafenis bij zijn confraters op het kerkhof aan de
Wissengrachtweg.

Oproep Gelegenheidskoor 30 september
Op 6 september is op 93-jarige
leeftijd overleden Jo Muijrers. Jo
woonde in zorgcentrum Panhuys.
De crematieplechtigheid heeft op
14 september plaatsgevonden. De
zeswekendienst is op ………. in onze parochiekerk.

Op 30 september is het geplande koor door omstandigheden vervallen.
We hebben Ad van Venrooy bereid gevonden om het Gelegenheidskoor te begeleiden.
Dus is iedereen van harte welkom om deze dienst mee op
te luisteren.

Wereldwinkel in onze kerk
Weekend 6 en 7 oktober

Op 10 september is op 90-jarige leeftijd in Aalbeek overleden Philomena van de Weijer-Jaminon. Philomena
woonde aan de Haasdallerweg. De uitvaart vanuit onze
parochiekerk heeft op 15 september plaatsgevonden,
waarna begrafenis op het kerkhof aan de Wissengrachtweg. De zeswekendienst is op zondag 28 oktober om
11.00 u in onze parochiekerk.

De laatste jaren is het gebruikelijk in onze parochie dat
de Wereldwinkel van Nuth in dit weekend
(Wereldmissiedag van de kinderen) in onze kerk aanwezig is.
Zij verkopen fairtrade producten. Dat wil zeggen dat de
boeren en producenten, uit het gebied waar de producten vandaan komen, een eerlijke prijs hiervoor krijgen.
Kijk eens rustig welke producten zij allemaal hebben en
bedenk dan daarbij dat het voor een goed doel is.
U kunt terecht een half uur voor aanvang van de vieringen en na de vieringen.
Loop niet langs maar koop een kleinigheid.
Er zijn levensmiddelen en producten uit diversen landen
aanwezig.
Van harte aanbevolen.
Werkgroep “Humisa “

Op 11 september is op 77-jarige
leeftijd overleden Sjef Mullers. Sjef
woonde aan de Ravensboschstraat. De
uitvaart vanuit onze parochiekerk
heeft op 15 september plaatsgevonden, waarna crematie. De zeswekendienst is op zondag 28 oktober om
11.00 u in onze parochiekerk.
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Eerste H. Communie in Hulsberg 26 mei 2019
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen ver vooruit: zo ook het feest van de eerste Heilige Communie.
Langs deze weg willen wij, als werkgroep, de ouders benaderen die interesse hebben om hun kind/kinderen de
communie te laten doen.

KiWoDi 6 oktober St. Franciscus/Dierendag

Op maandag 8 oktober 2018 om 20.00 uur wordt op
school een infoavond gehouden voor ouders/verzorgers
die hun kind inschrijven. Tijdens deze avond zal men informatie ontvangen over het voorbereidingstraject dat aan
dit feest voorafgaat. Bovendien zal er uitleg gegeven worden en afspraken gemaakt worden over; eigen bijdrage,
werkgroep liturgie, werkgroep versieren, catechese lessen
en de volledige planning. Want alleen dankzij de medewerking van alle man-/vrouwkracht kan dit feest de uitstraling krijgen die het verdient. Allen die komend jaar
(2019) hun kind/kinderen de eerste Heilige Communie
willen laten doen, zijn namens kapelaan Amal, pastoor
Geilen, kerkbestuur en werkgroep communie Hulsberg
van harte uitgenodigd.

Waarom deze combinatie???
Op 4 oktober is het dierendag. Het is ook de gedenkdag
van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de
legenden met dieren kon praten.
De houding vanFranciscus tegenover dieren komt mooi
naar voren in het onderstaand citaat dat aan hem wordt
toegeschreven: “Alle schepselen op aarde voelen als wij,
streven naar geluk als wij…God wenst dat wij de dieren
bijstaan wanneer ze
hulp nodig hebben…
We hebben een hogere opdracht ze van
dienst te zijn wanneer ze ons nodig
hebben … Mensen
die enig schepsel
Gods uitsluiten van
hun compassie en
medelijden zullen op
soortgelijke wijze
handelen tegenover
hun medemensen.”

Wij vragen u, om in goed overleg met uw kind/kinderen
een juiste, weloverwogen beslissing te nemen over het wel
of niet deelnemen aan de eerste Heilige Communie, voordat u het inschrijfformulier invult en ondertekent.
Voor meer informatie vooraf kunt u terecht bij de werkgroep, stuur gerust een mail met alle vragen naar;
communie.hulsberg@gmail.com

Er zal ook aandacht geschonken worden aan KinderWereldmissiedag.

Ouders die hun kind/kinderen de eerste H. Communie
wil/willen laten doen, verzoeken we onderstaand strookje
duidelijk in te vullen en vóór 5 oktober 2018 te mailen
naar communie.hulsberg@gmail.com of in te leveren bij
de leerkracht van groep 4

Naam zoon/dochter:_____________________________________Groep:_______________

Geboorte datum:_____________________________________________________________
Wil graag op zondag 26 mei 2019 de Eerste Communie doen.
Adres:______________________________________________________________________
Telefoonnummer(s):__________________________________________________________
E-mailadres:_________________________________________________________________
Doopdatum en parochie:_______________________________________________________

Handtekening:______________________
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Beste leerlingen van groep 8 &

Bedevaart naar Banneux Notre Dame

alle 11/12 jarige kinderen

Dinsdag 2 oktober 2018
Een bedevaart is reeds een stap op zich: men neemt de beslissing om thuis weg te gaan en te bidden, om Maria te ontmoeten
en om naar Jezus te gaan.
De parochies Nuth, Hulsberg, Wijnandsrade en Vaesrade organiseren gezamenlijk een bedevaart naar Banneux Notre Dame
„Maagd der Armen“
Dit kleine plaatsje is een bekend bedevaartsoord in de Belgische
Ardennen.
Aanmelden (Graag z.s.m. i.v.m. regelen vervoer)
Heeft u interesse om deel te nemen aan onze parochiebedevaart
op dinsdag 2 oktober naar Banneux, dan bent u van harte uitgenodigd. Informatie en aanmeldingsformulieren vindt u bij de
parochiekantoren en in de kerken.
De kosten bedragen € 25,00 per persoon (inclusief reis en koffie/
thee met vlaai) en dienen bij inschrijving te worden voldaan ter
bevestiging van de deelname. U kunt zich inschrijven telefonisch
06-53704886 of via info@h-clemens.nl .

van Hulsberg,
Via deze brief willen wij jullie
graag uitnodigen om je in te
schrijven voor het ontvangen van
het sacrament van het Heilig
Vormsel. Dus ook kinderen van
een andere school kunnen zich
opgeven. Jullie zijn gedoopt en
hebben de eerste Heilige Communie ontvangen.
De eerste bijeenkomst voor jullie ouders is gepland op
dinsdag 23 oktober 2018 om 20.00 uur in de basisschool van Hulsberg. Daar zal verdere uitleg gegeven
worden.
Het vormsel zal in de Clemens kerk plaats vinden op:
zaterdag 16 maart 2019 om 19.00 uur
Ouders kunnen hun kind opgeven door onderstaande
formulier vóór 14 oktober 2018 in te vullen en afgeven
op school, via Isy beantwoorden of in brievenbus van
Mevr.Pluijmaekers, Jhr.v.d.Maesenstraat 57 te
Hulsberg

___________________________knip
Naam:……………………………………………………….
wil graag het vormsel ontvangen op 16-3-2019
School:……………………………………
Adres:………………………………………..
Geboortedatum: ……………………………..
Telefoon nummer:…………………………………
E-mail adres:……………………………………………………..
Gedoopt op: ……………………………….
te ……………………………..
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Thuisprogramma WJD 2019 op Ameland
In 2019 vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Panama. Omdat dit grootste Rooms-Katholieke jongerenevenement
ter wereld dit keer in januari wordt gehouden en de
reis naar Panama kostbaar
is, organiseert Jong Katholiek ook een programma
voor thuisblijvers. Dit programma, getiteld
WJD@home, vindt van 25 tot 27 januari 2019 plaats op Ameland.
Het thema van deze WJD@home is net als voor de WJD in Panama: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw
woord’ (Lucas 1, 38). Paus Franciscus benadrukt dat Maria met
haar geloof, moed en durf een voorbeeld is voor jongeren en de
Kerk.
Jong Katholiek ziet diverse redenen waarom jongeren, met name in de schoolleeftijd, niet mee kunnen naar Panama, ook al
hebben ze interesse. De reis is ver en duur en deze WJD vallen
niet in een schoolvakantie. Vandaar dat voor de reis naar Panama vanaf het begin is gedacht aan jonge, werkende professionals die tijdens hun reis naar Panama verschillende streams of
keuze programma’s kunnen volgen die aansluiten bij hun belevingswereld.
Voor jongeren die hier om welke reden dan ook niet bij kunnen
aansluiten, is er dus het thuisblijfprogramma WJD@home.
Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom.
De kosten bedragen € 75.
Aanmelden kan tot 20 december. Alle informatie hierover is te
vinden op wjd.nl
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Diensten en misintenties

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers,
Zef van den Bosch; ouders Ritzen-Collaris; Zef en
Elly Ritzen-Neven; Zus Weijers-Schlembach
(vanwege verjaardag).

Zaterdag 29 september: Vooravond
26e Zondag door het Jaar B.

Zaterdag 13 oktober: Vooravond
28e Zondag door het Jaar B.

19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Zielendienst Tonny Dautzenberg-Schillings;
jaardienst Hub Geurten.

19.00 uur: H. Mis m.m.v. Drumband St. Rochus.
Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters; voor
de levende en overleden leden van Drumband
St. Rochus; zielendienst Lies Loijens;
Mia Hamers-Heijnen.

Zondag 30 september:
26e Zondag door het Jaar B.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst Roos en Marie Ritzen; dankzegging
i.v.m. verjaardag, tevens jaardienst Hub Ritzen.
Maandag 1 oktober:
19.00 uur: Opening oktobermaand, ter ere van de H.
Maagd Maria, met rozenkransgebed bij wegkruis
op de hoek Churchillstraat / Irenestraat.
Woensdag 3 oktober:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Antoon Gales (vanwege verjaardag); overleden
echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en
ouders; overledenen familie Van der Broeck;
Thei Meijers.
Vrijdag 5 oktober:
10.00 uur: Communie aan de zieken door kapelaan Amal.

Zondag 14 oktober:
28e Zondag door het Jaar B.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst Hen Dolmans; jaardienst Jan Schiffelers
en Tineke Offermans; Marcel Koonen en
opa Koonen; jaardienst Sjeng Knubben en
Philomena Knubben-Dreessen.
12.30 uur: Doopviering Fenne Gijzen.
Woensdag 17 oktober:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Ouders Pierre Pluijmaekers en Mia Scheepers;
overledenen familie Van der Broeck; ouders
Janssen-Schrouff en familie; Thei Meijers, ouders
Veldman-van den Bosch, Rinus en
ouders Meijers-Heunen

Zaterdag 6 oktober: Vooravond
27e Zondag door het Jaar B.

Zaterdag 20 oktober: Vooravond
29e Zondag door het Jaar B.

13.00 Doopviering Lune Pinkaarts.
19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Jaardienst ouders Lei Rouwet en Tiny RouwetLimpens; jaardienst Hub en Frank Driessen.

13.00 uur: Doopviering Hannah Houbiers.
19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Om kracht en moed voor alle mensen op
moeilijke momenten.

Zondag 7 oktober:
27e Zondag door het Jaar B.

Zondag 21 oktober:
29e Zondag door het Jaar B.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK.
Na de mis koffie drinken in de kerk.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
1e jaardienst Nell van der Aart; jaardienst ouders
Toon Noteborn en Lena Gijzen; Frans Roebroek;
jaardienst Jo Vliegen, Jan Wijers; jaardienst ouders
Loijens-Pluijmaekers, Elly en Guus.
Woensdag 10 oktober:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.

11.00 uur: Hoogmis met Gregoriaanskoor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst Chel Custers.
Woensdag 24 oktober:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck; ouders
Frissen-Haagmans en familie; Thei Meijers;
Hub Ritzen.
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Boerderij Aan den Del

Boerderijwinkel

in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden,
woondecoraties en hebbedingetjes

Kerstshow
De kerstshow wordt dit jaar 3 weekenden
georganiseerd namelijk:
. zaterdag en zondag 24 & 25 november 2018
. zaterdag en zondag 1 & 2 december 2018
. zaterdag en zondag 8 & 9 december 2018.
Drie weekenden open van 14.00 tot 18.00 uur.
Anja en Henk Muller
Diepestraat 20
6336 VW Arensgenhout
e-mail:
info@boerderijaandendel.nl
website:
www.boerderijaandendel.nl
tel.: 045 405 3869

Raadhuisstraat 107
Hulsberg
045-4055056
De beste service
Voor reële prijzen.
Diverse occasions,
Ook op bestelling!
www.jdautoservice.nl
8

Diensten en misintenties

Woord van de redactie,

Er leek geen einde aan te komen aan deze
bijzonder mooie zomer, maar nu zien we
aan de natuur dat de herfst toch echt in
aantocht is. Ons leven verplaatst zich van
buiten weer naar binnen. We maken het
weer gezellig in ons gezin binnen onze vier
muren.
“Ik kijk op tegen herfst en winter”, zei een
weduwnaar laatst “Iedereen sluit zich op
achter de voordeur en ik geniet altijd zo
van een praatje”.

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

Bijzondere diensten Panhuys
Za. 29 sept 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door Thea
Kollee
Herdenkingsdienst voor overleden mede
bewoners
Za. 13 okt

Volgens het CBS is een half miljoen mensen
in Nederland eenzaam, als we ons hiervan
bewust zijn en actief om ons heen kijken,
kunnen we ook in de herfst een praatje maken

16.00 uur H. Mis opgeluisterd door Greg.
Koor Hulsberg

Parochiekalender
Ma. 1 okt

Rozenkransgebed bij het wegkruis
aan het Europaplein

Zo. 7 okt

Huisbezoek en ziekencommunie
door kapelaan Amal

Koffie drinken na de H. Mis

Za. 13 okt Vlindertjesviering

Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom,
gewoon voor een goed gesprek, om kennis te maken, een luisterend oor, etc..
Laat dan even iets weten, het is voor mij erg moeilijk om in te schatten, waar mijn bezoek op prijs gesteld wordt. Ook kom ik graag bij u langs om de ziekencommunie aan te reiken.
U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of
mail naar info@h-clemens.nl .
Kapelaan Amal

Zo. 4 nov Allerzielen
Zo. 25 nov Clemensdag

Kinderwoorddiensten
Za. 6 okt Sint Franciscus/dierendag (donderdags)

Wekelijkse up-date misintenties
De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepubliceerd in De Beekdaeler en op de website van de parochie
www.h-clemens.nl
Mochten opgegeven misintenties níet of niet correct zijn
opgenomen dan kunt u ons dit laten weten via misintentie@h-clemens.nl of kunt u dit doorgeven op de pastorie
(tel. 045 - 4051273).

Herfst - gedicht
Ja, het is prachtig om te weten
dat de herfst weer komen gaat,
ik verheug mij op de kleuren
en wat mij te wachten staat!
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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

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

Sportparklaan 10
6336 AB Hulsberg
Hulsberg

Open vanaf 14.00 uur
Zondag
10.00 uur
Woensdag Rustdag
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Het verhaal van de vlinder
De leerkrachten van Basisschool Hulsberg zijn het schooljaar begonnen met het verhaal van de vlinder. Ter inspiratie en om te beseffen dat begeleiden van kinderen niet
altijd gemakkelijk gaat, soms zijn er moeilijke stappen nodig om een kind goed te kunnen helpen.
Maar het verhaal van de vlinder is eigenlijk een verhaal
voor iedereen.
Voor kinderen. Voor jongeren die soms worstelen met het
leven, die moeten kiezen voor de richting waarin ze willen
gaan, die soms moeten kiezen tussen de makkelijke of de
moeilijke weg.
Voor ouders; alle moeilijkheden weghalen in het leven
van je kind is wat je het liefst wilt doen, de weg effenen,
alle verdrietjes en pijntjes proberen op te lossen.
Voor ieder mens is het goed te beseffen dat tegenslagen
je soms kunnen helpen om te groeien, om een sterker en
een beter mens te worden. Om uiteindelijk vrij en prachtig
als een vlinder het leven tegemoet te kunnen vliegen.

De vlinder
Een man vindt een cocon van een vlinder en neemt
deze mee naar zijn huis. Op een dag verschijnt er een
kleine opening in de cocon. De man kijkt een paar uur

toe hoe de vlinder worstelt om zich door de kleine
opening naar buiten te werken.
Het lijkt erop dat het proces niet langer meer vooruit
gaat. Het ziet er naar uit dat de vlinder zover gekomen
is als hij kan en niet meer verder komt. Dus besluit de
man de vlinder te helpen. Hij neemt een schaartje en
knipt de rest van de cocon open. De vlinder kan zich nu
vrij eenvoudig losmaken.
Maar de vlinder heeft een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. De man verwacht dat de vlinder
elk moment zijn vleugels zal uitslaan en het lichaam
daarmee ondersteunt. Maar dat gebeurt niet. De vlinder besteedt de rest van zijn leven aan rondkruipen
met een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels.
De vlinder is nooit in staat te vliegen.
Wat de man in al zijn goedheid niet begreep was dat
de krappe cocon en de worsteling die nodig was om
door de opening te kruipen, de manier was om de lichaamsvloeistof van de vlinder in de vleugels te pompen zodat de vlinder klaar zou zijn te vliegen als het de
vrijheid had bereikt uit de cocon.
Soms zijn worstelingen exact wat we nodig hebben in
het leven. Als we onszelf toe zouden staan zonder obstakels door het leven te gaan, zouden we invalide zijn.
We zouden nooit zo sterk worden als wat we kunnen
zijn. We zouden nooit kunnen vliegen.
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3 oktober 2018

Ricos Wonen,

Het is een jaar geleden dat we afscheid
moesten nemen van

Hekerweg 37, 6301 RJ, Valkenburg.
Tel: 045-4055494. Email: ricos@kpnmail.nl

Nel van der Aart

Geopend:
Vrijdag 13-17 u,

De eerste jaardienst zal plaatsvinden op zondag 7 oktober 2018 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.Clemens te Hulsberg.

Zat/Zondag 12-17 u.

“Hoe meer je van het le-

ven en van de mensen
houdt, des te minder
angst je hoeft te hebben
om te sterven. De eeuwige liefde omarmt en
houdt samen alles wat
naar haar is toegegroeid!”

Septemberfest in Hulsberg
(Voor verdere info zie pag. 14)
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Wereldmissiedag van de kinderen

Oktober Wereldmissiemaand

Help kinderen in Ethiopië

God is ons een toevlucht en een sterkte.

Elk jaar, in het eerste weekend van oktober, wordt er
een speciale dag georganiseerd voor kinderen over
de hele wereld: Wereldmissiedag van de kinderen.
Want: Kinderen helpen kinderen.
Dit jaar is dat op 6 en 7 oktober.
Overal ter wereld helpen
kinderen andere kinderen.
Dat doen ze door van hun
zakgeld een beetje opzij te
leggen en in het spaarzakje
van MISSIO te doen of door
geld over te maken op het
bankrekeningnummer hiernaast. Dat kun jij ook doen!
Dit jaar helpen we de kinderen in Ethiopië.
En weet je wat nou het mooiste van alles is? Deze
Wereldmissiedag van de kinderen wordt overal op
de wereld door de katholieke kerk gevierd. Dus alle
kinderen, ook de armere kinderen, sparen voor andere kinderen, om elkaar te helpen, want: KINDEREN
HELPEN KINDEREN
(zie ook: http://missiokids.nl/Wereldmissiedag.html )

In het weekend van 20 en 21 oktober zal er een
kerkdeurcollecte plaatsvinden voor onze medemensen in Ethiopië (zie ook http://missio.nl/
wereldmissiemaand-2018-ethiopie/).

Spaarpotjes van kinderen in Bougainville
———————-

Gebed voor mensen op de vlucht
Goede God,
Bescherm alle mensen,
die op de vlucht zijn
voor geweld, oorlog en honger.
Wees voor hen een toevlucht en een thuis,
als ze niet meer weten waar ze naar toe moeten.

De opbrengst van de kerkdeurcollecte is bestemd
als steun voor de koffieboeren. Ethiopië is de
grootste koffieproducent van Afrika. In de regio
Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. De bevolkingsgroep is erg klein, is arm en
wordt gediscrimineerd.
Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben
de “Kleine Zusters van Jezus“ zich het lot van de
Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie
te verbeteren . Ze hebben al veel bereikt. Kleine
projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool. Voor
onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal
vluchtelingen op. Ongeveer 900.000 mensen vooral in Zuid Soedan.
Missiezondag is
vooral het
feest van
solidariteit. We
vieren dat
we deel
zijn van
een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.
Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de
wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de
grootste solidariteitsactie van de katholieken
maakt.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aan de
kerkdeurcollecte deel te nemen, dan kunt u de
bijdrage ook overmaken op rekeningnummer:
NL 65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand.

Geef ons de kracht en de moed,
om de mensen een thuis te geven.
Open ons hart voor al diegenen,
die bij ons hun toevlucht zoeken.

Alvast heel hartelijk dank.
Werkgroep “Humisa“

Want in uw familie bestaan er geen vreemden,
maar zijn we allemaal broers en zussen van elkaar.
Amen.
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Mededelingen en verenigingsnieuws

Boekbespreking
De redactie van de Clemensklok heeft het idee opgevat
om boeken te gaan bespreken die indruk hebben gemaakt. Heeft u een boek gelezen waarvan u vindt dat
meer mensen dit zouden moeten lezen, dan laat ons dat
weten. Beschrijf in het kort de inhoud van het boek en
waarom het de moeite waard is. Stuur dit naar de redactie.

Septemberfest in Hulsberg
Op de laatste zaterdag van deze maand organiseert
Drumband St. Rochus de 3e editie van
Das Septemberfest!
De muzikale omlijsting van dit Septemberfest is in handen
van Tirol Sound, Wiesnhammer en DJ Dirnd’l!
Samen met deze muzikale toppers gaan we er een gezellige avond van maken met viel Spass und Gemütlichkeit!
Kaarten zijn te koop voor 8,- per stuk aan de avondkassa.
Dus haal die Oostenrijkse trachten uit de kast en noteer
29 september, Cafe-Zaal Op de Trepkes!

Als aftrap hebben ik gekozen voor: Het geluk van Limburg geschreven door Marcia Luyten.

Leesclubs in Nuth èn Hulsberg
In september starten in onze bibliotheken de georganiseerde leesclubs weer:
In Nuth: op maandagochtend van 09.30-11.30 (vol) en op
maandagavond van 19.00-21.00 uur
In Hulsberg: op maandagochtend van 10.00-12.00 uur
Vind je het leuk om nieuwe mensen te leren kennen, met
hen van gedachten te wisselen, je leeservaring te delen en
kennis op te doen omtrent boeken en auteurs? Dan nodigen we je uit om mee te lezen met de leesclub in Hulsberg
of de avond-leesclub in Nuth.
Samen boeken bespreken levert boeiende gesprekken op,
levendige discussies en een diepere leeservaring. De leesclubs worden geleid door Maria Kleijnen, cultuurwetenschapper en ervaren leesclubleider.
Wat: Leesclub op maandagavond in Nuth; en op maandagochtend in Hulsberg. 1 keer per maand, van september t/m april (8x)
Startdatum:
Nuth – avond
vanaf 10 september 2018
Hulsberg – ochtend
vanaf 17 september 2018
Kijk voor het volledige programma in onze agenda
Kosten: € 55,00 p.p. (incl. koffie/thee)
Aanmelden: per e-mail contact@bibliotheeknuth.nl, telefonisch: 045-524 4000 of aan de balie. Er is plaats voor
maximaal 12 deelnemers.

Op vakantie heb ik in de Franse zon dit boek bijna in een
ruk uitgelezen, alleen met korte onderbrekingen voor het
versterken van de inwendige mens en het uitlaten van
mijn hond. De reden dat het zo boeide was dat er veel
herkenning voor mij in zat. De verhalen van mijn vader, als
zogenaamde mijnbeambte en opa, als ondergronds mijnwerker, kwamen weer tot leven. Verder geeft het boek
een goed inzicht over wat de mijnen voor Limburg betekend hebben en dat degevolgen van de sluiting nu nog
steeds sporen achterlaat.
In dit boek lopen twee verhaallijnen naast elkaar namelijk
de sociaaleconomische en sociaal-culturele geschiedenis
van de Mijnstreek aan de ene kant, waaronder ook ruim
aandacht voor de rol van de katholieke kerk in die periode
en aan de andere kant de familiegeschiedenis van Jack
Vinders, geboren in 1949 uit Heilust, die met alles moet
breken om zijn dromen na te jagen. Eén verhaallijn is historisch, de andere een vertelling waarin persoonlijke ervaringen en gevoelens aan de orde komen. De ene is objectief van toon, de ander is deels gebaseerd op de subjectieve ervaringen van Sjaakie. Toch zijn beide verhaallijnen
nauw met elkaar verweven.
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Marjo de Ruijter-Dassen

Verslag Vredesbijeenkomst

Kerkdorp-Dorpskerk

Op dinsdag 18 september was er in het kader van de vredesweek weer de gebruikelijke vredesbijeenkomst in onze
parochiekerk. De vorige jaren was het telkens op een zondag, maar omdat wij vermoedden dat de zondag minder
geschikt is voor een dergelijke bijeenkomst, hebben we
het dit jaar op een dinsdag gehouden. Uit de opkomst
bleek echter niet dat de dinsdag echt geschikter is dan de
zondag.
Maar afgezien daarvan was het weer een sfeervolle bijeenkomst. Het Combo Koor Mozaik zorgde voor de muzikale omlijsting en startte met het lied dat tot nu toe in al
onze vredesbijeenkomsten geklonken heeft: ”Mag ik dan
bij jou”. Door de sfeer van het lied en de tekst ervan beschouwen we het een beetje als het lijflied van onze vredesbijeenkomsten.
Het thema van deze vredesweek was: vrede voor alle generaties.
We luisterden en keken naar een power point presentatie
van leerlingen van de Eerste Opvang Anderstaligen: kinderen die de oorlogsellende in hun eigen land ontvlucht
zijn en in Nederland op school iets van vrede proberen te
ervaren. Dit hebben ze in woord en beeld treffend en vol
emotie naar voren gebracht.
Ook leerlingen van onze eigen basisschool en dan met
name van groep acht hebben hun gevoelens omtrent vrede tot uiting gebracht.
Tenslotte was er kapitein der Jagers buiten dienst Jos Dekker, die als veteraan werkzaam is in het Eldershoes in
Hoensbroek, een opvanghuis voor veteranen, die daar
met hun problemen terecht kunnen. Zelf is Jos Dekker
uitgezonden geweest naar voormalig Joegoslavië en geeft
daar van nabij de gevolgen van oorlog kunnen ervaren.
Vandaar dan ook dat hij als “insider” zijn zegje kon doen
over vrede tijdens onze vredesbijeenkomst. Al deze bijdragen zorgden ervoor dat de wensboom die voor in de
kerk staat, volgehangen kon worden met vredeswensen
van de aanwezigen. En onder het genot van koffie of thee
met een traktatie werd er nog een tijdje van gedachten
gewisseld over de
bijeenkomst en
het thema ervan.
Al met al was het
een zeer zinvolle
bijeenkomst.

De uitnodiging van het kerkbestuur in de Clemens-Klok
om uit te beelden hoe de kerk en Hulsberg met elkaar
verbonden zijn, was voor mij de aanleiding om te bedenken hoe dat vorm te geven in een schilderij.
To Brouns
Er is geschilderd op een ondergrond van hout, want
hout is een van de oudst gebruikte materialen die we
kennen. Van kribbe tot kruis en van wieg tot graf.
Het Japanse rijstpapier is aangebracht om aan te geven
dat er op ieders levensweg pieken en dalen zijn waar
men mee te maken krijgt. Kleur is essentieel voor het
leven op aarde. In de eredienst worden ze gebruikt om
het verloop van het kerkelijk jaar aan te geven.
Geel staat o.a. voor zoeken naar samenhang.
Blauw staat symbool voor behoefte aan zekerheid.
Door deze twee kleuren samen te laten komen ontstaat
er de kleur groen. Het verleden en de toekomst vinden
elkaar (Lucas, 10, 1-12,17-20).
Groen is dan ook de kleur van nieuw leven, een nieuw
begin in de natuur. Deze kleur staat symbool voor hoop
en vertrouwen, voor groeimomenten in het leven, geeft
stabiliteit.
Zo kunnen we die verbondenheid, hier gesymboliseerd
in kleuren en materialen, gebruiken net zoals de rode
draad.
De rode draad die door ieders leven loopt, alles verbindt
en waaraan je je kunt vasthouden, maar ook doorgeven.
Want als je geen uiting geeft aan je geloof, het geen
handen en voeten geeft en niet zichtbaar maakt in je
leven, door woord of gebaar, wat betekent het dan?
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Geel
<- Rode draad
Groen
Blauw

Colofon
Kapelaan Amal
adres pastorie

T 045 4051273
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg

Pastoor Geilen

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

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

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

T 405 1872
T 405 2012
T 405 2884

betalingen
kerkbijdrage

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

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

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

parochieblad Clemens-Klok
Redactie
Bezorgservice
Advertenties

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

overige

en tot slot……maar belangrijk !

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

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok
(tijdvak van 27 oktober - 23 november 2018)
moeten kopij voor de redactie en advertenties uiterlijk op 9 oktober via email worden aangeleverd.
Misintenties moeten uiterlijk 16 oktober
worden doorgegeven!

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

