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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

8e jaargang nr. 11                   27 oktober—23 november 2018 

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

-  Allerzielen 2017  -  2018 

-  Financiële verantwoording v.h. kerkbestuur 2017 

-  Gestichte misintenties 

-  Vlindertjesviering zat. 13 okt  j.l. 

-  KiWoDo  -  St. Maarten  -  Lampionnen optocht 

-  De Camino van Wim en Tineke Renckens - Knots   

   

 Mgr. Harrie Smeets onze nieuwe bisschop 
 

Na ca. 1,5 jaar van onzekerheid is op woensdag 10 oktober bekend gemaakt wie onze 

nieuwe bisschop wordt. De huidige deken van Venray Harrie Smeets (57 jaar). De wijding 

zal plaatsvinden op zaterdag 8 december. 

Het was een spannende tijd. Wordt het iemand die streng vasthoudt aan de leer van de 

kerk, of wordt het een herder, zoals onze paus Franciscus het uitdrukt, die naar de scha-

pen ruikt. 

Zoals het er nu uitziet, krijgen we een bisschop in de lijn van paus Franciscus.  

In het Venrayse, waar ze hem node zien vertrekken, wordt hij omschreven als benader-

baar, iemand die zich kwetsbaar durft op te stellen, een bewogen, betrokken 

“mensenmens”.  

Hij vindt de leer belangrijk, dat is het houvast, zoals hij zegt, maar in de dagelijkse praktijk heeft hij ook gezien, dat het 

leven vaak anders loopt. Naast mensen staan in hun leven vindt hij minstens zo belangrijk, dat blijft hij doen.  

Het is geen gemakkelijke taak, waar hij volmondig ja tegen heeft gezegd. Hij weet wat er allemaal op hem afkomt in een 

tijd waarin kerk en geloof niet meer vanzelfsprekend zijn.  

De bisschop ziet niet alleen ‘bergen’. Hij ziet ook tekenen van hoop. Zijn eigen parochie in Venray is een successtory. 

Voor elke parochiaan die wegviel, komen er twee terug, horen we. Zijn preken zijn populair. Toegankelijk. Hij spreekt de 

taal van de mensen. Geen ingewikkelde bijbelanalyses. Smeets geldt als vernieuwer. Hij weet (nieuwe) media in te 

zetten om mensen te trekken. 

Laten we hopen dat we met mgr. Harrie Smeets een bisschop krijgen, die mensen net zo weet te enthousiasmeren als 

onze paus. Niet met als belangrijkste doel om onze kerken weer vol te krijgen, maar omdat die Boodschap zo belangrijk 

is voor het geluk van mensen. Ze geeft zin aan het leven. Het is een boodschap van er zijn voor de ander, niemand uits-

luiten, samen problemen oplossen. Je talenten gebruiken, taken die op je pad komen niet uit de weg gaan, maar vol-

mondig ja zeggen. Dat is wat onze nieuwe bisschop ook heeft gedaan, hij zegt volmondig ja tegen een zeer moeilijke 

taak, waarom doet hij dat, omdat hij weet dat hij er niet alleen voor staat, Hij staat achter hem. 

Wij als parochie willen hem ook graag steunen, waar we dat kunnen, bij het vervullen van zijn taak. 

Er moeten bergen verzet worden, als iedereen een steentje voor zijn rekening neemt, gaat dat lukken. 

Laten we bidden voor bisschop Harrie Smeets, voor kracht en wijsheid, in zijn ambt. Dat hij mensen weet te raken, zodat 

Zijn Boodschap weer gemeengoed wordt, een leidraad op onze weg door het leven. Dat mgr. Harrie Smeets een zegen 

mag zijn voor ons bisdom. 

 

Kapelaan Amal 
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Parochieberichten  

Overleden 

Op 25 september is op 85-jarige leeftijd in Susteren over-

leden Marian Coenen-Moonen. Marian woonde voorheen 

aan het Beatrixplein. De uitvaart vanuit onze parochiekerk 

heeft op  29 september plaatsgevonden, waarna begrafe-

nis op het kerkhof aan de Wissengrachtweg.  

 

Op 25 september is op 82-

jarige leeftijd overleden Frens 

Bosch. Frens woonde Op den 

Toren in Nuth, voorheen aan 

het Klinkerhöfke. De Avondwa-

ke in onze parochiekerk heeft 

op 1 oktober plaatsgevonden, 

waarna crematie op 2 oktober. 

Oproep i.v.m. onze Clemensdag 
 

Op 23 november is de feestdag van Sint Clemens, de pa-

troonheilige van onze parochie.  

Het is inmiddels traditie om deze dag op de daaropvol-

gende zondag 25 november bijzonder te gedenken met 

een feestelijke H. Mis. 

Na deze H. Mis willen we alle aanwezigen weer trakteren 

op koffie, thee of frisdrank met iets lekkers. 

Misschien dat er ook dit jaar weer parochianen zijn die 

hier hun steentje aan bij willen dragen door iets te bak-

ken, bijvoorbeeld, wafeltjes, cake of iets dergelijks.  

Degenen die hun bijdrage in dit opzicht willen leveren, 

verzoeken we vriendelijk om dit door te geven aan Marjo 

de Ruijter, hetzij per telefoon (045-4053362), of via email 

(marjoderuijter@gmail.com ). Bij voorbaat dank. 
 

Ons kerkbestuur 

Afsluiten Mariamaand 

Maria, moeder van God, 

maar ook, moeder van ons allen. 
 

Op maandag 1 oktober hebben we, samen met kapelaan 

Amal, die toen “vers” terug was uit India, bij het wegkruis 

aan het Europaplein, de Mariamaand geopend. 

De overige woensdagen in oktober is de Rozenkrans gebe-

den in de kapel van ons gastvrije zusterklooster, 

Op woensdag 31 oktober om 18.00 uur, willen we weer de 

Mariamaand afsluiten bij het wegkruis. 

We nodigen u allen uit om hieraan deel te nemen. Kape-

laan Amal heeft ons na het bidden van de rozenkrans weer 

een kleine traktatie beloofd. Voor geïnteresseerden, is 

aansluitend om 19.00 uur de H. Mis in de kloosterkapel. 

Doopsel 
 

Op 6 oktober werd Lune Pinkaarts gedoopt. Lune 

werd geboren op 13 maart 2018. Zij is een dochter 

van Stan Pinkaarts en Tatiana Valentijn. Zij wonen in 

de Julianastraat. 
 

Op 14 oktober werd Fenne Gijzen gedoopt. Fenne 

werd geboren op 24 juni 2018. Zij is een dochter 

van Ronnie Gijzen en Anouk Crol. Zij wonen aan het 

Roggeveld.  

 Wensen uit de wensboom van de vredesviering 

Ik ben nog nooit iemand tegengekomen 

die oorlog en onenigheid fijn vindt. Laten 

we samen ons best doen en er een betere 

wereld voor ons, onze kinderen en klein-

kinderen enzovoorts van maken. 

 

Intense aandacht voor elkaar. 

 

Dat onze kinderen onze vrede voller maken dan wij dat 

gedaan hebben. 
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Allerzielenviering  

4 november om 15.00 uur 

 

Zoals jullie weten vormen we samen met onze zusterpa-

rochies, H. Bavo Nuth, St. Stephanus Wijnandsrade en St. 

Servatius Vaesrade een cluster. 

Dat houdt o.a. in, dat we de aanwezige priesters, pastoor 

Geilen en kapelaan Amal moeten “delen”. 

Het pastoraal team en de 4 kerkbesturen hebben on-

langs besloten om de Allerzielenvieringen in de 4 paro-

chies, in het vervolg, allemaal op dezelfde middag te la-

ten plaatsvinden en wel, dit jaar, op zondagmiddag 4 

november. Naast de beide priesters hebben we ook nog 

de beschikking over een catechist, in de persoon van Lé-

on Theunissen. Dan kan dus nog 1 parochie niet bediend 

worden. 

In deze parochie wordt dan, bij toerbeurt, een gebeds-

dienst gehouden, waarbij leden van de werkgroep 

“Afscheidsvieringen” voorgaan. 

Onze parochie mag hierbij de spits afbijten, waar we best 

een beetje trots op zijn. 

We gaan onze uiterste best doen om er, ter nagedachte-

nis aan onze geliefde overledenen, een sfeervolle dienst 

van te maken. 

 

Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd om bij deze 

gebedsdienst aanwezig te zijn 

 

Werkgroep Afscheidsvieringen 
 

 

Allerzielen 2017 – 2018 

 

Parochie  H. Clemens Hulsberg  

Gangk hie neet veurbie  

Zonger ève sjtil te sjtoan  

  

In de periode Allerzielen 2017 – 2018 
nam  onze parochie afscheid van: 

 

Zuster Margaretha van der Rijt  83 jaar 

Tonny Dautzenberg    64 jaar 

Betsie Daamen-Verschuuren   92 jaar 

Jan van den Bosch     73 jaar 

Miny Brouns-Hoeppener    90 jaar 

Net Stassen-Geisen    85 jaar 

Ciska Austen-Willems   91 Jaar 

Wiel Limpens     86 jaar 

Zuster Angela van de Laar  98 jaar 

Sjeng Crombaghs     88 jaar 

Margriet Mofers-Jongen    74 jaar 

Jeanne Boesten-Bemelmans   84 jaar 

Niek Herveille     77 jaar 

Eugène Daemen    64 jaar 

Nico Kissels     67 jaar 

Lies Loijens     90 jaar 

Gerda Reijnders-Meertens  87 jaar 

Hub Rikers      84 jaar 

Frans Crombag     81 jaar 

Zuster Emmanuella van Hooff  99 jaar 

Broeder Jos Huijben    85 jaar 

Jo Muijrers      93 jaar 

Philomena van de Weijer–Jaminon 90 jaar 

Sjef Mullers      77 jaar 

Jos Bemelmans     55 jaar 

Marian Coenen-Moonen    85 jaar 

Frens Bosch      85 jaar 

 

Goede God, Neem hen vol liefde op in uw woning. 

Niet de dood heeft 

het laatste woord, 

maar Gods liefde 

die wil dat wij leven. 
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Financiële verantwoording van het kerkbestuur Jaar 2017 

Als kerkbestuur willen we u op de hoogte stellen van het financiële reilen en zeilen in onze parochie. Daarom treft u 
hierbij een kort financieel verslag aan van onze parochie over het jaar 2017, in vergelijking met het jaar 2016. 

 

Beknopte toelichting 
Resultaat 
Als we 2017 met 2016 vergelijken dan kunnen we het volgende constateren. De opbrengsten dalen met € 6.678 (Jaar 2017 € 
78.457 tegenover € 85.135 voor jaar 2016) en de kosten dalen met € 14.734 (Jaar 2017 € 83.693 tegenover € 98.427 voor jaar 
2016). Nog steeds hebben we een tekort als parochiegemeenschap, maar voor 2017 is dat minder dan voor 2016. Het grootste 
verschil zit toch in de huisvestingskosten, aangezien de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in 2018 en volgende jaren uit-
gevoerd gaan worden. In 2018 hebben we weer buitenschilderwerk laten uitvoeren dat noodzakelijk was voor de instandhouding 
van ons kerkgebouw. 
Als kerkbestuur blijven we bezig om zoveel mogelijk op de kosten te letten, voor zover dat mogelijk is. De conclusie van deze fi-
nanciële verantwoording over 2017 met een tekort van € 5.236 is dan ook dat we wederom een beroep moeten doen op de nog 
aanwezige reserves uit het verre verleden, maar ook weer onze parochianen moeten proberen te bereiken om extra te ondersteu-
nen met hun kerkbijdrage en de collectes in de kerk.  
Onderhouds- en instandhoudingsplan kerkgebouw 2015 tot en met 2020 (buitenkant van ons kerkgebouw) 
Na de grote restauratie van de kerktoren hebben we als kerkbestuur ook voor de jaren 2015 tot en met 2020 een onderhouds- en 
instandhoudingsplan opgesteld en ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Onze plannen zijn goedgekeurd 
en via de RCE en de Provincie Limburg krijgen we een onderhoudssubsidie van 70% van deze kosten en moeten we als parochiege-
meenschap de resterende 30% zelf betalen. Dit onderhoudsprogramma wordt dan ook deels betaald middels bijzondere donaties 
die we van diverse parochianen krijgen, en hun bijdrage wordt dan rechtstreeks op de onderhoudskosten in mindering gebracht, 
en/of gereserveerd voor de onderhoudskosten voor de jaren 2018 tot en met 2020. Mede door de bijzondere bijdrage van diverse 
parochianen kunnen we proberen onze eigen bijdrage van 30% van de kosten bij mekaar te sprokkelen. 
 Onze kerk ontvangt op generlei wijze financiële steun van derden en is geheel aangewezen op uw steun middels de kerkbijdra-
ge. Kort geschetst neemt ongeveer een derde van alle gezinnen in Hulsberg deel aan de kerkbijdrage en de gemiddelde kerkbijdra-
ge ligt rond een bedrag van € 80 per gezin. Onze parochie is er voor de gemeenschap en bestaat door de gemeenschap. Als de 
overige niet deelnemende gezinnen ook een bijdrage zouden leveren, zouden wij beter in staat zijn onze parochiegemeenschap 
draaiende te houden, om deze gezond en leefbaar door te geven aan de toekomstige generaties. Tevens zouden we dan ons 
mooie kerkgebouw beter in stand kunnen houden en misschien ook weer eens opknap- en schilderwerkzaamheden aan de bin-
nenkant van onze kerk kunnen uitvoeren. Momenteel zijn de financiële middelen hier niet voldoende voor.  
Als kerkbestuur willen we de mensen die meedoen aan de kerkbijdrage van 2018, 2017 en voorgaande jaren danken voor hun 
financiële steun. Gezinnen van Hulsberg die nog niet meedoen met de kerkbijdrage willen we graag uitnodigen om ook een bijdra-
ge te leveren tot instandhouding van onze parochiegemeenschap, die van iedereen is. U kunt een bedrag overmaken naar Rabo-
bank rek. nr. NL26 RABO 0124 1957 68 of ING Bank rek. nr. NL36 INGB 0001 0364 96 t.n.v. Parochie v.d H.Clemens o.v.v uw naam 
en adres. Uiteraard hopen we ook de komende jaren op uw financiële steun te mogen rekenen. 
Onze parochie is een werkelijk houvast binnen onze dorpsgemeenschap en ons verenigingsleven en van blijvende waarde . 
Daarom nogmaals deze oproep.  
Aan allen die een bijdrage leveren aan onze kerk, financieel of op andere wijze, en daarmee het samen-kerk-zijn tot uiting bren-
gen, zeggen wij nogmaals, hartelijke dank. 

Het kerkbestuur van de Parochie van de H. Clemens Hulsberg. 

KOSTEN 2017 2016 OPBRENGSTEN 2017 2016 

Personeelskosten 48.161 46.436 Kerkbijdragen 32.975 32.501 

Huisvestingskosten 4.268 17.506 Collecten (eigen kerk) 13.336 16.530 

Afdracht collecten derden 712 955 Collecten voor derden 712 955 

Afdracht Werkgroep Humisa 6.787 6.117 Coll. Werkgroep Humisa 6.787 6.117 

Kosten Eredienst 5.909 6.259 Stipendia (H. Missen) 5.770 6.449 

Bijdrage aan bisdom en dekenaat 12.780 14.086 Uitvaarten en overige diensten 2.637 5.047 

Kaarsen e.d. 2.344 2.037 Offerblokken en kaarsen 2.956 3.376 

Beheerskosten (organisatie) 2.732 5.031 Uit bezittingen 7.284 8.160 

      Functionele inkomsten 6.000 6.000 

      Negatief saldo 5.236 13.292 

Totaal 83.693 98.427 Totaal 83.693 98.427 
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 27 oktober: Vooravond  

30e Zondag door het Jaar B. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jaardienst ouders Oerlemans-Bemelmans; Pierre 

Knols (vanwege verjaardag); overleden ouders Jo-

zef Dritty en Anna Dritty-Geurts, overleden ouders 

Frans Spierts en Anna Spierts-Trijbels, overleden 

ouders Guillaume Bastings en Elisabeth Bastings-

Duits.  

Zondag 28 oktober:  

30e Zondag door het Jaar B. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Zangkoor Laudate. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

zeswekendienst Philomena van de Weijer-

Jaminon; zeswekendienst Sjef Mullers; Jo Kissels 

(namens zangkoor Laudate); levende en overleden 

leden zangkoor Laudate. 

Woensdag 31 oktober:  

18.00 uur: Afsluiting oktobermaand, ter ere van de H. 

Maagd Maria, met rozenkransgebed bij wegkruis 

op de hoek Churchillstraat / Irenestraat. 

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; Funs en Tien 

Limpens-van Oppen, zonen en schoonzoon; Thei 

Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en 

ouders Meijers-Heunen; jaardienst overleden ou-

ders Wouters-Hamers en familie. 

Vrijdag 2 november: 

10.30 uur: Communie aan de zieken door  

 kapelaanAmal. 

Zaterdag 3 november: Vooravond  

31e Zondag door het Jaar B.  
Vooravond Hoogfeest van Allerheiligen. 

19.00 uur: H. Mis m.m.v. fanfare St. Clemens. 

Levende en overleden leden fanfare St. Clemens; 

zeswekendienst Jos Bemelmans;  Frans Roebroek; 

voor de levende en overleden leden van buurtver-

eniging 'De Vriendenkring' Arensgenhout; jaar-

dienst Hub en Lies L'Ortije-Ritzen. 

Zondag 4 november:  

31e Zondag door het Jaar B.  
Hoogfeest van Allerheiligen / Gedachtenis Allerzielen. 

11.00 uur: Hoogmis Allerheiligen m.m.v. fanfare  

 St. Caecilia. Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Guus Laeven; jaardienst Jules Ritzen; 

ouders Rouwette-Souren, Paul Souren en  

overleden familie; Mia Hamers-Heijnen; Guus 

Houben; jaardienst Mia van Wissen-Voncken en 

Con Voncken; jaardienst Jo en Leny Lemmens-

Habets; ouders Pisters-Luijten, kinderen, kleinkin-

deren, schoondochter en schoonzoon; ouders 

Sjaak en Tiny Keulen; levende en overleden leden 

fanfare St. Caecilia. 

15.00 uur: Allerzielendienst m.m.v. het G.K.C. met  

 aansluitend zegening graven op begraafplaats. 

Met naam gedenken wij de overledenen sinds Al-

lerzielen vorig jaar. We steken voor ieder van hen 

een kaars aan. Wij bidden voor al onze gestorve-

nen. 

Woensdag 7 november:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; jaardienst 

Bèr Vliegen en ouders Vliegen-Dreessen; overle-

den echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en 

ouders; Thei Meijers. 

Zaterdag 10 november: Vooravond  

32e Zondag door het Jaar B.  
19.00 uur: H. Mis m.m.v. het GKC.  

Jan Schiffelers en Tineke Offermans; jaardienst 

ouders Giel Huntjens en Antje Keijdener; zielen-

dienst Tonny Dautzenberg-Schillings; zielendienst 

Miny Brouns-Hoeppener;  Jo Gijzen, ouders Huijts-

Ritzen, Math Huijts, jaardienst Sjeng Ritzen; Mar-

cel Koonen en opa Koonen; levende en overleden 

leden Gemengd Koor St. Caecilia.  

Zondag 11 november:  

32e Zondag door het Jaar B.  
11.00 uur: Hoogmis met volkszang.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Sjef Dezaire en Mariëtte Dezaire

-Peters; jaardienst ouders Lambert van der Broeck 

en Truus van der Broeck-Julicher; jaardienst Elly 

Dormans-Hendriks en jaardienst ouders Harie en 

Elly Dormans-Moonen. 

Woensdag 14 november:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers  

Zaterdag 17 november: Vooravond  

33e Zondag door het Jaar B.  
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en Zef Kur-

vers-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders; ouders van 

het echtpaar Huntjens-Lemmerling; 2e jaardienst 

Harry Otten.  
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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 

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 

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 
 

Za. 17 nov 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door  

  zangkoor de Muze 

  Herdenkingsdienst voor overleden  

  medebewoners 

Za. 24 nov 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door  

  de Bongardzangers 

Parochiekalender  
 

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

Woord van de redactie 
Op 2 november is het weer Allerzielen, we bidden 

dan voor onze doden. Als we bidden voor de do-

den zeggen we dat ze nog bij ons horen, maar ook 

dat we hen in Gods aandacht aanbevelen, zodat 

het goed met hen gaat. Allerzielen is dan ook niet 

een feest van eenzaamheid, maar van verbonden-

heid. We voelen ons over de dood heen verbonden 

met allen die bij ons leven hoorden. Zo zal het 

altijd zijn.  

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 opge-
nomen dan kunt u ons dit laten weten via misintentie@h-
clemens.nl of kunt u dit doorgeven op de pastorie  
(tel. 045 - 4051273). 

Kinderwoorddiensten  
Za.  10 nov  Thema St. Maarten 

Op de website van onze Parochie: 

Onder inspirerende bijdrages: 
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/  
-Hoe God kan blijven in Jorwerd 
http://www.h-clemens.nl/actueel-2/ 
-Maak kennis met bisschop Smeets 
-Schnackers over nieuwe bisschop 

Gestichte Misintenties 

Gestichte misintenties zijn misintenties die u voor 5, 10 

of meer jaren vastlegt, b.g.v. een verjaardag, als jaar-

dienst etc., dit op een bepaald moment in het jaar.  

De kosten zijn gelijk aan de geldende tarieven op het 

moment van stichting. 

E.e.a. gebeurt dan automatisch en het kan niet vergeten 

worden. 

U kunt dit doen voor uw dierbaren, maar ook voor uzelf. 

De stichting treedt dan in werking na overlijden. 

Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u dit kenbaar ma-

ken tijdens het spreekuur op de pastorie, of via misin-

tentie@h-clemens.nl of telefonisch bij Jeu Ritzen (045-

4059244). 

Alle gestichte misintenties voor 2019 zijn reeds geno-

teerd in onze agenda/misintentie op de website van de 

parochie www.h-clemens.nl.  

(http://www.h-clemens.nl/agenda/misintenties/ ) 

In deze agenda kunt u steeds controleren, of uw opge-

geven misintenties correct verwerkt zijn. 

Ons kerkbestuur 

Zondag 18 november:  

33e 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 Zef Limpens en zoon Wiel; jaardienst 

ouders Kurvers-Pricken; jaardienst voor overleden 

ouders Theo Huijdts en Annie Huijdts-Paffen en 

zoon Jean, jaardienst voor overleden ouders Jan 

Hurkmans en Regina Hurkmans-Coenen en zoon 

Harry. 

Woensdag 21 november:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster.  

Jaardienst Antoon Gales; overledenen familie Van 

der Broeck; ouders Ritzen-Collaris; Zef en Elly  

Ritzen-Neven; Thei Meijers, ouders Veldman-van 

den Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen. 

mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
http://www.h-clemens.nl/actueel-2/
http://www.h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl/agenda/misintenties/
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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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10 november – Sint Maarten 
 

Sint Maarten, Sint Maarten 
de koeien hebben staarten, 

de meisjes hebben rokjes aan, 
daar komt Sinte Maarten aan! 

 

Dit liedje kennen jullie vast allemaal! 
Op 11 november vieren we het feest 
van Sint Maarten. Veel kinderen gaan 
dan met lampionnen langs de deuren, 
zingen dit liedje en krijgen dan iets 
lekkers van de mensen. 
 
Maar wie is Sint Maarten eigenlijk...? 
Sint Maarten heette toen hij jong was 
Martinus. Zijn ouders waren Romeinen en zijn vader was 
dan ook werkzaam als soldaat in het Romeinse leger. Toen 

Martinus oud genoeg was, werd hij ook een Romeinse 
soldaat. 
Als soldaat werd Martinus naar Frankrijk gestuurd, daar 
zag hij op een avond een bedelaar zitten.  Martinus had 
geen geld bij zich om aan de bedelaar te geven, maar hij 
zag dat de arme man het ontzettend koud had. Daarop 
sneed hij de helft van zijn mantel af en gaf deze aan de 
bedelaar. 
 
's nachts droomde Martinus dat Jezus Christus de bede-
laar was die hij een stuk van zijn mantel gegeven had... 
 
Wil je weten hoe dit verhaal verder gaat...? Kom dan za-
terdag 10 november om 19:00 uur naar de Kinderwoord-
dienst 
 
Tevens zijn we die avond nog iets leuks van plan! Wil je 
weten wat dat is? Kijk dan op het postertje  
hieronderder…....!  
Tip:...het heeft iets te maken met lampionnen.... 
 
Groetjes , 
werkgroep KiWoDi 

Sint Maarten 
Na de mis willen we (bij genoeg deelnemers) nog een 

kleine rondgang maken met de lampionnen 

 

Bij terugkomst zal er aan de kerk een klein kampvuur 

zijn waarbij er nog genoten kan worden van een kop 

warme chocomel & iets lekkers! 

 

Lijkt jou dit ook superleuk? 

 

Vul dan onderstaand strookje in en lever di voor 1 no-

vember in bij Judith Gerets van de administratie van de 

school. 

 

Je mag het briefje ook inleveren bij de pastorie, of een mailtje sturen naar: 

info@h-clemens.nl 

Ik (naam) ………………………………………………………………………………………… 

Geef mij met ……………………….. personen op om deel te nemen aan de lampionnen rondgang, na de mis op 

10 november a.s.  
 

Dit briefje graag inleveren vóór 1 november bij Judith Gerets Van de administratie van de school. 
 

Je mag dit briefje ook inleveren bij de pastorie of een mailtje sturen naar info@h-clemens.nl 

mailto:info@h-clemens.nl
mailto:info@h-clemens.nl
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 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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Collecteweek 2018  5 t/m 10 november 

 

Het is weer bijna zover: de jaarlijkse 

collecteweek. Dit jaar gaan we van 5 

tot en met 10 november de straat op 

en komen wij ook bij u aan de deur. 

Met één missie: zoveel mogelijk geld 

ophalen voor Alzheimer Nederland. 

Vorig jaar hebben we met z’n allen voor een recordop-

brengst gezorgd. Daar gaan we dit jaar natuurlijk ook 

weer voor. Help je mee? Samen stoppen we dementie!  
 

Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een be-

tere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en 

hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op 

te komen voor hun belangen. Met 52 regionale afdelin-

gen en ruim 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Ne-

derland een landelijk dekkend netwerk van betrokken 

vrijwilligers. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland 

wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preven-

tie en genezing van dementie. De stichting is volledig 

afhankelijk van particuliere giften. Om die reden is de 

landelijke collecteweek van 5 tot en met 10 november 

heel belangrijk. 

De organisatie zoekt nog collectanten in Hulsberg. 

U kunt zich opgeven bij: Jeu Ritzen,  

tel.nr. 06-53704886, mail jeuritzen@outlook.com  

Vlindertjesviering 

Zaterdagmiddag 13 oktober om 14.00 uur kwamen ze-

ven dopelingen van het afgelopen jaar met hun ouders 

bij elkaar in de kerk voor een dankviering. 

Aan het einde van de viering kregen alle kinderen van 

kapelaan Amal een kruisje vanuit de doopvont. Als blij-

vende herinnering aan het doopsel in de St Clemenskerk 

in Hulsberg  namen de ouders het vlindertje met de 

naam van hun kind mee naar huis.  

Ouders die interesse hebben in de foto’s die gemaakt 

zijn tijdens de viering kunnen deze opvragen bij de re-

dactie van de Clemensklok via   

parochieblad@h-clemens.nl  

  

 Proficiat Ikie Leunissen 
met het behalen van je RIJBEWIJS 

  
bij 

  

 
www.autorijschoolmonsuwe.nl 

Adv. 

Dankviering met vlindertje voor de dopelingen  

mailto:jeuritzen@outlook.com
mailto:parochieblad@h-clemens.nl


 

14 

Mededelingen en verenigingsnieuws  

Sint Hubertuswandeling op het Sint Hubertusfeest 

Zaterdag 3 november  

Op de feestdag van Sint Hubertus (3 november) organiseert de 
Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) een 18 km lange 
rondwandeling vanaf de Sint-Augustinuskerk in Oud-Elsloo naar 
de Sint- Hubertuskerk van Groot-Genhout (Beek). De wandeling 
wordt georganiseerd in samenwerking met de werkgroep pel-
grimspastoraat van het bisdom Hasselt.   
Om 10.00 uur worden de pelgrims welkom geheten in de kerk in 
Oud-Elsloo (Op de Berg 9) en gaan zij na een korte bezinning en 
het pelgrimsgebed op pad. Een bezinning is er ook (om plm. 
11.15 uur) in de Boskapel op de Molenberg bij Beek. Na 10 km is 
de aankomst rond 13.00 uur in Groot-Genhout, waar de pel-
grims ontvangen worden door pastoor John van Os, die iets zal 
vertellen over de bijzondere kunst die te zien is in de Sint-
Hubertuskerk van Genhout. Na een moment van bezinning is er 
een pauze in het Gemeenschapshuis van Genhout, voordat om 
14.00 uur de terugweg wordt aanvaard langs een grotendeels 
andere weg (8 km). Om 16.00 uur zijn de wandelaars dan terug 
bij  het kasteelpark en de kerk in Oud-Elsloo. Opgave vooraf is 
niet nodig. Om 10.00 uur aanwezig zijn in de kerk van Oud-Elsloo 
is voldoende. Dit startpunt ligt 15 minuten van het treinstation 
van Beek-Elsloo. Aan deelname zijn geen kosten verbonden; een 
vrije gave wordt op prijs gesteld. 

Kon. Fanfare St. Caecilia Hulsberg 

Nu de zomer echt achter de rug is, staan weer een aantal muzi-
kale activiteiten op onze agenda. 
 
Caeciliamis  
Op zondag 4 november om 11.00 uur luistert Kon. Fanfare St. 
Caecilia de hoogmis met Allerheiligen in de St. Clemenskerk te 
Hulsberg op. Na afloop van de mis zullen wij een muzikaal eer-
betoon brengen aan de overleden leden van onze fanfare en de 
inwoners van Hulsberg. 
 
Caeciliadag  
Op zaterdag 17 november viert Kon. Fanfare St. Caecilia haar 
jaarlijkse St. Caeciliafeest. ´s Middags wordt een muzikale rond-
gang door Hulsberg gemaakt. ´s Avonds vindt de feestavond 
plaats die dit jaar georganiseerd wordt door de Saxofoongroep. 
Tijdens deze avond zullen ook de jubilarissen in het zonnetje 
worden gezet.  

Jubilarissen bij Combo Koor MozaiK 

Combo Koor MozaiK heeft dit jaar twee jubilarissen, Marielle 
Monsuwe is 40 jaar lid en Lily Borggreve vierde haar 25 jarig 
jubileum. Na de themaviering op 7 oktober werden ze door pa-
ter van de Beuken onderscheiden met de Gregorius medaille. 
Marielle Monsuwe-Goessens  is 40 jaar geleden lid geworden, 
nadat zij te oud was geworden voor de Hulsbesjes. Marielle 
zingt bij de mezzo sopranen, zij is jarenlang lid geweest van de 
tekstgroepen. Ook was Marielle lange tijd lid van het bestuur en 
vervulde daarin de rol van secretaris. 
Lily Borggreve-Kuipers is 25 jaar lid. Lily zingt bij de mezzo sopra-
nen. Ze maakt geregeld een themavering en is ook jarenlang lid 
geweest van het bestuur en zorgde daar voor de notulen. Als 
onze dirigent verhinderd is, neemt Lily de honneurs waar en 
staat ze als dirigente voor het koor. 
Tijdens de feestavond in januari/februari zullen zij door het koor 
zelf ook nog eens in het zonnetje worden gezet, uiteraard zijn 
wij als koor heel trots op zulke trouwe leden.  

Clemensfeest fanfare St. Clemens 
 

Zaterdag 3 november viert Fanfare St. Clemens haar jaarlijkse 
Clemensfeest.  
De fanfare zal onder leiding van hun dirigent Rob van der Zee, 
om 19.00 uur de heilige mis opluisteren in de Clemenskerk te 
Hulsberg.  
Na deze mis start de feestavond in het verenigingslokaal de 
Hoeskamer in Arensgenhout. Tijdens deze avond zullen ook 
de jubilarissen gehuldigd worden;  
Eveliene Vossen (12,5 jaar lid), 
Ger Straaten (12,5 jaar lid)  
Peter Ummels (25 jaar lid),  
Aimee Gorter (25 jaar lid van de LBM)  
en Rob Vaessen (60 jaar lid). 
 
Najaarsconcert fanfare St. Clemens 
 
Op zondag 28 oktober staat het jaarlijkse najaarsconcert van 
Fanfare St. Clemens Arensgenhout op het programma.  
Dit jaar mogen we Brassband Smeermaas uitnodigen als gast 
orkest tijdens het concert.  
Fanfare St. Clemens zal onder leiding van dirigent Rob van der 
Zee het spits afbijten en zal onder andere The Sunken Village 
en een Michel Sardou medley ten gehore brengen.  
Voor de Brassband Smeermaas, onder leiding van Danny Aer-
den is het een bijzonder concert, want dit is het eerste try-out 
concert voor het Belgisch Brassband Kampioenschap.  
Zij zullen onder andere Thyellene en Between the Moon and 
Mexico ten gehore brengen. 
Vanwege het succes van vorig jaar, zal ook dit keer het con-
cert in de ochtend plaatsvinden in het Gemeenschapshuis van 
Schimmert.  
De fanfare uit Arensgenhout zal om 10.30 uur het podium 
betreden, en daarna zal de Brassband Smeermaas het concert 
vervolgen.  
We hopen u allen te mogen begroeten op zondag 28 okto-
ber om 10.30 uur in Schimmert. 
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De Camino van Wim en Tineke Renckens-Knots 

Op woensdag 29 augustus zijn we in Maastricht, na de Pel-

grimszegen door pastoor Schuffelers priester van onze ge-

meenschap (sorry kape-

laan Amal), met de bus 

naar Saint Jean-Pied-de-

Port vertrokken voor 

onze pelgrimstocht naar 

Santiago de Compos-

tela. Een wens van vele 

jaren. 

De eerste tijd vroegen 

we ons af wat we met deze tocht wilden bereiken. Wat het 

eerste in ons opkwam was “onthaasten”. Nu waren we 

onderweg naar Santiago met nog héél veel km’s voor de 

boeg. Vooral de eerste week deden we het rustig aan. Om 

die 800 km te kunnen voltooien leek het ons niet handig 

om al vanaf het begin alles te geven. 

Het was een hele bijzondere ervaring om onderweg tel-

kens weer mensen tegen te komen uit bijna alle wereldde-

len. Mensen ook die je ergens anders weer opnieuw ont-

moette. 

Wat hadden we eigenlijk nodig op deze tocht? Thuis zijn 

we voorzien van van alles en nog wat. Nu moesten we het 

doen met een rugzak en er dan ook nog voor zorgen dat 

die niet te zwaar was. Uiteindelijk moet je het allemaal wèl 

meenemen. 

Dat we deze tocht samen hebben mogen lopen is een fan-

tastisch gegeven. Maar….. wij hebben mogen ervaren dat 

er nog iemand met ons meeliep! We zijn als pelgrim on-

derweg geweest, over bergen en dalen, moeilijke etappes, 

prachtige vergezichten en ook minder interessante stuk-

ken. Telkens was Hij erbij om ons dat steuntje in de rug te 

geven. Meerdere keren kregen we na de eucharistie – net 

als in het begin – de zegen mee voor onderweg wat ons 

iedere keer hielp om verder te gaan. 

Nu weten we dat voor ons San-

tiago niet het eindpunt is ge-

weest maar dat we verder wil-

len gaan met onze Pelgrims-

tocht door het leven. 

Ieder wensen we dan ook een 

“BUEN CAMINO” (= goede weg) 

toe in zijn/haar leven. Een wens 

trouwens die we door de dag 

vele keren te horen kregen. 

En dat onthaasten?, daar heb-

ben we nog een hele kluif aan! 

Met vriendelijke groeten, 

Wim en Tineke 
 

    

 

The Fureys are back again! 

Gemeenschapshuis De Lange Berg in Hulsberg was vorig 
jaar ruim van tevoren dik uitverkocht. Honderden 
liefhebbers genoten die novemberavond van de aanste-
kelijk vrolijke muziek van The Fureys, zo’n beetje de bes-
te folkband van Ierland. En de oudste. 2018 is hun jubile-
umjaar. Al veertig jaar toeren zij over de wereld. 
Op 15 november spelen zij weer de sterren van de Lim-
burgse hemel, nu in ’t Gemeinsjapshoes/Bie Oss in 
Schimmert. 
Met dit keer een bijzondere verrassing. Maastrichtenaar 
André Kok speelt als gast-violist ook mee. 
‘Ons concert in Hulsberg was het allerbeste van de hele 
tour’, vertelde George Furey vorig jaar na hun achttien 
concerten in Nederland. ‘Gastvrije ontvangt, fantastisch 
publiek, heerlijke sfeer. We komen zeker terug.’ De Lange 
Berg staat nu in de steigers, dus wijken zij uit naar de nieu-
we zaal in Schimmert. 
‘Veertig jaar toeren The Fureys al rond. Ze behoren tot de 
absolute wereldtop. Ze speelden in Carnegie Hall in New 
York en de Royal Albert Hall in Londen. Het zijn muzikan-
ten zonder kapsones. Vaak drinken ze met de concertbe-
zoekers na afloop gezellig een potje biertje mee. Camillus 
Hiney zorgde met zijn accordeon dat het na afloop In De 
Lange Berg al snel een gezellige sing-song werd. Dan is een 
mobieltje handig, de tekst is zo gevonden’, vertelt Rob 
Dijksman die The Fureys vorig jaar naar Hulsberg kreeg. Hij 
twijfelt er niet aan dat het op 15 november na afloop in ’t 
Gemeinsjapshoes/Bie Oos klinkt als in een pub in Dublin. 
André Kok is al wat reels en jigs aan het oefenen. 
The Fureys, 40 years around the world! 
 

Donderdag, 15 november 2018, 20.00 uur 
’t Gemeinsjapshoes, Oranjeplein 10,  
NL-63333 BD Schimmert 
 

Kaarten à € 20 zijn te bestellen op  
www.gemeinsjapshoes.nl 
info@bieoss.nl 
Telefonisch: +31 45 4042504  
Via info@thefureys.nl kun je ze ook bestellen. Geef dan 
per e-mail je adres en het gewenste aantal kaarten door 
en maak €20,00 per kaart over naar: 
NL 10 Rabo 0135001080, tnv L.L. Music Productions te 
Papendrecht. Je krijgt de kaart(en) daarna opgestuurd. 

http://www.gemeinsjapshoes.nl
mailto:info@thefureys.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 24 november  -  21 december 2018)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  6 november via email worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  13 november 

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

