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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 1             19 januari  -  15 februari 2019  

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

- Parochiebijeenkomst 29 januari om 19.30 uur 

- Filmavond Hoeskamer 24 januari  om  19.30 uur 

- Kerstboodschap van Bisschop Harrie Smeets 

- KiWoDo  -  Bruiloft Kana  zaterdag 19 januari 

- Gemeenschapshuis weer open  

- Prinsenparen 2019 

   

  

 

Zij waren gewone mensen, zoals U en ik 
 

Jezus heeft hen gekozen, toen Hij hen zag werken. Het waren gewone mannen, die het zware beroep hadden 
van visser. Ze hadden het zware werk van hun vaders geleerd; ze waren erin gegroeid. Hun vak was, evenmin 
als het onze, een idylle. Het was niet zomaar op een bootje dobberen: ze zwoegden als hun netten op het dro-
ge waren, ze zwoegden als ze op het meer waren. Het waren doodgewone zwoegers zoals wij, die werkten 
voor hun boterham. 
De meesten zag Hij werken: Petrus, Simon, op hun eigen vinnige manier. De anderen waren wat bezadigder. 
Judas haalde Hij weg van de schrale en dorre gronden van Juda, waar de boer tegelijk ploeger en paard was. 
Misschien wilde Hij hen eerst zien sjouwen in hun beroep, vóór Hij hen voor “Zijn” werk koos. Het waren geen 
“halfzachten”, het waren lui, die vele tegenvallers kenden en tóch de omstandigheden naar hun hand wisten 
te zetten; sterk waren ze, in de kracht van hun leven, onvermoeibaar zoals Hij. 
Hij riep hen. Mensen met hun zwakheden, mensen met hun gebreken, hun eigenaardigheden, maar ook met 
hun edelmoedigheid, vooral met hun eerlijke oprechtheid. Ze zeiden wat ze dachten. Het waren mensen zoals 
wij, totdat het Pinksteren zou worden en hun hart vrij en hun ogen geopend werden. Eerst moest de H. Geest 
komen! 
Diepreligieuze figuren waren het niet, de apostelen. Zij waren zo gewoon. Misschien dachten zij wel aan brood 
verdienen, toen ze Hem volgden. Wilden ze er beter van worden?  Ze snapten vaker ook niet waar het Jezus 
om ging. 
Maar Jezus koos hen ook niet, omdat zij heiligen waren, maar om er heiligen van te maken. Hij koos hen niet, 
omdat ze al iets van een apostel hadden, maar om van hen apostelen te maken. Juist zoals Hij ons roept en 
kiest, niet omdat wij het meest aan Zijn idee beantwoorden, maar om ons aan Hem antwoord te laten geven. 
Niet omdat wij er al “zijn”, maar Hij plaatst ons op weg. Niet: “Gij hebt Mij gekozen, maar Ik u”. 
Deze doodgewone simpele mannen, vissers met gezond verstand, meer gehard door de wind, dan ontwikkeld 
door lessen, koos Hij uit. 
Geen geniale mensen, maar eenvoudige, die proberen oprecht te zijn. Zij zouden moeten spreken, maar niet 
uit eigen kennis. Zij zouden spreken uit Christus. Van Jezus krijgen zij een wereldopdracht, aan Hem ontlenen 
ze gezag, van Hem getuigen zij. 
Zelf raakten zij op de achtergrond naarmate Christus in hen naar voren kwam. Voor dit mysterie staan we nog 
altijd. Aan dit laatste kent u ook nu nog de volgeling van Jezus: de eenvoudige oprechtheid, waardoor Jezus 
Zelf door heel Zijn doen en laten, denken en spreken, naar voren treedt. 
En aan elk mens van goede wil, vraagt Jezus hetzelfde. 

Kapelaan Amal 
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Parochieberichten  

 

Doopsel 

Op 6 januari werd Benthe van Schijndel gedoopt. Benthe 

werd geboren op 8 juli 2018. Zij is een dochter van Se-

bastiaan van Schijndel en Janou van Schijndel-Vliegen. Zij 

wonen samen met broer Noah in de Unostraat. 

 Wensen uit de wensboom van de vredesviering 

 

vrede in mezelf; begin bij jezelf, 

dan heb je ook vrede voor de 

ander. 

 

een mooie, gelukkige en volwaardi-

ge toekomst voor Sem. 

 

heb lief, sluit niemand buiten, kijk om naar elkaar, 

zorg dat ieder mens zichzelf mag zijn. Ieder is 

uniek: laat elk mens stralen. 

 

 

 

Bruiloft van Kana 
 

Maria zegt: “Luister maar naar mijn zoon Jezus. Die 
zorgt dat het goed komt en brengt vrede...” 

Zijn jullie ook zo benieuwd hoe dit verhaal afloopt...?? 

Kom dan naar de Kinderwoorddienst op zaterdag 19 
januari om 19:00 uur! Tot dan! 
 

Voorlopig geplande KinderWoordDiensten 

Zet ze in uw agenda, zaterdag om 19.00 uur: 

19 januari 

16 februari 

9 maart 

13 april 

11 mei 

8 juni 

24 augustus 

Groetjes, werkgroep Kinderwoorddienst 

Eerste tv-mis vanuit Waubach op 10 februari 
 

 

 

Limburg heeft een nieuwe ‘tv-kerk’. Na vijf jaar heeft de 

basiliek in Meerssen de fakkel overgedragen aan de Sint

-Josephkerk in Landgraaf-Waubach. Ongeveer eens in 

de twee maanden wordt de televisie-mis van de KRO 

voortaan vanuit deze kerk uitgezonden. Op zondag 10 

februari gebeurt dat voor de eerste keer. Hoofdcele-

brant is dan pastoor Ed Smeets.  

 

Voorafgaand 

aan de mis is hij 

die zondag ook 

te gast in het 

interviewpro-

gramma 

‘Geloofsgesprek’ 

van Leo Fijen. 

Dit wordt uitge-

zonden vanaf 

10.15 uur en om 10.30 uur begint de rechtstreekse uit-

zending vanuit de kerk in Waubach.  
 

De televisie-mis is elke zondag vanuit een ander bisdom 

te zien bij de KRO op NPO2. De andere uitzendingen 

vanuit Waubach zijn op 24 maart, 26 mei, 7 juli, 25 au-

gustus, 20 oktober en 22 december. 
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Kerkbalans: Geef om je kerk? 
 

Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie 

wordt gehouden om parochianen te vragen mee te beta-

len aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. 

De parochie krijgt geen subsidie. Onderhoud van het 

kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar 

ook het salaris van de pastoor moeten allemaal betaald 

worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u 

om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochie kan 

blijven bestaan? Doe dan mee. Samen kunnen we van 

betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. 

 

Nieuwe deelnemers kunnen heel eenvoudig starten door 

middel van een (automatische) overschrijving op NL26 

RABO 0124 1957 68 of NL36 INGB 0001 0364 96, beide 

ten name van Kerkbestuur parochie H. Clemens Hulsberg, 

met vermelding van de volledige naam en adres. 

“Bij voorbaat dank.” 

Het kerkbestuur 

24 Januari filmavond in de Hoeskamer 

 

Op 24 januari aanstaande is er weer een filmavond die 

georganiseerd wordt door het kerkbestuur. Het gaat om 

de film “Silence”. 

Het is een film van topregisseur Martin Scorcese. Deze 

film gaat over twee jonge priesters uit de zeventiende 

eeuw die hun mentor uit het oog zijn verloren en alleen 

weten dat hij naar Japan is afgereisd. Voor westerlingen 

was Japan in die tijd een mysterieus en bijna ontoeganke-

lijk land en toch besluiten zij naar dit land af te reizen. 

Het wordt een zenuwslopende zoektocht, waarop hun 

overtuiging, maar ook hun leven zwaar op de proef wordt  

gesteld. 

De film zal vertoond worden in de Hoeskamer in Arens-

genhout en begint om 19.30 uur.  

 

Het kerkbestuur 

29 januari Parochiebijeenkomst 

Dinsdag 29 januari om 19.30 uur zal in het Gemeenschapshuis, een parochiebijeenkomst worden gehouden.  

Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd. 

We zullen u deze avond informeren over de stand van zaken in onze parochie, zowel pastoraal alsook financieel. Hoe 

staat uw kerk ervoor? We kijken naar de toekomst. 

Wat kunnen en willen we doen?  

We willen enkele voorstellen aan u voorleggen.  

U bent uiteraard in de gelegenheid om ook te reageren en eigen onderwerpen in te brengen. 

Het zal niet bij deze ene parochiebijeenkomst blijven.  

We willen in de toekomst als kerkbestuur graag meer en beter met u in verbinding komen en blijven. 

 

Hopelijk tot ziens op dinsdag 29 januari om 19.30 uur. 

 

Kerkbestuur H. Clemensparochie Hulsberg 
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Kerstboodschap van bisschop Harrie Smeets 
 

‘Kerstmis is Gods eigen klimaattop: Hij wil ons redden 
van kou en kilte’ 
 

Tot voor kort kwam ik wekelijks op de basisscholen; 
ook vlak voor kerstmis. In het klaslokaal van ‘n groep 6 
stond een kerststalletje onder de boom. Voor de les 
begon, bekeek ik het piepkleine kerstgroepje. Dat had 
zo te zien al wat te verduren hadden gehad. Zo was St. 
Jozef zijn neus kwijt. Er stonden in totaal ook maar zes 
beeldjes in: Jozef en Maria; een engel die er niet bij 
paste en verder de twee koningen en één herder. Jezus 
ontbrak helemaal. Mocht u nou denken: maar dat is 
toch heel katholiek: ze zetten Jezus er pas in op het 
laatste moment, als het echt kerstmis wordt, dan ver-
gist u zich. Toen ik de kinderen ernaar vroeg, zeiden 
degenen die de kerstspullen hadden uitgepakt: “Ja, 
Jezus…eeh…die zat niet bij het setje.” Dus deed groep 6 
het dan maar met een kerstgroep zonder Jezus. Ze 
stonden trouwens raar opgesteld, die beeldjes: niet in 
het gebruikelijke tafereel, maar naast elkaar, op een 
rijtje. 
 

Is dat symbolisch voor de tijd waarin we langzaam 
maar zeker terecht zijn gekomen? We vieren massaal 
Kerstmis; en met wat we doen, is ook niet zoveel mis 
mee: we komen met de familie samen, delen de tafel, 
geven elkaar cadeautjes. Misschien besluiten we zelfs 
hun onderlinge verschillen van mening nu even niet uit 
te vechten. Want het is kerstmis. En dat vieren we, 
maar vaak is voor Jezus geen plaats meer, die ‘zit die 
niet meer bij het setje’. 
 

Stel: je kunt zo Kerstmis vieren, je laat de kribbe ge-
woon weg. Wat blijft er dan over? Naast Maria en Jozef 
zie je wat herders met hun schapen en een paar konin-
gen met hun cadeautjes. Herders en koningen: ze zijn 
bij elkaar in dezelfde ruimte, maar zijn bepaald niet 
elkaars sociale partners. Sociaal en cultureel heel ver-
schillend. Zonder Jezus is er niemand meer die hen 
bindt. Wie houdt hun dan nog samen? Grote kans dat 
ze weer gauw uit elkaar gaan. 
 

Mensen gaan uit elkaar, worden vreemden voor elkaar, 
worden zelfs bang voor elkaar. Een oudere priester, 
een heel milde man, zei ooit: “Mensen die God losla-
ten, laten elkaar ook eerder los.” Als we nu eens ge-
woon heel eerlijk terugkijken, naar – laten we zeggen – 
de laatste 50 jaar. En dan hoeven we het verleden niet 
te romantiseren en het heden niet te dramatiseren, 
maar de band die wij met God hebben in onze streken, 
is veel losser geworden. En is het tegelijk ook niet zo 
dat wij elkaar inderdaad veel eerder zijn gaan loslaten? 
Menselijke relaties die soms maar van korte duur zijn, 
mensen die vreemden zijn geworden, zelfs voor de bu-

ren; mensen die bang voor elkaar zijn geworden en die 
met sloten, camera’s, alarmsystemen en road blocks wa-
ken?  
 

De kribbe is de afgelopen 50 jaar op steeds meer plaatsen 
uit het setje van veel mensenlevens verdwenen en daar-
door zijn heel wat herders en koningen op afstand van 
elkaar gekomen. Kennen mensen elkaar niet meer, zitten 
achter zorgvuldig gebarricadeerde deuren, naast elkaar. 
Zoals de beeldjes: naast elkaar, en niet meer in de richting 
van de kribbe. Weten soms niet meer wat ze aan elkaar 
hebben. Hebben misschien alleen nog ijskoude vooroor-
delen over elkaar. We kijken vooruit, de zelf geplande 
toekomst in en zien niet meer naar elkaar om. 
 

Verleden week waren de gesprekken over klimaatveran-
dering weer prominent in het nieuws. Is er klimaatveran-
dering? Ja. Maar dan niet alleen een verandering die er-
voor zorgt dat we met Kerstmis zo ongeveer kunnen bar-
becueën, maar ook een klimaatverandering tussen men-
sen, die even traag, even sluipend is gegaan. Een klimaat-
verandering die niet tot opwarming, maar juist tot verkil-
ling heeft geleid. Mensen die God loslaten, laten elkaar 
ook eerder los. Als mensen die zich niet meer aan de van 
God gegeven liefde warmen, worden ze ook kil en koud 
voor elkaar. Worden bang voor elkaar. Ook dat is een 
zorgwekkende klimaatverandering. 
 

In die kille nacht organiseert God zijn eigen klimaattop. Hij 
zet de deur wijd open, laat licht en warmte naar buiten 
stromen en laat de Engel zeggen: Vrees niet. In de kerst-
nacht worden we opgeroepen om niet bang te zijn maar 
te vertrouwen dat in de kribbe Gods mensgeworden 
woord ons tegemoet komt. Elke dag opnieuw is hij Emma-
nuel, God-met-ons, die ons wil redden van de kou en de 
kilte, van elkaars trouweloosheid en onbarmhartigheid. 
Maar het vraagt wel dat we zijn woord ter harte nemen. 
Gods klimaatverandering begint niet met grote wereldlei-
ders, maar u en met mij. In uw hart, in mijn hart. Daar 
brengt Hij een Zalig kerstfeest. 
 

Harrie Smeets, bisschop van Roermond 
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 19 januari: Vooravond  

2e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Voor zieken en stervenden om de nabijheid  

van zorgzame mensen.  

Zondag 20 januari:  

2e Zondag door het Jaar C. 

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

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; jaardienst Jac Dezaire en Theodora  

Lumens; jaardienst Philomena Huntjens-

Lemmerling; 1e jaardienst Miny Brouns-

Hoeppener; jaardienst Sjir Brouns; jaardienst 

Huub Dreessen; jaardienst Jozef Nuchelmans 

en overleden familieleden. 

Woensdag 23 januari:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers. 

Zaterdag 26 januari: Vooravond  

3e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Zielendienst Lies Loijens; 3e jaardienst Alex 

Gerards en 1e jaardienst Lucie Vroemen-

Limpens.  
 

Zondag 27 januari:  

3e Zondag door het Jaar C. 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang.  

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; Guus Houben. 

Woensdag 30 januari:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei  

Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Ri-

nus en ouders Meijers Heunen. 

Vrijdag 1 februari: 

10.30 uur: Communie aan de zieken door kapelaan 

Amal. 

 

 

Zaterdag 2 februari: Vooravond  

4e Zondag door het Jaar C / Opdracht van  

de Heer in de tempel (Maria Lichtmis). 

19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

 Na  de mis Blasius zegen. 

Frans Roebroek.  

Zondag 3 februari: 4e Zondag door het  

Jaar C / Feest van de H. Blasius. 

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

 Na de mis Blasius zegen en  

 koffie drinken in de kerk.  

Voor de parochie en tot intentie van de zie-

ken; jaardienst Zef Habets; jaardienst Pierre 

Knols; jaardienst Funs en Tien Limpens-van 

Oppen, zonen en schoonzoon. 

Woensdag 6 februari:  

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; Thei 

Meijers . 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei 

Meijers. 

10.30 uur: Communie aan de zieken  

 door kapelaan Amal. 
 

Zaterdag 9 februari: Vooravond  

5e Zondag door het Jaar C . 

19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Jan Schiffelers en Tineke Offermans.  

Zondag 10 februari:  

5e Zondag door het Jaar C. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Zangkoor Laudate.  

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken; zielendienst Philomena van de  

Weijer-Jaminon. 

Woensdag 13 februari:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers. 
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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, vanaf 2019 in de oneven 

weken, een woord- en communieviering gehouden. De data 

zetten we vanaf nu bij de “Bijzondere diensten Panhuys”  

Bijzondere diensten Panhuys 

Do. 31 jan 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 2 febr 16.00 uur H. Mis Maria Lichtmis 

  Na de viering gelegenheid tot ontv. v/d  

  Blasiuszegen 

Do. 14 febr 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 16 febr 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door zangkoor 

  de Muze 

Parochiekalender  
 
 

Vr.    1 feb  Communie aan de zieken 

Za.    2 feb  Maria Lichtmis + Blasiuszegen na de H. Mis 

Zo.    3 feb  Blasiuszegen na de H. Mis 

Vr.    1 mrt  Communie aan de zieken 

Za.    2 mrt  Dialectmis Carnaval m.m.v. Combo Koor MozaiK  

  en CV ‘De Beumerwalders’ 

Wo.  6 mrt  Aswoensdagviering met uitreiking Askruisje in  

  onze Kerk 

Za.  16 mrt  Vormselviering m.m.v. Combo Koor MozaiK 

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 

De parochie van de H. Clemens die vormen we 

met zijn allen. Daarom is de toekomst van onze 

parochie ook iets waar we samen over na moeten 

denken.  Op 29 januari gaat het kerkbestuur in 

gesprek met de parochianen over de toekomst van 

de parochie (zie uitnodiging op blz.4). Hoe zie jij 

onze parochie? Laat je stem horen en kom naar 

deze bijeenkomst!  

Als redactie willen we de vele sponsoren en 

adverteerders danken voor hun financiële bijdrage 

aan de Clemens-Klok in het afgelopen jaar. Ook 

dank aan de grote groep vrijwilligers die dit blad 

in de hele parochie huis aan huis bezorgen.  

Wij hopen ook in 2019 weer op u te mogen reke-

nen en wensen u en al onze lezers alle Goeds voor 

2019. 

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. 045 - 4051273). 

Kinderwoorddiensten  

 

Za.  19 jan De bruiloft van Kana 

Op de website van onze Parochie: 

Onder inspirerende bijdrages: 

http://www.h-clemens.nl/actueel-2/  Pastoor Ed Smeets, 
hoofdcelebrant in de tv-mis 

sterren... 
ze zijn er altijd 

maar je kunt ze pas zien 
als het echt donker is 

juist 
tegen een pikzwarte hemel 

komen zij stralend 
aan het licht 

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

Een man en zijn zoon lopen in het bos. Plotseling strui-
kelt de jongen en - omdat hij een scherpe pijn voelt - 
roept hij: "Ahhhhh." Verrast hoort hij een stem vanuit 
de bergen roepen: "Ahhhhh!" 
Vol nieuwsgierigheid roept hij: "Wie ben jij?", maar het 
enige antwoord dat hij terugkrijgt is: "Wie ben jij?" Hij 
wordt kwaad en roept: "Jij bent een lafaard!", waarop 
de stem antwoordt: "Jij bent een lafaard!" 
Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: "Papa, 
wat gebeurt hier?" De man antwoordt: "Zoon, let op!", 
en roept vervolgens: "Ik bewonder jou!" De stem ant-
woordt: "Ik bewonder jou!" 
De vader roept: "Jij bent prachtig!", en de stem ant-
woordt: "Jij bent prachtig!" De jongen is verbaasd, 
maar begrijpt nog steeds niet wat er aan de hand is. 
Daarop legt de vader uit: "De mensen noemen dit een 
'ECHO', maar in feite is dit het 'LEVEN'! Het leven geeft 
je altijd terug wat jij erin binnenbrengt. Het leven is 
een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde 
wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, 
geef dan meer vriendelijkheid! Als je begrip en respect 
wenst, geef dan begrip en respect. Wil je dat mensen 
geduldig en respectvol met je omgaan, geef hen dan 
geduld en respect! Deze natuurwet gaat op voor elk 
aspect van ons leven." Het leven geeft je altijd terug 
wat jij erin binnenbrengt. 
Het leven is geen toeval, maar een spiegel van jouw 
eigen handelingen. 

Het verhaal van de drie kameeltjes  
 
 

Er waren eens drie kameeltjes die een verre reis 
moesten  maken. Het was niet alleen een verre reis, 
maar ook een heel vreemde. Want hoog aan de he-
mel ging een gouden, glanzende ster voor ze uit. Die 
wees hun de weg, die ze lopen moesten. Op de drie 
kameeltjes zaten drie wijze koningen. Ze hadden in 
hun dikke boeken gezien, wat die stralende ster te 
betekenen had. De Verlosser van de wereld was ge-
boren en ze waren dadelijk op reis gegaan om Hem te 
zoeken. De drie kameeltjes luisterden naar alles wat 
ze samen te bespreken hadden. En ze dachten: waar 
zou de Verlosser van de wereld toch kunnen wonen? 
Welk huis zou er mooi en rijk genoeg zijn, om Hem 
een dak te geven. 0, het is wel jammer dat wij maar 
kameeltjes zijn. In zo'n schitterend rijk huis komt geen 
kameel ooit binnen! Eindelijk kwamen ze op de vel-
den bij het stadje Betlehem. En omdat de gouden ster 
bleef stilstaan boven een kleine, arme stal, hielden 
ook de drie kameeltjes even stil. De drie koningen 
stapten van de kamelen en zeiden: laten we eens in 
dat stalletje gaan kijken. Het is zo'n wonderlijke tijd. 
Je kunt nooit weten, wat we daar te zien zullen krij-
gen. En ze hadden gelijk. Want in de stal waren Jozef 
en  Maria. En tussen ze in was het Kindje Jezus, dat de 
wereld verlossen zou. Ondertussen stonden de drie 
kameeltjes buiten te wachten. En ze zeiden: is dit nu 
een huis voor iemand, die groter en machtiger is dan 
alle anderen? Waarom wonen onze koningen in zo'n 
prachtig kasteel? En waarom woont de Verlosser in 
een arme stal? Toen zei de oudste van de drie kame-
len: laten wij vannacht naar het stalletje terug gaan. 
En het Kindje met zijn vader en moeder meenemen 
naar het kasteel in het Oosten. Dan zullen ze nooit 
meer arm zijn. Dat vonden de andere kameeltjes een 
prachtig idee. En ze wachtten tot het nacht geworden 
was en de drie koningen sliepen in hun tenten. Toen 
slopen ze naar het stalletje terug, waar Maria sliep 
met het Kindje in haar armen. Wat krijgen we nog laat 
bezoek! fluisterde Jozef, die nog wakker was. De ka-
meeltjes vertelden zacht, dat ze gekomen waren om 
hem en Maria en het Kindje mee te nemen. Toen 
schudde Jozef het hoofd. Dat zal niet gaan, fluisterde 
hij. Wij moeten niet wonen in een prachtig kasteel. 
Dit Kindje is immers op de wereld gekomen voor ie-
dereen. Hier, in deze arme stal kan iedereen Hem vin-
den. Wees niet bedroefd, lieve kameeltjes. Maar kom 
een voor een naar binnen. Sssst, zachtjes, zodat het 
Kind niet wakker wordt. En de kameeltjes slopen om 
beurten naar het kribbetje toe. Zo zacht als nog nooit 
een kameeltje geslopen had. Ze zagen het Kindje dat 
arm wilde zijn. Het Kindje, dat in een stalletje wilde 

wonen, omdat daar plaats was voor iedereen. Zelfs 
voor drie kleine kameeltjes.  

Het verhaal van de drie kameeltjes werd voorgelezen 

tijdens de driekoningen vering met de kleuters. 
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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.  

 
 
 
 
 

Zorgvilla Ridderspoor is een stijlvolle villa gelegen aan de 
Voorsterstraat 13 te Nuth, aan de rand van een natuurge-
bied, op loopafstand van het centrum van Nuth. 
De Zorgvilla heeft 12 eenpersoons zit/slaapkamers, die u 
naar eigen smaak kunt inrichten. 
Onze woonvormen zijn (ook) geschikt voor mensen met 
dementie, wanneer zelfstandig thuis wonen niet langer 
verantwoord is. Naast een comfortabele woonomgeving 
en gekwalificeerde zorg is het welzijn van een mens net zo 
belangrijk. Het welzijn is van grote invloed op de kwaliteit 
van leven. Binnen Delphinium besteden wij veel aandacht 
aan het welzijn van onze bewoners. 

 
 

Zorg van Delphinium sluit aan op uw zorgvraag, wensen en 
uw individuele behoeften. Zorg is ten alle tijde maatwerk. 
Wij zien het dan ook als een uitdaging om samen met u, uw 
wensen en behoeften te vertalen naar goede zorg. 
Afhankelijk worden van zorg en ondersteuning is geen 
makkelijk proces, en daar hebben wij alle begrip voor. Ieder 
mens is een individu en heeft een persoonlijke zorgbe-
hoefte. Zorg is immers nooit standaard. 
De zorgprofessionals ondersteunen u daar waar nodig om 
zodoende uw autonomie te behouden. 
De zorgprofessionals zijn erop gericht om u een optimale 
kwaliteit van leven, hetzij met beperkingen, te laten genie-
ten. 
 
Meer informatie vindt u op onze website 
www.delphinium-zorg.nl 
Ook kunt u ons altijd bellen om vrijblijvend te laten infor-
meren over de mogelijkheden.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw  
Monique Hameleers 06-23828337 en / of 
m.hameleers@delphinium-zorg.nl 

      ZORGVILLA RIDDERSPOOR 

mailto:ricos@kpnmail.nl
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‘Geen vrede zonder vertrouwen’ 
 

“De politiek moet ten dienste staan van de vrede.” Dat is 

de centrale oproep van paus Franciscus in zijn bood-

schap voor de Werelddag van de Vrede. Deze wordt elk 

jaar op Nieuwjaarsdag gehouden. Paus Franciscus schrijft 

dan – net als zijn voorgangers – een boodschap, waarin 

hij het thema vrede centraal stelt. 

Dit jaar onderstreept hij daarin de noodzaak dat politiek 

en politici in dienst moeten staan van de vrede. "Iedere 

burger draagt politieke verantwoordelijkheid,” aldus de 

paus, “maar zeker zij die het mandaat hebben gekregen 

om hun land te besturen en mensen te beschermen.” 

Volgens de paus kan er geen vrede zijn zonder weder-

zijds vertrouwen. De eerste voorwaarde daarvoor is res-

pect voor een gegeven woord. Politieke betrokkenheid 

noemt hij een van de hoogste vormen van liefdadigheid 

als die gericht is op een oprechte zorg voor de toekomst 

van het leven en van de planeet en de zorg voor mensen. 

Eerste heilige communie gedaan?  
En dan……? 

 

Op onze basisschool is ervoor gekozen om kinderen geen 
catechese lessen aan te bieden. Een gevolg hiervan is dat 
er een groot gat zit tussen de eerste heilige communie en 
het vormsel.  
Vorig schooljaar zijn we gestart met een nieuwe manier 
van communiecatechese. Enkele kinderen vroegen na de 
allerlaatste les: ‘Juf, kom je ons volgend jaar ook weer 
verhalen over Jezus vertellen?’ 
Ik gaf ze het antwoord: ‘Als jullie dat willen, ga ik probe-
ren om iets te regelen’ 
 
Door de intensieve voorbereiding op de eerste heilige 
communie, gebeurt er iets bij kinderen. Hun harten wor-
den aangeraakt, ze zetten hun hart open en laten God 
binnen in hun hart. Wekelijks maken zij kennis met Zijn 
Liefde. En daarna is er dan niet meer zoveel……… 
Om kinderen na de eerste heilige communie niet te laten 
vergeten voor wie ze hun hart hebben opengezet, willen 
we jullie laten weten dat we ‘iets hebben kunnen regelen’.  
 
Wie: Kinderen tussen de 8 en 11 en Faye Frijsinger. 
Wat: Samenkomen, samen zijn, verhalen vertellen, erva-
ringen delen, over en met Hem.  
Waar: In de bij-sacristie van onze kerk 
Wanneer:   
Zaterdag 26 januari 18.00-18.45uur  
Zaterdag 16 februari 18.00-18.45uur 
Zaterdag 23 maart 18.00-18.45uur 
Zaterdag 13 maart 17.15-18.00uur 
Zaterdag 11 mei 18.00-18.45uur (19.00uur KiWoDo)
Zaterdag 1 juni 18.00-18.45uur 
 
Mocht u vragen hebben of wilt u laten weten dat uw 
zoon/dochter hier interesse in heeft, dan mag u altijd 
mailen naar: fayefrijsinger@kpnmail.nl 

Academie Rolduc 

Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit seizoen voor 

de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er een ande-

re spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De 

lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf 

euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 

19.00 uur.  

 Thema    Inleider 

22-02 Jongerensynode     Mgr. Everard de Jong 

12-04 Wie is/was Jezus eigenlijk   Pastoor Harrie Quadvlieg 

10-05 Een half jaar bisschop    Mgr. Harrie Smeets 

28-06 Creatio ex nihilo     Drs. Hubert Timmermans 

 

Voor meer informatie over deze thema’s www.rolduc.nl/

nl/academie-rolduc/programma/  

 

Zoals jullie zien, zal op vrijdag 10 mei 2019 onze bis-

schop Mgr. Harrie Smeets de inleiding houden.  

Hij heeft te kennen gegeven dan over zijn ervaringen van 

een half jaar bisschop-zijn te willen spreken.  

Sinds 2 december 2017 was de bisschoppelijke zetel van 

Roermond vacant. Het bisdom wachtte op een nieuwe her-

der. Met dit wachten gaat ook een zekere spanning en 

hoop gepaard. Wie is de nieuwe man? Welke visies heeft 

hij voor de toekomst van geloof en Kerk in Limburg? Welke 

wegen wil hij met de mensen in zijn bisdom gaan? 

Aanmelden vooraf is gewenst via  

academie.rolduc@gmail.com  

Mededelingen en verenigingsnieuws 

Inschrijven optocht Hulsberg 4 maart 2019 
 

Op maandag 4 maart 2019 trekt de Grote Optocht weer 
door de straten van Hulsberg. De inschrijving van de op-
tocht is vanaf nu geopend. Deelnameformulieren zijn te 
downloaden via de website (www.debeumerwalders.nl). 
Het deelnameformulier graag inleveren voor 25 februari 
2019 bij: Frans Hagemans Parallelweg Zuid 67 te Huls-
berg of mail het naar: ifh.installatie@home.nl. Vanaf 
12.45 uur start het opstellen van de optocht in Arens-
genhout. De optocht start om 13.30 uur. De prijsuitrei-
king zal plaatsvinden in het gemeenschapshuis. 

mailto:fayefrijsinger@kpnmail.nl
http://www.rolduc.nl/nl/academie-rolduc/programma/
http://www.rolduc.nl/nl/academie-rolduc/programma/
mailto:academie.rolduc@gmail.com
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Bedankje aan basisschool Hulsberg 

Dank aan directie, leerkrachten, ouders en kinderen van 

onze basisschool voor het geweldige bedrag van bijna  

€ 1.300,- dat wij mochten ontvangen voor de Stichting Elk 

Kind Telt Mee . Dit bedrag werd  opgehaald tijdens de 

kerstmarkt op school en aangeboden op de laatste ad-

ventsviering. In het jaar 2018 hebben wij 517 kinderen 

kunnen voorzien van kleding die door instanties naar ons 

zijn verwezen. 

Mocht u bij het kasten opruimen van de kinderen kleding 

overhebben dan kunt u die altijd afgeven op Jhr. v/d Mae-

senstraat 57 in Hulsberg. Wel graag “kinderkleding” op de 

zak vermelden. 

Nogmaals hartelijk 

dank. 

Handwerkclub "77" Hulsberg stopt 
 

Gezien de hoge leeftijd en het geringe aantal leden, heb-
ben de laatste leden van Handwerkclub "77" Hulsberg, in 
goed overleg, besloten om na ruim 
40 jaar de activiteiten van de club 
m.i.v. 01-01-2019 te beëindigen.  
 

Hartelijk dank voor uw steun in het 
verleden, en de beste wensen aan u 
allen in het nieuwe jaar. 

 

Dank aan iedereen voor het slagen van de Kerstactie 
 

Namens werkgroep SAN (Sociale Actie Nuth), de diaconie 

van onze parochie en al degenen die een grote tas vol met 

boodschappen, lekkernijen en eventueel speelgoed voor 

de kinderen hebben ontvangen, heel hartelijk dank aan de 

gulle gevers hiervan. 

Dank ook aan de basisschool en de ouders die meegehol-

pen hebben om deze actie tot een succes te maken. 

Verder dank aan Zij-Actief afdeling Hulsberg die dit doel 

hebben uitgekozen, als bestemming voor hun jaarlijkse 

Kerstlaarsactie. 

Het geld wordt gebruikt om de mensen met Pasen nog 

eens te voorzien van iets extra’s. Nogmaals onze dank. 

Werkgroep SAN en Diaconie H.Clemens 

Het Gemeenschapshuis “De Langeberg”  
is weer open 

 

Medio 2012 zijn we begon-
nen met de eerste gesprek-
ken over de renovatie van 
het Gemeenschapshuis “De 
Lange Berg” Hulsberg. Na 
vele overleggen met o.a. wet-
houder Heuts, een bestuurs-
wisseling en een uitbreiding 
van het bestuur kregen we 
uiteindelijk medio 2017 het 
groene licht om met de reno-
vatie te kunnen beginnen. Als 
huidig bestuur hebben wij 
ons toen nog niet gerealiseerd welke werkzaamheden op 
ons af zouden komen, inmiddels weten wij wel beter. Vele 
avonden overleg met de verenigingen, de architect Ard 
Thijssen, de aannemer en de onderaannemers, die voor 
een belangrijk deel allemaal uit Hulsberg komen, konden 
we eind maart 2018 met de werkzaamheden starten. Het 
renoveren van een bestaand gebouw zorgt altijd voor ver-
rassingen, zo ook bij deze renovatie. Constructies die an-
ders waren als dat wij hadden gedacht, zorgden er voor dat 
op een aantal plaatsen de tekeningen moesten worden 
aangepast, waardoor er weer andere keuzes moesten wor-
den gemaakt. Maar langzamerhand konden wij met eigen 
ogen zien dat de werkzaamheden zijn vruchten begon af te 
werpen en de realisatie van het nieuwe (gerenoveerde) 
Gemeenschapshuis vorm kreeg. De laatste weken van 2018 
en de eerste week van 2019 stonden dan ook in het teken 
van de voorbereidingen voor de eerste activiteit op 05 en 
06  januari 2019. Met hulp van vele vrijwilligers kon begon-
nen worden met het verhuizen van onze opgeslagen spul-
len, het schoonmaken van de grote zaal, de kleine zaal de 
bar en de toiletgroepen. Door al deze inzet van alle vrijwil-
ligers konden wij dan ook met enige trots op 5 januari 2019 
het Gemeenschapshuis “De Lange Berg” weer in gebruik 
nemen en onze gasten ontvangen.  
Op zaterdagavond werd onze nieuwe jubileum prins van CV 
De Beumerwalders uitgeroepen, Prins Roger III (Dormans) 
en Prinses Ilona (Dormans-Vleugels) en een dag later kon-
den wij het traditionele nieuwjaarsconcert houden in ons 
vernieuwde Gemeenschapshuis. Dit concert werd georgani-
seerd door Drumband St. Rochus en Fanfare st. Cecilia. 
 

We zijn nog niet klaar en hebben gezien ons huidige budget 
ook nog niet alles kunnen realiseren wat we graag willen en 
daarom staat het officiële openingsweekend op 13 en 14 
april in het teken van een sponsoractie. 
Op zaterdag 13 april starten we met een activiteit: "heel 
Hulsberg bakt." Tijdens deze middag kunnen inwoners  van 
Hulsberg (en omstreken) hun taarten  en cakes presenteren 
en door een jury laten beoordelen. De opbrengsten van de 
verkoop van het gebak is voor de aanschaf van nieuw meu-
bilair in het café en de zalen. Meer hierover kunt u lezen in 
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De Geliënde met "Same viere!"  

truuk van weggewaes! 
 

Na hun LVK-zege in 2017 besloten De Geliënde de wed-
strijd bewust een jaartje over te slaan. Maar ondertussen 
hebben Maurice en Roger hun LVK-sabbatical achter zich 
en gaan ze met hun nieuwe schlager "Same viere!" weer 
volop de strijd aan voor het LVK 2019!   
 

Het nummer is inmiddels doorgedrongen tot de halve fi-
nales van de liedjeswedstrijd. De Geliënde maken hun op-
wachting tijdens de L1-uitzending van de halve finale op 
vrijdag 25 januari van 18.00 - 20.00 uur (herhaling: zater-
dag 26 januari van 13.00 -15.00 uur). "Same viere!" heeft 
volgnummer 50 van in totaal 60 halve finalisten. 
 

Na afloop van beide L1-uitzendingen kan het publiek we-
derom gedurende 30 minuten stemmen op haar favoriete 
liedje. Dit kan door een sms te sturen aan nummer 4422 
en vervolgens "LVK 50" in te toetsen.  
 

Vanzelfsprekend hopen De Geliënde dat ze er met de 
steun van het publiek in slagen de grote finale van het LVK 
te bereiken, die ditmaal zal plaatsvinden op vrijdag 15 fe-
bruari in het MECC in Maastricht.  
 

Achtergrondinformatie: 
 

De Geliënde 
De Geliënde zijn in 1995 ontstaan als "De Drie Geliënde". 

een van de volgende uitgaven van dit maandblad. De dag 
wordt afgesloten door “Duo Tadaa”, een Hulsbergse band 
die als motto heeft: muziek om te geneete. 
Op zondag 14 april staat de officiële opening gepland. Tij-
dens deze middag zullen verenigingen welke gebruik ma-
ken van het Gemeenschapshuis en verenigingen uit Huls-
berg zich presenteren. De hele dag door zijn er muziek of 
toneel activiteiten, waar u naar kunt komen kijken en luis-
teren. Ook zijn er stands waar verenigingen zich op een 
andere manier kunnen laten zien aan het publiek. Uiter-
aard houden we ook een volledig open huis en kunt u sa-
men met het bestuur of alleen door het gehele gebouw 
lopen.. 
Er zal die middag ook een officieel moment van opening 
plaatsvinden. 
 

Vanaf  januari wordt het Gemeenschapshuis weer beetje 
bij beetje in gebruik genomen. De reserveringen stromen 
ook weer binnen. 
Wilt u ook een reservering maken, dan kunt u terecht  bij 
Kitty Hagemans (secretaris) 
T : 06 55508453 of via de mail: 
gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
Uiteraard zijn er nog altijd diverse werkzaamheden te 
doen in het Gemeenschapshuis. Wilt u op de een of ande-
re manier een steentje bijdragen bij het uitvoeren van de-
ze activiteiten of andere activiteiten in de organisatie, 
schroom dan niet en bel of mail met de secretaris. 

Jos Gijzen, Maurice Pluijmakers en Roger Vliegen, allen 
muzikant bij fanfare St.-Clemens Arensgenhout, bedach-
ten een gelegenheidsact voor de jaarlijkse feestavond van 
de fanfare. De naam "Geliënde" is een knipoog naar de 
vele leenmuzikanten die fanfares en harmonieën vaak 
gebruiken om op concoursen hoge ogen te gooien. 
 

De Geliënde en het LVK 
Eind 2000 waagde het drietal voor het eerst de stap naar 
het LVK en werd met het liedje "Es ich dien ouge zeen" 
meteen de finale gehaald. In de daaropvolgende jaren 
waren zij niet meer van het LVK-podium weg te slaan. 
Toen Jos Gijzen in 2009 stopte vanwege zijn drukke activi-
teiten met "Wir Sind Spitze!" gingen Maurice en Roger als 
duo verder. Vanwege hun vele 2e en 3e plekken op het 
LVK, maar het ontbreken van een eindzege, kregen zij de 
bijnaam "Zoetemelk & Poulidor van het LVK". Totdat in 
2017 uiteindelijk de winst werd gepakt en met "Code road
-gael-greun" de Bertha Paulissen trofee naar Hulsberg 
kwam. 
Eind 2017 vierden De Geliënde op grootse wijze hun 2 x 
11 jarig artiestenjubileum, waarbij ook de eerste CD uit-
kwam met alle succesnummers uit hun lange LVK-historie.  

Felecitaties  
De nieuwe prinsenparen die het komende carnavals-
seizoen over ons Beumerwald zullen regeren.  
Namens de Clemens-parochie Hulsberg van harte 
gefeliciteerd en een fijne en onvergetelijke tijd  
toegewenst. 

mailto:Gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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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 16 februari—15 maart 2019 )  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  29 januari via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  5 februari 

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

