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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 2               16 februari-15 maart 2019  

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

- KiWoDi - Wat brengt geluk  za. 16 febr. 

- Projecten Vastenactie  2019 

- Verslag parochiebijeenkomst van  di. 29 jan.  

- Verslag film “Silence”  van  di.  24 jan.  

- Gein Hauf Werk - Fanf.Caecilia - za. 23 mrt. 

- Stille Omgang 16 - 17 mrt. 

   

  

 

Naar het diepe 
‘Vaar naar het diepe, en laat daar jullie netten zak-

ken voor de vangst’, zegt Jezus tegen Simon. Ze 

varen dan ook naar het diepe, ook al hebben ze de 

hele nacht gezwoegd en geploeterd. En dan ge-

beurd wat de leerlingen niet voor mogelijk houden. 

Het vertrouwen wordt ondanks de teleurstelling rijke-

lijk beloond met volle netten.  

Hoe we ons ook inspannen, niet alles wordt een 

succesverhaal. Soms zijn we te zeer met ons eigen 

dingetje bezig en verliezen we het contact met God 

en onze omgeving. 

Wat raakt ons diep van binnen, door wie of wat wor-

den wij innerlijk bewogen? Want wat ons diep van 

binnen raakt, zet ons ook in beweging.  

Wij streven ernaar om net als de leerlingen, het in onze dagen met dezelfde gedrevenheid te doen: 

mensen proberen te boeien met verhalen over en met God. Ja, regelmatig ervaren we, net als Pe-

trus, dat de netten leeg blijven, ondanks alle inzet. We proberen van alles en zoeken nieuwe moge-

lijkheden en wegen, maar dat we dan toch met enige teleurstelling moeten vaststellen dat hele gene-

raties zich niet aangesproken voelen en in de weekenden in de kerkbanken ontbreken. We blijven 

steeds onze netten uitwerpen, maar er komt zo weinig in. Wat moeten we anders doen?’, dan is de 

reactie van Jezus misschien wel dezelfde als in het evangelie: 

“blijf niet aan de oppervlakte steken, maar ga naar het diepe en 

leer naar Mij te luisteren en op Mij te vertrouwen. Als God ons 

roept voor het plan dat Hij met ons in gedachten heeft, dan sluit 

Hij direct aan bij onze menselijke talenten en mogelijkheden. Hij 

vraagt namelijk niet van ons dat we op moeten geven waar we 

goed in zijn. Hij zegt: ‘blijf maar wie je bent, want jij bent zoals je 

bent een unieke bijdrage aan deze gemeenschap. Wie aan de  

oppervlakte blijft, zal nooit de diepte bereiken.  

Pastoor Jan Geilen 
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Parochieberichten  

 

Doopsel 

Op 12 januari werd Liv Dormans gedoopt. Liv werd gebo-

ren op 10 januari 2018. Zij is een dochter van Chris Dor-

mans en Kim Dormans-Defaux. Zij wonen in de Jhr. van 

de Maesenstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 13 januari werd Sara Bouwens gedoopt. Sara werd 

geboren op 13 januari 2018. Zij is een dochter van Bart 

Bouwens en Lizanne Feuler. Zij wonen samen met broer-

tje Senn aan het Roggeveld. 

 Wensen uit de wensboom van de vredesviering 

 

Ik wens dat 

 

de vrede mag blijven duren voor 

ons en alle andere mensen op deze 

wereld. Als klein kind heb ik de oor-

log meegemaakt en daarna is er nu 

al 75 jaar vrede. Dat dit moge blij-

ven. 

 

mijn achternichtje die zich van het leven heeft beroofd, 

rust en vrede mag vinden. Ik hoop dat zij bevrijd mag 

zijn. 

 

mijn familie en vrienden gezond mogen blijven, goed 

mogen leven en van de vrede mogen genieten. 

 

 
 

KiWoDi  16-02-2019               Wat brengt geluk? 
 

Jij wordt misschien gelukkig van een nieuwe X-box, 

maar na een tijdje vind je het misschien weer “normaal” 

dat je deze X-box hebt. 

Dan word je misschien gelukkig omdat die jongen of dat 

meisje jou ook heel leuk vindt? Dan krijg je kriebels in je 

buik en ben je verliefd. 

Pap en mam waren zeker heel gelukkig toen ze jou kre-

gen, je was zo’n schattige baby. 

Sommige geluksgevoelens gaan voorbij en andere blij-

ven je hele leven lang bij je. En sommige dingen die je 

echt helemaal gelukkig maken moet je misschien nog 

krijgen! 

Laten we samen op zoek gaan naar het ware geluk en 

misschien kan Jezus ons hier een beetje bij helpen. 

Je bent van harte welkom op de kinderwoorddienst van 

zaterdag 16 februari om 19.00u in onze Clemenskerk. 

Dan krijg je van ons een beetje geluk mee naar huis! 

Overleden 

Op 28 januari is op 89-jarige leeftijd in Valkenburg overle-

den Wiel Gaemers. Wiel woonde voorheen in de Raad-

huisstraat. De uitvaart vanuit onze parochiekerk heeft op 

2 februari plaatsgevonden, waarna begrafenis op het 

kerkhof aan de Wissengrachtweg.  De zeswekendienst 

wordt gehouden op zondag 24 maart.  



 

4 

Projecten vastenactie 2019 

Dit jaar hebben we 2 vastenactieprojecten in India . 
Verleden jaar hebben wij voor de St. Antony’s Middle 
school, waar 219 kinderen opzitten en 10 leerkrachten, 
gezorgd dat er een gebouwtje kwam waar toiletten en 
kranen zouden komen. Kapelaan Amal is in India ge-
weest en heeft geconstateerd dat het geld goed be-
steed is. Nu zijn er 10 toiletten en urinoirs en stromend 
water. Dit jaar willen wij de helft van de opbrengst van 
de vastenactie gebruiken voor computers en klein 
schoolmeubilair. 
Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie levert 
iedere dollar die in water en sanitair wordt geïnves-
teerd een economisch rendement op tussen de 3 en 
34 dollar. In onze wereld sterft iedere 90 seconden een 
kind aan vervuilt water. 844 miljoen mensen hebben 
géén schoon drinkwater ter beschikking. 263 miljoen 
mensen moeten langer dan een uur lopen voor schoon 
drinkwater. 
Het tweede project dat wij dit jaar hebben in India is 
ook voor toiletten en water nl. in het dorp 
Thangachimadam dat een bedevaartplaats is en waar 
veel pelgrims naar toe komen. In de hele omtrek zijn 
geen toiletten. Wij gaan voor 2 toiletten en een was-
bak met stromend water. 
Uiteraard gaat kapelaan Amal, op eigen kosten deze 
projecten weer bezoeken. Binnenkort krijgen we foto’s 

Misdienen door communicanten 

Zaterdag 12 januari heeft Lana Voncken de mis ge-
diend met haar grote broer Jorg. 
Kapelaan Amal had hele goede 
hulp aan hun. Lana voelde zich 
erg op haar gemak en had zelfs 
tijd om even een knipoog aan 
mama te geven. Ook oma Vonc-
ken kwam naar haar kleinkind in 
de kerk. Ze komt over enkele we-
ken nogmaals oefenen met een 
andere communicant. 

 
Zaterdagavond 2-2-2019 heb-
ben Lize Herveille en Fadi 
Albutres geholpen met mis-
dienen.  Fadi heeft heel goed 
zijn best gedaan en probeer-
de ook goed mee te bidden. 
Lize heeft goed de belletjes 
laten horen tijdens de 
‘consecratie’. Pastoor Geilen 
was enthousiast over de goe-
de hulp en wilde na afloop 
ook samen met hen op de 

foto. Fadi wil nog eens mee helpen als misdienaar. 

van het gebouwtje met de 10 toiletten we zullen dan ook 
enkele foto’s in de Cl-Klok plaatsen. 
De volgende keer komen de vastenzakjes weer in de 
Clemens-Klok.  U kunt uw bijdrage alvast in het zakje 
doen, zodat de collectant het maar hoeft aan te pakken.  

Werkgroep Humisa 

Humisa Sponsorloop 2019 
 

Op zondag 24 maart wordt in Hulsberg de inmiddels tra-
ditionele sponsorloop gehouden. Dit jaar willen we met 
de opbrengst weer het weeshuis in India steunen. 
Waarom India? 
Omdat we weten dat via kapelaan Amal het bijeenge-
brachte geld goed besteed wordt. Kapelaan Amal heeft 
namelijk tijdens zijn opleiding tot priester in dit weeshuis 
stagegelopen. Hij was zo onder de indruk dat hij voor dit 
project koos. 
Wat gebeurt er in dit weeshuis? 
In dit weeshuis worden weeskinderen geplaatst óf arme 
kinderen waarvan de ouders hun kind niet kunnen onder-
houden. Ze slapen er onder begeleiding, eten, gaan naar 
school en kunnen in het tehuis hun huiswerk maken. 
Eerst gebeurde het huiswerk maken zittend op de grond, 
maar nu kan dat al aan tafeltjes. 
Ook is er te weinig geld voor voldoende voedsel, toch wil 
men hen per dag minimaal een goede maaltijd geven. 
In dit weeshuis worden ongeveer 250 kinderen opgevan-
gen en begeleid. De kinderen krijgen in hun buurt onder-
wijs en worden begeleid totdat ze de school af hebben 
gemaakt en op eigen benen kunnen staan. 
Kapelaan Amal heeft zich tijdens zijn vakantie in India er-
van overtuigd dat het geld goed besteed wordt. Ook ont-
vangen wij op school en als werkgroep Humisa regelmatig 
brieven van Father M. Francis Jeyabathi, directeur van 
het weeshuis, waarin hij namens de kinderen dank uit-
spreekt voor de ontvangen steun uit Hulsberg. 
Tijdens zijn ontmoetingen in India wees kapelaan Amal de 
kinderen erop dat zij dankzij de bijdrage van de kinderen 
en inwoners van o.a. Hulsberg kunnen studeren en straks 
zo betere banen krijgen. Humisa wil deze kinderen niet in 
de steek laten en dankzij uw geldelijke steun een goede 
toekomst bieden. 
Zondag 24 maart 2019 zal de Humisa sponsorloop wor-
den gehouden. 
Dit betekent dat de kinderen van groep 6, 7 en 8 zich 
gaan inzetten voor de kinderen in het weeshuis in India. 
U kunt deze actie steunen door als de jeugd bij u aanbelt, 
hen te sponsoren. 
Kapelaan Amal begeleidt dit project en staat er borg voor 
dat de gelden goed besteed worden. 
Aan de sponsorloop kan IEDEREEN deelnemen. U meldt 
zich 24 maart tussen 10.00 uur en 10.15 uur in de aula 
van de Basisschool waar u een routebeschrijving krijgt. 
Onderweg is er een chocomelpost.                                         
Met vriendelijke groeten, Team Basisschool, werkgroep 
HUMISA en Kapelaan Amal 
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Parochiebijeenkomst op dinsdag 29 januari` 

Plaats van samenkomst: het vernieuwde gemeenschapshuis “De Lange Berg”.  

De bedoeling is om een dergelijke bijeenkomst met een bepaalde regelmaat te houden, zodat het kerkbestuur meer en 

beter op de hoogte komt van wat er leeft onder de parochianen. Uitgangspunt daarbij is dat wij allen samen de paro-

chie vormen en dat wij met elkaar ons leven willen baseren op de boodschap van Jezus van Nazareth en die boodschap 

in de praktijk willen brengen in het leven van alledag. Natuurlijk hebben we daarbij priesters nodig die met ons de weg 

van diezelfde Jezus willen gaan. Die priesters moeten we delen met andere parochies en daarom is een samenwerking 

met die andere parochies ook hoognodig. Samen met Nuth, Vaesrade en Wijnandsrade vormen we daarom een cluster, 

een samenwerkingsverband en dat vraagt het nodige overleg. 

Op deze parochieavond werd het een en ander nader toegelicht over het reilen en zeilen van onze parochie, zoals o.a. 

met betrekking tot: 

 Het kerkbezoek. Dit daalt langzamerhand, dat is een landelijke trend. En we proberen daarom ook de gang naar 

de kerk op een andere manier te bewerkstelligen met andersoortige bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een vre-

desviering tijdens de vredesweek in september, als aanloopplaats tijdens de St. Rochusmarkt in augustus en 

tijdens de kerstdagen in december.  

 De kerk is tenslotte van de parochie, hetgeen natuurlijk ook inhoudt dat we samen moeten zorgen voor het on-

derhoud van het gebouw. 

 De financiële positie van de parochie. Uiteindelijk moet de parochie zelf opdraaien voor alle kosten die er nu 

eenmaal nodig zijn. Het grootste gedeelte van de inkomsten komt uit de gezinsbijdrage, en ook hierin zien we 

een dalende trend ten aanzien van het aantal deelnemers, maar gezamenlijk draagt men met een hoger gemid-

deld bedrag bij, en dat compenseert redelijk. 

 De vrijwilligers. Ruim 200 mensen zetten zich op allerlei wijze in om de parochie en het kerkgebouw in stand te 

houden, vaak ook achter de schermen. Zij zijn opgesplitst in een groot aantal werkgroepen. 

 De clustervorming. Het bisdom wil graag, mede met het oog op de vermindering van het aantal priesters, dat 

steeds meer parochies met elkaar gaan samenwerken en zo clusters vormen.  
 

 Daarvoor moet een “meerjarenbeleidsplan” ontwikkeld worden en daar zijn we als cluster driftig mee bezig. Er 

is daarvoor een werkgroep opgericht, waarin de pastoor en de vicevoorzitters van de vier parochies zitting heb-

ben. Om ervoor te zorgen dat het draagvlak van deze groep breder wordt, zal er een kerngroep opgericht wor-

den, waarvan de werkgroep deel uitmaakt. Van iedere parochie worden 2 parochianen gezocht om mee te 

denken in deze kerngroep over de toekomst van onze parochies en de conclusies te omschrijven in een 

“meerjarenbeleidsplan”. 
 

Als de toekomst van onze mooie parochie u ter harte gaat, niet alleen tot in standhouding van het mooie gebouw, 

maar ook om de boodschap van Jezus van Nazareth levend te houden in onze parochiegemeenschap, mag u zich aan-

melden.  
 

De bijeenkomst duurde ruim anderhalf uur, waarbij velen hun zegje konden doen en van de gelegenheid gebruik heb-

ben gemaakt om hun vragen te stellen. 

De avond werd gesloten met een speciaal voor het cluster gemaakt gebed. 
 

Het kerkbestuur 
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 16 februari: Vooravond  

6e Zondag door het Jaar C . 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.   -  KiWoDi. 

Zielendienst Jos Bemelmans.  
 

Zondag 17 februari:  

6e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.  

Voor de parochie en tot intentie van de zie-

ken; ouders van het echtpaar Huntjens-

Lemmerling. 
 

Woensdag 20 februari:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Me-

ijers en Zef van den Bosch; ouders Frissen-

Haagmans en familie. 
 

Zaterdag 23 februari: Vooravond  

7e Zondag door het Jaar C . 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Voor verdraagzaamheid, onderling respect en 

vrede in de wereld. 
 

Zondag 24 februari:  

7e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Sing 4 U.  

Voor de parochie en tot intentie van de zie-

ken; jaardienst echtgenoten Gerard Bijnsdorp 

en Tiny van Thienen; 1e jaardienst Wiel Lim-

pens, tevens t.i.v. Frank. 
 

Woensdag 27 februari:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Me-

ijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en 

ouders Meijers Heunen; overleden ouders Van 

Kempen-Claessens en familie. 

Vrijdag 1 maart: 

10.30 uur: Communie aan de zieken  

 door kapelaan Amal. 
 

Zaterdag 2 maart: Vooravond  

8e Zondag door het Jaar C / Carnaval. 
19.00 uur: H. Mis in dialect m.m.v. Combo Koor 

 MozaiK en C.V. De Beumerwalders i.v.m. 

 Vastelaovend. 

Jaardienst Frans Merckx en Mia Merckx-

Slangen; jaardienst Louis Souren; Frans Roe-

broek; overledenen familie Mevis-Eurelings 

en familie Jacobs-Schouteten; jaardienst 

Frans Hagemans; jaardienst Eugène Backbier 

en Maria Rouwette.  

 

Zondag 3 maart:  

8e Zondag door het Jaar C / Carnaval. 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang en na de mis  

 koffie drinken in de kerk.  

Voor de parochie en tot intentie  

van de zieken. 
 

Woensdag 6 maart: Aswoensdag /  

Vasten- en Onthoudingsdag /  

Opening Veertigdaagse Vastentijd. 
19.00 uur: H. Mis in de parochiekerk m.m.v. het 

 Gelegenheidskoor + Laudate.  

 Toediening Askruisje na de H. Mis. 

Jaardienst Guus Huntjens en Philomena  

Huntjens-Lemmerling; overleden echtgenoten 

Jules Kengen en Tila Gielen en ouders; overle-

denen familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 9 maart: Vooravond  

1e Zondag van de Vasten Jaar  C. 
14.00 uur Doopviering Simona en Milan Bouwens. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang.  -  KiWoDi. 

Voor onze wereldleiders, dat ze hun macht 

gebruiken om goed te doen.  
 

Zondag 10 maart:  

1e Zondag van de Vasten Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Anouk Habets-Knarren.  

Voor de parochie en tot intentie van de zie-

ken; Jan Schiffelers en Tineke Offermans; jaar-

dienst Sef Moonen en ouders Moonen-Soons. 
 

Woensdag 13 maart:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; ouders 

Heijnen-Packbiers; Thei Meijers, ouders Veld-

man-van den Bosch, Rinus en ouders Meijers 

Heunen. 
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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 

-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 

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, in de oneven weken, 

een woord- en communieviering gehouden.  

 

Bijzondere diensten Panhuys 
 

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

  de Muze 

Do. 28 febr 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 2 mrt 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Di. 5 mrt Géén H. Mis 

Wo. 6 mrt 10.15 uur H. Mis met oplegging askruisje 

Do. 7 mrt 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 9 mrt 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door zangkoor 

  Laudate.  Herdenkingsdienst voor overleden 

  bewoners. 

Parochiekalender  
 
 

Vr.    1 mrt  Communie aan de zieken 

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

  MozaiK en ‘De Beumerwalders’ 

Wo.  6 mrt  Aswoensdagviering met uitreiking  van het  

  Askruisje in onze Kerk 

Za.    9  mrt KiWoDi  

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

Vr.    5 apr  Communie aan de zieken 

Huisbezoek en ziekencommunie  
door kapelaan Amal 

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

Kapelaan Amal 

Woord van de redactie 
 

Als we na carnaval de schmink hebben opgeborgen en 

het carnavalskostuum hebben gewassen en gestreken 

dan breekt de vastentijd aan. Doel van dat vasten is om 

ruimte in je hoofd en hart te scheppen. Nadenken over 

je geloof. Proberen dichter bij Jezus te komen. Ieder kan 

dat doen op zijn eigen wijze. Gun jezelf de tijd om hierbij 

stil te staan! 

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  

16 februari Wat brengt geluk 

Op de website van onze Parochie: 

Onder inspirerende bijdrages: 

http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/ 
Interview mgr. Schnackers 

Mededeling 

Vanaf 1 maart 2019 gaan wij na ruim 25 jaar, stoppen 
met de inzameling van speelgoed en volwassenen-
kleding voor de diversen goede doelen. 
 

Het enige wat we blijven inzamelen is kinderkleding 
voor Elk Kind Telt Mee.  Zou u dit alvast willen noteren.  
Mocht u interesse hebben om dit werk over te nemen 
dan kunt u contact opnemen met Kledingbank Limburg  
http://www.kledingbank-limburg.nl/ . 
Voor verdere informatie,  
info@kledingbank-limburg.nl of 0475-436008. 
Dank, dat u met zovelen jarenlang de goede doelen 
gesteund heeft. 
Frans en Jacqueline Pluijmaekers, Jhr. v/d Maesenstraat 
57, 6336VB Hulsberg 
Nieuwe mogelijkheid om spullen in te leveren: 
Ramona Jacobs, Kampstraat 6 Ransdaal,  
telefoon 043-4592678 

Catecheselessen  

Wie: Kinderen tussen de 8 en 11 met Faye Frijsinger. 

Wat: Samenkomen, samen zijn, verhalen vertellen, erva-

ringen delen, over en met Hem.  

Waar: In de bij-sacristie van onze kerk. 

Wanneer volgende keer:   

Zaterdag 16 februari 18.00-18.45uur 

mailto:info@h-clemens.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
http://www.kledingbank-limburg.nl/
mailto:info@kledingbank-limburg.nl
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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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Bezinningsweekend voor jongeren in april 

 

Voor jongeren die serieus met hun geloof bezig zijn en 
daar dieper over willen nadenken, is er van 5 t/m 7 
april een bezinningsweekend in Thorn.  

Het weekend vindt plaats in Foyer de Charité Marthe 
Robin en wordt aangeboden door de afdeling Jeugd en 
Jongeren van het bisdom.  

Deelname kost € 60,-.  

Het programma en een aanmeldingsformulier zijn 
(binnenkort) te vinden op: 

www.bisdom-roermond.nl/jongeren 

Groeien 
 

Groeien is verder de hoogte in schieten,  
telkens wat langer, van groter naar groot. 
Groeien is steeds nieuwe dingen beleven. 
Zo gaat de weg van geboorte naar dood. 
 
Groeien is knokken om verder te komen. 
Vallen en opstaan. Een lach en een traan. 
Groeien is zoeken en kiezen en vragen,  
ergens aan werken en ergens voor staan. 
 
Groeien is denken en kennis vergroten. 
steeds meer ontdekken en steeds meer gaan zien. 
Groeien is telkens weer grenzen verleggen,  
waarmaken waar je van droomde misschien. 
 
Groeien is dingen soms los durven laten. 
Beelden gaan barsten en schieten tekort. 
Groeien is botsen met God en ontdekken 
dat je geloof daar niet minder van wordt. 

Frederick 
 
Vijf veldmuizen voelden de winter naderen. Om zich 
op die zware tijd voor te bereiden gingen ze druk 
aan de slag; koren verzamelden ze en tarwe en stro. 
Allemaal werkten ze, dag in dag uit; allemaal, behal-
ve Frederick. "Waarom werk jij niet, Frederick?" 
vroegen ze hem. "Ik werk wel" was zijn antwoord, 
"ik verzamel zonnestralen voor de koude, donkere 
wintertijd." Of een andere keer zei hij: "Ik verzamel 
kleuren, want in de winter is alles grauw." Een keer 
leek het of hij gewoon maar zat te slapen. "Droom je 
soms, Frederick?", vroegen de andere muizen boos. 
"0 nee", antwoordde hij, "ik verzamel nu woorden, 
want de winter heeft vele lange dagen en dan weten 
we niets meer te zeggen misschien." Toen dan de 
winter kwam, hadden de veldmuizen het de eerste 
tijd prima naar hun zin. Ze zaten gezellig bij elkaar en 
praatten honderduit; eten was er genoeg. Maar 
beetje bij beetje hadden ze haast alle noten opge-
knabbeld, het stro was op en hoe koren er uit zag 
waren ze al bijna vergeten. Koud hadden ze het en 
praten deden ze al lang niet meer. Toen dachten ze 
opeens weer aan Frederick en aan wat die ooit ge-
zegd had. "Hoe staat het met jouw voorraad ?" vroe-
gen ze hem. "Doe je ogen maar dicht", zei Frederick 
en klauterde op een grote steen; "nu stuur ik jullie 
mijn zonnestralen, voel je hun warmte, hun gouden 
gloed!" En terwijl hij zo sprak van zon en zomer, wer-
den de andere muizen al warmer en warmer. "En de 
kleuren, Frederick, de kleuren" vroegen ze ongedul-
dig. Toen vertelde Frederick over de blauwe koren-
bloemen, de rode klaprozen in het gele graan en het 
groene blad van de bessenstruik. En de muizen za-
gen al die kleuren weer voor zich, zo duidelijk alsof 
hun eigen gedachten ermee opgeschilderd wa-
ren. "En de woorden, Frederick?" vroegen ze ten-
slotte. Frederick schraapte zijn keel, wachtte even en 
toen alsof hij op het toneel stond begon hij zijn ge-
dicht. Ademloos luisterden de anderen toe. En dit 
was het refrein: "Nog eventjes, nog eventjes, de len-
te komt er aan! Dan wordt het weer een leventje 
van zonneschijn en 
graan !" Toen het ge-
dicht uit was begonnen 
alle muizen vanzelf luid 
te klappen. Zo kwam er 
weer leven in dat win-
terse holletje tussen de 
stenen van een oude 
muur. 

  Naar: Leo Lionni, 
 Frederick 

 

Vormsel 
 

Op 16 maart aanstaande zal monseig-

neur Schreurs, oud-deken van Schinnen 

(en de parochie Hulsberg hoort bij het 

dekenaat Schinnen) in onze parochiekerk de vormelingen 

van dit jaar het vormsel toedienen. Na doopsel en com-

munie is het vormsel het derde sacrament dat onze jeugd 

begeleid op de weg naar volwassenheid, en nu de vorme-

lingen zo ver zijn dat zij de basisschool gaan verruilen 

voor de middelbare school, zetten zij inderdaad een vol-

gende grote stap in hun leven. Vanaf november zijn de 

vormelingen van dit jaar bezig met de voorbereiding, en 

op zaterdag 16 maart zal het uiteindelijk zover zijn. Mon-

seigneur Schreurs zal het vormsel toedienen tijdens de 

avondmis om 19.00 uur. 
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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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Waarom Carnaval dit jaar zo laat valt  

Grote kans dat dit jaar tijdens de carnavalsoptocht de 

lente al voorzichtig merkbaar is. Het hoeft niet, maart 

kan z’n staart roeren. Maar de kans op een zonnig car-

naval is in maart groter dan in februari. Hoe kan het nu 

dat carnaval dit jaar zo laat valt? Sterker nog: alle fees-

ten vallen dit jaar heel laat: Pasen, Hemelvaart, Pink-

steren. Toeval of zit er meer achter? 

 

De feesten in het voorjaar hebben allemaal met elkaar 

te maken. Centraal hierin staat Pasen. Het feest van de 

Verrijzenis van de Heer wordt elk jaar gevierd op de 

eerste zondag na de eerste volle maan in het voorjaar. 

Dat kan per jaar verschillend zijn. Daarom valt Pasen 

elk jaar op een andere datum. Zes weken vóór Pasen 

begint op Aswoensdag de 40-dagentijd. Aan de voor-

avond van de Vasten vindt de Vastenavond of op z’n 

Limburgs Vastelaovend plaats.  

 

Omdat Pasen dit jaar pas op 20 april valt, vieren we 

Carnaval in maart. Maar het gaat nog verder: veertig 

dagen ná Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later, 

op de vijftigste dag, vieren we Pinksteren. De week na 

Pinksteren is het feest van de Drie-Eenheid vastgesteld. 

Later is daar op de tweede donderdag na Pinksteren 

Sacramentsdag aan toegevoegd. Op de derde vrijdag 

na Pinksteren val het feest van het hoogfeest van het 

Heilig Hart. De datum van Pasen bepaalt dus het hele 

ritme van het voorjaar. Voor onze parochie komt daar 

nog bij, dat precies 1 maand na Hemelvaart de sacra-

mentsprocessie door onze straten trekt (2019 Hemel-

vaart 30 mei, Processie 30 juni). 

 

Vreugde en zin voor humor 

Een slecht humeur is geen teken van heiligheid: zet alle 

zorgen van je af. Wat wij van de Heer ontvangen om 

rijkelijk te genieten is zo veel, dat droefenis soms ver-

bonden is met ondankbaarheid, met zodanig in zichzelf 

opgesloten zijn dat men niet in staat is, de gaven van 

God te erkennen.  

 

Paus Franciscus   Gaudete et exsultate 

Silence 

Op 24 januari werd in de Hoeskamer de film “Silence” 

getoond, een initiatief van het kerkbestuur. Hoewel de 

opkomst groter had kunnen zijn, werd het een bijzonder 

gebeuren, omdat iedereen onder de indruk was van waar 

het in de film om ging. Het toonde een zoektocht van 

twee priesters in de zeventiende eeuw naar hun mentor, 

die naar Japan was gegaan en van wie geen enkel teken 

van leven meer was ontvangen. 

Japan was in die tijd een land dat geen contact wilde met 

de wereld buiten de eigen eilanden, en dus werden de 

handelslieden uit het westen zoveel mogelijk tegenge-

werkt. Dat gold ook voor de missionarissen die naar Ja-

pan gingen. De twee priesters gingen toch naar Japan om 

een spoor te vinden van hun leermeester. Zij kwamen in 

contact met bekeerlingen die tegen de druk in toch 

trouw bleven aan hun christelijke ideaal, en die druk was 

niet mis, want er waren heuse vervolgingen tegen die 

nieuwe christenen en natuurlijk ook tegen de priesters 

die hen begeleiden. Ze werden voor onmogelijke keuzes 

geplaatst en de Japanners bleken erg vindingrijk te zijn in 

hun martelmethodes die nogal duidelijk in beeld werden 

gebracht door de regisseur. Deze regisseur is Martin 

Scorsese, die gerekend wordt tot de top in Hollywood, 

maar die ook bekend staat om het feit dat hij er niet voor 

terugdeinst om expliciete beelden te maken, bijvoor-

beeld van martelingen zoals in deze film. 

Daarnaast kwamen de dilemma’s waar de priesters voor 

geplaatst werden, heel duidelijk aan de orde, zodat we 

als het ware een spiegel voorgehouden kregen: hoe zou-

den wij onszelf gedragen, als we in vergelijkbare situaties 

verzeild  zouden raken. 

In ieder geval is “Silence” een film die tot nadenken 

stemt. 

Op donderdag 11 april zal er weer een filmvoorstelling 

zijn, deze keer in ons gemeenschapshuis. Deze keer be-

treft het de film “Mary Magdalene”, een film onder regie 

van Garth Davis. Nadere bijzonderheden over deze film 

volgen. 

Vasten 
Vasten is jezelf geven 

in de stroom van het leven 

‘t Is je eigen strijd overwinnen 

met een nieuwe lei herbeginnen 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

OPENING GEMEENSCHAPSHUIS 

DE LANGE BERG 
 

 

 

 

Op zondag 14 april staat de officiële opening gepland van 

gemeenschapshuis de Lange Berg. Tijdens deze middag 

kunnen verenigingen, welke gebruik maken van het ge-

meenschapshuis en andere verenigingen uit Hulsberg zich 

presenteren. De hele dag door zijn er muziek of toneel 

activiteiten, waar u naar kunt komen kijken en luisteren. 

Ook zijn er stands waar verenigingen zich op een of ande-

re manier kunnen laten zien aan het publiek. Uiteraard 

houden we ook een volledig open huis en kunt u samen 

met het bestuur of alleen door het gehele gebouw lopen. 

Er zal die middag ook een officieel moment van opening 

plaatsvinden. 
 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. We zouden het 

leuk vinden om u te zien tijdens  de opening van ons ver-

nieuwde gemeenschapshuis. Tot 14 april 

Inschrijven optocht Hulsberg 4 maart 2019 

 

Op maandag 4 maart 2019 trekt de Grote Optocht weer 

door de straten van Hulsberg. Deelnameformulieren zijn 

te downloaden via de website 

(www.debeumerwalders.nl). Het deelnameformulier 

graag inleveren voor 25 februari 2019 bij: Frans Hage-

mans Parallelweg Zuid 67 te Hulsberg of mail het naar: 

ifh.installatie@home.nl. Vanaf 12.45 uur start het opstel-

len van de optocht in Arensgenhout. De optocht start om 

13.30 uur. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in het ge-

meenschapshuis. 

Stille Omgang 2019 16/17 maart 

 

Het Mirakel van Amsterdam 
 

 

 

 

 

Op de avond van 16 maart 2019 komen duizenden bede-

vaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per tou-

ringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Om-

gang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het cen-

trum van Amsterdam. 

Voor of na de Omgang wonen zij één van de twintig fees-

telijke eucharistievieringen bij, in één van de zeven bin-

nenstadskerken. 

Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt: 

“Vreugde is het onmiskenbare teken van God” 

De jongerenpelgrims hebben in de Mozes en Aaronkerk 

hun eigen viering. 

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de 

Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van 

een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: 

het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden 

de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelpro-

cessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, 

inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek 

aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk 

vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid 

van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al 

biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die 

zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht 

voor onderweg. 

Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl ; voor 

het jongerenprogramma zie www.stille-omgang.nl/

jongeren. Voor vieringen in de Begijnhofkapel (tijdens Mi-

rakelweek, 13-16 maart): zie www.begijnhofamsterdam.nl 
 

De deelnemersprijs bedraagt € 25,00 per persoon.  

U kunt zich t/m 8 maart 2018 aanmelden bij  

Elly Bertholet  

Kloosterlaan 8  

6336 BD Hulsberg.  

Tel: 045-4051497 

Vasten 

De vasten is een uitgelezen tijd 
om halt te houden 
en het dwingend ritme van leven 
of geleefd worden 
te breken, 
om vraagtekens te plaatsen 

bij wat normale gang van zaken heet. 

http://www.begijnhofamsterdam.nl
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Heel Hulsberg bakt 
 

Taart bakken en eten voor het goede doel….. 

Ter ere van het feestelijke openingsweekend van het 

Gemeenschapshuis, 13 en 14 april 2019 organiseren 

we een bakwedstrijd op zaterdag 13 april. 

HEEL HULSBERG BAKT met om 14 uur een grote taar-

ten/gebakparade 

Het gebak dat u aanlevert, wordt na de beoordeling 

door de jury, verkocht en de opbrengst is voor aankle-

ding van het gemeenschapshuis. 

Wilt u niet meedoen aan de bakwedstrijd, maar wel 

bakken voor het goede doel is dit uiteraard mogelijk.  

Op Facebookpagina van het 

gemeenschapshuis vindt u 

meer informatie en kunt u 

de spelregels lezen. 

Bakkers, bakken maar! 

 

Voor info : 
 
Email: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 

Mededelingen en verenigingsnieuws 
Gein Hauf Werk: haufvaste mèt Caecilia 

 

Zaterdag 23 maart bent u van harte welkom in Ge-
meenschapshuis de Lange Berg voor het halfvasten-
concert van Kon. Fanfare St. Caecilia. Een avond met 
een lach, veel muziek en entertainment. Kolderieke 
nummers, vrolijke meezingers en carnavalsliedjes van 
vroeger en nu passeren de revue. Niemand minder 
dan Beppie Kraft, De Plekbend en Willem Claessens 
treden deze avond samen met de fanfare op. 
Buuttereedner Peter Vaassen zal zorgen voor het nodi-
ge vertier. De presentatie van deze avond is in handen 
van Willem Claessens. 
De voorverkoop voor deze avond is begin februari ge-
start. Kaarten zijn voor € 10 verkrijgbaar bij Albert 
Heijn Scheepers en Café Op de Trepkes. Aan de 
(avond)kassa kost een kaart € 12,50. 
 

2019 is een feestelijk jaar voor Kon. Fanfare St. Caeci-
lia: dit jaar bestaat onze fanfare 160 jaar! ‘Gein Hauf 
Werk’ is een van de extra activiteiten die wij hebben 
toegevoegd aan onze kalender. Over onze andere acti-
viteiten informeren wij u graag via de Clemensklok. 
 

 

 

Dialectmis op  

zaterdag 2 maart 

 

Same kump ste wiejer dan allein! 

Dat is het thema van de dialect mis die op zaterdag-

avond 2 maart wordt opgeluisterd door Combo Koor 

MozaiK.    

D’r zint momente in ós laève dat veer serieus motte zin: 

Bie ós werk, bie de zurreg veur ós gezin en bie zoaveul 

anger dinger, die mit verantwoordelijkheid gedaon 

motte wère. 

God geuf ós auch daag van ontsjpanning, van zinge en 

danse en blie zin. Daag van saame met anger luuj sjpas 

maake en saame zin. Laot ver die daag koestere want 

Same kump ste wiejer dan allein! 

Speciale gasten in deze viering zijn de carnavalsvereni-

ging en de twee prinsenparen. 

Kinderoptocht 
Vrijdag 1 maart tussen 13.00 uur en 14.00 uur zullen de 

leerlingen, meesters, juffen, vaders, moeders en ande-

re carnavalsvierders van BASISSCHOOL HULSBERG EN 

PEUTERSPEELZAAL ‘T PEUTERKE verkleed en wel door 

de straten van Hulsberg trekken in een grote KINDER-

OPTOCHT. 

 De route van de kinderoptocht is als volgt:  

Panhuysweg-Clemensstraat-Dr.Poelsstraat-Jhr.vd 

MaessenstraatRaadhuisstraat-E.E.G. Straat-Burg. Ken-

genstraat-Jhr.vd Maessenstraat-Irenestraat-

Kloosterstraat en Kerkstraat alwaar de optocht wordt 

ontbonden wordt. We zouden het leuk vinden als er 

veel mensen komen kijken! 

mailto:gemeensschapshuis.hulsberg@gmail.com
https://www.facebook.com/beppie.kraft/?eid=ARClnz1bj01f1Nb0PQ_33D2U5wyTyn1Ck-9HMiiGJGnBOQJXNSgsIe8pfRtbWtagy-SpA8AZkDL8tnPc
https://www.facebook.com/deplekbend/?eid=ARADwKe0QqTPjDHHwMiXpEAlQdMc9k3CJmdPNx4MhIdQfWW_nujLXddYYbmztPyW_zQAGAk8BQahQYYr


 

16 

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 maart -  12 april  2019 )  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  26 februari via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  5 maart  

worden doorgegeven!  

Adv. 

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

