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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 3               16 maart-12 april 2019  

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

-  Zakje vastenactie  -  Sponsorloop  24 maart 

-  Oproep werkgroep Processie 

-  Opening en inzegening “Lange Berg” 14 april 

-  Jubilea “Laudate” en  “Combokoor MozaiK” 

-  Ga mee  naar Maria in Lourdes 14-22 sept. 

-  Filmavond parochie - “Lange Berg” -  11 april 

   

 

Dat is de kracht van de stilte 
 

De veertigdagentijd is een periode van bezinning en soberheid. We staan daarin stil bij het lijden en sterven 
van Jezus. We staan bewust stil bij vragen als ‘Wat heeft Jezus voor ons over gehad?’ en ‘Hoe kan Jezus ons 
inspireren in de vastberadenheid waarmee Hij heeft vastgehouden aan de weg die God Hem wees?’ 
Vasten is vrijwillige onthouding van voedsel, voor geestelijke doeleinden. Het is een manier die God zelf zijn 
kinderen heeft aangereikt om zich te verootmoedigen voor Hem. Jezus zelf deed het ook en leerde het zijn 
discipelen. Als Jezus sprak over vasten, zei Hij niet: ‘als je vast…’, maar ‘wanneer je vast…’, en plaatste daar-
mee de praktijk van het vasten op één lijn met geven aan de armen en aan gebed (zie Mattheüs 6:1-15). 
De zin van stilte. Deze aanpak geeft je rust. Een kort, inspirerend verhaal. 
 

Er was eens een eenzame monnik die op een dag bezoek kreeg van 
enkele mensen. 
Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte en me-
ditatie had. 
De monnik, die net met een emmer water haalde uit een diepe bron, 
stopte zijn werkzaamheden en zei: ‘Kijk eens in de bron. Wat zien 
jullie?’ 
De mensen tuurden naar het water en zeiden: ‘We zien helemaal 
niets.’ 
Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. ‘Kijk weer in de 
bron. Wat zien jullie nu?’ 
De mensen keken weer en zeiden opgetogen: ‘We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’ 
 

‘Dat is de kracht van de stilte’, legde de monnik uit. ‘Ik was water aan het putten en daarom was het water 
onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt 
zien. Maar blijf nog even hier wachten. ‘ 
Enige tijd later zei de monnik weer: ‘Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’ De bezoekers 
tuurden naar de bron en riepen uit: ‘Nu zien we de stenen op de bodem van de bron!’ ‘Juist,’ beaamde de 
monnik, ‘als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte en meditatie, kun je de grond van alles aan-
schouwen.’   

   Aangereikt door kapelaan Amal 
Uit: De kleren van de Yogi 
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-  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 
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Parochieberichten  
 Wensen uit de wensboom van de 

vredesviering 

Ik wens 
 

-  vrede voor iedereen in mijn eigen om  

geving en ook ver weg. Als we klein be-

ginnen, zou het misschien daarna voor 

een groter gebied mogelijk kunnen zijn. Het is het pro-

beren waard. 

-  dat ik op een knop kon drukken en dan heeft iedereen 

vrede. 

-  vrede op deze wereld, maar zal dat ooit realiteit zijn? Ik 

hoop het van harte. 

Overleden 

Op  11 februari is op 89-jarige leeftijd  
overleden Hay Slangen. Hay woonde 
voorheen in de Dr. Poelsstraat. De 
uitvaart vanuit onze parochiekerk 
heeft op 16 februari plaatsgevonden, 
waarna begrafenis op het kerkhof 
aan de Wissengrachtweg.   
De zeswekendienst wordt gehouden 

op zaterdag 6 april.  
 
Op  13 februari is op 94-jarige leeftijd  overleden Toine 
Coenen. Toine woonde voorheen met zijn echtgenote 
Elly Coenen-Vaessen, aan de Mesweg. De uitvaart heeft 
in besloten kring plaatsgevonden.  
 
Op 21 februari is op 87-jarige leeftijd in Amstenrade 
overleden Jeanny Cremers-Hendriks. Jeanny is geboren in 
Hulsberg en woonde in Amstenrade. Op 28 februari heeft 
de afscheidsviering in stilte plaatsgevonden in onze kerk, 
waarna begrafenis op het kerkhof aan de Wissengracht-
weg. De zeswekendienst is op zaterdag 13 april.  

 

Filmavond van de parochie 

Op 11 april zal er weer een filmavond zijn van de paro-

chie. Dit keer is de plaats van handeling gemeenschaps-

huis De Lange Berg. En de film die dan vertoond wordt 

is “Mary Magdalene”. 

Regisseur Garth Davis duikt met deze film in het leven 

van Maria Magdalena en hij vertelt hoe Maria haar con-

servatieve familie en het kleine vissersdorpje van haar 

jeugd de rug toekeert om zich aan te sluiten bij een ra-

dicaal nieuwe groep onder leiding van een zekere Jezus. 

In deze groep vindt zij een andere manier van leven en 

voelt zich daar thuis. Maar de weg van Jezus is de weg 

naar Jeruzalem en naar de kruisiging en Maria groeit 

daarin mee. Zo moet zij haar eigen rol zien te vinden in 

die moeilijke weg van Jezus en in dat groeiproces houdt 

zij ons als het ware een spiegel voor. 

Het kerkbestuur nodigt u uit voor deze filmavond, die 

begint om 19.30 uur. 

Afscheidsviering mevr. Cremers-Hendriks 

Op 28 februari jl. hebben wij in 
de Sint-Clemenskerk in Hulsberg 
afscheid genomen van mijn oma. 
In plaats van een traditionele 
kerkdienst met een priester heb-
ben wij gekozen voor een af-
scheidsdienst, zodat wij zelf wat 
meer invulling konden geven aan 
de dienst en deze echt persoon-
lijk konden maken. De dienst 
werd begeleid door 2 leden van 
de afscheidsgroep en vooraf heb-
ben wij alles goed en prettig kun-

nen bespreken met één van hen, mevrouw Pluijmaekers. 
Samen hebben wij gekeken naar welke gebeden en psal-
men het beste zouden passen bij mijn oma en deze heb-
ben we gecombineerd met door ons uitgekozen muziek 
en tekst (door onszelf geschreven en voorgedragen). Wij 
kijken met een heel fijn gevoel terug op het hele af-
scheid, zowel de voorbereiding als de dienst zelf, omdat 
dit met zo ontzettend veel liefde en respect is gedaan. 
Samen hebben we echt afscheid kunnen nemen zoals wij 
dit zelf graag wilden en zoals mijn oma ongetwijfeld ook 
gewild had. Toen we de kerk uitliepen scheen het zonne-
tje en floten de vogels, waar ze altijd dol op was, voor 
ons een teken dat ze meekeek en het goed vond.  
 

Kleindochter van mevr. Cremers-Hendriks 

             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. 
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Misdienen door communicanten 

Zaterdag 16 februari hebben Bo Royen en Dana Keulen 
pastoor Geilen goed geholpen met het klaar maken 
van de tafel. Bo heeft extra goed haar best gedaan, 
want ouders, zusje en grootouders konden alles heel 
goed volgen. Het broertje van Dana heeft samen met 
papa en mama goed naar grote zus gekeken.  

Het Onze Vader werd heel 
goed mee gebeden, daar zijn 
we natuurlijk met z’n allen 
trots op. Beide dames heb-
ben als misdienaar ook deel-
genomen aan de kinder-
woorddienst. Daar hebben 
ze geknutseld en gepraat 
over GELUK en ieder kind 
kreeg een hoefijzer mee 
naar huis.  

Projecten vastenactie 2019 

Weten jullie het nog? 
 

Ze stonden uitgebreid in de vorige Clemens-Klok, onze 

vastenactieprojecten 2019: 
 

Vastenzakjes 

De opbrengst van de vastenzakjes gaat gedeeltelijk 

weer naar St. Antony’s Middle school, voor computers 

en klein schoolmeubilair. Het andere gedeelte wordt 

besteed aan toiletten en water in de bedevaartplaats 

Thangachimadam, beiden in India. 
 

 
 
 
 
 
Deze keer vinden jullie de vastenzakjes weer in de  
Clemens-Klok.  U kunt uw bijdrage alvast in het zakje 
doen, zodat de collectant het maar hoeft aan te pak-
ken.  
 

Sponsorloop 
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 aan-
belt, hen te sponsoren. 
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 routebeschrij-
ving krijgt. Onderweg is er een chocomelpost.  
 

Namens de mensen in India bij voorbaat dank. 
Werkgroep Humisa 

Oproep werkgroep Processiecomité  
 

Op zondag 30 juni 2019 zal onze jaarlijkse sacraments-
processie plaatsvinden. De leden van de werkgroep wil-
len ook nu weer zorg dragen voor een goed verloop van 
deze activiteit binnen onze parochiegemeenschap.  
 

In de planning staat een processie-route via de buurt 
Wissengracht. 
 

We zijn zeer verheugd, dat de Missiezusters Oblaten 
van de Assumptie onze parochie-gemeenschap evenals 
afgelopen jaar ook dit jaar weer de gelegenheid geven 
om in de kloostertuin bij het klooster Regina Pacis aan 
de Schoolstraat de open-lucht-mis te vieren. We zijn 
Overste zuster Anita van den Broek en de overige zus-
ters zeer dankbaar voor hun gastvrijheid. Na de eucha-
ristieviering zal op de gebruikelijke wijze worden terug-
gegaan naar onze parochiekerk voor de slotmanifesta-
tie. 
 

In de voorbereiding van de sacraments-processie zijn 
we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die willen 
meehelpen, met name voor het opbouwen van de be-
nodigheden voor de open-lucht-viering.  

Ook bij deze activiteit geldt weer het vrijwilligers-motto: 
„Vele handen maken licht werk!“.  
Wilt u ons daarbij meehelpen, dan ontvangen we graag 

uw berichtje via processie@h-clemens.nl zodat we con-

tact met u kunnen opnemen. 

        Vasten 

Vasten is jezelf geven 

in de stroom van het leven 

‘t Is je eigen strijd overwinnen 

met een nieuwe lei herbeginnen 

mailto:processie@h-clemens.nl
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Ga mee naar Maria in Lourdes (14-22  september 2019) 

Als er ergens een plaats is waar mensen uit de hele wereld elkaar ontmoeten in geloof, dan is het in Lourdes. Miljoe-

nen pelgrims uit tal van landen trekken elk jaar naar die beroemde grot in Zuid-Frankrijk, waar Maria verscheen. Wij 

gaan er ook naartoe om die bijzondere sfeer te ervaren en Maria te ontmoeten. 

Bij de grot van de verschijningen in Lourdes ben je zelden alleen. Toch hebben veel bezoekers dezelfde ervaring: het is 

alsof Maria er helemaal voor jou is! Ze is één en al oor. Je kunt al je vragen, dankbaarheid en intenties bij haar neer-

leggen. Het is net alsof ze jou persoonlijk aanspreekt, zoals ze meer dan 160 jaar geleden op diezelfde plek ook Berna-

dette Soubirous aansprak.  

Lourdes was destijds een onbelangrijke plaats in een vergeten stukje van de Franse Pyreneeën. Maar intussen is het 

stadje uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste bedevaartplekken ter wereld. Miljoenen pelgrims komen er 

om – net als Bernadette – even bij de grot te staan, tot Maria te bidden, een kaars op te steken, zich te wassen met 

het water uit de bron of om mee toe doen aan een van de dagelijkse vieringen en processies.  
 

Onze reis 

Wie die bijzondere sfeer in Lourdes ook wil ervaren en Maria in de grot wil ontmoeten, kan met ons mee. Vanuit onze 

parochie (onze pastoor gaat ook mee) gaan we komend jaar op bedevaart naar Lourdes. We sluiten als groep aan bij 

de reis van het Huis voor de Pelgrim. We bezoeken het heiligdom met de grot en de vele kerken, we worden rondge-

leid door de stad, we gaan naar de Pyreneeën en we genieten van het mooie landschap en de lekkere Franse keuken.  

In Lourdes wordt een volledig Nederlandstalig programma aangeboden. Hoogtepunt is de viering aan de grot. Indruk-

wekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden met soms wel meer dan 25.000 mensen. Daarnaast is Lour-

des een gezellige plaats met tientallen winkeltjes en terrasjes. Ook zijn er diverse musea, waar u meer kunt ervaren 

over de geschiedenis van Lourdes.  
 

Verblijf 

Tijdens ons verblijf in Lourdes logeren we in uitstekende hotels. De reis er naartoe vindt plaats per bus of vliegtuig. 

Het bijzondere van Lourdes is dat u ook aan de bedevaart kunt deelnemen als u mindervalide bent of zorg nodig 

heeft. Tientallen vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim staan de hele week voor u klaar. Bent u verzekerd bij CZ, 

dan zijn er onder bepaalde voorwaarden bijzondere kortingsmogelijkheden.  

 

Wilt u graag mee of wenst u verdere info? Neem dan contact op met Jeu Ritzen, secretaris kerkbestuur 

Telefoon: 06-53704886 Mail: info@h-clemens.nl 

of kijk op de website van Huis voor de Pelgrim, www.huisvoordepelgrim.nl 

Vormelingen 2019 
Op zaterdag 16 maart krijgen 17 jongeren in onze 

kerk het H. Vormsel toegediend door  

onze oud-deken Jos Schreurs 

 Anniek Ruijters  Noë Hoenen  

 Antony Cardenas  Ruben de Boer 

 Britt Steins   Saphira Goossens 

 Esmée Laheij   Sem Haagmans 

 Jarod Smeets  Tijn van de Bosch  

 Joni Herben  Tim Konsten 

 Josta Dezaire  Twan Broers 

 Lieke Ploumen  Yurre Vaessen  

 Scott Houben (staat niet op de foto) 



 

6 



 

7 

Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 16 maart: Vooravond  

2e Zondag van de Vasten Jaar  C. 
14.00 uur: Huwelijksviering Gerard Renes en  

 Dorien van den Bosch. 

19.00 uur: H. Mis met toediening H. Vormsel door 

 emeritus deken Schreurs m.m.v.   

 Combo Koor Mozaïk. Voor onze vormelingen,  

 dat het geloof hun tot steun mag zijn.  
 

Zondag 17 maart:  

2e Zondag van de Vasten Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Dolmans-Orbons en zoon Victor; 

jaardienst ouders Janssen-Schrouff en zonen  

Wiel en Leo en dochter Mia; jaardienst Hub en  

Mia Austen-Haagmans; jaardienst  

Minie Duijsings-Hamers. 
 

Woensdag 20 maart:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; H. Jozef, 

stichting Anna Beugels; Thei Meijers; Funs en  

Paula Limpens-Meex en overleden familie. 
 

Zaterdag 23 maart: Vooravond    

3e Zondag van de Vasten Jaar  C. 
14.00 uur: Doopviering Pien Loijens. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Jaardienst Mia Meex-Smeets; ouders van het  

echtpaar Huntjens-Lemmerling.  
 

Zondag 24 maart:  

3e Zondag van de Vasten Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis uit dankbaarheid b.g.v.  

 50-jarig jubileum Laudate.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Jo Kerckhoffs en broer Hub, ouders 

Kerckhoffs-Kissels en oom Jos; Zef Franssen 

(vanwege 85e verjaardag) en Casper Salden 

(vanwege 88e verjaardag); zeswekendienst Wiel 

Gaemers; jaardienst Victor Bosch, ouders  

Bosch-Haenen en ouders Delahaije-Kleijker;  

Walter van Reij; voor de levende en overleden  

leden van Zangkoor Laudate. 

12.30 uur: Doopviering Maren Limpens. 

Woensdag 27 maart:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 30 maart: Vooravond  

4e Zondag van de Vasten (Laetare) Jaar  C. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Voor rust in ons hoofd en tevredenheid  

in ons hart.  
 

Zondag 31 maart:  

4e Zondag van de Vasten (Laetare) Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Pierre Pinkaarts en Agnes Bruls. 
 

Woensdag 3 april:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; overleden 

echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en  

ouders; Thei Meijers,  

ouders Veldman-van den Bosch,  

Rinus en ouders Meijers Heunen. 
 

Vrijdag 5 april: 

10.30 uur: Communie aan de zieken door  

 kapelaan Amal. 
 

Zaterdag 6 april: Vooravond  

5e Zondag van de Vasten Jaar  C. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Jaardienst ouders Gerads-Laumen;  

zeswekendienst Hay Slangen.  
 

Zondag 7 april:  

5e Zondag van de Vasten  Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK  

 en na de mis koffie drinken in de kerk.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Jan Rittersbeek en Mien  

Rittersbeek-Bruijstens; 2e jaardienst  

Marie-Louise Crutzen-Seerden; Sjef Mullers 

(vanwege verjaardag). 
 

Woensdag 10 april:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers, 

ouders Veldman-van den Bosch (vanwege  

verjaardag); jaardienst Gerda Franssen-Sormani; 

ouders Janssen-Schrouff en kinderen. 



 

8 

 

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, in de oneven weken, 

een woord- en communieviering gehouden.  
 

Bijzondere diensten Panhuys 
 

Do. 21 mrt 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 23 mrt 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door ouderen 

  koor Schimmert 

Do. 4 apr 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 13 apr 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door Thea  

  Kollee 

  Zegening palmtakjes b.g.v. Palmzondag 

Parochiekalender  
 
 

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

Vr.    5 apr  Communie aan de zieken 

Za. 13 apr Presentatiemis Communicanten 

Zo. 14 apr Palmzondag  

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  
info@h-clemens.nl .    Kapelaan Amal      

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). 

Op de website van onze Parochie: 

Onder Inspirerende bijdrages: 
http://www.h-clemens.nl  Vastenboodschap 2019 bisschop 
Harrie Smeets. 
Onder Actueel: 
http://www.h-clemens.nl  Nieuwe deken voor ons dekenaat 
Schinnen 

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 23 maart 18.00-18.45uur 

Woord van de redactie 
Hoeveel we ook houden van de winterse gezelligheid, de 

lente is toch altijd weer een opluchting. Na een zorgelo-

ze zomer en feestelijke herfst doet de winter toch altijd 

een beetje doods aan. De eerste warme zonnestralen en 

het levendige groen zijn altijd een teken dat de seizoe-

nen ‘het nog doen’. De wereld wordt elk jaar weer een 

beetje nieuw 

Elk seizoen heeft zijn eigen charme, maar de lente is bij 

uitstek de tijd voor nieuw leven, met als hoogtepunt Pa-

sen. Afstand van het oude, begin van het nieuwe: Pasen 

heeft het allemaal. Het is het ultieme nieuwe begin. 
Amber Linde Bakkeren 

   De zon scheen volop 
Dat zal ze nooit vergeten!  Er fluisterde iemand. 
Zij: Maria van Magdala.  Had ze dat gedroomd? 
Eens had zij zich helemaal   Het kon toch niet. 
naar Jezus gekeerd.   Er fluisterde iemand. 
 

Het was in de tuin.   Een zachte stem, 
Ze moest er zijn,   Beslist en heel teder: 
die eerste dag –   ‘Maria!’  
nog voor de dageraad.  Ze kende die stem. 
 

Haar vriend was gestorven  Rechtop kwam ze –  
op het kruis.    Helemaal. 
Helemaal verloren zat ze daar. Ze keerde zich om  
Troosteloos zakte ze weg.  naar Jezus. 
 

Vol vragen over Hem,             ‘Meester!’ 
over haarzelf,               Ze wist dat het waar was. 
over allen en alles rondom haar.    Ze voelde het nieuwe leven. 
De zon begon op te komen.            Nu scheen de zon volop. 
 

door Frans Van Steenbergen 
Uit: Het landschap van het Rijk Gods,  
van Aswoensdag tot Pinksteren, Halewijn 2010 

Avond van de Martelaren 2019 

Elke Goede Vrijdag bidt paus Franciscus de kruisweg voor 
het Colosseum, symbool van de eerste martelaren. 
Bidden wij ook dit jaar met hem mee, waar? 

Basiliek Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee Maastricht 
5 april 

18.30 uur H. Mis 
19.30-21.00 Gebedsavond 

Www.kerkinnood.nl/martelaren 

mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
http://www.h-clemens.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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Het verhaal van de echo 

 

Een man en zijn zoon lopen in het bos, plotseling struikelt 

de jongen en omdat hij een scherpe pijn voelt roept hij: 

"Ahhhh". Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die 

"Ahhhh" roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: "Wie ben 

jij?", maar het enige antwoord dat hij terugkrijgt is: "Wie 

ben jij?". Hij wordt kwaad en hij roept: "Je bent een laf-

aard!", waarop de stem antwoordt: "Je bent een laf-

aard!". Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: 

"Papa, wat gebeurt hier?". De man antwoordt: "Zoon, let 

op!" en hij roept vervolgens: "Ik bewonder jou!". De stem 

antwoordt: "Ik bewonder jou!". De vader roept: "Jij bent 

prachtig!" en de stem antwoordt: "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 ECHO, maar in feite is dit het LEVEN! Het le-

ven geeft je altijd terug wat jij erin binnen brengt. Het 

leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer 

liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijk-

heid, geef dan meer vriendelijkheid! Als je begrip en res-

pect wenst, geef dan begrip en respect. Wil je dat mensen 

geduldig en respectvol met je omgaan, geef hen dan ge-

duld en respect! Deze natuurwet gaat op voor elk aspect 

van ons leven.". Het leven geeft je altijd terug wat jij erin 

brengt, het is geen toeval, maar een spiegel van jouw ei-

gen handelingen. 

Collecteweek Reuma Nederland van start 

In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse 

collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reu-

mafonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers 

zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op 

te halen voor onderzoek naar reuma. Kunnen we ook 

op uw steun rekenen? Alle kleine beetjes helpen om 

samen een groot bedrag op te halen tijdens deze collec-

teweek! Of u nu zelf langs de deuren gaat of aan de 

deur geeft. 

Reuma Nederland zoekt nog collectanten in Hulsberg 

Wilt u helpen collecteren? Bel dan voor meer informatie 

met ReumaNederland in Amsterdam op 020-5896471 of 

neem contact op met Anja Crounse op 06-46425115. U 

kunt ook een mail sturen aan:  

vrijwilligers@reumanederland.nl   

De muntjes van de oude vrouw (Marcus 12:41-44)  
 
Jezus en zijn leerlingen zijn bij de tempel.  

Ze kijken naar een grote kist waar mensen geld in gooi-

en. Die kist heet de offerkist.  

‘Kling!’ klinkt het de hele tijd. ‘Rinkel, kling, rinkel!’  

Er komt een man aanlopen in een dure jas. Je kunt zien 

dat hij rijk is; niet alleen aan zijn jas, maar ook aan zijn 

broek, aan zijn schoenen en zelfs aan zijn gezicht. Hij 

kijkt deftig.  

Als de man bij de offerkist is, haalt hij een grote zak met 

geld tevoorschijn. Hij keert hem om boven die kist. Rin-

keldekinkeldekinkeldekinkel, kling!  

‘Oooh…’ fluisteren de leerlingen. ‘Die man heeft veel 

gegeven!’  

De man kijkt trots om zich heen. Daarna veegt hij een 

pluisje van zijn jas en hij loopt plechtig de tempel in.  

Als de man weg is, komt er een oude vrouw aanlopen. Ze 

heeft geen chique kleren aan en haar gezicht staat ook 

niet deftig. Bij de offerkist haalt ze een klein, oud zakje 

tevoorschijn. Is het zakje leeg? Nee, de vrouw peutert er 

twee kleine muntjes uit. Die gooit ze in de kist. ‘Tik.’ 

Klinkt het zacht. ‘Tik.’  

Als de vrouw weg is, vraagt Jezus aan zijn leerlingen: 

‘Wie heeft er het meest in de offerkist gegooid?’ De rijke 

man natuurlijk, denken de leerlingen. Hij had een zak 

vol! Maar Jezus zegt: ‘Die vrouw met die twee muntjes 

heeft meer weggegeven dan alle anderen. Want zij gaf 

alles wat ze had. Dat is pas veel!’  
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Dankbetuiging 
Langs deze weg willen we  

familie, vrienden, kennissen en  

in het bijzonder  

Pastoor Geilen, Combo Koor MozaïK en  

CV de Beumerwalders,  

bedanken voor de steun na het overlijden 
van onze vader, schoonvader, grootvader en 
overgrootvader 

 Wiel Gaemers 
De vele reacties en steunbetuigingen zijn een 
grote steun voor ons bij de verwerking van 
dit grote verlies.  

Het zal steeds een dankbare herinnering blij-
ven. 
 

Familie Gaemers  

 
 
 
 
 

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 
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Bisschop bezoekt alle dekenaten 

Bisschop Harrie Smeets maakt dit jaar een kennisma-
kingstoer langs alle dertien dekenaten van het 
Bisdom Roermond. De bisschop blijft dan steeds drie 
dagen in een dekenaat. Inmiddels zijn alle data van de 
dekenale ‘visitaties’ bekend. 

Het eerste bezoek is half maart in het dekenaat Kerkra-
de. De ronde door het bisdom wordt begin december 
afgesloten in het dekenaat Schinnen. De bezoeken vin-
den steeds plaats van vrijdag tot en met zondag, dage-
lijks tussen maximaal 9.00 uur en 21.00 uur. 
De bisschop laat het programma verder aan de paro-
chies in het betreffende dekenaat over. Wel heeft hij de 
dekens gevraagd om gesprekken en bezoeken in te 
plannen, die hem een eerlijk beeld van de kerk in dat 
dekenaat geven. 
Ons dekenaat Schinnen: 6 t/m 8 december. 

Zegening oliën tijdens 1e Chrismamis bisschop Smeets 
 

Op de woensdag in de Goede Week (17 april) zal bis-

schop Harrie Smeets dit jaar voor het eerst voorgaan in 

de Chrismamis. Dit is een viering elk jaar op of rond Witte 

Donderdag wordt gehouden en waarin de oliën worden 

gezegend, die door het jaar in parochies worden gebruikt 

voor doopsels, vormsels en bij het sacrament van de zie-

ken.  

Elk jaar komen vertegenwoordigers van alle parochies in 

Limburg naar deze speciale mis om de oliën in ontvangst 

te nemen. Tevens zijn alle priesters in het bisdom uitge-

nodigd om tijdens deze viering hun beloften van de pries-

terwijding te vernieuwen. De chrismamis kent altijd een 

bijzondere sfeer, omdat het een van de weinige momen-

ten in het jaar is, waarin het hele bisdom rond de bis-

schop verzameld is.  
 

De chrismamis vindt plaats op 17 april om 19.00 uur in 

de bisschopskerk – de Sint-Christoffelkathedraal – aan 

de Markt in Roermond. Iedereen is van harte welkom. 

Pater Frans, vijf jaar later 

Hoe kun je geloven in nieuw leven te midden van dood en 

verlatenheid? We maken het elk jaar weer mee in de Goede 

Week. We kunnen het bijna niet geloven maar mogen 

steeds weer opstaan in het leven, dwars door dood en duis-

ternis heen. Maar soms, heel soms wordt het Paasverhaal 

opnieuw geschreven en opnieuw geleefd. Door alle ontluis-

tering en lijden heen. Pater Frans van der Lugt heeft het ons 

voorgeleefd, vijf jaar en langer geleden. Hij bleef bij de chris-

tenen en moslims in die ontluisterde stad Homs in Syrië. Hij 

week niet voor het geweld van de oorlog, hij bleef trouw 

aan zijn roeping. En hij deelde zijn gevoelens en zijn geloof 

met ons. Zo lezen we in een mooi boekje van 60 pagina’s 

hoe deze Nederlandse jezuïet het Paasgeloof ontdekte in de 

mensen met wie hij tot het einde samenbleef. Maar we 

gaan ook zijn eigen gang naar de dood toe en lezen dan hoe 

hij ondanks de naderende dood bleef geloven in de liefde. 

Zo gebeurde Pasen in Homs, zo komt Pasen tot ons in het 

verhaal van pater Frans, vijf jaar na de moord op hem. 

Zijn medebroeder en jezuïet Jan Stuyt belde me en vroeg of 

we niet samen een boekje konden maken. Als een herinne-

ring aan pater Frans, als een levende Paasgetuigenis in onze 

tijd, als een meditatie in de veertigdagentijd, als een voorbe-

reiding op de Goede Week van 2019, vijf jaar later. Jan Stuyt 

verzamelde de teksten, schreef een inleiding en levensloop. 

Maar hij deed meer, want hij stelde juist in de tijd naar Pa-

sen vragen aan ons allemaal: heb jij wel eens hulp gekregen 

in moeilijke situaties, geloof jij dat de doden verder leven bij 

God, kun jij houden van goede en kwade mensen, hoe ziet 

jouw Paasgeloof eruit? Om die vragen echt van betekenis te 

laten zijn, komen sommige indrukwekkende woorden van 

pater Frans meerdere keren tot ons en zijn daarmee ook 

een confrontatie met ons eigen leven. Want zo wordt in dit 

boekje tot ons gezegd en geschreven: Pasen gebeurt ook 

onder ons, in bruggenbouwer en martelaar Frans van der 

Lugt.       Leo Fijen 

Pater Frans, vijf jaar later, 60, pagina’s, € 2,- 
zeer geschikt als meditatie in de vastentijd. 
Als u geïnteresseerd bent, geef het door en wij zorgen dat u 
het krijgt. Telefoon: 06-53704886 Mail: info@h-clemens.nl 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Rondgang donateurskaarten 

Van 18 maart t/m 31 maart 2019 is GKC voornemens 

haar jaarlijkse donateurskaartenactie te houden. Wij 

bevelen deze actie ten zeerste bij u aan. 

Ook zijn wij op zoek naar dames en heren die onze gele-

deren willen komen versterken. 

De woensdagavond is onze vaste repetitie-avond, van 

20.00 uur – 22.00 uur, in zaal Op de Trepkes. 

Kom gerust eens een kijkje nemen of neem contact op 

met onze secretaris José Gijzen-Huijts, 

tel. 045-4051619 of email: secretariaatgkc@gmail.com. 

Lenteconcert zaterdag 6 april 2019 

Op zaterdag 6 april a.s. organiseren wij weer ons jaar-

lijks Lenteconcert. Dit jaar mogen we  

ons verheugen op de deelname van het Chèvremonts 

Mannenkoor 1912 en Koor Chantez uit Oirsbeek. 

Het Chevremonts Mannenkoor 1912 met als dirigent 

Véron Jongstra en op de piano begeleid door 

Constant Notten zal  een zeer afwisselend programma 

ten gehore brengen. Dit varieert van werk  van Schubert 

en Cohen tot Udo Jürgens en Rutgers.  Een ensemble uit 

het CMK 1912 zal ook nog een tweetal werken uitvoe-

ren. 

Koor Chantez uit Oirsbeek is een gemengd koor met 

een eigen klankkleur, dat muzikaal wordt ondersteund 

door een combo. Maurice Schoutrop is de dirigent. Zij 

zingen o.a. Rise,   When we are young  en Imagine. 

Gemengd Koor St. Caecilia 1845, gedirigeerd door Mir-

jam Erkens en met pianobegeleiding van Paul Huijts, zal 

bekende en minder bekende werken ten gehoren bren-

gen, o.a. Seventy Six Trombones, 

Ein Traum von Glück en Coro di Pellegrini. Kortom, het 

belooft wederom een zeer boeiend en afwisselend con-

cert te worden. 

Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in  

Gemeenschapshuis De Langeberg te Hulsberg. 

Entree: Vrije gave. 

Gein Hauf Werk: haufvaste mèt Caecilia 

Zaterdag 23 maart bent u van harte welkom in Gemeen-

schapshuis de Lange Berg voor het halfvastenconcert 

‘Gein Hauf Werk’ van Kon. Fanfare St. Caecilia. Gastar-

tiesten zijn De Plekbend, Willem Claessens, Beppie Kraft 

en Peter Vaassen. Een avond met een lach, veel muziek 

en entertainment! Aanvang 20.11 uur. 

Kaarten zijn voor € 10 verkrijgbaar bij Albert Heijn 

Scheepers en Café Op de Trepkes. Aan de (avond)kassa 

kost een kaart € 12,50. 

Voor meer informatie zie onze Facebookpagina of de 

vorige Clemens-Klok. 

 

Hoevefeest 2019 van 5 t/m 7 april! 

 

 

 

Het Hoevefeest wordt op vrijdag 5 april afgetrapt met de 

mannen van Feestnation, Gekkenhuys en het dj-team 

van ‘t Hoekje. Een recept voor een knallende avond! 

Aanvang: 21.00 uur 

 

Zaterdag 6 april is het tijd voor de band Blizzert! Met een 

unieke act waarbij het publiek deels bepaalt wat er ge-

speeld wordt, zit er voor iedereen wel wat bij. Kortom 

een gegarandeerde topavond! Aanvang: 22.00 uur 

    

Zondagmiddag 7 april is het podium voor Fanfare St. Cle-

mens Arensgenhout, Fanfare St. Caecilia Guttecoven, 

Koninklijke Fanfare Concordia Ulestraten, Fanfare St. 

Cecilia Ubachsberg en de Brassband Limburg die een 

muzikale middag verzorgen.  Aanvang: 16.00 uur 

Kaarten zijn te koop bij Albert Heijn 

Scheepers en Café/Zaal Op de Trepkes voor 

€8,- (aan de kassa: €10,-).  

Laat dit eerste feestweekend van het seizoen niet aan 

jou voorbijgaan en kom gezellig een avondje genieten. 

De fanfare heet je van harte welkom! 
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GOUDEN KOOR MET GOUDEN ZANGERS 

De Hulsbergse korenwereld kreeg in 1968/1969 een 

geweldige boost. Het was de toenmalige pastoor D. 

Frencken die toen met het initiatief kwam om “iedere 

parochiaan aan het zingen te krijgen” en hij vond men-

sen die hun schouders zetten onder een kinderkoor dat 

de naam De Hulsbesjes kreeg, een Jongerenkoor dat 

Gospelkoor Hulsberg ging heten en een dameskoor voor 

rouw- en trouwdiensten in de parochiekerk en dat 

kreeg de naam Rouw en Trouw, later werd deze veran-

derd in Dameskoor Laudate. Daarnaast beschikte Huls-

berg nog over Gemengd Koor St. Caecilia 1845, waarvan 

een groep heren ook nog de Gregoriaanse zang in de 

parochiekerk verzorgde. Zo mocht toch gesteld worden 

dat Hulsberg zong! 

Inmiddels zijn we vijftig jaar verder en Hulsberg zingt 

nog steeds. Alleen het Kinderkoor heeft in de loop van 

de tijd de bühne verlaten. Bijna had Dameskoor Laudate 

ook de pijp aan Maarten moeten geven want met zes à 

zeven zingende dames op leeftijd vond men van zichzelf 

dat dit niet was vol te houden. In goed overleg met het 

bestuur van het GKC kwam er “om twee voor twaalf” 

een oplossing, die het koor deed opbloeien. Eerst door-

dat een achttal dames van het GKC ging uithelpen maar 

na enkele jaren is er als definitieve oplossing voor geko-

zen dat ook heren mee zouden gaan zingen. Laudate 

werd een gemengd koor onder de naam Zangkoor Lau-

date, gespecialiseerd in het opluisteren van de bijzonde-

re eucharistievieringen in de parochiekerk. Dat zijn in 

hoofdzaak uitvaartdiensten maar voor een hoogmis 

“door het jaar” of een viering bij de zusters Oblaten van 

de Assumptie aan de Schoolstraat of in Zorgcentrum 

Panhuys, zijn de dames en heren van Laudate ook be-

schikbaar. 

Het huidige Zangkoor Laudate bestaat uit 24 leden, 16 

dames en 8 heren en staat onder leiding van Ed Coenen. 

Van de dames waren er 7 ook al lid van het oorspronke-

lijke Dameskoor Laudate waarvan twee, mevr. Mien 

Frijsinger-Slangen en mevr. Gerda Franssen-Slangen 

sinds de oprichting. Mevr. Nieke Brounen-Crombag 

viert dit jaar haar 25-jarig jubileum.  

De oude uniformen zijn, na de reorganisatie, aan de 

wilgen gehangen. Die doen nu bij een koor in het arme-

re buitenland goede diensten. Wanneer Laudate nu 

naar buiten treedt, is dat in individueel zwart tenue, 

LAUDATE  

zowel de dames als de heren.  

In de beginjaren van het koor waren het niet alleen uit-

vaartdiensten die werden opgeluisterd, maar ook huwe-

lijksmissen en huwelijksjubilea. Ook werden er vele uit-

voeringen in niet kerkelijke sfeer verzorgd.  

In de eerste levensjaren volgden de dirigenten elkaar 

snel op: dhr. Jac van Wersch, dhr. Arno Frissen en zuster 

Jacintha.  

Dhr. Sjef Ramaekers bleef daarna meer dan twintig ja-

ren als dirigent betrokken bij het koor, opgevolgd door 

mevr. Ingrid Kerckhoffs. Momenteel staat het koor, zo-

als reeds gezegd, onder leiding van dhr. Ed Coenen. 

Vanaf de oprichting tot mei 1981 was mevr. Mia Merkx-

Slangen voorzitter van het koor, daarna tot aan de om-

vorming in 2017 opgevolgd door mevr. Gerda Franssen-

Slangen. Ruim 35 jaren heeft zij het koor met volle inzet 

gestimuleerd en de overstap naar gemengd koor inge-

zet. 

 

Het gouden koorjubileum wordt uiteraard gevierd met 

een plechtige heilige mis en wel op zondag 24 maart 

aanstaande in de parochiekerk van de H. Clemens in 

Hulsberg. Laudate zal die dienst zelf opluisteren met 

onder meer de Limburgse Mès “Zónger Ómwaeg” van 

Gerard Sars.  

Aansluitend aan die dienst is er huldiging van de jubila-

rissen en een receptie in de kerk. De rest van de feest-

dag wordt in besloten kring door het koor ingevuld. 

Gerda Franssen-Slangen 50 jaar lid 
Mien Frijsinger-Slangen  50 jaar lid 
Nieke Brounen-Crombag  25 jaar lid 
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bestaat 50 jaar 

Voor Combo Koor MozaiK is 2019 een jubileum jaar. Het 

koor bestaat dit jaar 50 jaar. 

Het Gospelkoor werd in 1969 opgericht door de toenmali-

ge pastoor Frencken als een jongerenkoor, een koor voor 

en door jongeren. Het koor luisterde eens per maand jon-

gerenmissen op met eigentijdse muziek en met eigen tek-

sten, in de parochiekerk van Hulsberg. In het begin kreeg 

het koor ondersteuning van priesterstudenten van de 

kloosters Aalbeek en Ravensbosch, toen deze echter ver-

trokken gingen de leden op eigen kracht verder.  

Het koor werd begeleid door een combo; in de loop der 

jaren hebben hier heel wat muzikanten de revue gepas-

seerd. 

Momenteel heeft het koor een combo dat bestaat uit twee 

keyboards, een dwarsfluit en slagwerk. Geregeld krijgen 

we ondersteuning van een basgitarist.  

Ook zijn er een aantal dirigenten geweest die voor de 

muzikale leiding gezorgd hebben.  

Onze huidige dirigent is Paul Lemmens uit Geulle. 
 

In 2018 hebben wij de naam Gospelkoor Hulsberg veran-

derd in Combo Koor MozaiK, vooral omdat we niet veel  

Gospels meer zongen en de naam nogal voor verwarring 

zorgde.  
 

Dit jaar zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden 

in het kader van dit jubileum. We beginnen met een ju-

bileummis op 7 april.  
 

In het najaar zullen we een reeks van 4 concerten ver-

zorgen. Het worden concerten waarin we teksten, zang 

en dans gaan combineren, we zijn nu nog hard bezig met 

de verdere uitwerking, maar in de loop van het jaar zult 

u hier nog meer over horen. De data en locaties van de 

concerten zijn wel al bekend. 

  

Zaterdag  14 sept 2019 Borenburg Voerendaal 

Zaterdag 21 sept 2019 Cultuurhuis Heerlen  

Zaterdag 28 sept 2019 Gemeenschapshuis Hulsberg 

Zondag 6 okt 2019 matinee Asta theater Beek 
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OPENING  

 

Op zondag 14 april staat de feestelijke opening gepland 

van gemeenschapshuis de Lange Berg. Om 13.00 uur 

vindt de officiele opening plaats met Wethouder Essers 

en Kapelaan Amal onder muzikale begeleiding van Fan-

fare st. Caecilia. Tijdens deze middag zullen verenigin-

gen, welke gebruik maken van het gemeenschapshuis 

en andere verenigingen uit Hulsberg zich presenteren. 

Gedurende de hele middag zijn er activiteiten, waar u 

naar kunt komen kijken en luisteren. Ook zijn er stands 

waar verenigingen zich op een of andere manier kunnen 

laten zien aan het publiek. Uiteraard houden we ook 

een volledig open huis en kunt u samen met het be-

stuur of alleen door het gehele gebouw lopen. 

Er zijn die middag ook voor de kinderen activiteiten. 

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. We zouden het 

leuk vinden u te zien op de opening in ons vernieuwde 

gemeenschapshuis. 

Tot 14 april! 

 

Proficiat  “De Lange Berg” 

 

Namens onze parochiegemeenschap willen 
we de inwoners van Hulsberg feliciteren 
met hun prachtige, geheel gerenoveerde, 
gemeenschapshuis “de Lange berg”. 

Tevens willen we onze dank uitspreken aan het stich-
tingsbestuur voor hun belangeloze inzet, om dit 
prachtige resultaat te bereiken. 

Ook willen we een oproep doen aan iedereen om 
waar mogelijk hun te helpen en te ondersteunen bij  
de dagelijkse exploitatie. 

              Clemens Kids  
Al ruim een jaar klinken er op zaterdagochtend enthousi-
aste klanken door Arensgenhout van jonge muzikanten 
die samen op een speelse manier met muziek bezig zijn. 
Het is een gezellige boel, waarbij er naast muziek vooral 
heel veel plezier wordt gemaakt! Onder leiding van Joëlle 
Savelkoul zijn kinderen vanaf groep 2 van de basisschool, 
bezig met de eerste beginselen van muziek. Welke instru-
menten zitten er bij een fanfare? Lukt het om zelf ook al 
geluid uit de instrumenten te krijgen? Wat is een noten-
balk? En welke nootjes zijn er eigenlijk allemaal? Kunnen 
we samen een liedje zingen? En bepaalde ritmes slaan op 
het slagwerk? Kunnen we ook al een toonladder spelen? 
Op al deze vragen hebben onze enthousiaste Clemens 
Kids al een antwoord gekregen tijdens hun lessen.  
 

Op zaterdag 13 april starten we met een nieuw blok 
waarin we 10 weken lang antwoorden proberen te krijgen 
op bovenstaande vragen. Lijkt het jou ook leuk om op 
zaterdag om 11.30 uur een half uurtje samen muziek te 
komen maken? Meld je dan snel aan voor dit nieuwe 
blok! Of kijk eens op de Facebookpagina van de Clemens 
Kids waar leuke filmpjes staan!  
 

Voor meer informatie; neem contact op met Anouk Huijts 
(ajj.huijts@gmail.com / 0652475926). Of kijk of de websi-
te van de fanfare: www.fanfare-stclemens.nl  
 

Concertweekend in april  
Het eerste weekend van april staat voor Fanfare St. Cle-
mens Arensgenhout in het teken van een tweetal concer-
ten. Op zaterdag 6 april zullen we deelnemen aan de be-
oordelingsconcerten van de Geulvallei. Dit concert vindt 
plaats in de Polfermolen in Valkenburg en begint om 
18.00 uur. We zullen tijdens dit concert een inspeelwerk 
en twee te beoordelen werken spelen. Op zondag 7 april 
zullen we een concert geven tijdens de Hoevefeesten van 
onze zustervereniging Fanfare St. Caecilia Hulsberg. Om 
16.00 uur zullen we hier een gevarieerd concert spelen. 
We hopen u te mogen begroeten tijdens deze concerten!  
 

Voorspeelmiddag  
Zondagmiddag 31 maart staat de jaarlijkse voorspeelmid-
dag van Fanfare St. Clemens Arensgenhout weer op het 
programma. Tijdens deze middag zullen al onze leerlingen 
laten horen wat ze afgelopen jaar geleerd hebben. De 
jongste leerlingen in de Clemens Kids groep, zullen samen 
met juf Joelle laten horen welke ritmes en noten ze al 
geleerd hebben. De leerlingen op keyboard kunnen zelfs 
al liedjes spelen. En ook de oudere kids, die al een echt 
instrument bespelen, zullen allemaal een muziekstuk ten 
gehore brengen. We nodigen iedereen uit om naar de 
Hoeskamer in Arensgenhout te komen en te luisteren wat 
onze leerlingen geleerd hebben. We starten om 14.00 uur 
en iedereen is welkom! 
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Wat is het Huis voor de Pelgrim? 

 

 

 

 

Reizen is leuk. Onderweg zijn. Andere mensen ontmoe-
ten. Nieuwe culturen ervaren. Sfeer proeven. Dat is 
spannend. Allicht. En soms wil je net iets meer: een 
reis die je verder brengt. Verder dan alleen maar naar 
een nieuw land of een andere omgeving. Een reis die je 
verder helpt op je levenspad. Die naast het onderweg 
zijn ook een inspirerende ervaring is. Vol rust en ver-
stilling. En die misschien zelfs helpt om God op het 
spoor te komen. Als een echte pelgrim. Dat treft, want 
wij zijn het Huis voor de Pelgrim en onze reizen bren-
gen je verder! 

Nieuw en toch vertrouwd 

Het Huis voor de Pelgrim is nieuw en tegelijkertijd heel 
erg vertrouwd. We hebben al bijna honderd jaar erva-
ring in het organiseren van reizen. Reizen, waarin per-
soonlijke ontmoeting, gezelligheid en verdieping hand 
in hand gaan. Onze organisatie met een hecht team 
van vaste medewerkers en meer dan duizend vrijwil-
ligers staat als een huis! 

Bedevaarten en bezinningsreizen 

Het Huis voor de Pelgrim biedt onderdak aan bestaan-
de en nieuwe initiatieven op het gebied van reizen met 
meerwaarde. Dichtbij en verder weg. Je kunt met ons 
niet alleen naar Lourdes en Banneux, maar ook naar de 
grote pelgrimsoorden van het christendom: Israël, Ro-
me, Santiago de Compostela. We bezoeken inspireren-
de plaatsen in Italië, Polen, Ierland, Spanje, Zweden. En 
zelfs in Mexico, want we brengen je graag verder. Ook 
wandelend over oude pelgrimswegen in eigen land kun 
je ver komen. Zegt het maar. We zijn ervoor. 

Huis voor de Pelgrim 
Raadhuisplein 1 
6226 GN Maastricht 
Voor informatie of het aanvragen van de brochure: 
T: 043 - 3215715 
Website : http://www.huisvoordepelgrim.nl  
Email  : info@huisvoordepelgrim.nl 
 
Bijdrage zorgverzekeraar CZ 

Verzekerden van zorgverzekeraar CZ kunnen onder 
bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een 
korting op de reissom van een bedevaart naar Lourdes. 
http://www.huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/
lourdes/cz-reizen-Lourdes  

Klooster Wittem bereidt zich voor op de toekomst 
 

De congregatie van de redemptoristen, eigenaar van 

Klooster Wittem, heeft besloten in zee te gaan met de 

Lenferink Groep te Zwolle. Deze vastgoedbeheerder is 

voornemens om Klooster Wittem te kopen, waarbij de 

communiteit in de gelegenheid gesteld wordt om in het 

gebouw te blijven wonen en haar pastorale werk rond 

kerken en kapellen voort te zetten. Het hoofdgebouw zal 

worden geëxploiteerd door de Blueprint Group te Nieu-

wegein, een landelijk opererende woon-zorgaanbieder, 

die op verschillende plaatsen in Nederland nieuwe woon

- en zorgconcepten ontwikkelt en aanbiedt. 
 

De Lenferink Groep en de Blueprint Group werken o.a. 

ook samen in Huize de Berg in Heerlen, dat vorig jaar 

door de Kleine Zusters van de H. Joseph is verkocht. 
 

De beoogde nieuwe eigenaar en exploitant willen graag 

dat de Kloosterbibliotheek een culturele functie in het 

Heuvelland behoudt. 

 

In de komende maanden zullen de drie partijen verder 

met elkaar in gesprek gaan over de praktische uitwer-

king van de samenwerking, waaronder de plaats van de 

leefgemeenschap in het gebouw, de eigen verantwoor-

delijkheid van de redemptoristen voor het pastorale 

werk in kerk en kapellen, het woonzorgconcept van de 

exploitant en het toekomstige gebruik van de Kloosterbi-

bliotheek. 
 

De redemptoristen hebben het afgelopen jaar al gewerkt 

aan een plan voor herinrichting van Gerarduskapel en 

Kloosterkerk om deze, naast het huidige gebruik voor 

liturgische vieringen, persoonlijke devotie en bezinning, 

geschikt te maken voor verschillende nieuwe functies. 
 

De partijen verwachten in de loop van het voorjaar een 

koopovereenkomst te kunnen tekenen, waarna de over-

dracht aan het einde van dit jaar zal kunnen plaatsvin-

den. 

http://www.huisvoordepelgrim.nl
mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
http://www.huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/lourdes/cz-reizen-Lourdes
http://www.huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/lourdes/cz-reizen-Lourdes
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Opening  

gemeenschapshuis 

 De Lange Berg 
Heel Hulsberg bakt 
 

In het openingsweekend van het gemeenschapshuis wordt er een bakwedstrijd georganiseerd: 

HEEL HULSBERG BAKT met om 14 uur een grote taarten/gebakparade 

We nodigen u uit om mee te doen aan deze bakwedstrijd en uw baksel mee 

te laten dingen naar een ludieke prijs, en uiteraard de eeuwige roem. Alle 

soorten gebak kunnen meedoen aan de wedstrijd, dus zorg dat uw gebak het 

lekkerst smaakt en het mooist uitziet. U kunt met meerdere soorten gebak 

meedingen naar de Trofee. Het gebak wordt beoordeeld door een  

deskundige jury. Deze bestaat uit bakker Jos Lemmens en zijn vrouw Anita en 

Nadine Hollaar van ´t Roze Bekkerieke. 
 

Ook kinderen kunnen meedoen aan deze wedstrijd, ben je jonger dan 14 jaar, 

geef dit aan op het formulier. 

Hoe doet u mee? 

Meldt u aan voor 20 maart via onderstaand inschrijfformulier of via gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 

U bakt uw taart thuis en brengt hem op zaterdag 13 april om 13.30 uur naar het gemeenschapshuis. Na de jurering 

wordt het gebak verkocht en de opbrengst is dan bestemd voor de verdere aankleding van het gemeenschapshuis. 

Op de Facebookpagina van het gemeenschapshuis kunt u de spelregels lezen. 

Dus:  inschrijven en bakken maar! 

_______________________________________________________________________________________________ 

Inschrijfformulier: (inleveren Churchillstraat 11 te Hulsberg) 

Naam: 

Adres: 

Tel nr / emailadres: 

Soort gebak bv  taart, wafels, cake…. 

Naam van het gebak:     

Adv. 
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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 

en tot slot……maar belangrijk! 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 13 april-  10 mei 2019)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  26 maart via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  2 april 

worden doorgegeven!  

Adv. 

Proficiat Ilse Hamers 

met het behalen van je RIJBEWIJS 

bij 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 

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

