Clemens-Klok

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg

9e jaargang nr. 4

13 april - 10 mei 2019

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek
- Meimaand, Maria-maand 1 mei

- Foto vormelingen en communicanten

- Oproep kosters, acolieten en collectanten

- De Zandtovenaar - Themagroep H.Clemens

- Lezing Rolduc, H. Smeets 1e maanden als bisschop

- Filmavond gemeenschapshuis 11 april 19.30 u

Heilige plaats
Midden in de woestijn krijgt Mozes van God de
opdracht om zijn sandalen uit te trekken. Mozes
heeft de ervaring op heilige grond te staan en uit
eerbied trekt hij zijn schoenen uit en nadert hij de
brandende braamstruik op blote voeten.
Er zijn van die plaatsen waar je het gevoel hebt op
heilige grond te staan. Jaren geleden was ik met
parochianen uit de regio op bedevaart naar Lourdes. Midden in de nacht bezochten we met enkele
mensen de grot van de verschijning. Het was er
stil, er werd in stilte gebeden; een bijzondere, een
heilige plaats. Maar ik moet ook denken aan een
kamer in het ziekenhuis, een tijdje geleden. Kinderen en kleinkinderen zijn om het bed van hun moeder en oma verzameld. Er is voor haar gebeden en zij
heeft de ziekenzalving ontvangen. En dan is er het moment om afscheid te nemen. Onder tranen worden er
nog zachtjes woorden uitgewisseld. Het is een bijzonder moment, dat om eerbied vraagt en terughoudendheid. Die ziekenhuiskamer was op dat moment even een heilige ruimte. Dat zijn momenten, dat zijn plekken
waarop je iets van Gods aanwezigheid kunt ervaren, ook al kun je God niet zien, niet vastgrijpen. Je merkt
gewoon dat het een heel speciaal moment is, een heilig moment kun je wel zeggen.
Het verhaal van Mozes zegt ook nog iets anders. God heeft mensen nodig die met Hem mee willen doen,
mensen die ook willen zien en willen horen en willen weten en die zich willen laten raken en in beweging
willen komen. Mozes wordt letterlijk bij zijn naam geroepen en uitgedaagd om mee te doen.
Het verhaal van Mozes wil ons duidelijk maken dat God ziet, dat God hoort en dat God wordt geraakt door
wat mensen overkomt. Misschien vraagt u zich wel eens af: waar en wanneer merk ik er iets van? Misschien
op die zeldzame bijzondere, heilige momenten en plaatsen die ik hierboven noemde?
Pastoor Jan Geilen
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Parochieberichten

Doopsel
Op 9 maart werden Simona Coman (moeder) en Milan
Bouwens gedoopt. Milan werd geboren op 7 mei 2018.
Hij is een zoon van Dave Bouwens en Simona Coman. Zij
wonen samen met broertje Lucas in Heinsberg.

Overleden
Op 10 maart is op 89-jarige leeftijd in Valkenburg overleden Dèl (Odilia) Wouters-Pisters. Zij woonde in Aalbeek.
De uitvaart vanuit onze parochiekerk heeft op 15 maart
plaatsgevonden, waarna begrafenis op het kerkhof aan
de Wissengrachtweg.

Op 22 maart is op 94-jarige leeftijd in
het zusterklooster overleden zuster
Irene Claas. Zuster Irene is jarenlang
verbonden geweest aan onze meisjesschool. De uitvaart vanuit de kloosterkapel heeft op 28 maart plaatsgevonden, waarna begrafenis op het kloosterkerkhof.

Op 23 maart is op 99-jarige leeftijd in Op de Toren in
Nuth overleden Rosalie Starmans-Collaris. Zij heeft gewoond in Aalbeek. De uitvaart vanuit onze parochiekerk
heeft op 30 maart plaatsgevonden, waarna begrafenis op
het kerkhof aan de Wissengrachtweg.

Op 23 maart werd Pien
Loijens gedoopt. Pien
werd geboren op 23
maart 2018. Zij is een
dochter van Lesly
Loijens en Rowie Monse. Zij wonen aan het
Klaverveld.

Huwelijk
Op zaterdag 16 maart gaven Dorien van den Bosch en
Gerard Renes elkaar, in onze kerk, hun Ja-woord en sloten daarmee een kerkelijk huwelijk.

Op 24 maart werd Maren Limpens gedoopt. Maren werd
geboren op 21 januari 2019. Zij is een dochter van Jos

Limpens en Myra Jacobs. Zij wonen aan het Beatrixplein.
Allemaal welkom in onze parochiegemeenschap. Dat de
doop iedereen tot steun mag zijn op zijn/haar levensweg.

Wij willen het bruidspaar namens onze parochie, onder
Gods zegen, alle goeds toewensen.
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Academie Rolduc
Misdienen door communicanten

Mgr. Smeets over zijn eerste maanden als bisschop

Zaterdagavond 23 maart, hebben Lana en Fadi voor de
tweede keer op rij geholpen als misdienaar. Superfijn
om te zien dat vooral Lana heel oprecht en lief mee
heeft gebeden. En onze stoere Fadi deed ook goed zijn
best. Wat was kapelaan
Amal Arockiam trots op
hun hulp. Jammer dat
niet meer parochianen
hebben kunnen zien hoe
goed dat deze kinderen
al mee kunnen bidden.
Elke vrijdag oefenen Lana en Fadi met nog 9
andere kinderen tijdens
de catecheseles.

In de lezingenreeks ‘Academie Rolduc’ vertelt Mgr.
Harrie Smeets op vrijdag 10 mei over zijn eerste
maanden als bisschop. Hoe bevalt de overstap van de
parochie naar het bisdom? Waar loopt hij tegenaan?
Wat had hij wel verwacht en waar kijkt hij van op? Hoe
ziet hij de toekomst van de Kerk in Limburg voor zich?
Daarover vertelt de bisschop tijdens deze avond. Het
wordt geen lezing, maar een persoonlijk getuigenis zijn
eerste ervaringen als pasgewijd bisschop.
Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit seizoen
voor de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er
een andere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk.
Deelname kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen. De lezing begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf is gewenst via academie.rolduc@gmail.com. Ook
kunt u zich telefonisch opgeven bij Jeu Ritzen, 0653704886. Als u geen vervoer heeft, kan daarvoor
gezorgd worden.

Dank voor jullie inzet!

Meimaand-Mariamaand
Wij openen de meimaand weer met het bidden van de
Rozenkrans bij het wegkruis aan het Europaplein, dus
iedereen is van harte welkom op 1 mei om 18.00 uur.

Wij maken de toekomst…. Samen!
De veranderingen van onze tijd en hoe we daar vanuit
kerkelijk en maatschappelijk perspectief mee om kunnen
gaan. Daarover gaat de tweejaarlijkse Sociale Studiedag,
die op woensdag 22 mei in Abdij Rolduc in Kerkrade
wordt gehouden. Tijdens die bijeenkomst wordt ook de
Dr. Poelsprijs uitgereikt aan een sociaal project dat zich
afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft gepresenteerd.

Kapelaan Amal
MODERGOADS
Maria -modergoads-en vrouw
dae leefdevolle blik- al ièwelank
e loesterend oar - gebede en gezank

Sprekers zijn onder meer de Vlaamse hoogleraar en psychiater Dirk de Wachter en professor Manuela Kalsky
van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij gaan in op de
vraag hoe in veranderende tijden vanuit Kerk en maatschappij naar de samenleving kan worden gekeken.

Versjiening - in ’t blauw
Maria - altied kortbie -veur klein en groat
euver de ganse waereld -bewóndering

Tijdens de middag worden ook zo’n twintig bijzondere
diaconale projecten gepresenteerd. Deze laten stuk voor
stuk zien hoe mensen het verschil kunnen maken voor
de ander en voor zichzelf. Initiatieven die onze samenleving in beweging brengen, laten zien dat geven ook ontvangen is. Een van deze projecten ontvangt uiteindelijk
de Dr. Poelsprijs.

de rös -en de oetsjtroaling ’n plaats in mien hart
tot aan mienen doad
Jo van Es, Ulesjtroate
Uit: “D’r Hergod versjteet och plat”, stichting LiLiLi 2010

De prijs is genoemd naar de voormalige hoofdaalmoezenier van Sociale Werken, Mgr. dr. Henri Poels, die in de
eerste helft van de vorig eeuw veel sociaal werk in Limburg op poten heeft gezet. Zijn werk wordt voortgezet
door de Dienst Kerk & Samenleving van het bisdom, die
samen met het Limburgs Diaconaal Fonds deze Sociale
Studiedag organiseert. Alle belangstellenden zijn van
harte welkom: 22 mei vanaf 14.00 uur in Abdij Rolduc.
Ook hiervoor geldt, als u geen vervoer heeft, kan daarvoor gezorgd worden, 06-53704886.

Roepingenzondag: Bid tot de Herder! 12 mei
Bid tot de Herder! Dat is dit jaar het landelijk thema van
Roepingenzondag. Elk jaar op de vierde zondag van
Pasen wordt in de kerk extra gebeden om roepingen tot
het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Dit jaar is dat op zondag 12 mei. We zullen er tijdens de vieringen in onze parochie ook bij stilstaan.
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Wensen uit de wensboom van de
vredesviering
Tijdens de Paaswake op zaterdag 20 april
Ik wens:

Als uw kind(eren) willen meehelpen tijdens de
Paaswake, laat het dan even weten aan:

Verdraagzaamheid in onze eigen omgeving. Geen jaloezie,
maar hulp bieden waar dat nodig is.

Birgitta

fam.kengen@home.nl

of

Dat mijn wens zo snel mogelijk waar kan worden: dat alle
kinderen een goed huis hebben en zich veilig kunnen voelen.

Tiffany

Vrede voor alle mensen die dat niet hebben.
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tiffany-meertens@hotmail.com
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Diensten en misintenties

den familieleden; zielendienst Jos Bemelmans;
ouders Rouwette-Souren, Paul Souren en
overleden familie; echtpaar Hofland-Franckort;
voor de leden en overleden leden van
Buurtvereniging ‘Het Goede Doel’; overleden
ouders Gijzen-Schoffelen, Hubertina Gijzen en
ouders Sjeng en Lia Crijns-Gijzen; jaardienst Gerrit
Kempener; Chel Custers.

Zaterdag 13 april: Vooravond Palmzondag /
Opening Goede Week.
19.00 uur: Presentatieviering Eerste H. Communie /
H. Mis met Palmwijding. Na de H. Mis uitdelen
Palmtakjes. Jan Schiffelers en Tineke Offermans;
Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters; Hub en
Frank Driessen; zeswekendienst Jeanny CremersHendriks; ouders Stassen-Pruppers en uit dankbaarheid.

Maandag 22 april: Tweede Paasdag.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Anouk Habets-Knarren.
Voor een diep geloof in de verrezen Heer.
Woensdag 24 april:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers;
uit dankbaarheid.

Zondag 14 april: Palmzondag /
Opening Goede Week.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst ouders Dolmans-Eussen en zoon Felix
Dolmans; jaardienst ouders Lemmens-Ramaekers.

Donderdag 25 april: Vrijwilligersavond
19.00 uur: H. Mis in de parochiekerk H. Clemens met
volkszang. Aansluitend Vrijwilligersavond.
Voor de levende en overleden medewerkers en
vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap.

Woensdag 17 april:
19.00 uur: Boeteviering en H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck; ouders
Frissen-Haagmans en familie; overleden ouders
Van Kempen-Claessens; Thei Meijers; ouders
Ritzen-Collaris en ouders Brouns-Hoeppener;
Elly en Zef Ritzen-Neven.

Zaterdag 27 april: Vooravond
2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen.
19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Jaardienst Guus Huntjens; jaardienst Anna
Beugels.

Donderdag 18 apil: Witte Donderdag.
Viering Laatste Avondmaal.

Zondag 28 april:
2e Zondag van Pasen / Beloken Pasen.

10.00 uur: Communie aan de zieken door kapelaan Amal.
19.00 uur: Plechtige Eucharistieviering m.m.v.
het Gregoriaans koor. Voor een goede deelname
aan de Eucharistievieringen; om eerbied voor de
Heer in Brood en Woord.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst ouders Janssen-Broers; Hub Ritzen.
Woensdag 1 mei:
18.00 uur: Opening meimaand, ter ere van de H. Maagd
Maria, met rozenkransgebed bij wegkruis op de
hoek Churchillstraat / Irenestraat.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck; jaardienst
ouders Slangen-Mulkens; overleden echtgenoten
Jules Kengen en Tila Gielen en ouders; Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders Meijers Heunen; Funs en Paula LimpensMeex en overleden familie.

Vrijdag19 april: Goede Vrijdag; Gedachtenis van
Jezus’ Kruisdood; Vasten- en Onthoudingsdag.
15.00 uur: Kruiswegviering.
19.00 uur: Goede Vrijdagdienst met volkszang.
Lijdensverhaal, Kruisverering, Communiedienst.

Zaterdag 20 april: Stille zaterdag.
19.00 uur: Plechtige Paaswake m.m.v. kinderen,
Gelegenheidskoor en de Themagroep. Zielendienst
Lies Loijens; Els Ackermans-Mommers; Einy
Heijnen-Limpens; Frans Roebroek; jaardienst Bert
van Soest en ouders Neven-van Spanje.

Vrijdag 3 mei:
10.30 uur: Communie aan de zieken door
kapelaan Amal.

Zondag 21 april: Hoogfeest van Pasen;
Verrijzenis van de Heer.

Zaterdag 4 mei: Vooravond
3e Zondag van Pasen.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
Guus Huntjens en Philomena HuntjensLemmerling; ouders Janssen-Schrouff en zonen
Wiel en Lei en dochter Mia; zielendienst Frans en
Finy Crombag-Kurvers; zielendienst Philomena van
de Weijer-Jaminon; Jozef Nuchelmans en overle-

14.00 uur: Doopviering Livia Branje.
19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Jaardienst Maria Crutzen-Voncken.
20.00 uur: Dodenherdenking bij het monument bij het
klooster in de Schoolstraat.

7

Boerderij Aan den Del

Boerderijwinkel

in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden,
woondecoraties en hebbedingetjes

Openingstijden:
vrijdag van
zaterdag van

14.00 - 18.00 uur
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

Raadhuisstraat 107
Hulsberg
045-4055056

Voor al uw interieur werkzaamheden van:
• Maatwerk Meubilair
• Keukens & Apparatuur, Badkamermeubelen
• TV meubels, Dressoirs,
•
•

De beste service
Voor reële prijzen.

•
•

Balies etc.
Kastwanden
Renovatie van Keuken /
Badkamer, Vervangende
Apparatuur
Kantoormeubelen
Winkel– en Horeca inrichtingen

Wij informeren en adviseren u graag over uw
persoonlijke wensen en mogelijkheden

Diverse occasions,
Ook op bestelling!
www.jdautoservice.nl

Diepestraat 5
T: 045 405 34 31
E : Info@merxinterieurbouw.nl
W: www.merxinterieurbouw.nl
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Woord van de redactie
De Paaswake is het feest van het licht, het
feest van het water en het feest van de
vreugde; om Jezus' verrijzenis. Dit jaar
wordt de Paaswake in onze Clemenskerk op
een andere manier vorm gegeven.
De zandtovenaar speelt een belangrijke rol
tijdens deze mis. Wordt u ook nieuwsgierig?
Kom dan 20 april naar de Paaswake!

Diensten en misintenties
Zondag 5 mei: 3e Zondag van Pasen.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Zangkoor Laudate en na de
mis koffie drinken in de kerk.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst ouders Pierre Pluijmaekers en Mia
Scheepers; jaardienst Guus Houben.
Woensdag 8 mei:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck;
Thei Meijers, Zef van den Bosch; Mia Janssen
(vanwege verjaardag).

Catecheselessen
Wie: Kinderen tussen de 8 en 11 met Faye Frijsinger.
Wat: Samenkomen, samen zijn, verhalen vertellen, ervaringen delen, over en met Hem.
Waar: In de bij-sacristie van onze kerk.
Wanneer volgende keer:
Zaterdag 13 april 17.15-18.00uur
Zaterdag 11 mei 18.00-18.45uur (19.00uur KinderWoordDienst)

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.

Kinderwoorddiensten
20 april
11 mei

Bijzondere diensten Panhuys
Za. 13 apr

Di. 16 apr
Do.18 apr
Vr. 19 apr
Za. 20 apr
Zo. 21 apr

Filmavond van de parochie
Op donderdag 11 april is er weer een filmavond van de
parochie. De film die we deze keer uitgekozen hebben is
“Mary Magdalene” van Regisseur Garth Davis.
Plaats: Gemeenschapshuis De Lange Berg
Tijd: 19.30 uur
Bekijk de trailer op:
https://www.youtube.com/
watch?v=x18fgYITXwc

16.00 uur H. Mis opgeluisterd door Thea
Kollee
Zegening van de palmtakjes b.g.v.
Palmzondag
10.15 uur Woord- en Communieviering
10.15 uur H. Mis (Witte Donderdag)
15.00 uur Kruiswegviering door de pastorale
werkgroep (Goede Vrijdag)
16.00 uur H. Mis met zegening van het
nieuwe water en vuur
Geen H. Mis (Pasen)

Het kerkbestuur nodigt u uit
voor deze filmavond.

Huisbezoek en ziekencommunie
door kapelaan Amal

Parochiekalender
Za. 13 apr
Zo. 14 apr
Wo.17 apr
Do. 18 apr
Vr. 19 apr
Za. 20 apr
Zo. 21 apr
Do. 25 apr
Wo. 1 mei
Vr. 3 mei
Za. 4 mei
Zo. 26 mei
Vr. 31 mei

Paaswake
Jezus de Goede Herder

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

Presentatiemis Communicanten
Palmzondag
Boeteviering (klooster)
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaswake
Hoogfeest van Pasen
Vrijwilligersavond
Rozenkrans bij wegkruis
Communie aan de zieken
Dodenherdenking (bij kruis v.h. klooster)
Eerste H. Communie
Rozenkrans bij wegkruis

Op de website van onze Parochie:
Onder inspirerende bijdrages:
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerendebijdrages/
Over de zinvolheid van een kerkelijke uitvaart
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APOTHEEK RAVENSBOS
Parallelweg Noord 2
6336AE Hulsberg
ma t/m vr: 8.00-18.00 uur

tel: 045-4052700 fax: 045-4054202
apotheekhulsberg@eerstelijn.net
www.v-a-l.nl

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

Sportparklaan 10
6336 AB Hulsberg
Hulsberg

Open vanaf 14.00 uur
Zondag
10.00 uur
Woensdag Rustdag
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Gezinsviering
De communicanten 2019

Stephanuskerk Wijnandsrade

Deze kinderen krijgen zondag 26 mei hun Eerste Heilige
Communie

Zondag 28 april
Om 17.00 uur

Fadi Albutres
Bo Royen
Tygo Schmetz
Jim Dormans
Tess Ubags
Lize Herveille
Veerle Vliegen
Dana Keulen
Lars Vliex
Julie Laheij

m.m.v. Sing4U
Een viering voor het hele gezin
Met persoonlijke kinderzegen
Thema: Jozef en zijn dromen

Lana Voncken
Vormelingen 2019
Op zaterdag 16 maart jl. kregen 17 jongeren in onze kerk het H. Vormsel toegediend door
oud-deken Jos Schreurs, van harte gefeliciteerd.

Dank voor de foto aan Ronald en Petra Jaspers, Paradog Webdesign & Photography.
Om de foto in kleur en in detail te bekijken verwijzen we naar onze parochie-website
www.h-clemens.nl waar de Clemens-Klok in kleur is opgenomen.
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ZORGVILLA RIDDERSPOOR
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.

Zorgvilla Ridderspoor is een stijlvolle villa gelegen aan de
Voorsterstraat 13 te Nuth, aan de rand van een natuurgebied, 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

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 zorgbehoefte. 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 genieten.
Meer informatie vindt u op onze website
www.delphinium-zorg.nl
Ook kunt u ons altijd bellen om vrijblijvend te laten infor-

Ricos Wonen,
Hekerweg 37, 6301 RJ, Valkenburg.
Tel: 045-4055494. Email: ricos@kpnmail.nl
Geopend:
Vrijdag 13-17 u,
Zat/Zondag 12-17 u.
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LAUDATE - 50 jaar
----------------------------------------------------------------------------Op zondag 24 maart jongstleden vierde ons zangkoor Laudate zijn gouden bestaansjubileum. Het koor werd op 9
januari 1969 op initiatief van de toenmalige pastoor D.
Frencken opgericht als dameskoor, in het bijzonder bedoeld
voor het opluisteren van rouw- en trouwdiensten en ook
vele zondagse hoogmissen in de parochie. Waar trouwmissen en zondagse diensten doorgaans lang van tevoren gepland waren en dus voorbereid konden worden, waren het
de rouwdiensten die soms het uiterste vergden van de
flexibiliteit van de zingende dames. Twee uitvaartdiensten
in één week waren jarenlang geen uitzondering.
Met het verstrijken der jaren wisselde de bezetting van het
koor en ten langen leste nam het aantal leden ook af tot
een aantal waarmee men meende niet meer naar behoren
te kunnen optreden. Eerst kwam er versterking van een
aantal dames van het GKC, enkele jaren geleden werd besloten om ook heren toe te laten en ging men door als
zangkoor Laudate. Dit alles onder de bezielende leiding van
de heer Ed Coenen.
Er zijn echter twee zussen die inmiddels een respectabele
leeftijd hebben bereikt maar nog steeds een gewaardeerde bijdrage leveren aan de opluistering: mevrouw Mien Frijsinger-Slangen (91) en mevrouw Gerda Franssen-Slangen (83). Zij beiden zijn dus vanaf de oprichting in 1969 lid van het
koor en mevrouw Franssen heeft daarbij ook nog ruim 35 jaar als voorzitter het koor met volle inzet gestimuleerd.
Aan de jubileumviering werd door het koor zèlf luister bijgezet door de uitvoering van de Limburgse Mès “Zónger
Ómwaeg” van Gerard Sars. Aansluitend werden de beide gouden jubilarissen en ook de zilveren jubilaris, mevrouw
Nieke BrounenCrombag, door pastoor J. Geilen in het
zonnetje gezet. De
gouden jubilarissen
ontvingen daarbij
het jaartalinsigne
van de Gregoriusvereniging van het
bisdom Roermond
en voor de zilveren
jubilaris was er het
zilveren ereteken
van genoemde vereniging.
Met dit gouden
koor is onze parochie in ieder geval
weer verzekerd van
passende opluistering van o.a. uitvaartdiensten.
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Dodenherdenking

Oproep voor kosters, acolieten en
collectanten (m/v)

Motto: “Geef vrijheid door”
Thema van dit jaar: “Kiezen in Vrijheid”
Op zaterdag 4 mei a.s. zal ’s avonds om 20.00
uur weer de dodenherdenking plaats vinden
bij het monument bij het zusterklooster aan
de Schoolstraat. Om 19.50 uur (aansluitend
aan de H. Mis) gaan we in optocht vanaf de kerk naar
het oorlogsmonument bij het zusterklooster. Drumband
St. Rochus gaat hierbij voorop. Daar zal de plechtigheid
beginnen met het in acht nemen van de twee minuten
stilte ter nagedachtenis aan alle overledenen, met aansluitend het blazen van de “Last Post” gevolgd door een
muzikaal intermezzo door drumband St. Rochus.
Kapelaan Amal zal vervolgens iedereen welkom heten.
Aansluitend spreekt wethouder Essers een kort woord
tot de aanwezigen, gevolgd door een bezinning door
kapelaan Amal. Hierna vindt de kranslegging plaats en
brengen de kinderen de bloemenhulde. De plechtigheid
wordt afgesloten met een overweging door kapelaan
Amal, waarna de plechtigheid wordt beёindigd met het
gezamenlijk zingen van het “Wilhelmus”.
Tijdens deze Nationale Herdenking herdenken we allen
– burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

We willen toch nog eens een dringende oproep doen
voor kosters, acolieten en collectanten.
Alle functies zijn op dit moment wel bezet, maar als er
meer mensen zijn die er hun schouders onder willen
zetten, zijn we niet zo kwetsbaar als eens iemand ziek of
verhinderd is.
Wil je er eens over nadenken of dit niet iets voor jou is,
Hij roept ons op om onze talenten te gebruiken en ons
in te zetten voor onze medemens en de gemeenschap
waarin we leven, op welke manier dan ook.

Dank aan de oudervereniging Hulsberg.
Wederom heel hartelijk dank voor jullie inzet bij het
inzamelen van de kinderkleding voor Elk Kind Telt
Mee.
Wij kunnen hier weer veel kinderen blij mee maken.
Ouders ook bedankt dat jullie de kleding aan ons
goede doel willen afstaan.
Mochten jullie door het jaar nog kinderkleding over
hebben dan kan dit ingeleverd worden
Jhr.v.d.Maesenstraat 57 .
Dank jullie wel.
Stichting Elk Kind Telt Mee

Wij vertrouwen weer op een grote opkomst.
Vlaggen halfstok
Het Gemeentebestuur vraagt alle inwoners om vanaf
18.00 uur tot 21.00 uur halfstok te vlaggen om zo de
betrokkenheid te laten blijken

Vrijwilligersavond 2019
De vrijwilligersavond 2019 op donderdag 25 april staat
er weer aan te komen. U heeft hier als vrijwilliger een
persoonlijke uitnodiging voor ontvangen. We hebben
weer gezorgd voor een leuke en gezellige invulling van
de avond. Mocht u vrijwilliger zijn van onze parochie, en
u heeft abusievelijk nog geen uitnodiging ontvangen,
laat het dan even weten via info@h-clemens.nl of
bel 06-53704886.
S.v.p. niet vergeten u aan te melden

Reuma Nederland haalt € 985,01 op in Hulsberg
ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners van Hulsberg voor hun grote inzet
en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de
collecte van 18 tot en met 23 maart 2019 hebben zij
met elkaar in totaal 985,01 euro opgehaald.
Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma kunnen achterhalen
en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het leven van 2 miljoen Nederlanders te
verbeteren.
Mocht u de collectant hebben gemist:
Bankrekeningnr: NL84ABNA0249108046, Amsterdam.
www.reumanederland.nl

Wisseling van kosters
Onlangs heeft Piet Merx aangegeven om, vanwege gezondheidsredenen, te stoppen als koster. We willen als
parochiegemeenschap Piet van harte bedanken voor de
vele jaren dat hij dit werk gedaan heeft.
Geregelde kerkgangers hebben ook al kunnen zien, dat
er een nieuwe koster “in opleiding” was, in de persoon
van Tine Peerbooms. Tine ook jij bedankt voor je inzet
voor onze parochie.
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Mededelingen en verenigingsnieuws

Op bedevaart naar Sint Gerardus

Concert Drumband St. Rochus

De heilige Gerardus Majella is vooral bekend van zijn bedevaartkapel in Wittem. Maar zelf is de heilige daar nooit
geweest. Hij woonde en werkte zijn hele leven in ZuidItalië. Hij werd geboren in Muro Lucano en
overleed in Materdomini, twee plaatsjes ten
zuiden van Napels. In oktober organiseert het
Huis voor de Pelgrim samen met de paters van
Wittem een bedevaart naar de geboortestreek
van Sint Gerardus.

en Trommel- en Klaroenkorps Eijsden
Op zaterdag 20 april organiseren Drumband St. Rochus,
Hulsberg en het Trommel- en Klaroenkorps van de Kon.
Harmonie Sainte Cécile uit Eijsden een gezamenlijke concertavond. Zij luiden het lange Paasweekend in middels
een mooi muzikaal concert met een zeer publiekvriendelijk karakter. Beide verenigingen brengen beurtelings
hun muziekwerken ten gehore. Drumband St. Rochus
staat onder muzikale leiding van Tim Aerdts, het Trommel- en Klaroenkorps is in muzikale handen van Ad Triepels. Plaats van handeling is het Hulsbergse Gemeenschapshuis de Lange Berg aan de Schoolstraat 9. Deze
avond begint om 19.00u en beide verenigingen heten u
van harte welkom.

Koningsdag 2019
27 april is het weer tijd voor het leukste oranjefeest van
het jaar: Koningsdag! Ook dit jaar heeft het Oranjecomité weer haar best gedaan om een tof programma samen
te stellen. Kom jij ons helpen om van Koningsdag weer
een super feest te maken?
Programma
13:30 Oranjeparade
Versier jouw fiets, step, skelter of iets anders op wielen
en loop mee met de Oranjeparade! We vertrekken vanaf
Camping ‘t Hemelke.

in Zuid-Italië

Tijdens de rondreis worden allerlei plekken
bezocht die een rol
spelen in de geschiedenis van de
paters redemptoristen en het leven
van Sint Gerardus.
Hoogtepunt van de
bedevaart is de
feestdag 16 oktober van Gerardus.
Muro Lucano
Die wordt uitbundig meegevierd in
Materdomini. De
bedevaart naar
‘Het land van Gerardus’ vindt
plaats van 13 t/m
18 oktober. Kijk
voor meer inforMaterdomini
matie of de mogelijkheden om in te
schrijven op www.huisvoordepelgrim.nl

14:30 Oranje activiteiten

80-Jarig Jubileum SV Hulsberg 16 t/m 20 mei 2019

De Oranje hal van Camping ’t Hemelke staat vol met leuke spellen. Ben je uitgespeeld dan kan je een rondje maken over de stormbaan of jezelf laten schminken, maar
je kan ook een mooie lampion voor de lampionnenoptocht maken. We sluiten de middag af met een gezellig
disco uurtje door DJ Entertainment.

Dit jaar bestaat SV Hulsberg alweer 80 jaar. Om dit te
vieren staat er weer een prachtig jubileumweekend
gepland.

21:00 Lampionnenoptocht
Zorg dat je op tijd klaar staat met je (zelfgemaakte) lampion. Voor de ouders zijn er wasfakkels. We vertrekken
vanaf Camping ‘t Hemelke.
22:00 Vuurwerkshow
We sluiten deze feestelijke dag af met een spetterende
vuurwerkshow. Deze afsluiting vindt plaats op Camping
‘t Hemelke.

•

Donderdag 16 mei reüniewedstrijd

•

Vrijdag 17 mei traditionele receptie

•

Zaterdag 18 mei feest met de Janse Bagge Band

•

Zondag 19 mei zeepkistenrace

•

Maandag 20 mei legendarische Mansluuj-kienen

Houd onze website/facebook goed in de gaten voor
meer info!
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Colofon

Adv.
Kapelaan Amal
adres pastorie

T 045 4051273
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg

Pastoor Geilen

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

- Voor al uw groenten en fruit.

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

- Heerlijke dagverse salades,
kosters

lekkernijen en vers belegde broodjes.

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers
Mevr.Tineke Renckens
Mevr. Tine Peerbooms

Ook bent u van harte welkom voor de
- lekkerste streekproducten

T 045-405 1872
T 045-405 2012
T 0637-300874

betalingen

- en de leukste cadeaus.
kerkbijdrage

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

Geopend van dinsdag t/m zaterdag

Aan de ondernemende lezers

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

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.

parochieblad Clemens-Klok
Redactie
Bezorgservice
Advertenties

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

overige

en tot slot……maar belangrijk!
Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok
(tijdvak van 11 mei - 7 juni 2019)
moeten kopij voor de redactie en advertenties uiterlijk op 23 april via email worden aangeleverd.
Misintenties moeten uiterlijk 30 april
worden doorgegeven!

kosten voor misintenties
Woensdag € 10
Weekend € 25
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Huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk bij spoed
Centrale Huisartsenpost OZL
(Na 17.00 uur en in het weekend)
Apotheek Ravensbos
Apotheek Nightcare
Ziekendienst
Politie Limburg Zuid
Alarmnummer
WMO-Zorgloket Nuth
Gemeentehuis
Gem. Openbare werken
Rd4
Zorgcentrum Panhuys
Klooster Z. vd Assumptie
RK-Basisschool Hulsberg
Gemeenschapshuis

T 405 1388
T 405 1388 - 1
T 5 77 8844
T 405 2700
T 5 74 1004
T 405 1922
T 0900-8844
T 112
T 5 61 6288
T 14045
T 5 65 9111
T 5 43 7100
T 405 1777
T 405 8610
T 405 1377
T 4051924

