Clemens-Klok

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg

9e jaargang nr. 5

11 mei - 7 juni 2019

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek
- Afsluiting Mariamaand 31 mei 18.00 u

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

- KiWoDo - Wie ben jij - 11 mei

- Verslag vrijwilligersavond

- Grote kerkpoets voor Pinksteren 4 en 5 juni

- Communieviering - Thema:Regenboog - 26 mei

PINKSTEREN
Een lerares vroeg aan haar leerlingen,
“Weten jullie wat we op Pinksteren vieren?” Een wakkere leerling stak zijn vinger op: “Iets met vlammetjes.” Toch een
aardig antwoord want veel mensen weten helemaal niets over Pinksteren. Pinksteren blijft een moeilijk feest. Het
woord betekent gewoon: 'vijftigste' en daarmee is dan bedoeld dat het gewoon de vijftigste dag na Pasen, beter gezegd van Pasen is. Vijftig is een vol getal, zeven maal zeven + één! Als je vijftig wordt, zeggen de mensen, heb je Abraham gezien: het leven is tot een zekere volheid gekomen.
Wat is de Heilige Geest eigenlijk?
Christenen spreken over God als over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Van deze drie is de Geest de meest ongrijpbare, de meest onzichtbare. Van Hem wordt gezegd dat Hij de kracht van de liefde is die van God komt. Over de
Heilige Geest wordt gesproken als wind. Wind zie je niet, maar je kunt die wel voelen: hij verfrist en brengt in beweging. Zoals wind je in de rug kan vooruitduwen, zo duwt de Geest je vooruit. Over de Heilige Geest wordt ook gesproken als over adem. Adem zie je niet, toch zorgt je adem ervoor dat je in leven blijft. Zoals de lucht die de mens in en
uitademt, zo werkt de Geest van God bij de mensen. Hij brengt bezieling, spirit, begeestering. Zoals je de kracht van de
wind kunt zien aan huizen en bomen, en de kracht van de levensadem in het leven van de mensen, zo kun je de kracht
van de Heilige Geest zien in die mensen die er vol van waren: Jezus en alle mensen die heilig genoemd worden. Waar
liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid zijn, daar is Hij werkzaam. De
kerk (onze gemeenschap) is er om dat te zoeken en hopelijk ook te vinden. Om elkaar de hand te reiken, in letterlijke
en figuurlijke zin, om elkaars inspiratie te voeden en te stimuleren.
Ik geloof dat God ons die inspiratie geeft, dat is de gave van de Geest, en dat het aan jou en mij en iedereen is, om
daar iets mee te doen, om het vuurtje brandend te houden, en door te geven.
Wat vindt u daarvan?
Kapelaan Amal
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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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Misdienen door communicanten

Meimaand-Mariamaand

Zaterdag 6 april was het een spannende avond voor
onze jonge misdienaars Jim en Lars.
Hoe gaat dat nu allemaal als je moet helpen tijdens de
mis?
Jim Dormans kwam samen met zijn ouders en oma
naar de kerk om kapelaan te helpen met misdienen.
Jim heeft op de gong geslagen, zodat de vele parochianen het duidelijk konden horen.
Lars heeft tijdens het tafelgebed de belletjes laten rinkelen. Jim en Lars waren de laatste 2 communicanten
die geholpen hebben.

In de meimaand wordt ter ere van de H. Maagd Maria
elke woensdag om 18.40 uur (dus vóór de avondmis in
het klooster) het rozenhoedje gebeden. Het kan een
meditatief en zinvol gebed zijn tot God met de voorspraak van Maria voor onze alledaagse beslommeringen en vreugdevolle momenten om dankbaar voor te
zijn.
Ik wil graag op vrijdag 31 mei om 19.00 uur de Mariamaand weer afsluiten met het bidden van een rozenhoedje bij het wegkruis aan het Europaplein.
Ik hoop dat ik weer op veel “meebidders” mag rekenen.
Kapelaan Amal

12 Mei Roepingenzondag: Bid tot de Herder!
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.

11 mei WIE BEN JIJ?

Langs deze weg willen we Jacqueline Pluijmaekers bedanken voor alle tijd, hulp en energie die zij in de kinderen heeft gestoken.
De 11 communicanten weten nu allemaal hoe je als
misdienaar kunt helpen tijdens de mis.
En natuurlijk DANKJEWEL aan allemaal: Tygo, Fadi, Jim,
Lars, Veerle, Julie, Lize, Lara, Dana, Tess en Bo

En Jezus zei hierop, “Ik ben de Goede
Herder”
Dat vroegen de mensen lang geleden
aan Jezus.
Maar even een vraag voor jullie.
WIE IS JEZUS VOOR JOU?
Gewoon iemand uit een boek dat ze
de Bijbel noemen?
Of toch wel wat meer dan gewoon iemand? En wat bedoelt
Jezus met “Ik ben de goede herder?”
We gaan het 11 mei in de kinderwoorddienst ook hebben over
de roeping van zuster Elva. (Een waar gebeurd verhaal!!)
Voor haar was de roepstem van Jezus duidelijk hoorbaar.
En als je goed naar je hart luistert, wat hoor jij dan?

Grote Kerkpoets vóór Pinksteren
De grote kerkpoets vóór Pinksteren
vindt dit jaar plaats
op dinsdag 4 en woensdag 5 juni.
Vele handen maken licht werk. Dus
wie wil komen helpen
is vanaf 9.00 uur van harte welkom. Voor koffie en vla
wordt weer gezorgd.
Beleefd uitnodigend ons kerkbestuur

Je bent van harte welkom op onze KiWoDi 11 mei om 19.00u.
Groeten van het KiWoDi-team
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Dodenherdenking 4 mei

Dit is het gedicht van een van de winnaars van Dichter bij 4
mei, de dichtwedstrijd die elk jaar gehouden wordt onder
jongeren van 14 tot 19 jaar.

Zaterdag 4 mei hebben wij weer een sfeervolle dodenherdenking mogen meemaken.
Een groot aantal volwassenen en jeugdigen,
waren naar het monument bij het Zusterklooster gekomen om onze oorlogsdoden
en alle mensen die tot op de dag van vandaag door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen te herdenken.
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, m.n.:
- Alle aanwezigen, voor hun komst
- De gemeente voor haar medewerking
- De drumband voor de muzikale opluistering en het
inzetten van verkeersregelaars
- Trompettist Aloïs Voncken voor het spelen van
“The Last Post”
- Combo Koor MozaiK voor het verzorgen van het
geluid
- Jan Kuipers voor de algehele organisatie
- Buurtvereniging Het Goede Doel voor de bloemen
- De Zusters Oblaten van de Assumptie voor hun
gastvrijheid
- Hub Hamers en Antoinette en Albert Limpens voor
het onderhoud van het monument.
- Kapelaan Amal en wethouder John Essers voor
de mooie woorden.
Het Kerkbestuur

Vandaag en morgen
Elke dag
elke minuut
elke seconde
keuzes maken
ons leven is een aanéénschakeling van keuzes maken
we maken allemaal andere keuzes
in een andere tijd
op een andere plek
maar
vandaag kiezen we samen
we kiezen samen om te herdenken
de keuzes te herdenken van anderen
In vrijheid kunnen kiezen
is niet voor iedereen vanzelfsprekend
laten we daarom blij zijn
dat wij, hier in Nederland
kunnen kiezen waar we in geloven kunnen kiezen van wie
we houden kunnen kiezen wie we zijn
Zij die nu herdacht worden
kozen niet voor zichzelf
maar voor anderen
zij die nu herdacht worden
bepalen de keuzes van nu
zij die nu herdacht worden
vormen onze toekomst
een toekomst waarin wij in vrijheid kunnen blijven kiezen
voor ons zelf of
voor ons samen
een toekomst voor ons allemaal

Worst gebracht door communicanten
(naar Zusters Oud Valkenburg)

Femke Allaart

15 jaar, Lelystad

Wensen uit de wensboom van de vredesviering

Zondag 28 april gingen de communicanten met hun ouders traditiegetrouw een worst (‘van slagerij’ Dana Keulen) brengen naar de zusters van Regina Pacis in OudValkenburg.
Met een delegatie van maar liefst 31 personen sterk zijn
ze van Arensgenhout naar Oud-Valkenburg gelopen.
Daar werden ze ontvangen door enkele zusters. Ze kregen een indrukwekkende presentatie te zien in de bezoekers ruimte en iedereen heeft samen in de kapel gebeden.
De zusters hebben beloofd om de komende dagen te bidden voor goed weer en een mooie dag op zondag 26 mei.
Aan het einde van deze middag liep een kleine groep diehards ook nog helemaal terug naar Hulsberg. Dat moet
toch zeker goed komen met de weergoden.....

Ik wens:
Vrede en gezondheid, vrede en tevredenheid.
Innerlijke vrede voor iedereen.
Vredeswandeling in Hulsberg; vrede voor Hulsberg, als
dat geen goed begin is! Dan kan de vrede doorgegeven
worden aan andere dorpen.
.
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Filmavond 11 april

Vrijwilligersavond 2019

In het vernieuwde gemeenschapshuis “De Lange Berg”
werd op 11 april, dus nog
vòòr de officiële opening
ervan, op uitnodiging van
het kerkbestuur een film
vertoond. Het ging om de
film “Mary Magdalene”,
heel toepasselijk zo vlak
voor de Goede Week. En
natuurlijk ging het in de film
ook om het lijden van Jezus,
en met name de weg daarnaartoe, maar dan in de belevingswereld van Maria Magdalena. De film toont haar worsteling met de zinloosheid
van dat lijden. Regisseur Garth Davis probeerde zo ook
ons met dat lijden te confronteren en het stemde wel tot
nadenken. De kleine zaal van “De Lange Berg” was gezellig gevuld en was zo een intieme locatie voor deze film.
In het najaar zullen we weer met een nieuwe film komen.
De uitnodiging daarvoor zal te zijner tijd weer in dit blad
verschijnen.

Onlangs heeft weer de vrijwilligersavond van onze parochie
plaatsgevonden.
Het was weer een mooie avond van “SAMENZIJN”, zoals
kapelaan Amal het noemde in zijn dankwoord aan het einde van de traditionele H. Mis (o.a. voor de levende en overleden vrijwilligers van onze parochie) voorafgaand aan het
“avondprogramma”.
Onderdeel van dit avondprogramma, in ons prachtig gerenoveerde Gemeenschapshuis,
was het optreden van Julie en
Pierre Cosemans. Als kerkbestuur
proberen we steeds iets anders
te verzinnen als opluistering van
deze avond.
Afgaand op het applaus en de
reacties van de aanwezigen mogen we ervanuit gaan, dat hun
optredens erg in de smaak vielen.
Pierre bracht diverse ballades, en
populaire liederen ten gehore.
Julie verraste ons met klassieke
musical melodieën en klassieke liederen uit opera en operette. Ook zongen vader en dochter enkele liederen samen.
Julie en Pierre bedankt voor jullie prachtige, sfeer verhogende, uitvoeringen.
De crew van ons gemeenschapshuis “De Lange Berg”
verzorgde ons van een natje
en een droogje, ook daarvoor
onze dank.
Uiteraard werd ook dit jaar
weer de Paaskaars (van 2018)
overhandigd aan een vrijwilliger die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De keuze was gevallen op Alois Voncken die totaal verrast was. De beslissing werd genomen op
de laatste kerkbestuursvergadering, waarop Alois verhinderd was. Waarom Alois? Naast zijn inzet als penningmeester van onze parochie, is hij ook koster, acoliet, collectant,
speler van de “Last Post” met Allerzielen en de Dodenherdenking op 4 mei. ‘n Hele opsomming. Maar dat is nog niet
alles, hij is ook nog penningmeester van ons Gemeenschapshuis, waar hij ook nog een harde werker is voor en
achter de schermen. En in zijn geboortedorp Eys is hij secretaris van Schutterij St. Sebastianus. En dit alles naast zijn
gezin en eigen administratiekantoor.
Alois, namens onze hele parochiegemeenschap, hartelijk
dank voor jouw inzet op velerlei gebied.
Dat je een voorbeeld mag zijn voor velen.

Het koor van de LLTB
Het koor van de LLTB (oogstdankkoor) zal 1 juni de H. Mis
opluisteren in onze kerk.
Een korte impressie over het ontstaan hiervan.
Het Oogstdankkoor van de LLTB is in 1996 opgericht bij
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond.
Na de jubileumviering waarop veel positieve reacties werden ontvangen, vond men het jammer om het koor op te
heffen en werd besloten om het Oogstdankkoor van de
LLTB in stand te houden.
Het is een gemengd kerkelijk zangkoor en de koorleden
zijn bijna allemaal van agrarische afkomst en komen uit
verschillende dorpen uit de omgeving.
Op dit moment telt ons koor 32 leden en hebben we 2
dirigenten die afwisselend de repetities verzorgen.
Anja Hendrkx en Peter Schroen
Zij brengen nieuwe muziekstukken in en stellen het programma samen voor de uitvoeringen.
In het koor zingen ook 2 mensen uit onze parochie t.w.
Gerda Rouwette en Tineke Renckens.
Na de H. Mis is er koffiedrinken in de kerk, dit i.v.m. de
misopluistering door het LLTB-koor.
Bij uitzondering is er geen koffiedrinken op de 1e zondag
van juni.
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Verder gaat onze dank natuurlijk uit naar alle vrijwilligers
van onze parochie, al dan niet aanwezig op deze avond.
Zonder de vele vrijwilligers is het erg moeilijk om een parochie draaiende te houden.
We moeten het SAMEN DOEN.
Ons Kerkbestuur
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Diensten en misintenties

kon. fanfare St. Clemens.
11.00 uur: Hoogmis met viering
Eerste Heilige Communie.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst ouders Rouwette-Souren, tevens tot
intentie van Paul Souren en overleden familie.

Zaterdag 11 mei: Vooravond
4e Zondag van Pasen.
19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Jaardienst Gerardine Starmans; jaardienst ouders
Mommers-Crutsen; Gerda en Sjef Reijnders
(vanwege verjaardag); ouders Van Loo-Rooijen.

Woensdag 29 mei:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers,
ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders
Meijers Heunen.

Zondag 12 mei: 4e Zondag van Pasen.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
Jan Schiffelers en Tineke Offermans; zielendienst
Philomena van de Weijer-Jaminon; jaardienst
ouders Austen-Willems, tevens tot intentie van
zoon Martien die op 29 april jl. is overleden;
Toon Noteborn en Helena Gijzen.

Donderdag 30 mei: Hoogfeest
Hemelvaart van de Heer.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Jaardienst Funs Eijkenboom.

Woensdag 15 mei:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck;
Thei Meijers; jaardienst Jean Weijers.

Vrijdag 31 mei:
19.00 uur: Afsluiting meimaand, ter ere van de H.
Maagd Maria, met rozenkransgebed bij wegkruis
op de hoek Churchillstraat / Irenestraat.

Zaterdag 1 juni: Vooravond
7e Zondag van Pasen.

Zaterdag 18 mei: Vooravond
5e Zondag van Pasen.

19.00 uur: H. Mis m.m.v. het LLTB Koor en
na de mis koffie drinken in de kerk.
Jaardienst Jules en Marianne Dortu-Hoefnagels;
jaardienst Harie Verheijen; jaardienst overleden
ouders Jozef Dritty en Anna Dritty-Geurts,
overleden ouders Frans Spierts en
Anna Spierts-Trijbels, overleden ouders
Guillaume Bastings en Elisabeth Bastings-Duits.

19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Zielendienst Rosalie Starmans-Collaris.

Zondag 19 mei: 5e Zondag van Pasen.
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
Mia Merckx-Slangen; 1e jaardienst Niek Herveille;
1e jaardienst Eugène Daemen; Funs Pluijmaekers.

Zondag 2 juni: 7e Zondag van Pasen.

Woensdag 22 mei:
18.40 uur: Rozenkransgebed in het klooster.
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck; Tiny
Rouwet-Limpens (v.w. verjaardag); Thei Meijers.

11.00 uur: Hoogmis met volkszang.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken.
Woensdag 5 juni:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Hannie Gales-Benden (vanwege verjaardag) en
jaardienst Antoon Gales; overleden echtgenoten
Jules Kengen en Tila Gielen en ouders; overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers
(vanwege verjaardag).

Zaterdag 25 mei: Vooravond
6e Zondag van Pasen.
19.00 uur: H. Mis met volkszang.
Om oog en aandacht voor anderen.

Zondag 26 mei: 6e Zondag van Pasen /
Eerste Heilige Communie.

Vrijdag 7 juni:
10.00 uur: Communie aan de zieken
door kapelaan Amal.

10.45 uur: Afhalen communicantjes door
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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

Kerkdiensten
Zorgcentrum Panhuys

Op 4 en 5 mei herdenken we de vrijheid en de
mensen die deze voor ons bevochten hebben.
Even stil staan bij het geschenk van vrede.
Even stilstaan bij het geluk dat we hebben
om zonder oorlog te mogen leven.
Dat dat niet vanzelfsprekend is kunnen we
helaas dagelijks op het journaal zien.
Dat er ook jongeren zijn die dat beseffen
kunt u lezen in het gedicht op blz 4, een van
de gedichen die door jongeren zijn ingezonden ter ere van de 4 mei herdenking.
In vrede mogen leven is iets om dankbaar
voor te zijn.

In Zorgcentrum Panhuys wordt elke week op zaterdag
om 16.00 uur en op dinsdag om 10.15 uur een H. Mis
opgedragen.

Bijzondere diensten Panhuys
Za. 11 mei 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door
het Meezenkoor
Do. 16 mei 10.15 uur Woord- en Communieviering
Do. 30 mei Hemelvaart
10.15 uur Woord- en Communieviering
Do. 6 juni

10.15 uur Woord- en Communieviering

Parochiekalender
Zo. 26 mei Eerste H. Communie

Wekelijkse up-date misintenties

Do. 30 mei Hemelvaart

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

Vr. 31 mei Rozenkrans bij wegkruis
Vr. 7 juni

Communie aan de zieken

Za. 15 juni Dankviering communicanten
Zo. 30 juni Sacramentsprocessie

Huisbezoek en ziekencommunie
door kapelaan Amal

Kinderwoorddiensten
Za. 11 mei

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

Za. 8 juni
Za. 24 augustus

Catechese lessen
Wie: Kinderen tussen de 8 en 11 met Faye Frijsinger.
Wat: Samenkomen, samen zijn, verhalen vertellen, ervaringen delen, over en met Hem.

Op de website van onze Parochie:

Waar: In de bij-sacristie van onze kerk.

Onder inspirerende bijdrages:
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerendebijdrages/
Het ezeltje van Palmzondag door bisschop Harrie
Smeets

Wanneer volgende keer:
Zaterdag 1 juni 18.00-18.45uur
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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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wijsheid. Mensen vragen niets aan mij zij luisteren en
dienen.

Het thema van de komende communie viering op 26 mei
is de regenboog. Tijdens de presentatiemis op 13 april
hoorden we een verhaal van de regenboog.

Uiteindelijk sprak INDIGO zachter dan de andere kleuren maar duidelijk met vastberadenheid: "Denk eens
aan mij, ik ben de kleur van de stilte. Jullie bemerken
mijn aanwezigheid bijna niet. Maar zonder mij zouden
jullie allemaal oppervlakkig zijn zonder diepgang. Ik
vertegenwoordig de gedachten en afspiegeling. Ik vertegenwoordig de schemerzone en de diepgang. Jullie
hebben mij nodig voor de balans en contrast voor de
gebeden en innerlijke vrede.

Hieronder een soortgelijk verhaal.

Het verhaal van de regenboog
Op 'n dag gebeurde het dat de kleuren van de wereld met
elkaar een verhitte discussie kregen. Allen claimden dat zij
de beste kleuren waren. De meest belangrijke, de beste,
de favoriet.
GROEN zei: Natuurlijk ik ben de meest belangrijke. Ik ben
het teken van leven en hoop. Ik ben gekozen voor het
gras, bomen en bladeren. Zonder mij, zouden alle dieren
sterven. Kijk maar eens naar het landschap en je zult zien
dat ik majestueus ben.
BLAUW onderbrak en zei: Jij denkt alleen aan de aarde.
Maar kijk eens naar de lucht en de zee. Het is toch het water dat de basis vormt van al het leven. In de lucht bij de
wolken en vanuit de oceaan.
GEEL gniffelde zachtjes: Jullie zijn allemaal zo serieus. Ik
breng de blijdschap, de vrolijkheid en de warmte in deze
wereld. De zon, de maan en sterren hebben allemaal mijn
kleur en iedere keer als je kijkt naar een zonnebloem dan
lacht de hele wereld. Zonder MIJ zou er geen vrolijkheid
bestaan.
ORANJE begon gelijk te blazen: En ik ben de kleur van gezondheid en levenskracht. Ik mag dan wel zeldzaam zijn,
maar ik ben wel precies omdat ik zorg voor de behoeften
van het menselijk leven. Ik draag de belangrijkste vitaminen denk maar aan wortels, pompoenen, sinaasappelen
en mango's. Ik hang hier niet de hele tijd rond zoals jullie
hoor maar als ik dat wel doe dan vul ik de morgenstond en
de avondkleur. Mijn Schoonheid is zó opvallend, dat niemand van jullie aan mij kan tippen.

De kleuren begonnen te pochen ieder overtuigd van
eigen gelijk, zijn of haar superioriteit. Hun gekibbel
werd luider en luider. Opeens was er een lichtende
felle flits. De donder rolde en knalde door de ruimte,
een regenhoos viel meedogenloos neer. Alle kleuren
krompen ineen van schrik, zochten bescherming bij
elkaar en boven het protest van de kleuren, het geluid
van de donder sprak de regen opeens helder en luid.
Jullie domme, domme kleuren om zo te vechten tegen
elkaar. Ieder wil de ander domineren. Weten jullie dan
niet dat jullie er zijn, voor een speciaal doel dat heel
anders is, en uniek? Geef elkaar eens een hand en kom
naar mij toe. De kleuren deden wat de regen had gevraagd en maakten een halve kring met elkaar. Toen
ging de regen onverstoorbaar verder: Van nu af aan als
het regent, en de zon speelt hierop in dan zal ieder van
jullie door de lucht gaan, in een boog van kleuren als
herinnering! Zodat jullie allemaal in vrede kunnen leven. Want de regenboog is een teken van vergeving en
hoop voor de toekomst. En iedere keer als er een fikse
regenbui de wereld weer gewassen heeft en de regenboog weer verschijnt laat die ons HERINNEREN dat wij
de ander kunnen leren waarderen en respecteren. Er is
iets speciaals in ieder van ons. Een ieder heeft zijn eigen talent gekregen en zó is de mogelijkheid geschapen, om verschillend te kunnen zijn. Als we ons daarvan bewust worden, verwerven wij door de kracht van
onze visie de macht om de toekomst te vormen.
(Auteur onbekend)

ROOD kon het niet meer uithouden en schreeuwde: Ik ben
bloed, leven gevend bloed. Ik ben ook de kleur van het
gevaar en helden moed. Ik wil vechten voor een zaak, ik
breng vuur in het bloed. Zonder mij zou de aarde leeg en
dor zijn zoals de maan. Ik ben de kleur van passie en liefde
en de roes het puntje op de i.
Het PAARS stond op in zijn hele omvang. Hij was erg groot
en sprak met grote luister: Ik ben de kleur van de koninklijke kracht van keizers, leiders en bisschoppen Zij kiezen
voor mij. Want ik ben het teken van de autoriteiten en
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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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Ga mee naar Maria in Lourdes

Waar Hulsberg in 2019 weer groot in was

(14-22 september 2019)

Ook dit jaar zijn wij als Hulsberg weer groot geweest in
de opbrengst van de acties in de vasten.
Wij kunnen Annai Home, waar de kinderen de sponsorloop voor hebben gelopen en de onderbouw de vastendoosje voor hebben gevuld, weer blij maken met het
mooie bedrag van € 3.648,42
Dit bedrag wordt deels besteed aan aanschaf van lesmaterialen en een ander gedeelte voor 1 maal per dag een
goede maaltijd voor de 253 kinderen van de school.
Kapelaan Amal zal ze tijdens zijn vakantie dit jaar weer
gaan bezoeken en hij zal dan ook foto’s maken van de
materialen die zij aangeschaft hebben en in de kelder zal
hij dan een kijkje gaan nemen, om te zien wat er als
voorraad is ingeslagen.

Als er ergens een plaats is waar mensen uit de hele
wereld elkaar ontmoeten in geloof, dan is het in Lourdes. Miljoenen 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. In
Clemens-Klok 2019-03 hebben we het hier al over gehad. Inmiddels hebben zich al een aantal parochianen
aangemeld. Hier volgt nog eens een reminder.
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 dit 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 rondgeleid 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. Indrukwekkend zijn ook de grote internationale
plechtigheden met soms wel meer dan 25.000 mensen. Daarnaast is Lourdes 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

De vastenactie bracht het mooie bedrag van € 2.583,26
op. Dit bedrag wordt gebruikt om de ruimtes en toiletten, van de Mary’s Middle school te voorzien van stromend water. Verleden jaar hebben we de gelden van de
vastenactie ook aan hen besteed.
Fijn om te zien wat wij als parochie kunnen betekenen
voor de mensen in India.
Nogmaals voor alle duidelijkheid, van dit geld blijft geen
euro aan de strijkstok hangen.
Aan de jongeren die gelopen hebben, aan de gevers, aan
de collectanten, de kinderen die dit jaar hun 1ste H. Communie doen en de bezorgers van Clemens-Klok (voor het
bezorgen van de vastenzakjes) heel hartelijk dank voor
jullie inzet.
Werkgroep HUMISA
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Openingsweekend Gemeenschapshuis “De Lange Berg” Hulsberg.
Door het beschikbaar stellen van de financiële middelen door de voormalige gemeente Nuth en de Provincie Limburg
kon het gemeenschapshuis voor de kern Hulsberg volledig worden gerenoveerd.
Het weekend van 13 en 14 april was de feestelijke (her)opening.
Het item: “Heel Hulsberg bakt” zorgde op zaterdag voor heel veel smakelijke baksels, die na jurering, werden verkocht.
De opbrengst hiervan was bestemd om het vernieuwde gebouw te voorzien van “aankleding”.
Op zondag zegende kapelaan Amal het gebouw in, waarna wethouder Essers van de gemeente Beekdaelen, geflankeerd door Mevr. Jeanne Pluijmen en Lana Voncken, (respectievelijk de oudste en jongste gebruiker van deze gemeenschapsvoorziening) door het gezamenlijk indrukken van een rode knop de toneelgordijnen lieten opengaan.
Op het toneel kwam het nieuwe logo van “De Lange Berg” tevoorschijn, dat symbool staat voor de frisse start van de
vrijwilligersorganisatie die dit gemeenschapshuis in de toekomst zal exploiteren.
Dankzij de financiële toezegging van: Oranjefonds, Rabobank Coöperatiefonds en het VSB fonds is er ruimte om het
gebouw verder te finetunen.
De vele muziekgezelschappen die Hulsberg rijk is zorgden voor een vrolijke noot, en de huidige gebruikersgroepen van
“De Lange Berg” konden zich met een stand presenteren aan alle aanwezigen van deze officiële heropening.
Samenvattend: Hulsberg kan trots en blij zijn met deze prachtige voorziening, die de deuren ver open zet voor alle
clubs/ groepen/ verenigingen/ particulieren en bedrijven die ruimte zoeken om hun activiteiten uit te kunnen voeren.
De Lange Berg is er klaar voor!!!!

Fotograaf Loek Groenendijk
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Bella Ciao!

Mededelingen en verenigingsnieuws

DANKBETUIGING
Bij deze willen wij iedereen bedanken die een steentje
heeft bijgedragen
aan het welslagen van onze onlangs gehouden donateurskaartenactie.
BEDANKT!!!

80 jarig bestaan SV Hulsberg
16 t/m 20 mei viert SV Hulsberg het
80-jarig bestaansfeest.
Graag nodigen wij u uit voor de
receptie op vrijdag 17 mei.

•
•
•
•
•

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
Voor verdere info zie onze website en facebookpagina.

Vrijdagavond 5 juli en zaterdagavond 6 juli zal de Hoeve
Heihof van de Familie Vossen, gelegen tussen Arensgenhout en Valkenburg, omgetoverd worden tot een gezellig
Italiaans piazza.
De binnenplaats van deze prachtige carréhoeve zal deze
avonden als decor dienen voor de Bella Ciao concerten
van Fanfare St. Clemens uit Arensgenhout.
De fanfare zal u onder leiding van dirigent Rob van der
Zee meenemen in de Italiaanse cultuur met muziek van
de ouverture Tancredi tot het bekende Volare en van O
Sole Mio tot Nessun Dorma. Naast de fanfare zullen ook
solisten Marlou Obers en Pascal Pittie het podium betreden en Italiaanse musica ten gehore brengen.
Naast musica hoort mangiare natuurlijk ook bij Italië!
Gedurende de concerten zullen er hapjes uit de Italiaanse
keuken geserveerd worden. De ambiance, de muziek en
het eten zullen u tijdens deze bijzondere concertavonden
in Italiaanse sferen brengen.
De concerten beginnen om 20.00 uur en aangezien de
binnenplaats volledig overdekt wordt, zullen de concerten onder alle weersomstandigheden doorgaan.
De voorverkoop voor deze concerten is inmiddels gestart en kaartjes zijn voor €10 (inclusief hapjes) te verkrijgen bij Albert Heijn Scheepers in Hulsberg, bij Clemence Dezaire (Ravensboschstraat 59) of tijdens de repetitie van de fanfare.

Thema viering 19 mei 2019
Heb elkander lief zegt Jezus in het evangelie van vandaag.
Het thema van deze viering is dan ook liefde.

Hemelvaartconcert
Woensdagavond 29 mei geeft Fanfare St. Clemens Arensgenhout een concert in Eijsden, op uitnodiging van het
Trommel- en Klaroenkorps van Koninklijke Harmonie Sainte Cecile Eijsden.
Om 20.00 uur zal de fanfare uit Arensgenhout onder leiding van hun dirigent Rob van der Zee, de concertavond
openen. Het programma heeft een Italiaans tintje, en is
een voorbereiding op de Bella Ciao concerten op 5 en 6
juli. Zo staan onder andere de ouverture Tancrede en het
bekende Volare op het programma.
Na Fanfare St. Clemens is het muzikale woord aan het
Trommel- en Klaroenkorps van Koninklijke Harmonie
Sainte Cecile Eijsden onder leiding van Ad Triepels.
Ook zij zullen een gevarieerd programma ten gehore
brengen. We hopen u te mogen begroeten tijdens deze
concertavond in het Cultureel Centrum in Eijsden.
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‘ Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond ’
Wilt u meer horen, dan hopen we u te verwelkomen op
zondag 19 mei om 11 uur.
Adv.

Proficiat
Levi Knoren en Serchan Duijsens
met het behalen van je RIJBEWIJS
bij

www.autorijschoolmonsuwe.nl

Colofon
Kapelaan Amal
adres pastorie

T 045-4051273
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg

Pastoor Geilen

T 045-5241208
Stationstraat 191
6361 BH Nuth
spreekuur kerkbestuur/ kapelaan
dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur
opgave misintenties tijdens het spreekuur
of telefonisch
T 045-4051273
of per email
misintentie@h-clemens.nl
Kapelaan Amal
Pastoor Geilen
email parochie
website parochie

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

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

T 045-4051872
T 045-4052012
T 06-37300874

betalingen
kerkbijdrage

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

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 8 juni t/m 5 juli)
moeten kopij voor de redactie en advertenties uiterlijk op 21 mei via email worden aangeleverd.
Misintenties moeten uiterlijk 28 mei
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 Beekdaelen
Gemeentehuis
Gem. Openbare werken
Rd4
Zorgcentrum Panhuys
Klooster Z. vd Assumptie
RK-Basisschool Hulsberg
Gemeenschapshuis

T 045-4051388
T 045-4051388 - 1
T 045-5778844
T 045-405 2700
T 045-5741004
T 045-405 1922
T 0900-8844
T 112
T 088-4502000
T 088-4502000
T 088-4502000
T 045-5437100
T 045-4051777
T 045-4058610
T 045-4051377
T 045-4051924

