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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 6                     8 juni  -  5 juli  2019  

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

- Sacramentsprocessie 30 juni 2019  9.30 u. 

- Week van de Nederlandse Missionarissen 

- Verslag catechesegroep 11 mei  

- Foto communicanten 2019 

- Maria die knopen ontwart 

- Pinksteren (jongeren-pagina) 

   

                  Elkaar liefhebben 
 

Een toenemend aantal ouderen is bezig met het maken van een levenstesta-
ment. Hierin gaat het om de vraag: wat moet er met mij gebeuren als ik door 
een ongeval of door ziekte niet meer in staat ben om mijn eigen zaken te rege-
len? Dan gaat het om het regelen van persoonlijke verzorging, huisvesting, medi-
sche beslissingen, de dagelijkse financiën. In het levenstestament komt ook te 
staan wie de vertrouwenspersoon of de gevolmachtigde is die namens haar of 
hem kan optreden als zij of hij daar zelf niet meer toe in staat is. 
Op de avond van het Laatste Avondmaal, de avond dat Jezus beseft dat het ein-
de van zijn leven nadert, schrijft Jezus als het ware zijn levenstestament. Hij laat 
zijn leerlingen geen huis na, geen bezittingen, maar Hij wijst zijn leerlingen aan 
als zijn vertrouwenspersonen, als zijn gevolmachtigden. Hun vertrouwt Hij zijn 
levensopdracht toe: ‘Heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad.’ Tot vier keer 
toe valt het woord ‘liefhebben’ of ‘liefde’. En tot drie keer toe het woord 
’elkaar’. De liefde is dus het centrum van het leven van Jezus, en zijn laatste wil 
is dat wij als zijn leerlingen deze liefde maken tot het centrum van ons eigen le-

ven. Maar wat bedoelt Hij met dat woord ‘liefde’? 
De evangelist Johannes gebruikt voor de liefde het Griekse woord agapè. Agapè 
is de liefde die op de eerste plaats geeft en niet neemt. Het is de liefde waar 
geen tegenprestatie tegenover hoeft te staan. Het is de liefde van ouders voor 
hun kinderen op het moment dat ze als kwetsbare wezentjes ter wereld komen. 
Het is de liefde waarmee grootouders de zorg voor een kleinkind op zich ne-
men, omdat hun dochter ernstig ziek is. Het is de liefde van kinderen voor hun 
ouders op het moment dat die oud en kwetsbaar worden. Het is de liefde waar-
mee partners voor elkaar blijven zorgen op het moment dat een van beiden 
hulpbehoevend wordt. 
Het is zo mooi om te zien hoeveel liefde mensen voor elkaar kunnen opbren-
gen. Maar ik zie ook hoeveel het soms kost. Ik zie ook dat het soms te veel van 
mensen vraagt, zeker als er weinig wederkerigheid is. Daarom is het goed om 
niet te vergeten dat Jezus spreekt over het liefhebben van elkáár; dat even-
wicht is blijkbaar nodig om het vol te houden. 
 
 

         Pastoor Jan Geilen                                                                                                                             
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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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Afterparty van de processie 
 

Ook dit jaar willen we de processie op zondag 30 juni 

weer afsluiten met een gezellig samenzijn. 

Hopelijk ook dit jaar met goed weer, zodat we buiten 

kunnen genieten van een kopje koffie met iets lekkers. 

Wie wil er iets bakken en wie wil er na de processie 

een handje meehelpen? 

Je kunt je opgeven bij Marjo de Ruijter 

telefoon 045-4053362 of  

email: marjoderuijter@gmail.com 

Parochieberichten  

Doopsel 

Op 4 mei werd Livia Branje gedoopt. Livia werd gebo-

ren op 1 maart 2019. Zij is een dochter van Michel en 

Nicole Branje. Zij wonen in Aken. Dat de doop,  Livia 

tot steun mag zijn  op haar levensweg.  

Belangrijke processie-informatie 
 
Voor een goed verloop van de voorbereiding en de activi-

teiten rondom de Sacraments-processie op zondag 30 juni 

2019 willen we u nog wijzen op een aantal aspecten: 

 

Graag vragen wij u om zelf voldoende aandacht te geven 

aan de weersomstandigheden. Bij twijfel zullen wij - voor 

zover nodig - in de vroege ochtend van die zondag per 

mail aan de groepen kenbaar maken of er afgeweken 

moet worden van de planning. 

 

Tijdens de processie zal er ook het traditionele kamer-

schieten plaatsvinden bij: 

 

- de zegen bij rustaltaar 

- de consecratie tijdens de open-lucht-viering,  

- de zegen ter plaatse 

- de terugkeer onder de bogen in de Kerkstraat vóór  

  de kerk  

Wij verzoeken met name de plaatselijke bewoners rond-

om rustaltaar in de Wissengracht en klooster, de oudere 

medemens alsmede ouders van jonge kinderen hiermee 

rekening te houden.  

 

Voor de goede orde wijzen wij de plaatselijke bewoners 

en de weggebruikers in ons dorp erop, dat een aantal 

wegafzettingen noodzakelijk zal zijn voor een goed en vei-

lig verloop van de Sacramentsprocessie. Wij vragen alle 

betrokkenen om wederzijds begrip.  

 

Tenslotte spreken wij de wens uit, dat ook deze Sacra-

mentsprocessie ons nader tot elkaar brengt. 

(zie voor verdere informatie over de processie pag.13)  

 

het Processiecomité 

processie@h-clemens.nl   

Rozenkransgebed. 
 

Vrijdag 31 mei, de laatste dag van de Mariamaand. Dat 

betekent dat de rozenkrans gebeden wordt bij het kruis 

op het Europaplein. Iedere woensdagavond tijdens de 

meimaand wordt de rozenkrans gebeden in het klooster, 

voorafgaande aan de wekelijkse heilige Mis. Maar op de 

eerste en op de laatste dag van deze maand wordt het 

traditioneel gedaan bij het kruis op het plein. 

Er waren ruim 25 mensen op afgekomen om samen te 

bidden en (Marialiedjes) te zingen en dat gebeurde in 

een stralende zon. Na het rozenkransgebed werden we 

getrakteerd op een heerlijke verrassing: kip tandoori, 

bereid door kapelaan Amal, en een Indiase rijstsalade 

met bijpassende yoghurtsaus, bereid door Jacqueline 

Pluijmaekers. Namens alle aanwezigen hartelijk dank 

voor dit heerlijke gerecht. 

Al met al een 

mooie afslui-

ting van de 

meimaand. 

Peter Dekkers 

mailto:processie@h-clemens.nl


 

4 

 Wensen uit de wensboom van de vredesviering 

 

 
Vrede is een ruim begrip; laten we dit tast-

baar maken en beginnen bij onszelf. Als we 

zelf vrede hebben en dit uitdragen, zal dit 

steeds groter en ruimer worden en mis-

schien zullen we ons doel dan bereiken. 

Vrede is iets waar we elke dag aan moeten werken en waar-

toe we elkaar kunnen inspireren. 

Mijn vredeswens is dat in de kleine gemeenschappen ver-

draagzaamheid in vrede mag groeien en dat zich dat als een 

inktvlek mag verspreiden. 

 

Catechesegroep 
  

Op zaterdag 11 mei was het weer een leuk samenzijn 

met de kinderen in de catechesegroep. 

Deze keer hebben we het gehad over vissen. Sommige 

apostelen hadden dit als beroep toen Jezus zei: 'Ik 

maak jullie vissers van mensen!' 

Nadat Jezus is opgestaan uit de dood, liet Jezus zich 

nog verschillende keren zien aan de apostelen. Soms 

zagen ze Hem wel, soms zagen ze Hem niet.  

Jezus probeerde hun te leren dat Hij er ook is, ook al 

zien ze Hem niet. 

Jezus liet zichzelf ook nog een keer zien op het strand 

met een vuurtje, toen de apostelen waren wezen vis-

sen. 

De hele nacht had-

den ze niks gevan-

gen, maar toen 

was daar een man 

langs de kant die 

riep: 'Vaar eens 

wat verder het 

meer op. En gooi 

de netten eens aan de andere kant van de boot!' 

De apostelen vingen ontzettend veel vis! Om precies te 

zijn - 153 stuks. En Petrus wist meteen: 'Die man, dat is 

Jezus!' 

Aan de kant was het vuurtje van Jezus een soort barbe-

cue en ze aten samen vis. 
 

De catechesegroep is 1x per maand op zaterdag van 

18.00uur tot 18.50uur. 

Het is in de kerk en wordt begeleid door Faye Frijsinger. 

Alle kinderen vanaf 7 jaar zijn welkom!  

Volgende keer is op zaterdag 17 augustus. 

Vragen? Mail gerust: fayefrijsinger@kpnmail.n l 

Communicanten brengen  

een bezoek aan de molen 
 

Hieronder zien jullie een foto van de communican-

ten die 10 mei 2019 de molen in Nuth hebben be-

zocht.  

Een leerzame en een beetje spannende rondleiding 

met dank aan Dhr. Delbressine. 

Werkgroep Communie  

mailto:fayefrijsinger@kpnmail.n
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Week Nederlandse Missionarissen  

Pinksterweekend 8 en 9 juni 

 

Gedreven door hun geloof en 

naastenliefde zetten missiona-

rissen en missionaire werkers 

zich in voor de meest armen en 

kwetsbaren in de samenleving. 

Zij geloven in de ander en blij-

ven waar anderen gaan. 

Pinksteractie; Geloven in de an-

der, een wereldwijde missie. 

Wij erven deze wereld niet van onze ouders, maar lenen 

die van onze kinderen. 

Ik ben geraakt door het lot van de Maya bevolking, daar-

om blijf ik me inzetten, vertelt Jet Nauta 48 jaar [zie foto] 

Zij zet zich in om het onrecht te bestrijden, ze werkt in een 

van de armste gebieden van Mexico. 

De Maya’s worden door de grote organisaties bedreigd en 

verjaagd. Verder werkt ze met inheemse vrouwen. 

Deze vrouwen zijn ook geschapen naar het evenbeeld van 

God, en zij hebben ook rechten, net als de man, en hun 

stem mogen ze laten horen. Dit is het verhaal van een van 

de meest gedreven missionaire werkers. 

Om hun te helpen houden wij in het Pinksterweekend een 

kerkdeurcollecte om hun het werken mogelijk te maken. 

U kunt uw gave ook storten op NL 30 RABO 0171 2111 11 

t.n.v. Nederlandse missionarissen. 

Werkgroep Humisa 

Maria die de knopen ontwart 

Paus Franciscus geeft ons vitaminen voor de ziel 

 

Wie heeft er niet te maken met knopen in zijn leven? Wie 

ligt soms niet wakker van zorgen over werk of familie? En 

hoe kun je omgaan met de grootste valkuilen van een 

mens: jaloezie, boosheid, hoogmoed, lusteloosheid, vraat-

zucht, wellust en hebzucht? Het zijn de vragen van ieder-

een, we worstelen er allemaal mee, ook Jorge Bergoglio 

toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was. Hij was 

toen een korte tijd met studieverlof in het Duitse Augs-

burg en zag daar voor het eerst in zijn leven het schilderij 

over Maria die de knopen ontwart. Op dat schilderij reikt 

de ene engel Maria het koord met knopen aan en pakt de 

andere engel het koord weer over als de knopen eruit zijn 

gehaald. Dit schilderij laat zien waar het om gaat: Maria 

als voorspreker bij God om de knopen in ons leven te ont-

warren. Jorge Bergoglio nam ansichtkaarten van dit schil-

derij mee naar Buenos Aires en heeft sindsdien deze rol 

van Maria als voorspreker en trooster gedeeld met allen 

die op zijn pad kwamen. Hij bleef deze Maria trouw, ook 

als paus, en hij leerde de wereldkerk hoe je de knopen in 

je eigen leven aan Maria kunt voorleggen. Paus Franciscus 

noemt deze taak van Maria als voorspreker en trooster de 

vitaminen voor de ziel. En hij heeft er zelfs meditaties 

voor gewetensonderzoek bij geschreven. Paul Verbeek, 

vicaris van het bisdom Breda, pastoor van Bergen op 

Zoom en supporter van deze paus heeft deze devotie nu 

toegankelijk gemaakt voor veel meer mensen in Neder-

land en Vlaanderen. Hij doet dit bij gelegenheid van zijn 

25-jarig-jubileum als priester. Hij heeft er een aanstekelijk 

boekje van gemaakt voor iedereen die wel eens met di-

lemma’s in zijn leven zit. 

Deze Paul Verbeek presenteert nog twee andere vitami-

nen van de ziel, zoals die worden aangereikt door paus 

Franciscus. De slapende Jozef kan ervoor zorgen dat we 

van slapeloze nachten worden verlost. Het is een devotie 

die past bij de kerk van Latijns-Amerika. Paus Franciscus 

heeft de mooiste kunst binnen handbereik, maar heeft 

het liefst een goedkoop gipsen beeldje van Sint Jozef bin-

nen handbereik. Tegen het einde van de dag schrijft de 

paus zijn zorgen op een briefje en legt die onder het 

beeldje van de slapende Jozef. En dan slaapt hij goed, on-

danks alle zorgen en verantwoordelijkheden. 

Tenslotte is er nog een derde vitamine, het borstkruis van 

de paus, met de beeltenis van de Goede Herder die geen 

schaap uit het oog verliest. Zo worden we allen opgeroe-

pen en uitgedaagd om geen enkel mensenkind verloren te 

laten lopen. 

Drie vitaminen voor de ziel, aangereikt door Jorge 

Bergoglio, jezuïet, paus. Drie wegen naar de bronnen van 

ons leven die ons vrij maken. Ze zijn zeer geschikt voor 

iedereen. Deze drie vitaminen doen mij goed. 

Leo Fijen 

 
Maria die de knopen ontwart, vitaminen voor de ziel (Paul 

Verbeek), 

44 pagina’s, uitgeverij Adveniat, voor € 2,- te bestellen 

via info@h-clemens.nl of 06-53704886 
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Diensten en misintenties 

 

 

Zaterdag 8 juni: Vooravond  

Hoogfeest van Pinksteren. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans;  

jaardienst Jan Maes. 
 

Zondag 9 juni: Hoogfeest van Pinksteren. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het GKC.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

zielendienst Frans en Finy Crombag-Kurvers;  

jaardienst ouders Frissen-Haagmans; echtpaar 

Hofland-Franckort. 
 

Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag. 
11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken. 
 

Woensdag 12 juni:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 15 juni: Vooravond 11e Zondag 

door het jaar C / Vooravond Hoogfeest H. 

Drieëenheid (Trinitatis).  
19.00 uur: H. Mis: Dankviering communicantjes. 

Jaardienst Sjeng Vankan. 
 

Zondag 16 juni: 11e Zondag door het jaar C / 

Hoogfeest H. Drieëenheid (Trinitatis).  
11.00 uur: Hoogmis met volkszang. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

zielendienst Jos Bemelmans. 

13.00 uur: Openluchtmis in Aalbeek. 
 

Woensdag 19 juni:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Zef Franssen; overledenen familie Van 

der Broeck; overleden ouders Van Kempen-

Claessens en Lies van Kempen; Funs en Paula  

Limpens-Meex en overleden familie; Thei Meijers, 

ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en ouders 

Meijers Heunen. 
 

Zaterdag 22 juni: Vooravond 12e Zondag 

door het Jaar C / Sacramentsdag. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Ouders van het echtpaar Huntjens-Lemmerling; 

Hub en Frank Driessen. 
 

Zondag 23 juni: 12e Zondag door het Jaar C / 

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

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Felix Dolmans. 
 

Woensdag 26 juni:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers;  

jaardienst ouders Starmans-Ritzen. 
 

Zaterdag 29 juni: Vooravond 13e Zondag 

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

Annie en Jo Franssen-van Eckeren en overleden 

familie; Guus Huntjens en Philomena  

Huntjens-Lemmerling. 
 

Zondag 30 juni: 13e Zondag door het Jaar C / 

Processiezondag. 
09.30 uur: Opstellen en vertrek Sacramentsprocessie  

 bij de kerk. Hoogmis in de kloostertuin van het 

 zusterklooster aan de Schoolstraat. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

ouders Janssen-Schrouff en zonen Wiel en Lei en 

dochter Mia; jaardienst ouders Muijs-Speessen en 

kinderen; levende en overleden bewoners van de 

buurt Raadhuisstraat; jaardienst ouders  

Huijts-Ritzen, Math Huijts, jaardienst ouders  

Gijzen-Vliegen, jaardienst Jo Gijzen; ouders  

Ritzen-Collaris en ouders Brouns-Hoeppener; Elly 

en Zef Ritzen-Neven; Frans Roebroek; jaardienst 

Jozef Huijts en echtgenote Miny Huijts-Ruijters, 

jaardienst Maria Huijts; jaardienst ouders  

Starmans-Brouns en overleden familieleden. 
 

Woensdag 3 juli:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overleden echtgenoten Jules Kengen en  

Tila Gielen en ouders; overledenen familie  

Van der Broeck; Thei Meijers. 

 

Vrijdag 5 juli: 

10.00 uur: Communie aan de zieken door  

 kapelaan amal. 
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Raadhuisstraat 107 
Hulsberg 

045-4055056 
 

De beste service  
Voor reële prijzen. 

 
Diverse occasions, 
Ook op bestelling! 

www.jdautoservice.nl   

Boerderij Aan den Del 

 

Boerderijwinkel 
in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden, 

woondecoraties  en hebbedingetjes 
 

Openingstijden:  
 

  vrijdag van    14.00 - 18.00 uur 

  zaterdag van 11.00 - 18.00 uur 

 

Anja en Henk Muller 

Diepestraat 20 

6336 VW Arensgenhout 

e-mail: info@boerderijaandendel.nl  

website: www.boerderijaandendel.nl  

tel.: 045 405 3869 

Voor al uw interieur werkzaamheden van: 
 

• Maatwerk Meubilair 

• Keukens & Apparatuur, Badkamermeubelen 

• TV meubels, Dressoirs,  
 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 

Diepestraat 5 
T: 045 405 34 31 

 

E : Info@merxinterieurbouw.nl 
W: www.merxinterieurbouw.nl 

mailto:info@boerderijaandendel.nl
http://www.boerderijaandendel.nl
mailto:Info@merxinterieurbouw.nl
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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.  
 

Bijzondere diensten Panhuys 

Do. 6 juni 10.15 uur Woord- en Communieviering 

  Pinksteren 

Za. 8 juni 16.00 H. Mis Opgeluisterd door  

  het Caeciliakoor Panhuys 

Zo. 9 juni Géén H. mis 

Ma. 10 juni 10.15 uur Woord- en Communieviering 

  Opgeluisterd door het Caeciliakoor Panhuys 

Di. 11 juni Géén H. Mis 

Za. 15 juni 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door  

  de Bongerdzangers 

Do. 20 juni 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Do. 4 juli 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Parochiekalender  
 

Vr. 7 juni Communie aan de zieken 

Za. 15 juni Dankviering communicanten 

Zo. 30 juni Sacramentsprocessie 

Vr. 5 juli Communie aan de zieken 

Zo. 14 juli t/m 25 augustus Vakantiekoor 

Zo. 18 aug St. Rochusmarkt 

Huisbezoek en ziekencommunie  
door kapelaan Amal 

 

Als u het fijn zou vinden dat ik eens bij u langs kom, ge-
woon voor een goed gesprek, om kennis te maken, een 
luisterend oor, etc.. 
Laat dan even iets weten, het is voor mij erg moeilijk 
om in te schatten, waar mijn bezoek op prijs gesteld 
wordt. Ook kom ik graag bij u langs om de ziekencom-
munie 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/actueel/inspirerende-
bijdrages/  

Kuddedieren met een eigen wil 

Woord van de redactie 
 

De sacramentsprocessie en de kermis zijn in Huls-

berg onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het is goede traditie die we samen koesteren. Op 

zondag 30 juni als parochiegemeenschap samen in 

de processie en op 1 juli weer samen op het Euro-

paplein bij de Math Huijts Kèrmes Maondig. 

Kinderwoorddiensten  

Za. 8 juni Wat doet de Heilige Geest met jou? 

Za. 24 aug.  

Stille vaderdag 
 

Op deze stille vaderdag 

denk ik aan alle kinderen 

van wie de vader niet meer is, 

vandaag een dag is van gemis. 
 

Geef Heer dat juist op deze dag 

Uw liefde hen omringen mag. 
 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

Catechese lessen 

Wie: Kinderen tussen de 7 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 17 augustus 18.00-18.45uur 

mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
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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/


 

11 

 

komt Gods Geest op Hem in de gestalte van een duif 

(Matteüs 3: 13-17). De Heilige Geest kunnen we daar-

om ook zien als Gods adem, die mensen leven geeft. 

Denk aan de schepping van de mens: God blies Zijn 

levensadem in de mens en zo werd de mens een le-

vend wezen (Genesis 2: 7). 

Pinksteren 
 

De komst van de Heilige Geest vieren we met Pinkste-

ren. Jezus had tijdens Zijn leven beloofd om Zijn leer-

lingen niet alleen achter te laten. Hij had hun toege-

zegd dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden krij-

gen. De leerlingen waren na de hemelvaart van Jezus 

bij elkaar en op het Pinksterfeest liet de Geest zich 

plotseling zien en voelen in de vorm van vuurtongen en 

een hevige windvlaag. De leerlingen kregen de kracht 

om te getuigen van Gods liefde. Van leerlingen werden 

ze apostelen (boodschappers). Overal ontstonden 

christelijke gemeenten. Pinksteren wordt daarom ook 

wel de geboorte van de kerk genoemd. Het verhaal van 

God en de mensen wordt tot op de dag van vandaag 

doorverteld. De Heilige Geest werkt ook nu nog in 

mensen en zet mensen in beweging. 

De Heilige Geest laat zich met Pinksteren zien in wind 

en vuur. Daarnaast wordt de Heilige Geest vaak afge-

beeld als een duif: de vogel Gods. Bij de doop van Jezus 

Foto communicanten 2019 

 

 

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.  

http://www.h-clemens.nl
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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-

      ZORGVILLA RIDDERSPOOR 

 

Ricos Wonen,  

Hekerweg 37, 6301 RJ, Valkenburg.  

Tel: 045-4055494. Email: ricos@kpnmail.nl  

Geopend:  

Vrijdag 13-17 u,  

Zat/Zondag 12-17 u.  

mailto:ricos@kpnmail.nl
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Sacramentsprocessie 2019  

„via de Wissengracht“ 

 

Op zondag 30 juni a.s. houden wij Sacramentsprocessie 
en ‘bronken’ (pronken) met vreugde dat Jezus mens 
geworden is onder ons mensen en wil leven in onze 
harten.  
 
Samen met onze fanfares, de drumband en onze zang-
koren, met misdienaars en kerkbestuur, hemeldragers 
en veel kinderen als engelen en ‘bengelen’ gekleed en 
uiteraard met hopelijk veel overige parochianen wordt 
Onze Lieve Heer in de monstrans ‘onder de hemel’ door 
ons dorp gedragen.  
 
De Sacramentsprocessie trekt via de Wissengracht en 
het rustaltaar bij de kapel terug via de Cremersdelweg, 
langs het Zorgcentrum Panhuys naar de tuin van het 
klooster Regina Pacis aan de Schoolstraat. Na de Eucha-
ristieviering als open-lucht-viering aldaar keren we via 
de Kerkstraat terug naar onze Clemens-Kerk voor de 
slotmanifestatie.  
 
De route van de Sacramentsprocessie verloopt als volgt:  

Om 9.30 uur – bij goed weer – opstelling 
om 9.45 uur vertrek vanaf de kerk 

 

 
 

* let op: KAMERSCHIETEN 
met name ter informatie voor de plaatselijke bewo-

ners, oudere mensen en jonge kinderen 

Kerkheuvel 
Kerkbergweg 

Raadhuisstraat 
Wilhelminaplein 

Wissengrachterweg 
RUSTALTAAR * 

terugkeer via de Cremersdelweg 
Panhuys 

Zorgcentrum Panhuys 
Wijnandsraderweg 
Parallelweg Noord 

Schoolstraat 
Kloostertuin van het klooster Regina Pacis 

EUCHARISTIEVIERING * 
Kloosterlaan 
Europaplein 
Kerkstraat * 

KERK, 
 
alwaar de zegen en de slotmanifestatie „U zij de glo-
rie“ door de gezamenlijke koren en muziekgezelschap-
pen. 

De opstelling bij de processie is als volgt: 
 

Kruis en misdienaars 
Drumband St. Rochus 

Processiegroepen / basisschool 
Vrouwenbeweging Zij Actief 

Eerw. Zusters Oblaten 
KBO Hulsberg 

Fanfare St. Caecilia 
Communicanten 

Dames- en herenkoor Laudate 
Combo Koor MozaiK 

Gemengd koor St. Caecilia 
Mariabeeld 

Misdienaars en acolieten 
Flambouwdragers (kerkbestuur) 

Hemeldragers - Allerheiligste 
priester 

Gemeentebestuur 
Fanfare St. Clemens 

overige deelnemers / parochianen. 
 
De zang tijdens de eucharistieviering wordt verzorgd 
door de koren. Tijdens de Eucharistieviering musiceert de 
Drumband St. Rochus na het Gloria, de Fanfare St. Cle-
mens na het klaar maken van de tafel en de Fanfare St. 
Caecilia tijdens de communie. Het slotlied „Aan u, o ko-
ning der eeuwen, aan u blijft de zegekroon“ wordt ver-
zorgd door de gezamenlijke koren en muziekgezelschap-
pen. 
 

 
 
Medewerking en versiering wordt verzorgd door de 
buurtvereniging Het Goede Doel alsmede de buurtvere-
niging Wissengracht. 
 

U allen bent van harte uitgenodigd om ook deze 
keer weer aan onze Sacraments-processie vorm te 
geven door samen met elkaar al biddend en zingend 
deel te nemen.  
 
 
het Processiecomité 
processie@h-clemens.nl   

mailto:processie@h-clemens.nl
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

JUBILEUM GEMENGD KOOR ST. CAECILIA 1845 HULSBERG  

De jaren 2020 en 2021 staan in het teken van ons 175-

jarig bestaansfeest. Deze mijlpaal willen we uiteraard 

niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

We starten op zaterdag 6 juni 2020 met een groot con-

cert met projectkoor in de parochiekerk van Hulsberg. 

Medewerking hieraan wordt o.a. verleend door de wel-

bekende sopraan Fenna Ograjensek, geboren en getogen 

in Hulsberg.  

Op zondag 20 juni 2021 wordt in de parochiekerk van 

Hulsberg de Jubileummis opgeluisterd, ook met mede-

werking van het projectkoor.  

We willen onze zusterverenigingen verzoeken rekening 

te houden met deze data. 

 

St. Rochusmarkt 2019 
 

(Wordt ook dit jaar weer georgani-
seerd door de buurtvereniging 

“Het Goede Doel”) 
 

De St. Rochusmarkt in Hulsberg vindt dit jaar plaats op 

zondag 18 augustus 2019. Mogen wij u ook dit jaar 

weer als standhouder begroeten? 

  

• De markt is open voor publiek van 8.00 tot 17.00 uur  

• U bent welkom vanaf 6.00 uur  

• Auto’s en aanhangers moeten uiterlijk om 7.30 uur  

   van het marktterrein verwijderd zijn  

• Er zijn zeilen beschikbaar voor €2,50 en een borg  

    van   € 10,00 per zeil  

• Er zijn zowel stands als grondplaatsen te huur.  
 

De prijzen zijn: 

o 1 kraam van 4 meter € 22,50 

o 2 kramen van 4 meter € 40,00 

o 3 kramen van 4 meter € 57,50 

o 4 kramen van 4 meter € 75,00 

o Grondplaats van 4 meter € 12,50 

o Eigen stand of wagen prijs in overleg 

 

Aanmelden als standhouder was nog nooit zo  

eenvoudig!  

Ga naar onze nieuwe website www.rochusmarkt.nl  en 

reserveer online uw marktkraam. U ontvangt vervol-

gens een factuur van ons en na betaling is uw reserve-

ring definitief. 

Neem dus gauw een kijkje op onze nieuwe website, ook 

voor alle contactgegevens, of volg ons op  

FB (@St. Rochusmarkt). 
 

Buurtvereniging Het Goede Doel 

 

 

 

Sponsoractie 
Combo Koor Mozaik, voorheen Gospelkoor bestaat dit 

jaar 50 jaar. Wij willen dat met alle bewoners van Huls-

berg vieren door het organiseren van een viertal con-

certen in september en oktober. Om dit alles mogelijk 

te maken willen wij op zaterdagmiddag 22 juni een 

éénmalige donateurs actie  organiseren om deze con-

certen mogelijk te maken. Het koor probeert zoveel 

mogelijk selfsupporting te zijn en wij gaan nooit langs 

de deur met donateurskaarten maar voor deze bijzon-

dere gelegenheid, ons 50 jarig bestaan, willen wij een 

uitzondering maken. Wij hopen dat u op zaterdag 22 

juni onze leden ruimhartig ontvangt zodat wij in sep-

tember en oktober een geweldig concert kunnen orga-

niseren. Informatie over de locatie en de aanvangstij-

den van de concerten staan vermeld op de uit te reiken 

flyers en zullen later dit jaar ook in de Clemensklok wor-

den vermeld.  

Proficiat Ilse Heijnen 

met het behalen van je RIJBEWIJS 

bij 

 
www.autorijschoolmonsuwe.nl 

Adv. 

http://www.rochusmarkt.nl
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“Tent Sjteit” 2019 

Op 1 juni start voorverkoop  
 

De 55e editie van de Tent Sjteit 

komt eraan. Van vrijdagavond  

2 augustus t/m maandagavond 5 augustus 2019. De Tent 

Sjteit organisatie van fanfare Sint Clemens heeft weer 

gezorgd voor een lekker programma voor iedereen die 

van feesten houdt. 

Op vrijdagavond 2 augustus  "Friday Tent`s Night"! Met 

optredens van, Tony Junior, Special D en het Hoekje Dj 

Team. Entree in de voorverkoop  € 12,00. 

Zaterdagavond 3 augustus, wederom geboekt, “Proost-

Band”. Nadat deze voor het eerst in Arensgenhout te 

zien waren 2 jaar geleden zie je ze nu overal terug op 

ieder feest. Een topper dus. Entree in de voorverkoop      

€ 10,00. 

Op zondag 4 augustus zorgt natuurlijk heel Limburg weer 

dat ze van de partij zijn in Arensgenhout. Want dan ist es 

wieder “Hossa am Sonntag”. Met dit jaar op de bühne, 

Die Altböhmischen uit onze eigen Limburg,  uit België, 

Alpenfever, verder Dj Dirndl, onze eigen huisband “Wir 

Sind Spitze!” en als knaller, de 2e top dame uit de Duitse 

schlagerwereld, Anna-Maria Zimmermann. Entree in de 

voorverkoop € 7,50.  

 
Vanaf 1 juni kun je op de site www.detentsjteit.nl de on-

line kaarten kopen zodat je niks van dit echte Limburgse 

tentspektakel hoeft te missen. De hardcopy kaarten zijn 

vanaf 1 juni verkrijgbaar bij Lukoil Tankstation Emma-

berg. De passe-partout kaart voor 3 avonden fun is bij 

beiden ook te koop voor de prijs van € 25,00. 

Wees dus op tijd voor je kaarten want vorige jaar was 

het in enkele dagen volledig uitverkocht. Voor meer in-

formatie kun je kijken op www.detentsjteit.nl of de face-

bookpagina van De Tent Sjteit. Biste auch weer d’r bie! 
 

Aanvullende info :  Bij het ter perse van deze editie 

blijkt het dat alle kaarten al reeds uitverkocht zijn.   

 

Duoconcert  23 juni 

Kon. Fanfare St. Caecilia organiseert een concertmiddag 

samen met Harmonie Wilhelmina Wolder.  Het duocon-

cert start om 15.00 uur en vindt plaats in het gemeen-

schapshuis in Schimmert. Kon. Fanfare St. Caecilia zal een 

afwisselend programma ten gehore brengen, zo zullen 

oude tijden herleven wanneer Walhalla gespeeld wordt, 

waarmee de fanfare op Bondsconcours is geweest in 

1989. Daarnaast spelen zij o.a. het bekende Danse Maca-

bre. U bent van harte uitgenodigd deze concertmiddag bij 

te wonen!  

Pleintjesconcert 7 juli 

 

Na een sfeervol en geslaagd pleintjesconcert in 2018 luidt 

Kon. Fanfare St. Caecilia ook dit jaar de zomer in met een 

pleintjesconcert. Op zondag 7 juli bent u allen van harte 

welkom bij de Hof van Hulsberg om samen met de fanfare 

te genieten van een zomerse middag! Tijdens het plein-

tjesconcert zullen de jeugdleden enkele nummers mees-

pelen. Het pleintjesconcert begint om 14.00 uur. 

 

Kom op de soep  

  
 

U bent op donderdag 27 juni  tussen 11.00 uur en 

14.00 uur van harte welkom  in gemeenschapshuis De 

Lange Berg voor een praatje. U 

kunt daar mensen ontmoeten en 

nader kennismaken onder het ge-

not van een kopje soep.  

Dus: ´Kom op de soep´ op donder-

dag 27 juni vanaf 11 uur 

http://www.detentsjteit.nl
http://www.detentsjteit.nl
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Colofon 
 
Kapelaan Amal   T 045-4051273 

adres pastorie  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  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 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

Mevr. Tine Peerbooms    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  
 

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 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

Centrale Huisartsenpost OZL  T 045-5778844 
(Na 17.00 uur en in het weekend) 

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Ziekendienst    T 045-405 1922 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 10 
Weekend € 25 

en tot slot……maar belangrijk! 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 6 juli t/m 2 augustus)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  18 juni via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  25 juni 

worden doorgegeven!  

Aan de ondernemende lezers 
 

Heeft u als plaatselijke ondernemer interesse om 

hierboven eenmalig een advertentie te plaatsen? 

Stuur dan een berichtje naar  

advertentie@h-clemens.nl . 

We zullen dan contact met u opnemen. 

 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.geilen@bavonuth.nl
mailto:info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
mailto:bezorgservice@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl
mailto:advertentie@h-clemens.nl

