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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 7                     6 juli  -  2 aug  2019  

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

- TV-mis met Bisschop Harrie Smeets 

- Verslag catechesegroep: Hemelvaart en Pinksteren 

- Opr. muzikale artiesten voor Open Kerk Rochusmarkt 

- Verslag: Met Rect. Schmeits naar Schönstatt 

- Jubileum bedevaart Sittard - Kevelaer  9 sept. 

- Geloven als vakantie avontuur (inzendingen gevr.) 

   
HET MOOISTE HART 

Op 28 juni viert de katholieke kerk het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Het hart heeft in veel culturen een sym-
bolische betekenis. Hier wil ik graag een verhaal over het MOOISTE HART vertellen. 
In een vallei, ver, ver weg, leefde eens een jongeman die beweerde dat hij het mooiste hart had van de hele vallei. Over-
al waar hij kwam toonde hij het aan iedereen die het maar wou zien, en inderdaad zijn hart was zo perfect als een hart 
kan zijn. De jongeman oogstte bewondering alom, en zijn hart zwol van trots. 
Op een dag had hij weer een grote menigte rondom zich verzameld. Ze stonden midden in het dorp, en iedereen bewon-
derde zijn hart. Ze waren het er allemaal over eens: Dit hart was perfect! Het was ook helemaal gaaf, er was geen 
schrammetje of wond te zien. Dit was het mooiste en gaafste hart dat ze ooit hadden gezien. De jongeman was er erg 
trots op en pochte honderduit over zijn mooie en perfecte hart. 
Opeens stapte een oude man uit de menigte naar voren en zei “Waarom is jouw hart niet zo mooi als het mijne?”. De 
oude man liet zijn hart zien en iedereen keek ernaar. Het sloeg krachtig, maar het zat vol littekens en er waren plaatsen 
waar stukken uit waren gehaald en andere stukken in waren gezet, en deze stukken pasten niet mooi in de gaten maar 
hadden rafelige hoeken. Er waren zelfs plaatsen bij waar hele stukken uit zijn hart ontbraken. De mensen keken ver-
baasd. “Hoe kun je zeggen dat jouw hart het allermooiste is?”, dachten ze. 
Ook de jongeman keek naar het hart van de oude man en zag de staat waarin het verkeerde. Hij lachte “Je maakt zeker 
een grapje,” zei hij, “Vergelijk jouw hart eens met het mijne. Dat van mij is perfect en het jouwe is een puinhoop vol 
littekens en scheuren.” 
“Ja,” zei de oude man, “jouw hart ziet er perfect uit, maar ik zou niet met je willen ruilen.” “Kijk” sprak hij, “elk litteken 
vertegenwoordigt een persoon aan wie ik mijn liefde heb gegeven: ik scheur een stukje uit mijn hart en geef het aan die 
persoon en vaak geven ze een stukje van hun hart aan mij terug om zo de lege plaats op te vullen.” 
“Maar de stukjes zijn niet precies hetzelfde. Ik heb gerafelde hoeken, dat ben ik met je eens, maar het herinnert me er-
aan dat we liefde met elkaar hebben gedeeld. Soms geef ik een stukje van mijn hart weg en heeft de ander me geen 
stukje van zijn hart teruggegeven. Dat zijn de lege gaten, het geven van liefde is een risico.” 
“Ook al zijn die gaten in mijn hart pijnlijk, ze blijven open. Het herinnert me eraan dat ik ook liefde voor deze mensen 
heb en ik hoop dat ze op een dag zullen terugkeren en het gat zullen opvullen.” 
“Zo,” zei hij “zie je nu wat echte schoonheid is?” 
De jongeman stond roerloos, tranen rolden over zijn wangen. Hij liep naar de oude man toe, greep in zijn perfecte hart, 
scheurde er een stuk uit en met trillende handen bood hij het aan de oude man aan. De oude man nam zijn offer aan, 
plaatste het in zijn eigen hart, en nam een ander stuk uit zijn hart en plaatste het in de wond van het hart van de jonge-
man. 
Het paste niet perfect en er zaten wat rafels aan, maar de jongeman keek naar zijn hart, niet 
meer perfect, en hield ervan als nooit tevoren. Het was nu mooier als voorheen, omdat de liefde 
van de oude man nu ook door zijn hart stroomde. 
Ze omhelsden elkaar en wandelden zij aan zij weg….    

“Uit: Inspirerende verhalen”  
   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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Parochieberichten  
 

Overleden 

Op 1 juni is op 86-jarige leeftijd in Geleen overleden 

Lieske Beijer-Dreissen. Zij woonde voorheen in een 

aanleunwoning van het Panhuys. De uitvaart vanuit 

onze parochiekerk heeft op 6 juni plaatsgevonden, 

waarna crematie. 
 

Op 12 juni is op 85-jarige leeftijd in Heerlen overleden 

Leo Hoeben. Leo woonde voorheen aan de Heihofweg. 

De uitvaart vanuit de St. Elisabethkapel in Heerlen 

heeft op 18 juni plaatsgevonden, waarna begrafenis op 

het kerkhof te Heerlerbaan.  
 

Op 16 juni is op 85-jarige leeftijd in Valkenburg overle-

den Els Lemmens-Hofman. Els woonde voorheen in 

een aanleunwoning van het Panhuys. De uitvaart van-

uit onze parochiekerk heeft op 22 juni plaatsgevonden, 

waarna begrafenis op het kerkhof aan de Wis-

sengrachtweg. 

De zeswekendienst is op zaterdag 3 augustus om 19.00 

uur in onze kerk. 
 

Op 19 juni is op 80-jarige leeftijd 

Jan Hamers thuis overleden. Hij 

woonde in de Frank Smitsstraat. 

De uitvaart vanuit onze paro-

chiekerk heeft op 24 juni plaats-

gevonden, waarna begrafenis 

op het kerkhof aan de Wis-

sengrachtweg. 
 

Op 20 juni is op 87-jarige 

leeftijd in Op den Toren overle-

den Tonny Muijs. Tonny woon-

de voorheen in Aalbeek. De 

uitvaart vanuit onze parochie-

kerk heeft op 27 juni plaatsge-

vonden, waarna begrafenis op 

het kerkhof aan de Wis-

sengrachtweg. 

De zeswekendienst is op zondag 4 augustus om 11.00 

uur in onze kerk. 
 

Op 25 juni is op 91-jarige leeftijd Miets Ruijters-Marell 

overleden. Miets woonde tot voor kort aan de Aalbe-

kerweg. De uitvaart vanuit onze parochiekerk heeft op 

29 juni plaatsgevonden, waarna begrafenis op het 

kerkhof aan de Wissengrachtweg. De zeswekendienst 

is op zondag 11 augustus om 11.00 uur in onze kerk.  

TV-mis met bisschop Harrie Smeets 
 

Op zondag 7 juli wordt de wekelijkse televisie-mis weer 

uitgezonden vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf 

(Waubach). Hoofdcelebrant is dan bisschop Harrie 

Smeets. De muziek in deze viering wordt verzorgd door 

het Landgraafs Mannenkoor Sint Joseph.  

Voorafgaand aan de viering wordt het programma 

‘Geloofsgesprek’ uitgezonden. Daarin is deze keer een 

interview te zien met Olivier Dols uit Maastricht. Hij is 

directeur van het Huis voor de Pelgrim, dat bedevaarten 

naar Lourdes, Rome, Israël en tal van andere katholieke 

bedevaartoorden organiseert. De volgende tv-mis vanuit 

Waubach is op zondag 25 augustus. 

Het geloofsgesprek is te zien vanaf 10.15 uur en de mis 

met bisschop Smeets aansluitend vanaf 10.30 uur bij de 

KRO op NPO2. 

Directeur Olivier Dols (57) van het Huis van de Pelgrim in 

Maastricht windt er geen doekjes om. Ook mensen die 

niet uit puur religieuze motieven mee op pelgrimstocht 

willen, kunnen bij hem terecht. Graag zelfs. Want zoeken 

naar de diepere waarden van het leven, samen met an-

dere reizigers - dat doen ook mensen die maar een heel 

dunne band met kerk en geloof hebben. „En dat is wat 

we willen met ons Huis van de Pelgrim”, zegt Dols die 

daar 24 jaar directeur is. 

Grote schoonmaak van onze kerk 
 

Ook dit jaar heeft de grote schoonmaak in onze kerk 

weer vlak voor Pinksteren plaatsgevonden. 

Het was weer flink aanpoten. 

Als u vóór kerstmis enkele uurtjes vrij heeft, denk er dan 

eens over na, om ook te komen helpen. De kerk is van 

ons allemaal, en het zou zonde zijn, als ze er verwaar-

loosd bij ligt. We willen iedereen van harte bedanken, die 

ook deze keer weer, onder leiding van mevr. Jeanne 

Knols, heeft meegeholpen om de klus te klaren. Het was 

weer erg gezellig. 

Ons Kerkbestuur 

Gelegenheidskoor/Vakantiekoor 
 

De vakantieperiode breekt weer aan. Zoals al vele jaren 

gebruikelijk, worden dan de H. Missen, op zondag om 

11.00 uur, opgeluisterd door ons Gelegenheidskoor c.q. 

Vakantiekoor. Iedereen is van harte uitgenodigd om 

dan met zijn of haar stem dit koor te komen verster-

ken. Gerepeteerd wordt om 10.30 uur. De data zijn van 

14 juli t/m 25 augustus. 

Bijkomend voordeel, zingen is dubbel bidden. 
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 Wensen uit de wensboom van de 

vredesviering 

 

Mijn wens is: 

Meer verdraagzaamheid onder de 

mensen. Liefde is het toverwoord voor alle 

mensen in de wereld. 

 

Dat alle oorlogen mogen stoppen. Ze zijn allemaal 

zinloos. En vrede in ieder gezin. 

 

Dat we vrede zoeken en vinden in kleine dagelijkse 

dingen die ons goed doen, bijvoorbeeld de zon 

in de lucht, het geluid van de vogels, de glimlach 

van een medemens en een vriendelijk en be-

moedigend woord voor iedereen. 

 

Catechesegroep 

 

Zaterdag 1 juni - Hemelvaart en Pinksteren:  

Wat is dat eigenlijk? 

De vorige keer hadden we gehoord dat Jezus nog bij de 

apostelen gebleven is. Dan wel, dan niet – maar eigenlijk 

ALTIJD!  

Jezus vertelde de apostelen dat Hij hen nodig had om de 

wereld in te gaan en te vertellen over Hem. Dit vonden 

de apostelen eigenlijk erg eng.  

40 Dagen en nachten is Hij bij de apostelen gebleven en 

toen nam Hij hen mee naar de olijfberg. 

Het was tijd om terug te gaan naar de Vader, zodat de 

derde persoon kon komen. Niet de Vader, niet de Zoon, 

maar de Heilige Geest.  

Jezus zegt dat het tijd is om te gaan, want dan kan Hij de 

Helper sturen. Jezus gaat terug naar de Vader, de onzicht-

bare wereld in (Hemelvaart). 

De apostelen gaan terug naar het zaaltje van het laatste 

avondmaal. Want dat had Jezus hun gevraagd. Hier bid-

den ze, ze blijven in gebed. Na 10 dagen lijkt het alsof er 

een trein langs dendert, de wind lijkt de deur open te 

waaien. Door het gat van deur neemt de wind kleine 

vonkjes mee naar binnen. Boven de hoofden van aposte-

len hangen vlammetjes en deze vlammetjes gaan naar 

hun hart. Hun hart staat in brand. Niet écht maar hun 

HART staat in VUUR en VLAM. Ze kunnen nu niet meer 

anders dan naar buiten gaan en over Jezus vertellen. En 

dit doen ze! (Pinksteren) 

In de bijbel staat dat deze dag 3000 mensen zich hebben 

laten dopen. Dit was het eerste begin van de kerk, met 

Petrus als Paus. Het begin van het VUURtje, dat al 2000 

jaren wordt doorgegeven.    

 

De catechesegroep is 1x per maand op zaterdag van 

18.00 uur tot 18.50 uur.  

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

Alle kinderen vanaf 7 jaar zijn welkom!  

 

Na de zomervakantie gaan we verder op: 

Zaterdag 17 augustus 

Zaterdag 28 september 

Zaterdag 12 oktober 

Zaterdag 16 november 

Zaterdag 21 december 

Beste muzikale artiesten van Hulsberg 

 

 Zoals bekend, vindt op zondag 18 augustus aanstaande 

de jaarlijkse Rochusmarkt plaats, georganiseerd door 

buurtvereniging “Het Goede Doel”.  

Bij die gelegenheid willen wij, net als voorgaande jaren, 

de kerk openstellen. Steeds zoeken wij naar een andere 

invulling van die openstelling. Dit jaar denken wij daar-

bij aan instrumentale en/of vocale artiesten, waar Huls-

berg zo rijk aan is. Een aantal mensen/groepen hebben 

hun medewerking al toegezegd, waar we erg blij mee 

zijn.  
 

Als u ook wilt meedoen, kunt u contact opnemen met 

een van onderstaande personen, of via het emailadres 

van onze parochie info@h-clemens.nl.  
 

Wij willen een programma maken met de optredens 

(per persoon 1 of 2 optredens van ca. 20 minuten) van-

af 12.30 uur, verdeeld over de middag.  
 

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met: 

Peter Dekkers  tel. 045-4051935 

Marjo de Ruijter  tel. 045-4053362 

Léon Bertram  tel. 06-33586052 

Met vriendelijke groet, het kerkbestuur 

mailto:info@h-clemens.nl
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Met rector Frans Schmeits naar Schönstatt 

 

Zondagmorgen 16 juni was het dan eindelijk zo ver. Rector 

Schmeits zou nog eens naar “zijn” Schönstatt gaan, waar 

hij vanwege gezondheidsredenen alle jaren niet meer ge-

weest was. 

Bij de meesten van ons is Schönstatt niet bekend, terwijl 

het maar 175 km van Hulsberg ligt, bij het Duitse Koblenz. 

Schönstatt is een bedevaartplaats, waar Maria vereerd 

wordt. Hier is echter in tegenstelling tot Lourdes, Banneux 

etc. Maria nooit verschenen. 

De Mariaverering komt door pater Jozef Kentenich, die een 

grote Maria vereerder was. 

Hij heeft op 18 oktober 1914, samen met een groep gym-

nasiasten, een “Liefdesverbond” gesloten met Maria, dit 

wordt gezien als het begin van de Schönstatt beweging. 

Meer informatie over Pater Jozef Kentenich en zijn Schön-

stattbeweging kunt u vinden op internet. Als u de Clemens-

Klok digitaal leest, kunt u zo doorklikken naar bijv. https://

www.schoenstatt.de/de/, http://schoenstatt-info.com/

wallfahrt-schoenstatt/deutsch/default.htm, https://

de.wikipedia.org/wiki/Liebesb%C3%BCndnis, etc. 

 

Met in totaal 18 personen zijn we om 8.00 uur vanaf ons 

zusterklooster vertrokken naar het mooie en inspirerende 

Schönstatt. Om 10.30 begon de H. Mis in de Pelgrimskerk, 

waar we niet alleen waren. Vanuit alle windstreken waren 

pelgrims richting Schönstatt getrokken. Tijdens deze H. 

Mis heeft de rector nog geconcelebreerd. 

Na de H. Mis zijn we te voet naar het Urheiligtum getrok-

ken, een klein kapelletje, waar in 1914 alles begonnen is.  

Hier ging de nederlandse Marienschwester Adriane ons 

voor in een kleine overweging. We hebben het welbeken-

de “O reinste der Schepselen” gezongen en daarna heeft 

de rector alle aanwezigen gezegend. Inmiddels staan er 10 

van deze kapelletjes alleen al in Schönstatt, en meer dan 

200 verspreid over de hele wereld.  

Na een kort bezoek gebracht te hebben aan het souvenirs-

winkeltje zijn we naar Haus Sonnenau getrokken, waar 

een heerlijk warm buffet op ons stond te wachten. Nadat 

we de innerlijke mens versterkt hadden, was de rector toe 

aan wat rust. De rest van de groep is toen te voet of met 

de auto naar Berg Schönstatt gegaan. Hier bevinden zich 

ook diverse kloosters en opleidingsinstituten van de Ma-

rienschwestern, de Aanbiddingskerk en het Pater Jozef 

Kentenichhaus. Na eerst e.e.a. bekeken te hebben in het 

pater Jozef Kentenichhaus m.b.t. zijn indrukwekkende 

levensloop, hebben we om 15.00 uur geluisterd naar een 

zeer interessante lezing van Schwester Linda over vrijheid.  

Wat pater Kentenich verstond onder vrijheid, en hoe be-

langrijk deze vrijheid voor hem was tijdens zijn leven. 

Om 16.00 uur werden we door Schwester Adriane ver-

wacht bij de Aanbiddingskerk.  

Hier hadden we eerst een kort moment van bezinning en 

daarna zijn we naar de graftombe van Pater Kentenich 

gegaan in de sacristie van de kerk. Waarom in de sacris-

tie? Omdat pater Kentenich hier op zondag 15 september, 

feest van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten overleden 

is, direct nadat hij hier de H. Mis had opgedragen. Ook 

hier weer een kort moment van bezinning. We hebben 

samen nog een gebed uitgesproken voor zijn Zaligverkla-

ring en hebben ook hier, op verzoek van Schwester Adri-

ane, de zegen gekregen door pater van den Beuken die 

ook bij ons was. Na eerst nog genoten te hebben van de 

typisch Duitse “Kaffee und Kuchen”, zijn we weer moe 

maar voldaan naar huis gegaan, waar we rond 19.15 uur 

bij het zusterklooster aankwamen. 

Voor de organisatie van deze dag zijn we de liefdevolle 

Schönstätter Marienschwestern, m.n. Schw. Adriane, 

Schw. Anja en Schw. Doriett erg dankbaar, alles is vlekke-

loos verlopen. 

Toen we weer vertrokken hebben we gezegd “bis näch-

stes Mal”. 

Dus, als u volgend jaar mee wil gaan naar Schönstatt, hou 

de Clemens-Klok maar in de gaten!!!! 

 

Namens rector Schmeits en  

alle Schönstattgangers, Jeu Ritzen 
 
 

https://www.schoenstatt.de/de/
https://www.schoenstatt.de/de/
http://schoenstatt-info.com/wallfahrt-schoenstatt/deutsch/default.htm
http://schoenstatt-info.com/wallfahrt-schoenstatt/deutsch/default.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebesb%C3%BCndnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Liebesb%C3%BCndnis
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Diensten en misintenties 

 

 

Zaterdag 6 juli: Vooravond  

14e Zondag door het Jaar C. 

14.00 uur: Doopviering Bores Joosten.     

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Els Ackermans-Mommers; jaardienst ouders  

Veldman-van den Bosch; jaardienst ouders  

L. Wolfs-Wolfs.  
 

Zondag 7 juli: 14e Zondag door het Jaar C. 

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

 en na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Elly Wintjens-Debije, broer Paul en 

wederzijdse familie; 4e jaardienst Guus  

Gardeniers. 

12.30 uur: Doopviering Seff Wetzels. 
 

Woensdag 10 juli:  

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. 
 

Zaterdag 13 juli: Vooravond 15e  

Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jaardienst Jozef Bemelmans en  

Caroliene Wouters.  
 

Zondag 14 juli: 15e Zondag door het Jaar C. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Suus van Wersch-Hartgers; jaar-

dienst Maria Meurs-Kerckhoffs en kleindochter 

Merel. 

12.30 uur: Doopviering Mila en Luc Raats. 
 

Woensdag 17 juli:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; ouders 

Rouwet-Limpens (vanwege trouwdag en  

verjaardag vader); ouders Frissen-Haagmans 

en familie; Funs en Paula Limpens-Meex en 

overleden familie; Thei Meijers en Zef van 

den Bosch. 
 

Zaterdag 20 juli: Vooravond  

16e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Voor een fijne, ontspannen vakantie thuis of 

elders. 
 

Zondag 21 juli:  

16e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken. 
 

Woensdag 24 juli:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Anna Beugels (vanwege  

naamfeest);  overledenen familie Van der 

Broeck; ouders Lemmens-Ramaekers;  

Thei Meijers. 
 

Zaterdag 27 juli: Vooravond  

17e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Voor allen die gebukt gaan onder het  

geweld van oorlog en terreur.  
 

Zondag 28 juli:  

17e Zondag door het Jaar C. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gelegenheidskoor. 

Voor de parochie en tot intentie van de  

zieken. 
 

Woensdag 31 juli:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Frans Lemmens; overledenen  

familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
 

Vrijdag 2 augustus: 

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 

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

Bijzondere diensten Panhuys 

Do. 4 juli 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Do. 18 juli 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 27 juli 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door Laudate 

Do. 1 aug 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Parochiekalender  
 

Vr. 5 juli Communie aan de zieken 

Zo. 14 juli t/m 25 augustus Vakantiekoor 

Zo. 18 aug St. Rochusmarkt 

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: 

Op naar een nieuw Pinksteren (Bisschop Smeets) 

+Paus Franciscus bidt voor eenvoud en hulpvaardigheid van 
priesters 

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

Woord van de redactie 
 

En opeens verschijnen ze weer aan de gevels van de 

huizen; de vlaggen met schooltassen en boeken er-

aan. Teken dat er iemand geslaagd is. Het is altijd 

een feestelijk gezicht zo’n vlag. Voor iemand in dat 

gezin is er een periode afgesloten en wacht er een 

nieuwe uitdaging of toekomst.  

We wensen alle geslaagden proficiat en een fijne 

vakantie toe. 

En natuurlijk ook voor iedereen die binnenkort va-

kantie krijgt of die op vakantie gaat een heel fijne 

vakantie. Dat de vakantie je mag brengen waar je 

op hoopt; rust, vrijheid, zon, avontuur, dat lekkere 

boek dat je wilt lezen………… 

Zodat je fris en uitgerust weer aan een nieuw jaar 

kunt beginnen. 

Kinderwoorddiensten  

Za. 24 augustus 

Catechese lessen 

Catechese lessen 

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 17 aug 18.00-18.50uur 

Gebed tot Sint Christoffel, patroon van de reizigers 
 

Heilige Christoffel,  
de gelovigen roepen u aan tegen onweer, pest, besmetting  
en ook om ongelukken te voorkomen op hun reizen. 
Kom ons te hulp in al onze nood en moeilijkheden,  
zowel materiële als geestelijke en morele. 
 

Bescherm ons tegen zware ziekten en besmetting. 
Bescherm ons op al onze verplaatsingen en reizen. 
 

Heilige Christoffel,  
Help met uw voorspraak en steun degenen  
die getroffen zijn door ongelukken onderweg. 
Wees onze beschermer, onze voorspreker  
als we beginnen aan de grote reis  
van de aarde naar de eeuwigheid. 
 

Heilige Christoffel  
We stellen ons vertrouwen in U.  
 

Naar: Laat ons bidden met de heiligen, uitgeverij  
Sint-Bernardus, Brussel, 1999 
N.B: De gedachtenis van de heilige Christoffel is  
in ons bisdom jaarlijks op 24 juli 

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/
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Diverse zomerkampen voor kinderen en tieners 

 

De afdeling Jeugd en Jongeren van het bisdom organi-
seert elk jaar zomerkampen voor kinderen en tieners van 
7 tot 17 jaar. De kampen vinden dit jaar plaats in Weert, 
Wellerlooi, Sittard en Epen. Het thema van alle kampen 
luidt ‘Welkom thuis’. Dit jaar is er een speciale kortingsac-
tie. Iedereen die iemand meeneemt op kamp, die nog 
nooit is mee geweest, krijgt tien euro korting. 

 

Deze zomer staande volgende kampen op de planning:  

Jongenskamp (7 t/m 12 jaar) van 5 t/m 9 augustus in Wel-
lerlooi 

Meisjeskamp (7 t/m 12 jaar) 5 t/m 9 augustus in Weert 

Meidenkamp (12 t/m 17 jaar) van 12 t/m 16 augustus in 
Sittard 

Survivalkamp voor jongens (12 t/m 17 jaar) van 12 t/m 16 
augustus in Epen 

Schatten                                                                                                                                             

Ik heb een emmer                                                                                                                

vol met schatten, 

mooie schatten 

uit de zee. 

Morgen ga ik 

naar mijn oma. 

Dan neem ik 

mijn emmer mee. 

Oma kan niet meer naar ’t strand. 

Daarom geef ik haar wat zand. 

En met mijn schelpen bij haar oren, 

laat ik haar de zee ook horen. 
                                              Mieke van Hooft 

De zin van stilte 

 

Er was eens een eenzame monnik die op een dag 

bezoek kreeg van enkele mensen. 

Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het le-

ven in stilte en meditatie had. 

De monnik, die net met een emmer water haalde 

uit een diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en 

zei: ‘Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?’ 

De mensen tuurden naar het water en zeiden: ‘We 

zien helemaal niets.’ 

Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. 

‘Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?’ 

De mensen keken weer en zeiden opgetogen: ‘We 

kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’ 

‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. 

‘Ik was water aan het putten en daarom was het 

water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie 

jezelf zien. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat 

je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even hier wach-

ten. ‘ 

Enige tijd later zei de monnik weer: ‘Kijk nu nog 

een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’ De be-

zoekers tuurden naar de bron en riepen uit: ‘Nu 

zien we de stenen op de bodem van de bron!’ 

‘Juist,’ beaamde de monnik, ‘als je maar lang ge-

noeg wacht en opgaat in stilte en meditatie, kun je 

de grond van alles aanschouwen.’ 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjSmPmpsvHiAhXFKlAKHU3hC3cQjRx6BAgBEAU&url=http://www.schumulder.nl/theo/Waterputten%20...%20wat%20is%20wat.htm&psig=AOvVaw2NaVCndZsb-qKU8KkK-ixx&ust=1560891023464396
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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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Jubileum-bedevaart  SITTARD-KEVELAER   

op maandag 9 september 

Ieder jaar organiseert de Broederschap Sittard-Kevelaer 

een drukbezochte bedevaart naar de Duitse stad Keve-

laer waar Maria is verschenen. In 2019 viert deze Broe-

derschap een bijzonder jubileum. De eerste bedevaart 

vanuit Sittard naar Kevelaer dateert van 1669. Dit jaar 

herdenkt de Broederschap dus 

dat 350 jaar geleden de eerste 

bedevaart van Sittard naar Keve-

laer trok. Daarmee is deze bede-

vaart niet alleen een van de 

grootste, maar ook een van de 

oudste bedevaarten vanuit Ne-

derland naar deze bekende be-

devaartsplaats. 

Op maandag 9 september is dan de grote bedevaart 

naar Kevelaer. Deze hele dag zal Kardinaal Willem Eijk, 

Aartsbisschop van Utrecht, bij ons zijn om samen met 

ons het jubileum te vieren. Bovendien zal aan elke pel-

grim een speciale 

jubileumspeld 

worden uitgereikt. 

Deze jubileum-

speld wordt alleen 

in dit jubileumjaar 

uitgereikt. Meld u 

daarom op tijd 

aan. 

Aanmelden: Buskaarten zijn tot dinsdag 27 augustus ver-

krijgbaar bij de heer H. Lenssen, Geleenstraat 74, 6155 

ND Puth, tel. (046) 4431247. 

Een buskaart kost € 18,-- per persoon. Bij deelname krijgt 

u de jubileumspeld gratis (zolang de voorraad strekt). 

Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw 

bus. 

Denkt u aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor 

die dag. 

Meer weten? 

Meer informatie? Bel met de heer Frans Tummers: tele-

foon (046) 4520590. 

Die Altböhmischen in uitverkochte Tent Sjteit 

 

Zaterdag 1 juni begon om 9.00 uur de voorverkoop van de 

online en hardcopy kaarten van de Tent Sjteit 2019. Dat 

het snel zou gaan had de organisatie wel verwacht maar 

dat het in dit recordtempo zou gaan had niemand voor 

mogelijk gehouden. Echt waanzinnig, iets waar de fanfare 

St. Clemens natuurlijk alleen maar blij mee kan zijn. 

Doordat de kaarten nu reeds uitverkocht zijn zal op zon-

dagmiddag 4 augustus, na de opening van Hossa am 

Sonntag, de kapel Die Altböhmischen het spits mogen 

afbijten in een bomvolle feesttent. 

Deze 20 personen tellende kapel heeft zijn sporen al ruim-

schoots verdiend. Ze speelde al op diverse grote evene-

menten zoals het oktoberfeest Sittard. Bij de kapel speelt 

ook een echte Hulsbergse muzikant en tevens lid van fan-

fare Sint Clemens. Op trombone is dit niemand minder 

dan Pierre Habets. Die Altböhmischen spelen op zondag 4 

augustus vanaf 15.15 uur. Tot 16.30 uur zullen ze de 

feesttent zeker in oktoberfest stimmung brengen met 

daarbij natuurlijk ook heerlijke Böhmischen klanken. 

Voor de mensen die het in de voorverkoop niet gelukt is 

om een kaart te kopen voor Hossa am Sonntag of de an-

dere dagen is er wellicht nog een mogelijkheid bij één van 

de winacties. Houdt daarom de facebookpagina van De 

Tent Sjteit goed in de gaten de komende weken. Tevens 

gaan er nog kaarten weggegeven worden bij de media-

partners Falcon Radio 94.3 FM en Radio Maas & Mergel-

land 107.2 FM. Houdt dus ook deze zenders goed in de 

gaten. Ze zijn te beluisteren via de ether, de livestream of 

tune-in radio app.  

 

Die Altböhmischen te gast bij Hossa am Sonntag in Arensgen-

hout 

Mededelingen en verenigingsnieuws 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

JUBILEUMCONCERT OP PROJECTBASIS 

 

Gemengd Koor St. Caecilia 1845 Hulsberg viert in 
2020/2021 haar 175-jarig bestaansfeest. 
Op zaterdag 6 juni 2020 is er in de parochiekerk van 
Hulsberg een Jubileumconcert, waarvoor 
we zangers en zangeressen willen uitnodigen om  samen 
met ons dit concert vorm te geven. 
De bekende sopraan Fenna Ograjensek zal aan dit gevari-
eerd concert haar medewerking verlenen. 
 
Heeft u altijd al willen zingen, dan bent u van harte wel-
kom om ons koor te komen versterken. Enige zang- of 
andere muziekervaring zou fijn zijn, maar is niet persé 
nodig. Repetities zullen plaatsvinden vanaf januari 2020. 
Hetzelfde geldt voor onze Jubileummis die op zondag 20 
juni 2021 zal plaats vinden. Heeft u interesse in één of 
beide evenementen of wilt u nadere informatie, neem 
dan contact op met onze secretaris   
José Gijzen-Huijts 
Tel.   : 045-4051619 
Email: secretariaatgkc@gmail.com 
 
Kom gerust eens een kijkje nemen op onze wekelijkse 
repetitie-avond, iedere woensdag van 
20.00 uur – 22.00 uur in zaal Op de Trepkes te Hulsberg. 

Pleintjesconcert 7 juli 

Na een sfeervol en 

geslaagd pleintjescon-

cert in 2018 luidt Kon. 

Fanfare St. Caecilia 

ook dit jaar de zomer 

in met het pleintjes-

concert. Op zondag 7 juli bent u allen van harte welkom 

bij de Hof van Hulsberg om samen met de fanfare te ge-

nieten van een zomerse 

middag! Tijdens het 

pleintjesconcert zullen 

de jeugdleden enkele 

nummers meespelen. 

Het pleintjesconcert 

begint om 14.00 uur. 

Geloven als vakantie-avontuur 

 

Elk jaar op vakantie is er wel een kerk(je) of kathe-

draal waarbij we stil vallen. Soms zelfs meerdere. 

Dan gebeurt er iets waardoor we God ontmoeten, 

zomaar op doorreis of in een toeristisch stadje.  

De lichtval, de rust, even samen stil zijn....  

Kleine details waar we samen naar kijken. Verwon-

dering... hoe door de eeuwen heen God en mensen 

een weg gaan. 

Maar ook onder de indruk van hedendaagse ge-

loofsuitingen die een levende gemeente laten zien.  

We kijken naar bijzonder houtwerk of glas in lood 

ramen en zien bekende Bijbelverhalen verbeeld..  

Vaak steken we een kaarsje aan....  

Zo kunnen kerken onderweg even een plek zijn om 

stil te vallen.  

Heeft u ook zo’n bijzondere herinnering en wilt u 

die met ons delen stuur dan u verhaal of foto naar 

parochieblad@h-clemens.nl  

 

Busreis dinsdag 3 september 
naar Cochem 

 

ZijActief Hulsberg gaat op 3 sep-

tember nog even nagenieten van de zomer met een 

gezellige busreis naar het Moezelstadje Cochem. Er zijn 

nog plaatsen vrij, dus niet-leden zijn ook van harte wel-

kom om mee te gaan. 

Vertrek is op dinsdag 3 september om 08.00u vanaf het 

Europaplein in Hulsberg. 

Vervoer per luxe touringcar   

Koffie en gebak op heenreis 

Rondvaart over de Moezel 

Vrije tijd in Cochem 

Driegangenmenu op de terugreis.  

Rond 21.00u zijn we weer terug in Hulsberg. 

 

Kosten niet-leden € 65,- (leden € 58,25).  

Meld je aan door betaling per bank met vermelding van 

volledige naam, adres en tel. nr.  

Bankrek.: NL 37 RABO 0124 1193 28 t.n.v. ZijActief Huls-

berg.  

 

Namens het bestuur van ZijActief Hulsberg, 

Nieke Pinkaarts 

niekepinkaarts@home.nl 

mailto:secretariaatgkc@gmail.com
mailto:parochieblad@h-clemens.nl
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Nieuwe openingstijden Bibliotheek  

Per 1 augustus 2019 wijzigen onze openingstijden, zie het 

overzicht hieronder. De wijzigingen zijn vet gedrukt.  

Bibliotheek Nuth 

Burg. Beckersstraat 10, 6361 BV  Nuth 

Telefoon: 045 – 524 4000 

@ contact@bibliotheeknuth.nl 

Maandag 14.00 – 17.30 uur 

Dinsdag 14.00 – 17.30 uur 

Woensdag 14.00 – 19.00 uur 

Vrijdag 14.00 – 17.30 uur 

Zaterdag 10.00 – 13.00 uur 

Bibliotheek Hulsberg 

Schoolstraat 17, 6336 AN  Hulsberg 

Telefoon: 045 – 405 3498 

@ hulsberg@bibliotheeknuth.nl 

Maandag 14.00 – 19.00 uur 

Woensdag 11.30 – 14.30 uur 

Donderdag vervalt 

Bibliotheek Schimmert 

St. Remigiusstraat 1a, 6333 CW  Schimmert 

Telefoon: 045 – 404 2056 

@ schimmert@bibliotheeknuth.nl 

Maandag vervalt 

Dinsdag 12.30 – 15.30 uur 

Woensdag  vervalt 
Donderdag 12.30 – 15.30 uur en 17.00 – 19.00 uur 

Combokoor MozaïK 50 jaar 

 

Dit jaar bestaat Combo Koor Mo-

zaiK 50 jaar. Het koor werd in 

1969 opgericht onder de naam 

“Gospelkoor Hulsberg”. Het koor 

bestaat inclusief combo uit onge-

veer 55 leden, afkomstig uit heel 

Zuid-Limburg. 

Dit gouden jubileum willen wij vieren middels een con-

certreeks met als titel “Lief Leven”.  Een reis door het 

leven met alles wat we op ons pad tegenkomen: liefde, 

geluk, verdriet, hoop en plezier.  

Met muziek en dans geven we kleur aan dit thema met 

nummers van o.a. Oletta Adams, de Beatles en Madon-

na. Er wordt een gastoptreden verzorgd door dans-

groep “Sandra Fuchs”. 

De uitvoeringen staan onder regie van Gwen van Gen-

deren, de muzikale leiding is in handen van onze diri-

gent Paul Lemmens. 

De vier concerten vinden op de volgende data en loca-

ties plaats: 

-  Zaterdag 14 september 2019 om 20.00 uur :  

 Borenburg Voerendaal 

- Zaterdag 21 september 2019  om 20.00 uur:  

 Cultuurhuis Heerlen 

- Zaterdag 28 september 2019 om 20.00 uur:  

 Gemeenschapshuis De Lange Berg Hulsberg 

- Zondag 6 oktober om 15.00 uur:  

 matinee in het Asta theater Beek. 

We zijn hard bezig, niet alleen met alle muziekstukken, 

maar ook met het onder de knie krijgen van de choreo-

grafie. Hard werken, maar samen met veel plezier! 

We hebben er alle vertrouwen in dat we in september 

en oktober een mooi en spetterend optreden  kunnen 

presenteren. Een optreden gericht op een muzikaal in-

kijkje in: een “Lief Leven”. 

De entreekaarten voor deze concerten zijn verkrijgbaar: 

Op onze repetitieavond: elke woensdag tussen 19.30 en 

20.00 uur (uitgezonderd de zomervakantie: van 16 juli 

t/m 20 augustus) in de grote zaal van het Gemeen-

schapshuis in Hulsberg. De kaarten kunnen dan alleen 

contant worden betaald. 

Via ons online bestelprogramma vanaf 8 juli en wel met 

behulp van de link op onze website: 

www.combokoormozaik.nl 

De entreekaarten kosten: 

€ 8,- in de voorverkoop (gemeenschapshuis Hulsberg),  

€ 9,- via de website (incl. € 1,- adminstratiekosten) 

€ 10,- aan de kassa van de locaties 
 

We hopen velen van u te kunnen begroeten en u mee te 

nemen op deze reis door ons en uw “Lief Leven”. 

Sponsoractie Combo Koor MozaiK 

Afgelopen zaterdag  22 juni gingen we voor het eerst in 

25 jaar langs de deur om geld op te halen voor het finan-

cieren van onze concerten. De opbrengst was geweldig  

ruim  € 1300, --.  

Lieve mensen van Hulsberg heel erg bedankt. Helaas wa-

ren er heel veel mensen niet thuis of misschien wel in de 

tuin. Hebben we u gemist en zou u alsnog willen sponse-

ren dan is dit ons bankrekeningnummer:  

IBAN nr. NL98 RABO 0124 1957 33 ten name van Combo 

Koor MozaiK, natuurlijk kunt u uw eventuele bijdrage ook 

aan een lid van het koor mee geven. 

mailto:contact@bibliotheeknuth.nl
mailto:hulsberg@bibliotheeknuth.nl
mailto:schimmert@bibliotheeknuth.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 3 aug. t/m  30 aug.)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  16 juli via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  23 juli 

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

