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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 8                     3 aug -  30 aug  2019  

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

-  200 Jaar Hulsbergse Passie - start voor 2020 

-  Open Kerk tijdens Rochusmarkt  18  augustus 

-  Optredens/Beamer pres./Torenbezoek.  

-  Miva collecte   24 - 25 augustus 

-  Verslag Sacramentsprocessie 2019 

-  Maria Tenhemelopneming - Kroedwusj 

 

Toekomst gericht? 
 

De meeste mensen denken na over hun toekomst. 
Hoe zal het morgen zijn, of overmorgen? Het is ver-
standig om vooruit te zien en voor zover dat mogelijk 
is, maatregelen te treffen. Het is echter dwaas te den-
ken dat je de toekomst in eigen hand hebt of dat je 
deze zeker kunt stellen. 
Wie vasthoudt aan wat hij heeft, loopt het gevaar om 
uiteindelijk met lege handen te staan. 
Een klein sprekend voorbeeld: ‘Op het strand speel-
den twee kinderen in het zand. 
Ze waren druk in de weer met emmertjes, schepjes 
en vormpjes toen hun vader op hen toe liep met twee 
ijsjes. Je zag hun ogen begerig stralen! De kinderen 
keken naar hun handjes waarin de pasgemaakte 

zandtaartjes lagen. Hoe konden ze de ijsjes aanpakken? De jongste 
liet pardoes alles vallen, liep naar haar vader toe en pakte het ijsje. De 
oudste van het tweetal kon maar met moeite los laten. Na enige tijd 
zette hij heel voorzichtig zijn taartjes op het strand. Pas toen zijn vader 
zei dat het ijsje smolt en al voor meer dan de helft in het zand lag, 
kwam hij langzaam overeind om het restant aan te pakken’. 
Wil je het ijsje graag hebben, dan zul je de zandtaartjes moeten losla-
ten. Het kleine meisje wist dit direct. Telkens opnieuw moeten mensen 
een keuze maken: houd ik mij vast aan het oude of maak ik ruimte 
voor iets nieuws? Wie vasthoudt wat hij heeft, loopt het gevaar om uit-
eindelijk met lege handen te staan. Want zoals de zee alle kastelen 
die gebouwd en alle taartjes die gevormd zijn met zich meeneemt in 
haar eindeloze gang van eb en vloed, zo worden ook in ons leven re-
gelmatig dingen meegenomen en staan we met lege handen.  
De vader en de kinderen staan in het verhaal natuurlijk voor God en 
de mens. God die altijd klaar staat om de mens het beste te geven. 
Durven we ons geheel aan God toe te vertrouwen in voor en tegen-
spoed en alles los te laten? Al het aardse is vergankelijk, maar het 
goddelijke is van alle tijd en eeuwigheid.  

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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Parochieberichten  

Doopsel 

Op 6 juli werd Boris Joosten gedoopt. Boris werd gebo-
ren op 3 juni 2019. Hij is een zoon van Stefan en Emmy 
Joosten-Keulen. Zij wonen in de Jhr. v/d Maesenstraat. 

Op 7 juli werd Seff Wetzels gedoopt. Seff werd gebo-
ren op 8 juli 2018. Hij is een zoon van Tom en Claire 
Wetzels-Kusters. Zij wonen samen met zusje Iza (6 
jaar) broertje Wess (4 jaar) in de Jonkheer vd Maesen-
straat 34. 

Op 14 juli werden Mila en Luc Raats gedoopt. Mila 
werd geboren op 14 januari 2015, Luc werd geboren 
op 6 mei 2019. Zij zijn kinderen van Raymond en Moni-
que Raats-Lemans. Zij wonen in de Schoolstraat. 

Dat de doop hun tot steun mag zijn op hun verdere 
levensweg. 

Maria Tenhemelopneming 

Op 15 augustus vieren we in de Kerk het hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming. Dit is het belangrijkste Maria-
feest van het jaar en één van de oudste Mariafeesten. Het 
wordt als sinds de derde eeuw gevierd.  

Op deze dag vieren we dat Maria met ziel en lichaam in de 
hemel is opgenomen. In sommige landen spreekt men 
over de ‘ontslaping van Maria’. Anders gezegd: we vieren 
dat Maria als het ware wakker wordt in de hemel. Met 
Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 da-
gen waarin ook andere Mariafeesten worden gevierd: Ma-
ria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 septem-
ber), de heilige Naam van Maria (12 september) en O.-L.-
Vrouw van Smarten (15 september). 

In de tiende eeuw ontstond een vaste gewoonte om op 15 
augustus een boeket van zeven (met de hand geplukte) 
kruiden en bloemen te zegenen. In Limburg de ‘kroedwis’ 
of ‘kroedwusj’ genoemd. Op vele plaatsen bestaat deze 
traditie nog steeds en worden de boeketten op of rond 
deze dag gezegend. De ‘kroedwusj’ krijgt een plaats in 
huis en vaak ook in de stal bij de dieren. Bij noodweer 
wordt een beetje van de kruidenbos op de kachel ver-
brand. 

 

Overleden 

Op 13 juli is op 84-jarige leeftijd in Heerlen overleden 

Pierre Claessens. Pierre woonde voorheen in Arensgen-

hout. De uitvaart van-

uit onze kerk heeft op 

20 juli plaatsgevon-

den, waarna begrafe-

nis op het kerkhof aan 

de Wissengrachtweg. 

De zeswekendienst is 

op zaterdag 24 augus-

tus om 19.00 uur. 
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 Wensen uit de wensboom van de vredesviering 

 

 

Dat voordat er oorlog komt tussen arm 

en rijk, de vruchten der aarde be-

ter verdeeld worden; dat voordat 

gebieden op aarde onbewoonbaar 

worden, we de vervuiling onder 

controle krijgen en het milieu minder belasten.  

Houd van jezelf, sta positief in het leven. Deel dit met 

anderen en geef dat door. Begin bij jezelf, een groet 

met een glimlach zal de ander positief raken en 

doorgeven. 

Vrede voor iedereen. 

Open Kerk tijdens de St. Rochusmarkt 

18 augustus 

 

Zoals bekend wordt ook dit jaar, tijdens de St. Rochus-

markt, onze kerk weer opengesteld voor de marktbezoe-

kers. 

 

Allereerst zijn er de inmiddels traditionele 

Torenbezoeken 

Een unieke mogelijkheid om Hulsberg en omstreken van 

bovenuit de toren te bekijken. 

 

Spelregels en afspraken: 
 

- Starten vanaf 12.30 u na de H. Mis. 
 

- Elk halfuur start er een rondleiding die ongeveer 

 45 minuten duurt. 
 

- Inschrijven bij de ingang van de kerk of van   

 te voren per email bij info@h-clemens.nl.  
 

- Kinderen onder de 14 jaar alleen onder  

 Begeleiding. 
 

- Groepen van maximaal 8 personen  
 

- Stevige schoenen, geen slippers of hakken. 
 

- Geen rugzakken of andere belemmeringen,  

 sommige doorgangen zijn wat krapper. 
 

- Geen hoogtevrees, we gaan via o.a. ladders van 

 ruim 4 meter omhoog. 
 

- Kleding kan wat stoffig worden. 
 

- Na afloop vrije gave ten behoeve van het  

 onderhoud  van de kerk. 
 

- Deelname is op eigen risico. 

 

Verder is er een beamerpresentatie in de kerk van 

Processies, restauratie kerk, restauratie orgel etc. 

 

En Last but not Least 

Diverse vocale optredens van Hulsbergse artiesten 
 

Julie Cosemans 12.30 uur 

Willem Claessens 13.00 uur 

Pierre Cosemans 13,30 uur 

Jean Keulen  14.00 uur 

Jo Brouns  14.30 uur 

Julie Cosemans 15.00 uur 
 

Iedereen is van harte welkom. 

200 Jaar Hulsbergse Passie 

Onder deze titel vieren we dat in 2020 onze paro-

chiekerk 200 jaar bestaat. 

Reden voor een groot dorpsfeest! 

Voel jij een enorme passie voor iets en wil jij ande-

ren die ook laten ervaren? 

Meld je dan aan voor onze Passiefair. 

Op zondag 21 juni 2020 wordt ieder individu/ vereni-

ging/ ondernemer uit Hulsberg uitgenodigd om zijn / 

haar passie (hobby, werk, sport, muziek, etc.) te de-

len met elkaar. 

Dus heb jij een bevlogen idee of talent schrijf je in. 

Misschien wil je meedoen, maar weet nog niet hoe 

of wat mail voor info en/of inschrijving naar  

hulsbergsepassie@hotmail.com 

of bel naar Peter Dekkers 045-4051935 of  

Marjo de Ruijter  045-4053362 
 

Themagroep St. Clemens 
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Miva collecte 24 en 25 augustus 2019. 

 

Mobiele gezondheidszorg en vaccinaties dankzij vervoer. 

In Kameroen is er voor de allerarmste geen gezondheids-

zorg. Pionier Ecide is veldwerker en gaat 2x per week met 

de Miva auto naar de allerarmsten voor vaccinaties. Ze 

bezoekt dan ook andere families, en bij mensen die geo-

pereerd zijn controleert zij de wond. Er zijn 126 gezinnen 

afhankelijk van haar hulp. Zonder auto geen hulp aan de 

allerarmsten. 

In dit gebied zouden eigenlijk 2 auto’s ter beschikking 

moeten zijn. 

Een aangepaste bus maakt fysiotherapie en onderwijs 

toegankelijk. Er zijn echter zoveel kinderen die fysio nodig 

hebben dat er nog een aangepaste bus bij mag komen. 

In Zimbabwe komt het vaak voor dat kinderen met een 

handicap niet naar school kunnen, zeker de kinderen van 

kwetsbare families. 

Het zou fijn zijn als er een busje kwam om deze kwetsba-

re jongeren naar school te brengen. 

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de honderden 

missionaire werkers die graag in aanmerking zouden ko-

men voor vervoer naar de afgelegen gebieden. 

Wij houden voor dit goede doel een kerkdeurcollecte in 

bovengenoemd weekend. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hieraan deel te 

nemen dan kunt u uw gave overmaken op 

NL 42 INGB 0000 002950  t.n.v. Miva 

 

Werkgroep Humisa  

Zus Weijers-Schlembach 

2e jaardienst 
 

Jouw onvoorwaardelijke Liefde 

blijven wij voelen elke dag weer 

 

De tweede jaardienst  

voor onze lieve mam-oma  

Zus Weijers-Schlembach  

zal worden gehouden op  

zaterdag 17 augustus 19.00uur  

in de H. Clemenskerk te Hulsberg 

 

Kinderen en kleinkinderen, 

John en Chantalle : Jaimy en Chris, Joany en Leroy; 

Jolanda en Vincent: Macy en Eloy, Clint, Gwen, Trevor 

Adv. 
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Diensten en misintenties 

 

 

Zaterdag 3 augustus: Vooravond  

18e Zondag door het Jaar C. 

14.00 Doopviering Sam Packbier. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Zeswekendienst Els Lemmens-Hofman; Frans Roe-

broek; 1e  jaardienst Lies Loijens.  
 

Zondag 4 augustus:  

18e Zondag door het Jaar C. 

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

 en na de mis koffie drinken in de kerk.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

ouders Ritzen-Collaris en ouders Brouns-

Hoeppener; Elly en Zef Ritzen-Neven; zesweken-

dienst Tonny Muijs. 
 

Woensdag 7 augustus:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila Gie-

len en ouders; overledenen familie Van der 

Broeck; Thei Meijers, ouders Veldman-van den 

Bosch, Rinus en ouders Meijers Heunen. 
 

Zaterdag 10 augustus: Vooravond  

19e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Voor de wil elkaar te helpen en tot zegen te zijn.  
 

Zondag 11 augustus:  

19e Zondag door het Jaar C. 

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

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst echtgenoten Jules Kengen en Tila Gie-

len; ouders Starmans-Collaris; zeswekendienst Jan 

Hamers; ouders Hamers-Gilissen en ouders Sijben-

Lemmens; zeswekendienst Miets Ruijters-Marell. 
 

Woensdag 14 augustus:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Anna Beugels (vanwege verjaardag); overledenen 

familie Van der Broeck; zielendienst Frans en Finy 

Crombag-Kurvers; Thei Meijers. 
 

 

Zaterdag 17 augustus: Vooravond  

20e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang en  

 ‘Kroedwösj’ zegening. 

Guus Huntjens en Philomena Huntjens-

Lemmerling; 2e jaardienst Zus Weijers-

Schlembach.  

 

Zondag 18 augustus:  

20e Zondag door het Jaar C. 

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

 en ‘Kroedwösj’ zegening.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

ouders van het echtpaar Huntjens-Lemmerling; 

echtpaar Hofland-Franckort; ouders Schneiders-

Meijs; Pierre Schneiders. 

 

Woensdag 21 augustus:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers. 

 

Zaterdag 24 augustus: Vooravond  

21e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Zeswekendienst Pierre Claessens.  

 

Zondag 25 augustus:  

21e Zondag door het Jaar C. 

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

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Urlings-Vrencken; jaardienst 

Alex Schiffelers. 

 

Woensdag 28 augustus:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Wiel  

Limpens en overleden familie; Thei Meijers,  

ouders Veldman-van den Bosch, Rinus en  

ouders Meijers Heunen. 
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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 

atelier creatuurtje 

 

beelden in brons en keramiek 

en nog veel meer…………… 

Atelier Creatuurtje, gelegen Voorsterstraat 90b 6361 
EW Nuth, zet op zondag 8 en 15 september gastvrij 
haar deur open. 

Op 8 september, tijdens de straatmarkt Tervoorst, 
exposeren cursisten hun werk en kunt u zien en ho-
ren wat er zoal gemaakt wordt tijdens de lessen in 
het atelier. Er wordt door hen ook werk verkocht. 

Op 15 september, tijdens de Open Monumentendag, 
is het atelier ook open. Het thema van de Open Mo-
numentendag is “Plekken van Plezier”. En deze om-
schrijving past zeker bij het atelier, waar jong en oud 
al vele jaren plezier beleven in creatief bezig zijn. 
Aanwezige cursisten tonen dan diverse technieken en 
kunt u zelf ook materiaal uit proberen! 

Tijdens beide dagen is ook eigen werk te zien en te 
koop. 

Graag tot ziens op een van beide dagen, ook namens 
mijn cursisten. 

Myriam Deurenberg 

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 

Do. 1 aug 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 10 aug 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door  

  de Bongerdsingers 

Do. 15 aug 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 17 aug 16.00 uur H. Mis met zegening Kroetwusj 

Do. 29 aug 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Parochiekalender  

 
Vr. 2 aug 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: 

Column bisschop: Word geen slaaf van je zorgen 
 

"Word geen slaaf van je zorgen." Dat is de boodschap die 

bisschop Harrie Smeets aan de lezer wil meegeven in zijn 

zomercolumn. Ga naar dit artikel via de link: 

Zie bijv. http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-

bijdrages/ 

Hier kan ook gekeken worden naar andere interessante arti-

kelen.  

Woord van de redactie 
 

De kerk is de ziel van ons dorp, als je Hulsberg 

binnenrijdt is dat voor iedereen het herkennings-

punt.  In 2020 bestaat onze parochiekerk 200 jaar. 

Reden voor een dorpsfeest georganiseerd door en 

voor alle Hulsbergers. 

Doe mee met  200 jaar Hulsbergse Passie!!! 

Kinderwoorddiensten  

Za. 24 augustus 

Catechese lessen 

Wie: Kinderen tussen de 8 en 11 met Faye Frijsinger. 

Wat: Samenkomen, samen zijn, verhalen vertellen, erva-

ringen delen, over en met Hem.  

Waar: In de bij-sacristie van onze kerk. 

Wanneer volgende keer:   

Zaterdag 17 aug 18.00-18.50uur 

mailto:info@h-clemens.nl
http://www.bisdom-roermond.nl/Word-geen-slaaf-van-je-zorgen
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/
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Schoolreis 
 

Een hele school trok eens op reis.  

Het zou een lange reis worden. 

Op de eerste dag na de zomervakantie stonden alle kin-

deren klaar. Het zag er kleurrijk uit: een nieuwe boekentas, 

frisgewassen kleren, glimmende schoenen, een goedgevul-

de pennenzak en vele zonnige gezichten. 

Tien maanden zou de reis duren en begin juli zouden ze 

weer aankomen. 

Vier treinen stonden ongeduldig te wachten: voor elke 

twee groepen één. In de eerste trein stapten de kleinsten 

van groep een en twee in. Vooraan stond hun machinist. 

De kinderen van drie en vier namen de tweede trein, be-

stuurd door hun machinist. De derde trein is gereserveerd 

voor de kinderen van  groep vijf en zes. De grootsten, die 

van groep zeven en acht hadden plaatsgenomen in de laat-

ste trein. Hun machinist had de motoren reeds aangezet. 

Iedereen was ingestapt. De deuren klapten dicht! 

Daar ging de trein! De kinderen hingen door het raam en 

wuifden naar de ouders. 

Samen, de machinisten en de kinderen, zouden ze trachten 

er een prachtige reis van te maken… Zou het hen lukken ? 

De kinderen hadden hun koffers volgeladen: 

groep 1 en 2: koffers vol nieuwsgierigheid (+ knuffeltje)  

groep 3: koffers vol goede moed (+pennenzak) 

groep 4 : koffers vol vriendelijkheid (+agenda) 

groep 5 : koffers vol eerlijkheid en inzet (+leesboek) 

groep 6 : koffers vol behulpzaamheid (+schriften) 

groep 7 : koffers vol verdraagzaamheid (+ Engels boek) 

groep 8 : koffers vol dankbaarheid (+brooddoos) 

Het was een hele-

boel. Teveel om 

op te noemen. 

Alles voor onder-

weg. 

Zou het hen luk-

ken ? Wie zou de 

spoorbomen tijdig 

neerlaten? Wie 

zou het licht op 

groen zetten? 

Wie? 

In de verte ver-

dwenen de trei-

nen voor een  

lange reis. 

Het waren nog 

slechts een paar 

kleine stipjes.  

Tien maanden 

lang tot begin juli. 

Flessenpost 
 

 “Als ik een zaakje mocht beginnen, 

dan vulde ik hem met lege flessen. Van die lange, gro-

te, met een half vergane kurk in de opening geperst. 

Verkopen zal ik de flessen overigens niet, men kan ze 

echter wel huren. En dan moet men ze mee nemen, 

naar de andere kant van de Atlantische Oceaan bij-

voorbeeld. Vervolgens moet men hen vullen, met wat 

men maar wil of vinden kan. Daarna moet men terug 

komen, terug naar huis. 

En als men dan eenmaal 

daar is waar alles weer 

vertrouwd voelt, moet 

men ze legen, schoon-

branden en zorgen dat 

er niets meer te vinden 

is van de overkant van 

de oceaan. Men levert 

ze vervolgens weer bij 

mij in en ik zal ze bewa-

ren. En als men mij dan 

vraagt: “Wat is het 

nut?”, dan zal ik zeggen: 

“Is het niet mooi? Niet 

veranderd, maar wij we-

ten zoveel meer. ”  

Laura 
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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-
meren over de mogelijkheden.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw  
Monique Hameleers 06-23828337 en / of 
m.hameleers@delphinium-zorg.nl 

      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 „naar de Wissengracht“ 

Onze jaarlijkse Sacramentspro-

cessie vond plaats op 30 juni 

j.l. bij stralende zonneschijn. 

De weersverwachtingen lieten 

al lang van te voren zien, dat 

we niet bang hoefden te zijn 

voor regen of gure wind, die 

de plechtigheid zou verstoren. 

Toch liepen de temperaturen 

zo hoog op, dat het Processie-

comité  in goed overleg met 

het Kerkbestuur en zuster Anita van den Broek daags 

tevoren  besloot om de plan-

ning aan te passen. 

Met velen trokken we op die 

zondag ochtend naar de Ma-

ria-kapel in de Wissengracht. 

De buurtvereniging aldaar 

had met veel bewoners een 

rijk versierde loper van 500 

meter lengte en een mooi 

versierde kapel voorbereid.  
 

Aansluitend vervolgden we 

onze weg naar het tweede 

rustaltaar, geplaatst in de kloostertuin van klooster Regi-

na Pacis aan de Schoolstraat. Tussendoor namen de 

deelnemers, jong en oud, met veel inspanning een „Col 

van de eerste categorie“ in de Cremersdelweg. Gelukkig 

was er op meerdere plaatsen op de route door verdere 

vrijwilligers gezorgd voor een bekertje water als verfris-

sing. Tenslotte keerden we terug naar de parochiekerk 

om daar Eucharistie te vieren en de grootse slotmanifes-

tatie te beleven. Als ieder jaar had ook de buurtvereni-

ging Het Goede Doel de rijk versierde loper weer uitge-

legd. 

De hele gebeurtenis werd omlijst door het kamerschie-

ten, de mooie muziek van de fanfares, de koren en de 

jongste kinderen (!), de feestelijke versiering van de aan-

geklede jeugdigen, aandachtige mensen langs de route 

van de processie en de inspirerende pastorale woorden 

door kapelaan Amal als de dienstdoende priester.  

Na afloop was er nog het inmiddels traditionele gezellige 

samenzijn vóór onze 199 jaren oude parochiekerk. 

Terwijl we dit jaar achterwege hebben gelaten wat niet 

mogelijk was, hebben we samen alles gedaan wat we wel 

konden: als parochianen ieder ons steentje bijgedragen 

om deze gebeurtenis weer te maken tot één van de 

mooiste momenten in ons kerkelijke jaar. Op deze manier 

geven we hier in Hulsberg de wens om samen-kerk-te-zijn 

vorm.  

Het processiecomité wil daarom iedereen, ook namens 

ons Kerkbestuur van harte bedanken, die hierbij betrok-

ken was.  
 

het Processiecomité 
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Een kleine fotoreportage van de processie 2019 

Op de site  www.h-clemens.nl  is de Clemens-Klok (en dus ook deze foto’s) in kleur te zien  

Boekbespreking 

Deze keer wil ik u kennis laten maken met het boek Op zoek naar de hemel, geschreven door Hans Peter Roel. 

De hoofdpersoon uit dit boek is Eva van Berkel, zij maakt een spirituele reis door drie landen. 

Eva van Berkel is nog maar zeven jaar oud als haar vader komt te overlijden. Op zijn sterfbed belooft hij in de hemel op 

Eva te wachten. Deze belofte is de reden voor haar zoektocht. Eva gaat op reis om de hemel 

op aarde te ontdekken. 

Als eerste reist ze af naar het Verre Oosten, hier leert ze mediteren en krijgt ze inzicht in 

oude wijsheden. 

Terug in Nederland merkt Eva dat ze haar innerlijke rust nog steeds niet heeft gevonden en 

gaat ze al snel weer op pad om “de Camino” te gaan doen. Tijdens de pelgrimage naar Santi-

ago de Compostella leert ze te reizen met een zo leeg mogelijk rugzakje. Ook deze reis be-

vredigt uiteindelijk haar honger naar kennis niet. Pas als ze in het bezit komt van een aan-

grijpend dagboek ontdekt Eva het geheim van een gelukkig leven. 

Een bijzonder boek met de wijze les dat de reis naar binnen de mooiste reis is die je kunt 

maken! 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment hebben we vakantie maar vanaf 20 augus-

tus, als onze repetities weer beginnen, wordt het span-

nend. Onze concertreeks ‘Lief Leven” komt dan steeds 

dichterbij. Dat wordt nog even hard werken om alle punt-

jes op de i te zetten. 

Bij deze even een up date wat betreft deze concerten. 

Met muziek, dans, beeld en tekst  geven we kleur aan het 

thema ‘Lief Leven’ met nummers zoals o.a. Like a prayer,  

Window of hope, I’ve got the music in me………... 

Er wordt een gastoptreden verzorgd door dansgroep 

“Sandra Fuchs”. 

De uitvoeringen staan onder regie van Gwen van Gende-

ren, de muzikale leiding is in handen van onze dirigent Paul 

Lemmens. 

De vier concerten vinden op de volgende data en locaties 

plaats: 

- Zaterdag 14 sept. 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 

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 het Gemeenschapshuis in Hulsberg. De 

kaarten kunnen dan alleen contant worden betaald. 

Via ons online bestelprogramma vanaf 1 juli en wel met 

behulp van de link op onze website: 

www.combokoormozaik.nl onder de knop kaartverkoop. 

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”. 

 

 

“Kom“  

 

naar Gemeenschapshuis “De Lange Berg” Hulsberg. 

Afgelopen donderdag 27 juni jl. is er gestart met de ont-

wikkeling van een aantal activiteiten voor iedereen die 

het gezellig vindt om elkaar te treffen en om met elkaar 

wat te praten en mogelijk iets te doen. 

De eerste activiteit heette: “Kom op de Soep”. 

Vanaf 11.00 tot 14.00 was iedereen welkom voor een 

lekkere kop (zelfgemaakte groentesoep) en een praatje. 

De opkomst was verrassend, ongeveer 20 mensen waren 

deze eerste keer aanwezig. 

Alle aanwezigen werden gevraagd wat ze leuk zouden 

vinden om te doen of waar ze behoefte aan hadden. 

Er kwamen heel veel leuke suggesties naar voren, waar-

van we er een aantal in de komende tijd gaan realiseren. 

Hierbij laten we alvast de nieuwe activiteit zien: 

Donderdag 22 augustus – “Kom naar de Film”  

van 14.00 tot 16.00.u.  

Een film over het mooie “Gerendal”, de koffie en thee 

staan klaar, en er is ook wat lekkers voor erbij. 

Volgende data om alvast te noteren:  

Donderdag 26 september – Kom Spelen. 

Ouderwetse gezelschapsspelen om samen te doen, net 

als…… 

Kom ook: Donderdag 24 oktober/ Donderdag 28 novem-

ber/ Donderdag 12 december/ Donderdag 23 januari. 

De tijden zijn steeds hetzelfde: van 14.00 tot 16.00 uur. 

De activiteiten van de andere data maken we nog be-

kend. 

Vond u het gezellig, kom dan naar de volgende activiteit, 

en nog beter ……. Vertel het verder of neem iemand mee. 

Graag tot ziens, maar vooral: “Kom ….”. 
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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 31-aug 27-sep )  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  13 aug via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  20 aug  

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. 

 

Adv. 

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

