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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 9                          31 aug-27 sept 2019 

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

-  Parochiebedevaart Banneux 1 okt. 

-  75 Jaar bevrijding: goed om bij stil te staan 

-  God is nooit op vakantie 

-  Taizé  (christelijke oecumenische gemeenschap) 

-  Academie Rolduc — Martijn van Helvert 20 sept.  

-  5e Wereld gebedsdag  -  Laudato  Si’ 

Ook jij kunt iemands leven veranderen 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Hierbij wil ik graag een verhaaltje met jullie delen over “Hoe iemand je leven 
kan veranderen”. 
Op een dag liep ik van school naar huis. Ik was net begonnen met mijn middelbare school. Terwijl ik naar huis ging, zag ik 
een jongen uit mijn klas lopen. John, heette hij. Het leek net alsof hij al zijn boeken van school bij zich had. Ik dacht nog: 
“Waarom neemt iemand op vrijdag nu al zijn boeken mee naar huis? Dit moet echt een nerd zijn”. 
Terwijl ik verder liep, zag ik wat kinderen naar hem toe komen. Ze renden op hem af, sloegen zijn boeken uit zijn handen 
en duwden hem. Ze lieten hem struikelen, ik zag de pijn en verdriet in zijn ogen, terwijl hij opkeek. Ik kreeg medelijden 
met hem. Ik snelde naar hem toe, terwijl hij kruipend naar zijn bril aan het zoeken was. Ik vond hem, gaf John zijn bril 
weer terug en zei tegen hem: “Die lui zijn echt erg”. “Hey, dank je”, antwoordde John enthousiast. Hij lachte van oor tot 
oor. Er zat veel dankbaarheid in die lach. Ik vroeg waar hij woonde. Het bleek dat hij vlak bij mij woonde, maar dat hij tot 
voor kort op een andere school had gezeten, vandaar dat we elkaar nog nooit eerder hadden gezien. 
We praatten onderweg met elkaar. Ik droeg wat van zijn boeken, het bleek dat het een toffe gozer was. Ik vroeg of hij de 
volgende dag mee wilde voetballen, dat wilde hij wel. Hoe meer we met elkaar optrokken, des te fijner en beter onze 
band werd.   
In de jaren die volgden werden John en ik de beste vrienden. We zaten in het laatste jaar en we waren al bezig om ons 
voor te bereiden op onze vervolgopleidingen. John ging studeren in het noorden van het land, terwijl ik juist naar het 
zuiden ging. Maar ik wist: We zouden altijd vrienden blijven. John ging studeren voor dokter, ik wilde priester worden. 
De school had John gevraagd om een speech te houden tijdens de diploma-uitreiking. Ik was blij dat ze hem hadden ge-
vraagd en niet mij. Op de dag van de uitreiking zag hij er fantastisch uit. Hij had zichzelf echt gevonden en ontwikkelt 
tijdens deze schoolperiode.  
Ik kon zien dat hij nerveus was voor zijn toespraak. Dus ik gaf hem een klap op zijn rug en zei: ”Het gaat helemaal goed 
komen, jongen.” Hij keek me aan met een dankbare blik en zei lachend: “Dank je”. 
John schraapte zijn keel en begon. “Dit is een moment om mensen te danken voor hun steun in de jaren waarin je het 
moeilijk hebt. Je ouders, broers en zussen, leraren, misschien een mentor of decaan…. Maar vaak gaat het om een 
vriend. Ik ben hier om jullie te vertellen dat een vriend hebben, het beste cadeau is wat er maar bestaat. Ik zal jullie een 
verhaal vertellen”. 
Toen vertelde hij over de eerste keer dat we elkaar ontmoet hadden. Hij was van plan om zelfmoord te gaan plegen op 
de vrijdag dat we elkaar zagen. Hij had al zijn boeken meegenomen, zodat zijn moeder die niet hoefde op te halen. John 
keek naar me en gaf me een lach. “Maar God zij dank ben ik gered. Mijn vriend zorgde dat het niet hoefde te gebeuren.” 
Ik hoorde het geroezemoes door de zaal gaan toen deze knappe, populaire jongeman vertelde van zijn zwakste moment. 
Nog nooit, totdat op dat moment, had ik de diepte van dit gebeuren gezien. Daarom onderschat nooit de kracht van je 
daden. Met een klein gebaar kun je het leven van een ander radicaal veranderen. Ten kwade, of ten goede. 
God brengt ons allemaal in elkaars leven om elkaar te beïnvloeden op een bepaalde manier. Kijk of je God kan zien door 
anderen heen. 

Uit Inspirerend verhaal; 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  

Doopsel 

Op 3 augustus werd Sam Packbier gedoopt. Sam werd 
geboren op 29 mei 2019. Hij is een zoon van Remco 
Packbier en Christel Bertram. Zij wonen samen met 
zusje Lina aan de Dorekuilsweg. 

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

God is nooit op vakantie! 

Zaterdag 17 augustus kwamen we weer bij elkaar.  

En…. Hoe was de vakantie? Wie is er weggeweest? Wat 

heeft iedereen de afgelopen 6 weken gedaan?   

VAKANTIE GEVIERD! Maar wat is dat dan? LEKKER VRIJ! 

Kennen jullie iemand die nooit met vakantie gaat?  

Iemand die er ALTIJD is, WAAR je ook bent!? 

God is altijd bij jou, ook tijdens jouw vakantie! Je kunt 

altijd met Hem praten, gezellig kletsen of Hem iets vra-

gen. Dit noemen we ook wel bidden.  

Samen hebben we een bid-doosje gemaakt. In dit doosje 

mag iedereen alles stoppen. Schrijf het op een briefje en 

samen vragen we God om bij ons (én alles in het doosje) 

te zijn. 

Volgende keer: zaterdag 21 september  
(let op = gewijzigde datum) van 18.00 tot 18.50 uur. 
Voor wie: kinderen tussen de 8 en 11 jaar. 
Vragen?: fayefrijsinger@kpnmail.nl  

5e Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping 
 

“Ons gemeenschappelijk huis.” Zo noemt paus Francis-

cus de aarde in zijn bekende encycliek Laudato Si’. Daar-

in herinnert hij ons er, net als de heilige Franciscus, aan 

dat we respect moeten hebben voor “zuster aarde, die 

ons voedt en leidt en allerlei vruchten voortbrengt.” Dat 

zijn de letterlijke woorden waarmee Sint Franciscus de 

schepping bezingt in zijn beroemde Zonnelied.  
 

Bij gelegenheid van het verschijnen van Laudato Si’ in 

2015 heeft de paus 1 september uitgeroepen tot we-

reldgebedsdag voor het behoud van de schepping. Dit 

jaar vieren we deze dag voor de vijfde keer. Gezien de 

enorme ecologische problemen, is het helaas nog steeds 

nodig om aandacht voor het milieu en de schepping te 

blijven vragen. De aarde is immers “ons gemeenschap-

pelijk huis” en daar hebben we er maar één van. 

Installatie deken Jack Honings 

De installatie van deken Jack Honings vindt plaats op zon-

dag 29 september om 14.00 uur in de dekenale Dionysi-

uskerk in Schinnen.  

Naast deken van het dekenaat Schinnen, waar ook onze 

parochie en ons samenwerkingsverband onder valt, 

wordt hij ook benoemd tot pastoor van de parochies H. 

Dionysius in Schinnen, H. Petrus Canisius in Puth, H. Lam-

bertus in Oirsbeek en H. Jozef in Doenrade. Tegelijkertijd 

wordt pastoor Huub Adema van Schinveld en Merkelbeek 

benoemd tot assistent in de parochies van Schinnen, 

Puth, Oirsbeek en Doenrade. Pastoor Adema wordt daar-

naast ook benoemd tot pastoor van de parochie O.-L.-

Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Amstenrade, H. Lamber-

tus in Bingelrade en H. Gertrudis in Jabeek, terwijl deken 

Honings wordt benoemd tot assistent van de parochies in 

Amstenrade, Bingelrade, Jabeek, Schinveld en Merkel-

beek. 

Het pastoraal team van deze negen parochies wordt ver-

der uitgebreid met kapelaan Ben Gorissen en catechiste 

Désirée van Breugel. Kapelaan Gorissen is al vele jaren 

actief in Schinnen en Puth. Zijn werkterrein wordt nu ver-

breed naar het hele samenwerkingsverband. Mevrouw 

van Breugel was voorheen actief in enkele parochies in 

Maastricht. 

mailto:fayefrijsinger@kpnmail.nl
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75 jaar bevrijding: goed om bij stil te staan 

In september beginnen in Limburg de herdenkingen rond 
‘75 jaar bevrijding’. Het is in september precies driekwart 
eeuw geleden dat er voor de eerste plaatsen in Limburg 
er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Tussen 
nu en komend voorjaar geldt voor steeds meer dorpen 
en steden dat ze 75 jaar geleden bevrijd zijn.  
Ook voor de kerk zijn het bijzondere momenten om bij 
stil te blijven staan. Veel priesters uit die tijd speelden 
een belangrijke rol in het verzet. Een aantal van hen 
heeft de oorlog ook niet overleefd. Het is goed om deze 
maanden stil te staan bij hun inzet voor onze vrijheid. 
Daarnaast zijn er in parochies ook heel wat mensen ge-
weest die – met gevaar voor eigen leven – onderduikers 
hebben opgenomen.  
Voor veel parochies in Noord- en Midden-Limburg staat 
de herinnering aan 75 bevrijding ook gelijk aan de ver-
woesting van hun kerk in de laatste oorlogsdagen. Heel 
wat oude kerken en kerkschatten zijn toen verloren ge-
gaan. Zo heeft elke gemeenschap z’n eigen herinneringen 
aan de wereldoorlog. Het is goed om daar 75 jaar na da-
to bij stil te staan. 
 

Ook in ons dorp heeft deze oorlog 
zijn sporen nagelaten  
Tastbare herinneringen zijn:  
Het oorlogsmonument bij het zus-
terklooster met daarop de namen 
van onze dorpsgenoten die de oor-
log niet overleefd hebben.  
Op het kerkhof rond de kerk staat 
ook nog een oorlogsmonument, van dhr. Gerard Frank 
Smits. 
Ongehuwd. Student rechten. Kornet bereden artillerie. 
Rooms-Katholiek. Lid van het verzet onder de schuil-
naam Frank. Hij weigerde de loyaliteitsverklaring voor 
studenten te ondertekenen. Verder bracht hij voor een 
inlichtingendienst vliegvelden in kaart. Op 12 augustus 
1943 is Smits gearresteerd. Ruim een maand na zijn te-
rechtstelling in Fort de Bilt maakte het Bureau 
Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden bekend 
dat Smits bij een huiszoeking in het bezit was van een 
vuurwapen dat hij op een gegeven ogenblik tegen de 
Duitse bezettende macht gebruiken wilde. Hij is als sabo-
teur ter dood veroordeeld. De veroordeling door een 
Duitse krijgsraad vond plaats op 7 maart 1944 in Utrecht. 
Zijn naam staat op één van de gedenkstenen in Fort de 
Bilt en het oorlogsmonument bij het zusterklooster. Ver-
der wordt hij herdacht op een grafmonument op het 
kerkhof bij onze kerk. Ook de Frank Smitsstraat is naar 
deze verzetsstrijder vernoemd. 
 Hij is 'moedig en vroom voor zijn land gestorven'.  
Als u wel eens in de kerktoren bent geweest, dan heeft u 
gezien, dat onze 3 kerkklokken dateren van na deze oor-
log, d.w.z. dat de oorspronkelijke klokken in de oorlog 
verdwenen zijn. 

Enkele activiteiten m.b.t. 75 jaar bevrijding: 
Wijnandsrade  
Op zaterdag 14 september vindt op de binnenplaats van 
het kasteel een concert plaats georganiseerd door de Kon. 
erkende fanfare St. Caecilia Wíjnandsrade b.g.v. 75 jaar 
bevrijding en 300 jaar kasteel Wijnandsrade. Aan dit con-
cert wordt ook medewerking verleend door een aantal 
koren uit de voormalige gemeente Nuth, waaronder ons 
Gemengd Koor St. Caecilia. Aanvang 19.00 uur. 
Maastricht 
Van 12 t/m 15 september viert Zuid-Limburg dat het 75 
jaar geleden is bevrijd. 
Omdat wij daar dankbaar voor zijn organiseert de Raad 
van Kerken Maastricht zondag 15 september om 10.00 
uur een oecumenische viering in de St. Jan. 
De bij de Raad aangesloten kerken werken daarin samen. 
Het thema van de dienst is “verdraagzaam”. Zonder ver-
draagzaamheid is het lastig om de vrede te bewaren. En 
we zijn nu juist zo blij dat het hier al 75 jaar vrede is en dat 
willen we ook graag zo houden. 
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten in deze dienst 
(Elly de Haan-Verduyn Secr. R.v.K. M’tricht). 

Hulsberg 
Gemengd Koor Crescendo Doenrade, Zangvereniging 
Oranje uit Schinveld en de koninklijke fanfare St. Cae-
cilia uit Puth zullen op vrijdag 4 oktober een speciaal 
bevrijdingsconcert uitvoeren in onze St. Clemenskerk 
in Hulsberg. 
Om de vrede en verbroedering een extra accent te 
geven heeft Crescendo het Lößnitzkoor uit Radebeul 
bij Dresden uitgenodigd om aan het concert deel te 
nemen. 
Onder het motto “Beekdaelen viert de vrijheid”, zul-
len deze vier verenigingen, muziek ten gehore bren-
gen over bevrijding, vrijheid en vrede. 
Het concert begint om 19.00 uur. Crescendo en Oran-
je staan onder leiding van Anton Kropivšek. 
Het belooft een zeer mooi concert te worden met 
beelden van de bevrijding.  
Men heeft onze kerk o.a. uitgekozen vanwege haar 
bijzondere akoestiek.  
Aan dit concert zijn nogal wat kosten verbonden, 
vandaar dat er entree geheven wordt.  
Vrijheid is een groot goed en van ons allemaal, onge-
acht onze achtergrond. Wij mogen alweer 75 jaar 
hiervan genieten en dat is in onze huidige explosieve 
wereldtoestand iets wat we moeten koesteren. Maar 
ook herdenken en vieren met mooie muziek.  
Reserveer dus 4 oktober 2019 in uw agenda. De 
kaartjes kosten € 10,- en van ieder verkocht entree-
bewijs gaat er € 1,- naar onze parochie.  
U kunt o.a. kaartjes bestellen via info@h-clemens.nl 
of 06-53704886. 

mailto:info@h-clemens.nl
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Academie Rolduc  

 

Politiek en religie: een ongelijke tweeling!? 

Sinds het christendom aan het begin van de vierde eeuw 

als godsdienst werd erkend, bestaat er een spanningsveld 

tussen politiek en religie. De eeuwen door hebben we-

reldlijke en geestelijke overheden elkaar geholpen, maar 

ook bevochten. Tijdens de eerste bijeenkomst van de le-

zingenreeks Academie Rolduc in het nieuwe seizoen, op 

vrijdag 20 september, gaat het over de vraag of Kerk en 

Staat nog raakvlakken met elkaar hebben.  
 

Spreker is CDA-politicus Martijn van Helvert uit Sittard. 

Hij is sinds 2014 lid van de Tweede Kamer. Van Helvert 

ziet het als een van zijn taken om in de politiek de sociale 

leer van de katholieke kerk in praktijk te brengen. Hij laat 

zich daarbij met name inspireren door paus Franciscus. Hij 

gaat in zijn lezing in op vragen rond het spanningsveld 

tussen Kerk en Staat. Gelovigen en niet-gelovigen wonen 

in dezelfde staat. Hoe kun je in een pluralistische maat-

schappij aan een gezamenlijke toekomst werken?  
 

Academie Rolduc is een lezingenreeks over onderwerpen 

op het snijvlak van religie en maatschappij.  De lezingen 

worden gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en zijn voor 

iedereen toegankelijk. Deelname kost vijf euro per avond, 

ter plekke te voldoen. De lezing van Martijn van Helvert 

op 20 september begint om 19.00 uur. Aanmelden vooraf 

is gewenst en kan via: academie.rolduc@gmail.com . 

 
 

Collecte Rode Kruis 
 
 

Tijdens de collecteweek van 16 t/m 22 juni 2019 heeft het 

Rode Kruis ook gecollecteerd in Hulsberg. 

We bedanken al de vrijwilligers die voor ons gecollec-

teerd hebben en ook bedanken we alle inwoners voor 

hun gulle giften. Dit jaar is er in Hulsberg € 583,24 opge-

haald, een heel mooi bedrag! 

De opbrengst zal worden besteed aan het vervangen, 

onderhouden en uitbreiden van materialen en hulpmid-

delen. Denk aan vervangen van verouderde AED’s, aan 

uniformen en het onderhouden van de fietsen voor het 

bike-team, zodat we bij inzetten in en rond Valkenburg-

Nuth ons nog beter kunnen verplaatsen en daardoor de 

best mogelijke zorg kunnen bieden. 

 Rode Kruis Valkenburg aan de Geul-Nuth  

Tweede handskinderkleding welkom bij  

Elk Kind Telt Mee 

 

 
 
 
Velen van u zijn al bekend met onze stichting die ge-
huisvest is, Stationsstraat 18 in Nuth. 
Als u de straks de zomerkleding van uw kind(eren) 
weer gaat opbergen en de winterkleding voor de dag 
gaat halen zult u vaak zien dat er weer van alles bij is 
wat te klein geworden is. 
Mocht u er geen bestemming voor hebben, wij kunnen 
ze heel goed gebruiken. Wij hebben in deze zomer 251 
kinderen gekleed uit de omgeving van Nuth, Hulsberg, 
Schimmert, Wijnandsrade, Voerendaal enz. 
Onze kleding komt alleen terecht bij mensen die van 
een uitkering moeten rondkomen. Ze komen bij ons 
terecht via de gemeente of worden doorverwezen via 
maatschappelijk werk. 
U kunt de kinderkleding inleveren op Jhr. v.d. Maesen-
straat 57. 
Wij zijn een particuliere stichting en werken alleen met 
vrijwilligers. 
Alvast heel hartelijk dank. 
Namens stichting Elk Kind Telt Mee 
Jacqueline Pluijmaekers 

Een stille plaats 
 

Te midden van dit leven hier 
vol onrust en gevaar, 

schept U in mij een stille plaats 
en neemt uw intrek daar. 

 
Een heiligdom van diepe rust 

geheel aan U gewijd, 
waar ik heel stil genieten mag 

van uw aanwezigheid. 
 

Een schuilplaats weg van het lawaai 
van heel mijn druk bestaan, 

een plek waar ik in kalme rust 
uw stem weer kan verstaan. 

 
Een kleine plaats, genadig stil 

gereinigd van gebreken, 
waar ik U, Heer, ontmoeten mag 

en stil met U mag spreken. 
 

John Oxenham 

Uit: Gebeden voor drukke mensen, ARK Boeken – Amster-
dam,  2006 

mailto:academie.rolduc@gmail.com
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 31 augustus: Vooravond  

22e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Hub Ritzen; ouders Gijzen-Wolter en overleden 

familieleden.  

Zondag 1 september:  

22e 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 ouders Hub Bosch en Jeanne Heijnens; 

jaardienst Gerda en Sjef Reijnders; echtpaar 

Hofland-Franckort. 

Woensdag 4 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overleden echtgenoten Jules Kengen en Tila Gie-

len en ouders; overledenen familie Van der 

Broeck; ouders Heijnen-Packbiers; Thei Meijers. 

Vrijdag 6 september: 

10.00 uur: Communie aan de zieken door kapelaan Amal. 
 

Zaterdag 7 september: Vooravond  

23e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Zielendienst Els Lemmens-Hofman.  

Zondag 8 september:  

23e Zondag door het Jaar C. 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Jules Ritzen; jaardienst ouders Coenen-

Speetjens, dochter Annie en Frans Bemelmans; 

jaardienst ouders Limpens-Heidendaal en zonen 

Jan en Pierre; 2e jaardienst Frans Roebroek;  

1e jaardienst Philomena van de Weijer-Jaminon,  

6e jaardienst Louis van de Weijer; zielendienst 

Tonny Muijs; ouders Rouvroye-Neven en dochter 

José. 

Woensdag 11 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en Zef  

Kurvers-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders; jaardienst 

Leike Hendriks; overledenen familie Van der 

Broeck; overleden ouders Van Kempen-Claessens 

en familie; Thei Meijers, Lei en Piet Leenders. 
 

Zaterdag 14 september: Vooravond  

24e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans;  

Elly Dormans-Hendriks.  

Zondag 15 september:  

24e Zondag door het Jaar C. 

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

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Lei Koolen; 1e jaardienst Jos Bemel-

mans; ouders Vaessen-Thijssens en zoon Victor;  

1e jaardienst Sjef Mulders. 

Woensdag 18 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Gertie Kengen-Kerckhoffs (vanwege verjaardag); 

jaardienst Jozef Coenen en overleden familie  

Coenen; overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch,  

Rinus en ouders Meijers-Heunen. 
 

Zaterdag 21 september: Vooravond  

25e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jaardienst Els Ackermans-Mommers.  

Zondag 22 september:  

25e Zondag door het Jaar C. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Zangkoor Laudate.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst ouders Kurvers-Vliegen; jaardienst 

Roos Ritzen; jaardienst Paul Souren, tevens t.i.v. 

ouders Rouwette-Souren en overleden familie. 

Woensdag 25 september:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Lei Hendriks, Leike Hendriks en  

overleden familie Hendriks-Wuijtenburg;  

overledenen familie Van der Broeck; Funs en  

Tien Limpens-van Oppen, zonen en schoonzoon; 

Thei Meijers en Zef van den Bosch. 
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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 

Do. 29 aug 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Do. 12 sept 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 14 sept 16.00 uur H. Mis opgeluisterd door  

  Thea Kollee.  Tevens ziekenzalving aan  

  Iedereen die zich heeft aangemeld 

Do. 26 sept 10.15 uur Woord- en Communieviering 

Za. 28 sept 16.00 uur Géén H. Mis 

Parochiekalender  

 
Vr. 6 sept Communie aan de zieken 

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: 

Mgr. De Korte : Cultuurpessimisme 

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

Woord van de redactie 

 
Tijdens de Rochusmarkt 
gaven ruim 250 mensen 
gehoor aan de oproep 
om een kaarsje op te ste-
ken in de kerk. 
Velen vulden ook nog 
een wens in om die ver-
volgens aan de wens-
boom te bevestigen. 
Conclusie, Geloof leeft! 

Kinderwoorddiensten  

De eerstvolgende KiWoDi is op: 

Za. 28 sept. om 19.00 uur 

Thema: De rijke man en de arme Lazarus 

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 21 september 18.00-18.50uur 

Zaterdag 12 oktober 

Zaterdag 16 november 

Zaterdag 21 december 

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/
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St. Rochusmarkt 2019 

De zon kan niet altijd schijnen, de meestal zo zonnige St. 
Rochusmarkt is dit jaar een beetje verregend. Erg jammer 
voor zowel de organisatie, als de standhouders en de be-
zoekers. Het is te hopen, dat de mensen die er waren zich 
toch een beetje geamuseerd hebben. 
Gelukkig was onze kerk open (een binnen activiteit) om te 
schuilen, om even een lichtje aan te steken en een wens, 
berichtje, bedankje, verzoekje, intentie in de wensboom te 
hangen. 
Men kon kijken naar beelden van o.a. de restauratie van 
ons monumentale kerkorgel, en dit alles onder het genot 
van de muzikale klanken van Julie Cosemans, Ed Coenen, 
Pierre Cosemans, Jean Keulen en Jo Brouns. Onze dank 
daarvoor.  
Ook de torenbezoekers waren ondanks het bedompte 
weer erg enthousiast. 
We vertrouwen erop, dat er in 2020 weer een zonnige 
versie komt, van onze traditionele alom bekende  
St. Rochusmarkt!!! 

 

Zomerweekend voor jongeren 

 

In het weekeinde van 13 tot en met 15 september 
organiseert het jongerenplatform van het bisdom een 
Zomerweekend voor jongeren. Thema is deze keer 
‘Up 2 date’. Dit is afgeleid van ‘updaten’. Het is goed 
om jezelf af en toe eens te updaten, te vernieuwen.  
 
Tijdens het Zomerweekend kunnen jongeren even 
stilstaan in de drukte van hun alledaagse dingen en 
tijd vrij te maken om hun geloof een update te geven. 
Er zijn boeiende sprekers, deelnemers kunnen met 
elkaar in gesprek en uiteraard is er ruimte voor gezel-
ligheid en een zomerse barbecue.  
 
Het weekend vindt plaats in het scoutinggebouw in 
Tegelen en is bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 
jaar. Deelname kost 60 euro. Aanmelden kan via 
m.rademaker@bisdom-roermond.nl . 

Drie zonen. 
 

Drie vrouwen waren bezig water te putten uit een 
bron even buiten het dorp. Een oude man stond er 
vlak bij. Hij hoorde hoe de vrouwen aan het op-
scheppen waren over hun zonen. "Mijn zoon is de 
knapste van heel de school" zei de een. "Die van mij 
is kampioen hardlopen. Niemand kan sneller lopen 
dan hij," zei de tweede. De derde vrouw zei niets. 
Haar zoon was niets bijzonders, iedereen wist dat. 
Toen de emmers vol waren liepen ze naar huis en 
de oude man sjokte achter hen aan. Opeens kwa-
men drie jongelui hen tegemoet. "Hé, dat zijn onze 
zonen," zei een van de vrouwen. De eerste was zijn 
spieren aan het losmaken, hij groette en ging hen in 
een drafje voorbij. De tweede zag hen niet eens, zo 
verdiept was hij in eigen gedachten. De derde liep 
naar zijn moeder toe, en nam, zonder wat te zeg-
gen, de zware emmer van haar over. 
"Nou, wat vindt u van onze zonen? vroeg de moe-
der van de kampioen aan de oude man. "Zonen?", 
zei hij, "ik heb er maar één gezien. 

75 jaar  Bevrijding 

Ook voor kinderen van groep een  
t/m acht van basisschool Hulsberg staan de komende 
weken in het teken van Liberation 75 jaar. 
Samen met Marijk Greweldinger van Kunsteducatie 
Het Brede Spoor uit Maastricht zullen de kinderen aan 
de hand van verhalen, muziek en kunst op zoek gaan 
naar de betekenis van wat is vrijheid nu eigenlijk en 
wanneer voel je je vrij? 
De jongste kinderen gaan aan de slag met het thema 
'Vrije vogels’. Voor oudere kinderen draait alles om 
‘Het jampotje’. Het Jampotje dat de soldaten in hun 
plunjezak bij zich hadden en waar hun insignes in wer-
den bewaard, als ze zouden sneuvelen.  
Marijk Greweldinger vond tussen de bezittingen van 
haar vader, zijn jampotje. Dat was voor haar de inspira-
tie om, samen met de mannen van ‘Combo de Wolf', 
een muzikale voorstelling te schrijven: 
Ronald gaat op woensdagmiddag op visite bij zijn opa 
Lewis. 
Als Ronald binnenkomt zit zijn opa zit te bladeren in 
een groot boek. 
Dat is het moment dat opa zijn verhaal aan Ronald 
gaat vertellen. 
Ronald luistert adembenemend naar wat zijn opa mee 
heeft gemaakt bij de aanvang van de bevrijding van 
Zuid-Limburg. 
Uiteindelijk zal de hal van basisschool Hulsberg ver-
sierd zijn met kleurrijke vogeltjes en gevul-
de jampotjes. Samen zullen ons dan realiseren hoe 
kostbaar VRIJHEID is.  
De kinderen vanaf groep 5 zullen ook deelnemen aan 
de Vrijheidsspelen in Mesch op donderdag 12 septem-
ber. 

mailto:m.rademaker@bisdom-roermond.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-
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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De Vreugde van het Evangelie 
 

In 2013 publiceerde paus Franciscus een eerste apostoli-

sche exhortatio, een „brief gericht aan de Kerk“. Deze 

brief draagt de titel „De Vreugde van het Evangelie“. De 

navolgende passage is hieruit ontnomen. 
 

De Kerk is geroepen altijd het open huis van de Vader te 

zijn. Een van de concrete tekenen van dit open zijn, is over-

al kerken met een open deur te hebben. Zodat, als iemand 

een ingeving van de Geest wil volgen en nadert op zoek 

naar God, niet oploopt tegen de kilte van een gesloten 

deur. 

Maar er zijn nog andere deuren die ook niet gesloten mo-

gen worden. Allen kunnen op de een of andere wijze deel-

nemen aan het kerkelijke leven, allen kunnen deel uitma-

ken van de gemeenschap en ook de deuren van de sacra-

menten zouden om welke reden dan ook niet gesloten mo-

gen worden. Dit geldt vooral, wanneer het het sacrament 

betreft dat “de deur” is, het doopsel. Hoewel de eucharis-

tie de volheid van het sacramentele leven is, is zij geen 

prijs voor de volmaakten, maar een royaal geneesmiddel 

en een voedsel voor de zwakken. Deze overtuigingen heb-

ben ook pastorale gevolgen die wij geroepen zijn bezon-

nen en moedig in overweging te nemen. 

Vaak gedragen wij ons als controleurs van de genade en 

niet als helpers. Maar de Kerk is geen douane, zij is het 

vaderhuis waar plaats is voor ieder met zijn zwaar leven. 
 

uit de brief van Paus Franciscus DE VREUGDE VAN HET 

EVANGELIE (EVANGELII GAUDIUM) Rdn. 47 
 

Onze mooie parochiekerk van de H. Clemens uit het jaar 

1820 is dagelijks toegankelijk van ´s morgens tot ´s 

avonds. 

Loop eens binnen om even te vertoeven in de Maria-

kapel.   Wees welkom! 

Taizé 
 

Dit jaar tijdens de zomervakantie hebben we een bezoek 

gebracht aan de christelijke oecumenische kloosterge-

meenschap van Taizé in Bourgondië Frankrijk. 

Al jaren stond een bezoek aan Taizé op mijn wensenlijstje, 

dit jaar hebben we ons reisschema erop afgestemd. U 

vraagt zich waarschijnlijk af waarom ik daar zo graag eens 

langs wilde gaan. 

Nou het antwoord is dat ik zelf wilde ervaren waarom er 

elk jaar tienduizenden jongeren kiezen voor een verblijf 

van een week of langer in Taizé. 

De broedergemeenschap van Taizé is gesticht door Roger 

Schutz in de tweede wereldoorlog. 

Tijdens de oorlog ving hij mensen op die het oorlogsge-

weld probeerden te ontvluchten, voornamelijk joden. Na 

de oorlog ontfermden de broeders zich over krijgsgevan-

genen en weeskinderen.  

Thema’s die centraal staan in de broederorde zijn: naas-

tenliefde, vrede en verzoening. 

Op dit moment telt de gemeenschap ongeveer 100 broe-

ders uit 25 landen. 

De broedergemeenschap leeft slechts van hun werk. Ze 

aanvaarden voor zichzelf geen enkele gift. 

Sommige broeders wonen in achtergebleven gebieden van 

de wereld en willen mensen die het moeilijk hebben terzij-

de staan. 

Tegenwoordig komen steeds meer jongeren naar Taizé en 

de broeders geven bijbelintroducties, gevolgd door stilte 

en uitwisseling in gespreksgroepen. 

Rond het middaguur naderen we Taizé, een klein dorpje in 

een dun bevolkt gebied. Als we ongeveer 5 kilometer van 

Taizé verwijderd zijn zien we allemaal mensen lopen, in 

groepjes of alleen. Jongeren, ouderen, gezinnen met kin-

deren. Ze zijn allemaal op weg naar, wat blijkt, naar het 

middaggebed van 12.20 uur. Dit zijn mensen die buiten 

het terrein verblijven. Op het terrein staan honderden ten-

ten en zijn er gemeenschappelijke slaapgelegenheden. 

Ook de bewoners hiervan, voornamelijk jongeren, trekken 

richting kerk.  

Bij de kerk worden we welkom geheten door de jongeren 

en krijgen een liedbundel. De kerk is een sobere grote 

ruimte, met alleen vooraan en aan de zijkant enkele ban-

ken. De meeste mensen zitten op de grond. Wij zoeken 

een plekje op een bank. 

Er verschijnt een nummer op de display en uit die duizen-

den  kelen klinkt gezang, jong en oud zingt mee. Voor mij 

een kippenvelmoment. De korte Bijbeltekst wordt uitgesp-

roken in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Nederlands. 

Vervolgens weer liederen en stilte. Daarna verlaten de 

broeders de kerk en is de dienst afgelopen. 

Dezelfde stroom mensen verplaatst zich weer om vervol-

gens om 20.30 uur weer naar de kerk te trekken. 

Voor de jongeren zijn er tussendoor  workshops waaraan  

ze deel kunnen nemen en verder draaien ze mee in de  

corvee.  

De puurheid van geloven is in Taizé  tastbaar aanwezig en 

indrukwekkend.  

 

Marjo de Ruijter 
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 Wensen uit de wensboom van de vredesviering 

(De laatste wensen uit de wensboom van de  

vredesviering in september 2018) 

 

- Ik wens dat eenieder zichzelf 

mag zijn zonder een oordeel 

van anderen, want vanuit 

een stukje puurheid ont-

staan de mooiste dingen. 

- Wie vrede wil, zal moeten 

vergeven. Gun een ander het 

leven, ook al staat het je nog zo tegen. Lang le-

ve de vrede. 

- Vrede kortbij zorgt voor vrede veraf. 

Mededelingen en verenigingsnieuws 
 

Du bès van Hölsberg Wiekend 

Op 7 en 8 september vindt het unieke “Du bès van Höls-
berg“ wiekend plaats.  
Maar liefst twee dagen staan in het teken van herinnerin-
gen ophalen, ontmoeten, hapjes en muziek.  
Feestlocatie zal Gemeenschapshuis “De Lange Berg” zijn. 
Op beide dagen zijn foto’s en films van vroeger te zien. 
Ook is er een gezellig 'aetheukske' ingericht met gerech-
ten uit Hulsberg. 
Zaterdag 7 september is de grote feestavond. De enige 
echte 'Du bès van Hölsberg'-band zal deze avond ervoor 
zorgen dat de voetjes van de vloer gaan. Laat u verrassen 
door de muzikanten die allemaal een binding met Huls-
berg hebben! Tussendoor vinden er ook nog diverse op-
tredens 'oet ’t dörp' plaats, van o.a. de Plekbend, de 2 
Neafkes, Lotte Slangen, de Hulsbergse troubadour Jean 
Keulen en de Revue van Hulsberg. 
Op de afterparty zal dj Snake nog tot ca. 2.00 uur tijdloze 
plaatjes draaien. 
De zaal gaat open om 19.30 uur.  
Kaarten zijn à € 5,- in de voorverkoop verkrijgbaar bij Al-
bert Heijn Scheepers. 
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Wees er dus snel 
bij: OP = OP. 

Adv. 

De 4 parochies van Nuth 
op bedevaart naar Banneux Notre-Dame 

“Maagd der Armen” 

Banneux Notre-Dame (een klein plaatsje in de Belgische Arden-
nen) is een bekend bedevaartsoord.  
Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux! Bij 
de Moeder van de Verlosser willen zij het vertrouwen en de 
hoop uitdrukken die zij stellen in Jezus Christus, de Bron van 
alle genade!  
 

Zoals Maria deed voor Mariëtte, zo leidt de Maagd der Armen 
ook vandaag nog elke bedevaarder op zijn en haar levensweg.  
Zij vraagt ons “de handen in het water te steken”, in de Bron 
van het ware leven: Jezus! 
 

Aanmelden: 
Heeft u interesse om deel te nemen aan onze parochie bede-
vaart op dinsdag 1 oktober naar Banneux, dan bent u van harte 
uitgenodigd. 
Geef u snel op, want er zijn slechts 40 plaatsen! 
De kosten bedragen € 25,00 per persoon (inclusief de busreis 
en koffie/thee met vlaai). 
U wordt wel gevraagd een eigen lunchpakket mee te nemen, de 
drank is voorhanden. 
 

Voor aanmelding of informatie kunt u in Hulsberg terecht: 
Op het spreekuur, dinsdag tussen 17:00 en 18:00 uur op de 
pastorie 
Telefonisch, 045-4051273 of 06-53704886 
Via mail, info@h-clemens.nl 

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

 

 

 

 

 

Tour de Boer 
 

Maak kennis met de boeren in Zuid-Limburg tijdens Tour 

de Boer! Vier ondernemers uit Hulsberg, Arensgenhout, 

Aalbeek en Schimmert nodigen je uit om op zaterdag 7 

september een kijkje te komen nemen op hun bedrijf. De 

deelnemers zijn:  

- Familie Lemmens (melkkoeien, akkerbouw en fruitteelt): 

  Groot Haasdal 7, Schimmert.  

- Familie Dezaire (biologische melkgeiten en zorg-  

   boerderij): Ravensboschstraat 59, Arensgenhout.  

- Familie Janssen (fruitteelt): Aalbekerweg 24, Aalbeek.  

- Familie Backbier (akkerbouw): Wissengracht 76, Huls-

berg.   
 

Kom jij ook langs op 7 september? 

Combo Koor MozaiK 

Deze maand is het dan zover. We kunnen uw verwelko-

men bij onze concertreeks ‘Lief Leven” .  

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 in het Gemeenschapshuis in Hulsberg. De kaar-

ten kunnen dan alleen contant worden betaald. 

Via ons online bestelprogramma met behulp van de link 

op onze website: www.combokoormozaik.nl onder de 

knop kaartverkoop. 

Adv.  

Zondag 8 september staat in het teken van de amuse-
tocht. Deze tocht voert langs een aantal Hulsbergse gele-
genheden en vrijwel alle uithoeken van ons mooie dorp en 
omgeving.  
De amusetocht is inmiddels uitverkocht. Aan de amuse-
tocht nemen 150 deelnemers deel. In groepen van ca. 25 
personen wordt vanaf 10.20 uur elk half uur gestart.  
Na de amusetocht is er nog een gezellig samenzijn in het 
gemeenschapshuis, waar iedereen welkom is. 
Verder wordt er dan ook nog een grootse 'Sjlumste Höls-
berger Kwis' gespeeld. 
Vanaf 13.00 uur is Gemeenschapshuis “De Lange Berg” 
voor iedereen geopend, de entree is gratis! 
Een deel van de opbrengst willen we enerzijds besteden 
aan de stichting "Elk Kind Telt Mee", werkzaam in de regio 
Hulsberg en omstreken. Deze stichting zet zich in voor kin-
deren, waarvan de ouders in de bijstand zijn. Deze kin-
deren krijgen van de stichting kleding aangeboden. 
Anderzijds willen we een ander deel van de opbrengst 
spenderen aan de Diaconie groep in de regio Hulsberg en 
omstreken. Deze groep zet zich in voor mensen in financi-
ële nood. Zij doet dit in de vorm van het maandelijks leve-
ren van voedselpakketten voor deze mensen.   
Dus hopelijk mogen we je 7 en/of 8 september welkom 
heten tijdens dit evenement. 
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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 28 sept. - 25 okt.)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  10 september via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  17 september. 

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. 

Dankbetuiging 
 

      Wij danken iedereen voor de overweldigende  

     hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, 

     prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die  

     wij mochten ontvangen na het overlijden van  

     mijn lieve man,  papa  en  trotse  opa 

  

JAN  HAMERS  
       

      De  leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar  

     zoveel  betrokkenheid verzacht het verdriet en 

     vergroot de moed om verder te gaan. 

 

                     Tinie Hamers-Sijben     

                     Mario, Martina, Mette ,Mika 

                         Ivo,  Joa, Isa   

Adv. 
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