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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 10                          28 sept-25 okt 2019 

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

-  Catechese les  -  Een jas met honderd kleuren 

-  Opgave voor 1e H.Communie / H. vormsel 2020 

-  Kinder -, Wereld Missiedag   

-  Panhuys laatste woord- en comm.viering 10 okt. 

-  Niet alles is zwart wit - Bisschop H. Smeets 

-  Verslag Lourdes trip  

 Niet alleen woorden, ook daden 

Soms wordt er in je leven een uiterste inspanning van je gevraagd om een bepaald doel te bereiken.  
Je kunt het gevoel hebben dat je alle zeilen moet bijzetten om het gewenste resultaat te behalen. Vaak heb je 
dan achteraf de ervaring dat het je ook veel voldoening geeft als de prestatie eenmaal geleverd is en dat is 
weer een aardige opsteker voor het belangrijke gevoel van zelfvertrouwen.  
Ook als het over geloven gaat, kan er een behoorlijke inspanning van een mens gevraagd worden! Jezus zelf 
spoort ons aan om echt alles te doen wat we kunnen. ‘Doe alle moeite’, zegt Jezus, ‘om door de smalle deur 
naar binnen te gaan.’ Doe moeite om je doel te bereiken, want het gaat niet vanzelf.  
Hij wijst erop dat allen die Hem volgen niet de denkfout moeten maken dat zij wel goed zitten, dat hun niets 
meer kan overkomen.  
Wie zich niets gelegen laat liggen aan recht en gerechtigheid, wie willens en wetens voorbij leeft aan de nood 
van een ander, ook al is zo iemand een volgeling van Jezus, ook al staat zo iemand te boek als een deugdzaam 
christen, zo iemand kan nog niet gemakkelijk achterover leunen of er gerust op zijn. 
Dit zou een conclusie kunnen zijn als we Jezus’ woorden op waarde weten te schatten: in het koninkrijk van 
God word je aangesproken en beoordeeld niet zozeer op je goede bedoelingen of je plechtige voornemens, 
maar op je handelen. Of zoals Jacobus het schrijft in zijn brief: “Een geloof zonder daden is nutteloos”.  
Zo moeten dan beiden hand in hand gaan, zodat men ook uit onze daden kan zien dat en wat we geloven. 
 

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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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      

Overleden 

Op 29 augustus is op 89-jarige leeftijd in het Panhuys overle-
den Nolly Vliegen-Verhagen. Zij woonde 
voorheen in de Ravensboschstraat. De 
uitvaart vanuit onze parochiekerk heeft 
op 6 september plaatsgevonden, waarna 
begrafenis op de begraafplaats aan de 
Wissengrachtweg. 
De zeswekendienst is op zaterdag 12 ok-

tober om 19.00 uur.  

 

Op 8 september is op 58-jarige leeftijd in Sittard overleden 
Margreet Crijns-Hoefsteders. Zij woonde 
voorheen in de Jhr. v/d Maesenstraat. De 
uitvaart vanuit onze parochiekerk heeft op 
12 september plaatsgevonden, waarna be-
grafenis op de begraafplaats aan de Wis-
sengrachtweg. 

De zeswekendienst is op zondag 27 oktober om 11.00 uur.  

Verslag catecheseles 21 sept. 
 

Een jas met honderd kleuren…  
…wat kon er nog gebeuren? 

 
Jozef had een jas. 
Een jas? een jas! 
Een wonderlijke jas. 
Een jas met honderd kleuren. 
Wat kon er nog gebeuren…. met Jozef. 
 

Op 21 september was er weer een mooi verhaal. De 
kinderen luisterden naar het verhaal van Jozef,  
over de jas die hij kreeg van zijn vader, zijn broers 
die jaloers waren, de dromen die Jozef had, dat hij 
onderkoning werd, dat zijn dromen uitkwamen en 

dat zo zijn familie – het volk van Israël - in Egypte 
kwam wonen.  
 
Wat was het weer fijn, om eventjes samen te zijn.  
Volgende keer: zaterdag 12 oktober 
Tijdstip: inloop vanaf 17.50 uur – start 18.00 uur – 
einde 18.50 uur 
Waar: Bij-sacristie van onze kerk    

 

 

Oktobermaand / Rozenkransmaand 

Op de woensdagen in de Oktobermaand wordt voorafgaand 
aan de avondmis in het klooster de Rozenkrans gebeden. 

Op 1 en 31 oktober gebeurt dat bij het wegkruis. 

1   Oktober door pastoor Geilen 

31 Oktober door kapelaan Amal 

Parochieberichten  

Doopsel 

Op 25 augustus werd Dylen Rouwet gedoopt. Dylen 
werd geboren op 26 mei 2019. Hij is een zoon van 
Kevin Rouwet en Nancy v/d Steen. Zij wonen samen 
met z’n broers Kyano en Lyam aan de Jhr. v/d Mae-
senstraat. 

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

mailto:info@h-clemens.nl
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Beste (jong) parochianen, 

Wil je ook graag de eerste heilige communie doen in 

Hulsberg? 

Dan nodigen wij jullie uit om naar de eerste info avond 

op basisschool Hulsberg te komen. Dinsdag 1 oktober 

2019 om 19.00uur voor ouders die hun kind wel of mis-

schien de communie willen laten doen? 

Om een goed beeld te krijgen van het aantal kinderen die 

in 2020 de eerste heilige communie wil gaan ontvangen, 

vragen wij u om het onderstaande in te vullen en zo 

spoedig mogelijk in te leveren bij:  

kapelaan Amal Kerkheuvel 7 te Hulsberg.  

Of stuur een mail naar onderstaande mail-adres. 

 

Wij, ouders van ………………………………………………, willen 

dat onze  

zoon/dochter WEL / MISSCHIEN *  

(*doorstrepen wat niet van toepassing is) 

zijn/haar eerste heilige communie ontvangt op zondag 

17 mei 2020. 

_______________________________________________ 

 

Ook willen wij u vragen om onderstaande gegevens  

alvast in te vullen. 

Naam kind:…………...………………………………………………….. 

Groep:…………..………………………………………………………….. 

Geboortedatum:…………..…………………………………………… 

Adres, woonplaats:………….………………………………………… 

Telefoonnummer(s):………………………………………………….. 

E-mailadres:..……………………………………………………………… 

Doopdatum/Parochie:,,,……………………………………………… 

_______________________________________________ 

Heeft u vragen, mail gerust: 

communie.hulsberg@gmail.com 

Hartelijke groet, Kapelaan Amal 

Faye Frijsinger en Brigitte Driessen  

Communiewerkgroep Hulsberg 

Beste parochianen, 

Willen jullie (jullie kinderen) ook graag het vormsel doen 

in 2020 in de Clemens kerk van Hulsberg. Ook kinderen 

die elders naar school gaan zijn van harte welkom. On-

dergetekenden nodigen jullie graag uit om dinsdag 29 

oktober 2019 om 20.00 uur naar de basisschool van 

Hulsberg te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om een goed beeld te krijgen wie in 2020 het vormsel 

willen doen, vragen wij het onderstaande in te vullen en 

uiterlijk vóór 11 oktober in te leveren bij:  

kapelaan Amal, Kerkheuvel 7 te Hulsberg. 

Het vormsel zal in onze Clemenskerk plaats vinden op:  

Vrijdag 20 maart 2020 om 19.00 uur  

______________________________________________ 

 

Naam:………………………………………wil graag het vormsel 

ontvangen op vrijdag 20-3-2020 

Adres:……………………………………….. 

Geboortedatum: …………………………….. 

Telefoon nummer(s):………………………………… 

E-mail adres:…………………………………………………….. 

Doopdatum/parochie: ………………………………. 

______________________________________________ 

 

Natuurlijk kunt u met vragen terecht bij kapelaan Amal 
of mailen naar brigitte01@kpnmail.nl  
 
Hartelijke groet, werkgroep Vormsel Hulsberg  

Kapelaan Amal, Peter Dekkers en Brigitte Driessen-

Dolmans 

mailto:communie.hulsberg@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjInZae7YLkAhVRLFAKHWUSBgMQjRx6BAgBEAQ&url=http://parochiepeerkedonders.nl/aanbod/sacramenten/eerste-communie&psig=AOvVaw2HkOl7Wwwoz_XIsnVD0vqD&ust=1565888910288255
mailto:brigitte01@kpnmail.nl
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Weekend 5 en 6 oktober Kinder Wereld Missiedag 

In dit weekend komt, zoals de laatste jaren gebruikelijk 
is, de Wereldwinkel uit Nuth weer in onze kerk. 

 

 

 

 

 

 

Zij verkopen alleen maar Fairtrade producten. 

Door de handel met Wereldwinkels verdienen de makers 
van deze producten een geregeld inkomen. En krijgen zij 
ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. We-
reldwinkels laten hiermee zien dat armoede bestreden 
kan worden. 

Wij hopen dat u niet langs de tafel loopt maar ook een 
kleinigheid wilt kopen om de makers te ondersteunen. 

Het zijn allemaal producten die u dagelijks nodig heeft. 

Beleefd aanbevolen. 

Werkgroep Humisa 

Weekend 19 en 20 oktober Wereld Missiedag 

Wat is jouw missie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noordoost-India 
Het noordoosten van India is een bijzonder gebied. 
Slechts via een smalle doorgang is het verbonden met 
het centrale gedeelte van India. Het gebied bestaat uit 7 
deelstaten die ook wel de “Seven Sisters“ genoemd wor-
den. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroe-
pen. Dat zorgt voor spanningen en geweld. De mensen 
voelen zich vaak tweederangsburgers in hun land. Ze 
worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit. 
De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in 
te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de 
rechten van de mensen en voor de bescherming van de 
schepping en inheemse bevolking te begeleiden in een 
samenleving die verandert. 
Lange tijd was het gebied met name in de Himalaya ver-
boden voor buitenlanders. Missionering was strafbaar en 
werd alleen door leken gedaan. 
Per deelstaat varieert het aantal christenen. In Nagaland 
is 90% christelijk en in Assam slechts 4% 
Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werk-
zaam. De opleiding van priesters, religieuzen en catechis-
ten uit de eigen regio is van belang om het evangelie bin-
nen de specifieke situatie van de inheemse volken te ver-
kondigen. 
Twee aan twee gaan de “touringsisters“ naar de dorpen 
in de deelstaten in de Himalaya. De rondtrekkende zus-
ters Franciscanessen verlenen medische zorg, geven on-
derwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudi-
ge leven met de inwoners in het dorp. 
Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en symbool 
van christelijke naastenliefde. 
 
Theeplantages 
De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee. Het zijn 
meestal de vrouwen die de theebladeren plukken, want 
zij zijn snelle plukkers. Ze worden uitgebuit en vaak het 
slachtoffer van mensenhandel en orgaanhandel. Zusters 
van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust 
van de gevaren. 
 

Kolenmijnbouw 
Ook in de deelstaat Meghalaya zijn Touring Sisters actief . 
Het zijn de zusters van de Missionary Sisters of Mary Help 
of Christians. Ze bezoeken regelmatig de gezinnen van de 
mijnwerkers. Het werk in de mijn is primitief zonder veilig-
heid. Ook het milieu heeft er onder te lijden.  
Met de campagneslogan “wat is jouw missie?” sluit Missio 
aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Ie-
dere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de op-
dracht de Blijde Boodschap te verkondigen. Als de kerk-
dienst is afgelopen, verlaten 3 jonge vrouwen de dienst die 
ze hebben bijgewoond en gaan op weg. 
Ze zetten zich in beweging. Dat wat ze gehoord, gevierd en 
beleefd hebben, gaan ze omzetten in daden, ieder op hun 
eigen manier. 
Missiezondag is het feest van solidariteit. Wij vieren dit 
met een wereldwijde gemeenschap van mensen die zich 
verantwoordelijk voor elkaar voelen. De verantwoordelijk-
heid wordt compleet door een wereldwijde collecte. 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan 
de kerkdeurcollecte   
Dan kunt u altijd een bedrag overmaken op  
 

Missio Den Haag  
NL 65 INGB 0000 00 1566 
 

Namens werkgroep Humisa heel hartelijk dank 
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 28 september: Vooravond  

26e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jaardienst Jo Vliegen, Jan Wijers.  

Zondag 29 september:  

26e Zondag door het Jaar C. 

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

Voor de parochie en tot intentie van de zieken;  

Ria Claessens-Halin (vanwege verjaardag);  

jaardienst Roos en Marie Ritzen;  

1e jaardienst Marian Coenen. 

Dinsdag 1 oktober: 

19.00 uur: Opening oktobermaand, ter ere van de  

 H. Maagd Maria, met rozenkransgebed bij 

wegkruis op de hoek Churchillstraat / Irenestraat. 

Woensdag 2 oktober:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Antoon Gales (vanwege verjaardag); overleden 

echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en  

ouders; overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers; 25e jaardienst Hub Geurten. 

Vrijdag 4 oktober: 

10.00 uur: Communie aan de zieken. 

Zaterdag 5 oktober: Vooravond  

27e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jaardienst ouders Slangen-Bruls, tevens vanwege 

verjaardag van Mia Slangen-Bruls.  

Zondag 6 oktober:  

27e Zondag door het Jaar C. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Sing4You en  

 na de mis koffie drinken in de kerk.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Nell van der Aart; Toon Noteborn en 

Helena Gijzen. 

Woensdag 9 oktober:  

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 12 oktober: Vooravond  

28e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis m.m.v. Drumband St. Rochus. 

Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters;  

zielendienst Els Lemmens-Hofman (tevens  

vanwege verjaardag); voor de levende en  

overleden leden van Drumband St. Rochus;  

zielendienst Miets Ruijters; zeswekendienst  

Nolly Vliegen-Verhagen; Mia Hamers-Heijnen.  
 

Zondag 13 oktober:  

28e 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 Hen Dolmans; jaardienst Jan Schiffelers 

en Tineke Offermans.  

12.30 uur: Doopviering Saar Stassen. 
 

Woensdag 16 oktober:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Ouders Pierre Pluijmaekers en Mia Scheepers; 

overledenen familie Van der Broeck; ouders  

Janssen-Schrouff en kinderen; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 19 oktober: Vooravond  

29e Zondag door het Jaar C. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Om kracht en moed om elkaar te vergeven en tot 

verzoening te komen.  
 

Zondag 20 oktober:  

29e Zondag door het Jaar C. 

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Anouk Habets.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

ouders Loyens-Pluijmaekers, Elly en Guus. 
 

Woensdag 23 oktober:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; ouders Fris-

sen-Haagmans en familie; Thei Meijers en Zef van 

den Bosch; Hub Ritzen. 
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Dankbetuiging 
Er zijn tranen die niet gedroogd willen worden. 

Er is verdriet dat niet gedeeld kan worden. 

Er is een lege plek die niet gevuld kan worden. 
 

Toch is het voor ons een grote steun te ontdekken, 

dat er zoveel mensen zijn, 

die toch proberen onze tranen te drogen 

en ons verdriet te delen. 
 

Bij het overlijden van 
 

Jan Woudstra 
 

mochten wij vele blijken van deelneming ontvangen. 

Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen daarvoor 

aan alle betrokkenen onze hartelijke dank. 
 

Margriet Woudstra - Wetzels 

Miranda en Gerlan 

Ralf en Rachelle 

Maud, Jasmijn, Eva, Liesanne, Madeleine 

 

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 

Za. 28 sept 16.00 uur Géén H. Mis 

Do. 10 okt 10.15 uur Laatste Woord- en Comm.viering 

Za. 12 okt 16.00 uur H. Mis opgel. door Gregoriaans  

  Koor Hulsberg 

Za. 19 okt 16.00 uur H. Mis opgel. door Ceciliakoor  

  Panhuys 

Dit is tevens de laatste H. Mis in “het oude Panhuys”. 

De vieringen vanaf 20 oktober in “het nieuwe Panhuys” 

worden niet meer opgenomen in de Clemens-Klok. 

De nieuwe gemeenschappelijke ruimte is een heel stuk 

kleiner dan de huidige kapel met zaal en is dus in hoofd-

zaak alleen bestemd voor cliënten die er wonen. 

We willen de mensen van het Panhuys bedanken voor 

de prettige samenwerking. 

Parochiekalender  
Di. 1 okt 19.00 uur Rozenkrans bij wegkruis 

Vr. 4 okt Communie aan de zieken 

Do. 31 okt. 19.00 uur Rozenkrans bij wegkruis 

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). 

Woord van de redactie 

 
Zoals de bisschop Harrie Smeets in zijn arti-
kel in deze Clemensklok al aangeeft zijn  
heel veel dingen niet zwart wit, maar genu-
anceerd. 
Het is belangrijk dat je je eigen mening 

vormt en niet klakkeloos 
de mening van anderen 
overneemt. 
We kunnen ons het beste 
verdiepen in onderwerpen 
zonder vooroordeel!! 

Kinderwoorddiensten  

De eerstvolgende KiWoDi is op: 

Za. 5 oktober om 19.00 uur 

Thema: Missio Kids 

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 12 oktober 18.00-18.50 uur 

Zaterdag 16 november 

Zaterdag 21 december 

Nieuwsgierig !!!! 

Op de Rochusmarkt heb ik samen met andere kerkbe-

stuursleden mensen uitgenodigd om een kaarsje aan te 

steken in de kerk. Ruim 250 mensen hebben daar ge-

bruik van gemaakt. Opvallend veel jonge gezinnen met 

kleine kinderen. 

Dat maakt mij nieuwsgierig naar de beweegredenen. Je 

hebt dan volgens mij toch nog iets met het geloof, als je 

een kaarsje wilt aansteken. 

 Ik zou graag in gesprek willen gaan met een aantal van 

deze mensen. Hoe willen ze vormgeven aan hun geloof? 

Wat missen ze in de traditionele kerk? Willen ze ook dat 

het kerkgebouw het middelpunt blijft van ons dorp en 

dat we kaarsjes kunnen blijven aansteken! 

Wil je meepraten en meedenken neem dan contact op 

met Marjo de Ruijter via mijn  

email: marjoderuijter@gmail.com 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages: 
Liefdesgeboden Boekbespreking Abt Gerard Mathij-
sen 
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-

bijdrages/ 

mailto:marjoderuijter@gmail.com
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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Appeltaarten 

 
Oei wat een woei. 
Tim heeft het druk. 
De wind heeft allemaal appeltjes uit de boom geblazen. 
Het zijn er wel honderd, denkt Tim. 
Een kruiwagen vol. 
Maar wat zal hij er eens mee gaan doen. 

Ha, Tim weet het al. 
Hij gaat appeltaarten bakken. 
Tim rolt de kruiwagen naar de keuken. 
Dan schilt hij alle appeltjes en snijdt ze in stukjes. 
De tafel ligt helemaal vol! 

Hij pakt boter, suiker en meel en maakt een heleboel 
deeg. 
Tim legt een bolletje deeg op een bakplaat. 
Bam, bam, bam doet zijn staart en plat is het deegbolle-
tje. 
Handig Tim! 
Zo, nu kunnen er stukjes appel op. 
Tim dekt de appels af met mooie reepjes deeg. 
Even de oven in en…. 
Klaar is de appeltaart. 

Dat ging goed. 
Tim maakt er nog eentje. 
En nog eentje. 
Hij houdt niet meer op! 
De keuken ligt vol appeltaarten. 
Zijn dat er niet wat veel Tim? 
Oei, misschien wel. 
Er passen maar vijf appeltaartjes in de diepvries. 
En Tim lust er nu ook wel eentje. 
Maar daarna zijn er nog een heleboel over. 
Hij krijgt opeens een heel goed idee. 
Trakteren! 
Voorzichtig legt Tim zijn appeltaarten in de kruiwagen. 

Snel loopt hij de straat in. 
Even later ligt er bij elke voordeur een taartje. 
Nou zeg, dat is lief. 
En Tim is niet eens jarig! 

Bron: Marian Koning 

Het kistje  
 

Een oude man maakte nog net voor hij zijn loopbaan 

als timmerman beëindigde, een kistje. Zijn eindwerk, 

iets wat hij al lang wou maken en iets dat nu pas 

kon. Hij bekeek het kistje. Hij zou het aan de eerste 

persoon die voorbijkwam geven. Niet lang daarna 

kwam er een jongen voorbij de deur van de timmer-

man. 

De oude man opende zijn deur en gaf het kistje aan 

de verwonderde jongen. Hier, zei hij, bewaar dit kist-

je goed, er steekt een waardevolle schat in, alleen 

moet je het kistje altijd gesloten houden. Hij ging 

terug naar binnen, en nog voor de jongen iets kon 

vragen, sloot hij zijn deur. De jongen nam het kistje 

dus mee naar huis en hij zette het voor zich op tafel. 

Zo kon hij uren naar het kistje zitten kijken, en hij 

droomde dan maar. 

De mensen vonden het vreemd, want wie zit er nu 

hele dagen naar een kistje te kijken. Daarom vroegen 

zij nieuwsgierig: wat steekt daarin? De jongen ant-

woordde: niets! Maar ze geloofden hem niet en op 

een dag gaf de koning bevel het kistje open te bre-

ken. Ze braken het kistje open en dat was ... leeg. 

Iedereen was boos op de jongen, ze waren zelfs 

woedend. 

En de jongen zei: ik heb toch gezegd dat er niets in-

zat. Ik heb er alleen maar mijn dromen en wensen 

ingestopt, ik vond het heerlijk en jullie hebben het 

kapot gemaakt. 

http://www.timkrokodil.nl/2017/09/13/appeltaarten/
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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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Niet alles is zwart-wit 

 

We staan vlak voor de viering van 75 jaar bevrijding. Op 

heel wat plaatsen in ons bisdom zullen de slachtoffers 

worden herdacht, maar zal bovenal de vrijheid worden 

gevierd. In Limburg zijn we in september begonnen met 

de bevrijding van het 1e kerkdorp Mesch. 

 

De meeste mensen die de oorlog bewust hebben mee-

gemaakt, zijn inmiddels overleden. Het grote verhaal van 

de oorlog staat – goed gedocumenteerd – zwart op wit. 

Verleden jaar zomer hoorde ik een nieuw verhaal, een 

klein verhaal. Nooit geweten. 

 

Mijn vader, oudste van drie jongens, heeft dit verhaal 

twee maanden voor zijn sterven aan zijn jongste broer 

verteld. Deze oom vertelde het verleden jaar aan mij. 

Het speelde in september 1944, in Midden-Limburg. De 

boerderij van mijn grootouders lag in Grevenbicht op de 

smalle strook grond tussen de Maas en de sluis van het 

Julianakanaal. Toen de Duitsers zich terugtrokken, wil-

den zij een boot uit de Maas naar het hoger gelegen Juli-

anakanaal brengen. Daarvoor was paard en wagen no-

dig.  

 

De militairen kwamen de boerderij in en eisten van mijn 

oma het trekpaard. Ze schatten goed in dat mijn vader, 

toen 16 jaar, dat paard moest kunnen mennen. “Also: 

der Sohn soll mitgehen,“ zei de man die het woord deed. 

Dat werd mijn oma, die bepaald niet bang was uitgeval-

len, toch wat te gortig. Zij verhief zich in haar volle leng-

te van 1.67 meter en posteerde zich met haar indruk-

wekkende gewicht van ruim 100 kg tussen de Duitsers 

en haar eerstgeborene, in een klassieke verdedigingspo-

se. Vervolgens deelde zij mee dat dit niet ging gebeuren. 

De militair hield voet bij stuk, maar voegde eraan toe: 

“Ich bring Ihren Sohn zurück.” Na een korte stilte, waar-

bij geen van beiden bewoog of sprak en er waarschijnlijk 

alleen maar blikken gewisseld werden, ging oma opzij en 

mijn vader ging mee met de Duitsers, om het paard te 

mennen. 

 

Halverwege de trip van Maas naar kanaal, kwamen er 

Engelse jagers over. De Engelsen zagen de vijand en 

openden het vuur. De militair die mijn vader had opge-

ëist, sleurde hem bij het paard weg, en zorgde dat hij tij-

dens de aanval veilig buiten bereik van de geallieerde ko-

gels bleef. Toen alles weer rustig was, ging de reis verder. 

Nadat de boot in het kanaal was gelegd, kon mijn vader 

naar huis terug. Hij hoefde niet alleen te gaan: de be-

treffende militair maakte zijn woord waar. Hij liep met 

hem mee tot op de boerderij, keek mijn oma aan en zei: 

’Hier ist Ihr Sohn zurück’.            

 

Lag het aan het geweer van de man dat mijn oma opzij 

stapte en mijn vader mee liet gaan? Of heeft ze in de blik-

ken, die ze zeker met deze Duitser gewisseld heeft, gezien 

dat hij meende wat hij zei? Of was het een combinatie van 

allebei? We zullen het nooit weten. Het grote oorlogsver-

haal staat zwart op wit. Maar blijkbaar was niet alles zwart

-wit: de Duitser beschermde mijn vader en hield zijn 

woord door hem terug naar huis te brengen. Nee, niet al-

les is zwart-wit. Er zijn ook veelzeggende tinten grijs.  

 

                             + Harrie Smeets, bisschop van Roermond  

 

Bisschop Harrie Smeets op  
kennismakingsbezoek  

bij paus Franciscus 
 

Bisschop Harrie Smeets heeft donderdag 12 september 

een persoonlijke ontmoeting gehad met paus Franciscus. 

Het was zijn eerste officiële kennismaking met de paus 

sinds hij vorig jaar tot bisschop van Roermond werd be-

noemd en gewijd. De ontmoeting vond plaats in het kader 

van een cursus die het Vaticaan organiseerde voor bis-

schoppen die het afgelopen jaar gewijd waren. 

 

De nieuwe bisschoppen kregen in de afgelopen dagen op 

uitnodiging van de Vaticaanse Congregatie voor de Bis-

schoppen les over de identiteit en de zending van een bis-

schop. Aan het einde daarvan was er een ontmoeting met 

de paus. "Probeer zoveel als mogelijk jullie tijd met de 

mensen door te brengen, in plaats van achter jullie bu-

reau's te zitten." Dat advies gaf de paus mee aan de 105 

bisschoppen, die afkomstig waren uit alle delen van de 

wereld. "Wie in de buurt van God is, die is ook in de buurt 

van zijn medemensen. Zorg altijd een open verbinding te 

zijn tussen Jezus en de mensen." 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

In het weekend van 7 en 8 september hebben wij een 
geweldig weekend gehad met allerlei activiteiten rond 
“Du Bès van Hölsberg”. 

Op zaterdag en zondag is een tombola gehouden en en-
kele prijzen zijn nog niet opgehaald. 

De tombola prijzen kunnen worden afgehaald bij de no-
taris, Philippe Wolters, Benelux straat 17, Hulsberg. 
Mob:  06.2883.9549 

Tot eind september zullen de prijzen worden bewaard. 
Onderstaande loten kunnen nog worden opgehaald. 

 

Zaterdag, alle blauwe loten; 

Lot 837         Eetbon van Friture Bon Repas 

Lot 661         Wijnpakket van L ’Ambiance 

Lot 413         Dinerbon “De Munt” in Valkenburg 

Zondag, alle roze loten; 

lot 656          Chocoladepakket van Geruba 

lot 652          Likeur bon van Café ‘’t Heukske 

lot 700          Levensmiddelenpakket AH H’berg 

lot 715          Haarverzorgingspakket Le Garage 

lot 319          Wijnpakket van L ’Ambiance 

lot 334          Dinerbon “De Munt” in Valkenburg 

lot 653          Fitness bon van Gitek Nuth 

lot 323          DVD van Henk Heine 

Het oude Panhuys heeft afgedaan 

Het nieuwe Panhuys komt eraan 

 

En met het oude Panhuys ver-

dwijnt ook het gebruik van de 

Woord- en Communiediensten. 

28 jaar geleden zijn deze dien-

sten begonnen onder de bezie-

lende leiding van zuster Wilhel-

ma, en al die tijd heeft zij er 

zorg voor gedragen, eerst al-

leen, maar haar gezondheid 

dwong haar ertoe om een stap-

je terug te doen en het stokje over te dragen aan een 

viertal vrijwilligers. Mevrouw Lies Limpens is al die tijd 

haar naaste steun en toeverlaat geweest. 

Op maandag 10 oktober zal de laatste Woord- en Com-

muniedienst gehouden worden. 

Het wordt er een met een speciaal tintje, want zuster 

Wilhelma zal toch nog een keer voorgaan in deze 

dienst. 

Fitheidstesten in Nuth, Hulsberg, Schimmert en Vaesrade 

Sporten en bewegen is gezond. Maar wat is gezond? En hoe fit 
ben jij?  

Ken Diedering (beweegcoach Nuth beweegt Nuth) organiseert 
samen met verschillende fysiotherapeuten gratis fitheidstes-
ten op vier verschillende locaties in oktober en november. 
Ook in Hulsberg! Hij nodigt alle 55-plussers uit de voormalige 
gemeente Nuth uit om mee te doen.  

Wees er snel bij, want er zijn slechts een beperkt aantal plek-
ken.  

Voor meer informatie, data, locatie en aanmelden zie 
www.nuthbeweegtnuth.nl . 

 

200 Jaar Hulsbergse Passie 
Onder deze titel vieren we dat in 2020 onze parochie-

kerk 200 jaar bestaat. Reden voor een groot dorpsfeest! 

Voel jij een enorme passie voor iets en wil jij anderen 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 delen 

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 

mailto:hulsbergsepassie@hotmail.com
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Mededelingen en verenigingsnieuws 

Groots Bevrijdingsconcert in onze Kerk 
Gemengd Koor Crescendo Doenrade, Zangvereniging 
Oranje uit Schinveld en de koninklijke fanfare St. Caecilia 
uit Puth zullen op vrijdag 4 oktober een speciaal bevrij-
dingsconcert uitvoeren in onze Kerk. 
Om de vrede en verbroedering een extra accent te ge-
ven heeft Crescendo het Lößnitzkoor uit Radebeul bij 
Dresden uitgenodigd om aan het concert deel te nemen. 
Onder het motto “Beekdaelen viert de vrijheid”, zullen 
deze vier verenigingen, muziek ten gehore brengen over 
bevrijding, vrijheid en vrede. 
Het concert begint om 19.00 uur. Crescendo en Oranje 
staan onder leiding van Anton Kropivšek. 
Het belooft een zeer mooi concert te worden met beel-
den van de bevrijding.  
Men heeft onze kerk o.a. uitgekozen vanwege haar bij-
zondere akoestiek.  
Vrijheid is een groot goed en van ons allemaal, ongeacht 
onze achtergrond. Wij mogen alweer 75 jaar hiervan 
genieten en dat is in onze huidige explosieve wereldtoe-
stand iets wat we moeten koesteren. Maar ook herden-
ken en vieren met mooie muziek.  
Reserveer dus 4 oktober 2019 in uw agenda. De kaartjes 
kosten € 10,- en van ieder verkocht entreebewijs gaat er 
€ 1,- naar onze parochie. 
Voor kaartjes, die alleen in de voorverkoop te krijgen 
zijn kunt u o.a. contact opnemen via: 
info@h-clemens.nl of 06-53704886 

“Kom“ naar Gemeenschapshuis De Lange Berg Hulsberg 

Stichting Gemeenschapshuis en Projectgroep Gemeen-

schapshuis 2.0 werken aan een nieuw initiatief, wij noe-

men het: Kom-Activiteiten. 

Eén keer per maand nodigen wij inwoners van Hulsberg 

en omgeving uit om elkaar te treffen en te ontmoeten in 

onze vernieuwde Lange Berg. 

Onze eerste bijeenkomst was: Kom op de Soep.  

Onder het eten van een kop soep hebben wij de aanwe-

zigen gevraagd aan welke activiteiten men behoefte had.  

Al deze in-put proberen wij nu te realiseren in de volgen-

de Kom-Bijeenkomsten. 

Op 22 aug. was er: Kom-naar de Film, er was een Film 

over het Gerendal te zien, en er was koffie met wat lek-

kers. 

Het was fijn om te zien dat er weer meer mensen waren 

gekomen, en ze het naar hun zin hadden. 

Onze volgende data zijn: 

Donderdag 26 sept.;  Kom-Spelen  

Gezelschapsspelen waarbij ook een traktatie langskomt 

Donderdag 24 okt.;  Kom-Bloemschikken 

Donderdag 28 nov.;  Kom-Knutselen 

Donderdag 12 dec.;  Kom-Vieren 

Deze activiteiten zijn steeds van 14.00 tot 16.00 uur. 
 

Vanwege organisatie en inkoop is het fijn als we weten 

hoeveel mensen er gaan komen, 

Aanmelden kan via:  045-4051924 ( inspreken kan ook).  

Of via email: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com 
 

Hierbij nodigen wij iedereen uit die nieuwsgierig is ge-

worden na het lezen van dit stukje van harte uit, en Kom 

doe mee. 
 

En voor degenen die al eens geweest zijn: 

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!!! 

Koninklijke Fanfare St. Caecilia trakteert! 

Als trouwe lezer van de Clemens-Klok kan het u bijna niet ont-
gaan zijn dat Koninklijke Fanfare St. Caecilia dit jaar 160 jaar 
bestaat. En wie jarig is trakteert.  

Wij nodigen u daarom van harte uit voor ons jubileumconcert 
op zaterdag 5 oktober. Tijdens dit concert zal niet alleen de 
fanfare in huidige bezetting te horen zijn, maar zullen ook 21 
oud-leden van de fanfare hun vroegere instrument oppakken 
om mee te spelen. Na afloop van het concert heffen we samen 
het glas op onze mooie vereniging. 

Het concert vindt plaats in Gemeenschapshuis de Lange Berg 

in Hulsberg en begint om 20:00 uur. De zaal is open vanaf 

19:15 uur. Entree is vrij en vol=vol.  

mailto:info@h-clemens.nl


 

16 

Adv. 

Bevrijdingsconcert 
[uitsluitend via voorverkoop] Entree € 10,00 
 

Gasterie Dobbelsteyn Parochie H. Clemens  
Kerkstraat 23  info@h-clemens.nl 
6493 AN Doenrade tel: 06-53704886 
Tel: 046-4421875 
 

Fa-Si-La   Frans Diederen Cadeaushop 
Ter Hallen 10  Kerkweg 165 
6451 CE Schinveld  6155 KM Puth 
Tel: 045-6251973  Tel: 046-4435001 
 

 

Tevens bij de leden van de deelnemenden verenigingen 

Proficiat Evie Cordewener 

In één keer geslaagd voor je RIJBEWIJS 

bij 

 

www.autorijschoolmonsuwe.nl 
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Missioneren met Maria, Moeder van de evangelisatie 
 

Geliefde broeders en zusters, 
laten wij missioneren door ons te laten inspireren 
door Maria, Moeder van de evangelisatie. 
 
Zij ontving, bewogen door de Geest, 
het Woord van leven 
in de diepte van haar nederig geloof. 
 
Moge de Maagd ons helpen om ‘ja’ te zeggen 
op de noodzaak om de Blijde Boodschap van Jezus 
te laten weerklinken in onze tijd. 
 
Moge zij van de Verrezen Christus 
voor ons een nieuw vuur verkrijgen 
om aan allen het evangelie van het leven te brengen, 
dat de dood overwint. 
 
Moge zij voor ons ten beste spreken, 
zodat wij de stoutmoedigheid verwerven 
om nieuwe wegen te zoeken, 
waarmee de gave van het heil iedereen bereikt. 

(Gebed van Paus Franciscus) 

Naamfeesten 
De meeste mensen vieren graag hun verjaardag, en het 

liefst samen met anderen. Vroeger vierden de mensen 

in onze regio vooral hun naamfeest: de dag van de hei-

lige, waarnaar men vernoemd was bij het H. Doopsel. 

Ook in de maand oktober zijn er weer markante Heili-

gen, die in onze Kerk worden vereerd.  

 

Op 4 oktober is de naamdag van Sint Franciscus van 

Assisi (1181-1226). Hij bekeerde zich tot een leven van 

armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen. Als 

dienst aan de vrede zocht hij ook toenadering tot de 

islam.  

Op 11 oktober wordt de heilige paus Johannes XXIII 

(1881-1963) herdacht, die in het jaar 1958 het Tweede 

Vaticaanse Concilie bijeen riep. Tijdens de openings-

plechtigheid van dit Concilie waren er 2540 bisschop-

pen uit alle werelddelen aanwezig.  

De heilige paus Johannes Paulus II (1920-2005) wordt 

herdacht op 22 oktober. Hij riep in het jaar 1984 de 

Wereldjongerendagen voor de jeugd in het leven. Deze 

Poolse paus bezocht 129 landen. 

De Spaanse heilige Theresia van Ávila (1515-1582) 

wordt geëerd op 15 oktober. Zij is binnen onze kerk in 

1970 als eerste kerklerares uitgeroepen vanwege haar 

vele bijzondere geschriften rondom geloofszaken. Zij 

had ook een grote invloed op de Nederlandse, zalig 

verklaarde Titus Brandsma. 

 

Niet met haar mag worden verwisseld de Franse heili-

ge Theresia van Lisieux (1873-1897), ook „de kleine 

Theresia“ genoemd. Ook zij geniet als kerklerares en 

patroon van missionarissen en missiewerk bekendheid.  

Haar feestdag valt op  

1 oktober.  

Het feest van de evangelist H. 

Lucas wordt gevierd op 18 

oktober. Lucas was Syriër en 

van huis uit arts van beroep. In 

afbeeldingen wordt H. Lucas 

vaak getoond met een - ge-

vleugelde - stier. Hij reisde 

samen met de apostel Paulus 

naar Jerusalem en Rome. 

 

De heilige Maria Faustina Kowalska (1905-1938) was 

als Poolse kloosterzuster en als „ziener“ in haar korte 

leven bekend vanwege haar visioenen.  

Zij werd daarin aangespoord 

aandacht te geven aan de 

devotie tot de Goddelijke 

Barmhartigheid. Haar inzet 

leidde ertoe, dat sinds het 

jaar 2000 de tweede zondag 

van Pasen als de „Zondag 

van de Goddelijke Barmhar-

tigheid“ gevierd wordt in 

onze Kerk. Zuster Faustina 

Kowalska wordt herdacht op 

5 oktober. 

 

In veel landen van bijvoorbeeld oost- en zuid-Europa 

wordt ook nu nog de naamdag van een persoon ge-

vierd. In de Heiligenkalender, zoals die bij voorbeeld 

in WIKIPEDIA kan worden gelezen, kunt u op zoek 

gaan naar uw eigen naamfeest / naamdag. Alvast Pro-

ficiat! 
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Bedevaart naar Lourdes 

Lourdes, waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. 

 

Met een aantal mensen van onze parochie zijn we, sa-

men met pastoor Jan Geilen (die als geestelijk begelei-

der meeging), op bedevaart naar Lourdes geweest.  

3 Personen met het vliegtuig en 11 personen met de 

bus. We zijn gegaan met de bedevaartorganisatie "Huis 

voor de Pelgrim". 

In totaal waren we met ca. 225 personen, waarvan 42 

met de bus. Wat de heen- en terugreis betreft, beschrij-

ven we hier de reis met de bus. 

Op de 1e dag moesten wij bij de Geusselt in Maastricht 

klaar staan om 10.45 uur. We stapten in Maastricht op 

met 14 personen. De mensen die reeds in de bus zaten 

waren in Noordwijkerhout, Den Bosch en Nederweert 

opgestapt. Waarom Noordwijkerhout, omdat hier in de 

parochie van Sint Maarten een Lourdesgroep is, die dit 

soort bedevaarten organiseert. Qua organisatie sluiten 

zij zich de laatste jaren aan bij het "Huis voor de Pel-

grim" in Maastricht. De heenweg ging in etappes, met 2 

overnachtingen, in Dijon en Gages. Onderweg hebben 

we genoten van het prachtige Franse landschap en 

hebben we diverse bezienswaardigheden bezocht die 

op onze weg lagen, zoals het prachtige oude centrum 

van Metz met zijn schitterende kathedraal van St. Etien-

ne (H. Stephanus). Er is ook een oude u-vormige markt-

hal, die nog steeds gebruikt wordt. Ook zijn we in Beau-

ne geweest, en hebben daar het Hotel-Dieu bezocht,  

een historisch voormalig hospitaal, dat nog tot 1971 

gebruikt werd. We hebben er 2,5 dag over gedaan om 

ons doel te bereiken. Zo konden we ons spiritueel voor-

bereiden op onze ontmoeting met de "Onbevlekt Ont-

vangene". Pastoor had erg veel werk gestoken in de 

geestelijke begeleiding van onze heen- en terugreis, 

met een 83 bladzijdes tellend boekwerk, zo werd het 

van de eerste tot de laatste dag een echte bedevaart. 

Dan, waar het echt om ging, de 18 verschijningen van 

Maria aan Bernadette Soubirous in de grot van Massabie-

le aan de oever van de rivier de Gave. Voor het hele ver-

haal van de verschijningen kunt u terecht op het internet.  

Na aankomst in Lourdes, op de 3e reisdag hebben we na 

de lunch een eerste korte oriëntatietocht gelopen, naar 

het heiligdom en de grot. Om 16.00 uur werd in de Ro-

zenkransbasiliek (de onderste van de 3 boven elkaar lig-

gende kerken op het heiligdom) voor de Nederlandse pel-

grims een H. Mis opgedragen, waarin onze pastoor voor-

ging. Na het diner zijn de meesten nog teruggegaan naar 

het heiligdom om de lichtprocessie te zien, die voor ons 

op woensdagavond op het programma stond. Op dinsdag 

zijn we 's morgens naar de H. Mis geweest bij de grot, en 

's middags was er gelegenheid om de kleine of de grote 

kruisweg te bidden/lopen, dit afhankelijk van de mobili-

teit.  

Tijdens deze kruisweg werden we in kleinere groepjes 

opgedeeld, onder begeleiding van een van de vele pries-

ters die vanuit Nederland meegegaan waren. Tijdens de 

kruisweg spraken zij op diverse plekken overwegingen 

uit, ieder op zijn eigen manier. Dit werd als zeer prettig en 

inspirerend ervaren. 's Avonds stond de Sacramentspro-

cessie op het programma, die vanwege het dreigende 

weer in de Pius X basiliek werd gehouden. Hier was de 

Heer zelf in ons midden in de vorm van het Allerheiligste, 

erg indrukwekkend in deze gigantische ondergrondse 

kerk, samen met groepen mensen van over de hele we-

reld. 
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Op woensdagmorgen begonnen we de dag met de in-

ternationale hoogmis in dezelfde Pius X basiliek, waarin 

priesters van over de hele wereld voorgingen erg in-

drukwekkend, één grote getuigenis van ons geloof met 

erg veel vlagvertoon van de vele groepen die in Lour-

des waren, waaronder diverse vlaggen van de Limburg-

se bedevaartorganisaties, maar ook van onze medepel-

grims uit Noordwijkerhout en uit Aruba. Bij alle activi-

teiten in Lourdes staat de zieke mens op de eerste 

plaats.  

Naast pastoor, zijn ook zijn 

zus en zijn broer Jos mee 

geweest. Jos heeft zich van 

de vroege ochtend tot de 

late avond op velerlei ge-

bied ingezet. Van misdie-

naar, koorzanger, rol-

stoelduwer voor zijn zus, tot 

zanger in het hotel als af-

sluiting van de dag. Cha-

peau Jos, erg fijn, een voor-

beeld voor velen. 

's Middags vervolgden wij ons programma met een 

stadswandeling door Lourdes, waar wij de diverse high-

lights bezochten in het leven van Bernadette, zoals de 

grot, haar geboortehuis, het cachot, het hospitaal etc.. 

Hier ontpopte zich onze pastoor als een ware reisleider 

(tijdens zijn studie heeft hij 3 weken stage gedaan in 

Lourdes). En dan 's avonds, ook een van de hoogtepun-

ten, deelname aan de overweldigende Lichtprocessie 

die dagelijks plaatsvindt. Erg indrukwekkend, een feest 

van verbroedering, waar al lopend de rozenkrans 

wordt gebeden. De kaars in onze handen is een teken, 

dat Jezus het licht van de wereld en ook van ons leven 

is. 

De boog kan niet altijd gespannen zijn, vandaar dat de 

donderdag in het teken stond van excursies door de 

Pyreneeën en naar de Gavarnie, om zo te genieten van 

het vele moois dat God ons in zijn schepping heeft ge-

schonken. Enkelen van ons hebben er voor gekozen om 

te voet naar Bartrès te gaan, de schapenstal waar Ber-

nadette enige tijd op jonge leeftijd de schapen gehoed 

heeft. Een grotere overgang, na een wandeling van 1,5 

uur, bestaat niet. Van het drukke, overweldigende, toe-

ristische Lourdes naar de eenvoudige schapenstal (met 

gelukkig, geen enkele vorm van toerisme). Samen met 

de priester die meeging, werd daar een tafel (waarvan 

een poot ontbrak) recht gezet.  

Hiervan werd met meegebrachte attributen een altaar 

gemaakt. Er werd eucharistie gevierd in zijn meest pure 

vorm, onvergetelijk. 

's Avonds zijn een aantal van ons naar de musical 

"Bernadette van Lourdes" geweest, over het leven van 

Bernadette, die sinds dit jaar wordt opgevoerd. Een unie-

ke ervaring! 

En dan zijn we alweer aangeland bij onze laatste dag in 

het Mariabedevaartsoord Lourdes. Met 's morgens een H. 

Mis met handoplegging in de St. Jozefkapel. Met het ge-

baar van handoplegging legt God een hand op ons leven, 

dit om ons aan te raken, te zegenen en te genezen.  

's Middags was er nog een moment van Barmhartigheid in 

diezelfde St. Jozefkapel. Dit is in feite de kern van Lourdes 

om ons, middels Maria, met God, met elkaar en met ons-

zelf te verzoenen. In de late namiddag hebben we, uit 

dankbaarheid, een bezoek gebracht aan de eenvoudige 

Kolbekapel, om God te danken voor het vele moois dat 

we hebben mogen beleven,  en vragend om vrede en 

vreugde daar waar we leven. 

Op zaterdag zijn we weer vertrokken uit Lourdes, met een 

overnachting in Nevers. 

Nevers is de plaats waar Bernadette in het klooster is ge-

gaan. Bernadette vertrok in 1866 uit Lourdes (waar ze 

nooit meer terugkeerde) naar Nevers, waar ze als zuster 

Marie-Bernard op de ziekenzaal werkte. Door haar zwak-

ke gezondheid stierf ze daar in 1879, 35 jaar oud. Hier 

hebben wij haar gezien in een schrijn in de kloosterkapel, 

waar we de afsluitende H. Mis gevierd hebben. 

Wij mogen terugzien op een zeer gezellige, interessante 

maar vooral inspirerende bedevaart naar Lourdes, naar 

de H. Bernadette, maar op de eerste plaats naar Maria de 

moeder van God, de “Onbevlekt Ontvangene”, waar wij 

gebeden hebben en kaarsen aangemaakt voor onze eigen 

intenties en voor de intenties van degenen die ons hier-

voor gevraagd hebben. 
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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 26 okt. - 22 nov.)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  8 oktober via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  15 oktober. 

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. 

Voor méér info zie  

https://zorgboerderijravensbosch.nl/zorgboerderij  

Adv. 
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