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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

9e jaargang nr. 11                         26 okt-22 nov 2019 

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

-  Allerzielen 2018-2019  -  zondag 3 november 

-  Voorbereiding St. Clemensdag 

-  Laatste Woord - en Communieviering Panhuys 

-  Catechese les kinderen - Op Reis 

-  Carnaval en St. Maarten 

-  75 Jaar later, zijn we echt bevrijd? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vriendschap 
 

Wat roept zo’n woord als vriendschap eigenlijk op? Dat blijkt in de praktijk nogal veel te zijn en zeer verschillend.  
Een mevrouw vertelde dat haar beste vriendin onlangs was overleden. Ze hadden meer dan veertig jaar lief en leed met 
elkaar gedeeld en ze miste haar verschrikkelijk.  
Een ander liet weten dat een goede vriend, tenminste dat dacht hij, zomaar ineens het contact had verbroken. Zijn her-
haalde pogingen om dit te herstellen waren jammer genoeg op niets uitgelopen. Nog altijd vraagt hij zich af wat er is 
gebeurd, of hij misschien iets verkeerds heeft gedaan.  
Gezamenlijk kunnen we toch vaststellen dat vriendschap een kostbaar goed is en dat echte vrienden – mensen bij wie je 
helemaal jezelf kunt zijn en die je door dik en dun steunen – zeldzaam zijn. 
Vrienden maak je niet, maar vriendschappen ontstaan. Dat is een proces dat je hele leven groeit. Op facebook hebben 
we het liefst zoveel mogelijk vrienden, dat is belangrijk voor het verspreiden van je nieuwtjes. Maar we weten allemaal 
dat dit niet allemaal echte vrienden zijn. Het zijn meer contacten, waar je regelmatig of onregelmatig je nieuwtjes mee 
deelt. Die je bericht dan liken, ja zelfs delen, zodat meerdere contacten het kunnen lezen of bekijken. 
Een echte vriend/vriendin, zo weten we maar al te goed is zeldzaam. Dat is iemand die je koestert en met wie je een 
kostbare relatie onderhoudt. Ja, iemand, zoals Toon Hermans in zijn gedicht aangeeft: “die als het erop aan komt voor je 
bidt of voor je vecht, iemand die met je lacht en met je grient dan pas kun je zeggen: 'k heb een vriend. 
Het is niet voor iedereen gemakkelijk en vanzelfsprekend om vrienden te vinden en te houden. Zonder vrienden kun je 
soms behoorlijk eenzaam zijn. Een vriend/vriendin is ook meer dan een kennis en zelfs meer dan een maatje.  
Jezus heeft uiteindelijk zijn leerlingen vrienden genoemd en ook wij kunnen zijn vriend zijn.  
Hij zal ons leren wat hiervoor nodig is. 

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, gewoon 
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 ziekencommunie aan te reiken. 
U kunt mij bereiken via telefoon 045-4051273 of mail naar  
info@h-clemens.nl .    

Kapelaan Amal      

Oktobermaand / Rozenkransmaand 

Op de woensdagen in de Oktobermaand wordt vooraf-
gaand aan de avondmis in het klooster de Rozenkrans 
gebeden. 
Op 1 oktober hebben we dat ”onder ons” gedaan,  
omdat kapelaan Amal in India was. 
Mevrouw Lies Limpens-Frissen was daarbij onze  
voorbidster. 
Ondanks het slechte weer, waren er zo’n 20 personen 
gekomen, om samen te getuigen van ons geloof en te 
bidden tot Onze Lieve Vrouw, voor persoonlijke en 
algemene intenties voor onze naasten dichtbij en  
wereldwijd. 
Op donderdag 31 oktober om 19.00 uur sluiten we de 
Rozenkransmaand weer op gepaste wijze af, met  
kapelaan Amal als voorganger. 
Hij zal ongetwijfeld weer een “culinaire” verrassing 
voor ons in petto hebben 
Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij  
aanwezig te zijn. 

OP REIS… 
Op reis! Dit jaar het thema van de Kinderboeken-

week.  

Op 12 oktober hebben we het samen over onze ei-

gen reis gehad.  
Waar zijn wij eigenlijk naar op weg? Wie is 
jouw reisleider? Wat zegt Zijn TomTom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende keer weer een ander verhaal…  

…Hopelijk tot dan!? 

Volgende keer: 16 november 

Tijdstip: inloop vanaf 17.50 uur – start 18.00 uur – 

einde 18.50 uur 

Waar: Bij-sacristie van onze kerk 

Parochieberichten  

Doopsel 

Op 13 oktober werd Saar Stassen gedoopt. Saar 
werd geboren op 31 mei 2019. Zij is een dochter van 
Luc Stassen en Anouk Snijders. Zij wonen in Obbicht 
Dat de doop haar tot steun mag zijn op haar verdere 
levensweg. 

Het thema van de kinderwoorddienst van zaterdag 16 

november is St. Maarten. Daarbij staat uiteraard het 

verhaal van St. Maarten centraal. 

Na afloop van de mis zal er een St. Maartensoptocht 

worden gehouden met lampionnen en een echt  

St. Maartensvuur . 

We hopen dat veel kinderen hieraan mee zullen doen! 

mailto:info@h-clemens.nl
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Allerzielen 2018 - 2019 

Parochie H. Clemens Hulsberg 

Gangk hie neet veurbie 

Zonger ève sjtil te sjtoan 

 

In de periode Allerzielen 2018 - 2019 

nam onze parochie afscheid van: 

 

Zuster Felicitas   82 jaar 

Frans Boesten   85 jaar 

Wiel Gaemers   89 jaar 

Hay Slangen    89 jaar 

Jeanny Cremers-Hendriks 87 jaar 

Dèl Wouters-Pisters  89 jaar 

Zuster Irene    94 jaar 

Rosalie Starmans-Collaris  99 jaar 

Lieske Beijer-Dreissen  86 jaar 

Els Lemmens-Hofman  85 jaar 

Jan Hamers    80 jaar 

Tonny Muijs    87 jaar 

Miets Ruijters-Marell  91 jaar 

Pierre Claessens   84 jaar 

Nolly Vliegen-Verhagen  89 jaar 

Margreet Crijns-Hoefsteders 58 jaar 

 

St Clemensdag 

Op 23 november is de feestdag van Sint Clemens, de pa-
troonheilige van onze parochie. 

Het is inmiddels traditie om deze dag op de daaropvolgen-
de zondag, dit jaar 24 november, bijzonder te gedenken 
met een feestelijke H. Mis. 

Na deze H. Mis willen we alle aanwezigen weer trakteren 
op koffie, thee of frisdrank met iets lekkers. 

Misschien dat er ook dit jaar weer parochianen zijn die 
hier hun steentje aan bij willen dragen door iets te bakken, 
bijvoorbeeld, wafeltjes, cake of iets dergelijks. 

Degenen die hun bijdrage in dit opzicht willen leveren, ver-
zoeken we vriendelijk om dit door te geven aan Marjo de 
Ruijter, hetzij per telefoon (045-4053362), of via email 
(marjoderuijter@gmail.com ). Bij voorbaat dank. 

Het kerkbestuur 

Waar zal je zijn? 

Waar zal je zijn? 
In het geheim van de sterren 
waar we samen naar kijken 

of misschien in het lied van de wind? 
En als het lente wordt in die kwetsbare tint 

van een kortstondige bloesem? 
Waar zal je zijn, 

als we zwijgzaam van verdriet, 
opnieuw je voetstappen horen 
en hoe je zachtjes de deur sluit 

zoals gewoonlijk? 
En toch, wij vinden je niet. 

Misschien heb je 
ergens iets achtergelaten, 

een briefje, zomaar in een la, 
met een voorzichtig bericht. 
Dat je er straks wel zal zijn, 
omringend op jouw manier, 

maar onaantastbaar voor ziekte en pijn. 
We zullen je, net als voorheen, 

bij je naam blijven noemen. 
Alleen wat zachter, 

hoewel stilte zelden zo hard valt. 
De dingen staan roerloos 
en jouw plaats aan tafel 
bleef nimmer zo leeg. 
Maar geef een teken. 

Knipoog of leg een hand 
op een schouder, 

wanneer je een ogenblik 
met ons meeloopt. 

Zo ver kan je nooit van ons weggaan 
dat er geen glimp van jou meer zou zijn. 

Want dood is niet het laatste, 
De liefde is sterker. 

Maar weet je, ze geeft soms ook zoveel verdriet. 

Kris Gelaude 

mailto:marjoderuijter@gmail.com
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75 Jaar later: Zijn we echt bevrijd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een mooi gezicht: al die Nederlandse en Amerikaanse 

vlaggen, wapperend in de straten van Zuid-Limburg en op 

tal van andere plaatsen. Het is zelfs ontroerend, omdat je 

ook als je behoort tot een heel andere generatie, de vreug-

de en de emotie voelt van mensen die weten dat de bevrij-

ding gekomen is. Zelfs de tank in de voortuin van de kerk in 

Mariadorp-Eijsden, iets dat je normaal misschien zelfs aan-

stootgevend zou vinden, werd nu tot een symbool van her-

kregen vrijheid en daarmee van iets dat helemaal goed is. 

De graven van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten 

zijn vol dankbaarheid van bloemen voorzien. Iedereen 

weet: die oorlog willen we nooit meer en de vrijheid is iets 

om heel zorgvuldig mee om te gaan. 

Dit jaar brengt het bevrijdingsjubileum het moment van de 

daadwerkelijke bevrijding zoveel jaar geleden dichterbij. 

Toen werden we bevrijd van de bezetter, en ging het om 

het recht om vrij in een eigen land te leven, zonder tirannie 

en vreemde overheersing. Vandaag realiseren we ons dat 

die vrijheid kostbaar is, maar tegelijk zoveel meer betekent 

dan alleen maar bevrijd zijn van onderdrukking.  

Waar zijn we eigenlijk van bevrijd in al die jaren? Het lijkt 

niet waarschijnlijk dat in onze streken een dergelijke 

machtsstrijd tussen landen nog eens voor zal komen. Daar-

voor zijn er teveel verdragen gesloten en afspraken ge-

maakt, met de NAVO als robuuste waarborg. Tegelijkertijd 

zijn er nu dreigingen op mondiaal niveau en kan het gevaar 

van een onvrije wereld vooral ook van verder weg komen 

dan van buurlanden. 

Daar hebben we zelf natuurlijk weinig invloed op en mis-

schien moeten we er daarom ook maar niet teveel bij stil-

staan. Voor ons eigen leven is het vooral belangrijk dat we 

de vrijheid zelf ook waar maken in verdraagzaamheid en 

naastenliefde. In een oorlog zijn dat de waarden die in de 

verdrukking komen, maar juist als bevrijde mensen mogen 

we de ruimte voelen om ze helemaal uit te leven. Dat is dan 

ook echte vrede:  

door verdraagzaamheid en naastenliefde krijgt iedereen 

de ruimte om zich te ontwikkelen en het beste van 

zichzelf te geven.  

Wie zo in het leven staat, die draagt ook vandaag bij aan 

een duurzame vrede.  

Op welke manier zouden we beter onze bevrijders van 

75 jaar geleden kunnen eren? 

Woord- en Communiediensten in het Panhuys 

 

28 Jaar lang zijn deze diensten in het Panhuys gehouden 

onder de bezielende leiding van zuster Wilhelma, daar-

bij trouw terzijde gestaan door mevrouw Lies Limpens. 

Later kwamen er vrijwilligers bij die haar assisteerden. 

En ook al liet haar gezondheid na, en was zij de laatste 

tijd niet meer in staat om zelf voor te gaan, toch bleef zij 

op de achtergrond de bezielende factor en waren die 

vrijwilligers bereid om de opengevallen plek in te ne-

men. 

Op 10 oktober was de laatste woord- en communie-

dienst in het Panhuys. Er gaat nogal wat veranderen in 

het nieuwe Panhuys waar met de nieuw geïndiceerde 

cliënten geen ruimte meer is voor deze activiteit. Zuster 

Wilhelma ging zelf voor in deze laatste dienst en maakte 

er een persoonlijk afscheid van. Zij liet naar voren ko-

men dat haar ogen, oren, handen en voeten niet meer 

in staat zijn om dat te doen, wat ze vroeger pleegden te 

doen, en dat zij toch God dankt voor wat zij nu nog kan. 

Tevens dankte zij God voor al datgene wat zij in het Pan-

huys heeft kunnen doen. Daarnaast dankte zij niet al-

leen God, maar ook haar “medewerkers” en niet in het 

minst ook de mensen die naar de diensten zijn geko-

men, en zij vroeg iedereen om daarvoor te klappen. En 

met dat applaus en het laatste kruisteken kwam er een 

einde aan deze bijzondere traditie. 

Met een kop koffie of thee werd tenslotte alles afgeslo-

ten, waarbij de zuster ook nog een bloemetje aangereikt 

kreeg. 
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Diensten en misintenties 

 

Zaterdag 26 oktober: Vooravond  
30e Zondag door het Jaar C. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Ouders Starmans-Collaris; Lies Loijens; overleden 

ouders Jozef Dritty en Anna Dritty-Geurts, overle-

den ouders Frans Spierts en Anna Spierts-Trijbels, 

overleden ouders Guillaume Bastings en Elisabeth 

Bastings-Duits.  

Zondag 27 oktober:  

30e Zondag door het Jaar C. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

zeswekendienst Margreet Crijns-Hoefsteders;  

Pierre Knols; jaardienst ouders Lambert van der 

Broeck en Truus van der Broeck-Julicher; zuster 

Christophera Slenter, Marcel Koonen en opa  

Koonen; jaardienst Sjeng en Philomina Knubben. 

Woensdag 30 oktober:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; ouders Rit-

zen-Collaris en ouders Brouns-Hoeppener; Elly en 

Zef Ritzen-Neven; Thei Meijers, ouders Veldman-

van den Bosch, Rinus en ouders Meijers-Heunen; 

overleden ouders Wouters-Hamers en familie. 

Donderdag 31 oktober: 

19.00 uur: Afsluiting oktobermaand, ter ere van de H. 

Maagd Maria, met rozenkransgebed bij wegkruis 

op de hoek Churchillstraat / Irenestraat. 

Vrijdag 1 november: 

10.00 uur: Communie aan de zieken door kapelaan Amal. 

Zaterdag 2 november: Vooravond  

31e Zondag door het Jaar C.  
Vooravond Hoogfeest van Allerheiligen. 

19.00 uur: H. Mis m.m.v. Fanfare St. Clemens. 

Zielendienst Jos Bemelmans; Wiel en Tilla Merx,  

5e jaardienst Math Vliegen; zielendienst Nolly  

Vliegen-Verhagen; Frans Roebroek; voor de  

levende en overleden leden van de Buurt-

vereniging De Vriendenkring  Arensgenhout;  

2e jaardienst Dominique Schreurs en overledenen 

van de familie Hamers; jaardienst overleden  

ouders Hub en Lies L'Ortije-Ritzen; voor de  

levende en overleden leden fanfare St. Clemens.  

Zondag 3 november:  

31e Zondag door het Jaar C.  
Hoogfeest van Allerheiligen / Gedachtenis Allerzielen. 

11.00 uur: Hoogmis Allerheiligen m.m.v. fanfare  

 St. Caecilia. Na de mis koffie drinken in de kerk. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Guus Laeven; jaardienst ouders Sjef 

Dezaire en Mariëtte Dezaire-Peters; jaardienst 

Jules Ritzen; Funs en Tien Limpens-van Oppen, 

zonen en schoonzoon; ouders Rouwette-Souren, 

Paul Souren en overleden familie; zielendienst 

Tonny Muijs; Mia Hamers-Heijnen; levende en 

overleden leden fanfare St. Caecilia; jaardienst 

overleden ouders Jan Hurkmans en Regina  

Hurkmans-Coenen en zoon Harry, jaardienst  

overleden ouders Theo Huijdts en Annie  

Huijdts-Paffen en zoon Jean; ouders Pisters-

Luyten, kinderen, kleinkinderen, schoondochter 

en schoonzoon; jaardienst overleden ouders  

Jo en Leny Lemmens-Habets (tevens vanwege  

verjaardag Jo Lemmens). 

15.00 uur: Allerzielendienst m.m.v. het G.K.C. met  

 aansluitend zegening graven op begraafplaats. 

Met naam gedenken wij de overledenen sinds  

Allerzielen vorig jaar. We steken voor ieder van 

hen een kaars aan. Wij bidden voor al onze  

gestorvenen. 

Woensdag 6 november:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Bèr Vliegen en ouders Vliegen-

Dreessen; overleden echtgenoten Jules Kengen en 

Tila Gielen en ouders; overledenen familie Van 

der Broeck; Thei Meijers. 

Zaterdag 9 november: Vooravond  

32e Zondag door het Jaar C.  
19.00 uur: H. Mis m.m.v. het GKC. 

Jan Schiffelers en Tineke Offermans; ouders  

Huijts-Ritzen, Math Huijts, Jo Gijzen en Sjeng  

Ritzen; Marcel Koonen en opa Koonen; jaardienst 

Mia van Wissen-Voncken en Con Voncken; voor 

de levende en overleden leden van Gemengd 

Koor St. Caecilia.  

Zondag 10 november:  

32e Zondag door het Jaar C.  
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. Combo Koor MozaiK. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst overleden ouders Jacques Keulen en 

Tiny Keulen-Meertens (tevens vanwege beider 

verjaardagen); jaardienst Harrie en Elly Dormans-

Moonen, jaardienst Elly Dormans-Hendriks; zie-

lendienst Margreet Crijns-Hoefsteders. 

Woensdag 13 november:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
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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 

Kerstshow 
 VANAF 

ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 
T/M ZONDAG 15 DECEMBER 2019 

 

    Openingstijden: zaterdag van 11.00 - 17.00 uur 
    zondag van 13.00 - 17.00 uur  
    
Anja en Henk Muller 
Diepestraat 20 
6336 VW Arensgenhout 
e-mail: info@boerderijaandendel.nl  
website: www.boerderijaandendel.nl  
tel. 045 405 3869 en zie ook facebook 

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


 

9 

Parochiekalender  
Vr. 1 nov Communie aan de zieken 

Zo. 3 nov Allerheiligen/Allerzielen 

Zo. 24 nov Clemensdag 

Zo. 1 dec 1e zondag v/d advent 

Vr. 6 dec Communie aan de zieken 

Zo. 8 dec 2e zondag v/d advent 

Zo. 15 dec 3e zondag v/d advent 

Zo. 22 dec 4e zondag v/d advent 

Di. 24 dec Kerstavond 

Wo. 25 dec 1e Kerstdag 

Do. 26 dec 2e Kerstdag 

Wo. 1 jan Nieuwjaarsdag 

Catechese lessen 

Wie: Kinderen tussen de 8 en 11 met Faye Frijsinger. 
Wat: Samenkomen, samen zijn, verhalen vertellen,  
ervaringen delen, over en met Hem.  
Waar: In de bij-sacristie van onze kerk. 
Wanneer volgende keer:   
Zaterdag 16 november 
Zaterdag 21 december 

Op de website van onze Parochie: 
Onder actuele bijdrages: 
Radio Maria opent een tweede studio in Heiloo 

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

Kinderwoorddiensten  

Za. 16 nov. Wereld-dag van de armen / St. Maarten 

Za. 30 nov. 1e Advent, Jezus komt terug!! 

Je moet het maar weten  

Waarom Carnaval en Sint Maarten bij elkaar horen  
 

Dat de feestdag van Sint Maarten en het begin van het 

carnavalsseizoen beide op 11 november vallen (11e van 

de 11e) lijkt toeval. Op het eerste gezicht lijken beide 

feesten ook niets met elkaar te maken te hebben. Maar 

dat is niet juist. Ze hebben eigenlijk alles met elkaar en 

met het evangelie te maken. 

Op 11 november viert de Kerk het feest van de heilige 

Martinus van Tours. Hij werd vooral bekend, omdat hij 

nog vóór zijn bekering de helft van zijn mantel aan een 

bedelaar gaf. Daarmee groeide hij uit tot symbool van 

barmhartigheid en christelijke naastenliefde. Waar nu 

op sommige plaatsen kinderen op de feestdag van Sint 

Maarten langs de deur gaan om snoep op te halen, wa-

ren dit in vroeger eeuwen de armen en bedelaars die bij 

de rijken iets extra’s gingen halen.  

In heel Europa werd het feest van de ‘apostel van 

Frankrijk’ als een belangrijke feestdag gevierd. Dat had 

ook een tweede reden: na 11 november begon de voor-

bereidingstijd op Kerstmis. Net als met Pasen ging dit 

lang geleden gepaard met een vastenperiode: de Sint-

Maartensvasten. En net als bij de vasten voor Pasen 

waren de laatste dagen voorafgaand hieraan een gele-

genheid om nog even feest te vieren en het er goed van 

te nemen. Een soort vastenavond dus, maar dan in no-

vember. Het vijfde seizoen begint dus niet toevallig op 

de feestdag van Sint Maarten.  

Het is bekend dat de Kerk niet altijd even gelukkig was 

met de uitwassen van het carnavalsfeest. De 11e van de 

11e geldt nu als het gekkengetal, maar werd in de Mid-

deleeuwen gezien als een ongeluksgetal. Elf verwees 

naar de zonde als letterlijke overtreding van de tien ge-

boden (10 +1) en naar het aantal apostelen dat over-

bleef na het verraad van Judas (12 – 1). 

Woord van de redactie 

Een mooie traditie van de rooms-katholieke kerk is 

dat we met Allerzielen onze doden herdenken. In 

onze parochiegemeenschap gedenken we de overle-

denen van dit jaar in het bijzonder. We doen dat 

samen, dat geeft een groot gevoel van steun en ver-

bondenheid met elkaar. 

Zaterdag 16 november: Vooravond  

33e Zondag door het Jaar C.  
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Ouders van het echtpaar Huntjens-Lemmerling.  

Zondag 17 november:  
33e Zondag door het Jaar C.  
 

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

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

Finy en Frans Crombag-Kurvers, Mina en Zef Kur-

vers-Vliegen, Bèr Vliegen en ouders; jaardienst 

Zef Limpens en zoon Wiel;  jaardienst Tonny 

Dautzenberg-Schillings; jaardienst ouders Schil-

lings-van de Klundert; jaardienst Hub Ritzen; voor 

de levende en overleden leden van Zangkoor Lau-

date; 20e  jaardienst Dimitri Laheij. 
 

Woensdag 20 november:  

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Jaardienst Antoon Gales; overledenen familie 

Van der Broeck; Thei Meijers en ouders  

Veldman-van den Bosch (vanwege verjaardag). 

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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Tim kan niet slapen 
 
 

Tim ligt in bed, maar hij kan niet slapen. 
Weet je hoe dat komt? 
Zijn staart is koud. Zo koud als een ijsje uit de diepvries. 
Helemaal niet fijn hoor. Het puntje is zelfs blauw. Kijk 
maar! 
Tim is wel tien keer uit bed gestapt om zijn deken goed 
in te stoppen, maar het helpt niet. 
Dan ligt hij net lekker en hoepla, daar piept zijn staart 
er zomaar weer onderuit. 
Tim wordt er knorrig van. 
“Miauwwwww” 
Hé, wat is dat? 
“Miauwwwww” 
Tim gaat rechtop in bed zitten. 
“Ben jij daar Loes?’ fluistert hij. 
Ja hoor, het is Loes, de grijze poes. 
Ze woont bij Tim in huis. 
Loes springt op het bed en geeft Tim een kopje. 
Boink, doet haar voorhoofd tegen Tims neus. Heel lief 
en zacht, het is net een kusje. 
Tim aait Loes over haar rug. 
“Ik kan niet slapen, Loes”, zucht hij, “mijn staart is zo 
koud.” 
“Prrrrrrrr”, doet Loes en loopt naar het voeteneind. Ze 
rekt zich uit en gaat dan liggen. Boven op het staart-
puntje van Tim. 
Ohhh, dat voelt lekker warm, net een dekentje. 
Tim wordt helemaal blij! 
“Dank je wel lieve Loes”, fluistert hij. 
Maar dat hoort Loes niet meer, ze slaapt en niet veel 
later…… Tim ook. 

Marian Koning 

 

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel 

eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op 

bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg 

je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert 

Jongkatholiek in samenwerking met het Huis voor de 

Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbis-

schoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op 

tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Neder-

landse priesters en diakens die de stad goed kennen. 

Wat kun je verwachten? 

Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen 

bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Pau-

lus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart 

denken ook wij na over hoe we Jezus' leerling kunnen 

zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de 

eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder 

in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Wes-

ten: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de 

audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je 

overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in 

het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint 

Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of 

met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede 

conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, 

mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele in-

drukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis 

je per vliegtuig terug naar Nederland. 

In het kort: 

Wanneer:  26 april t/m 2 mei 2020 

Voor wie:  Maximaal aantal deelnemers: 100   

  jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar 

Prijs:   € 439,- (tot 31 december 2019, daar 

  na zal de prijs hoger liggen!) 

Organisatie:  Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim 

Contact:  Huis voor de Pelgrim, e-mail  

info@huisvoordepelgrim.nl , tel. 043-3215715 

Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim 

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). 

mailto:info@huisvoordepelgrim.nl
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Dankbetuiging 
In ieders leven komen momenten van diepe eenzaamheid 

en verlatenheid voor. 

Het overlijden van mijn lieve vrouw 
 

Margreet Crijns-Hoefsteders 
 

was zo’n moment. 

In alle eenzaamheid en verlatenheid zijn er dan mensen 

om je heen, die proberen het moment minder eenzaam en 

verlaten te maken. Een schouderklop, een hand in de rug, 

een omhelzing, een blik zonder woorden, een bemoedi-

gend woordje, kaarten in allerlei vormen: het zijn allemaal 

dingen die er echt toe doen.  

Voor al die blijken van medeleven wil ik hartelijk dank zeg-

gen. 

Een speciaal woord van dank aan het Combo Koor  

MozaiK, aan de pastores, aan dokter Nijhof en aan de  

verzorging in Glana. 

De zeswekendienst zal zijn op zondag 27 oktober  

om 11.00 uur in onze parochiekerk. 
  

Jan Crijns.  

Vrede 

Vrede, het lijkt zo vanzelf-
sprekend. Maar dat is het 
helaas niet. Gelukkig zijn er 

op veel plekken nog moedige mensen die zich hiervoor 
willen inzetten. In Nederland en daarbuiten.  
Het Nationaal Katholiek Thuisfront zet zich in voor steun 
en verbondenheid met militairen en hun ‘thuisfront’ en 
met veteranen. Al sinds jaren wordt in het tweede week-
end van de vredesweek aandacht gevraagd voor het 
werk van het Nationaal Katholiek Thuisfront. 
Het Nationaal Katholiek Thuisfront wil solidair zijn met 
onze militairen en veteranen en een open oog houden 
voor de omstandigheden waarin militairen hun werk 
moeten doen. Het NKT geeft hier gestalte aan in nauwe 
samenwerking met de Dienst Rooms-Katholieke Geeste-
lijke Verzorging bij de Krijgsmacht. Deze samenwerking 
komt onder andere tot uitdrukking bij de jaarlijkse Re-
quiemviering voor overleden defensiepersoneel te Best 
en de veteranenkruisweg te Roermond. Daarnaast on-
dersteunt het NKT individuele militairen en diverse pro-
jecten.  
Wilt u het NKT helpen de solidariteit met onze militai-
ren, hun thuisfront en de veteranen vanuit kerk en sa-
menleving handen en voeten te geven? Voor meer infor-
matie verwijzen wij naar de website : 

www.katholiekthuisfront.nl.  
Heel hartelijk dank voor uw steun.  

 

De situatie in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos 
dreigt volledig te ontsporen. Het kamp is overvol. 
Meer dan 13.000 mensen zitten momenteel muur-
vast in een kamp dat is ingericht voor maximaal 
3.000 vluchtelingen. Als er niets gebeurt, gaat het 
straks gruwelijk mis. 
In de rij met je trauma 
Onze artsen zien maar liefst 100 tot 120 patiënten op 
één avond. Een groot deel hiervan maakte tijdens 
hun vlucht traumatische gebeurtenissen mee. Wij 
zien vrouwen en mannen die verkracht zijn. Vaders 
en moeders die kinderen verloren. Mensen die voor 
hun ogen familieleden zagen verdrinken. Deze men-
sen moeten we vervolgens naar hun tent terugsturen 
met niet meer dan een pilletje en een verwijsbrief 
voor de psycholoog die, als het meezit, over acht 
maanden tijd voor hen heeft. Daarnaast vergroten 
het onzekere verloop van de asielprocedure en de 
uitzichtloosheid in het kamp de psychische proble-
matiek. De meeste mensen verblijven maanden tot 
soms zelfs jaren in kamp Moria, in afwachting van het 
vervolg van hun asielproces.  
 
We doen wat we kunnen  
Onze artsen en psychosociale hulpverleners doen 
wat ze kunnen, maar het ontbreekt ons aan middelen 
om onze onmisbare medische en psychosociale zorg 
uit te breiden.  
Steekt u, samen met ons, liefdevol uw handen uit 
naar deze mensen? 
 

Wij waarderen de warme steun die wij sinds onze 
start mochten ontvangen. We hopen van harte dat 
ook u een mogelijkheid ziet om uw hand uit te steken 
naar de mensen in kamp Moria. U kunt een gift over-
maken naar IBAN-rekeningnummer: 
NL97 RBRB 0918 9326 37 t.n.v. Stichting Bootvluch-
teling 
Voor meer informatie zie https://bootvluchteling.nl/  

Adv. 

http://www.katholiekthuisfront.nl
https://bootvluchteling.nl/


 

13 

 
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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Mededelingen en verenigingsnieuws “Kom” 

naar Gemeenschaps-

huis De Lange Berg 

Hulsberg. 

 

Sinds enkele maanden worden door Stichting Ge-

meenschapshuis en Projectgroep Gemeenschapshuis 

2.0 Kom-activiteiten georganiseerd. Dit zijn inloopmid-

dagen voor inwoners van Hulsberg en omgeving om 

elkaar te treffen en te ontmoeten in onze vernieuwde 

Lange Berg. We vragen een  eigen bijdrage van € 3,-  

Hiervoor ontvangt u twee maal een kop koffie of thee 

en één keer met wat lekkers. 

De volgende Kom-activiteit staat gepland op  

24 oktober. We gaan dan bloemschikken.  

Voor bloemen / groen wordt gezorgd.  

De materiaalkosten zijn € 2.50. U dient zelf mee te 

nemen een bakje en een schaar en / of mesje. In ver-

band met de aanschaf materialen is aanmelden nood-

zakelijk. Dit kan via mail:   

gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com   

of bel naar:  06-55508453. Voor vervoer kan worden 

gezorgd, geef dit aan bij uw aanmelding. 
 

Donderdag 28 november: Kom-knutselen 

Tijdens deze Kom-activiteit zal burgemeester Geurts 

ons een bezoek brengen. Hij hoopt velen te zien / 

treffen. De kosten voor het materiaal zijn € 1,50. 

Graag zelf, indien mogelijk, een schaar, een potlood en 

liniaal meenemen 

Donderdag 12 december: Kom-vieren  
 

Alle Kom-activiteiten zijn steeds van 14.00 tot 16.00 u 

met een eigen bijdrage van € 3,-. 

Wil je komen bloemschikken of gewoon een kop koffie 

drinken en een praatje maken dan nodigen we je ook 

van harte uit; 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. 

                                                  Caeciliamis  

 

Op zondag 3 november om 11.00 uur  (Allerheiligen) luis-

tert Koninklijke Fanfare St. Caecilia de Hoogmis op in de 

St. Clemenskerk te Hulsberg op. Na afloop zal een muzi-

kaal eerbetoon worden gebracht aan de overleden leden 

van de fanfare en de inwoners van Hulsberg op de be-

graafplaats aan de Wissengrachtweg. 

Caeciliadag  

Op zaterdag 16 november viert Kon. Fanfare St. Caecilia 

haar jaarlijkse St. Caeciliafeest. ’s Middags maakt de fan-

fare een muzikale rondgang door Hulsberg. De Caecilia-

dag wordt zoals ieder jaar afgesloten met een feest-

avond, waar ook de jubilarissen in het zonnetje worden 

gezet.   

 St. Clemensfeest 

 
Zaterdag 2 november viert Fanfare St. Clemens haar 

jaarlijkse St. Clemensfeest. De fanfare zal onder leiding 

van hun dirigent Rob van der Zee, om 19.00 uur de  

H. mis opluisteren in de St. Clemenskerk te Hulsberg. Na 

deze mis start de feestavond in het verenigingslokaal de 

Hoeskamer in Arensgenhout. Tijdens deze avond zullen 

ook de jubilarissen gehuldigd worden, t.w.; Math Crut-

zen en Loreen Merx (12,5 jaar lid), Jacques van de Berg, 

Ine Offermans en Roger Vliegen (25 jaar lid) en Theo Jen-

nekens (60 jaar lid).  

 

        St. Rochusfeest 

Peter Vankan vierde tijdens het St.Rochusfeest op  

12 oktober jl. zijn 10-jarig lidmaatschap van Drumband  

St.Rochus. Daarnaast werd er afscheid genomen van spe-

lend lid en tambourmaitre Bjorn Vleugels. Hij heeft de 

tambour-maitrestok overgedragen aan Dave Dumoulin. 

Bjorn is ruim 33 jaar lid geweest van de vereniging en na-

dat hij hartelijk bedankt werd voor zijn jarenlang enthou-

siaste inzet en bewezen diensten, werden gelijktijdig de  

felicitaties aan Dave uitgebracht en werd hij welkom ge-

heten als nieuwe tambourmaitre.  

St.Rochus is blij in hem een waardige opvolger gevonden 

te hebben.  

mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Goed naar beneden kijken, want in de stenen van de 
trap naar boven zie je tal van gefossiliseerde schelpen 
uit de tijd dat deze streek nog onder zeeniveau lag. 
 

Zwaard 
Via de trap komt men binnen op het centrale pleintje 
waaraan de verschillende kapellen liggen. Boven de 
ingang van de Chapelle Notre-Dame, het ‘heilige der 
heiligen’ van Rocamadour, zie je een zwaard in de rot-
sen steken. Volgens de legende is dit Durandal, het 
zwaard van Roelant, die het vanaf de Pyreneeën hier 
naar toe gooide toen hij niet door de Moren wist heen 
te breken. 
 

 In  de kapel, vooraan in de kerk, ziet men direct de 
Zwarte Madonna, evenals een oude ijzeren klok die 
mogelijk uit de negende 
eeuw dateert. Via de 
kapel heeft men  toe-
gang tot de hoofdkerk. 
Het is de moeite waard 
om elk van de zeven 
kerken en kapellen 
even binnen te lopen, 
want ze hebben alle-
maal een eigen interi-
eur en sfeer. Kortom 
een  bijzonder stadje 
tegen de rots, vol ge-
schiedenis en legendes. 
Bron: o.a. Martijn van 
https://frankrijkpuur.nl  

Rocamadour 

De kleine stad Rocamadour, 
gewijd aan Maria ligt in de 
Dordogne in Frankrijk. Het 
lijkt wel of de stad tegen de 
rotswand is aangekleefd.  
 
Bedevaart 
Al heel lang voor de middel-
eeuwen woonden er men-
sen op deze plek. Net als op 
andere plekken in de 
Dordognestreek zijn er hier 
grotten gevonden met spo-
ren vanuit de prehistorie, 
zoals rotstekeningen en 
menselijke resten. Over de ontstaansgeschiedenis van 
het stadje zelf doen diverse verhalen de ronde. Het meest 
waarschijnlijk is dat er zich hier een kluizenaar vestigde, 
Amadour, waarna er al voor de tiende eeuw na Christus 
een bescheiden kloostergemeenschap ontstond. In de 
twaalfde eeuw gebeurde er een eerste wonder hier, zo-
dat er een enorme bedevaart op gang kwam. Toen enkele 
jaren later ook het graf van Amadour gevonden werd, 
groeide Rocamadour uit tot een populair pelgrimsoord. 
Ook bedevaartgangers op weg naar het Spaanse Compos-
tela namen de stad op in hun route. Het gebeurde boven-
dien dat mensen door de rechtbank veroordeeld werden 
tot een bedevaart naar Rocamadour. 
In de daaropvolgende eeuwen was het echter ook snel 
weer gedaan met de roem van Rocamadour. De monni-
ken verlieten het bedevaartsoord, de protestanten ver-
nietigden de belangrijkste heiligdommen en ook in de tijd 
van de Revolutie werd de stad niet gespaard. In de ne-
gentiende eeuw leek er dan ook weinig toekomst meer: 
gebouwen die er nog stonden waren zwaar in verval en 
veel inwoners hadden Rocamadour verlaten. Maar na 
een grote inspanning om het benodigde geld bij elkaar te 
krijgen, kon er in de tweede helft van de negentiende 
eeuw toch nog een grootscheepse restauratie op gang 
komen en herrees Rocamadour als een feniks uit de as. 
Voie sainte 
Een bezoek aan Rocamadour begint men het beste van 
onder af aan. Parkeer de auto bij het iets verderop gele-
gen Le Hospitalet en loop schuin naar beneden naar de 
toegangspoort van Rocamadour. Men loopt hier in de 
voetsporen van de pelgrims, want deze weg is de zoge-
naamde Voie sainte, die sinds eeuwen door de pelgrims 
gebruikt wordt om naar Rocamadour te lopen. De Voie 
sainte komt via de dertiende eeuwse Porte du Figuier uit 
in de schilderachtige hoofdstraat. Ongeveer in het mid-
den van het dorp ziet men de beroemde stenen trap naar 
boven. Deze Grand Escalier telt tweehonderdzestien tre-
den en moest vroeger op de knieën beklommen worden. 
Een enkele pelgrim doet het nog steeds op deze manier. 

 Op 6 oktober hebben we onze concertreeks Lief  
Leven afgesloten met een matinee voorstelling in het 

Asta theater. We kijken met een heel goed gevoel te-

rug op deze concertreeks. We willen het publiek be-

danken voor hun enthousiasme en ook alle mensen die 

op de een andere manier hebben bijgedragen aan het 

tot stand komen ervan heel hartelijk dank.   

Het was heel mooi.  

Maar nu is het ook weer tijd om over te gaan tot de 

gewone gang van zaken. Op 11 november is onze 

eerstvolgende thema viering: Als ik in de hemel kom… 

Diep in ons hart verlangen we er vrijwel allemaal naar 

eeuwig te leven. Laten we eerlijk zijn: naar de hemel 

gaan klinkt toch beter dan dat het leven ophoudt na de 

dood? Maar wat is de hemel dan? Hoe is het daar? En 

waar komt het idee vandaan dat we daar naartoe zou-

den kunnen…………..We hopen u tijdens onze viering 

te kunnen verwelkomen. 

https://frankrijkpuur.nl
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Colofon 
 
Kapelaan Amal   T 045-4051273 

adres pastorie  Kerkheuvel 7 

    6336 AX  Hulsberg 
 

Pastoor Geilen  T 045-5241208 

    Stationstraat 191 

    6361 BH  Nuth 

spreekuur kerkbestuur/ kapelaan 

dinsdag tussen 17.00 en 18.00 uur 

opgave misintenties tijdens het spreekuur 

of telefonisch   T 045-4051273 

of per email  misintentie@h-clemens.nl 
 

Kapelaan Amal  kapelaan@h-clemens.nl 

Pastoor Geilen  pastoor@h-clemens.nl 

email  parochie   info@h-clemens.nl   

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

 
 

kosters 
 

Mevr. Jacqueline Pluijmaekers T 045-4051872 

Mevr.Tineke Renckens   T 045-4052012 

Mevr. Tine Peerbooms    T 06-37300874 
 

 

betalingen 
 

kerkbijdrage  NL36 INGB 0001 0364 96                               

    NL26 RABO 0124 1957 68 

overige betalingen zoals  

misintenties e.d.  NL91 RABO 0124 1030 30  
 

alle betalingen t.n.v. Parochie van de H. Clemens 

Hulsberg, mét vermelding van naam en adres. 

 
 

parochieblad Clemens-Klok 
 

Redactie  parochieblad@h-clemens.nl  

Bezorgservice bezorgservice@h-clemens.nl  

Advertenties advertentie@h-clemens.nl   

 
 

overige 
 

Huisartsenpraktijk   T 045-4051388 

Huisartsenpraktijk bij  spoed  T 045-4051388 - 1 

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

Apotheek Ravensbos   T 045-405 2700 

Apotheek Nightcare   T 045-5741004 

Ziekendienst    T 045-405 1922 

Politie Limburg Zuid   T 0900-8844 

Alarmnummer    T 112 

WMO-Zorgloket Beekdaelen    T 088-4502000 

Gemeentehuis                              T 088-4502000 

Gem. Openbare werken  T 088-4502000 

Rd4      T 045-5437100  

Zorgcentrum Panhuys    T 045-4051777 

Klooster Z. vd Assumptie  T 045-4058610 

RK-Basisschool Hulsberg  T 045-4051377 

Gemeenschapshuis   T 045-4051924 

kosten voor misintenties 
 

Woensdag € 10 
Weekend € 25 

en tot slot……maar belangrijk! 

Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok 

(tijdvak van 23 nov - 20 december.)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op  5 november via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  12 november. 

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. 

Wiebachstraat 5b  -  6466 Kerkrade 

T. +31 (0)45 546 55 86 – kerkrade@rouwettebanden.nl 

Putweg 49a  -  6343 PD  Klimmen 

T. +31 (0)45 405 12 86  -  klimmen@rouwettebanden.nl 

www.rouwettebanden.nl  -  www.eurotyre.com 

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
mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com

