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Clemens-Klok   

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg  

10e jaargang nr. 1                   18 jan - 14 febr  2020 

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

-  Wisseling contactpers./adm. Kerkbijdrage 

-  Zo kun je nepnieuws tegengaan 

-  Dank jullie wel - gevers voedsel actie SAN 

 -  Rectificatie misintenties wk. 03 (11-15 jan.2020) 

 -  Vormelingen 2020 / Prins Roel 1 en Prinses Anniek 

 -  KiWoDo  18 jan.: De Ommekeer van Saul naar Paulus 

Waarom willen wij ons inzetten voor Zijn Boodschap en onze kerk en parochie? 

Omdat wij niet anders kunnen. 

Omdat wij vinden, dat de boodschap die Jezus Christus ons heeft aangereikt, zo ontzettend belangrijk is voor men-

sen, dat we die moeten laten horen in woord en daad. 

Wat is geloven voor ons? Voor ons is geloven niets wazigs, nee voor ons is geloven heel concreet, we geloven name-

lijk in Zijn Boodschap. Dat is een heel eenvoudige, voor iedereen te begrijpen boodschap van er zijn voor de ander. 

In deze paar woorden ligt het levensgeluk van iedereen opgesloten. Niet ik sta op de eerste plaats, maar de ander. 

Dit is wat Jezus ons aanreikt middels Zijn Boodschap aan ons. 

Hij geeft ons ook adviezen, hoe we dat in praktijk kunnen brengen. Een van die adviezen is bijvoorbeeld, gebruik je 

talenten, niet alleen om er zelf beter van te worden, maar ook de mensen om je heen. Voel je verantwoordelijk 

voor je leefomgeving, heel dichtbij en veraf. Voor je partner, voor je gezin, voor je collega’s, voor …., noem maar op. 

En verder af, voor mensen die honger lijden, voor mensen die in onveilige en ongezonde omstandigheden moeten 

leven, voor onze aarde die steeds meer vervuilt raakt, enz.. 

Gelukkig hebben de meeste mensen dit zaadje al ingeplant gekregen bij hun geboorte. Je hoeft geen “gelovige” te 

zijn om het goede te doen. Maar wat het geloof in Zijn Boodschap wèl tot voordeel heeft, is dat je nergens alleen 

voor staat, je krijgt aanreikingen/adviezen/ hulp hoe je e.e.a. in het dagelijkse leven kunt toepassen. Als je er open 

voor staat, is Zijn Geest altijd bij je. Je wordt gevoed. Je hebt een sparringpartner die er altijd voor je is. Èn als het 

eens mis gaat, je kunt altijd weer opnieuw beginnen, een nieuwe poging wagen, om het de volgende keer beter te 

doen. Zo vergeeft hij ons telkens weer, als het in onze pogingen om het goede te doen, toch weer niet lukt. Dat is 

ook een van zijn adviezen aan ons, niet 7, maar 7x70 keer vergeven, dus altijd, steeds weer de mogelijkheid bieden 

om opnieuw te beginnen. Dat is goed voor de ander, maar ook voor jezelf. Dit zijn, als voorbeeld, enkele overwegin-

gen waarom wij ons willen inzetten voor die Boodschap en de kerk in onze parochie, die met vallen en opstaan Zijn 

Kerk moet worden. Daarvoor willen we ons niet alleen inzetten in onze parochie, maar ook richting ons bisdom en 

de kerk. Wij zijn kritisch richting “de kerk”, omdat daar vaak anders gehandeld wordt dan dat je van “Zijn Kerk” zou 

mogen/moeten verwachten. Daarom hebben wij de bisschop, tijdens zijn bezoek aan onze parochie, een brief aan-

gereikt met een aantal vragen, waar wij mee zitten. Om met hem in gesprek te komen, om zo ook daar, met vallen 

en opstaan, dingen veranderd te krijgen. 

Maar op de allereerste plaats willen we in onze parochie Zijn Boodschap in praktijk brengen, we willen een dienen-

de kerk zijn, een kerk die een verbindende schakel is in ons mooie dorp Hulsberg. We zijn dankbaar voor wat kape-

laan Amal ons gebracht heeft, met zijn Indiase eenvoud. We gaan gewoon, en dat weten we nu al, met vallen en 

opstaan, verder om van onze kerk steeds meer “Zijn Kerk” te maken en dat doen we op de eerste plaats samen met 

jullie, en samen met onze nieuwe pastoor George Dölle en met onze clusterparochies Nuth, Wijnandsrade en Vaes-

rade, waar Jan Geilen pastoor is, geen onbekende voor ons. 

Jullie kerkbestuur 
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-  Voor al uw groenten en fruit. 

 - Heerlijke dagverse salades,  

   lekkernijen en vers belegde broodjes. 

Ook bent u van harte welkom voor de  

 - lekkerste streekproducten  

 - en de leukste cadeaus. 

Geopend van dinsdag t/m zaterdag 
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Parochieberichten  

Overleden 

Op 13 december is op 95-jarige 
leeftijd overleden, Zr. Martina van 
Uijtrecht. Zij woonde in het zuster-
klooster aan de Schoolstraat. De 
uitvaart vanuit de kloosterkapel 
heeft op 19 december plaatsge-
vonden, waarna begrafenis op het 
kloosterkerkhof.  
 
Op 4 januari is op 81-jarige 
leeftijd overleden pater Guus 
Koolen. Pater Koolen is een con-
frater van pater van den Beuken. 
De uitvaart vanuit onze kerk heeft 
op 9 januari plaatsgevonden, 
waarna begrafenis op de begraaf-
plaats aan de Wissengrachtweg. 
 
Op 4 januari is op 84-jarige leeftijd in Heerlen overle-
den, Maria Custers-Schols. Zij woonde aan de  
Aalbekerweg. De uitvaart vanuit onze kerk heeft op  
9 januari plaatsgevonden, waarna crematie.  
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag  
16 februari om 11.00 uur.  
 
Op 7 januari is op 74-jarige leeftijd 
in het Panhuys overleden, Hans 
Laheij. Hij woonde voorheen in de 
Gouv. Houbenstraat. De uitvaart 
vanuit onze kerk heeft op 11 janu-
ari plaatsgevonden, waarna begra-
fenis op de begraafplaats aan de 
Wissengrachtweg. De zesweken-
dienst wordt gehouden op zondag 
1 maart om 11.00 uur.  

Kerkbijdrage en wisseling  

contactpersoon/administrateur 

In ons mooie dorp Hulsberg neemt de kerk, onze paro-

chiekerk een centrale plaats in. Bij vele gedenkwaardi-

ge momenten in ons leven zoals doop, communie, 

vormsel, buurtfeesten, trouwerijen en begrafenissen 

wordt vaak begonnen met een eucharistieviering. 

Dankzij de vele vrijwilligers die belangeloos voor de 

vele werkzaamheden die daarmee samenhangen zor-

gen, kunnen we nog steeds beschikken over een mooi 

gebouw en goed verzorgde vieringen.  

 

Daarnaast is het natuurlijk onmogelijk het gebouw en 

de activiteiten in en rond de kerk in stand te houden 

zonder inkomsten. De belangrijkste bron van inkom-

sten van de parochie zijn de kerkbijdragen van parochi-

anen. De werkgroep kerkbijdrage zorgt voor de admi-

nistratie, de inning en de afdracht hiervan. Na afloop 

van het kalenderjaar ontvangen de deelnemers een 

jaaropgave van hun bijdrage. De werkgroep streeft er, 

samen met het kerkbestuur, naar om het aantal deel-

nemers aan de kerkbijdrage verder uit te breiden. 

 

Het jaar 2019 ligt alweer achter ons. Vele parochianen 

hebben weer hun steentje bijgedragen om onze kerk 

en parochiegemeenschap in stand te houden. Onze 

hartelijke dank daarvoor. 

Mocht dit u ontschoten zijn of wilt u iets extra’s doen, 

dan kan dat nog altijd door erbij te vermelden kerkbij-

drage 2019. 

 

De contactpersoon voor de kerkbijdrage is jarenlang 

dhr. Jean Mevis geweest. Hij heeft e.e.a. al die tijd zeer 

accuraat geadministreerd en afgedragen aan onze pa-

rochie. Waarvoor onze hartelijke dank. 

Op een ander moment zal hier nog de welverdiende 

aandacht aan worden geschonken. Omdat Jean het 

wat rustiger aan wilde gaan doen, heeft hij aangegeven 

om eens uit te gaan kijken naar iemand die het stokje 

zou willen overnemen. Deze persoon hebben we ge-

vonden. Mevr. Vera Koonen heeft aangegeven dat zij 

bereid is om vanaf 2020 deze functie van contactper-

soon/administrateur op zich te nemen. Vera heel har-

telijk dank daarvoor, erg fijn dat je naast je andere vrij-

willigerswerk hier nog tijd voor wilt vrijmaken.   

Het kerkbestuur 

 

Woord van de redactie 

We staan aan het begin van een bij-
zonder jaar. Het jaar 2020 staat in 

teken van 200 jaar kerk en met daar-
aan verbonden de Hulsbergse Passie! 
Een feest door en voor Hulsbergers, 
dat we hopelijk met zijn allen gaan 

vieren op zondag 21 juni!  

Reserveer daarom die datum alvast 
in uw agenda! 
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Zo kun jij nepnieuws tegengaan 

Als je niet oplet, werk je zonder dat je het doorhebt mee 

aan het verspreiden van nepnieuws. Dit zegt paus Fran-

ciscus in zijn boodschap voor Wereld Communicatie Dag 

(13 mei 2018). De boodschap verscheen op 24 januari. 

Nepnieuws verdraait de feiten. Het misleidt en manipu-

leert mensen. Het kan ernstige gevolgen hebben. 

Nepnieuws verspreidt zich soms zo snel, dat het nauwe-

lijks te stoppen is. Berichten gaan viraal, omdat ze op één 

of andere manier appelleren aan bepaalde drijfveren in 

mensen, iets in mensen wakker maken. De paus roept op 

om alert te zijn en zorgvuldig te onderzoeken wat je be-

weegt. 

De slang in het paradijs was de eerste met ‘nepnieuws’, 

schrijft de paus en hij legt uit hoe die de feiten verdraait. 

Aan de vrouw in het paradijs vraagt de slang: “Heeft God 

werkelijk gezegd dat u van geen enkele boom in de tuin 

mag eten?” (Genesis 3, 1). Maar God had juist tegen 

Adam gezegd, dat hij van alle bomen mocht eten en 

maar van eentje niet. De slang raakt aan een gevoelige 

plek, en daarop laat de vrouw zich manipuleren. 

Hoe kan het dat we ons zo makkelijk laten foppen? Nep-

nieuws lijkt ontzettend op echt nieuws. Het is geloof-

waardig en het lijkt plausibel. Nepnieuws speelt in op 

onze emoties van angst of frustratie, maakt gebruik van 

stereotypen en verspreidt zich eenvoudig door onze soci-

ale netwerken. 

Waarheid in christelijke zin gaat niet alleen over de vraag 

of zaken juist of onjuist zijn. Een loepzuivere redenering 

kan gebaseerd zijn op harde feiten. Maar als die redene-

ring wordt gebruikt om een ander te kwetsen of in dis-

krediet te brengen, kan hij correct lijken, maar is hij niet 

waarachtig. We kunnen de waarheid van onze standpun-

ten herkennen aan de vruchten ervan, zegt de paus. Lei-

den die standpunten tot ruzie, onderlinge verdeeldheid, 

verslagenheid? Of tot een constructieve dialoog en 

vruchtbare resultaten? 

“Journalistiek gemaakt door mensen en voor mensen.” 

Paus Franciscus is blij met alle initiatieven die nepnieuws 

tegengaan, waaronder de initiatieven van tech- en me-

diabedrijven. Daarnaast hebben met name ook journalis-

ten een belangrijke verantwoordelijkheid. Hen roept de 

DANK JULLIE WEL 

 

Alle gulle gevers aan de voedselactie, op school, in de 

kerk en bij AH, heel hartelijk dank namens de ontvangers. 

Ook dank voor de geldelijke bijdrages. Het was hartver-

warmend wat we allemaal hebben kunnen doorgeven. 

Ook aan lekkere extra dingen ontbrak het niet. 

We hopen ook in december 2020 weer op jullie steun te 

kunnen/mogen rekenen. 

Ook heel veel dank aan de vrijwilligers die ervoor hebben 

gezorgd dat dit allemaal verwerkt is, en terecht is geko-

men bij de mensen die het nodig hebben. 

 

Werkgroep SAN [Sociale Actie Nuth ]  

paus op tot een constructieve journalistiek, tegen 

“onwaarheid, retoriek en sensationele koppen”. 

Het meest wezenlijke van informatie is niet de snelheid 

waarmee die gebracht wordt, of de impact op het pu-

bliek, maar het zijn personen. De persoon moet centraal 

staan als het gaat om communicatie. De paus pleit voor 

journalistiek “gemaakt door mensen en voor mensen, ten 

dienste van allen en in het bijzonder van degenen – en 

dat zijn de meesten in onze wereld – die geen stem heb-

ben. Een journalistiek die minder is gericht op ‘breaking 

news’ en meer op het onderzoeken van onderliggende 

oorzaken van conflicten. Om zo, vanuit een dieper begrip, 

bij te dragen aan de oplossing van conflicten via opbou-

wende processen.” 
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Academie Rolduc 

Academie Rolduc is een lezingenreeks die dit seizoen voor 

de vijfde keer wordt gehouden. Elke maand is er een an-

dere spreker over een religieus of maatschappelijk thema. 

De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Deelname 

kost vijf euro per avond, ter plekke te voldoen.  

 

Vrijdag 17 januari 2020, 19.00 uur Stichting Sant'Egidio 

Inleidster: Mw. Hilde Kieboom 

Vanuit haar ervaring met Sant’Egidio zoemt Hilde Kie-

boom in op de uitdagingen waarvoor Paus Franciscus ons 

vandaag stelt: een inclusieve samenleving opbouwen 

waarin niemand wordt “weggeworpen”, een kerk zijn die 

naar buiten gaat en van harte spreekt met de mensen, 

christenen zijn die gestalte geven aan de “menselijke broe-

derschap” van dialoog met de ander, bouwen aan vrede. 

 

Vrijdag 28 februari 2020, 19.00 uur Rechtvaardige oorlog 

Inleider: Prof. dr. Fred van Iersel 

Paus Franciscus heroverweegt na de doodstraf nu ook de 

‘rechtvaardige oorlog’ als onderdeel van de katholieke 

sociale leer. Wat wil dit zeggen? Waarom is dit juist nu 

aan de orde? En welke gevolgen zal een herziening heb-

ben? Een avond over katholieke vredestheologie. 

 

Vrijdag 20 maart 2020, 19.00 uur Mensenrechten 

Inleider: Dr. Lambert Hendriks 

Mensenrechten zijn een thema dat tegenwoordig vaak ter 

sprake komt. Iedereen wil graag dat zijn rechten gerespec-

teerd worden, en we vinden het belangrijk om ook de 

rechten van anderen tot hun recht te laten komen. Deson-

danks is het niet heel gemakkelijk om overeenstemming te 

vinden over wat die rechten dan zijn. Hoe ver mag iemand 

gaan in zijn meningsuitingen en in zijn gedragingen? 

 

Voor meer informatie zie: https://www.rolduc.nl/

academie-rolduc/programma/  

Gods Droom 

We stoppen heel veel energie, tijd en geld in het afstand 

houden van elkaar. Een groot deel van het wereldver-

mogen wordt besteed aan zelfverdediging, behoud van 

invloeden bevoorrechte posities, en aan machtsuitbrei-

ding. 

Stel je eens voor dat we al die energie zouden aanwenden 

voor vrede en verzoening! Zou er dan nog armoede zijn? 

Misdaad en oorlog? Stel je eens voor dat er tussen men-

sen geen angst meer zou bestaan, geen concurrentie, vij-

andschap, verbittering of wraakzucht.  

Stel je voor dat alle mensen op deze wereldbol elkaar de 

hand zouden reiken en één grote kring van liefde zouden 

vormen. 

“Dat kan ik mij niet voorstellen”, zeggen wij. 

Maar God zegt: “Dat is precies waarvan ik droom: heel de 

wereld die ik geschapen heb, levend naar mijn beeld en 

gelijkenis”. 

Uit: Brood voor onderweg van Henri Nouwen 

Vormelingen 2020 
In het nieuwe jaar 2020, gaan de voorbereidingen voor 
het vormsel gewoon verder.  
Het oude testament is afgesloten en we vertellen vanaf 
nu verhalen over het nieuwe testament, uitgelegd door 
Peter Dekkers in voorbeelden van deze tijd.  
In les 4 hebben we met de kinderen gepraat over; hoe 
ziet Jezus eruit, wat weet je over Jezus. Mooi om te zien 
dat de kinderen in groepjes samenwerkten en veel wis-
ten op te schrijven. Pastoor Dölle was ook aanwezig tij-
dens deze les, zodat onze nieuwe pastoor de kinderen 
leert kennen. Met trots laten we de groepsfoto zien. 

Werkgroep Vormselvoorbereiding 

https://www.rolduc.nl/academie-rolduc/programma/
https://www.rolduc.nl/academie-rolduc/programma/
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Diensten en misintenties 

Zaterdag 18 januari: Vooravond  

2e Zondag door het Jaar A. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. Kinderwoorddienst 

 met als Thema: De ommekeer van Saul naar  

 Paulus. Jaardienst ouders Brouns-Hoeppener; uit 

 dankbaarheid en tevens voor alle levende en 

 overleden leden van ZijActief  bij gelegenheid van

 het 75-jarig bestaansfeest; jaardienst ouders  

Stassen-Geisen; Wiel Slangen (vanwege  

verjaardag) en overleden familieleden.  
 

Zondag 19 januari:  

2e Zondag door het Jaar A. 

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

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Jac Dezaire en Theodora Lumens;  

jaardienst Philomena Huntjens-Lemmerling.  

12.30 uur: Doopviering Collin Rajh. 
 

Woensdag 22 januari: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers. 
 

Zaterdag 25 januari: Vooravond  

3e Zondag door het Jaar A. 

18.00 uur: Catechese-groepje. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

4e jaardienst Alex Gerards, jaardienst overleden 

ouders Sef Vroemen en Lucie Vroemen-Limpens.  
 

Zondag 26 januari:  

3e Zondag door het Jaar A. 

11.00 uur: Hoogmis met volkszang.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Jozef Nuchelmans en overledenen van 

familie Nuchelmans-Stassen; Guus Houben;  

1e Jaardienst Wiel Gaemers, overleden zoon  

Michel Gaemers en echtgenote  

Paula Gaemers-Habets .  
 

Woensdag 29 januari: 

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 1 februari: Vooravond  

4e Zondag door het Jaar A / Opdracht van  

de Heer in de tempel (Maria Lichtmis).. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

 Na  de mis Blasius zegen. 

Voor de-escalatie van de spanningen in de  

wereld.  
 

Zondag 2 februari:  

4e Zondag door het Jaar A / Opdracht van  

de Heer in de tempel (Maria Lichtmis). 

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

 Na  de mis Blasius zegen en  

 koffie drinken in de kerk. 

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 

jaardienst Zef Habets; jaardienst ouders Funs en 

Tien Limpens-van Oppen, zonen en schoonzoon; 

jaardienst Pierre Knols.  

12.30 uur: Doopviering Danée en Milan Dumoulin. 
 

Woensdag 5 februari: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en  

ouders; overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers; ouders Heijnen-Packbiers;  

Riet de Haan-Franssen.  
 

Vrijdag 7 februari: 

10.00 uur: Communie aan de zieken. 
 

Zaterdag 8 februari: Vooravond  

5e Zondag door het Jaar A. 

19.00 uur: H. Mis met volkszang.  

Jan Schiffelers en Tineke Offermans.  
 

Zondag 9 februari:  

5e Zondag door het Jaar A  

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

Voor de parochie en tot intentie van de zieken.  
 

Woensdag 12 februari: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Overledenen familie Van der Broeck;  

Thei Meijers. 

 



 

8 

 

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. 

Vanaf nu verkrijgbaar ijzeren en houten prinsensteek  
en veel keuze in kleurrijke carnavalsdecoraties  

om je huis mee op te vrolijken in carnavalssfeer.  

 
Openingstijden:    vrijdag van 13.00 - 17.00 uur 
      zaterdag van 11.00 - 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 

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:info@boerderijaandendel.nl
http://www.boerderijaandendel.nl
mailto:kerkrade@rouwettebanden.nl
mailto:klimmen@rouwettebanden.nl
http://www.rouwettebanden.nl
http://www.eurotyre.com
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Parochiekalender  
Vr. 7 feb Ziekencommunie 

Za. 22 feb Carnavalsmis 

Wo. 26 feb Aswoensdag 

Vr. 6 mrt Ziekencommunie 

Zo. 8 mrt 15.00 uur Install. Pastoor Dölle 

Vr. 20 mrt 19.00 uur H. Vormsel 

Za. 21 mrt Stille Omgang 

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. 

Tijd: 17.45 uur inloop, start 18.00 uur, eindtijd 18.50 uur 

Wanneer volgende keren, de datums van  

het 1e halfjaar 2020 zijn bekend: 

Za. 25 jan 

Za. 21 mrt 

Za. 9 mei 

Za. 6 juni 

Hopelijk tot dan! 

Op de website van onze Parochie: 
Onder inspirerende bijdrages: 
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/  

Het jaar van paus Franciscus in beeld 

Kinderwoorddiensten  

Za. 18 jan: De ommekeer van Saul naar Paulus 

Za. 15 feb: De Bergrede 

Za. 7 mrt: De Gedaanteverandering van Jezus 

Za. 11 apr: Christus verrezen (Pasen) 

Za. 9 mei: Samen in de hemel 

Za. 6 juni: Vader, Zoon en Heilige Geest. Samen EEN 

Za. 11 juli: De zaaier 

Rectificatie misintenties 

In de vorige Clemens-Klok zijn per ongeluk de misinten-
tie van 4 januari t/m 8 januari dubbel geplaatst. De mis-
intenties van 11 t/m 15 januari zijn daardoor niet ge-
plaatst. Onze excuses daarvoor. 

Op onze website, in de Beekdaeler en tijdens de dien-
sten zijn ze uiteraard wel genoemd. 

Vandaar nog even hieronder de misintenties die niet 
geplaatst zijn in de vorige Clemens-Klok: 

KiWoDi 18 januari 

De ommekeer van Saul naar Paulus 

Op 18 januari zullen we weer een kinderwoorddienst 
hebben in onze kerk.  
Deze keer gaat het over Paulus. 
Paulus heette eerst Saul en was een joodse man die de 
vrienden van Jezus vervolgde, gevangen zette en zelfs 
doodde!  
Waarom deed hij dit? Zou je je kunnen afvragen. Jezus 
deed toch niets verkeerds? 
Maar ineens gebeurde er iets met hem, waardoor hij 
helemaal veranderde.  
Kom luisteren naar het verhaal van Paulus!! 

Zaterdag 11 januari: Vooravond  

Feest Doop van de Heer. 
19.00 uur: H. Mis met volkszang. 

Jozef Bemelmans en Caroliene Wouters; zie-
lendienst Miets Ruijters.  

Zondag 12 januari:  

Feest Doop van de Heer. 
11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.  

Voor de parochie en tot intentie van de zieken; 
Jan Schiffelers en Tineke Offermans. 

Woensdag 15 januari: 

19.00 uur: H. Mis in het klooster. 

Lei Koolen (vanwege verjaardag); ouders Pierre 
Pluijmaekers en Mia Scheepers; overledenen 
familie Van der Broeck; Thei Meijers; ouders  

Heijnen-Packbiers.  

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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Proficiat 
Bryan Slijpen 

Elena Kolesnikova 
Jesper Cremers 

Allen in één keer geslaagd voor het RIJBEWIJS 
  

bij 

 
www.autorijschoolmonsuwe.nl 

  

Adv. 

Waar altijd tijd voor is 
Elke dag is een kans 
Om iemand te waarderen 
En een klein applaus te geven 
Voor iemand die het gewone doet. 
 

Elke dag is een kans 
Om naar iemand toe te gaan 
Om tegen iemand te zeggen: 
Goed dat je er bent. 
 

Elke dag is een kans 
Om voor iemand 'n warm gebaar te geven 
Om iemand zo aan te raken 
Dat hij voelt: ik word gezien. 
 

Elke dag is een kans 
Om voor iemand interesse te tonen 
Vooral als iemand aan de grens is 
Is een teken van liefde·onmisbaar. 
 

Voor deze kleine signalen van aandacht 
Is altijd tijd, en  ze geven zoveel 
Waar draait het in de wereld om 
 

Waar draait het in de wereld om, 
waar zijn we op gericht? 
Wat vinden we de moeite waard 
en wat is van gewicht? 
 

De aarde lijkt een mierenhoop, 
we rennen heen en weer. 
Maar waarom rennen we zo hard 
en waarom telkens weer? 
 

Waar draait het om, waar gaan we voor, 
voor aanzien of voor geld? 
Of hebben we onszelf die vraag 
allang niet meer gesteld? 
 

We willen graag gelukkig zijn, 
maar wat is nou geluk? 
Hoe vind je dat, hoe pak je dat? 
Het leven is zo druk. 
 

Waar draait het in het leven om, 
waar leef en werk je voor? 
Wie even stilstaat bij die vraag 
die draait niet zomaar door. 
 

Bron: Greet Brokerhof-van der Waa 

 CV DE BEUMERWALDERS 2020  

Roel Verlaan is de zoon van Ronald en Helga Verlaan. Hij 
werkt als supermarktmanager bij de Albert Heijn in Huls-
berg en speelt in zijn vrije tijd hockey. 
Anniek Thoma is de dochter van Marcel en Irma Thoma, 
die in ons buurdorp Schimmert wonen. Anniek werkt als 
bakker bij bakkerij Franssen in Epen en heeft als hobby 
paardrijden. 

Sylvain is een 
zoon van Jus-
tin en Vanina 
Latour. Het 
carnaval zit 
Sylvain in het 
bloed, hij is al 
jaren lid van 
de jeugdraad 
en loopt graag 
voorop. Zijn 
grote hobby is 
voetbal en 
dan met name 
keepen.  
Sylvain zit in 
groep 8 en is 
12 jaar. 
Fenne is een 
dochter van 
Ralph en 

Janou Herveille. Ook bij Fenne zit carnaval in het bloed. Zij is de 
3e generatie prinses en daar is ze heel erg trots op. Haar hob-
by’s zijn handballen en dansen bij de dansmarietjes. 
Fenne zit in groep 7 en is 11 jaar. 
 

Samen gaan ze dit jaar voorop in het Beumerwald! 

Prins Roel 1 en Prinses Anniek 

Jeugdprins Sylvain en Jeugdprinses Fenne 
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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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 Een beertje 

Een beertje wil voor zijn moeder 

bloemen gaan plukken, want zij is 

jarig. Het stapt vrolijk door het bos en komt tenslotte bij 

een rivier waar een smalle brug over ligt. Aan de overkant 

staan de bloemen. Ons beertje stapt voorzichtig op het 

bruggetje en ziet beneden zich zijn eigen spiegelbeeld. 

Het schrikt, rent terug en durft het bruggetje niet meer 

op. Na een poosje denkt het beertje: "Als ik mijn ogen 

dicht doe, dan zie ik dat boze beest niet als ik over die 

brug ga". Hij probeert het maar voelt zich na een aantal 

stappen toch zo onzeker, dat hij de ogen open moet doen 

en verschrikt weer terug rent. Als hij daar zo troosteloos 

zit, komt er een vos aan, die hem vraagt wat er aan de 

hand is. Ons beertje vertelt van het monster in het water 

en de vos geeft hem de raad: "Je moet heel boos kijken, 

dan schrikt het monster en dan gaat het wel weg." Als 

ons beertje welgemoed naar het bruggetje stapt en de 

raad opvolgt, dan ziet hij het monster heel boos naar 

hem kijken en hij is geen held, hij vlucht weer snel naar 

de veilige kant. De volgende raadgever is de wolf, die 

hem aanraadt een grote stok mee te nemen, met het ge-

volg dat het monster nu ook gewapend is. Tenslotte is het 

de wijze uil, die het beertje aanraadt om naar het mon-

ster te lachen, dan zal hij ook wel vriendelijk teruglachen. 

Aarzelend volgt ons beertje deze raad op en kan tenslotte 

zielsgelukkig met de geplukte bloemen zijn moeder blij 

gaan maken.  

 

Kracht en zelfvertrouwen 

Op vakantie ben je mis-

schien wel eens een kerk binnengelopen om een 

kaarsje voor iemand op te steken. Of je hebt op reis 

van je ouders een kettinkje gekregen als teken van 

verbondenheid. Of misschien voelt je telefoon wel 

als een soort lijntje met de buiten wereld. Iedereen 

van je contactenlijst gaat immers een beetje met je 

mee, waar je ook heen gaat. Dit zijn allemaal manie-

ren om je verbonden te voelen met anderen, ook al 

ben je ver weg. 

Zo ongeveer, beleven veel gelovigen hun geloof. Ook 

al gaan ze alleen door de wereld, er is  ” iets” of 

“iemand” die met ze meegaat. We noemen dat God 

of Geest. 

In het geloof ben je eigenlijk permanent “online“.  

Ook al ben je alleen, dan toch is de Geest van God 

bij je. En dat is dan toch weer een soort van 

“samen”, iets wat je kracht en zelfvertrouwen geeft. 

Zo aan het begin van dit nieuwe jaar is dat een 

mooie gedachte! 

Bron: Ad Wijlhuizen 

Is er nog hoop, vertrouwen, liefde en vrede te vinden in onze wereld? 

De kinderen van de basisschool vonden van wel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwen 
is dat je 

weet  dat er 
altijd iemand 

thuis is 
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Mededelingen en verenigingsnieuws 
 
Samen koken onder begeleiding 
van een kok in De Lange Berg in 
Hulsberg 
 

Voor mensen, die graag koken en die het leuk vinden 
om dit samen met anderen te doen, willen we in het 
gemeenschapshuis De Lange Berg een aantal kookshops 
organiseren. Onder begeleiding van kok Geert Brouwers 
gaan de deelnemers in zes kookshop aan de slag in de 
keuken van De Lange Berg. Deze kookshops worden 
twee keer per maand op dinsdagavond gegeven en wel 
op 3 en 17 maart 2020, op 7 en 21 april 2020 en op 12 
en 26 mei mei 2020. Na het gezamenlijk bereiden van 
een maaltijd is het de bedoeling om de maaltijd vervol-
gens met elkaar op te eten. De avond wordt besloten 
met het gezamenlijk opruimen en schoonmaken van 
keuken en eettafel.  
 
We willen ons vooral richten op eenvoudig te bereiden 
gerechten. Geen culinaire hoogstandjes, maar gemakke-
lijk te bereiden en smakelijke maaltijden, bestaande uit 
een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Meestal 
wordt er per gerecht gekookt door een groepje van 
twee á drie personen. De ingrediënten die we gebruiken 
zijn van goede kwaliteit: vers, gezond en lekker. Nadat 
de tafel gedekt is en de maaltijd klaar is om opgediend 
te worden, gaan we samen aan tafel en bespreken wat 
er zoal over tafel gaat in een ongedwongen sfeer en on-
der het genot van een glas wijn, bier of fris. 
 
Omdat de initiatiefnemers de kookshops verder willen 
invullen samen met mogelijke deelnemers, starten we 
met een oriënterende avond, waarin we verwachtingen 
en mogelijkheden van de deelnemers willen peilen. We 
kunnen zo de inhoud van de workshops zo veel mogelijk 
aanpassen aan de voorkeuren van de deelnemers qua 
moeilijkheidsgraad, menu, avond in de week en tijdstip. 
Deze oriënterende avond wordt gehouden op dinsdag 
11 februari 2020 om 20.00 uur in het gemeenschapshuis 
De Lange Berg. Tijdens deze avond zullen we de zes 
kookshops samen verder invullen. 
De 

 zij worden gedaan door de kok. Kosten voor 
deze workshops zijn naar verwachting € 20,= per per-
soon per avond. De maximale groepsgrootte is 15 perso-
nen. 
Heeft u interesse om aan deze workshops “Samen ko-
ken” deel te nemen, meldt u zich dan aan via e-
mailadres: kookshop.samenkoken@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
Marian Cox, 
Geert Brouwers, 
Theo Verhappen  

“KOM “ naar  

Gemeenschapshuis De Lange 

Berg Hulsberg. 

 

Sinds enkele maanden worden door Stichting Gemeen-

schapshuis en Projectgroep Gemeenschapshuis 2.0 

Kom- activiteiten georganiseerd. Dit zijn inloopmidda-

gen voor inwoners van Hulsberg en omgeving om el-

kaar te treffen en te ontmoeten in onze vernieuwde 

Lange Berg. We vragen een  eigen bijdrage van drie 

euro. Hiervoor ontvangt u twee maal een kop koffie of 

thee en één keer met wat lekkers. 

 

De volgende KOM-activiteit staat gepland op donder-

dag 23 januari. Tijdens deze KOM-spelletjes spelen 

kunt u samen verschillende gezelschapsspelletjes spe-

len. Dit varieert van mens erger je niet, tot ganzenbor-

den of een potje rummikub.   

In verband met de bestellen van het eten is aanmeld-

den noodzakelijk. Dit kan via 

mail: gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com  of bel 

naar:  06 55508453. Er kan voor vervoer worden ge-

zorgd, geef dit aan bij uw aanmelding. 

Noteer ook alvast  Donderdag 20 februari KOM-muziek 

luisteren, spelen. Deze middag zullen we muzikaal op-

luisteren door live muziek. 

 

Wil je komen knutselen of gewoon een kop koffie drin-

ken en een praatje maken dan nodigen we u ook van 

harte uit; Kom, doe mee. 

En voor degenen die al eens geweest zijn: 

Vond u het gezellig, kom dan naar de volgende activi-

teit, en nog beter ……. Vertel het verder of neem ie-

mand mee. 

Graag tot ziens, maar vooral: Kom. 

mailto:kookshop.samenkoen@gmail.com
mailto:gemeenschapshuis.hulsberg@gmail.com
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Soulparty -  

“The Soul Paradise”. 

Wie van Hulsberg herinnert zich 
niet, de tijden van de jaren 70/80. 

De tijd waarin er zelfs in Hulsberg nog volop op stap 
gegaan kon worden. Twee ware dancings in het cen-
trum van ons dorpje. Bovenaan de berg lag de Bok, 
ofwel de Bokkenrijder. Lager op de berg kon men in 
een hele andere dancing gaan, een hele andere mu-
ziekstijl, maar ook zo fijn om samen met je vrienden 
te gaan genieten. De B fifty Two waar de dj’s draaiden 
vanuit de cockpit van een b52 bommenwerper was 
een geliefde plek voor velen om heen te gaan. 
Precies tussen deze twee, voor Hulsberg iconische 
dancings, vinden we nu nog steeds gemeenschapshuis 
“de Lange Berg”. 
Begin dit jaar, om precies te zijn 8 februari, zal Rob 
Vankan een nieuw evenement in “de Lange Berg” or-
ganiseren:  “The Soul Paradise”. Vanaf 8 februari zal 
er eens in de 3 maanden genoten kunnen worden van 
de lekkerste Motown, Soul, Groove, Funk, R&B, Disco, 
danceclassics van toen tot nu! 
Oude tijden herleven en er kan weer eens lekker op 
stap gegaan worden in ons mooie dorpje. Voor de 

De Geliënde met "Dae'n hauve haan"  

in halve finale LVK! 
 

Op vrijdag 24 januari van 18.00 - 20.00 uur (herhaling: 
zaterdag 25 januari van 13.00 - 15.00 uur) zendt L1 op 
radio en TV de 3e halve finale uit van het LVK 2020. In 
deze halve finale zijn De Geliënde met startnummer 50 
van de partij met hun nieuwe schlager "Dae'n hauve 
haan".  

 

In onze regio kent iedereen de gevleugelde uitdrukking: 
"Doe hauve haan". Deze wordt gebruikt als mensen een 
iets te grote broek aantrekken en vervolgens de plank 
helemaal misslaan. "Dae'n hauve haan" is dan ook een 
liedje vol kwinkslag, humor en zelfspot. Aan heel wat 
"hauve hane" houdt het nummer een spiegel voor. Speci-
aal voor de gelegenheid is Jos Gijzen in de huid gekropen 
van "Dae'n hauve haan".  

 

Vanzelfsprekend hopen Jos, Maurice en Roger ook dit jaar 
op een plek in de LVK-finale. Daarbij rekenen ze op de 
steun van de Hulsbergse achterban. Na afloop van de uit-
zendingen kan iedereen stemmen op "Dae'n hauve haan" 
door een sms te sturen aan nummer 4422 gevolgd door 
"LVKspatie50". Dit is mogelijk: 

 

op vrijdag 24 januari van 20.00 - 20.30 uur 

op zaterdag 25 januari van 15.00 - 15.30 uur 

 

Op zaterdag 25 januari zijn De Geliënde overigens ook te 
gast tijdens de LVK Elfstedentocht, die gehouden wordt 
vanwege het 4 x 11 jarig bestaan van het LVK.  

In de middaguren zal de Elfstedentocht Hulsberg aan-
doen, de activiteiten vinden plaats op het terrein van SV 
Hulsberg. Organisatie is in handen van CV De Beumerwal-
ders. Zie verder advertentie op de achterzijde.  

Adv. 

avond van 8 februari staan er 2 dj’s op het Podium, Dj Ray 
bekend van onder meer zijn SOULcity feesten in Eindho-
ven, Utrecht etc. zal zijn lekkerste muziek brengen om 
jullie aan het dansen te krijgen, vervolgens zal Dj DNS hier 
een vervolg aan geven. DNS draait met 2 vinyl spelers die 
aangepast zijn om in de digitale techniek mee te kunnen 
draaien. Zijn sets zijn daarin wel uitblinkend aan de ma-
nier van mixen. DNS heeft al met vele grote wereldbeken-
de artiesten mogen optreden, en zal zijn stijl dan ook mee 
naar Hulsberg brengen. 
 
Wanneer: Zaterdag 8 Februari 2020 
Aanvang: 21.00 uur 
Entree: €7.50 aan de deur 
Waar: Gemeenschapshuis “de Lange Berg” 
Facebook: “The soul paradise”. 
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Colofon 
 
adres pastorie  Kerkheuvel 7 

    6336 AX  Hulsberg 
 

Pastoor Geilen  T 045-5241208 

    T  06-25393435 

    Stationstraat 191 

    6361 BH  Nuth 

spreekuur kerkbestuur 

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 
 

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 2501 

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 15 febr– 13 mrt)  

moeten kopij voor de redactie en advertenties uiter-

lijk op 28-jan   via email  worden aangeleverd.  

Misintenties moeten uiterlijk  4-feb. worden doorge-

geven!  

Aan de ondernemende lezers 
Heeft u als plaatselijke ondernemer interesse om 

hierboven eenmalig een advertentie te plaatsen? 

Stuur dan een berichtje naar  

advertentie@h-clemens.nl . 

We zullen dan contact met u opnemen. 

Adv. 

 

 

mailto:misintentie@h-clemens.nl
mailto:kapelaan.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

