Clemens-Klok

maandelijks informatieblad van de parochie H. Clemens te Hulsberg

10e jaargang nr. 2

15 febr - 13 mrt 2020

voor alle parochianen in Hulsberg, Arensgenhout, Aalbeek, op de Emmaberg en in de Heek
- Installatie van pastoor Dölle

- Filmavond donderdag 12 mrt: The Two Popes

- KiWoDo: Waarom zoveel regels (15 febr.)

- Parochieverband naar Passiespelen 2020 Tegelen

- Sponsorloop zondag 15 maart

- Misdienaars in spé/opleiding

Samen op weg om als kerk Zijn Boodschap uit te dragen
Een nieuw boek uit de Verenigde Staten, over hoe we onze parochies kunnen renoveren, is op het moment erg
populair. Er wordt zelfs een tweedaagse conferentie over gehouden met de auteur, die nu twee maanden voor hij
plaatsvindt, al zwaar overtekend is. De titel van het boek is in het Nederlands geworden “Als God renoveert”. Eigenlijk een rare titel, het suggereert dat God het werk gaat doen. Wij blijven met de armen over elkaar zitten, terwijl God de kerk in Nederland weer opbouwt. Het is bijna, als God me de vergelijking niet kwalijk wil nemen, weer
een terugkeer naar de klerikale kerk van 50 jaar geleden. God, of in ieder geval zijn grondpersoneel, de priesters,
doen al het werk.
Veel mooier vind ik de gedachte zoals ik die een aantal jaren geleden in een kerk in België aantrof. Daar hing een
corpus (het lichaam van Christus, zoals dat aan het kruis hangt), dat door de oorlogshandelingen in dat gebied zijn
armen en benen was kwijtgeraakt. De pastoor van die parochie had daar als tekst ongeveer het volgende onder
gezet: “Toeschouwer, u vraagt u wellicht af waarom dit beeld geen armen en benen heeft. Wel, omdat u de armen en benen van Christus bent, die Hem naar de mensen toe moet brengen.” Paulus zei dit ook al in een van
zijn brieven: “Christus is het hoofd van de Kerk, en wij zijn de ledematen.”
Kerk-zijn dat doe je samen. God kan het wel alleen, maar wil het niet alleen. Hij wil dat Rijk Gods, die belofte van
een wereld waarin liefde, vrede en gerechtigheid sleutelbegrippen zijn, samen met ons opbouwen.
En dat begint in het klein: in onze parochie. Ik heb hier een kerkbestuur aangetroffen, dat vernieuwing, op de eerste plaats heeft staan. Kerk zijn in deze tijd. Wegen zoeken om mensen te enthousiasmeren voor de Boodschap,
een manier van leven, die Christus ons aanreikt. Wij hebben elkaar beloofd om er samen onze schouders onder te
zetten, om van onze parochie een voorbeeldparochie te maken, waarvan ik de herder mag zijn, die samen met
zijn ledematen, de parochianen, de gemeenschap mag opbouwen. Ik heb in januari tijdens mijn bezoek aan India
weer kunnen zien hoe men dat daar doet: de hele parochie verdeeld in kleinere groepen, die samenkomen om te
bidden en te eten, om elkaar te bemoedigen, en zo de bouwstenen vormen van de parochie. De priester coördineert, maar geeft de mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Prachtig om te zien hoe levend de kerk daar is.
Zo wil ik ook samen met jullie de parochie van Hulsberg opbouwen, weer vernieuwen. Kleine groepen, werkgroepen, kerkbestuur, koren, verenigingen, vrijwilligers rondom het kerkgebouw, trouwe kerkgangers en af-en-toe
kerkgangers, met al deze groepen mogen we samen kerk zijn. Al deze kleine groepen zijn de bouwstenen van de
parochie, de levende stenen van ons kerkgebouw. Als we dat doen, renoveert God inderdaad zijn kerk: door ons
en met ons en in ons.
Pastoor George Dölle
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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

Installatie pastoor George Dölle
Zondag 8 maart 15.00 uur

Overleden
Op 11 januari is op 79-jarige leeftijd in het ziekenhuis
overleden, Henny Hoffman. Hij woonde aan het Panhuyshof. De crematie heeft op 16 januari in Heerlen
plaatsgevonden.

Zondag 8 maart om 15.00 uur vindt de installatie plaats
van onze nieuwe pastoor. De plechtigheid begint voorafgaand aan de H. Mis in de pastorie met de eedaflegging en de wijdingsbelofte.
Deken Jack Honings, de concelebrerende priesters, de
acolieten en de leden van het kerkbestuur halen, rond
14.50 uur, gezamenlijk de nieuwe pastoor af aan de pastorie. Zij gaan dan onder begeleiding van drumband St.
Rochus naar de kerk, waar de deken de sleutel van de
kerk overhandigt aan pastoor Dölle. Hier wordt hem ook
het symbolische herdersschopje overhandigd.
Na het welkomstwoord, leest onze kersverse vicevoorzitter van het kerkbestuur, Marjo de Ruijter-Dassen de
benoemingsbrief voor, waarna pastoor de ambtseed
aflegt.
Hierna begint de gebruikelijke H. Mis, waarin de deken
hoofdcelebrant is.
Tijdens de voorbeden worden onze nieuwe pastoor de
tekenen van het ambt overgedragen.
De H. Mis wordt op dezelfde manier muzikaal opgeluisterd, als tijdens de processie gebruikelijk is. De gezongen
muziekstukken worden voorgedragen door de gezamenlijke leden van onze koren, t.w. Combo Koor MozaiK,
Gemengd Koor St. Caecilia, Gregoriaans Koor en Zangkoor Laudate. De instrumentale intermezzo’s worden
voorgedragen door respectievelijk fanfare St. Caecilia,
drumband St. Rochus en Fanfare St. Clemens. We sluiten
de plechtigheden af met de inmiddels welbekende
“Slotmanifestatie”.
Alle parochianen en uiteraard ook de parochianen van
onze clusterparochies, zijn van harte uitgenodigd om bij
deze voor onze parochie zo bijzonder gebeurtenis aanwezig te zijn.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze muziekverenigingen, die zo spontaan hun medewerking
hebben toegezegd aan deze installatieplechtigheid.
Wij als kerkbestuur zullen proberen om alles in goede
banen te leiden.
Na de plechtigheid wordt onze pastoor een receptie aangeboden in de kerk, waar iedereen nog even kan napraten onder het genot van een kopje koffie of thee met
gebak (gebakken door vrijwilligers, waarvoor ook onze
hartelijke dank).
We zien met vertrouwen uit naar een nieuwe periode in
ons samen-kerk-zijn.
We staan er niet alleen voor, Hij gaat met ons mee en
indien nodig draagt Hij ons.

Doopsel
Op 19 januari werd Collin Rajh gedoopt. Collin werd
geboren op 30 juni 2019. Hij is een zoon van Nikki
Ingenhut en Bob Rajh. Zij wonen, samen met broertje
Noel, in de Raadhuisstraat.

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

Filmavond van onze Parochie
Wanneer: donderdag 12 maart
Waar: Hoeskamer Arensgenhout
Hoe laat: inloop 19.15 uur, start film 19.30 uur
Welke film: The Two Popes
Toegang: Gratis
Deze keer hebben we gekozen voor de film:
The Two Popes
The Two Popes is een historische dramafilm uit 2019 onder regie van Fernando Meirelles. De film is gebaseerd op
de abdicatie van paus Benedictus XVI en de verkiezing van
paus Franciscus in 2013. De hoofdrollen worden vertolkt
door Jonathan Pryce en Anthony Hopkins.
Nieuwsgierig bekijk de trailer
https://www.youtube.com/watch?v=T5OhkFY1PQE

Kerkbestuur van de H. Clemensparochie
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gen in Openluchttheater De Doolhof de gloednieuwe productie met de titel ‘Hem achterna. Een passiespel’ op het
podium. Een unieke theaterbelevenis voor oud en jong,
voor iedereen.
Velen van u hebben ongetwijfeld al ooit eens één (of zelfs
meerdere) uitvoeringen van het Tegelse Passiespel bezocht. Telkens waren deze zeer verschillend van karakter:
variërend van traditioneel klassiek tot modern. Bestuur en
medewerkers van de Passiespelen zijn daarom heel erg
verheugd u in 2020 wederom een onvergetelijk en spectaculair theaterstuk aan te kunnen bieden. ‘Hem achterna.
Een Passiespel’ is een stuk van de Nederlandse theaterschrijvers Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen. In de regie
van Cees Rullens smelten bekende en nieuwe verhalen
samen in een groots spektakelstuk over strijd, onderdrukking en verdriet. Maar vooral ook over liefde, vriendschap,
vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld.
Herkenbaar, scherp en indrukwekkend. “Het 21ste Passiespel zal verrassen en verbazen met openluchttheater dat
schuurt, raakt en verbindt. Zingeving voor iedereen”, aldus
de regisseur. De voorstellingen worden opgevoerd in een
overweldigend decor in openluchttheater De Doolhof in
Tegelen. Dit theater telt 2.300 geheel ’overdekte’ zitplaatsen.
We willen eens nagaan, of er interesse bestaat, om hier
in parochieverband (met korting) naar toe te gaan.
Laat even weten of u interesse heeft (dit is nog geen definitieve opgave).
Wij nemen dan t.z.t. contact met u op, en naar gelang de
belangstelling, bekijken we wat de mogelijkheden zijn
qua vervoer en dagindeling.
Geplande datum: de voorstelling van
zondag 28 juni om 14.30 uur.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken via
info@h-clemens.nl of 06-53704886 (Jeu Ritzen)

Misdienaars in spé/opleiding

De eerste twee aanstaande communicanten zijn zaterdag 18 januari gestart met het oefenen als misdienaar.
Ivy Paulssen en Veronique Kengen hebben priester
Iwan Blaschek geholpen tijdens de eucharistieviering.
Ook het Onze Vader bidden ging al heel goed. Tevens
hebben de meiden met andere kinderen geknutseld en
geluisterd naar de verhalen van de Kinderwoorddienst.

Zaterdag om 18.45 uur worden Yaela Troisfontaine en
Ivy Paulssen goed voorbereid op de mis, door Jacqueline. Allemaal heel spannend. Tijdens het evangelie mogen ze de zware kaarsen vast houden en dat is best een
moeilijke klus. ‘Het klaar maken van de tafel’ met
brood en wijn vinden beide dames erg leuk. Heel netjes
en eerbiedig buigen ze voor pastoor van den Beuken.
Na afloop van de mis laten ze hun ouders nog even
luisteren hoe het klinkt om op de gong te slaan.
Super goed gedaan. Graag tot een volgende keer.

In parochieverband naar
de Passiespelen 2020 in Tegelen
De bezoekers aan de 21de editie van de Passiespelen van 10 mei t/m 13 september 2020 in Tegelen - staat
weer een spectaculair schouwspel te wachten.
Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten bren-
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WAAROM ZOVEEL REGELS?
Op 15 februari gaan we het in onze kinderwoorddienst hebben over REGELS.
Af en toe zijn er regels nodig om het veilig
te houden.
Als een stoplicht op rood staat, mag je
niet doorrijden en als het groen is wel.
Want wat zou er gebeuren als iedereen
door het rode licht rijdt? Dan krijg je inderdaad ongelukken!
Of als de juf iets uit aan het leggen is, dan
hoor je stil te zijn in de klas.
Zo heeft Jezus het komende zaterdag ook met de mensen over de regels in zijn Bergrede.
Maar Hij weet ook dat het wel eens moeilijk is om je
aan al deze regels te houden, daarom wil Hij je hiermee
helpen.

goed als niets te zien dat verschillend was van andere
plaatsen en gebouwen waar mensen in die tijd leefden en
werkten.

Nikolaas Sintobin bezocht Auschwitz:
‘Schrikwekkend banaal’
De bekende Jezuïet Nikolaas Sintobin bezocht een museum dat kwaad in zijn absolute vorm tentoonspreidt. Confronterend, maar op een andere manier dan hij wellicht
had verwacht.

Het leek in de eerste plaats op een museum als elk ander.
Nu weet ik wel dat het daar 75 jaar geleden anders uitgezien en geroken zal hebben dan wat wij te zien hebben
gekregen. Toch is het vooral deze ervaring van banaliteit
die mij is bijgebleven van mijn eerste bezoek aan een concentratiekamp.

Enkele dagen geleden ging ik samen met anderen op museumbezoek. Het museumcomplex lag in een landelijke
woonwijk. Er waren ruime parkings en allerhande restaurants boden eenvoudige menu’s aan voor de toeristen.
Hier en daar waren er boekenstalletjes en kon je een
drankje kopen. Zoals thans meer en meer gebruikelijk in
musea, kreeg je bij de ingang een koptelefoontje aangereikt om het verhaal van de gids te beluisteren.

Het kwaad is niet uitzonderlijk.
Zelf in zijn meest gruwelijke verschijningsvormen vooronderstelt het geen bijzonder kader. Het is ook niet voorbehouden voor een aparte categorie van mensen. Het kwaad
heeft iets schrikwekkend gewoons. Zonder dat we het beseffen, loert het om de hoek. Ook vandaag. Neen, ik neem
me niet voor om voortaan argwanend of angstig te zijn.
Daar is niemand bij gebaat. Wel om waakzaam te zijn.

Het complex zelf bestond voornamelijk uit grote, gelijkvormige bakstenen gebouwen, met een of twee verdiepingen;
keurig geordend in lanen, mooi onderhouden, met hier en
daar een grasveld. Ik vermoed dat deze voormalige legerkazerne gebouwd was in het begin van de twintigste eeuw.
Je zag er ook heel wat dubbele omheiningen, en enkele
wachttorens.

bron: igbiswebmagazine

beeld: ©nationaalarchief

Requiemmis voor oorlogsslachtoffers
op 28 februari
Op vrijdag 28 februari wordt in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond een requiemviering gehouden voor alle Limburgse slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Tijdens de viering worden heel speciaal de bijna dertig Limburgse priesters herdacht die
door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Maar ook
alle anderen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid worden in het gebed ingesloten.

Overal wandelden groepen toeristen. Opvallend veel jongeren. Allen rustig en stil.
Een deel van de gebouwen stond leeg. In andere waren
uiteenlopende voorwerpen te zien. Bijzonder aangrijpend
vond ik de kamers waar 4.000 kilo mensenhaar op een grote hoop lag, duizenden kinderschoenen kriskras door elkaar lagen, en ook nog enkele honderden lege blikken gifgas.

Begin maart is het precies 75 jaar geleden dat in de
laatste plaatsen van Limburg een einde kwam aan de
Tweede Wereldoorlog. Zondag 1 maart wordt daarbij
stil gestaan tijdens een provinciale herdenking in
Roermond. Op de vrijdag daaraan voorafgaand vindt
de diocesane herdenking van alle (priester)
slachtoffers plaats. Die vrijdag is het ook precies 75
jaar geleden dat de toren van de kathedraal door de
wegtrekkende Duitse militairen werd opgeblazen.
De herdenking begint om 18.00 uur met het bidden
van de vespers in de Caroluskapel bij het bisdom aan
de Swalmerstraat in Roermond. Rond half zeven trekken alle deelnemende priesters, diakens en andere
aanwezigen naar de kathedraal, waar om 19.00 uur
een plechtige requiemmis wordt opgedragen.

Ook de cel waarin Maximiliaan Kolbe de hongerdood
stierf is mij bijzonder bijgebleven.
Auschwitz gaat door voor een van de plekken waar in de
hele mensengeschiedenis het kwaad in zijn meest absolute
vorm heeft getierd. De lectuur van talrijke autobiografische en andere documenten heeft mij hier grondig van
overtuigd. Misschien is het net daarom dat voor mij het
meest confronterende van dit bezoek de alledaagsheid
was van het kader waar het voormalige concentratiekamp
van Auschwitz was en is gehuisvest. Afgezien van een aantal symbolische voorwerpen en constructies was daar zo
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Diensten en misintenties

Jaardienst Guus Huntjens en Philomena HuntjensLemmerling; overledenen familie Van der Broeck;
Thei Meijers, ouders Veldman-van den Bosch,
Rinus en ouders Meijers-Heunen; zielendienst
Lily Borggreve.

Zaterdag 15 februari: Vooravond
6e Zondag door het Jaar A.
19.00 uur: H. Mis met volkszang en Kinderwoorddienst
met als thema: De Bergrede.
Om bereidheid elkaar te aanvaarden en telkens
een nieuwe kans te geven.

Zaterdag 29 februari: Vooravond
1e Zondag van de Vasten Jaar A.
19.00 uur: H. Mis met volkszang.
1e Jaardienst Jeanny Cremers-Hendriks.

Zondag 16 februari:
6e Zondag door het Jaar A

Zondag 1 maart:
1e Zondag van de Vasten Jaar A.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
ouders van het echtpaar Huntjens-Lemmerling;
zeswekendienst Maria Custers-Schols; zielendienst
pater Guus Koolen.

11.00 uur: Hoogmis m.m.v. het Gregoriaans Koor.
Na de mis koffie drinken in de kerk.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
zeswekendienst Hans Laheij; zielendienst pater
Guus Koolen.
12.30 uur: Doopviering Finn Bootsma.

Woensdag 19 februari:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck; Thei Meijers,
Zef van den Bosch; ouders Frissen-Haagmans en
overleden familie.

Woensdag 4 maart:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Echtgenoten Jules Kengen en Tila Gielen en
ouders; overledenen familie Van der Broeck;
Thei Meijers.

Zaterdag 22 februari: Vooravond
7e Zondag door het Jaar A / Carnaval.

Vrijdag 6 maart:
10.00 uur: Communie aan de zieken.

19.00 uur: H. Mis in dialect m.m.v. Combo Koor MozaiK
en C.V. De Beumerwalders i.v.m. Vastelaovend.
Jaardienst Frans Merckx en Mia Merckx-Slangen;
zielendienst Jan Hamers; zielendienst Margreet
Crijns-Hoefsteders; jaardienst Huub Dreessen;
jaardienst Frans Hagemans.

Zaterdag 7 maart: Vooravond
2e Zondag van de Vasten Jaar A.
19.00 uur: H. Mis met volkszang en Kinderwoorddienst
met als thema: De gedaanteverandering van Jezus.
Jaardienst Louis Souren.

Zondag 23 februari:
7e Zondag door het Jaar A / Carnaval.

Zondag 8 maart:
2e Zondag van de Vasten Jaar A.

11.00 uur: Hoogmis met volkszang.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
jaardienst echtgenoten Gerard Bijnsdorp en Tiny
van Thienen; ouders Starmans-Collaris; zielendienst Els Lemmens-Hofman; zielendienst
Tonny Muijs.

11.00 uur: Hoogmis vervalt i.v.m.
installatie pastoor George Dölle om 15.00 uur.
15.00 uur: Installatie pastoor George Dölle.
Hoogmis opgeluisterd door de gezamenlijke
Hulsbergse koren en muziekverenigingen.
Voor de parochie en tot intentie van de zieken;
Jan Schiffelers en Tineke Offermans; jaardienst
Sef Moonen en ouders Moonen-Soons.

Woensdag 26 februari: Aswoensdag /
Vasten- en Onthoudingsdag /
Opening Veertigdaagse Vastentijd.

Woensdag 11 maart:
19.00 uur: H. Mis in het klooster.
Overledenen familie Van der Broeck;
Thei Meijers; ouders Heijnen-Packbiers

19.00 uur: H. Mis in de parochiekerk m.m.v. het
Gelegenheidskoor.
Toediening Askruisje na de H. Mis.
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Boerderij Aan den Del

Boerderijwinkel
in zelfgemaakte binnen- en buiten kleibeelden,
woondecoraties en hebbedingetjes.

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:
website:
tel.:

Raadhuisstraat 107
Hulsberg
045-4055056
De beste service
Voor reële prijzen.
Diverse occasions,
Ook op bestelling!
www.jdautoservice.nl
8

info@boerderijaandendel.nl
www.boerderijaandendel.nl
045 405 3869

Parochiekalender
Za. 22 feb

Verenigingsagenda op de website
van onze parochie www.h-clemens.nl
Afgelopen maand is de verenigingsagenda op de website van onze parochie gevuld met de activiteiten die we
aangeleverd hebben gekregen van Drumband St Rochus
m.b.t. hun kalender, waarvoor onze dank.
De bedoeling is, dat deze agenda up-to-date is en blijft.
Dit zodat mensen kunnen zien, wanneer iets te doen is
in ons dorp. Maar ook om te voorkomen, dat er 2 evenementen op dezelfde dag georganiseerd gaan worden.
Nu de vraag aan alle verenigingen, om even te controleren of e.e.a. goed verwerkt is, en of er inmiddels al wijzigingen hebben plaatsgevonden of aanvullingen nodig
zijn.
Eventuele opmerkingen kunnen doorgegeven worden
via website@h-clemens.nl . Ook nieuwe evenementendata kunnen op dezelfde manier doorgegeven worden
(ook over het jaar heen).
Onze “webmaster” zorgt dan dat deze gegevens direct
verwerkt worden. We hopen hiermee de verenigingen
in ons dorp van dienst te zijn.
Het kerkbestuur

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

Kinderwoorddiensten
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

Woord van de redactie

Za. 11 juli: De zaaier

Een nieuwe herder in de parochie!
Wij als redactie van de Clemens-Klok feliciteren pastoor Dölle met zijn installatie tot
pastoor van de parochie St. Clemens. We
verheugen ons op een goede samenwerking
en kijken uit naar de nieuwe verhalen
voor onze Clemens-Klok.

Catechese lessen
Wie: Kinderen tussen de 8 en 11 met Faye Frijsinger.
Wat: Samenkomen, samen zijn, verhalen vertellen, ervaringen delen, over en met Hem.

Oproep

Waar: In de bij-sacristie van onze kerk.

Na de installatie van pastoor Dölle op zondag 8 maart is
er de gelegenheid om de nieuwe pastoor te feliciteren in
de kerk. Dit kunnen de parochianen en andere genodigden doen onder genot van een kopje koffie of iets fris en
iets lekkers.
Wie wil er weer iets bakken voor deze gelegenheid?
Wie wil meehelpen met koffie schenken?
Opgeven kan bij Marjo de Ruijter
via de mail marjoderuijter@gmail.com
of via de telefoon 0454053362

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. 21 mrt
Za. 9 mei
Za. 6 juni
Hopelijk tot dan!

Wekelijkse up-date misintenties
De misintenties worden wekelijks bijgewerkt en gepubliceerd
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
misintentie@h-clemens.nl of kunt u dit doorgeven op de
pastorie (tel. 045 - 4051273).

Op de website van onze Parochie:
Onder inspirerende bijdrages:
http://www.h-clemens.nl/actueel/inspirerende-bijdrages/
Vertel verhalen die opbouwen in plaats van afbreken
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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

Gouverneur Houbenstraat 27
6336 AC Hulsberg
Telefoon: 045-4051976
Fax: 045-4051975

Sportparklaan 10
6336 AB Hulsberg
Hulsberg

Open vanaf 14.00 uur
Zondag
10.00 uur
Woensdag Rustdag
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14 Februari: één of twee Valentijnen?

Carnaval gemaskerd bal

Geen enkele feestdag van een heilige is waarschijnlijk
zó met zijn naam verbonden als Valentijnsdag. Het is
een dag waarop veel mensen hun geliefde met een
cadeautje verrassen. Wat zij zich waarschijnlijk niet
realiseren is dat deze dag vernoemd is naar een christelijke martelaar uit de derde eeuw. Nog minder mensen weten dat er zelfs twee martelaren met deze
naam bekend zijn, die allebei op 14 februari worden
herdacht.

Carnaval wordt het straks en
dan mag je een ander gezicht opzetten,
in de huid van iemand anders kruipen
en je achter een masker wegstoppen.
Heel even niet meer zijn wie je bent
maar worden wie je hoopte te zijn.
De anderen herkennen je niet meer,
maar kennen ze je anders
en met welk masker loop je hier rond?
Het masker van de grote mond
om het kleine hartje te verbergen
en het masker van de drukdoenerij,
om je bange onzekerheid te camoufleren
zijn er dagelijks,
er zonder kan je niet leven,
want dan verlies je jezelf op het gemaskerde bal
dat de grote wereld soms lijkt.
Ze vragen je niet wie je bent,
ze zeggen zelf welk masker je moet opzetten
en hoe je moet zijn, willen of niet.
Op het grote gemaskerde bal dat de wereld is
mag je je gevoelens en je angsten,
je gebreken en je onmacht niet tonen.
De wereld dwingt je te doen alsof,
om het masker van de schone schijn op te zetten
en je dromen en je wensen te vergeten.
Wie je moet worden, zal de wereld wel uitmaken,
je moet enkel je masker dragen.
Carnaval wordt het straks en
dan mag je een ander gezicht opzetten en daarna is het
vastentijd.
Tijd om, ondanks het wereldtoneel,
ook je andere maskers af te zetten.
Tijd om het masker van de schone schijn af te pellen
met het eerlijke geduld van iemand
die op zoek gaat naar wie hij werkelijk is.
Het vraagt moed en durf
maar het geeft je de vreugde
te zijn wie je werkelijk bent, ook in Gods ogen.

Valentinus van Rome stond bekend als een wijze,
deugdzame en vrome priester. Hij genas de blinde
dochter van de stadhouder van Rome, die zich prompt
met zijn hele familie tot het christendom bekeerde.
Keizer Claudius II zou Valentinus daarop hebben laten
vermoorden op 14 februari 269.
Op dezelfde dag overleed in Rome ook een bisschop
Valentinus, die bij Terni werd begraven en daarom
vaak Valentinus van Terni wordt genoemd. Hij stond
met name bekend vanwege het inzegenen van gelukkige huwelijken. Het is niet uitgesloten dat het in beide verhalen om dezelfde Valentijn gaat.
Het gebruik om op Valentijnsdag je geliefde te verrassen, heeft overigens niets met beide heren te maken.
Het is vermoedelijk een afgeleide van een voorchristelijk vruchtbaarheidsritueel.

Sponsorloop 2020
Uitnodiging om de kinderen van de basisschool,
die bij u aan de deur komen vanaf 2 maart weer
te sponsoren.
Zoals ieder jaar houden
wij ook dit jaar weer een
sponsorloop op zondag
15 maart 2020.
De kinderen gaan 6 of 9 km lopen voor de kinderen van
“Annai Home“, het weeshuis in Zuid India waar pastoor
Amal ieder jaar naar toe gaat en waar ze op school ook
informatie over krijgen.
Het geld dat wordt opgehaald is in zijn totaliteit bestemd
voor de kinderen, voor beter onderwijs en extra voedsel.
Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen want pastoor
Amal brengt het geld zelf.
We krijgen ieder jaar een overzicht hoe ze het geld besteedt hebben.
Stel onze kinderen niet teleur, ze zetten zich in de vastentijd in voor de kinderen die het minder hebben.
Werkgroep “Humisa “
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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.
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lachen. Hij schaterde het uit. "Jullie hebben mij gisteren een mooie les geleerd!" zei hij tegen de soldaten. "Nu begrijp ik wat een domme koning ik ben
geweest! De regels zijn er voor de mens, niet de
mens voor de regels! Vanaf vandaag mag iedereen
weer feestvieren. Maar ik maak één nieuwe regel:
iedereen die een rode neus heeft wordt gratis thuisgebracht door mijn soldaten!
En zo liep het toch nog goed af met het carnaval in
dat land. En de mensen daar leefden nog lang en
gelukkig!

Er was eens…
een land waar de mensen dol waren op carnaval. Er was één probleem: ze dronken
altijd veel te veel bier. En daarom gebeurden er veel
ongelukken in het verkeer als de mensen naar huis
gingen.
Rode neuzen verboden
De koning van het land dacht: "daar
moet ik wat aan doen. Al die dronken
mensen met hun rode neuzen. Ik weet
het al: rode neuzen zijn voortaan verboden!" Maar de mensen verzonnen
er iets op: ze maakten hun gezicht wit met schmink,
zodat niemand kon zien dat ze een rode neus hadden. En dus verbood de koning ook witte gezichten.
Toen verborgen mensen hun gezicht en hun rode
neuzen met maskers en feestmutsen. En dus werden ook feestmaskers, hoeden en feestmutsen verboden. Mensen gingen zich verkleden, zodat de politie ze niet zou herkennen. Daarom werden ook verkleedkleren verboden. En zo kwamen er steeds
meer regels. Je mocht zelfs niet meer lachen en zingen!
Jaren later...
Jaren later, op een winteravond, liep de koning over
straat. Het was ijskoud. Hij liep langs een huis toen
hij plotseling binnen muziek hoorde. Nieuwsgierig
keek hij door het raam. Daar waren mensen stiekem
de verjaardag aan het vieren van een ziek kind. Ze
hadden rode neuzen opgezet om haar vrolijk te maken, er waren clowns met witte gezichten en verkleedkleren, ze lachten en zongen een lied. De koning herinnerde zich hoe zijn vader en moeder vroeger dat liedje zongen bij zijn verjaardag. Het hart
van de koning smolt. En hij begon zachtjes mee te
zingen met het liedje.
Plotseling...
Ineens werd hij door twee soldaten ruw vastgepakt.
De koning schrok zich een ongeluk! "U wordt gearresteerd! U heeft een rode neus, en dat is verboden!" "J-Ja maar... zei de koning, dat komt door de
kou!" "U heeft een wit gezicht, en dat is verboden!"
"D-dat komt door de schrik!" "U heeft een feestmuts op, en dat is verboden!" "D-dat is mijn kroon!"
"U hebt zich verkleed als de koning, en dat is verboden!" "M..maar ik BEN de koning!" stamelde de koning. "Ja, ja!" zeiden de soldaten. "En wij zijn zeker
Bassie en Adriaan? De echte koning zou hier nooit
staan zingen, want zingen is verboden!" De koning
werd door de soldaten naar de gevangenis gebracht.
De volgende dag...
De volgende dag, toen het licht was geworden,
schrokken de soldaten zich een hoedje, want ineens
zagen ze dat het WEL de koning was!! "W..we hebben alles precies volgens de regels gedaan" zeiden
ze. "Rode neuzen, witte gezichten, feestkleren, lachen en zingen zijn toch verboden?" En angstig keken ze naar de koning. Maar deze begon hartelijk te

bron: Cats-kids

De zingende olifant
De olifant heette Kai-to. Hij
was heel klein en stond onder de buik van zijn moeder. Hij zag het gras, de bloemen en de poten van de andere olifanten. Dat was zijn
wereld. Maar hij was anders dan de andere olifanten.
Hij kon zingen!
'Psst!' zei zijn moeder, 'wees stil! Olifanten zingen niet!'
'Mond dicht!' brulde de olifantenkudde. 'Geen enkele
olifant heeft ooit gezongen. Wij kunnen niet dulden, dat
jij zingt!'
Maar Kai-to kon zich niet stilhouden. Hij zag de hemel
en het geheimzinnige oerwoud met zijn dieren, en hij
zong als ze onderweg waren op de grote olifantenpaden
en hij zong wanneer ze rustten en vaak zong hij ook zelfs
in zijn dromen.
Op een dag had de oude olifantenleider zijn oren uitzonderlijk goed gewassen. Daardoor hoorde ook hij Kai-to's
zang. 'Geen enkele olifant heeft ooit gezongen', zei hij,
'en daarom is het verboden!' En hij joeg Kai-to weg.
Wie echter eenmaal uit de kudde verstoten is durft niet
meer terug te keren. Daarom ging Kai-to nu zijn eigen
weg; ver achter de kudde volgde hij het spoor en nog
vaak konden ze hem treurig of opstandig horen zingen.
Maar de jonge olifanten van de kudde werden ontevreden; zij mochten Kai-to graag. En zij hielden van zijn liederen. Zij stelden zich dreigend op en hieven hun slurven tegen de olifantenleider op: 'Kai-to moet terugkomen!' riepen ze.
De oude leider zei: 'Het is nog nooit voorgekomen, dat
men tegen mij in opstand is gekomen. En dat een olifant
zingt, dat is strijdig met een oude olifantenwet!'
Maar de jongeren riepen: 'Wanneer een wet oud is,
hoeft die niet meer goed te zijn. Denk na en haal Kai-to
terug! Anders gaan wij ook en vormen met Kai-to een
nieuwe kudde!'
Toen schikte de olifantenleider zich en haalde Kai-to
terug, Kai-to en zijn lied. Sindsdien gebeurt het vaker,
dat er olifanten geboren worden, die onder de buik van
hun moeder zingen.
Bron: Gina Ruck-Pauquét/Monika Kaimruber; Kai-to, der
Elefant, der sang,
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Mededelingen en verenigingsnieuws

Vastelaovend viere
in Gemeinsjapshoes
“De Lange Berg” Hulsberg

Haufvaste divorced kienen
Nog ff en ’t Beumerwald kleurt weer road gael en greun,
en kinne v’r gaon geneete van ós Limburgse Vasteloaves
traditie. Ouch in ’t gemeinsjapshoes viere veer dit gear
same mit uch. Wat is ter dao te doan???
Zaoterdig 15 fibberwari Seniorenzitting -14.11 oer
organisatie CV de Beumerwalders).
Vriedig 21 fibberwari – hosse en sjpringe noa de
sjoaloptoch veur alle kinger, ouwersj en alle anger carnevaliste. DJ Mark zurgt veur de méziek.
(Alle kinger van de peuterspeelzaal en de basissjoal kriege bie binnekoms ’n traktatie).
Carnavalsmaondig- oetreike ordes en pries veur de optochdeilnummers. (organisatie CV de Beumerwalders).
Jekerein is welkom, noa aafloup hosse en sjpringe op
carnavalsméziek.
Carnavalsdinsdig – viere in ’t Gemeinsjapshoes.
Veur gezelligheid, ’n lekker glaeske en hepke zeet geer
welkom vanaaf 14.00 oer.
Stichting Gemeinsjapshoes wunsjt:
Prins Roel 1 en Prinses Anniek
Jeugdprins Sylvain 1 en Jeugdprinses Fenne
& alle Beumerwalders

Tijdens Haufvasten - op zaterdag 21 maart - organiseert
Drumband St. Rochus de 2e editie van het
'divorced kienen' in de feestzaal van Op de Trepkes in
Hulsberg. De 1e editie werd georganiseerd tijdens het
jubileumfeest van deze vereniging in 2017 en was een
groot succes. Het is een ludieke kienavond waarbij, zoals de naam het al zegt, de mannen en vrouwen gescheiden van elkaar een gezellige kienavond gaan beleven met niet alledaagse prijzen. Ook zijn er deze avond
speciale acts en Limburgse artiesten van de partij, zoals
Andy & Roy, Bjorn & Mieke, de Plekbend en Marjolein
Heijltjes als Helene Fischer tribute. De verdere muzikale
omlijsting is in de deskundige handen van DjEntertainment. De hoofdprijs is een weekend weg voor
2 personen, incl. overnachting, diner en ontbijt! Kaarten zijn in voorverkoop bij de Trepkes verkrijgbaar
(11.-), dus verzeker je van een plaats en koop de kaarten snel zodat je heerlijk kunt meegenieten van deze
speciale kienavond!

Vöäl sjpass en plezeer mit die koamende sjoën, gekke,
dol daag.
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“KOM “

Koninklijke fanfare
St. Caecilia Hulsberg
Hoevefeest

naar Gemeenschapshuis
De Lange Berg Hulsberg
Gemeenschapshuis organiseert Kom-activiteiten. Dit

Begin april is het weer zo ver: het Hoevefeest! Schrijf het
weekend van 3-4-5 april maar alvast in je agenda!

zijn inloopmiddagen voor inwoners van Hulsberg en
omgeving om elkaar te treffen en te ontmoeten in

Vrijdag 3 april gaat het dak er meteen af met maar liefst drie
te gekke acts: Gekkenhuys, Café ’t Hoekje DJ team en Nachtvlinders zorgen voor het feestje deze eerste avond.

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.

Op zaterdag 4 april draait Patrick Bartels de fijnste vinylplaten. Daarna is het tijd voor de meest interactieve band van
het moment, Blizzert. Via een speciale Blizzert App stuur je
een verzoekje naar het podium. Je bepaalt zelf op welke nummers jij deze “Not so Serious Request Night” uit je plaat gaat!

De volgende KOM-activiteit staat gepland op donderdag 20 februari. Tijdens deze KOM-muziek luisteren
zal troubadour Jo Brouns de middag opluisteren met
zang en eigen begeleiding.

Zondag 5 april ben je welkom voor een gezellige, muzikale
middag. Lokale muziekkorpsen nemen plaats op het podium
tijdens de concertmiddag. Ook onze eigen fanfare zal deze
middag muzikaal opluisteren.

Noteer ook alvast Donderdag 19 maart KOMPaasknutselen. Deze middag zullen we iets maken in
Paassfeer.

Kaartverkoop Hoevefeest

Wil je komen en gewoon een kop koffie drinken en

De kaartverkoop start op 15 februari. Kaarten scoor je voor
€ 10 in de voorverkoop of voor € 12 aan de kassa. Nieuw dit
jaar is het groepsticket: 10 tickets halen, 9 betalen. Enkel
online verkrijgbaar en op=op.

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-

Kaarten koop je online via www.caeciliahulsberg.nl en onze
Facebookpagina. Fysieke kaarten zijn verkrijgbaar bij Albert
Heijn Scheepers en Café/Aetkamer/Zaal Op de Trepkes. Voor
zondag 5 april zijn geen kaarten nodig, de entree is dan gratis.

teit, en nog beter ……. Vertel het verder of neem iemand mee.
Graag tot ziens, maar
vooral: Kom.

Dialectmis op
zaterdag 22 februari
‘Gooije grond.’ Dat is het thema van de dialect mis die
op zaterdagavond 22 februari wordt opgeluisterd door
Combo Koor MozaiK.

Adv.
Proficiat

Ich bin bliej, dat ich Limburger bin

René Rouwet en Lianne Jaminon

Mit oos taal, diej ich sjpreëk en oach zing

met het behalen van het RIJBEWIJS

En ich blief ’t zegke, oach noa al die joare

bij

Ich bin gruütsj, dat ich hie bin geboare
Mien weeg haet hie gesjtange, al is ’t joare heër
Al bin ich deks gegange, ich koam ummer weer gèr
Truuk noa ’t sjoanste pleksjke, dan kiek ich hie in ‘t rond
En dink, zoa is ’t good, ich bin op gooije grond

www.autorijschoolmonsuwe.nl

Speciale gasten in deze viering zijn carnavalsvereniging
de Beumerwalders en de twee prinsenparen.
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Adv.

Colofon

Veel mooie herinneringen
verzachten de smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar voor altijd in ons hart.

Uw warme belangstelling, de vele
mooie bloemen,Uw gesproken of
geschreven woord van medeleven,
de aanwezigheid van zo velen
bij de avondwake en afscheidsviering
van

Pastoor Dölle

T 045--4051273
Kerkheuvel 7
6336 AX Hulsberg

Pastoor Geilen

T 06-25393435

Parochiespreekuur
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 Dölle
email parochie
website parochie

Hans Laheij
was overweldigend en voor ons
een grote steun.
Onze hartelijke dank hiervoor

pastoor@h-clemens.nl
info@h-clemens.nl
http://www.h-clemens.nl

kosters
Mevr. Jacqueline Pluijmaekers
Mevr.Tineke Renckens
Mevr. Tine Peerbooms

Maria Laheij-Noteborn
kinderen en kleinkinderen

T 045-4051872
T 045-4052012
T 06-37300874

betalingen

De zeswekendienst is op
zondag 1 maart om 11:00 uur
in de parochiekerk van de
H.Clemens te Hulsberg.

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.

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.

parochieblad Clemens-Klok
Redactie
Bezorgservice
Advertenties

parochieblad@h-clemens.nl
bezorgservice@h-clemens.nl
advertentie@h-clemens.nl

overige
Huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk bij spoed
Centrale Huisartsenpost OZL
(Na 17.00 uur en in het weekend)
Apotheek Ravensbos
Apotheek Nightcare
Ziekendienst
Politie Limburg Zuid
Alarmnummer
WMO-Zorgloket Beekdaelen
Gemeentehuis
Gem. Openbare werken
Rd4
Zorgcentrum Panhuys
Klooster Z. vd Assumptie
RK-Basisschool Hulsberg
Gemeenschapshuis

en tot slot……maar belangrijk!
Voor de volgende uitgave van de Clemens-Klok
(tijdvak van 14 mrt – 10 apr)
moeten kopij voor de redactie en advertenties
uiterlijk op 25 februari via email worden
aangeleverd. Misintenties moeten uiterlijk 3 maart
worden doorgegeven!

kosten voor misintenties
Woensdag € 10
Weekend € 25
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T 045-4051388
T 045-4051388 - 1
T 045-5778844
T 045-405 2700
T 045-5741004
T 045-405 2501
T 0900-8844
T 112
T 088-4502000
T 088-4502000
T 088-4502000
T 045-5437100
T 045-4051777
T 045-4058610
T 045-4051377
T 045-4051924

